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บทบาทของวัดในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 
The Role of Temple as a Cultural Learning Source  

 
พระครูโสภิตปุญญากร (กล้า กตปุญฺโญ)๑ 

พระครูโอภาสนนทกิตติ์๒ 
 

บทคัดย่อ 
อาราม หรือ วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา คือวัดเวฬุวนารามที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างถวาย

พระพุทธเจ้าและเหล่าสาวก ที่ประเทศอินเดีย แคว้นมคธในสมัยนั้น ร่วมระยะเวลา ราว ๒,๕๘๐ ปี
แล้ว  ซึ่งเป็นสถานที่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สามารถดึงชาวพุทธทั่วโลกไปเรียนรู้ดินพุทธภูมิสร้างรายได้
เข้าประเทศจ้านวนเงินมหาศาล ด้วยเหตุนี้แหล่งการเรียนรู้ที่วัดตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ใน
ประเทศที่มีการนับถือพุทธศาสนารวมถึงประเทศไทย มีแหล่งเรียนรู้ที่ปรากฏในงานศิลปะประเภท
ต่างๆ ทั้งในด้านจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม ซึ่งสร้างขึ้นเพ่ือเผยแพร่พระพุทธศาสนา
และเพ่ือเป็นสิ่งที่ช่วยโน้มน้าวจิตใจของพุทธศาสนิกชน ให้มาเรียนรู้และปฏิบัติด้วยความศรัทธาในการ
พัฒนาตน และมีแนวโน้มจะเพ่ิมการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม ประเพณีและศิลปะเพ่ือศึกษาวิถีชีวิตคนไทย
ในอดีตและปัจจุบันได้เป็นอย่างด ี
 
ค าส าคัญ :  วัด, การเรียนรู้, การพัฒนา 
 

Abstract 
The first Buddhist temple is Valuvana Temple built by King Bimbisara in 

Magadha State of ancient India. This temple can interest and bring Buddhists around 
the world to visit and earn a lot of income to India. The learning resources in 
temples from the ancient time to present that were created in the forms of fine arts, 
sculpture and architecture were to propagate Buddhist teachings and the mental 
centers of Buddhists. At present, the trend of cultural tourism is increasing. Buddhist 
temples are the best cultural learning resources of visitors. 
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๑หลักสตูรพุทธศาสตรดุษฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
๒เจ้าคณะอ้าเภอบางกรวย เจ้าอาวาสวัดจันทร์ นนทบรุี  
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บทน า 
วัด คือ สถานที่อยู่ของพระภิกษุ

สามเณร และเป็นศาสนสถานที่ช่วยขัดเกล้าจิตใจ
ประชาชนและ วัดเป็นสถานที่บ าเพ็ญกุศลและ
จัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่การให้ทาน รักษาศีล ฟัง
ธรรม สวดมนต์ไหว้พระ และกิจกรรมทางศาสนา
เ ป็ น ต้ น  เ ป็ น ก า ร แ ส ด ง อ อ ก ท า ง ด้ า น
ขนบธรรมเนียมและประเพณีต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา เป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมท า
หน้าที่ทั้งผู้ผลิต ผู้อนุรักษ์ และผู้สอนศิลปะแก่
ประชาชน เป็นที่ปรึกษาด้านการครองตน อาชีพ 
แก้ปัญหาชีวิ ต  แก้ปัญหาสั งคม  แม้กระทั่ ง
แก้ปัญหาครอบครัว เป็นสถานที่สงเคราะห์ผู้
ยากไร้ เช่น น้ าท่วม ไฟไหม้ สงครามเป็นต้น เป็น
สถานพยาบาล ที่ พักคนเดินทาง สโมสรให้
ชาวบ้านได้พบปะกัน สถานบันเทิง จัดงาน
เทศกาลต่างๆ (สิริวัฒน์  ค้าวันสา, ๒๕๔๔) วัดจึง
เป็นสถานที่อยู่ของพระสงฆ์และที่บ าเพ็ญกุศล
ของชาวพุทธ และเป็นสถานที่พัฒนาคนให้เป็น
คนดีของสังคมในรูปแบบของพระพุทธศาสนา ซึ่ง
พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการพัฒนาพุทธบริษัท๔ 
ได้ดังนี้ รูปแบบแรกการพัฒนาพระภิกษุ สามเณร 
รูปแบบที่สองการพัฒนาพระภิกษุณี รูปแบบที่
สามการพัฒนาอุบาสกและรูปแบบที่สี่การพัฒนา
อุบาสิกา วัดจึงเป็นสถานที่ หรือแหล่งในการ
เรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนในชาติในรูปแบบที่แตกต่าง
กัน แต่มีวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกัน คือ พัฒนา
คนในชาติให้เป็นคน ดี เก่ง และมีความสุข  

นอกจากนั้นวัดเป็นที่สถานที่ไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทของชาวบ้าน เป็นสถานที่สนทนา
ธรรม และ เป็นคลังพัสดุ เช่น ถ้วยชาม โต๊ะ 
เก้าอ้ี ให้ชาวบ้านยืมเมื่อมีงาน เป็นศูนย์การ
ปกครองท้องถิ่ น  ก านั น  ผู้ ใหญ่บ้ าน  และ
ประชาชน ข้าราชการใช้เป็นสถานที่ประชุม  เป็น
สถานศึกษาของชุมชน พระภิกษุ  สามเณร 
ลูกหลานของชาวบ้านได้เล่าเรียน เช่น โรงเรียน

พุทธศาสนาวันอาทิตย์ ธรรมศึกษา และเป็น
ห้องสมุดประชาชนเป็นต้น วัด จึงไม่ใช่สถานที่
ท่องเที่ยว แสดวงบุญอย่างที่ เป็นอยู่ เท่านั้น 
เหนือกว่านั้น วัดคือสถานที่ เรียนรู้ศิลปศาสตร์
สาขาต่างๆ เพ่ือสร้างปัญญาแก้ปัญหาความทุกข์
ของมนุษย์ ตั้งแต่ระดับสุตมยปัญญา คือปัญญาที่
เกิดจากฟัง จินตมยปัญญา คือปัญญาที่ได้จาก
การคิด และที่ส าคัญที่สุดคือ ภาวนามยปัญญา 
คือปัญญาขั้นสูงสุดที่ได้จากการสังเคราะห์น าไป
บูรณาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
วิหาร หรือ วัดเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งแรกใน
พระพุทธศาสนา 

สมั ย พุทธกาลพระพุทธ เจ้ าทรง
อนุญาตให้สร้างวิหาร เพ่ือเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ 
โดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่า เป็นเสนาสนะอัน
สงัด อันได้แก่ ป่า โคน ไม้ หรือเรือนว่าง มีซอก
เขา ถ้ าในภูเขา ป่าช้า ป่าละเมาะ ที่โล่งแจ้ง ลอม
ฟางที่สงัดมีเสียงน้อย มี เสียงอึกทึกน้อย ไม่มีคน
สัญจรไปมา ไม่มีคนพลุกพล่านว่าเหมาะเป็นที่
หลีกเร้น เป็นสถานที่ ปฏิบัติธรรม และมีปรากฏ
ว่า “ในพรรษาที่ ๓ ขณะประทับจ าพรรษา ณ 
เวฬุวันวิหาร กรุงราชคฤห์ เศรษฐีกรุงราชคฤห์
เลื่อมใสศรัทธาในภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยอิริยาบถ จึง
ได้ทูลขออนุญาตสร้าง เสนาสนะถวาย จึงทรง
อนุญาตเสนาสนะ ๕ ชนิด (วสันต์ ชีวะสาธน์, 
๒๕๕๒: ๔) ได้แก่ วิหาร เรือนมุงแถบเดียวเรือน
ชั้น เรือนโล้น และถ้ าที่สร้างขึ้น ทรงอนุโมทนา
ด้วยพระคาถาเหล่านี้ว่า “วิหารย่อมป้องกัน
ความหนาวร้อนและสัตว์ร้าย นอกจากนั้น ยัง
ป้องกันงู ยุงและฝนในคราวหนาวเย็น 
นอกจากนั้น ยัง ป้องกันลมและแดดอันร้อนจัดที่
เกิดขึ้น การถวายวิหารแก่สงฆ์ เพ่ือหลีกเร้นอยู่ 
เพ่ือความสุขเพ่ือเพ่งพินิจ และเพ่ือเห็นแจ้ง 
พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ทรงสรรเสริญว่าเป็นทาน
อันเลิศ” 
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วัดในปัจจุบันถือเป็นศาสนาสถาน
และศาสนวัตถุ (ประเวศ วะสี, ๒๕๓๙: ๑๒๕) 
หรือศาสนาสมบัติ หมายถึง ทรัพย์สินสมบัติ
ต่างๆ ของวัดรวมทั้ง สังหาริมทรัพย์ กล่าวคือ 
ทรัพย์เคลื่อนที่ได้ เช่น เงินทอง เครื่องใช้สอย
ต่างๆ อสังหาริมทรัพย์ กล่าวคือ ทรัพย์ที่
เคลื่อนที่ไม่ได้ เช่น ที่ดิน เสนาสนะ อุโบสถ วิหาร 
ศาลาการ เปรียญ เป็นต้น ซึ่งนอกจากนั้นเป็น 
พุทธสถานที่รวบรวมศาสนวัตถุในทุกๆด้านไว้ไม่
ว่าจะเป็น พระพุทธรูป จิตรกรรมฝาผนัง รวมทั้ง
งานวรรณกรรมทาง พระพุทธศาสนา ซ่ึงสิ่ง
เหล่านี้คือเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบความ
นิยมแห่งยุคสมัย (ปริยา ศุภวงศ์, ๒๕๕๐: ๒๓) 
และถูกก าหนดเขตอย่างแน่นอน ส าหรับเป็นที่ตั้ง
ของอาคารต่างๆ .อันเป็นองค์ประกอบของวัด 
ได้แก่ โบสถ์ วิหาร เจดีย์ สีมา หอไตร ศาลาการ
เปรียญ กุฏิ เป็นต้น และวัดโดยทั่วไปก็เป็นที่
พ านักของพระภิกษุสงฆ์ 

จากข้อความดังกล่าว แสดงให้เห็น
วัตถุประสงค์ที่ทรงอนุญาตให้สร้างวิหารหรือวัด 
เพ่ือเอ้ืออ านวยความสะดวกให้พระสงฆ์ได้พัฒนา
ตนเองตามหลักพระธรรมและวินัย โดยประการ
แรก ไม่ได้เบียดเบียนสัตว์ และปฏิบัติธรรมได้
เต็มที่ทุกฤดูกาลตามธรรมชาติ ตลอดถึงมีแหล่ง
เรียนรู้พัฒนาตนให้สามารถเข้าถึงความจริงจน
สามารถลดละกิเลสได้ เมื่อได้ศึกษาพุทธประวัติ
พบว่า พระพุทธานุญาตในสร้างวิหาร หรือวัด ใน
ครั้งแรกเริ่มนั้น มีวัตถุประสงค์ในการสร้างวัด
ถวายพระภิ กษุ ส งฆ์ที่ ชั ด เจนว่ า  วั ดต้ อ งมี
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่สงัด เอ้ือต่อการ
ปฏิ บั ติ ธ ร ร ม  เ พ่ื อ เ รี ย น รู้ ห ลั ก ค า ส อน ใ น
พระพุทธศาสนา และน าไปพัฒนาตนในการ
ลดละเลิกกิเลสให้หลุดพ้นจากความทุกข์ 
 
พร ะ เ จ้ า พิ ม พิ ส า ร ส ร้ า ง วั ด แห่ ง แ ร ก ใ น
พระพุทธศาสนา 

พระพุทธเจ้าเสด็จจาริกประกาศ
พระพุทธศาสนา พร้อมกับพระสาวกได้ไม่นาน 
ได้มีผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
และเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุจ านวนมาก ต่อมา
พระองค์ทรงแสดงธรรมโปรดพระเจ้าพิมพิสาร
และข้าราชบริพารพร้อมทั้งประชาชนชาวมคธจน
ได้ดวงตาเห็นธรรม ครั้งนั้นพระเจ้าพิมพิสารได้
ถวายสวนไผ่ซึ่งเป็นพระราชอุทยานของพระองค์
ให้เป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์
สาวกด้วยพระด ารัสว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
ข้าพระองค์ขอถวายสวนเวฬุวันนั้นแด่พระสงฆ์ มี
พระพุทธเจ้าเป็นประมุขพระเจ้าข้า” พระพุทธ
องค์ทรงรับอารามนั้นแล้วทรงแสดงพระธรรม
เทศนาถวายพระเจ้าพิมพิสารอาจหาญรื่นเริงแล้ว
ทรงตรัสกับภิกษุทั้ งหลายว่ า  “ดูก่อนภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตอาราม” (วิ.ม. (ไทย) ๔/
๕๙/๗๑-๗๒) ซึ่งพระวิหารเวฬุวัน มีหมายว่า 
พระวิหารที่เป็นสวนป่าไผ่ ชื่อเต็มคือ เวฬุวนา
ราม กลันทกะนิวาปะ เป็นสถานที่สวนป่าไผ่ที่
พระราชทานเหยื่อแก่กระแต เหตุที่ได้ชื่อนี้เพราะ
เดิมเป็นป่าไผ่  นับเป็นวัดแห่งแรกใน
พระพุทธศาสนา โดยพระเจ้าพิมพิสารทูลถวาย
ในพรรษาท่ี ๓ ของพระพุทธเจ้า  

จากข้อความดังกล่าวพบว่า  แหล่ง
เรียนแห่งแรกของพระภิกษุสงฆ์ได้ที่พักอาศัยที่ดี
และเป็นประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาให้พุทธ
บริษัทได้เรียนรู้ และปัจจุบันได้มีผู้ศรัทธาเลื่อมใส
สร้างวัดเพ่ือถวายพระภิกษุสงฆ์มีอยู่ทั่วโลก จะ
เห็นว่าวัดไม่ใช่เป็นสถานที่พักอาศัยของพระสงฆ์
เท่านั้น แต่บูรณาการไปพัฒนาวิถีชีวิตชาวพุทธ
ทุกระดับให้ได้รับความสุขในการเข้าวัดปฏิบัติ
ธรรมและการด าเนินชีวิตที่ดีงาม 

 
วัดต้นแบบการเรียนรู้ในสมัยพุทธกาล 

วัดในสมัยพระพุทธเจ้านั้นมีหลายวัด
ที่มีชื่อเสียงเป็นที่สถานที่ศึกษาเล่าเรียนและเป็น
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แหล่งเรียนรู้ แต่ขอยกเอาวัดเวฬุวนารามเป็นวัด
ต้นแบบในพระพุทธศาสนา ซึ่งถือเป็นวัดแห่งแรก
ด้วยโดยมีเหตุการณ์ต่างๆ ในประวัติศาสตร์
มากมายในการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ 

๑. วัดเวฬุวนารามเป็น จุดเริ่มต้น
ของการเกิดเป็นวันมาฆบูชา 

วัดเวฬุวนารามเป็นที่ทรงแสดงพระ
ธรรมเทศนาหลายพระสูตร และชาดก บางเรื่อง 
เช่น  ทีฆลัฏฐสูตร  นันทพสูตร  จันทพสูตร 
อสัมปทานชาดก อุปหานชาดก นิโครธชาดก 
เป็นต้น นอกจากนั้นยังทรงบัญญัติพระวินัยหลาย
สิกขาบทที่นี่ นอกจากนั้น พระเวฬุวันวิหาร ยัง
เป็นที่ ประดิษฐานพระสถูปที่บรรจุพระธาตุของ
พระอรหันต์สาวกชั้นผู้ใหญ่ เช่น พระสารีบุตร ซึ่ง
เป็นอัครสาวกเบื้องขวาผู้มีปัญญาเป็นเลิศ และ
พระโมคคัลลานะทีเป็นอัครสาวกเบื้องซ้าย ผู้มี
อิทธิฤทธิ์มาก นอกจากนั้นยังเป็นสถานที่ที่พระ
พุทธองค์ทรงประชุมสงฆ์แสดงโอวาท ปาฏิโมกข์ 
เมือวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน  ๓ อันเป็นต้น
ก าเนิดวันมาฆบูชา โดยมีหมู่อริยสงฆ์ ๑,๒๕๐ รูป 
มาประชุมกัน โดยมิได้นัดหมายเพ่ือฟังโอวาท
จากพระพุทธองค์ในวันมาฆบูชาอีกด้วย 

ประเพณีการบรรจุอัฐิธาตุในวัดเริ่มมี
ตั้งแต่สมัยพุทธกาลจะเห็นได้ว่า วัดเวฬุวนาราม
เป็นสถานที่ประดิษฐานพระสถูปที่บรรจุพระธาตุ
ของพระอรหันต์ ส าวกชั้ นผู้ ใหญ่      เ ช่ น 
พระอัญญาโกณทัญญะและพระสารีบุตร เป็นต้น  

๒. วัดเป็นแหล่งการเรียนรู้ในฐานะ
เป็นโรงพยาบาลแห่งแรก 

เมื่อสมัยพระพุทธองค์ทรงอาพาธ
ประทับอยู่วัดเวฬุวนาราม (วัดเป็นแหล่งการ
เรี ยนรู้ ในฐานะเป็น โรงพยาบาลแห่ งแรก , 
ออนไลน์) เมื่อหมอชีวกโกมารภัจจ์ ทราบข่าวมี
ความประสงค์มารักษาพระองค์ จึงถือว่าวัดนี้เป็น
โรงพยาบาลสงฆ์แห่งแรกในสมัยพุทธกาล ซึ่ง
หมอชีวกโกมารภัจจ์ เป็นนายแพทย์ประจ าราช

ส านักของพระเจ้าพิมพิสารมีความเลื่อมใสในพระ
บรมศาสดาและพระภิกษุสงฆ์ได้ปวารณาตนเป็น
ผู้ถวายการรักษาพระบรมศาสดาและพระภิกษุ
ผู้ป่วยไข้ เมื่อครั้ง พระพุทธเจ้าทรงถูกพระเทวทัต
ท าร้าย โดยการกลิ้งหินจะให้มาทับพระพุทธองค์
ให้ถึงแก่ปรินิพพาน แต่หินใหญ่ถูกชะง่อนผาแตก
ละเอียด สะเก็ดหินกระเด็นมาถูกพระบาทเป็น
เหตุให้ทรงอาพาธ  และพระภิกษุสงฆ์เมื่ออาพาธ
จึงพากันมาที่วัดเวฬุวัน หมอชีวกโกมารภัจจ์ได้
ถวายการรักษาให้ทุกรูป 

ครั้งหนึ่งมีโรคระบาดหนักในสมัย
พุทธกาล เช่น คนเป็นโรคลมบ้าหมู โรคเรือน 
โรคมองคร่อกันมากไปให้หมอชีวกรักษา แต่ท่าน
ก็ไม่มีเวลารักษาให้ เพราะท่านมีหน้าที่ดูแลพระ
บรมศาสดาและพระภิกษุป่วยไข้ ในตอนสายก็
ต้องไปท างานราชการในวัง พวกคนป่วยบางราย 
ได้ทราบก็เลยมาบวชจะได้ให้หมอชีวกรักษาให้ 
ปรากฏว่าคนเป็นโรคมาบวชกันเยอะ จนหมอชี
วกท่านรักษาไม่หวาดไม่ไหว เห็นว่าเป็นคนป่วย
ที่มาบวช เพื่อให้รักษาแล้วก็จะสึก จึงได้ไปทูลขอ
พรจากพระพุทธองค์ว่า ขอภิกษุสงฆ์อย่าให้การ
บวชแก่คนเป็นโรคเรื้อน โรคติดต่อพวกมองคร่อ 
ลมบ้าหมู โรคกลาก โรคหืด พระองค์จึงทรง
บัญญัติเป็นสิกขาบท ให้พระภิกษุอย่าบวชให้
บุคคลผู้เป็นโรค ๕ อย่างนี้ 

การ เ รี ยนรู้ จุ ด นี้ เ ห็ นต้ นบัญญั ติ
สิกขาบทห้ามบวชบุคคลที่เป็นโรคติดต่อและ
ปัจจุบันวัด  เวฬุวนารามอยู่ที่ประเทศอินเดีย 
แคว้นมคธ กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเรียนรู้
ที่ส าคัญของชาวพุทธ เมื่อไปทัศนะศึกษาที่ดิน
แดนพุทธภูมิก็แวะไปนมัสการสถานที่ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาในเชิงประวัติศาสตร์การเรียนรู้
พระพุทธสาสนาวันสมัยพุทธกาล 

มี เ รื่ อ ง เ ล่ า ใ ห้ ไ ด้ เ รี ย น รู้ เ ชิ ง
ประวัติศาสตร์ว่า วัดเวฬุวนารามมีสระน้ าร้อน
ไหลผ่าน ชื่อว่า ตโปทานที ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัส
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ว่า แม่น้ านี้ ไหลผ่านโลหะกุมภีมหานรก จึงมี
ความร้อนอยู่ ครั้งพุทธกาล พระภิกษุสงฆ์มักจะ
มาสรงน้ าในตะโปทานทีนี้ พระเจ้าพิมพิสารจะ
เสด็ จมาสรงน้ าที่ นี้ เ ป็ นประจ าและมาพบ
พระภิกษุจ านวนมากก าลังสรงน้ าอยู่ก็เกรงใจ
พระ รอให้ท่านขึ้นก่อนกว่าจะได้ทรงสรงน้ าต่อ 
รอนานมากกลับพระราชวังไม่ทัน เพราะเวลา
ประตูพระราชวังปิดก่อน ชาวเมืองไปร้องเรียน
พระพุทธเจ้า ว่าพระภิกษุสรงน้ าในตโปทานที
นานเกินไป ท าให้พระราชาทรงรอนาน ท าให้
เสด็จกลับพระราชวังไม่ทัน พระพุทธเจ้าจึงทรง
บัญญัติสิกขาบทให้พระภิกษุสรงน้ า ๑๕ วันได้
ครั้งหนึ่ง ต่อมาทรงผ่อนผันเป็นอนุบัญญัติ เช่น 
หากอาพาธ สรงน้ าได้ เหงื่อออกสรงน้ าได้ ไม่
สบายตัวสรงน้ าได้ ฯลฯ  จุดนี้ได้เรียนรู้แหล่ง
ส าคัญๆ ที่เก่ียวกับการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ใน
พระพุทธศาสนา เพ่ือรวบรวมขอมูล สร้างองค์
ความรู้ และเผยแพร่พระพุทธศาสนาต่อไป 
 
วัดเป็นแหล่งการเรียนรู้เชิงพุทธอย่างไร 

วัดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณค่า
ท า ง พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า ที่ ค น ไ ท ย แ ล ะช า ว
ต่างประเทศไปท่องเที่ยวในบริเวณวัดเพ่ือการ
เรียนรู้ ซึ่งผู้เขียนคิดว่าการเรียนรู้ของคนไทยกับ
ชาวต่างชาติน่าจะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน 
โดยคนไทยนิยมไปกราบพระในวัดส าคัญๆ และ
ไปท าบุญด้วย โดยมีความหวั งว่ า ให้ชี วิตมี
ความสุข เจริญในหน้าที่การงาน บางคนถึงกับ
ต้องไปเที่ยวกราบไหว้พระ ๙ วัด ในขณะที่
ชาวต่างชาติมาเรียนรู้ในวัดมุ่งมาศึกษาศิลปะ
สวยๆ งามๆ มาศึกษาหาความรู้ในแง่มุมเชิง
วัฒนธรรม และค าสอนทางพระพุทธศาสนา 
โดยเฉพาะการเชื่อมโยงวิถีชีวิตคนไทย การ
ด าเนินชีวิตและวิธีคิดของคนไทยก็เรียนรู้ได้จาก
ความเชื่อนั้นแหละด้วยเหตุนี้ วัดจึงเป็นสถานที่
ส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 

 
วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านใดบ้าง 

วัดมีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่ามากมาย
ทั้ งทางวัตถุ และแหล่ งคุณธรรม เช่น ด้ าน
เกจิอาจารย์ ด้านรูปเคารพและวัตถุมงคล ด้าน
สถาปัตยกรรมและจิตรกรรม และด้านสถานที่
ปฏิบัติธรรมนอกจากนั้นก็มีแหล่งนักปราชญ์ราช
บัณฑิตหลากหลายสาขาที่เป็นภูมิปัญญาของไทย 
และวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่า เพราะ
เป็นแหล่งรวมของวัฒนธรรม มีทรัพยากร ทาง
กายภาพ ทรัพยากรทั้งที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรม บางทีนักท่องเที่ยวคิดไม่ออกก็ได้แค่
เพียงมาวัดเพ่ือถ่ายรูปสวยงาม ชาวต่างชาติ
จ านวนมากที่มี พ้ืนฐานศาสนาและวัฒนธรรม
ต่างกันก็มาเพียงแค่ถ่ายรูป คนไทยบางกลุ่มมาก็
ไม่ได้สร้างเสริมปัญญาเพราะไม่เกิดการเรียนรู้  

ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะวัดไม่ได้
แสดงบทบาทอย่างชัดเจนว่าจะพัฒนาสังคม ทั้ง
ที่บทบาทของวัดสามารถสนอง ประโยชน์ได้ทั้ง
ด้านเศรษฐกิจและสังคมและด้านการน ารายได้
เข้ามาท านุบ ารุงวัด ท านุบ ารุงท้องถิ่น จังหวัด
และประเทศโดยรวม ขณะเดียวกันวัดก็เป็น
แหล่งที่สามารถให้ความรู้ความคิดที่กว้างขวาง
ขึ้น ให้ความสงบ ความร่มเย็นกับผู้มาเยือน ท า
ให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจพุทธศาสนาได้ดีขึ้ น 
วัฒนธรรมของชุมชนของสังคมไม่ว่าที่ใดในโลกไม่
มีอะไรเป็นหลักเท่ากับศาสนา ศาสนาเป็น 
รากเหง้าของการตั้งชุมชนและสังคม (กนกวรรณ 
ดุงศรีแก้ว, ๒๕๔๒:๔๙) ถ้าประชาชนเข้าใจ โดย
มีเจ้าหน้าที่หรือมีผู้แนะน าให้ความรู้ที่ถูกต้อง วัด
จะเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ส าคัญที่สุดในหลายมิติ 

 
วัดเป็นแหล่งการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม 

วัดเป็นแห่งการเรียนรู้ที่ส าคัญใน
ศาสตร์ต่างๆ โดยเฉพาะการเรียนรู้ โดยผ่าน
วัฒนธรรมทางสังคม คือ 
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๑. การเรียนรู้ที่วัดเกี่ยวกับพุทธ
ศิลปวัตถุต่างๆ เช่น โบสถ์ วิหาร ศาลาการ
เปรียญ สถูปเจดีย์ ปราสาทหรือพระปรางค์ใน
ประเทศไทยทั้งในอดีตและปัจจุบันนั้นล้วนมี
ความเกี่ยวเนื่องกับศาสนา ทั้งศาสนาพุทธและ
ศาสนาพราหมณ์ ซึ่งมีแหล่งก าเนิดมาจากอินเดีย
แทบท้ังสิ้น 

๒. โบราณวัตถุสถานและศาสนา 
เป็ นแหล่ ง การ เ รี ยนรู้ ที่ มี คว ามส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี หรือศาสนา ได้แก่ วัด 
โบราณสถาน 

๓. แหล่งการศึกษา วัดบางวัดมี
กิจกรรมให้ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรม เช่น วัดพระ
ศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้วมรกต) วัดพระเช
ตุพลวิมลคราราม (วัดโพธิ์) วัดอรุณราชวรวิหาร 
และวัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ และวัดอีกมาก
หมายโดยแบ่งเป็นวัดหลวงและวัดราษฎร์ทั้งใน
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด วัดเหล่านี้ล้วน
เป็นวัดที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่มีความ
เป็นมาที่น่าสนใจมาก  

กล่าวได้ว่ าแหล่ งการเรียนรู้ทาง
พระพุทธศาสนานั้น องค์ประกอบด้านต่างๆ ของ
วัด โบราณสถาน เช่น โบสถ์ วิหาร ศาลาการ
เปรียญ สถูปเจดีย์ ปราสาทหรือพระปรางค์ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมหลายมิติที่ควรต้องเรียนรู้ให้มาก 
 
วัดเป็นแหล่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนช่วยชาติ
ได้อย่างไร  

ผู้เขียนบทความนี้เชื้อมั่นว่าวัดจะเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญมาก ถ้าได้รับการสนับสนุน
จากรัฐบาลให้มีนโยบายให้วัดทุกแห่งทั่วประเทศ
พัฒนาวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างแท้จริง เมื่อได้
ศึกษาผลการวิจัยหลายๆ คนจะพบว่าวัดคือ
แหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญ ยกตัวอย่างผลการวิจัยของ 
นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์ และคณะ (๒๕๕๓) ได้ศึกษา
ศาสนสถานที่ส าคัญต่อการอนุรักษ์การท่องเที่ยว

ของวัดในกรุงเทพมหานคร พบว่า ๑) ศาสน
สถ า น ที่ ส า คั ญ ข อ ง วั ด ที่ เ ป็ น แ ห ล่ ง ดึ ง ดู ด
นักท่องเที่ยวให้เกิดการเรียนรู้ทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติมีองค์ประกอบส าคัญ คือ วัดทั้ง ๔๐ 
แห่ง     มีศาสนสถานส าคัญ คือ พระพุทธรูป 
พระอุโบสถ เจดีย์ พระปรางค์ พระวิหารหลวง 
ความส าคัญของศาสนสถานและความส าคัญ
ของศาสนสถานสิ่งแรกคือเป็นสิ่งก่อสร้างที่เกิด
จากแรงศรัทธาทางพระพุทธศาสนาและเป็นสิ่งที่
พระพุทธศาสนิกชนยึดถือทางด้านจิตใจและ
ยึดถือเพ่ือประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา 
๒) ประวัติและความส าคัญของศาสนสถานมี
ความส าคัญในฐานะเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวทางด้าน
จิตใจ และนักท่องเที่ยวชาวไทยจะเข้ามาทัศน
ศึ ก ษ า  เ พ่ื อ เ ป้ า ห ม า ย ท า ง ศ า ส น า  ส่ ว น
นักท่องเที่ยวต่างประเทศจะเข้ามาทัศนศึกษา
เพ่ือแสวงหาความรู้ทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
และความเชื่อของคนไทยในอดีตและคนไทยใน
ปัจจุบัน  

ที่ ส า คัญ  คื อ  ใน ปี  พ . ศ .๒๕๕๘ 
ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในจ านวน 
๑๐ ประเทศที่ เป็นสมาชิกเครือข่ายคนเป็น
จ านวนมากจะเดินทางเข้ามาประเทศไทยและ
แหล่งส าคัญในการ เรียนรู้ เชิงวัฒนธรรมใน
ประเทศไทย คือ วัด ซึ่งมีอิทธิพลต่อคนไทยตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นรากฐานวัฒนธรรมที่
ส าคัญของสังคมไทยมาจากพระพุทธศาสนา ซึ่ง
เป็นแหล่งวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางจิตใจคนไทย
มากที่สุด นั้นก็คือวัดนั้นเอง ดังนั้น วัดในประเทศ
ไทยเป็นแหล่งอารยธรรมที่ผสมผสานหลาย
วัฒนธรรมที่เรียกว่าพหุวัฒนธรรมที่สร้างสรรค์
ความดีงามให้สังคมทุกชาติได้เข้าใจซึ่งกันและกัน
โดยผ่านกระแสวัฒนธรรมที่งดงามในการเข้าวัด 
บ าเพ็ญกุศล การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วรรณคดี
ต่างๆ และการปฏิบัติธรรมของสังคม 
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บทสรุป 
วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ ตั้งแต่เริ่มมีวัด

แห่งแรกในพระพุทธศาสนา เพ่ือพัฒนาคนที่บวช
เรียนและเป็นสถานที่ขัดเกลาจิตใจของประชาชน 
ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงมีวิสัยทัศน์ในการเผยแพร่
พระพุทธศาสนาว่าวัดเป็นแหล่งการศึกษาให้จิต
หลุดพ้นจากความทุกข์ จะเห็นได้ว่าวัดตั้งแต่สมัย
โบราณจนถึงปัจจุบัน ในประเทศที่มีการนับถือ
พุทธศาสนารวมถึงประเทศไทย ดังปรากฏในงาน
ศิลปะประเภทต่างๆ ทั้ ง ในด้ านจิตรกรรม
ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นสิ่งล า
ค่ามองในแง่เศรษฐกิจ มองในแง่การเรียนรู้สร้าง
ขึ้นเพ่ือเผยแพร่พระพุทธศาสนาและเพ่ือเป็นสิ่งที่

ช่วยโน้มน้าวจิตใจของพุทธศาสนิกชน ให้เกิด
ความศรัทธา ประพฤติปฏิบัติตนในแนวทางที่ดี
งามตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ด้วยเหตุ
นี้พุทธศิลป์ มีรากฐานที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของผู้คน
ในสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านาน มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับสังคมไทยและวัดเป็นสถานที่พัฒนาคน
ให้เป็นคนดีในรูปแบบที่แตกต่างกันทั้ง ๔ กลุ่มคือ
การพัฒนาพระภิกษุ สามเณร  การพัฒนาภิกษุณี 
ด้วยการศึกษาเล่าเรียนในวัด และการพัฒนา
อุบาสกและอุบาสิกาด้วยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
ของวัดในรูปแบบต่างๆ ถ้ายังไม่เชื่อว่าวัดเป็น
แหล่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนดีของชาติขอให้ไป
ศึกษาอ่านประวัติศาสตร์ชาติไทย 
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