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      การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) เพ่ือศึกษาบทบาทของวดัต่อวถีิชีวติชุมชนไทย-มอญ ในอ าเภอสาม

โคก จงัหวดัปทุมธานี 2) เพ่ือศึกษาความเช่ือมโยงระหวา่งวดักบัชุมชนไทย-มอญ ในการอนุรักษฟ้ื์นฟูมรดกทาง
วฒันธรรมให้คงอยูต่่อไป ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ การสังเกต และการสนทนากลุ่ม โดยใชว้ิธี
การศึกษาในรูปแบบงานวจิยัเชิงคุณภาพ เพ่ือวิเคราะห์ขอ้มูลใหเ้ขา้ใจถึงปรากฏการณ์และความเช่ือมโยงท่ีเกิดข้ึน
ภายในวดัและชุมชน แลว้น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ผลมาจ าแนกเป็นหมวดหมู่ หาความหมาย เพ่ือเช่ือมโยง
ใหเ้ห็นถึงประเด็นต่างๆ โดยผา่นการน าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบของการพรรณนา โดยมีกลุ่มกรณีศึกษา 3 วดั 
คือ วดัเจดียท์อง วดัศาลาแดงเหนือ วดัทา้ยเกาะใหญ่ และกลุ่มประชากรตวัอยา่งท่ีเลือก ประกอบไปดว้ย (1) กลุ่ม
ชาวบา้น  จ านวน 12 คน (2) กลุ่มกรรมการวดั  จ านวน  9 คน (3) กลุ่มพระสงฆ ์ จ านวน 9 รูป  รวมทั้งหมด 21 คน 
9 รูป 

     ผลการวิจยัพบว่า บทบาทของวดัต่อวิถีชีวิตชุมชนไทย-มอญ ในพ้ืนท่ีวดัเจดียท์อง วดัศาลาแดง
เหนือ วดัท้ายเกาะใหญ่ อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ยงัมีความเช่ือมโยงและการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูมรดกทาง
วฒันธรรมดว้ยกนัอยา่งมากโดยผา่นการท าหนา้ท่ีการท ากิจกรรมต่างๆคือ 1)ในส่วนของชาวบา้นและกรรมการวดั 
มีบทบาทเป็นผูส้นบัสนุนเชิงเศรษฐกิจและแรงงาน เช่นการจดัการศานสมบติัของวดั การช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ
ภายในวดั และการท ากิจกรรมแทนพระสงฆ์ 2) ในส่วนของวดั มีบทบาทเป็นผู ้สนับสนุนทางสังคมและ
วฒันธรรม เช่นเป็นสถานท่ีจดังานเทศกาล เป็นศูนยศิ์ลปะและวฒันธรรม และเป็นท่ีประกอบพิธีกรรม 3) ในส่วน
ของพระสงฆ ์มีบทบาทเป็นผูส้นบัสนุนทางจิตวิญญานและวฒันธรรม  เช่น การอบรมทางจริยธรรม การเผยแพร่
ธรรมะ การพฒันาจิตใจ การส่งเสริมอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม  4) ในส่วนของการเขา้ใชพ้ื้นท่ีและสถานท่ีภายในวดั 
โดยให้ความส าคญักบั ศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ พระอุโบสถ พ้ืนท่ีริมน ้ า และเจดียม์อญมาก จากรายการ
ต่างๆท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท าให้รู้วา่ บทบาทของอาคารเพ่ือท ากิจของฆารวาสและสงฆ์นั้น ให้ความส าคญักบัการใช้
งานของกิจกรรมเป็นหลกั ท าให้เกิดความถ่ีการเขา้ใชส้อยพ้ืนท่ีตามมา และเกิดพ้ืนท่ีทางเศรษฐกิจ น าไปสู่ความ
เช่ือมโยงระหวา่งวดักบัชุมชน 
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  

60057803 : Major (Vernacular Architecture) 
Keyword : The role of the Temples  The Community Lifestyle  Thai-Mon 

ACTING SUB LT. SHANACLUNKANYAKON PUNWATANNAKON : THE ROLE 
OF THE TEMPLES TOWARDS THE COMMUNITY LIFESTYLE OF THAIMON IN 
AMPHOE SAMKOK, PATHUMTHANI PROVINCE THESIS ADVISOR :  ASSISTANT 
PROFESSOR SUPITCHA TOVIVICH, PhD 

         This research aims to 1) To study the role of the temples towards the community lifestyle of 
thai-mon  in Sam Khok District Pathum Thani Province 2) To study the connection between the temple and the 
thai-mon community in the conservation and restoration of cultural heritage to remain The researcher used the 
data obtained from interviews, observations and group discussions. By using the study method in the form of 
qualitative research.  To analyze the data to understand the phenomena and connections that occur within 
temples and communities. Then, the data obtained from the analysis of the results are classified into categories 
to find meanings to connect to various issues.  Through the presentation of the study results in the form of a 
description. There are case studies of 3 temples, namely Wat Chedi Thong, Wat Saladaeng Nuea, Wat Thai Ko 
Yai. By the selected sample population Consisting of (1)  a groups of community members of 12 people, (2) 
a groups of temple committees  of 9 people, ( 3)  a groups of monks  of 9 people, a total of 21 people and 9 
monks. 

          The results showed that The role of temples in the way of life of thai-mon communities in the 
area of Wat Chedi Thong, Wat Saladaeng Nuea, Wat Thai Ko Yai, Sam Khok District Pathum Thani Province. 
There is also a strong connection with the conservation and restoration of cultural heritage through various 
activities. 1)  In the part of community members and temple committees play a role as an economic and labor 
supporter such as managing the property of the temple Assisting in various activities within the temple and 
doing activities on behalf of the monks. 2) As for the temple, it plays a role as a social and cultural supporter. 
For example as a festival venue. It is an arts and culture center. And is a ritual. 3) In the part of the monks. Play 
a role as a spiritual and cultural advocate, such as ethical training, spreading the dharma, mental development, 
Promotion of conservation of arts and culture 4) In terms of access to the area and place within the temple by 
giving importance to hall of worship, prayer hall, chapel, waterfront area and the Mon pagoda. From the items 
mentioned above, It is known that The role of the building for the activities of the lay and clergy . The focus is 
on the usability of the activity.  cause the frequency of access to the area accordingly and the economic area 
leading to the connection between the temple and the community. 
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กติติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดี โดยไดรั้บความกรุณาจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุพิชชา โต
วิวิชญ ์ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัและผูค้วบคุมวิทยานิพนธ์ และศาสตราจารย ์ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์
มณี ประธานกรรมการในการสอบ ท่ีได้ให้ค าแนะน าและตรวจสอบแกไ้ขข้อบกพร่องต่างๆ ในการท า
วิทยานิพนธ์ฉบับน้ี รวมถึงรองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ ผูท้รงคุณวุฒิภายในในคร้ังน้ี ท่ีให้
ค าแนะน าปรึกษา ตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ เป็นอย่างดี รวมถึงผูท้รงคุณวุฒิภายในทุกท่านท่ีให้
ค าแนะน าต่างในการสอบ ผูวิ้จยัซาบซ้ึงในพระคุณเป็นอยา่งยิ่ง 

ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย ์ดร.วีระ อินพนัทงั ซ่ึงเป็นอาจารยผ์ูส้อนและผูเ้ช่ียวชาญดา้น
สถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน ท่ีไดใ้หค้  าแนะน าและตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ในการท าวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ พ่ีสุภาวนั ทนัการ ชาวบา้นวดัเจดียท์องท่ีใหข้อ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัวฒันธรรม
มอญและไดใ้ห้ค าแนะน าและตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ในการท าวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีรวมถึงผูมี้
พระคุณทุกท่านจากวดัเจดียท์องท่ีไม่ไดก้ล่าวนามไวใ้นท่ีน้ี ท่ีใหโ้อกาสและไดม้อบส่ิงดีๆ ในชีวิตใหแ้ก่ผูวิ้จยั 

ขอกราบขอบพระคุณ พ่ีมาณพ แกว้หยก ชาวบา้นวดัศาลาแดงเหนือท่ีอ านวยความสะดวกช่วยใน
การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ในการวิจยัคร้ังน้ี และกราบขอบพระคุณพระสงฆทุ์กรูปท่ีใหค้วามร่วมมือใน
การตอบแบบสมัภาษณ์ในคร้ังน้ีดว้ย 

ขอกราบขอบพระคุณ พระศรีมงคลเมธี เจา้อาวาสวดัจนัทนก์ะพอ้ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวฒันธรรมมอญ 
ท่ีไดใ้หค้ าแนะน าและตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ในการท าวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และบุคคลในครอบครัวทุกคนท่ีเป็นก าลงัใจใหผู้วิ้จยัดว้ยดี
ตลอดมา 

ขอขอบคุณ พ่ีๆ เพ่ือนๆ และน้องๆ สาขาสถาปัตยกรรมพ้ืนถ่ิน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากรทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนอ้งตามต่อ  เลิศไพศาล ท่ีเป็นก าลงัใจให้ค าแนะน าปรึกษา
อยา่งสม ่าเสมอท่ีมีคุณค่าและประโยชนท่ี์เกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี 

ผูว้ิจยัขอบูชาพระคุณบิดา - มารดาตลอดจนผูมี้พระคุณทุกท่านท่ีไม่ไดก้ล่าวนามไวใ้นท่ีน้ี ท่ีให้
โอกาสและไดม้อบส่ิงดีๆ ในชีวิตใหแ้ก่ผูวิ้จยั ท าใหผู้วิ้จยัไดพ้บกบัความส าเร็จตามท่ีคาดหวงั 
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บทที ่1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

       มอญ เป็นชนชาติเก่าแก่ ท่ีมีอารยธรรมรุ่งเรืองมากชนชาติหน่ึง ตามพงศาวดารพม่า
(ประเทศเมียนมาร์) กล่าวว่า "มอญ"เป็นชนชาติแรกท่ีตั้ งถ่ินฐานอยู่ในพม่า มาเป็นเวลาหลาย
ศตวรรษก่อนคริสต์กาลและก่อนพุทธศกัราช(นบัเม่ือพระโคตมพุทธเจา้ปรินิพพาน ซ่ึงในประเทศ
ไทยเร่ิมนับเม่ือปรินิพพานแล้ว 1 ปี) (Htin Aung, 1967) จากข้อมูลหลักฐานทางประวติัศาสตร์
สันนิษฐานว่า อาณาจกัรมอญประกอบไปด้วย3ยุค โดยยุคแรกคือยุคราชวงศ์สะเทิม อาณาจกัรสุ
ธรรมวดี สร้างก่อน พ.ศ. 241จนถึง พ.ศ.1600 (ค.ศ. 1057) (South  Ashley, 2003) มีกษตัริยป์กครอง
ทั้งหมด 59 พระองค์ มีการติดต่อคา้ขายใกลชิ้ดกบัอินเดียและลงักา และกลายเป็นศูนยก์ลางหลกั
ของพระพุทธศาสนาเถรวาทในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เป็นอาณาจกัรแรก ต่อมายุคที่สองคือยุค
ราชวงศ์เมาะตะมะ-หงสาวดี บางคร้ังเรียก กรุงหงสาวดี หรืออย่างสั้ น พะโค เป็นอาณาจกัรท่ี
ปกครองพม่าตอนล่างตั้งแต่ พ.ศ. 1830 จนถึง พ.ศ. 2082 และระหวา่ง พ.ศ. 2093 - 2095 มีศูนยก์ลาง
การปกครองอยูท่ี่เมาะตะมะ ต่อมาในสมยัพญาอู่ ไดย้า้ยราชธานีมาอยู ่ณ เมืองพะโคหรือหงสาวดี 
อาณาจกัรมอญยุคน้ีเจริญสูงสุดในสมัยพระนางเชงสอบูและสมัยพระเจ้าธรรมเจดีย ์(Myint-U  
Thant, 2006) และยุคท่ีสามยุคฟ้ืนฟูหรือยุคอาณาจกัรหงสาวดีใหม่ ช่วงพ.ศ. 2283-2300 การล่ม
สลายของอาณาจกัรหงสาวดีใหม่เป็นการส้ินสุดเอกราชและอ านาจของชาวมอญท่ีเคยมีมาหลายร้อย
ปีในพม่าตอนล่าง กองทัพของราชวงศ์คองบองกดดันให้ชาวมอญต้องอพยพไปยังสยาม 
(Lieberman  Victor B, 2003) ในช่วงตน้พุทธศตวรรษท่ี 24 การแต่งงานขา้มกลุ่มชาติพนัธ์ุ และการ
อพยพของชาวพม่าจากทางเหนือ ท าใหช้าวมอญกลายเป็นชนกลุ่มนอ้ย 

ในสมยัพุทธกาล คร้ังท่ีพระพุทธเจา้ทรงประกาศศาสนาท่ีชมพูทวีปหรือประเทศอินเดีย
พระองค์และพระสาวกไดจ้าริกไปในชุมชนต่างๆ เพื่อแสดงธรรมแก่ประชาชนทุกชั้นวรรณะ โดย
บทบาทหลกัของพระสงฆ์ท่ีมีต่อชุมชนในสมยันั้น ได้แก่ การสอนศีลธรรมและการพฒันาจิตใจ
เพื่อให้ประชาชนเขา้ถึงจุดหมายสูงสุดของศาสนา คือ พระนิพพาน เน่ืองจากประชาชนในสมยันั้น
คาดหวงับทบาทของพระสงฆใ์นฐานะครู ผูศ้กัด์ิสิทธ์ิ และเป็นผูน้ าจิตใจของตนไปสู่ความหลุดพน้  
(สุภา อุทโท, 2541) ประชาชนทัว่ไปในสมยันั้นยงัไม่เรียกร้องให้พระสงฆเ์ขา้มาแบกรับปัญหาของ
สังคม และยงัพอใจท่ีจะเห็นภาพลกัษณ์ของพระสงฆ ์ในฐานะเป็นผูศ้กัด์ิสิทธ์ิ เป็นเน้ือนาบุญเป็นผู ้
แสวงหาความพน้ทุกขห์รือพระนิพพาน (พระเทพรัตนสุธี 2553) หลงัจากท่ีพระพุทธเจา้ปรินิพพาน
แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ซ่ึ งเป็นกษัตริย์ท่ีทรงเล่ือมใสใน
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พระพุทธศาสนาเป็นอยา่งยิ่ง ไดถ้วายการอุปถมัภบ์  ารุงพระพุทธศาสนา ท่ีส าคญัคือไดอ้าราธนาพระ
โมคคลัลีบุตรติสสเถระ เป็นประธานการสังคายนาพระธรรมวินยั ณ นครปาฏลีบุตร ทรงโปรดให้
สร้างวิหาร ทรงจดัท าศิลาจารึก และทรงส่งสมณฑูต ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในและนอก
ประเทศ (พระเทพเวที, 2531) นบัตั้งแต่พระพุทธศาสน าเขา้มาสู่ประเทศไทย 

พุทธศาสนามีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อวิถีชีวิตและวฒันธรรมของไทย ซ่ึงชาวมอญ(ในเวลา
นั้น)ท่ีอพยพมาจากประเทศเมียนมาร์ (กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย,์ 2555)อนัดว้ยเหตุ
ปัจจยัหลายประการเช่นภยัสงคราม (สุภรณ์ โอเจริญ 2541) ก็ไดรั้บอานิสงส์จากการท่ีคนไทยให้
ความส าคญักบัพระพุทธศาสนามากเหมือนกนั เน่ืองจากชาวมอญเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีนบัถือพุทธ
ศาสนาอยา่งสูงสุด ปฏิบติัตามค าสอนและประกอบพิธีกรรมเน่ืองในพุทธศาสนาอยา่งเคร่งครัด ชาว
มอญถือคติความเช่ือในการบูชาพระเกศาธาตุเจดียม์าตั้งแต่อดีตตามต านานการสร้างเจดียช์เวดากอง
ท่ีชาวมอญเช่ือถือเป็นอยา่งมากดงัปรากฏกิจกรรมทางศิลปะท่ีไดรั้บการอุปถมัภจ์ากราชวงศม์อญมา
อย่างต่อเน่ือง จนในช่วงพุทธศตวรรษที 20-21 (สิริพร สมบูรณ์บูรณะ, 2544)  ได้เกิด เจดียแ์บบ
มอญสมยัหงสาวดี ตวัอยา่งไดแ้ก่ เจดีย์ชเวดากอง เป็นเจดียแ์บบมอญสมยัหงสาวดี, เจดีย์ชเวมอดอ
เป็นเจดียแ์บบมอญสมยัหงสาวดี, อานันทเจดีย์ เป็นเจดียแ์บบมอญสมยัพุกาม เป็นตน้ รวมถึงการ
ร่วมกนัประกอบประเพณีพิธีกรรมเน่ืองในพุทธศาสนาท่ีเจดียเ์หล่านั้นตั้ง แต่อดีตสืบเน่ืองมาจนถึง
ปัจจุบนั (เชษฐ ์ ติงสัญชลี, 2555) ดงัรูปภาพท่ี1  

 

   
( ก ) 



  3 

 
( ข ) 

 
( ค )                                                                                                        

รูปภาพที ่1 แสดงเจดีย ์
(ก) วหิารอานนัทะ (อานนัทะเจดีย)์ สมยัพกุาม ประเทศพม่า กบั อานนัทะเจดีย ์จ าลอง วดัเจดียท์อง สามโคก 

ปทุมธานี (ข) เจดียช์เวมอดอ (พระธาตุมุเตา) สมยัหงสาวดี ประเทศพม่า กบั เจดียช์เวมอดอ จ าลอง วดัศาลาแดง
เหนือ สามโคก ปทุมธานี (ค) เจดียช์เวดากอง  สมยัหงสาวดี ประเทศพม่า กบั เจดียช์เวดากอง จ าลอง วดัทา้ยเกาะ

ใหญ่ สามโคก ปทุมธานี 

  
สถาบันทางพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันท่ีส าคัญท่ีสุดสถาบันหน่ึง ในการให้ความ

ช่วยเหลือต่อสังคมไทยมอญตลอดมา โดยมีส่วนช่วยเหลือในการกล่อมเกลาจิตใจ และลกัษณะนิสัย
ของคนไทยมอญ ตลอดจนการใหบ้ริการตามความจ าเป็น ตามความตอ้งการของประชาชน อีกทั้งมี
ส่วนช่วยในการแกไ้ขปัญหาทางสังคมแมก้ระทัง่ในปัจจุบนัความส าคญัในประการดงักล่าวก็ยงัคง
อยู ่

ในประเทศไทยพื้นท่ีชุมชนส่วนใหญ่ท่ีมีหมู่บ้านเป็นหน่วยหลกั มกัจะมีวดัตั้งอยู่ในใจ
กลางราษฎรในหมู่บา้นหรือแมแ้ต่ชุมชนไทยมอญแถวอ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานีก็จะมีวดั
ตั้งอยู่ในชุมชนหมู่บา้นดว้ยเช่นกนัเพื่อเป็นแหล่งศูนยก์ลางส าหรับการสมาคม หรือการด ารงชีวิต
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ทางสังคมและศูนยก์ลางของวฒันธรรม ชีวิตในชุมชนจะอยู่รอบ ๆ วดัเสมอ เพราะคนไทยมอญ
ส่วนใหญ่นบัถือพระพุทธศาสนาอย่างจริงจงั วดัจึงเป็นสัญลกัษณ์ของพระพุทธศาสนาท่ีอยู่เหนือ
จิตใจของคนไทยมอญอยูม่าก และนบัไดว้า่เป็นสถาบนัท่ีส าคญัท่ีสุดในชุมชนหมู่บา้นท่ีรองไปจาก
ครอบครัว ความนบัถือของคนไทยมอญท่ีมีต่อสถาบนัน้ีจะเห็นไดว้า่จากการท่ีคนไทยมอญไดอุ้ทิศ
ตนใหก้บัวดั ทั้งในดา้นจิตใจ เวลา แรงงาน และทรัพยสิ์นจ านวนเงินท่ี พุทธศาสนิกชนใชไ้ปในการ
ท าบุญ วดัเป็นสถานท่ีมีความส าคญัเป็นท่ีประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ เช่นเป็นแหล่งหรือศูนยก์ลางของ
ชุมชน เป็น โรงเรียน เป็นสถานสงเคราะห์และท่ีพกัพิงส าหรับผูย้ากจน เป็นสถานท่ีพกัผ่อนและ
ศูนยก์ลางการกีฬา เป็นท่ีเก็บศพ เป็นตน้ (พินิจ ลาภธนานนท,์ 2529) ดงัรูปภาพท่ี 2 

 

 
(ก) 
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                                                (ข) 
 

 
(ค) 
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(ง) 

 
รูปภาพที ่2 แสดงแผนท่ีชุมชน วดั โรงเรียน 

(ก) พ้ืนท่ีวดั3วดั กรณีศึกษา (ข) วดัเจดียท์อง(เภียฮวัเดิงหรือเภียมุเดิง) และชุมชน (ค) วดัศาลาแดงเหนือ(เภียปราน) 
และชุมชน (ง) วดัทา้ยเกาะใหญ่ (เภียแวงซาม)  กบัชุมชน และโรงเรียน 

 
 “วัด” หน่ึงส าคญัของสังคมชุมชนไทย-มอญ สามโคก ปทุมธานี ท่ีท าหน้าท่ีรับใช้ชุมชน
ไทย-มอญมาชา้นาน ทั้งในรูปแบบของพิธีกรรม และการเป็นพื้นท่ีสาธารณะ ซ่ึงในเชิงพิธีกรรมนั้น
ก็เป็นการเอ้ือต่อสังคมทั้งในทาง โลกุตระวิสัย อนัไดแ้ก่ การบวช การฝึกปฎิบติัทางวิปัสสนาธรรม 
ฯลฯ และทาง โลกียะวสัิย อาทิ การทอดกฐิน ทอดผา้ป่า เทศนาธรรม การศึกษาเล่าเรียนของกุลบุตร
กุลธิดา ฯลฯ (สมคิด จิระทศันกุล, 2545) ในขณะเดียวกนัก็เป็นสถานท่ี สาธารณะประโยชน์ ท่ีซ่ึง
ชาวไทย-มอญมีสิทธ์ิในการเขา้ไปใช้พื้นท่ีและอาคารส าหรับการประกอบกิจกรรมต่างๆได้อย่าง
สะดวกและอิสระ เช่น เป็นท่ีประชุมหมู่บา้น จดังานร่ืนเริง งานบุญประจ าปี งานศพ สถานพยาบาล 
ฯลฯ ดงันั้นสถานะภาพของ วัด จึงข้ึนอยูก่บัคุณลกัษณะของชุมชน หากชุมชนเขม้แขง็และมีมูลฐาน
ทางเศรษฐกิจท่ีดีวัด ก็ย่อมไดรั้บการอุปถมัภ์ให้เจริญรุ่งเรือง ในทางกลบักนัก็ข้ึนกบัศกัยภาพและ
วตัรปฎิบติัของ วัด และ” พระภิกษุสงฆ์” เองท่ีตอ้งมุ่งเน้นให้เกิดการเล่ือมใสศรัทธาจากชุมชน
ตลอดจนเก้ือกูลสังคมทั้งในเชิงพิธีกรรมและการอบรมหลกัธรรมค าสั่งสอนในทางศีลธรรมและ
จริยธรรม 
 บริเวณพื้นท่ีในอ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี เป็นพื้นท่ีท่ีมีความส าคญัส าหรับชุมชน
ไทยมอญเน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีคนมอญอาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก (จากการศึกษาประวติัศาสตร์มอญ 
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พบวา่ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 22-25 มีชาวมอญจากตอนล่างของประเทศเมียนมาอพยพเขา้มาตั้งถ่ิน
ฐานในอ าเภอสามโคกหลายคร้ังประกอบไปดว้ย คร้ังท่ี1. การอพยพในราวประมาณปีพ.ศ. 2203 
(สมยัรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ของไทย (ครองราชยปี์ พ.ศ. 2199-2231) (สมเด็จพระเจา้บรมวงศ์
เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ, 2505)  คร้ังท่ี 2. การอพยพในราวปีพ.ศ. 2318 (สมยัรัชกาลสมเด็จ
พระเจา้กรุงธนบุรี (ตากสิน) ของไทย (เจา้พระยาทิพากรวงศ์ (ข  า บุนนาค), 2548) คร้ังท่ี 3. การ
อพยพในปีพ.ศ. 2358 (สมยัรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลยั รัชกาลที 2 ของไทย 
(กรุงรัตนโกสินทร์) ชาวมอญท่ีอพยพเขา้มาคร้ังน้ีกวา่ 30,000 คนในปีพ.ศ. 2358 ส่วนใหญ่เป็นชาว
มอญเมืองเมาะตะมะ (สิริพร สมบูรณ์บูรณะ, 2544) ทั้ งในแง่ประวติัศาสตร์โบราณคดี ประเพณี 
วฒันธรรมและศิลปสถาปัตยกรรมมอญดว้ย  ท่ีมีหลกัฐานช้ีชดัถึงความเก่าแก่แต่คร้ังในอดีตซ่ึงอาจ
กล่าวไดว้า่เป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้และถ่ายทอดจากคนรุ่นปู่ ย่าตายายมาสู่รุ่น
ลูกหลานจ าแนกไดด้งัน้ี1.วัตถุโบราณไดแ้ก่ กะทะขนมครกดินเผา คมัภีร์ใบลานมอญ เคร่ืองกรอง
น ้า  เรือโบราณเป็นตน้ 2.โบราณสถาน ไดแ้ก่  กุฎิพระ  บา้นเรือนมอญ เจดียบ์รรจุอฐิับรรพบุรุษ เป็น
ตน้ 3.ประเพณีและความเช่ือได้แก่ พิธีแห่หงส์ ธงตะขาบ พิธีสรงน ้ าพระสงฆ์ การตกับาตรน ้ าผึ้ ง 
เป็นตน้ 4.วิถีชีวิตประจ าวนั ไดแ้ก่ อาหารท่ีมีตน้ต ารับมาจากคนมอญเช่นขนมจีน ขา้วแช่ ปลาร้า
มอญ ดงัรูปภาพท่ี 3,4,5,6  
 

 
             (ก) 
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ผา้ห่อคมัภีร์ใบลานภาษามอญ 

    
คมัภีร์ใบลานภาษามอญ 

(ข) 
 

 
(ค) 
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(ง) 

รูปภาพที ่3 แสดงวตัถุโบราณ 
(ก) กระทะขนมครกดินเผา (ชุมชนมอญบา้นศาลาแดงเหนือ) (ข) ผา้ห่อคมัภีร์และคมัภีร์ใบลานภาษามอญ  (วดั

ศาลาแดงเหนือ)  (ค) เคร่ืองกรองน ้ า (วดัศาลาแดงเหนือ) (ง) เรือโบราณ(ชุมชนมอญบา้นศาลาแดงเหนือ) 

 
(ก) 

 
(ข) 
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                                (ค)                                                                          (ง) 

รูปภาพที ่4 แสดงโบราณสถาน 
(ก) กฎิุพระ (วดัทา้ยเกาะใหญ่) (ข) บา้นเรือนมอญ (วดัเจดียท์อง) (ค) เจดียบ์รรจุอฐิับรรพบุรุษ วดัเจดียท์อง  

(ง) หอไตรปิฎก (วดัศาลาแดงเหนือ) 
 

 

(ก) 

 

(ข) 
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(ค) 
 

 
(ง) 

รูปภาพที ่5 แสดงประเพณีและความเช่ือ 
ก) พิธีแห่โหน่ ธงตะขาบ(วดัเจดียท์อง) (ข) พิธีแห่โหน่ ธงตะขาบ(วดัศาลาแดงเหนือ) (ค)  พิธีแห่โหน่ ธงตะขาบ

(วดัทา้ยเกาะใหญ่) (ง) พิธีสรงน ้ าพระมอญ(วดัศาลาแดงเหนือ) 
 

 
(ก) 
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(ข) 

 
(ค) 

 
(ง) 

 
                                                                                         

รูปภาพที ่6 แสดงวถีิชีวติประจ าวนั 
(ก) อาหารมอญ แกงขา้วตงั(วดัทา้ยเกาะใหญ่) (ข) ขนมมอญ กระยาสารท(บา้นศาลาแดงเหนือ)  

(ค) การแต่งกายมอญ(บา้นศาลาแดงเหนือ)  (ง) การแต่งกายมอญ(บา้นทา้ยเกาะใหญ่)  
(จ)  สวดมนตภ์าษามอญ( บา้นศาลาแดงเหนือ ) 
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หลกัฐานดงักล่าวเป็นการแสดงถึงพลงัความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในกลุ่มชาวมอญได้
เป็นอยา่งดี และยงัสะทอ้นให้เห็นในรูปของ อตัลกัษณ์ ประเพณี วฒันธรรม ต่างๆ ถึงการปักหลกั
ของชุมชนไทยมอญในแผน่ดินสยาม (สุภรณ์ โอเจริญ, 2541) 

ความเป็นชุมชนไทยมอญท่ีส าคัญท าให้ชุมชนมอญในอ าเภอสามโคกเหล่าน้ีมีการ
พฒันาการท่ีต่อเน่ืองสืบมาตลอด โดยมีบทบาทท่ีเขม้แข็งหรือเบาจางเป็นบางคร้ัง ข้ึนอยูก่บัสภาวะ
ทางการเมืองและสังคมในแต่ละช่วงสมยัเป็นตวัก าหนด เช่นเดียวกบับทบาทของ “วดั” ซ่ึงตอ้ง
ด าเนินควบคู่กนัไปกบัพฒันาการของบา้นเมือง ก็มีวิวฒันาการท่ีข้ึนลงปรับเปล่ียนไปตามการผนั
แปรในการสมยัท่ีต่างกนั ดงัจะเห็นไดจ้ากวดัในอ าเภอสามโคกโดยเฉพาะวดัท่ีติดแม่น ้ าเจา้พระยา
ในเขตพื้นท่ีต าบลสามโคกเช่นวดัสิงห์ วดัสะแก วดัต าหนกั ส่วนใหญ่มีชุมชนไทยมอญอาศยัอยูเ่ป็น
จ านวนมาก (จวน เครือวิชฌยาจารย ,์ 2537) แต่ในปัจุบนัภายในวดัแทบไม่เห็นสัญลกัษณ์ประเภท
เสาหงส์และธงตะขาบให้เห็นมากนกั(สันนิษฐานว่าเป็นผลมาจากสายบงัคบับญัชาของวดัสิงห์ วดั
สะแก วดัต าหนกั ท่ีเป็นมหานิกาย ส่วนวดัในอ าเภอสามโคกท่ีมาจากสายธรรมยติุกนิกายท่ีจดัตั้งข้ึน
โดยพระวชิรญาณเถระ หรือเจ้าฟ้ามงกุฏ (พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่4) ในปี 
พ.ศ. 2376 จะเห็นสัญลกัษณ์ประเภทเสาหงส์และธงตะขาบท่ีวดั รวมไปถึงสถาปัตยกรรมเจดียม์อญ
ท่ีโดดเด่นภายในวดัดว้ยจนถึงปัจจุบนั (สุเอด็ คชเสนี, 2551)  

ดว้ยเหตุพื้นท่ีอ าเภอสามโคก มีชุมชนไทยมอญเป็นจ านวนมากและเป็นชนชาติท่ีมีพื้นฐาน
ทางวฒันธรรมเฉพาะของตนเอง โดยเฉพาะงานสถาปัตยกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบั ศาสนา เม่ือผนวกเขา้
กบัแบบอยา่งวิถีชีวิตวฒันธรรม “แบบประเพณี” ท่ีส่งผ่านมาจากบรรพบุรุษ จนหล่อหลอมข้ึนเป็น
แบบแผนท่ีเป็น เอกลกัษณ์เฉพาะ อย่างท่ีเรียกว่า “วดัแบบชุมชน” หรือ “วดัแบบชาวบา้น” นัน่เอง 
(องค ์บรรจุน, 2552) 

อย่างไรก็ตามเหตุเพราะสังคมย่อมตอ้งมีการพฒันาไปตามกระแสแห่งโลกาภิวตัน์ อนัท า
ให้เกิดกระบวนการเปล่ียนแปลงข้ึน ทั้งในรูปของแนวความคิด วฒันธรรม ตลอดจนวิถีและแบบ
แผนการด าเนินชีวติในแต่ละสังคม ในแต่ละช่วงกาลเวลาท่ีต่างกนั เฉกเช่นเดียวกบัทางดา้นศาสนา
สถานกบัวิถีชีวิตชุมชนของไทยมอญท่ีต่างได้รับผลกระทบดงักล่าวน้ีเช่นกนั โดยเฉพาะกบั วดั
ชุมชน หรือ วดัชาวบ้าน จนท าให้แบบอย่างในเชิงวฒันธรรมทางด้านศิลปสถาปัตยกรรมของ
ทอ้งถ่ินมีการเคล่ือนไหวขยบัตวัเกิดข้ึน ไม่วา่จะเป็นลกัษณะของ การคงอยู ่และ การคล่ีคลาย ควบคู่
ไปกบั การสร้างสรรค ์และ การสูญสลาย บนกระบวนงานทางดา้นเชิงช่างนั้นเช่นประเพณีแห่หงส์
ธงตะขาบเป็นกุศโลบายท่ีแสดงออกถึงความเช่ือในเร่ืองชีวิตหลงัความตายและความกตญัญูต่อ
บรรพบุรุษโดยมีศาสนาเป็นตวัเช่ือมประสานความเช่ือ อีกทั้งเป็นการก าหนดกิจกรรมท่ีรวบรวม
ผูค้นของสังคมใหร่้วมแรงร่วมใจกนัทางหน่ึง ดงัไดก้ล่าวแลว้วา่ คนมอญนั้นมีชีวติ จิตใจ และความ
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เป็นอยูผ่กูพนัอยูก่บัพุทธศาสนา จึงสร้างเสาหงส์ตั้งตระหง่านอยูใ่นพื้นท่ีวดั เป็นการแสดงวา่วดันั้น
เป็นวดัมอญและยงัคงอยูคู่่ชาวมอญสามโคกตลอดมา (วรีวฒัน์ วงศคุ์ปไทย, 2549)   

กระบวนการเปล่ียนแปลงดงักล่าวน้ีเอง ท าให้ควรศึกษาถึงลกัษณะแบบอย่างของวิถีชีวิต
ชุมชนกบับทบาทของวดัต่องานพุทธสถาปัตยกรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อศึกษาถึงเอกลกัษณะ
และลกัษณะเฉพาะของตนในแต่ละชุมชนวา่ยงัมีปรากฎเหลืออยูห่รือไม่ รวมทั้งศึกษาถึงสาเหตุท่ีมา
ของปัญหาและปัจจยัท่ีท าให้เกิการเปล่ียนแปลงนั้นๆ เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานของการน าไปสู่การ
พิจารณา ในการท่ีจะคิดหาวิธีอนุรักษ์และสืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญานั้นๆ ให้ด ารงอยู่ได้และ
สามารถพฒันาสืบไปอยา่งเป็นระบบ 

งานวิจยัน้ีจึงเกิดข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาถึงบทบาทของวดัต่อวิถีชีวิตชุมชนไทย
มอญ ในอ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ท่ีเป็นอยู่จริงในปัจจุบนั รวมไปถึงบทบาทของวดัต่อ
ชุมชนไทยเช้ือสายมอญในปัจจุบนักบัความสัมพนัธ์ของวดักบัชุมชนในดา้นต่าง ๆเช่น  บทบาท
ด้านการศึกษา (พระไพศาล วิสาโล, 2546)  บทบาทด้านการท่องเท่ียว  บทบาทด้านพิธีการทาง
ศาสนา  บทบาทดา้นสังคมสงเคราะห์ชุมชน (พระเทพปริยติัสุธี วรวิทย ์คงฺคปญฺ, 2539)  บทบาท
ดา้นเป็นสถานท่ีพกัผ่อน ออกก าลงักาย และกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ  บทบาทดา้นเป็นท่ีพึ่งพิง
ทางจิตใจ  บทบาทดา้นเป็น แหล่งอนุรักษ์มรดกทางศิลปวฒันธรรมไทย (พระราชวรมุนี ประยุทธ์ 
ปยุตฺโต, 2527) ซ่ึงบทบาทเหล่าน้ีส่วนใหญ่เป็นไปตามหลกัการ แห่งพระธรรมวนิยัและอุดมคติทาง
ศาสนา ซ่ึงวดักบัชุมชนจะมีความสัมพนัธ์เก้ือกูลต่อกนัสืบเน่ืองมาตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบนัแต่
ปัจจุบนัเร่ิมลดลงดงันั้นควรท่ีจะศึกษาบทบาทของวดัพร้อมทั้งการอนุรักษ์ หรือฟ้ืนฟูมรดกทาง
วฒันธรรมใหค้งอยูต่่อไปอยา่งย ัง่ยนื 
 

1.2.วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 1.เพื่อศึกษาบทบาทของวดัต่อวถีิชีวติชุมชนไทย-มอญ ในอ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี 
 2.เพื่อศึกษาความเช่ือมโยงระหว่างวดักบัชุมชนไทย-มอญ ในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูมรดกทาง
วฒันธรรมใหบ้ทบาทของวดั พระสงฆ ์และชุมชนไทยมอญ ท่ีมีต่อกนัและกนัในปัจจุบนั 
 

1.3. ค าถามในการวจัิย 

 1. บทบาทของวดัมีคุณค่าต่อวิถีชีวิตชุมชนไทย-มอญ ในอ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี
อยา่งไร 
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1.4. ขอบเขตการศึกษา 

       1.4.1 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
     1. ศึกษางานสถาปัตยกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบั วดั เฉพาะท่ีมีผลต่อวถีิชีวิตชุมชนไทยเช้ือสาย
มอญในอ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี การศึกษาจะเน้นรายละเอียดในแง่ของ ต าแหน่งท่ีตั้ ง
แผนผงัรวม แผนผงัอาคาร รูปลักษณ์และรูปทรง โครงสร้างและวสัดุ องค์ประกอบตกแต่ง 
สัญลกัษณ์ 
                  2. ศึกษาถึงรูปแบบวิถีชีวิตชุมชนไทยเช้ือสายมอญท่ีมีผลต่อบทบาทของวดัของการ
ด าเนินชีวิตในอ าเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี  การศึกษาจะเน้นรายละเอียดในแง่ของ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี คติความเช่ือ พิธีกรรม เรือนท่ีอยู่อาศยั การแต่งกาย ภาษา อาหาร ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน 
                  3. ศึกษาถึงเหตุปัจจยัและกระบวนการก่อรูปจากรูปแบบวถีิชีวติชุมชนกบัวดั รวมทั้งการ
อนุรักษฟ้ื์นฟูมรดกทางวฒันธรรม 
     4. ศึกษาและวิเคราะห์ถึงลกัษณะเฉพาะท่ีแสดงถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาในเชิงอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูมรดกทางวฒันธรรมในการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัชุมชน   
          1.4.2 ขอบเขตด้านพืน้ที่ 
      1. พืน้ที ่อ าเภอสามโคก จังหวดัปทุมธานี  

   
รูปภาพที ่ 7  แผนท่ีอ าเภอสามโคก 

 

      2. พืน้ทีว่ดัในอ าเภอสามโคก จังหวดัปทุมธานี 
  โดยคดัเลือกจากวดัท่ีมีเอกลกัษณ์ความเป็นมอญ มีชุมชนไทย-มอญโดยรอบอาศยั
อยู ่มีสัญลกัษณ์ท่ีบอกถึงความเป็นมอญในพื้นท่ีวดั ซ่ึงมีวดัส าคญัๆท่ีจะน ามาเป็นกรณีศึกษา 3 วดั
ดว้ยกนัดงัรูปภาพท่ี 11 และตารางท่ี 1 ประกอบไปดว้ย คือ  1)วัดเจดีย์ทอง มีผูส้นบัสนุนส าคญัคือ
เจา้พระยามหาโยธา (เจ่ง คชเสนี) มีเจดียม์อญแบบอานันทเจดีย์ มีบ้านเรือนมอญ มีเสาหงส์ ธง
ตะขาบท่ีวดั เป็นตน้  2)วัดศาลาแดงเหนือ  มีผูส้นับสนุนส าคญัคืออธิบดีผูพ้ิพากษา ศาลอุทธรณ์
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(นายสุดใจ ไกรจิตติ) มีเจดียม์อญแบบชเวมอตอ มีบา้นเรือนมอญ มีเสาหงส์ ธงตะขาบท่ีวดั เป็นตน้   
3)วดัท้ายเกาะใหญ่  มีผูส้นบัสนุนส าคญัคือพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 ซ่ึง
เคยไปประพาสและประทบัแรมท่ีศาลาสองหลงัหนา้วดัทา้ยเกาะใหญ่เป็นเวลาหน่ึงคืน มีเจดียม์อญ
แบบชเวดากอง มีบา้นเรือนมอญ มีเสาหงส์ ธงตะขาบท่ีวดั เป็นตน้ 
 

 
รูปภาพที ่8 แสดงพ้ืนท่ีวดัตวัอยา่ง 3วดัในอ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี 

 
        1.4.3 ขอบเขตด้านประชากร  
       กลุ่มประชากรตวัอยา่งท่ีเลือก ประกอบไปดว้ย (1) กลุ่มชาวบา้น 12 คน แยกเป็น 3 วดั
คือ วดัเจดียท์อง 4 คน วดัศาลาแดงเหนือ 4 คน วดัทา้ยเกาะใหญ่ 4 คน (2) กลุ่มกรรมการวดั 9 คน 
แยกเป็น 3 วดั คือ วดัเจดียท์อง 3 คน วดัศาลาแดงเหนือ 3 คน วดัท้ายเกาะใหญ่ 3 คน (3) กลุ่ม
พระสงฆ์ 9 รูป แยกเป็น3วดั คือ วดัเจดียท์อง 3 รูป วดัศาลาแดงเหนือ 3 รูป วดัทา้ยเกาะใหญ่ 3 รูป 
(4) กลุ่มวดั 9 รูป แยกเป็น 3วดั คือ วดัเจดียท์อง 3 คน วดัศาลาแดงเหนือ 3 คน วดัทา้ยเกาะใหญ่ 3 
คน (โดยสัมภาษณ์ผา่นทางพระสงฆชุ์ดเดิมในกลุ่มท่ี 3) 
 

1.5 วธีิด าเนินการวจัิย 

        การด าเนินโครงการอาศยัขั้นตอนการศึกษาวิจยั โดยการการศึกษาขอ้มูลทางเอกสารทั้ง
ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) และขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากนั้นออกส ารวจภาคสนาม
ควบคู่ไปกบัการประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งประกอบกบัการสัมภาษณ์
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การสังเกตและการสนทนากลุ่มกบัผูรู้้หรือผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง ก่อนน ามาสู่กระบวนการวิเคราะห์ 
สรุปและเสนอแนะในท่ีสุด ตามรายละเอียดดงัน้ี 
        1.5.1 ข้ันตอนและวธีิการรวบรวมข้อมูล 
            1. ขอ้มูลจากการศึกษาเอกสาร 
                               เป็นการศึกษาและประมวลข้อมูล เบ้ื องต้น เก่ี ยวกับ  พระพุทธศาสนา 
สถาปัตยกรรมไทย การตั้ ง ถ่ินฐานของชุมชนไทยเช้ือสายมอญ วิถี ชีวิต อาชีพ ประเพณี 
ศิลปวฒันธรรม คติ ความเช่ือ นบัตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
             2. ขอ้มูลจากการส ารวจทางกายภาพของพื้นท่ี  
                             - ลงส ารวจพื้นท่ีประสานงานกับผูน้ าชุมชน โรงเรียน วดั หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งและเตรียมอุปกรณ์ในการเก็บบนัทึกขอ้มูลอ่ืน ๆอาทิ  อุปกรณ์เคร่ืองเขียน สมุดบนัทึก 
กลอ้งถ่ายรูป เคร่ืองบนัทึกเทป เป็นตน้ 
                           - ส ารวจทางกายภาพโดยการรังวดั ตรวจสอบ สัมภาษณ์ การสังเกต การ
สนทนากลุ่ม ท าแผนท่ี แผนผงั ตลอดจนถ่ายภาพวดัต่าง ๆ และพื้นท่ีชุมชนท่ีเลือกเป็นกรณีศึกษา 
                             - รวบรวมและแยกแยะขอ้มูลจากการส ารวจนั้น ออกเป็นอาคารประเภท
ต่าง ๆ ตามลักษณะงานเช่นงานแผนผงั งานโครงสร้างอาคาร งานแผนท่ี องค์ประกอบทาง
สถาปัตยกรรม เป็นตน้ รวมถึงรูปแบบ ประเภท ของวถีิการด าเนินชีวติของชุมชนดว้ย 
                          3. ขอ้มูลจากการเก็บและหาขอ้มูลเชิงลึก  
                                ประกอบไปด้วยเคร่ืองมือ 3 รูปแบบด้วยกันโดยน ามาสรุปเพื่อให้ได้มาซ่ึง
ขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัประวติัความเป็นมา พระพุทธศาสนา บทบาทหน้าท่ีของวดั คติ พิธีกรรม 
ตลอดจนความสัมพนัธ์ระหว่างวดักับชุมชน รวมทั้งปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการก าหนดรูปแบบ
สถาปัตยกรรม ประกอบไปดว้ย 
   1.การสัมภาษณ์ (Interview)  
   2.การสังเกต (Observation) 
   3.การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 
               1.5.2 ข้ันตอนและวธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
             น าขอ้มูลทั้งหมดจากการส ารวจและขอ้มูลทางเอกสาร เช่นขอ้มูลจากการเก็บขอ้มูล
ปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ์ จากการสังเกต จากการสนทนากลุ่ม จดัเก็บเพื่อท าการวิเคราะห์และ
แยกแยะองคป์ระกอบเพื่อหาความสัมพนัธ์ในแต่ละประเด็นเพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยั โดย
น าเสนอผา่นรูปแบบเชิงพรรณนา ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี                                 
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                1. ท  าการวิเคราะห์ข้อมูลของความสัมพันธ์ระหว่างวดักับชุมชนในพื้นท่ีเช่น 
แยกแยะประเด็นท าการตีความจากขอ้มูล 
                2. ท  าการวิเคราะห์เง่ือนไขของความส าเร็จ ในความร่วมมือระหว่างวดักบัชุมชน 
หลงัจากการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า แลว้น ามาแยกแยะ จดัหมวดหมู่ เช่ือมโยงความสัมพนัธ์
และสรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อการด ารงอยู ่
                  3. ท  าการวิเคราะห์ถึงปัญหา อุปสรรค ท่ีส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างวดักับ
ชุมชนเพื่อน าการวเิคราะห์ไปสู่การใหข้อ้เสนอแนะในงานวจิยั  
 
                1.5.3 ข้ันตอนและวธีิการสังเคราะห์ สรุปและเสนอแนะ 
              1.สังเคราะห์และสรุปถึงมูลเหตุปัจจยัของการเปล่ียนแปลงรูปแบบสถาปัตยกรรม
กบัวถีิชีวติชุมชนไทยเช้ือสายมอญ 
               2.สรุปให้เห็นถึงการสืบทอดกระบวนการช่างอย่างประเพณีและการคล่ีคลาย
เปล่ียนแปลงจากแบบอยา่งประเพณี รวมทั้งช้ีให้เห็นถึงแนวโนม้อนัเกิดจากแนวความคิดและแบบ
แผนท่ีเกิดข้ึนใหม่ในปัจจุบนั 
                3.เสนอแนะแนวทางการอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมประเภทวดัท่ีควรจะเป็น 
โดยมีความสอดคลอ้งและกลมกลืนกบัภูมิปัญญาและวถีิชีวติชุมชนในปัจจุบนั 
 

1.6 ค านิยามศัพท์ 

 1.6.1 วถิีชีวติชุมชน 
  วิถีชีวิตชุมชนคือ แนวทางการด าเนินชีวิตของสมาชิกในชุมชนเพื่อรวมกลุ่มกนั 
(พิจารณาไดจ้ากบทบาท ท่ีสมาชิกแสดงออกมา ตามหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ทั้งในระดบัปัจเจก
บุคคล สถาบัน องค์กร และชุมชน โดยท่ีแต่ละปัจเจกอาจมีหลายบทบาทเม่ือท าหน้าท่ีอยู่ต่าง
สถานท่ีและเวลา หรือแม้แต่เวลาและสถานท่ีเดียวกัน ) โดยมีรูปแบบของการด าเนินชีวิตของ
สมาชิกในชุมชน ซ่ึงยึดถือและปฏิบติัสืบทอดต่อ ๆกนัมาจนเกิดเป็นวฒันธรรม และประเพณี เช่น 
การกิน การละเล่น การแสดง การร้องเพลง เป็นตน้  

1.6.2 ไทย-มอญ 
 ชาวมอญท่ีปู่  ย่า ตา ยาย อพยพเข้ามาในประเทศไทยและเข้ามาตั้ งถ่ินฐานใน

ประเทศไทย รวมไปถึง ลูก หลาน เหลน ท่ีเกิดในประเทศไทยดว้ย ท่ีอาศยัอยู่ริมแม่น้าเจา้พระยา 
ชาวมอญกลุ่มน้ีมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ท่ี มี เอกลักษณ์เป็นของตนเอง และยงัคงรักษาวิถีชีวิต 
วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือภายในชุมชนของตนไวไ้ดอ้ยา่งเขม้แขง็  
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1.6.3 วัด หมายถึง สถานท่ีเชิงสัญลกัษณ์ทางศาสนา ท่ีมีไวจ้ดักิจกรรม ประเพณี พิธีกรรม 
ความเช่ือต่างๆของประชาชน และเป็นท่ีพกัของพระสงฆ ์

1.6.4 พระสงฆ์ หมายถึง ตวัแทนท่ีน าค าสั่งสอนของพระพุทธเจา้มาเผยแผ่แก่ประชาชน 
และเป็นผูน้ าทางจิตวญิญาณของประชาชน 

1.6.5 ชุมชน หมายถึง ชุมชนท่ีไดท้  าการศึกษาโดยมีวดั บา้น เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัต่อ
ความสัมพนัธ์ของชุมชนมายาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม 
และความเช่ือ 

1.6.6 บทบาทวัด หมายถึง หน้าท่ีท่ีเกิดจากความคาดหวงัของสังคมหรือชุมชนเช่นเป็น
สถานท่ีจดัพิธีกรรมทางศาสนา ฯลฯ 

1.6.7 บทบาทพระสงฆ์ หมายถึง หน้าท่ีท่ีเกิดจากความคาดหวงัของสังคมหรือชุมชนเช่น 
การอบรมศีลธรรมแก่ประชาชน การขดัเกลาจิตส านึกภายในชุมชนให้มีบรรทดัฐานเดียวกนั โดย
ผา่นกระบวนการขดัเกลาทางสังคม ประเพณี ความเช่ือ ศาสนา ฯลฯ 

1.6.8 การมีส่วนร่วม หมายถึง การท่ีประชาชนเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งในด้านความคิด 
การกระท า และการร่วมตัดสินใจในภารกิจต่างๆ โดยเสียสละเวลาและก าลังของตนให้แก่
ประโยชน์ของกลุ่ม 

1.6.9 ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน หมายถึง การปฏิสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งวดักบั
ชุมชนในลักษณะรูปแบบต่างๆ เช่น การติดต่อส่ือสาร ปฏิสัมพันธ์หรือการมีเป้าหมายและ
ผลประโยชน์ร่วมกนั เป็นตน้ 

  

1.7 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 1. ผลของการสร้างบทบาทผ่านการท ากิจกรรมอย่างสม ่าเสมอ สามารถน าไปสู่ความ
เช่ือมโยงระหวา่งวดักบัชุมชนไทย-มอญ ในการอนุรักษฟ้ื์นฟูมรดกทางวฒันธรรมใหค้งอยูต่่อไปได้
 2. ผลของการวิจยัท าให้ไดข้อ้เสนอแนะส าหรับใช้ในกระบวนการวางแผนในการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูมรดกทางวฒันธรรมมอญท่ีมีบริบทใกลเ้คียงกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
1.8 กรอบแนวคิดในการวจัิย (Conceptual Framework)          
        กรอบความคิดท่ีใชเ้ป็นแนวทางการศึกษาในงานวิจยั โดยผูว้ิจยัจะประมวลแนวคิดทั้งหมดใน
การวิจยั มาจดัวางล าดับแนวความคิดการท างานวิจยั  ซ่ึงจะประกอบด้วย ตัวแปรและการระบุ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร มีกรอบพื้นฐานทางทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาท่ีศึกษาและมโนภาพ
(Concept)ในเร่ืองนั้ น  โดยเร่ิมจากการทบทวนวรรณกรรมต่างๆซ่ึงได้ข้อสรุปเบ้ืองต้นว่า
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พระพุทธศาสนามีส่วนช่วยให้บทบาทของวดักบัวิถีชีวิตชุมชนไทยมอญในอ าเภอสามโคก จงัหวดั
ปทุมธานีมีความเช่ือมโยงกัน โดยผ่านตวัแปร คือ บ้านหรือชุมชน มีคนอาศยัอยู่ ผูท่ี้จะสืบสาน
วฒันธรรม ศาสนา โดยผูว้จิยัศึกษาบทบาทชุมชนผา่นแนวคิดของ (กฤติน จนัทร์สนธิมา, 2557) เพื่อ
หาขอ้คน้พบตามวตัถุประสงค์  คือ วดั วดัท่ีมีพระสงฆ์โดยผูว้ิจยัศึกษาบทบาทของวดัผ่านกรอบ
แนวคิด 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นบทบาทของวดั โดยใชแ้นวคิดของทาง (มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลยั, 2551) ในส่วนท่ี 2 เป็นบทบาทของพระสงฆ์ โดยใช้แนวคิดของ (พระมหากฤษฎา 
นันทเพรช, 2540) และ (พระมหาทนงชยั บูรณพิสุทธ์ิ, 2550) เพื่อหาขอ้คน้พบตามวตัถุประสงค ์  
เน่ืองจากในงานวิจยัน้ีผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาบทบาทของวดักบัวิถีชีวิตชุมชนไทยมอญในอ าเภอสาม
โคก จงัหวดัปทุมธานี จึงมุ่งประเด็นไปท่ีบทบาทของวดั บทบาทของพระสงฆ์ และบทบาทของ
ชุมชนและกรรมการวดั เป็นหลกั เพื่อน าไปสู่มรดกทางวฒันธรรม ท่ีจบัตอ้งได ้(Tangible Heritage) 
เช่น อนุสรณ์สถาน โบราณสถาน สถานท่ี (Sites) เป็นตน้ และท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(Intangible Heritage) 
เช่น ดา้นคติความเช่ือ ดา้นวฒันธรรม ประเพณี เป็นตน้ 
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ทบทวนวรรณกรรม พระพุทธศาสนา 

วดั ชุมชน 

1.ร่วมการบริหารจัดการทีด่นิ
ของวดั                                       
2.ร่วมการบริหารจัดการเงนิ
บริจาคและเงนิผลประโยชน์
ของวดั                                      
3.ร่วมในการบริหารจัดการศา
สนสมบัตขิองวดั                            
4.คอยช่วยเหลอืกจิกรรมต่างๆ 
ภายในวดั                                 
5.คอยรับใช้ท ากจิต่างๆ แทน
พระสงฆ์                  

 (กฤตนิ จันทร์สนธิมา, 2557)               
 

บทบาทวดั บทบาทพระสงฆ์ บทบาทชุมชน 

1) เป็นสถาน ศึกษา 
2)  เป็นสถานสงเคราะห์  
3)  เป็นสถานพยาบาล  
4)  เป็นท่ีพกัคนเดินทาง 
5)  เป็นสถานท่ีท่ีชาวบา้น
พบปะสงัสรรค ์และพกัผอ่น 
6)  เป็นสถานท่ีจดังานเทศกาล
และมหรสพต่าง ๆ  
7)  เป็นท่ีไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 
8)  เป็นศูนยก์ลางศิลปะและ
วฒันธรรม   
9)  เป็นคลงัพสัดุ ส าหรับเก็บ
ของใชต้่าง ๆ  
10) เป็นศูนยก์ลางการบริหาร
ประเทศ 
11) เป็นท่ีประกอบพิธีกรรม  
(มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลยั, 2551) 

1. บทบาทดา้นการศึกษา 
2. บทบาทดา้นการอบรมทาง
จริยธรรม 
3. บทบาทดา้นการเผยแผธ่รรม 
4. บทบาทดา้นการพฒันาชนบท 
5. บทบาทดา้นสงัคมสงเคราะห์   
6. บทบาทดา้นการพฒันาจิตใจ 
7. บทบาทดา้นการส่งเสริมและ
อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม 
8. บทบาทดา้นการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม 
9. บทบาทดา้นการรักษาโรค 
(พระมหากฤษฎา นนัทเพชร, 

2540)  

(พระมหาทนงชยั บูรณพิสุทธิ, 

2550) 

การอนุรักษ์ 
มรดกทางวฒันธรรม 

(Feilden and Jokileht, 1998) 

(Tangible Heritage) 
สามารถมองเห็นและ

สัมผสัได้ 
 

(Intangible Heritage) 
ไม่ปรากฏให้เห็นเป็นกายภาพ

แต่สามารถรับรู้ได้ 

1อนุสรณ์สถาน/ โบราณสถาน  
2กลุ่มส่ิงก่อสร้าง/ อาคาร  
3สถานที่ (Sites) 

1ด้านคติความเช่ือ, 
2ด้านวฒันธรรม ประเพณ.ี 

บทบาทกรรมการวดั 
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บทที ่2 
วรรณกรรมและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 

 

 

การศึกษาวิจยัเร่ือง “บทบาทของวัดกับวิถีชีวิตชุมชนไทย-มอญในอ าเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี” คร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสาร แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เร่ืองน้ี ผูว้ิจยัได้ท าการวิจยั กรอบแนวคิดในการวิจยัประกอบดว้ยทฤษฏี เน้ือหาต่างท่ีเก่ียวขอ้ง 3 
ส่วนดว้ยกนัประกอบไปดว้ย 1 )วดักบัวิถีชีวิตคนไทยมอญ 2) ชุมชน ประเพณี พิธีกรรม มรดกทาง
วฒันธรรม 3) ระบบกิจกรรมและมาตรการอนุรักษม์รดกวฒันธรรม โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 

 

 

 

 

 

 2.1 ความส าคญัของวดัท่ีมีต่อวถีิชีวติคนไทยมอญ 
  2.1.1 ความหมายของวดั (Temple)  

2.1.2 การสร้างวดัในประเทศไทย 
2.1.3 การแบ่งระดบัของวดัหรือพระอารามหลวง 
2.1.4 บทบาทวดัและพระสงฆใ์นสังคมไทย 
2.1.5 ความสัมพนัธ์ระหวา่งวดัและสถาบนัอ่ืน 

 2.2 แนวคิดพื้นฐาน ชุมชน ประเพณี พิธีกรรม มรดกทางวฒันธรรม 

  2.2.1 ชุมชน 

2.2.2 ประเพณี พิธีกรรมในสังคมไทย 

2.3 ระบบกิจกรรมและมาตรการการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรม 

2.3.1 ระบบกิจกรรม 

2.3.2 มาตรการและแรงจูงใจในการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มมรดกทางวฒันธรรม 

2.4 กรอบความคิดเชิงทฤษฏี (Theoretical Framework) 
 

 

 

 

 

 

วดักบัวถิีชีวติคนไทย
มอญ 

ชุมชน ประเพณ ี
พธิีกรรม มรดกทาง

วฒันธรรม 

ระบบกจิกรรมและ
มาตรการอนุรักษ์มรดก

วฒันธรรม 
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2.1 ความส าคัญของวดัทีม่ีต่อวถิีชีวติคนไทยมอญ 

2.1.1 ความหมายของวดั (Temple)  

“ วัด ” ค  าท่ีใช้เรียกหรืออธิบายศาสนสถาน หรือ พื้นท่ี ทางศาสนาในประเทศไทย 
ซ่ึงความหมายท่ีแทจ้ริง และท่ีมาในการเรียกนั้นยงัคงเป็นประเด็นท่ียงัไม่สามารถระบุไดอ้ยา่งแน่
ชดัไดว้่าคืออะไร และมีจุดเร่ิมตน้มาจากท่ีใด บา้งก็ว่ามาจาก “ วัตร ” อนัหมายถึง กิจหรือ ปฎิบติั
หน้าท่ีของพระภิกษุท่ีพึงกระท าหรือแปลอีกอย่างว่า การจ า ศีล ซ่ึง วดั (วตัร) ตามนยัยะน้ีจึงน่าจะ
หมายถึงสถานท่ีซ่ึงพระภิกษุสงฆใ์ชเ้ป็นท่ีจ าศีลภาวนาหรือสถานท่ีท่ีพระภิกษุสงฆใ์ชป้ฏิบติัภารกิจ
พึงกระท านั่นเองแต่ก็มีบางคนได้สันนิษฐานว่ามาจากค า ว่า “ วัดวา ” อนัหมายถึง การก าหนด
ขอบเขตของดินแดนท่ีสร้างเป็นศาสนสถาน (สมคิด จิระทศันกุล, 2545)  

"วดั" คือ สถานท่ีทางศาสนา ตามปกติแลว้จะมีเสนาสนะและอาคารถาวรวตัถุต่าง ๆ 
เป็นท่ีพ  านกัอาศยัศึกษาปฏิบติัพระธรรมวินัยและประกอบศาสนกิจของพระภิกษุ สงฆ์ ตลอดจน
เป็นท่ีบ าเพ็ญกุศลต่าง ๆนอกจากน้ีวดัยงั เป็นศูนยก์ลางบริการทางการศึกษาและทางสังคม รวมทั้ง
เป็นแหล่งส่งเสริมศิลปวฒันธรรมและประเพณี วดัทั้งหลายมีฐานะทางกฎหมาย คือ เป็นนิติบุคคล
เท่าเทียมกนั แต่ในทางพระวินยัมีฐานะแตกต่างกนั ดงันั้น ตามมาตรา 31 แห่ง พระราชบญัญติัคณะ
สงฆ์ พ .ศ. 2505 ได้จ  าแนกวัดออกเป็น 2 ชนิดคือ ส านักสงฆ์ และวดัท่ีได้รับพระราชทาน
วสุิงคามสีมา (กรมการศาสนา, 2562) 

"ส านักสงฆ์" หมายถึงวดัท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศตั้งวดั แลว้แต่ยงัไม่ได้
รับพระราชทานวิสุงคามสีมา รวมถึงวดัท่ี ได้รับพระบรมราชานุญาต ให้สร้างข้ึนตามความใน 
มาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ. ลกัษณะปกครองสงฆ ์ร.ศ. 121 และวดั ท่ีสร้างข้ึนก่อน ร.ศ. 121 (พ.ศ. 2445) 
ซ่ึงยงัไม่ได ้รับพระราชทานวสุิงคามสีมาดว้ยนบัวา่เป็นวดัท่ีสมบูรณ์ ทางกฎหมายแลว้ 

"วดัที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา" หมายถึง "อาราม" ตามท่ีไดเ้คยบญัญติัไวใ้น
มาตรา 5 แห่งพ.ร.บ. ลักษณะปกครองสงฆ์ ร.ศ. 121 เป็นวดั ท่ีเล่ือนฐานะมาจากส านักสงฆ์โดย
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เพื่อประโยชน์แก่สังฆกรรมตามพระธรรมวินัยส าหรับพระสงฆ ์
นบัวา่เป็นวดัท่ีสมบูรณ์ดว้ยฐานะทั้งทางกฏหมายและทางพระธรรมวนิยั ทุกประการ 

 
2.1.1.1 ผังบริเวณวัด คือ การใช้พื้นท่ีของวดัโดยทัว่ไปนิยมแบ่งเขตพื้นท่ีภายใน

ออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ (พุทธะ, 2562) 
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1. เขตพุทธาวาส   
เป็นพื้นท่ีส าหรับพระสงฆ์ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นเสมือนสัญลกัษณ์

แห่งสถานท่ีประทบัขององคพ์ระสัมมาสัมพุทธเจา้ เพราะค าวา่พุทธาวาส มีความหมายเป็น สถานท่ี
ประทบัของพระพุทธเจา้(พุทธาวาส = พุทธะ+อาวาส) เขตพุทธาวาสมกัประกอบดว้ยสถาปัตยกรรม
หลกัส าคญัๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัพระพุทธองคแ์ละพิธีกรรมต่างๆ คือ 

1. พระเจดีย ์พระมณฑป พระปรางค:์ อาคารท่ีสร้างเพื่อใชเ้ป็นศูนยก์ลางหลกัของวดั 
2. พระอุโบสถ: อาคารท่ีใชป้ระกอบพิธีกรรมในการท าสังฆกรรม 
3. พระวิหาร: อาคารท่ีใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาระหว่างพระสงฆ์และ

ฆราวาส 
4. เจดีย ์(มณฑป, ปรางค)์ ราย เจดีย ์(มณฑป, ปรางค)์ ทิศ: อาคารท่ีใชบ้รรจุอฐิั หรือ

ประกอบเพื่อใหผ้งัรวมสมบูรณ์ (น. ณ ปากน ้า, 2529) 
5. หอระฆงั: อาคารท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองตีบอกเวลาส าหรับพระภิกษุสงฆ ์
6. ศาลาต่างๆ เช่น 
ศาลาราย : อาคารท่ีใชเ้ป็นท่ีนัง่พกัของผูม้าเยอืน 
ศาลาทิศ : อาคารท่ีใช้ล้อมอาคารส าคญัส าหรับให้คฤหัสถ์นั่งพกั หรือประกอบ

เพื่อใหผ้งัรวมสมบูรณ์ 
7. พระระเบียง: อาคารท่ีล้อมอาคารหลักส าคัญหรือล้อมแสดงขอบเขตแห่ง

พุทธาวาส 
8. พลบัพลาเปล้ืองเคร่ือง: อาคารท่ีใชส้ าหรับเป็นท่ีพระมหากษตัริยเ์ปล่ียนชุดฉลอง

พระองคใ์นวาระท่ีทรง เสด็จพระราชด าเนินเพื่อบาเพญ็พระราชกุศล 
 
พระเจดีย์ พระปรางค์ และพระมณฑป  ถือเป็นอาคารท่ีส าคญัท่ีสุดในฐานะหลัก

ประธานของวดัจึงมกัถูกวางต าแหน่งลงในผงัตรงส่วนท่ีส าคญัท่ีสุดของเขตพุทธาวาส เช่น บริเวณ
ก่ึงกลางหรือศูนยก์ลางหรือแกนกลางของผงั อาคารส าคญัรองลงมากลุ่มแรกคือ พระอุโบสถและ
พระวิหาร ซ่ึงอาคารทั้ง 2 ประเภทน้ีมกัใช้ประกอบคู่กนักบัพระเจดียเ์สมอ หรืออาจใช้ประกอบ
ร่วมกนัทั้ง 3 ประเภท คือ พระอุโบสถ พระเจดียแ์ละพระวิหาร ทั้งน้ีเน่ืองเพราะอาคารทั้ง 2 ใช้เป็น
สถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา พระอุโบสถหรือพระวิหารจึงมกัวางทางด้านหน้าของพระ
เจดียเ์สมอในลกัษณะของแนว แกนด่ิง เพื่อวา่เวลาประกอบพิธีกรรมทุกผูทุ้กนาม ณ ท่ีนั้นจะไดห้นั
หนา้ไปยงัองคพ์ระเจดีย ์และถึงแมว้า่บางคร้ังจะมีการใชป้ระกอบร่วมกนัทั้ง 3 อยา่งก็ตาม อาทิเช่น 
พระวิหารวางดา้นหนา้สุด มีพระเจดียอ์ยูก่ลาง และพระอุโบสถอยูด่า้นหลงั ตวัพระอุโบสถดา้นหลงั
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นั้น ก็มกัจะหันส่วนหน้าของอาคารไปทางดา้นหลงัดว้ย เพื่อวา่เวลาท่ีเขา้ไปท าสังฆกรรมจะยงัคง
สามารถหนัหนา้เขา้สู่องคพ์ระเจดียไ์ดเ้ช่นเดียวกนั (เฉลิม รัตนทศันีย, 2539) 

ผังบริเวณวดั เป็นการทราบต าแหน่งท่ีตั้ งของสถาปัตยกรรมหลักส าคัญๆ ท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัพระพุทธองคแ์ละพิธีกรรมต่างๆวดั อยา่งไรก็ตามต าแหน่งของอาคารก็ไม่มีขอ้ก าหนด
เป็นกฎเกณฑ์ตายตัวเสมอไป (ยกเวน้พระเจดีย์ ท่ียงัคงตั้ งอยู่ในต าแหน่งหลัก) ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับ
แนวความคิดและคตินิยมของแต่ละสมยัเป็นปัจจยัส าคญั 

ส าหรับอาคารประเภทอ่ืนๆ เช่น พระระเบียง ศาลาราย จะปรากฏร่วมในผงัใน
ลกัษณะอาคารรองกลุ่มท่ี 2 ซ่ึงเป็นเพียงองคป์ระกอบท่ีสร้างใหผ้งัมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ไม่วา่จะใน
แง่ของประโยชน์ใชส้อยหรือในเชิงความหมายของสัญลกัษณ์ตามคติความเช่ือก็ตาม โดยมกัปรากฏ
ในลกัษณะท่ีโอบลอ้มกลุ่มอาคารหลกัประธานส าคญัเหล่านั้น 

 
2. เขตสังฆาวาส   
  เขตสังฆาวาส หมายถึงขอบเขตบริเวณพื้นท่ีส่วนหน่ึงของวดั ท่ีก าหนดไวใ้ห้เป็น

ท่ีอยูอ่าศยัของพระภิกษุสงฆ์ เพื่อให้สามารถปฏิบติัภารกิจส่วนตวัท่ีไม่เก่ียวเน่ืองกบัพิธีการใดทาง
ศาสนาโดยตรง ค าว่า สังฆาวาส มาจาก สงฆ์ + อาวาส แปลว่า ท่ีอยู่แห่งหมู่สงฆ์ พื้นท่ีบริเวณน้ีจึง
มกัมีขอบเขตท่ีมิดชิดและประกอบไปดว้ยอาคารสถานท่ีสัมพนัธ์เฉพาะกบักิจกรรมและวตัรปฏิบติั
ท่ีเป็นวถีิแห่งการด าเนินชีวติของเพศสมณะเท่านั้น (กรมศิลปากร, 2525) ซ่ึงประกอบไปดว้ย 

1. กุฏิ: อาคารท่ีใชส้ าหรับอาศยัหลบันอน 
2. กปัปิยกุฎี: โรงเก็บอาหาร 
3. หอฉนั: อาคารท่ีใชเ้ป็นท่ีฉนัภตัตาหาร 
4. วจัจกุฎี: อาคารส าหรับใชข้บัถ่าย 
5. ศาลาการเปรียญ: อาคารท่ีใชเ้ป็นท่ีเรียนหนงัสือของพระสงฆ ์
6. หอไตร: อาคารท่ีใชเ้ก็บรักษาคมัภีร์ทางศาสนา 
7. ชนัตาฆร: โรงรักษาไฟและตม้น ้า 
8. ธรรมศาลา: โรงเทศนาธรรม 
9. หอ้งสรงน ้า: หอ้งช าระกาย 
10. ศาลาท่าน ้า: อาคารท่ีใชเ้ป็นท่าและทางเขา้สู่วดัทางน ้า   
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                     ลกัษณะการวางต าแหน่งอาคารในผงัเขตสังฆาวาส  

 
รูปภาพท่ี 9 ผงัเขตสงัฆวาส วดัพระเชตุพนกรุงเทพฯ,วดัชนะสงคราม กรุงเทพฯ 

 

  กุฏิ ถือเป็นอาคารหลกัส าคญั โดยมีอาคารประเภทอ่ืนประกอบเพื่อประโยชน์ใช้
สอยท่ีเก่ียวเน่ืองกนัส่วนใหญ่ไม่มีกฎเกณฑ์การวางผงัมากนกันอกจากบางประเภทของวดั ชั้นของ
วดั ท่ีตั้ง รวมทั้งขนาดยงัมีผลต่อการจดัวางผงัของเขตน้ี กล่าวคือหากเป็นวดัราษฎร์ขนาดเล็กอยูใ่น
แถบถ่ินชนบทนิยมวางตวักุฏิกระจายตวัเป็นหลงัๆ อาคารท่ีเป็นองคป์ระกอบรองหลงัอ่ืน ๆ ก็จะจดั
วางอยูใ่นต าแหน่งท่ีสะดวกต่อการใช้สอยของพระภิกษุส่วนใหญ่จะจดักุฏิให้อยูเ่ป็นกลุ่ม โดยอาจ
แยกเป็นหลงั ๆ หรือต่อเช่ือมดว้ยชานเป็นหมู่หรือคณะ มีหอฉันอยูต่รงกลางชาน ถดัเลยออกมาก็จะ
เป็นเรือนเวจ็กุฎ ีซ่ึงปัจจุบนัอาจรวมเขา้กบัหอ้งสรงน ้าและมกัสร้างต่อเรียงเป็นแถวๆ 

ส าหรับ กัปปิยกุฎี หรือโรงเก็บอาหารก็มกัรวมเขา้กบัเรือนชนัตาฆรเป็นอาคารหลงั
เดียวกัน โดยอาจมีเพียงจุดเดียวรวมกันส าหรับวดัขนาดเล็ก หรือแยกเฉพาะตามหมู่หรือคณะ
ส าหรับวดัขนาดใหญ่ (พิริยะ ไกรฤกษ,์ 2553) 

ส่วนหอไตรก็จะแยกออกไปตั้งเด่ียวอยู่กลางสระน ้ าใหญ่ เช่นเดียวกับศาลาการ
เปรียญท่ีมักตั้ งอยู่ในต าแหน่งท่ีพระสงฆ์ทั้ งปวงสามารถเข้ามาใช้สอยได้อย่างสะดวกทั่วถึง 
ขณะเดียวกนัก็สามารถเอ้ือต่อประชาชนท่ีเขา้มาใช้ประโยชน์ดว้ย มกัวางอยูด่า้นหนา้เขตสังฆาวาส
หรือบริเวณส่วนท่ีต่อกับเขตพุทธาวาส หรืออาจอยู่ทางด้านข้างของเขตธรณีสงฆ์ท่ีประชาชน
สามารถเขา้มาไดง่้าย ส่วนธรรมศาลาจะมีข้ึนหากวดันั้นไม่มีศาลาการเปรียญ 

แต่ส าหรับวดัขนาดใหญ่ ผงัเขตสังฆาวาสค่อนข้างจะมีระเบียบแบบแผนชัดเจน
โดยเฉพาะวดัหลวงจะมีการก าหนดต าแหน่งท่ีตั้งและระบบของโครงสร้างผงัอย่างตั้งใจ ดว้ยการ
แบ่งเป็น “คณะ” โดยแบ่งขนาดตามจ านวนพระสงฆแ์ละองคป์ระกอบยอ่ย เช่น หอฉนั หอไตร เวจ็
กุฎี กปัปิยกุฎี ฯลฯ ของแต่ละคณะซ่ึงวิธีการจดัแบ่งก็อาศยัการแบ่งซอยออกเป็นลกัษณะอยา่งช่อง
พิกดั (Grid) อาทิเช่น เขตสังฆาวาส วดัพระเชตุพน กรุงเทพฯ และวดัชนะสงคราม กรุงเทพฯ ดงั
รูปภาพท่ี 9                                                                                    



  27 

3. เขตธรณสีงฆ์  
  เขตธรณีสงฆ ์หมายถึงเขตพื้นท่ีในพระอารามท่ีวดัก าหนดพื้นท่ีบางส่วนท่ีเหลือ

จากการจัดแบ่งเขตส าคัญ คือเขตพุทธาวาส และเขตสังฆาวาส ให้เป็นเขตพื้นท่ีส าหรับเอ้ือ
ประโยชน์ใชส้อยในเชิงสาธารณะประโยชน์ในลกัษณะต่าง ๆ ของวดั เช่น ใชเ้ป็นพื้นท่ีเปิดโล่งเพื่อ
สร้างความร่มร่ืนให้วดั หรือใชเ้ป็นสถานท่ีก่อสร้างอาคารอ่ืน ๆ เช่น สร้างเมรุส าหรับฌาปนกิจศพ
ชุมชน ตั้งโรงเรียนเพื่อให้การศึกษาแก่สังคมแบ่งเป็นพื้นท่ีให้คฤหัสถ์เช่าเพื่อใชเ้ป็นแหล่งท ามาหา
กิน อาทิการสร้างตึกแถวหรือท าเป็นตลาด เป็นตน้ 

การแบ่งพื้นท่ีวดัออกเป็น 3 ส่วนน้ี ในเชิงการออกแบบทางสถาปัตยกรรมจึงให้
หมายถึงส่วนหน่ึงคือเขตพุทธาวาสถูกใช้เป็นพื้นท่ีก่ึงสาธารณะ (Semi-Public Zone) อีกส่วนหน่ึง
คือเขตสังฆวาสท่ีใช้เป็นพื้นท่ีส่วนตวั (Private Zone) เฉพาะของพระสงฆ์ส่วนเขตธรณีสงฆ์ก็เป็น
เสมือนเขตพื้นท่ีสาธารณะ (Public Zone)ส าหรับคนทัว่ไป 

 

2.1.2 การสร้างวดัในประเทศไทย 

           แบบอยา่งการสร้างวดัในสังคมไทยมีแบบอยา่งท่ีเป็นอิทธิพลหลกัจากลงักาเน่ืองจาก
คนไทยนับถือพุทธศาสนาในลทัธิเถรวาทหรือหินยานผ่านมาทางสายของลงักา (แบบลงักาวงศ์)
(กรมศิลปากร, 2537) 

มูลเหตุ คือการสร้างให้เป็นศาสนสถานเพื่อเอ้ือต่อการกระท าศาสนพิธี และเหตุผล
ส าคญัอีกประการหน่ึงคือ เป็นผลสืบเน่ืองจากเน้ือหาค าสอนใน “ไตรภูมิ” ท่ีทรงนิพนธ์ข้ึนโดยพระ
ยาลิไท กษตัริยแ์ห่งกรุงสุโขทยัในราวปี พ.ศ. 1888 ซ่ึงเน้ือหาส่วนใหญ่จะเนน้ในเร่ืองของ ปุพเพกต
ปุญญตา อนัเป็นเร่ืองท่ีพรรณนาเก่ียวกบัสวรรคแ์ละนรกเป็นอยา่งมาก จึงกระตุน้ให้เกิดความกลวั
ในเร่ืองของการท าความชัว่ และเร่งสร้างบุญความดีเพื่อจะไดข้ึ้นไปเสวยสุขบนแดนสวรรคห์รือได้
เกิดใหม่ในชาติภพหน้าท่ีเพียบพร้อมดว้ยฐานนัดรศกัด์ิท่ีสูงส่งหรือเพื่อสั่งสมบุญส าหรับไปเกิดใน
ยุคเดียวกบัพระศรีอาริยเมตตรัย การท าบุญท่ีให้ได้มาถึงซ่ึงอานิสงส์มากท่ีสุดก็คือการสร้างวดั
นั่น เอง  เห ตุ น้ี คนไทยจึงนิ ยมส ร้างว ัดกันม าโดยตลอดทุ กยุค ทุ กสมัย  (ส านักผ ัง เมื อง 
กรุงเทพมหานคร, 2555) 

การสร้างวดัในประเทศไทยนั้ นนอกเหนือจากจะเป็นการสร้างตามคติโบราณ
ดงักล่าวแลว้ ในเวลาต่อมาก็ยงัมีปัจจยัส าคญัหลกับางประการท่ีเป็นเหตุจูงใจไปสู่การสร้างวดัดงัน้ี 

1. สร้างเพื่อให้เป็นส่ิงคู่บา้นคู่เมือง เช่น วดัมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ วดัช้างลอ้ม ศรีสัช
นาลยัจงัหวดัสุโขทยั 
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2. สร้างเพื่อให้เป็นวดัประจ าวงั เช่น วดัเจดียเ์จ็ดแถว จงัหวดัสุโขทยั วดัพระศรีสรร
เพขญจ์งัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

3. สร้างข้ึนเพื่อให้เป็นวดัประจ ารัชกาล เช่น วดัเบญจมบพิตรฯ วดัราชประดิษฐ์ฯ 
กรุงเทพฯ 

4. สร้างข้ึนเพื่อเป็นอนุสรณ์ เช่น วดัไชยวฒันาราม จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา วดั
เฉลิมพระเกียรติจงัหวดันนทบุรี 

5. สร้างข้ึนบนพื้นท่ีเดิมซ่ึงเคยเป็นท่ีถวายพระเพลิง พระศพ หรือพระบรมศพ เช่น 
วดัพระรามจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

6. สร้างข้ึน ณ ท่ีปรากฏเหตุการณ์ส าคญั เช่น วดัมหาธาตุ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
7. สร้างข้ึนตามคติประเพณีนิยมบางประการ เช่น วดักุฏีดาว อยุธยาวดัสมณโกษฐ ์

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
นอกจากน้ียงัมีธรรมเนียมการสร้างราชธานีในสมยัโบราณนั้น จะตอ้งมีวดัส าคญั 3 

วดัอยูใ่นเมืองไดแ้ก่ วดัมหาธาตุ วดัราชบูรณะ และวดัราชประดิษฐ ์ซ่ึงขณะนั้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็มี
วดัมหาธาตุและวดัราชบูรณะแลว้ ขาดแต่วดัราชประดิษฐ ์รัชกาลท่ี ๔ จึงโปรดเกลา้ฯ พระราชทาน
นามวดัน้ีวา่วดัราชประดิษฐ ์(กรมศิลปากร, 2537) 

 

2.1.3 การแบ่งระดับของวดัหรือพระอารามหลวง 

         พระอารามหลวงแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ชั้น (กรมการศาสนา, 2526) คือ 
1.พระอารามหลวงชั้นเอก หมายถึง วดัท่ีมีเจติยสถานส าคญั เป็นวดัท่ีบรรจุพระ

บรมอฐิัหรือวดัท่ีมีเกียรติอยา่งสูงมีเจา้อาวาสเป็นพระราชาคณะผูใ้หญ่ข้ึนไป 
2.พระอารามหลวงชั้นโท หมายถึง วดัท่ีมีเกียรติมีเจา้อาวาสเป็นพระราชาคณะ

สามญัข้ึนไป 
3.พระอารามหลวงชั้นตรี หมายถึง วดัท่ีมีเกียรติหรือวดัสามญัเจา้อาวาสเป็นพระครู

ชั้นสูงข้ึนไปซ่ึงพระอารามหลวงนั้นยงัแบ่งตามฐานนัดรศกัด์ิออกไดเ้ป็น 4 ชนิด คือ 
1.ชนิดราชวรมหาวิหาร หมายถึง พระอารามท่ีพระมหากษตัริย ์สมเด็จ

พระราชินี สมเด็จพระยุพราชทรงสร้างหรือปฏิสังขรณ์เป็นการส่วนพระองค ์โดยท่ีส่ิงปลูกสร้างนั้น
มีขนาดใหญ่โตสมพระเกียรติ 

2.ชนิดวรมหาวิหาร ลักษณะเดียวกับชนิดราชวรมหาวิหารแต่ มี
ความส าคญันอ้ยกวา่ 
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3.ชนิดราชวรวิหาร หมายถึง พระอารามท่ีพระมหากษตัริย ์สมเด็จพระ
ราชินี สมเด็จพระยพุราชทรงสร้างหรือปฏิสังขรณ์เป็นการส่วนพระองค ์

4.ชนิดวรวิหาร หมายถึง พระอารามท่ีพระมหากษตัริย ์สมเด็จพระราชินี 
สมเด็จพระยพุราชทรงสร้างหรือปฏิสังขรณ์แลว้พระราชทานเป็นเกียรติแก่ผูอ่ื้น 

พระอารามหลวงแต่ละชั้นมิได้หมายถึงว่าจะมีชนิดของพระอารามครบทั้ ง 4 
ประเภท ทั้งน้ีย่อมข้ึนอยู่ กบัความส าคญัของสถานท่ี ขนาดและผูส้ร้าง ซ่ึงจะเป็นส่ิงก าหนดชนิด
ของพระอารามดงักล่าว ในปัจจุบนัไดมี้การจดัแบ่งชนิดของพระอารามตามระดบัชั้นดงัน้ี 

พระอารามหลวงชั้นเอก แบ่งเป็น 3 ระดบั คือ 
1.ราชวรมหาวหิาร 
2.ราชวรวหิาร 
3.วรมหาวหิาร 

พระอารามหลวงชั้นโท แบ่งเป็น 4 ระดบั คือ 
1.ราชวรมหาวหิาร 
2.ราชวรวหิาร 
3.วรมหาวหิาร 
4.วรวหิาร 

 พระอารามหลวงชั้นตรี แบ่งเป็น 3 ระดบั คือ 
1.ราชวรวหิาร 
2.วรวหิาร 
3.สามญั ไม่มีสร้อยต่อทา้ยช่ือ 
 

2.1.4 บทบาทวดัและพระสงฆ์ในสังคมไทย 

                          ในสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัน้ี หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านต่าง มีวดัประจ า
หมู่บ้านของตนเป็นศูนย์กลาง ซ่ึงถือว่าเป็นสมบัติรวมของคนทั้ งหมู่บ้าน วดัจึงเป็นศูนย์รวม
ประชาชนและมีบทบาทดงัต่อไปน้ี  (พระราชรัตนมุนี ชยัวฒัน์ ปญฺาสิริ, 2538)   
                           1) เป็นสถานศึกษา ส าหรับชาวบา้นจะส่งบุตรมารับการ ฝึกอบรม ทางศีลธรรม
และเล่าเรียนวชิาการต่าง ๆ 
               2)  เป็นสถานสงเคราะห์ บุตรหลานของชาวบา้นท่ียากจน ไดม้า อยู ่อาศยัเล้ียงชีวิต
และศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนผูใ้หญ่ท่ียากจนมาอาศยัเล้ียงชีพ (พระมหาสมทรง สิรินฺธโร, 2525) 
             3)  เป็นสถานพยาบาล รักษาคนเจบ็ป่วยตามแผนโบราณ 
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              4)  เป็นท่ีพกัคนเดินทาง 
               5)  เป็นสโมสรท่ีชาวบา้นพบปะสังสรรค ์และพกัผอ่นหยอ่นใจ 
               6)  เป็นสถานท่ีบนัเทิง ท่ีจดังานเทศกาลและมหรสพต่าง ๆ ส าหรับ ชาวบา้น 
                          7)  เป็นท่ีไกล่เกล่ียขอ้พิพาทคือพระสงฆ์เป็นท่ีปรึกษาแก้ปัญหาชีวิตครอบครัว
และความทุกข ์
  8)  เป็นศูนยก์ลางศิลปะและวฒันธรรม วดัเป็นท่ีรวมศิลปกรรมต่าง ๆ ของชาติ ซ่ึง
เป็นเสมือนพิพิธภณัฑ ์(มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2551) 
              9)  เป็นคลงัพสัดุ ส าหรับเก็บของใช้ต่าง ๆ ท่ีชาวบา้นได้ใช้ร่วมกนั เม่ือมีงานวดั
หรือยมืไปใชเ้ม่ือตนมีงานบา้น 
              10)  เป็นศูนยก์ลางการบริหารหรือการปกครอง ท่ีก านนัหรือผูใ้หญ่- บา้น จะเรียก
ลูกบา้นมาประชุม เพื่อบอกแจง้กิจกรรมต่าง ๆ 
  11)  เป็นท่ีประกอบพิธีกรรมหรือให้บริการดา้นพิธีกรรม อนัเป็นเร่ือง ผูกพนักบั
ชีวติของทุกคนในระยะต่าง ๆ ของชีวติ (พระมหาบวั ปิยวณฺโณ, 2549) 
 

 2.1.4.1วดัเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน  
วดัเป็นศูนยร์วมจิตใจของประชาชน ส่วนพระสงฆ์เป็นตวัแทน ของวดั 

ในการแสดงบทบาทต่าง ๆ เป็นผูน้ าทางจิตใจของประชาชน เป็นศูนยร์วมแห่งความเคารพ เช่ือถือ 
และการร่วมมือกนัให้เกิดความสามคัคีความเป็นระเบียบเรียบร้อย นอกจากน้ีพระสงฆย์งัมีบทบาท 
ส าคญัในการควบคุมทางสังคมในระดบัประเทศ ดว้ยเพราะ พระสงฆเ์ป็นท่ีเคารพนบัถือ ของบุคคล 
ทุกชั้นในสังคมตั้งแต่พระมหากษตัริยล์งมาจนถึงประชาชนทัว่ไป ปัจจยัท่ีเชิดชูฐานะ ของ พระสงฆ ์
ในสังคมคือ (พระครูวสุิทธานนัทคุณ  สุรศกัด์ิ วสุิทธาจาโร, 2558)  
                   1)  ความบริสุทธ์ิ 
                   2)  ความเสียสละบ าเพญ็ประโยชน์ 
                   3)  ความเป็นผูน้ าทางสติปัญญา 
    โดยเฉพาะในชนบทหรือทอ้งถ่ิน พระสงฆ์ยงัคงมี บทบาท หลายอย่าง
และเป็นความจริงท่ีวา่คนไทยเกือบทุกคนจะตอ้งกลบัเขา้สู่วดั อีกคร้ังหน่ึง ในวาระสุดทา้ยของชีวิต 
กล่าวคือ เม่ือทุกคนถึงแก่กรรมลง โดยทัว่ไปตอ้งไปท าพิธี ฌาปนกิจศพ ท่ีวดั จึงสรุปไดว้า่ หว้งชีวิต
ของพุทธศาสนิกชนตอ้งเก่ียวขอ้งกบัพุทธศาสนาตลอดเวลาตั้งแต่สมยัอดีต ปัจจุบนั และอนาคต
จนกวา่พุทธศาสนาจะสูญส้ินไปจากแผน่ดินไทยอนัเป็นท่ีอยูข่องสังคมไทย 
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2.1.4.2 สภาพความเป็นวดั  
   โดยทัว่ไปแลว้ พุทธศาสนิกชนมกัไดย้ินและคุน้กบัค าวา่ ท่ีพกัสงฆส์ านกั
สงฆ์และวดัตามล าดบัโดยในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2535 ไดมี้ขอ้บญัญติัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพความเป็นวดั ดงัน้ี  
                 มาตรา 31 ได้ก าหนดให้วดัมีสองอย่าง คือ 1) วดัท่ีได้รับพระราชทาน
วสุิงคามสีมา และ 2) ส านกัสงฆโ์ดยใหว้ดัมีฐานะเป็นนิติบุคคล  

มาตรา 33 ไดก้  าหนดวา่ท่ีวดัและท่ีซ่ึงข้ึนต่อวดั ประกอบดว้ย 1) ท่ีวดั คือ
ท่ีซ่ึงตั้งวดัตลอดจนเขตของวดันั้น 2) ท่ีธรณีสงฆ์คือท่ีซ่ึงเป็นสมบติัของวดั และ 3) ท่ีกลัปนา คือท่ี
ซ่ึงมีผูอุ้ทิศแต่ผลประโยชน์ใหว้ดัหรือพระศาสนา  

มาตรา 37 ไดก้  าหนดหนา้ท่ีของเจา้อาวาส ดงัน้ี 1) บ ารุงรักษาวดัจดักิจการ
และศาสนสมบติัของวดัให้เป็นไปดว้ยดี 2) ปกครองและสอดส่องให้บรรพชิต และคฤหสัถ์ท่ีมีอยู ่
หรือพ านกัอาศยัอยูใ่นวดันั้น ปฏิบติัตามพระธรรมวินยั กฎมหาเถรสมาคม ขอ้บงัคบั ระเบียบ หรือ
ค าสั่งของมหาเถรสมาคม 3) เป็นธุระในการศึกษาอบรม และสั่งสอนพระธรรมวินัยแก่บรรพชิต
และคฤหสัถแ์ละ 4) ใหค้วามสะดวกตามสมควรในการบ าเพญ็กุศล และ 

มาตรา 40 ได้ก าหนดศาสนสมบัติดังน้ี  1) ศาสนสมบัติกลาง ได้แก่
ทรัพยสิ์นของพระศาสนาซ่ึงมิใช่ของวดัใดวดัหน่ึง และ 2) ศาสนสมบติัของวดั ไดแ้ก่ ทรัพยสิ์นของ
วดัใดวดัหน่ึง 
   ดงันั้น วดัท่ีสมบูรณ์จึงประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญั ไดแ้ก่
สภาพความเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีตั้งวดั ศาสนสมบติัของวดั โดยมีเจา้อาวาส
ปกครองดูแลบริหารจดัการวดัให้เป็นไปด้วยดีตามพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคบั 
ระเบียบ หรือค าสั่งของมหาเถรสมาคม และด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของคณะสงฆ์ให้
สมบูรณ์ไดแ้ก่การปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์การเผยแผก่ารสาธารณูปการ และ
การสาธารณสงเคราะห์ (พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ), 2550) 
 

2.1.4.3 บทบาทของพระสงฆ์   
                บทบาทของพระสงฆ์ในอดีต พบว่า หน้าท่ีโดยตรงของพระสงฆ์ตามท่ี
บญัญติั คือ เป็นผูใ้ห้ธรรมเป็นทานคือการให้ธรรมะโดยช้ีแจง และน าในเร่ืองหลกัความดีงาม หรือ
หลกัการท่ีจะช่วยให้สังคมมนุษยป์ระสบแต่ส่ิงท่ีดีงามดงันั้น โดยหลกัการแลว้พระสงฆ์มีหน้าท่ี
จะตอ้งกระท า เพื่อประโยชน์สุขของมวลชน ซ่ึงพระพุทธเจา้ไดท้รงประกาศหลกัการน้ีแก่พระสงฆ์
รุ่นแรกนบัแต่ประกาศพระศาสนาวา่ให้พระสงฆ์ทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขของชนหมู่
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มาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เก้ือกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษยท์ั้งหลาย (คนึง
นิตย ์จนัทบุตร, 2532)  ส่วนพระองคก์็ทรงบ าเพญ็พุทธจริยาเป็นแบบอยา่งเพื่อประโยชน์สุขแก่ผูอ่ื้น
อย่างแท้จริง ดงัจะเห็นได้จากหลงัจากท่ีทรงตรัสรู้ส าเร็จพุทธภาวะแล้วก็ทรงหวนกลับไปสอน
ประชาชนให้รู้จกัหลกัธรรมทรงเก่ียวขอ้งกบัชนชั้นทุกชนชั้น ตั้งแต่พระมหากษตัริยล์งไป เพื่อให้
คนเหล่านั้นพน้ทุกขแ์ละประสบความสุขอยา่งแทจ้ริง แมจ้ะปรินิพพานไปแลว้ ทั้งน้ีเพราะค าสอน
ทั้งฝ่ายธรรมและวินัยได้ก าหนดให้ชีวิตของพระสงฆ์ผูกพนักับสังคมของชาวบ้านโดยพื้นฐาน 
พระสงฆไ์ดป้ฏิบติัตามหลกัธรรมวนิยัเพื่อประโยชน์แก่สังคม เร่ือยมานบัตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  
   จะเห็นไดว้่า บทบาทหน้าท่ีหลกัของพระสงฆ์ คือ การให้การศึกษาและ
ขดัเกลาทางสังคมดงันั้น ตั้งแต่อดีตวดักบัวงัไดร่้วมมือกนัให้การศึกษาแก่ประชาชนมาโดยตลอด 
ความส าคญัของวดัและพระพุทธศาสนาในอดีต ท าให้เกิดประเพณีท่ีส าคญัท่ีพระพุทธศาสนาไป
เก่ียวขอ้งกบัการศึกษามาจนถึงปัจจุบนั ดงัต่อไปน้ี 
   1. ประเพณีวัดเป็นศูนย์กลางการศึกษาเล่าเรียนของชุมชน และพระสงฆ์
เป็นครูผูท้  าหน้าท่ีอบรมสั่งสอน ชาวกรุงและชาวเมืองในปัจจุบนัอาจมองไม่ค่อยเห็น แต่ส าหรับ
ชาวบา้นในชนบทห่างไกลยงัพอมองเห็น แมไ้ม่เป็นศูนยก์ลางเหมือนแต่ก่อน ก็เพื่อเป็นช่องทาง
หรือท่ีพึ่งแหล่งสุดทา้ย 
   2. ประเพณีบวชเรียน ซ่ึงมีความหมายวา่บวชคู่กบัการเรียน เม่ือบวชแลว้
ตอ้งเรียนหรือบวชก็เพื่อเรียน แลว้หมายความเลยไปถึงอยูแ่ค่เรียน เรียนแลว้ใคร่อยูพ่ึงอยูไ่ม่ใคร่อยู่
พึงสึกไป 
  หน้าที่และความผูกพันของพระภิกษุสงฆ์ท่ีมีต่อสังคมโดยหลกัธรรม ค าสั่งสอน
ของพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายธรรมและวนิยัไดก้ าหนดใหชี้วติของพระสงฆเ์ก่ียวเน่ืองผกูพนักบัสังคม
โดยพื้นฐาน รูปแบบความสัมพนัธ์ภายในของสังคมสงฆ์แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือความสัมพนัธ์
ภายในสังคมสงฆ์ระหว่างพระสงฆ์ด้วยกนัเองและความสัมพนัธ์ภายในสังคมส่วนรวม ระหว่าง
พระสงฆก์บัชาวบา้น (แสวง อุดมศรี, 2533) 
         1. ความสัมพันธ์ภายในสังคมสงฆ์ เห็นได้จากบทบญัญติัต่างๆ ในวินัย
สงฆ์ให้มีความเป็นอยู่ร่วมกนัเป็นวดัหรือส านกัสงฆ์ ก าหนดเขตสีมา อุโบสถ การรับกฐิน การท า
สังฆกรรม การอุปสมบท การระงบัอธิกรณ์ ฯลฯ ตลอดจนถึงขอ้ก าหนดเก่ียวกับความสัมพนัธ์
ภายในคณะสงฆมี์การเคารพกนัตามอาวโุส 
          2. ความสัมพนัธ์กับสังคมชาวบ้าน พระสงฆถู์กก าหนดให้ฝากชีวิตไวก้บั
ชาวบา้นตามขอ้วินยั ทั้งน้ีเพราะพระสงฆ ์คือ ผูอุ้ทิศตนใหแ้ก่การศึกษาและปฏิบติัธรรมอยา่งจริงจงั
จะตอ้งละเวน้ความสุขและความสะดวกสบายในการครองเรือน จึงเป็นบุคคลท่ีน่าเคารพยกย่อง



  33 

สรรเสริญของชาวบา้น จึงช่วยเหลือท่านให้ไดป้ฏิบติัธรรมอย่างเต็มท่ีดว้ยการถวายอาหาร ปัจจยั
ต่างๆ ท่ีจ  าเป็นต่อการยงัชีพ ส่วนพระสงฆ์ตอบแทนชาวบ้านด้วยความเมตตากรุณา น าเอา
หลักธรรมมาเผยแพร่อบรมสั่งสอนจนเป็นหลักว่า พระสงฆ์อาศัยชาวบ้านในด้านอามิสทาน 
ชาวบา้นอาศยั พระสงฆด์า้นธรรมทาน อนัเป็นการอาศยัซ่ึงกนัและกนั เพื่อน าไปสู่การส้ินทุกขข์อง
ทั้ง 2 ฝ่าย  
  โดยเหตุที่พระภิกษุสงฆ์มีความสัมพัน ธ์กับ สังคมอย่างแน่นแฟ้น เช่น น้ี 
พระพุทธเจา้จึงไดก้ าหนดหนา้ท่ีของพระภิกษุสงฆท่ี์พึงมีต่อสังคมไว ้2 ดา้นคือ หนา้ท่ีต่อตนเองและ
หนา้ท่ีต่อผูอ่ื้น (พระมหาสมพงษ ์บุญเตม็ม, 2550) 
       1. หน้าที่ต่อตนเอง คือต้องศึกษาพระธรรมให้รู้และเข้าใจค าสอนจนบรรลุผล
ส าเร็จเป็นขั้นๆ ตามระดบัความสามารถและสามารถแนะน าผูอ่ื้นไดด้ว้ย ส่วนการปฏิบติัก็คือปฏิบติั
ตามหลกัธรรมเพื่อความบริสุทธ์ิของสถาบนัสงฆแ์ละเพื่อสืบพระศาสนาต่อไป  
       2. หน้าที่ส าหรับผู้อื่น คือ พระภิกษุสงฆ์พึงจะท าเพื่อประโยชน์แก่สังคม 3 ด้าน
ใหญ่ๆคือการให้การศึกษา การเผยแพร่และการสงเคราะห์ บทบาทในดา้นต่าง ๆ เหล่าน้ีลว้นเป็น
ประจกัษพ์ยานอยา่งดีวา่พุทธศาสนามีความส าคญัต่อชุมชนในอดีตกาล ตลอดจนไดแ้สดงให้เห็นถึง
บทบาทของสถาบนัสงฆ์ในการพฒันาสร้างสรรคใ์ห้แก่ชุมชน เป็นเร่ืองท่ีไดมี้การใคร่ครวญให้ได้
รับรู้กนัมาเป็นเวลานานแลว้ ดงัปรากฏในรูปของจารึกค าสอนและชาดกต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนา
ทีเผยแพร่อยูใ่นปัจจุบนั 
  ส่วนบทบาทของพระสงฆ์ในสังคมปัจจุบันจากอดีต จะเห็นไดว้า่ วดัและพระสงฆ์
ได้แสดงบทบาทส าคัญต่อการด ารงอยู่ของชุมชนเน่ืองจากชาวบ้านมองเห็นพระสงฆ์ว่าเป็นผู ้
ประพฤติธรรม มีความบริสุทธ์ิ เป็นผูเ้สียสละบ าเพญ็ตนเพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยบริสุทธ์ิใจ 
ท่ีส าคญัท่ีสุดคือความรู้สึกวา่ พระสงฆ์เป็นผูมี้สติปัญญารอบรู้ในดา้นวิชาการต่างๆ เหนือชาวบา้น
และสามารถให้ค  าแนะน าปรึกษาแก่ชาวบา้นไดเ้ป็นอย่างดี จึงท าให้มีความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดและ
มัน่คงเสมอมา กลายเป็นผูน้ าทางดา้นชีวิตและจิตใจและวดัก็เป็นศูนยก์ลางของชุมชน แต่ต่อมาเม่ือ
โครงสร้างทางสังคมมีความสลบัซับซ้อนมากข้ึน อ านาจของรัฐเพิ่มมากข้ึนพร้อมกบัอ านาจและ
บทบาทของสงฆล์ดลง คงเหลือเป็นเพียงผูป้ระกอบพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้น มีสถาบนัทางสังคม
แบบใหม่เข้ามารับบทบาทเดิมของวดัและพระสงฆ์ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต้น ท าให้
ประชาชนเหินห่างจากพระสงฆ์มากข้ึน ภาพพระสงฆ์ในความรู้สึกของประชาชนก็ลดต ่าลง
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสังคมเมือง อยา่งไรก็ตามปัญหาน้ีไดส่้งผลให้เกิดความต่ืนตวัในหมู่พระสงฆท่ี์
จะพยายามฟ้ืนฟูบทบาทและสถานภาพของตนในสังคมต่อชีวติความเป็นอยูข่องประชาชน และการ
ท่ีจะสามารถด ารงสถานภาพของตนดงัเช่นอดีตนั้น ส่ิงท่ีส าคญัคือจะตอ้งเขา้ไปมีบทบาทท่ีสามารถ
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อ านวยประโยชน์แก่สังคมทั้งในทางโลกและทางธรรมคือตอ้งรับผิดชอบเก่ียวกบัปัญหาบา้นเมือง
เอ้ืออาทรต่อความทุกข์ของประชาชน โดยการพฒันาจิตส านึกของผูค้นในสังคมให้ต่ืนข้ึนจากการ
ใชพุ้ทธธรรมเป็นแนวทางคือ หลกัพรหมวิหารและสังคหวตัถุ นอกจากนั้นการท่ีวดัและพระสงฆ ์มี
บทบาทส าคญัในการเป็นสถานท่ีและเป็นผูท่ี้ถ่ายทอดหลกัธรรมค าสอนให้แก่ประชาชนไดน้ าไป
ปฏิบติั แต่การท่ีจะประสบผลส าเร็จเพียงไรนั้น ข้ึนอยูก่บัประสิทธิภาพในการถ่ายทอดและศรัทธาท่ี
ประชาชนท่ีมีต่อวดัและพระสงฆ์ ซ่ึงพอจะสรุปบทบาทของพระสงฆใ์นปัจจุบนั (พระมหากฤษฎา 
นนัทเพรช, 2540) ดงัน้ี 
               1. บทบาทด้านการศึกษา 
   หากจะมองบทบาทของพระภิกษุสงฆท่ี์มีต่อชุมชนในอดีตแลว้ จะเห็นได้
ชดัในแง่ท่ีเก่ียวกบัการศึกษาเพราะกล่าวกนัวา่การเกิดและแพร่ไปของพระพุทธศาสนาก็คือการเปิด
และขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนโดยแท ้พร้อมๆกบัการขยายตวัของพระพุทธศาสนาก็
ไดส้ร้างความเจริญกา้วหนา้ทางการศึกษาอยา่งมากมาย ดงัท่ีวดัไดก้ลายเป็นศูนยก์ลางการศึกษาอนั
ส าคญัและยิ่งใหญ่ระดบัมหาวิทยาลัยในโลกสมยัโบราณ ถึงขนาดมีผูส้ันนิษฐานไวว้่า ประเทศ
อินเดียซ่ึงเป็นแหล่งก าเนิดของพระพุทธศาสนาในยคุการศึกษารุ่งเรืองในอดีตนั้น มีสถิติผูรู้้หนงัสือ
ถึงร้อยละ 60 ของจ านวนประชากรทั้งหมด ซ่ึงแต่เดิมสังคมอินเดียมีขอ้แบ่งแยกระหว่างวรรณะท า
ให้คนวรรณะต ่าไม่มีโอกาสทางการศึกษา พระพุทธเจา้ทรงให้โอกาสทางการศึกษาแก่คนกลุ่มน้ี
โดยการสั่งสอนอบรมและให้คณะภิกษุสงฆ์ ของพระองค์ท าหน้าท่ีสืบทอดแนวคิดในการให้
การศึกษาธรรมแก่ประชาชน ด้วยการจาริกออกไปในชนบทท่ีห่างไกล ร่วมทุกข์ร่วมสุขและช้ี
หลักการครองชีวิตท่ีดีงามแก่ประชาชนอันเป็นการศึกษานอกโรงเรียนแบบดั้ งเดิม และเป็น
การศึกษามวลชนอย่างแทจ้ริง  นอกจากน้ีในค าสั่งสอนของพระพุทธเจา้ก็กล่าวไวอ้ย่างชดัเจนใน
เร่ืองการอบรมสั่งสอนแนะน าผูอ่ื้นใหด้ ารงชีวติอยูไ่ดด้ว้ยดีตามหลกัศีลธรรม 
 
  2. บทบาทด้านการอบรมทางจริยธรรม 
   สังคมประกอบดว้ยบุคคลแต่ละบุคคล จะอยูก่นัโดยราบร่ืนไม่ไดห้ากขาด
จริยธรรมซ่ึงจริยธรรมเป็นเสมือนสายใยท่ียึดเหน่ียวให้บุคคลอยู่ด้วยกัน โดยมีความยืดหยุ่น
พอสมควร การยดืหยุน่หมายถึงการใหอ้ภยักนั ไม่ถือของเขาของเรา ชุมชนท่ีขาดจริยธรรมสังคมคือ 
หลกัการท่ีท าให้คนผูกพนักนัย่อมมีแต่การร้าวฉาน ระส ่ าระสาย จริยธรรมท่ีพระสงฆ์สั่งสอนท่ี
เป็นไปเพื่อความราบร่ืนของชีวิตชุมชนมีนานาประการ เช่น ทิศ 6 และพรหมวิหาร 4 จริยธรรม
บางอย่างยงัอยู่ในจิตใจคนไทยมานานแล้วอนัอาจจดัไดว้่าเป็นส่วนหน่ึงของอุปนิสัยของคนไทย 
ค าสั่งสอนของพระสงฆมี์ส่วนส่งเสริมลกัษณะท่ีดีใหมี้มากข้ึน 
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  3. บทบาทด้านการเผยแผ่ธรรม 
   ในอดีตการเผยแผ่ธรรมของพระสงฆ์จ  ากดัอยู่เฉพาะในขอบเขตของวดั
และชาวบา้นตามประเพณีและโอกาสอนัสมควร เช่น การเทศนาสั่งสอนชาวบา้นในวนัพระหรือวนั
ส าคญัทางพระพุทธศาสนา การเทศน์ในงานบุญพิธีหรืองานบ าเพ็ญกุศลต่างๆ เช่น งานท าบุญบา้น 
งานศพหรือในโอกาสท่ีญาติโยมไปวดัเพื่อท าบุญหรือขอค าปรึกษา เป็นตน้ ในปัจจุบนั เม่ือกิจพระ
ศาสนาเจริญเติบโตเป็นปึกแผ่น มีการจดัองค์กรทางศาสนา ท่ีเป็นระบบและแบบแผน ประกอบ
ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีการขนส่งและส่ือสาร ช่วยให้การเดินทางไปในถ่ินต่างๆ มีความ
สะดวกยิ่งข้ึน และสามารถส่งข่าวสารในรูปแบบต่างๆ ถึงคนจ านวนมากไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาจึงไดใ้ชป้ระโยชน์จากความกา้วหน้าดงักล่าวพระสงฆ์ ใน
ยคุปัจจุบนัสามารถด าเนินการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาไดอ้ยา่งกวา้งขวาง และเขา้ถึงประชาชน กลุ่ม
ต่างๆ ไดม้ากข้ึน บทบาทพระสงฆด์า้นการเผยแผธ่รรมในปัจจุบนัอาจแบ่งได ้3 ประการใหญ่ๆ คือ 
   1) พระธรรมจาริก พระสงฆ์ไทยท่ีเสียสละเวลาและสมคัรใจเดินทางไป
ปฏิบติังานเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวเขาในทอ้งถ่ินท่ีจงัหวดัต่างๆ ท่ีมีชาวเขาอาศยัอยู่ ท  าให้
ชาวเขาแต่ละเผา่หนัมาเล่ือมใสในพระพุทธศาสนา แสดงตนเป็นพุทธมามกะ และส่งบุตรหลานเขา้
บรรพชาอุปสมบทเป็นจ านวนมาก และได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน ทั้งฝ่ายปริยติัธรรมและสามญั
ศึกษาและไดเ้ดินทางเขา้ไปเผยแผพ่ระพุทธศาสนาตามภูมิล าเนาเดิมอนัเป็นเผา่เดิมของตนต่อไป 
   2) พระธรรมทูต คือพระภิกษุสามเณรท่ีมีความรู้ในทางพระพุทธศาสนา
พอสมควร ท่ีจะด าเนินการเผยแผไ่ด ้แลว้เสียสละไปพบกบัประชาชนในถ่ินต่างๆ เพื่อหาทางโน้ม
นา้วประชาชนใหเ้กิดความสนใจเล่ือมใสในคุณค่าแห่งศีลธรรมและพระพุทธศาสนา (พระมหาทนง
ชยั บูรณพิสุทธิ, 2545) 
   3) การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยทั่วไป เช่น การเทศน์ หรือการบรรยาย
ธรรมในโอกาสต่างๆ เช่น ในวนัธรรมสวนะ (วนัพระ) งานศพ หรือตามท่ีไดนิ้มนตไ์ปสถานท่ีต่างๆ 
เน่ืองในวนัส าคญัต่างๆ การเผยแผโ่ดยผา่นส่ือต่าง ๆ เช่น วทิย ุโทรทศัน์ ส่ิงพิมพ ์เป็นตน้ 
  การเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีเป้าหมายเพื่อน าหลกัธรรมทางศาสนาให้แผ่ขยาย
ออกไปในสังคมอยา่งกวา้งขวาง โดยพระพุทธเจา้ทรงสั่งสอนพระภิกษุสงฆส์าวกใหย้ึดถือหลกัการ
อดทนส ารวมอยู่ในศีล ไม่ก่อศตัรูดว้ยการเบียดเบียนหรือกา้วร้าวผูอ่ื้น ตอ้งบ าเพ็ญสมาธิจิตมัน่ไม่
หว ัน่ไหวจากการเผยแผพ่ระพุทธศาสนาท่ีวางไวอ้ยา่งรัดกุมน้ี จึงปรากฏวา่การเผยแผเ่ป็นไปอยา่ง
ได้ผล เป็นท่ีเล่ือมใสศรัทธาต่อผูท่ี้ไดพ้บเห็น สามารถชักจูงให้ประชาชนเคารพเช่ือฟังค าสั่งสอน
ของพระพุทธเจา้เจริญแนวตามพระพุทธองค์อย่างแท้จริง ยิ่งในสมยัหลังพุทธปรินิพพาน การ
เผยแพร่พระพุทธศาสนาไดท้วีความส าคญัและเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะตอ้งปฏิบติัมากข้ึน ทั้งน้ีเพื่อสืบ
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ทอดพระศาสนาให้คงอยู่และเพื่อสั่งสอนให้ประชาชนได้เจริญรอยตามแนวของพระพุทธเจา้ให้
กวา้งขวางออกไป การเผยแผค่ร้ังยิง่ใหญ่ท่ีสุดในประวติัศาสตร์พระพุทธศาสนาเกิดข้ึนในสมยัพระ
เจ้าอโศกมหาราช โดยมีการจัดตั้ งขบวน “พระธรรมทูต” เพื่ อส่งพระภิกษุออกไปเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในดินแดนต่างๆ ทั้ งในและนอกเขตชมพูทวีปคร้ังแรกในโลก ซ่ึงยงัผลให้
พระพุทธศาสนาไดเ้ขา้มาตั้งมัน่ประดิษฐานในดินแดนท่ีเป็นท่ีตั้งของประเทศไทยในปัจจุบนัและ
ในดินแดนอ่ืนๆ อีกหลายแห่ง บทบาทของพระธรรมทูตดังกล่าวยงัมีความส าคญัในฐานะเป็น
ตน้แบบของโครงการพระธรรมทูต อนัเป็นโครงการพฒันาชุมชนชนบทของไทยท่ีด าเนินการโดย
พระภิกษุสงฆใ์นปัจจุบนัน้ีอีกดว้ย   
 
  4. บทบาทด้านการพฒันาชนบท 
            พระมหาประยุทธ์ ปยุตโต (2512) ได้มองบทบาทของพระสงฆ์ในการพฒันา
ชุมชนออกเป็น 2 ทาง คือ 
                   1) บทบาทหลกัหรือบทบาทโดยตรงของพระสงฆ ์คือการเป็นผูน้ าชุมชนในดา้น
จิตใจเสริมศีลธรรม สติปัญญาท่ีถูกตอ้งแก่ชุมชนเป็นบทบาทท่ีส าคญัยิ่ง เป็นรากฐานความเจริญ 
ความสุขของสังคมอยา่งแทจ้ริง (พระมหาประยทุธ์ ปยตุโต, 2512) 
      2) บทบาทรอง ในบางกรณีอาจมีบทบาทอ่ืนท่ีพระสงฆ์อาจจ าเป็นและควรเขา้
ไปเก่ียวข้องในฐานะท่ีพระสงฆ์ เป็นผูรั้บแรงศรัทธาจากชาวบ้าน อาจแนะน าช่วยเหลือหรือ
สงเคราะห์ชาวบา้นในทอ้งถ่ินให้เห็นลู่ทางในการพฒันาทางดา้นวตัถุและจิตใจท่ีเหมาะสมอาจเป็น
ผูป้ระสานการรวมตวัของชาวบา้นในการพฒันาและอาจจดัวดัให้เป็นสถานท่ีรวมกลุ่ม เป็นตน้  
        จ  านง ทองประเสริฐ (2539) กล่าววา่ สถาบนัสงฆเ์ป็นสถาบนัหน่ึงท่ีมีบทบาท
และความส าคญัต่อวิถีชีวิตของคนไทย นบัตั้งแต่พุทธศาสนาเร่ิมเขา้สู่ดินแดนแหลมทอง อนัเป็น
ประเทศไทยปัจจุบนั ราวปี พ.ศ.303 ความสัมพนัธ์ระหว่างพระสงฆ์กับประชาชนเป็นไปอย่าง
ใกลชิ้ดและมัน่คงตลอดมา  และบทบาทในการพฒันาชุมชนของพระสงฆ์เร่ิมเด่นชดัอีกคร้ังหน่ึง
ในช่วงสามทศวรรษท่ีผ่านมาทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการคือ พระสงฆ์ส่วนหน่ึงเขา้ไป
พฒันาโดยการร้องขอจากรัฐบาลหรือร่วมมือกับรัฐบาลในขณะท่ีบางส่วนตอ้งการท างานอย่าง
อิสระ มีกลยุทธ์ในการพฒันาเป็นของตนเอง การท่ีพระสงฆ์ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการพฒันากบั
ทางราชการทั้งทางดา้นการอบรมศีลธรรม การแนะน าดา้นอาชีพ การศึกษา การอนามยัตลอดจนถึง
การก่อสร้างถาวรวตัถุ จึงท าให้พระสงฆ์เข้ามามีบทบาทในการพฒันาชุมชนมาจนถึงปัจจุบัน 
(จ านงค ์ทองประเสริฐ, 2539)  
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   5. บทบาทด้านสังคมสงเคราะห์   
                          บทบาทของพระสงฆ์ท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง ซ่ึงควบคู่ไปกบับทบาท
หลกัของพระสงฆคื์อดา้นสังคมสงเคราะห์ท่ีมีต่อชาวบา้น เน่ืองจากวิถีชีวติของพระสงฆต์อ้งมีความ
เก่ียวเน่ืองกบัชาวบา้น  
   วินัย เก่งสุวรรณ (2541)ได้กล่าวว่า หน้าท่ีทางสังคมสงเคราะห์ของ
พระสงฆเ์กิดจากองคป์ระกอบ3 ประการคือ (วนิยั  เก่งสุวรรณ, 2541) 
   1) การด าเนินชีวติของพระสงฆท่ี์เก่ียวขอ้งกบัคฤหสัถใ์นเร่ืองปัจจยั 4 
   2) สภาวะและเหตุการณ์ในสังคมเรียกร้องใหมี้การเปล่ียนแปลงไปในทาง
ท่ีดีข้ึน 
   3) คุณธรรม เมตตาธรรม กรุณาธรรมของพระสงฆ์ท่ีตอ้งการช่วยเหลือ
ผูอ่ื้นใหพ้น้ทุกข ์ 
  ในงานศึกษาของ วินัย เก่งสุวรรณ พบว่า บทบาทด้านสังคมสงเคราะห์ของ
พระสงฆ์ท่ีท าไดดี้ท่ีสุด คือ 
  1) บทบาทด้านการศึกษา วดัให้สถานท่ีเป็นโรงเรียน และอาคารเรียน พระเป็น
ผูส้อนและอบรมเยาวชนให้รู้หนงัสือ ให้เป็นผูมี้ศีลธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมอนุเคราะห์
การจดัตั้ งโรงเรียนสอนเด็กก่อนวยัเรียน ชักชวนชาวบ้านให้สนับสนุนด้วยทุนการศึกษา และ
อุปกรณ์การเรียน 
                2) บทบาทด้านการสาธารณสุข พระสงฆ์ทั้ งในอดีตและปัจจุบันให้การ
รักษาพยาบาลแก่ชาวบา้นในทุกระดบัความเจ็บป่วย โรคบางชนิดหายดว้ยแรงศรัทธาท่ีผูป่้วยมีต่อ
พระสงฆ ์
  3) บทบาทดา้นการพฒันาจิตใจของประชาชน พระสงฆใ์หธ้รรมทานแก่ประชาชน
จิตใจท่ีพฒันาแลว้จะไม่วุน่วายจะเขา้ใจในความหมายของค าวา่ ธรรมยอ่มคุม้ครองผูป้ระพฤติธรรม
นอกจากน้ีการสอนปฏิบติัวปัิสสนากรรมฐาน ก็สามารถช่วยใหเ้กิดความสุขสงบทางจิตใจไดม้าก 
  4) บทบาทดา้นการสงเคราะห์ทางจิต พระสงฆ์มีบทบาทในดา้นการช่วยบรรเทา
ปัญหาและมีส่วนช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชนไดม้าก งานสังคมสงเคราะห์ท่ีพระสงฆ์ท า
ไดโ้ดยตรง คือ งานสังคมสงเคราะห์ทางจิตใจเป็นหลกั 
  5) บทบาทดา้นการพฒันาทอ้งถ่ิน ในชนบทพระสงฆ์มีบทบาทมากในฐานะผูน้ า
ดา้นการเสนอความคิดริเร่ิม และระดมความร่วมมือของชาวบา้นในการพฒันาต่างๆ ในชุมชน 
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  6. บทบาทด้านการพฒันาจิตใจ 
   หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนากล่าววา่ ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหวัหนา้ มี
ใจประเสริฐท่ีสุด ส าเร็จไดเ้พราะใจ เพราะฉะนั้นจึงตอ้งพฒันาจิตใจเพราะจิตท่ีฝึกดีแลว้จะท าให้มี
การพฒันาภายนอกด้วย การพัฒนาจิตใจตามทัศนะของพระพุทธศาสนาเรียกว่า ภาวนา หรือ
กรรมฐานมี 2ประการ คือ สมถภาวนา คือท าจิตใจให้สงบ และวิปัสสนาภาวนา คือท าให้เกิดการรู้
แจง้เห็นจริง 
 
  7. บทบาทด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม 
  วฒันธรรม คือ วิถีชีวิตท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมาเพื่อประโยชน์ในการด าเนินชีวิต และ
ถ่ายทอดกนัมาจากบรรพชน สู่อนุชนรุ่นหลงั วฒันธรรมแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
   1) ศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นโบราณสถาน โบราณวตัถุ และศิลปวตัถุ เช่น 
ปราสาท ราชวงัวดั ป้อม ค่าย ก าแพง และลกัษณะท่ีเห็นรูปทรงไม่ชัดเจน เช่น คูน ้ า คนัดิน ถนน
โบราณ เนินดิน ท่ีปกคลุมเจดีย ์โบสถ ์วหิาร เป็นตน้  
                2) ศิลปวฒันธรรมประเภทงานจิตรกรรม ส่วนใหญ่จะมีอยูใ่นวดั 
   3) ศิลปวฒันธรรมประเภทงานศิลปหตัถกรรมพื้นบา้น 
   4) ศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นนามธรรม เช่น ความคิด อุดมการณ์ ประเพณี
ความเช่ือขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ  
 
  8. บทบาทด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
   ดว้ยหลกัธรรมในพระพุทธศาสนาวา่ดว้ยเร่ืองธรรมชาติ กฎของธรรมชาติ
การปฏิบติัตามกฎระเบียบของธรรมชาติ และผลท่ีไดจ้ากการปฏิบติัตามกฎของธรรมชาติ มนุษย์
เป็นเพียงส่วนหน่ึงของธรรมชาติ เพราะฉะนั้น จึงปรากฏหลกัธรรมมากมายท่ีแสดงให้เห็นถึงความ
จ าเป็นในการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมชาติแวดลอ้มท่ีมนุษยจ์ะตอ้งอาศยัในการ
ด าเนินชีวติ 
 
  9. บทบาทด้านการรักษาโรค 
   วดัเป็นสถานพยาบาลท่ีใช้รักษาผูเ้จ็บป่วยตามภูมิปัญญามานับตั้ งแต่
สมยัก่อน โดยวดัเป็นแหล่งท่ีเก็บรวบรวมต า ราทางการแพทยพ์ื้นบา้น และมีพระสงฆท์ า หนา้ท่ีเป็น
หมอพระรักษาพยาบาลคนเจ็บป่วย บทบาทของวดัเท่าท่ีไดก้ล่าวมาน้ี ไม่เพียงเป็นส่ิงท่ีรู้กนัทัว่ไป
ในหมู่ของคนไทยท่ีเป็นพุทธศาสนิกชนเท่านั้น แมช้าวต่างชาติท่ีได้เขา้มาอยู่ในประเทศไทยชั่ว
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ระยะเวลาหน่ึงก็ยงัสามารถมองเห็นบทบาทของวดัดงักล่าวไดอ้ย่างชดัเจน    แมใ้นสมยัปัจจุบนั
บทบาทของวดัและพระสงฆ์ในการส่งเสริมสุขภาพชุมชนก็ไม่ได้หายไปจากสังคมไทย ยงัคงมี
บทบาทเป็นท่ีพึ่งของประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มผูย้ากไร้ในชนบท หรือผูป่้วยท่ีเกือบส้ินหวงัใน
ชีวิต หรือผูป่้วยท่ีเข้าสู่ระยะสุดท้ายของชีวิต ด้วยปัญหาสุขภาพทางการแพทย์แผนปัจจุบันไม่
สามารถเยียวยารักษาไดก้ารรักษากบัพระสงฆจึ์งเป็นทางเลือกสุดทา้ย ซ่ึงถึงแมจ้ะไม่สามารถช้ีผลท่ี
แน่ชดัของสุขภาพทางกายว่าดีข้ึนหรือไม่ แต่ก็ให้ผลดีต่อสุขภาพจิตใจของผูป่้วยไดใ้นระดบัหน่ึง 
ทั้งน้ีเพราะวดัเป็นสถานท่ีอนัสงบ เป็นท่ีพึงทางจิตวิญญาณของชุมชน วดักบัชุมชนมีความสัมพนัธ์
กนัอยา่งใกลชิ้ดและลึกซ้ึงจนยากท่ีจะแยกออกจากกนัได ้เน่ืองจากชีวติของคนในชุมชนเก่ียวพนัอยู่
กับวดัตั้ งแต่เกิดไปจนตาย ดังนั้ น บทบาทของวดัท่ีส าคญัต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนก็คือการ
ให้บริการหรือส่งเสริมสุขภาพของชุมชนให้ดีข้ึน อยา่งนอ้ยท าให้ปัญหาเร่ืองสุขภาพกายสุขภาพจิต
ลดน้อยลง จะเห็นว่าวดัได้มีบทบาทส าคญัต่อวิถีชีวิตของชุมชน โดยมีพระสงฆ์เป็นผูใ้ห้บริการ
ต่างๆ ท่ีจ  าเป็น วดักบัชุมชนเปรียบไดก้บัชีวติของคนเรา วดัเปรียบเหมือนจิตใจหรือจิตวญิญาณของ
ชุมชนและชุมชนเปรียบเหมือนร่างกาย วดัจึงเปรียบเสมือนเป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวบา้นและเป็น
ศูนยก์ลางกิจกรรมต่างๆ ทางสังคมและเป็นส่วนประกอบท่ีจะขาดเสียมิได้ส าหรับชุมชนแต่ละ
ระดบั แต่ละทอ้งถ่ิน แมก้ระทัง่เม่ือไดส้ร้างหมู่บา้นเล็กๆ ข้ึนใหม่ก็ตอ้งสร้างวดัข้ึนมาดว้ย 
  พระสงฆ ์ถือเป็นผูน้ าชุมชน เป็นศูนยร์วมจิตใจของประชาชน ชีวติของประชาชน
ผกูพนักบัพระสงฆ์ไม่ทางใดก็ทางหน่ึง เพราะฉะนั้นความสัมพนัธ์ระหวา่งประชาชนในสังคมกบั
พระสงฆจึ์งไม่สามารถแยกกนัได ้ทั้งน้ีเพราะต่างตอ้งอาศยัซ่ึงกนัและกนัตลอดเวลา ดงันั้นพระสงฆ์
จึงมีบทบาทในดา้นต่างๆ เพื่อเก้ือกลูต่อชุมชน 
  
   โดยสรุปคือ บทบาทของพระสงฆ์นั้ นประกอบด้วย บทบาทส่วนตน ก็คือ
การศึกษาหาความรู้ทั้งทางธรรมและทางสามญั เพื่อให้เขา้ใจทั้งทางธรรมและสภาพความเป็นจริง
ของสังคมและและบทบาทในการสงเคราะห์สังคม คือการให้การช่วยเหลือด้านต่างๆ แก่คนใน
สังคมทั้ งท่ีตกทุกข์ได้ยากหรือประสบสุขสบายก็ตามโดยไม่เลือกชั้นวรรณะหรือแม้แต่ความ
แตกต่างทางศาสนา โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือประโยชน์สุขของคนในสังคมอยา่งแทจ้ริง ดงันั้น วดั
และพระสงฆจึ์งเป็นศูนยก์ลางของชุมชนในทุกๆ ดา้น 
 

2.1.4.4 พุทธสถานในยุคเร่ิมต้น (หลงัปรินิพพาน)  
  กล่าวไดว้า่จุดก าเนิดของพุทธสถานนั้นไดเ้กิดข้ึนในภายหลงัจากท่ีพระพุทธเจา้ได้
ทรงเสด็จ ดบัขนัธ์ปรินิพพานลง ดว้ยการท่ีพุทธศาสนิกชน รวมถึง พระสงฆ์และนกับวชต่างๆได้
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เกิดความหวา่เหว ่และ คิดถึงในองคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ จึงไดเ้กิดมีการให้สร้าง สังเวชนีย
สถานไวต้ามสถานท่ีส าคญัต่างๆ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนเหล่านั้นไดมี้ท่ีไวส้ าหรับระลึกถึงหรือได้
เป็นการแสดงความรพต่อพระพุทธเจา้ดว้ย 
  โดยเราสามารถอา้งอิงถึงพระไตรปิฎกในมหาวรรค มหาปรินิพพานสูตร ท าให้เรา
ทราบวา่ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้นั้นไดท้รงแสดงถึง สังเวชนียสถานไว ้4 ท่ีดงัน้ี ตามค ากล่าว
ท่ีวา่ “อานนท์ สังเวชนียสถานทีค่วรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาน้ัน 4 ต าบลเหล่านีค้ือ” 
  1. สถานท่ีท่ีพระตถาคตประสูติ 
  2. สถานท่ีท่ีพระตถาคตตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาน 
  3. สถานท่ีพระตถาคตประกาศพระอนุตรธรรมจกัรใหเ้ป็นไป 
  4. สถานท่ีพระตถาคตปรินิพพานดว้ยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ 
 “อานนท์ สังเวชนียสถานเหล่านี้แลเป็นสถานที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา ภิกษุภิกษุณ ี
อุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศรัทธามาอนุสรณ์ระลึกถึงสังเวชนียสถาน 4 ต าบลนี้ก็ดี ชนเหล่าใดเหล่าหน่ึง
เที่ยวจาริกไปในเจดีย์มีจิตเลื่อมใสแล้ว จักท ากาละก็ดี ชนเหล่าน้ันทั้งหมด เบื้องหน้าแต่ท าลายกาย
ตายไปจักเข้าถึงสุคติสวรรค์” (เฉลิม รัตนทศันีย, 2539 หนา้ 115) (เฉลิม รัตนทศันีย, 2539) 
  โดยค าพูดนั้นได้มีการอา้งอิงไปถึงเจดีย ์หรือ สถูปท าให้การเร่ิมตน้ในการสร้าง
สถูปตามพื้นท่ีท่ีเป็นท่ีส าคญัของต าบลทั้ง 4 นั้น เพื่อรองรับกบัการเดินทางไปสักการะ กราบไหว้
หรือระลึก ถึงองคศ์าสดาท่ีไดจ้ากไปแลว้ และหลงัจากท่ีพระพุทธเจา้ไดท้รงปรินิพพานแลว้ ไดมี้ผู ้
ศรัทธาถวาย อาราม และ วิหารมากข้ึนท าใหบ้ริเวณเหล่าน้ีเกิดเป็นท่ีชุมนุมของเหล่าพุทธศาสนิกชน
นกับวช และ คฤหสัถ์ท่ีไดเ้ดินทางมาถึง โดยในช่วงแรกนั้น เกิดข้ึนในช่วงเวลา เขา้พรรษาเป็นหลกั
โดยจะยึดถือเอา สังเวชนียสถานเหล่านั้นเป็นศูนยก์ลาง โดยอาจจะมีการสร้าง อาคาร เพิง หรือ เป็น
ศาลา ชัว่คราวเพื่อรองรับในการใช้สอยบางอย่าง เช่น สถานท่ีชุมนุมฟังธรรมเทศนา เล้ียงพระ กุฎิ 
โรงครัว เป็นตน้ (กรมศิลปากร, 2537)  
  ท่ีสุดแลว้ก็ไดมี้พระภิกษุสงฆบ์างกลุ่ม บางจ านวนหรือผูค้นท่ีไดม้าสักการะสังเวช
นียสถานเหล่านั้น ไดต้กลงตดัสินใจท่ีจะพ านักพกัอาศยัอยู่ท่ีบริเวณนั้นอย่างถาวร ไม่ได้ออกไป
เผยแพร่พุทธศาสนาเหมือนอย่างเคย ซ่ึงมาจากความตั้งใจท่ีจะอยู่พ  านกัเพื่อบ ารุงรักษา สังเวชนีย
สถานเหล่านั้น และการท่ีมีการสร้างกุฏิถวายใหแ้ก่พระสงฆด์งัท่ีไดก้ล่าวมาจึงท าใหส้ภาพของพื้นท่ี
ตรงน้ีไดมี้ความเป็นวดัชัดเจนมากข้ึนโดยสมบูรณ์ โดยท่ีได้มีองค์ประกอบครบทั้งสามอย่าง คือ 
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อนัเป็นหวัใจของพุทธศาสนา          
  โดยจากการท่ีไดมี้การสร้าง สถูปต่างๆไปตามท่ีส าคญั และ มีจ านวนมากข้ึนเร่ือยๆ 
สถูปท่ีเดิมมีการพฒันาเปล่ียนแปลงจากเป็นเนินฝังศพหรือ ฝังอฐิัของผูเ้ป็นใหญ่ของอินเดียโบราณ 
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มาพฒันาเป็นสัญลักษณ์อนัเป็นตวัแทนของพระพุทธเจา้ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อเน่ืองสืบมายงัยุค
ปัจจุบันและในภายหลังได้มีการพัฒนารูปแบบต่อเน่ืองไปตามลักษณะของช่างท้องถ่ิน หรือ 
ลักษณะศิลปวฒันธรรมของแต่ละพื้นท่ีนั้ นๆ โดยเจดีย์ หรือสถูปท่ีมีความส าคัญและได้มีการ
กล่าวถึงมากท่ีสุดคงเป็น มหาสถูปสาญจี อนัเกิดจากการท่ีในสมยัพระเจา้อโศกมหาราช ทรงมีความ
ตอ้งการท่ีจะฟ้ืนฟูพระพุทธศาสนาในชมพูทวีปนอกจากพระองคจ์ะทรงโปรดให้รวบรวมพระบรม
สารีริกธาตุของพระพุทธองคน์ ามาไวบ้รรจุไวย้งัสถูป ณ ท่ีต่างๆแลว้ดงัเช่นท่ีพระมหาสถูป ท่ีสาญจี
แลว้ พระองค์ยงัทรงให้เจาะหน้าผา เพื่อท่ีจะท าเป็นคูหาโดยมีพระสถูปบรรจุอยู่ภายในแต่ละคูหา
นั้น ส าหรับภิกษุและอุบาสก อุบาสิกาไดใ้ช้เป็นท่ีนมสัการ และต่อในภายหลงัยงัเจาะสกดัหน้าผา
เหล่านั้น ท าใหเ้ป็นวดัใหพ้ระภิกษุไดใ้ชจ้  าพรรษา อยา่งถาวรอีกดว้ย 
  โดยท่ีลกัษณะของตวัคูหาน้ี ประกอบไปดว้ยหอ้งโถงขนาดใหญ่ ปลายสุดของหอ้ง
จะท าเป็นสถานท่ีส าหรับบูชา ส่วนทั้งห้องซ้าย และห้องทางขวา เจาะสกดัเป็นคูหาเล็ก เรียงรายไป
ส าหรับภิกษุอยูจ่  าพรรษา 
  ในยุคสมยัหลงัจากพระพุทธเจา้ไดท้รงปรินิพพานไปนั้น ท าให้เกิดการสร้างส่ิงอนั
เป็นท่ีส าหรับให้ระลึกถึงตวัท่าน โดยเจดียห์รือ สถูปนั้นไดมี้การถูกสร้างข้ึนอย่างแพร่หลาย เป็น
จ านวนมากก่อให้เกิด ลกัษณะของความเป็นวดัท่ีชดัเจน ข้ึนโดยเร่ิมมีความชดัเจน ของการจดัวาง
อาคาร แมจ้ะไม่มีแนวแกนท่ีหรือทิศทางท่ีก าหนดอย่างชดัเจนนั้น แต่ส่ิงท่ีเราสามารถเห็นไดอ้ยา่ง
ชดัเจนคือเร่ืองของการ ยดึศูนยก์ลาง และ กระจายตวัออกของกลุ่มอาคารต่างๆ 
  ซ่ึงนอกจาก  พื้นท่ีธรรมชาติ ท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งมากในยุคสมยัพุทธกาลไดมี้
การเปล่ียนแปลงไปสู่ ความเป็นสัญลกัษณ์ และ การออกแบบเพื่อรองรับกบั การใช้งานต่างๆได้
ชดัเจนมากข้ึนโดยสังเกตได้จากการท่ี แต่ละหน่วยย่อยได้มีรายละเอียด และความเฉพาะเจาะจง
อยา่งชดัเจนในแต่ละพื้นท่ี ซ่ึงภายหลงัไดพ้ฒันาจนน าไปสู่ลกัษณะของคูหาท่ีมีการใชง้านซบัซอ้นท่ี
มากข้ึนและไดพ้ฒันามาเป็น รูปแบบของวิหารในภายหลงั และในส่วนของสถูปเองนั้นภายหลงัได้
ถูกสร้างต่อๆกนัมา จนกลายเป็นตวัแทนของพระพุทธเจา้แทนความหมายเดิมไป. 
 

2.1.4.5 พุทธสถานในไทยจนถึงปัจจุบัน   
     หลงัจากท่ีพระพุทธศาสนานั้นไดถู้กเผยแพร่ค าสอนออกไปทัว่โลก จนท าให้เกิด
เป็นกลุ่ม หรือ นิกายต่างๆมากมายจนกระทัง่ได้เขา้มาสู่ประเทศไทย จนกลายเป็นศาสนาประจ า 
ชาติไทยจวบจนถึงปัจจุบนัน้ี โดยท่ีวดัส่วนใหญ่ในประเทศไทยนั้นจะเป็นวดัท่ีถูกสร้างข้ึนโดย คติ
ตามศาสนาพุทธ แบบลังกาวงศ์ กล่าวคือ มีอิทธิพลผสม ระหว่าง ศาสนาพุทธกบัศาสนาพราหมณ์ 
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หรือฮินดู เช่นเดียวกบั ขอม หรือ กมัพูชา น ามาสร้างเทวสถาน หรือท่ีนิยมสร้างปราสาทหินกัน
ยกตวัอยา่ง นครวดั หรือ ปราสาทหินพนมรุ้ง (กรมศิลปากร, 2537)  
  ในยุคเร่ิมต้นนั้ น เจดี ย์หรือสถูปก็ย ังคงความส าคัญ ท่ีสุดในผังเพราะย ังคง
สัญลกัษณ์ในเชิงความหมายอนัเป็นตวัแทนพระพุทธเจา้ โดยเร่ิมแรกนั้นไม่ไดค้  านึงวา่ตอ้งการ จะ
ท าให้แผนผงัใหญ่โตหรือ มหึมาแต่อย่างใด เพียงแต่มุ่งเน้น ในประโยชน์ใช้สอยท่ีมากกว่าความ
สวยงาม เพื่อเรียกร้องศรัทธาจากมหาชน เพียงแต่วา่ ก็ยงัสามารถรับรู้ไดถึ้งจุดมุ่งหมายท่ีจะให้พระ
สถูปเป็นศูนยป์ระธานของวดัอยูอ่ยา่งชดัเจน 
  ในยุคสมยั สุโขทยั ลา้นนา อยุธยา และรัตนโกสินทร์ นั้นสถาปัตยกรรมไทย และ 
พุทธสถานต่างๆ นั้นไดมี้การเปล่ียนแปลงไปตามยุคตามสมยัตามอิทธิพลทางวฒันธรรมต่างๆ จน
เกิดรูปแบบ และ องคป์ระกอบต่างๆทางสถาปัตยกรรมอยา่งหลากหลาย แต่มีส่ิงท่ีไดเ้พิ่มข้ึนมา และ
เป็นวิธีการในการ แบ่งการใช้งานของผงัออกอย่างชดัเจน คือ การแบ่งอาคารออกเป็น พุทธาวาส
และสังฆาวาสท่ีแน่นอน ส าหรับพุทธสถานในสมยัสุโขทยัท่ีเป็นเขตพุทธาวาสนั้น จะเนน้การสร้าง
สถูปเป็นพระประธานอยูด่า้นหนา้วหิาร โดยมีลานประทกัษิณคัน่เพื่อไดใ้ชเ้ป็นท่ีประกอบพิธีกรรม
และ บ าเพญ็การกุศล การสร้างวหิารนั้น โดยปกปกติจะหนัดา้นสกดัดา้นใดดา้นหน่ึงไปยงัพระสถูป
หรือท่ีคนไทยสมัยสุโขทัย และ อยุธยาต้อนต้นเรียกว่าเจดีย์ และวางศูนย์กลางเพื่อให้อยู่แนว
เดียวกนั ส่วนโบสถ์มีขนาดเล็กเพื่อพระสงฆ์จ านวน 21 รูป เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมในการบวช
ตามท่ีปรากฏในวินยัมุข มาร่วมใช้ประกอบสังฆกรรม โดยเฉพาะไม่ปะปนกบัฆราวาสโดยจะอยู่
ห่างออกไป และหนัหนา้ออกไปคนละทิศกบัวหิารโดยตั้งเป็นเอกเทศ (เฉลิม รัตนทศันีย, 2539) 
  ในสมยัอยุธยาการวางผงัในเขตพุทธาวาสได้เปล่ียนแปลงไป โดยท่ีโบสถ์จะมี
ขนาดใหญ่ข้ึนจะสร้างใกลก้บัวหิาร ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ในเชิงของการใชส้อย โดยท่ีความส าคญัของ
เจดียน์ั้นมีลดลง เน่ืองจากภายหลงัเจดียน์ั้นไม่ไดมี้พระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู ่ดว้ยพระบรมธาตุใน
ประเทศไทยกลายเป็นของท่ีหายากมากข้ึน จึงปรากฏอยูแ่ต่ในพระสถูปโบราณ หรือ เฉพาะท่ีส าคญั
มากๆดังท่ีได้กล่าวมาจึงท าให้ความส าคัญของเจดีย์ได้ลดลงไป แต่กลายเป็นวิหารท่ี เร่ิมมี
ความส าคญัมากยิ่งข้ึนเพราะฆราวาสมีส่วนร่วมในพิธีกรรมมากข้ึน จึงส่งผลให้ในเวลาถดัมา ช่วง
อยธุยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทร์ โบสถก์ลบัมีความส าคญัมากท่ีสุดอนัสืบเน่ืองมาจากความเช่ือใน
ขนบประเพณีท่ีเป็นท่ีนิยมปฏิบติักนัส าหรับผูช้ายไทยเกือบทุกคนดว้ยก็คือในเส้ียวชีวิตหน่ึงของ
ลูกผูช้ายนั้นจะตอ้งมีสักคร้ังท่ีได้โกนผมเพื่อปวารณาตนเองเป็นสาวกของพระตถาคตเจ้าแม้ว่า
สังคมส่วนใหญ่จะมิไดต้อ้งการให้ส าเร็จถึงซ่ึงพระอรหัตผลก็ตามหากแต่เพื่อให้มีโอกาสไดศึ้กษา
เล่าเรียนพระธรรมวินยัและพุทธวจนะตลอดจนการฝึกปฏิบติัและส ารวมกาย วาจาใจ ท าให้โบสถ์
ในภายหลงัไดถู้กสร้างใหใ้หญ่โต และ มีการประดบัตกแต่งอยา่งสวยงาม 
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  พุทธสถานในสมยัรัตนโกสินทร์ ก็สืบทอดลกัษณะของการก่อสร้างอารามท่ีเน้น
ความส าคญัของโบสถ์เป็นอนัดบัแรก วิหารเป็นอนัดบัท่ีสอง และเจดียเ์ป็นอนัดบัสาม ตามขอ้มูลท่ี
ไดก้ล่าวไปในตอ้นตน้ โดยส่วนสังฆาวาสนั้นก็มีความส าคญัมากข้ึน อนัมีความต่อเน่ืองจากการท่ี
นิยมบวชเรียนของพุทธศาสนิกชน องคป์ระกอบอ่ืนนั้นก็มีมาตั้งแต่ สมยัอยุธยาตอนกลางแลว้ ส่วน
เจดียก์็น ามาจากลกัษณะเดิม แต่มีการเพิ่มเติมรายละเอียด และองค์ประกอบตามลักษณะศิลปะ 
วฒันธรรม ในสังคมขณะนั้น โดยท่ีพระปรางคน์ั้นไดล้ดบทบาทความส าคญัลง เป็นองค์ประกอบ 
หรือ ไม่สร้างข้ึนเลย 
  รูปแบบของโบสถ์และวิหารจะยงัคงสืบเน่ืองมาจากสมัยอยุธยาตอนปลาย
ตลอดจนคตินิยมในการสร้างและวางผงัโดยในสมยัน้ีโบสถ์จะมีขนาดใหญ่โตและมีความส าคญัใน
แง่ของการเป็นองคป์ระธานของวดั รูปแบบของโบสถ์ และวิหารในสมยัน้ีจะมีความเปล่ียนแปลง
ออกไปจากคติเดิม คือ สมยัอยุธยาตอนปลาย เป็นต้นมา แต่ละรัชกาลจะมีขนบนิยมและแบบอยา่ง
เฉพาะตามอิทธิพลจากภายนอกท่ีแทนท่ีเขา้มา โดยเฉพาะจีนและยุโรป ทั้งน ามาผสมผสานกบัรูป
แบบเดิมและคิดใหม่ทั้งหมด 
  ในยุคต่อมาท่ีได้รับอิทธิพลของการเปล่ียนแปลงการปกครอง หรือ การได้รับ
อิทธิพลจากยุโรปหรือแมก้ระทัง่การถูกกดดนัจากชาติยุโรปต่างๆท าให้รูแบบของสถาปัตยกรรม
ไทยประเภท พุทธสถาน หรือ วดันั้นไดมี้การปรับเปล่ียนไปสู่รูปแบบ ท่ีเกิดจากการคิดปรับปรุงให้
เขา้สู่ความเป็นการออกแบบ ในเชิงโมเดิร์น หรือ ออกแบบให้ทนักบัอารยประเทศต่างๆ โดยเป็น
การเนน้ไปท่ีการออกแบบท่ีเปล่ียนระบบทางกายภาพ มากกวา่เปล่ียนแปลงไปตามระบบการใชง้าน 
หรือสังคมวฒันธรรมต่างๆในยุคสมยันั้นๆ และ เน่ืองจากในยุคสมยัปัจจุบนัวดัไม่ได้กลายเป็น
ศูนยก์ลางของสังคม วฒันธรรมอีกต่อไป จึงท าให้วดัคลายเส่ือมความส าคญัท าให้ประเด็นในการ
ออกแบบนั้นได้หายไปเป็นเพียงการอนุรักษ์ มากกว่าท่ีจะเป็นการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ตราบจน
ปัจจุบนั (สมคิด จิระทศันกุล, 2545) 
 

2.1.5 ความสัมพนัธ์ระหว่างวดัและสถาบันอืน่ 

เน่ืองจากวดัไม่ใช่เพียงศาสนสถาน หากแต่เป็นศูนยก์ลางท่ีเช่ือมสถาบนัหลกัใน
สังคมไทยเขา้ไวด้ว้ยกนั ใหทุ้กคนในสังคมไดอ้ยูภ่ายใตค้วามเช่ือความศรัทธาร่วมกนั ดงันั้นวดัจึงมี
ความสัมพนัธ์กบัสถาบนัอ่ืนๆในสังคมไทยทั้งกบัชุมชน และวงั 

2.1.5.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างวดักบัชุมชน 
 ในอดีตวดัและชุมชนนั้นเรียกไดว้า่มีความใกลชิ้ด ผกูพนักนัอยา่งมาก ใน

วิถีชีวิตของคนไทยมีความศรัทธา เช่ือถือในพุทธศาสนาท าให้คนไทยให้ความเคารพนับถือใน
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พระภิกษุสงฆ์วา่เป็นผูมี้วิชาความรู้มากกว่าฆราวาสเป็นผูท้รงในศีลในธรรมเป็นทั้งครูบาอาจารย ์
เน่ืองดว้ยในอดีตบุคคลท่ีจะได้รับการศึกษาสูงนั้นมีเพียงพระภิกษุสงฆ์และบุตรของผูพ้ร้อมดว้ย
ฐานะเงินทอง (สมคิด จิระทศันกุล, 2545) ฉะนั้นพระภิกษุสงฆน์อกจากจะเป็นผูมี้ความรู้แลว้ยงัเป็น
ผูท้รงศีลอนัย่อมพูดแต่ความจริงเป็นเหตุให้ชาวชุมชนให้ความเช่ือถือโดยไร้ความกงัขา พระภิกษุ
สงฆ์จึงกลายเป็นท่ีพึ่งของชุมชนในหลายๆเร่ือง อาทิเช่น การตั้งช่ือให้กบัเด็กทารก ท าพิธีตดัผมจุก
ให้เด็กเพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิตเน่ืองจาก เช่ือว่าเป็นการก้าวย่างเข้าสู่วยัผูใ้หญ่ ท าพิธีสะเดาะ
เคราะห์เพื่อปัดเป่าส่ิงไม่ดี เป็นผูช่้วยเสริมสร้างขวญัและก าลงัใจอย่างการปลุกเสกเคร่ืองรางของ
ขลงัส าหรับเวลาออกรบในอดีตทั้งการลงยนัต ์ลงตะกรุด การสักยนัต ์ทั้งยงัดูฤกษ ์ดูยาม ส าหรับพิธี
มงคลต่าง เช่น การปลูกเรือน พิธีข้ึนบา้นใหม่ พิธีสมรส หรืออยา่งในปัจจุบนัมีการเจิมรถยนต ์ท่ีซ้ือ
มาใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล 

จากการท่ีพระภิกษุสงฆ์และชุมชนมีความสัมพนัธ์ต่อกนันั้นลว้นกระท า
อยูภ่ายในวดัอนัเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิ ดงันั้นวดัจึงเป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวิถี
ชีวิตและพุทธศาสนา และเม่ือมีงานประเพณีหรือการท า บุญเพื่อให้เกิดกุศลผลบุญต่างๆ ก็จะ
ประกอบกิจนั้นท่ีวดัเน่ืองจากในอดีตไม่มีพื้นท่ีลานกวา้งอยู่ในชุมชน (เนตรนภิศ นาควชัระ และ
คณะ, 2525) ชุมชนจึงตอ้งมาใชพ้ื้นท่ีลานวดัไทยนั้นมีประเพณีเน่ืองในวนัส าคญัอยูต่ลอดทั้งปี เช่น 
ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีถวายสลากภตัร ประเพณีเขา้พรรษา ประเพณีวนัสารท ประเพณีถวาย
ผา้กฐิน ประเพณีลอยกระทง แต่ในช่วงเวลาเก็บเก่ียวการท าบุญต่างๆก็จะงดไปด้วยเน่ืองจาก
ชาวบา้นตอ้งไปประกอบกิจของตน (โชติ กลัยาณมิตร, 2539) เน่ืองจากในการจดังานท าบุญ แต่ละ
คร้ังจะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากทุกคนในหมู่บา้นเป็นงานท่ีตอ้งใชแ้รงงานและเวลา 

นอกจากน้ีวดัยงัเป็นสถานท่ีให้การศึกษาแก่เณรและพระภิกษุในการบวช
เรียน (คณะกรรมการจดังานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ , 2525) และเป็นสถานท่ีแสดงพระธรรม
เทศนาแก่ชาวบา้น เป็นศูนยก์ลางเม่ือมีการประชุมหรือเลือกตั้งผูน้  าชุมชน จดัมหรสพต่างๆ และเป็น
สถานท่ีฌาปนกิจศพ 

 
2.1.5.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างวดักบัวงั 
 เน่ืองจากพุทธศาสนาเป็นศาสนาท่ีหย ัง่รากลึกมานานในสังคมไทย ใน

สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยซ่ึงได้รับแนวคิดจากวฒันธรรมอินเดียว่า พระมหากษัตริย์ท่ี
สมบูรณ์แบบย่อมตอ้งแสดงศกัยภาพใน 2 ลกัษณะคือ (สมคิด จิระทศันกุล, 2545) ความเป็นพระ
จกัรพรรดิราชอนัหมายถึงพระราชาผูเ้ป็นจกัรพรรดิท่ียิ่งใหญ่เหนือราชาทั้งปวง หรืออีกนยัหน่ึงคือ 
พระราชาผูเ้ป็นเจา้ในทางโลก และลกัษณะท่ีสองคือความเป็นพระมหาธรรมราชา อนัหมายถึง
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พระราชาผูท้รงคุณธรรม เป็นราชาท่ีเป่ียมไปดว้ยความเมตตากรุณาต่อไพร่ฟ้าขา้แผน่ดิน หรือก็คือ
การเป็นพระราชาผู ้เป็นเลิศในทางธรรม ดังนั้ นพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์จึงทรงให้
ความส าคญัและท านุบ ารุงพุทธศาสนาโดยเป็นองคพ์ระศาสนูปถมัภ ์อนัจะเห็นไดจ้ากการสร้างหรือ
การบูรณปฏิสังขรณ์วดัให้เป็นท่ีประจกัษ์แก่ราษฎรตลอดมา เพื่อเป็นศูนยก์ลางของชุมชนเมือง 
เน่ืองจากราษฎรสามารถเขา้ไปใชง้านวดัเหล่าน้ีได ้นอกจากน้ีพระมหากษตัริยย์งัทรงพระราชทาน
ท่ีดินเพื่อใหเ้ป็นประโยชน์แก่วดั และทรงบริจาคทาสส าหรับท างานซ่อมแซมบ ารุงวดัอีกดว้ย (ด ารง
ราชานุภาพ, 2514) วดัจึงเป็นเสมือนตวักลางท่ี ช่วยยน่ระยะห่างระหวา่งพระมหากษตัริยก์บัราษฎร
ของพระองค ์

 
2.2 แนวคิดพืน้ฐาน ชุมชน ประเพณ ีพธีิกรรม มรดกทางวฒันธรรม 

2.2.1 ชุมชน 
1. ความหมายของชุมชน 

ปัจ จุบันค าว่า “ชุมชน ” เป็นศัพท์ ท่ีบัญญัติมาจากภาษาอังกฤษ คือค า ว่า 
“Community”โดยมี รากศัพ ท์ เดิ ม ท่ี ม าจาก  Indo-European คื อค าว่า  “Mei” ซ่ึ งแปลว่ าก าร
เปล่ียนแปลง (Change)หรือการแลกเปล่ียน (Exchange) และเม่ือน ามาสนธิกับค าว่า “Kom” ซ่ึง
หมายถึง ด้วยกบั (With)จะได้ค  าว่า “Kommein” ซ่ึงหมายถึง แบ่งปันโดยทั้งหมด (Share by All) 
(อนุชาติ พวงสาลี & วีรบูรณ์ วิสารทสกุล, 2541) ส าหรับในประเทศไทยค าวา่ ชุมชนไดถู้กน ามาใช้
อย่างเป็นทางการในปีพ.ศ.2505 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างหน่วยราชการท่ีมีการแยกส่วน
พัฒนาการท้อง ถ่ินออกจากกรมมหาดไทยแล้วจัดตั้ ง เป็นกรมการพัฒนาชุมชน  สั งกัด
กระทรวงมหาดไทย ค าวา่ ชุมชนท่ีน ามาใช้นั้นมีความหมายซ้อนทบักบัค าว่า “บา้นหรือหมู่บา้น” 
เป็นหน่วยการปกครองพื้นฐานในสังคมไทยมาแต่ดั้ งเดิมดว้ย (ด ารงศกัด์ิ แก้วเพ็ง, 2555) จากนั้น
ชุมชนจึงถูกน ามาใชใ้นความหมายของลกัษณะต่าง ๆ มากมาย อาทิ ความหมายท่ีเป็นรูปแบบของ
หน่วยทางสังคมและสถาบนัการปกครอง เช่น ดา้นการปกครอง ดา้นการพฒันา ดา้นวฒันธรรมและ
ดา้นวิชาการ เป็นตน้ ตลอดจนลกัษณะของชุมชนท่ีมีความสัมพนัธ์ในเชิงกระบวนการ เช่น ชุมชน
ชนบท ชุมชนเมืองและชุมชนแออัด เป็นต้น ประกอบกบัแนวคิดอ่ืนท่ีหลากหลาย เช่น องค์กร
ชุมชน ป่าชุมชน ผูน้ าชุมชน พฒันาชุมชน วฒันธรรมชุมชน สิทธิชุมชนและอ านาจชุมชน เป็นตน้ 
ดงันั้นค าวา่ชุมชนจึงเป็นความหมายท่ีมีขอบเขตกวา้งมาก ซ่ึงนกัวิชาการส่วนใหญ่ให้ความหมายท่ี
ใกลเ้คียงกนัดงัน้ี 
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 ราชบณัฑิตยสถาน (2542)ไดใ้ห้ความหมายของชุมชนไวว้า่ ชุมชน คือหมู่ชน กลุ่มคนท่ีอยู่
รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันและมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2542) 
 จิตติ มงคลชยัอรัญญา (2540) กล่าววา่ ชุมชนประกอบไปดว้ย ระบบความสัมพนัธ์ของคน 
ความเช่ือ ศาสนา ประเพณีวฒันธรรม ระบบเศรษฐกิจ อาชีพ ระบบการเมือง ระบบการปกครอง
และโครงสร้างอ านาจ รวมถึงระบบนิเวศวิทยา ส่ิงแวดล้อมและเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ซ่ึงระบบ
เหล่าน้ีมีความสัมพนัธ์ต่อกนัและระหวา่งกนั หรือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่มีความเช่ือมโยงกนัชนิดท่ีไม่
สามารถแยกจากกนัได ้(จิตติ มงคลชยัอรัญญา, 2540) 

2. ลกัษณะของชุมชน    
สนธยา พลศรี (2547)ได้อธิบายลกัษณะของชุมชนเอาไว ้ผูว้ิจยัสามารถสรุปได้

เป็น 8 ลกัษณะดว้ยกนั (สนธยา พลศรี, 2547) 
1. การรวมตัวกันของกลุ่มคน (Group of People) เป็นการรวมตวักนัของบุคคล

ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปจนเป็นประชากรหรือพลเมืองของชุมชนท่ีมีความหลากหลาย นอกจากน้ีการ
รวมตัวกันเป็นกลุ่มคนอาจมีความแตกต่างกันออกไปตามระดับความพร้อมหรือลักษณะของ
กิจกรรมท่ีสนใจร่วมกนั เช่น ดา้นอาชีพ การเมือง ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้  

2. มีอาณาเขตบริเวณทางภูมิศาสตร์ส าหรับเป็นที่ตั้ง (Area) เป็นขอบเขตของการ
รวมตวักนั ซ่ึงอาจจะเป็นขอบเขตเชิงนิเวศ เป็นพื้นท่ีธรรมชาติตามสภาพภูมิศาสตร์หรือภูมิประเทศ
ของชุมชนนั้น ๆ หรืออาจจะเป็นขอบเขตพื้นท่ีทางการปกครอง เช่น หมู่บา้น ต าบล อ าเภอ จงัหวดั 
เป็นตน้ 

3. มีปฏิสัมพันธ์หรือปฏิบัติต่อกัน (Relationship or Interaction) คือการติดต่อ
สัมพนัธ์กนั มีความสนใจทางสังคมร่วมกนั มีกิจกรรมต่างๆ ร่วมกนั มีการใชชี้วิตร่วมกนัในชุมชน 
มีการติดต่อสัมพันธ์และมีการปฏิบัติต่อกัน ทั้ งในระดับครอบครัว หมู่บ้าน ต าบล ซ่ึงการมี
ปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนัระหว่างคนในชุมชนและนอกชุมชน จะเป็นไปในลกัษณะของชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Community)   

4. มีความผูกพันและความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Sense of Belongingness) โดยเป็น
ความรักและความหวงแหนในชุมชน มีความรัก ความเมตตา เอ้ืออาทรต่อกนั สมานฉันท์ สามคัคี
ต่อกนั เพราะเง่ือนไขดงักล่าวจะท าให้เกิดความผูกพนั ความรู้สึกเป็นเจา้ของต่อชุมชน ซ่ึงจะเป็น
ส่วนเช่ือมโยงใหเ้กิดความร่วมมืออยา่งมีพลงัและชุมชนเขม้แขง็ต่อไป 

5. มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน (Goal and Target) เป็นการรวมตวัท่ีมี
วตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีดีงามและปรารถนากระท าให้ส าเร็จร่วมกัน มีความสอดคล้องกับ
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เป้าหมายหลกัของประเทศ เช่น ชุมชนชนบทมีการรวมตวักนัเพื่อพฒันาทอ้งถ่ินและแกไ้ขปัญหา
ของท้องถ่ินท่ีเน้นการพัฒนาและถ่ายทอดวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ซ่ึงการก าหนด
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายนั้นสมาชิกในชุมชนจะตอ้งสร้างวสิัยทศัน์ร่วมกนั  

6. มีจิตส านึกร่วมกันและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่เป้าหมายของ
ชุมชน (Public Consciousness) สมาชิกท่ีรวมตวักนัจะมีความหลากหลายของกลุ่มในชุมชน การ
กระท าหรือกิจกรรมจะมีความหลากหลายตามลักษณะการเกิดข้ึนของกลุ่มเหล่านั้น นอกจากน้ี
ชุมชนยงัมีกิจกรรมท่ีท าให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน บริการ
สาธารณสุข บริการดา้นการศึกษา เป็นตน้  

7. มีการจัดระเบียบของชุมชน (Organization) เป็นการจดัระเบียบความเรียบร้อย
ของชุมชน การควบคุมความสัมพนัธ์ของสมาชิก เช่น บรรทดัฐานทางสังคม (Social Norms) การจดั
ช่วงชั้นทางสังคม (Social Stratification) สถาบนัทางสังคม (Social Institution) และวฒันธรรมของ
ชุมชน (Culture) มีระบบการจดัการท่ีดีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สมาชิกได้ประพฤติปฏิบัติตาม
ระเบียบแบบแผนและวฒันธรรมท่ีได้สร้างไว ้ทั้งน้ีเพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกนั
อยา่งสงบสุข 

8. มีการติดต่อส่ือสารและมีเครือข่าย (Communication and Network) ในชุมชน
สมาชิกจะมีระบบของการติดต่อส่ือสารเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั เช่น การพบปะ
พูดคุย การประชุม การใช้ส่ือพื้นบา้น การใช้เทคโนโลยีส่ือสาร ระบบ (Internet Social Network) 
เป็นตน้ การส่ือสารและการมีเครือข่ายเป็นส่ิงส าคญัในการสร้างความเป็นชุมชน เพราะจะน าไปสู่
การแลกเปล่ียนขอ้มูล ความรู้และกระบวนการจดัการในชุมชนและนอกชุมชน 

 
3. การเกดิขึน้ของชุมชน 

ชุมชนเป็นวิวฒันาการในการตั้งถ่ินฐานของมนุษย ์หลงัจากท่ีมีการด ารงชีพแบบ
เร่ร่อน มนุษย์ได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อท ากิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึง ในระยะเวลาต่อมามนุษย์ก็ได้มี
พฒันาการเปล่ียนไปในทางท่ีดีข้ึน ซ่ึง (สนธยา พลศรี, 2547) ไดก้ล่าวถึงการเกิดข้ึนชุมชนไว ้ดงัน้ี 

      1. กระบวนการเกดิของชุมชน 
 1.1 บุคคลหรือคนตั้งแต่สองคนข้ึนไปมารวมกลุ่มกนัเพื่อวตัถุประสงค์

อย่างใดอย่างหน่ึง เช่น การประกอบธุรกิจ การประกอบอาชีพ การท ากิจกรรมทางศาสนา การตั้ง
บา้นเรือนเพื่ออยูอ่าศยั เป็นตน้                                         

     1.2 กลุ่มคนทั้ งหมดหรือจ านวนหน่ึงท่ีรวมกันอยู่นั้ นเกิดความรู้สึกว่า
จะต้องท ากิจกรรมร่วมกัน เพื่อการบรรลุวตัถุประสงค์บางอย่างร่วมกันจึงเกิดการจดัระเบียบ
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ความสัมพนัธ์ในรูปแบบของกลุ่มสังคมและองคก์รทางสังคมข้ึน เช่น ครอบครัว สถาบนัการศึกษา 
สถาบนัศาสนา เป็นตน้ 

1.3 กลุ่มสังคมหรือองค์กรทางสังคมท่ีเกิดข้ึน ก าหนดสถานท่ีด าเนิน
กิจกรรมอย่างแน่นอนจึงเกิดการตั้งท่ีอยู่อาศยัในบริเวณใกล้เคียงกบัสถานท่ีด าเนินกิจกรรมใน
ลกัษณะของละแวกบา้นหรืออ่ืน ๆ ท าใหค้วามสัมพนัธ์และการพึ่งพาอาศยักนัเพิ่มมากข้ึน 

1.4 กลุ่มสังคมท่ีรวมตวักนัในลกัษณะของละแวกบา้นขยายตวัเป็นชุมชน 
ซ่ึงอาจเป็นละแวกบา้นท่ีใหญ่ข้ึนหรือเกิดละแวกบา้นใหม่ข้ึนก็ได ้หลาย ๆ ละแวกบา้นรวมกนัเป็น
ชุมชนท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึน เช่น หมู่บา้น ต าบล เป็นตน้                                           
                                    กระบวนการเกิดของชุมชนอาจสรุปไดด้งัรูปภาพท่ี 10 (สนธยา พลศรี, 2547) 

 
      

 

  รูปภาพที ่10 กระบวนการเกิดของชุมชน          
 

                   2. สาเหตุการเกดิขึน้ของชุมชน 
  2.1 ความเป็นสัตว์สังคมของมนุษย์ กล่าวคือมนุษยไ์ม่สามารถดารงชีวิต

อยู่ไดเ้พียงล าพงั ตอ้งพึ่งพาอาศยัผูอ่ื้นจึงจะมีชีวิตรอด จึงตอ้งใช้ชีวิตร่วมกบัผูอ่ื้นในลกัษณะของ
ชุมชนและสังคม 

  2.2 การตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของมนุษย์ กล่าวคือมีคนจ านวนหน่ึงไป
รวมกนัตั้งถ่ินฐานเพื่อเป็นท่ีอยู่อาศยัในอาณาบริเวณหรือสถานท่ีใดสถานท่ีหน่ึง ซ่ึงไม่มีใครอยู่
อาศยัมาก่อนอาจจะเร่ิมตน้จากบุคคลเพียงคนเดียวหรือครอบครัวเดียวก่อนแลว้มีคนอ่ืน ๆ ตามไป
ภายหลงัก็ได ้จึงท าใหเ้กิดกลุ่มคน กลุ่มสังคม ละแวกบา้นและชุมชนข้ึนตามล าดบั 

2.3 การขยายตัวของอุตสาหกรรม ในสังคมหรือชุมชนท่ีอุตสาหกรรมมี
ความเจริญกา้วหนา้ จะเกิดการขยายตวัของระบบโรงงานอยา่งรวดเร็ว เม่ือตั้งโรงงานข้ึนด าเนินการ 
ผูป้ระกอบการ คนงาน จึงยา้ยมาท างานในโรงงาน บางคนเขา้มาอยู่อาศยัในบริเวณใกล้เคียงกับ
โรงงานดว้ย เพราะมีความสะดวกสบายในการท างาน เม่ือมีผูค้นเขา้มาอยูอ่าศยัเป็นจ านวนมากก็เกิด
เป็นชุมชนข้ึน 

2.4 การขยายตัวของเมือง เมืองเป็นชุมชนขนาดใหญ่ท่ีประกอบดว้ยผูค้น
จ านวนมากเป็นศูนยก์ลางการคา้และธุรกิจ การบริหาร การบริการและอ่ืน ๆ ท าให้ผูค้นอพยพเขา้สู่
เมืองมากเมืองจึงขยายตวัออกไปยงับริเวณท่ีเป็นพื้นท่ีวางเปล่าท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์อยา่งรวดเร็ว จึง
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เกิดชุมชนข้ึนมากมาย ดงัชุมชนท่ีปรากฏอยู่โดยทัว่ไปในเมืองขนาดใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานคร 
เชียงใหม่และหาดใหญ่ เป็นตน้ 

2.5 การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับบ้านและที่ดิน นักธุรกิจบ้านและท่ีดินมี
ส่วนส าคญัในการเกิดชุมชน กล่าวคือ ไดค้ดัเลือกท่ีดินท่ีเหมาะสมเพื่อจดัท าโครงการส าหรับเป็นท่ี
อยูอ่าศยัของผูมี้ก าลงัทรัพยเ์พียงพอ ซ่ึงผูซ้ื้อมกัชกัชวนคนท่ีรู้จกัมกัคุน้ไปซ้ือดว้ย ประกอบกบันกั
ธุรกิจเหล่าน้ีไดจ้ดัท าโครงการท่ีผูซ้ื้อตอ้งมีกิจกรรมร่วมกนัดว้ย จึงท าใหเ้กิดชุมชนไดง่้ายข้ึน 

2.6 แนวนโยบายของรัฐ ชุมชนเกิดข้ึนไดจ้ากการก าหนดแนวนโยบายของ
รัฐ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและความมัน่คง เช่น การจดัสรรท่ีอยู่อาศยัและท่ีท ากิน
ให้แก่ประชาชนในรูปของนิคมสร้างตนเอง การปฏิรูปท่ีดิน โครงการพฒันาพื้นท่ีเฉพาะ เช่น 
โครงการพฒันาพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออกและภาคใต ้โครงการนิคมอุตสาหกรรมในภูมิภาคและ
จงัหวดัต่าง ๆโครงการพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นต้น ท าให้เกิดชุมชน
รูปแบบต่าง ๆ ข้ึน 

2.7 การหนีภัยของมนุษย์ ทั้ งภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟ
ระเบิด ฝนแลง้น้าท่วม เป็นตน้ และภยัท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน เช่น สงคราม อาชญากรรม การเมือง เป็น
ตน้ ท าใหม้นุษยต์อ้งหนีภยัไปหาถ่ินท่ีอยูห่รือจดัตั้งชุมชนใหม่ท่ีปลอดภยักวา่เดิม 

2.8 สภาพทางภูมิศาสตร์และส่ิงแวดล้อมที่เหมาะสม บริเวณบางแห่งมี
สภาพท่ีเหมาะสมต่อการเกิดชุมชน เช่น ตั้งอยูริ่มฝ่ังน ้ า มีดินดี มีทรัพยากรมาก ภูมิประเทศสวยงาม 
เป็นตน้จึงเป็นปัจจยัดึงดูดใหม้นุษยเ์ขา้ไปประกอบกิจกรรมต่าง ๆ และขยายตวัเป็นชุมชนข้ึน 

2.9 ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ท าให้มนุษย์
พฒันาการทางความรู้ ความคิด และเคร่ืองมือต่าง ๆ ช่วยให้มนุษยค์น้พบดินแดนต่าง ๆ ทั้งในโลก
มนุษยแ์ละดวงดาวอ่ืน ๆ และน าไปสู่การตั้งชุมชนใหม่ข้ึน เช่น การเกิดประเทศสหรัฐอเมริกา 
ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ เป็นตน้ ความเจริญกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้มนุษย์
สามารถสร้างชุมชนได้ในทุกสถานท่ี ทั้งในบริเวณขั้วโลก ภูเขาสูง ทะเลทราย ใตท้ะเล และใน
อวกาศ 

2.10 การขยายตัวของการคมนาคมส่ือสาร  เส้นทางการคมนาคม เช่น 
รถยนตร์ถไฟ เคร่ืองบิน เรือ ท าให้เกิดสถานีขนส่ง สถานีรถไฟ สนามบิน ท่าเรือและอู่เรือ เป็นตน้ 
ซ่ึงมีผลต่อการเกิดของชุมชน เพราะบริเวณเหล่าน้ีมีผูค้นสัญจรไปมาเป็นจ านวนมาก เหมาะแก่การ
เข้าไปอยู่อาศัยและด าเนินธุรกิจประเภทต่าง ๆ ส่วนการส่ือสาร เช่น วิทยุ โทรทัศน์ โทรศพัท ์
อินเตอร์เน็ตท าใหม้นุษยมี์การติดต่อสัมพนัธ์กนัในรูปแบบใหม่ ๆ ท าใหเ้กิดชุมชนแบบใหม่ ๆ ข้ึน 
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4. ประเภทของชุมชน 
       การจดัแบ่งประเภทของชุมชนนั้น ได้มีผูศึ้กษาและพยายามจดัแบ่งประเภท

ของชุมชนออกเป็นประเภทต่าง ๆ หลายประเภทดว้ยกนั ดงัน้ี 
1. การแบ่งตามขนาดของประชากร 

การแบ่งชุมชนตามขนาดของประชากร เป็นการแบ่งประเภทของ
ชุมชนตามจ านวนของสมาชิกในชุมชน แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดงัน้ี (Karlin J., 1940) 

1.1 หมู่บา้นเล็ก (Hamlet) คือชุมชนท่ีมีประชากรต่ากวา่ 1,000 คน 
1.2 หมู่บา้น (Village) คือชุมชนท่ีมีประชากรตั้งแต่ 1,000-2,500 คน 
1.3 เมืองเล็ก (Town) คือชุมชนท่ีมีประชากรตั้งแต่ 2,500-25,000 คน 
1.4 เมือง (City) คือชุมชนท่ีมีประชากรตั้งแต่ 25,000-100,000 คน 
1.5 เมืองใหญ่ (Large City) คือชุมชนท่ีมีประชากรตั้ งแต่ 100,000-

1,000,000 คน 
                                        นอกจากน้ีกระทรวงมหาดไทยไดว้างหลกัเกณฑ์การจดัตั้งหมู่บา้นไวต้าม
มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ.2539 ไวด้งัน้ี 

1. หมู่บ้าน 
     กรณีเป็นชุมชนหนาแน่น ประกอบดว้ย การเป็นชุมชนท่ีมีราษฎรไม่

น้อยกว่า 1,200คน หรือมีจ านวนบ้านไม่น้อยกว่า 240 บ้าน ซ่ึงเม่ือแยกหมู่บา้นใหม่แล้วจะตอ้งมี
ราษฎรไม่นอ้ยกวา่600 คน หรือมีจ านวนบา้นไม่นอ้ยกวา่ 120 บา้น และจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการหมู่บา้น สภาต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลและท่ีประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการประจ าอ าเภอ  

    กรณีเป็นชุมชนห่างไกล ประกอบดว้ย การเป็นชุมชนท่ีมีราษฎรไม่นอ้ย
กวา่ 600 คน หรือมีจ านวนบา้นไม่นอ้ยกวา่ 120 บา้น ซ่ึงเม่ือแยกหมู่บา้นใหม่แลว้จะตอ้งมีราษฎรไม่
นอ้ยกวา่ 200 คน หรือมีจ านวนบา้นไม่น้อยกวา่ 40 บา้น ชุมชนใหม่ตอ้งห่างจากชุมชนเดิมไม่น้อย
กวา่ 6 กิโลเมตร และจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการหมู่บา้น สภาต าบลหรือองคก์าร
บริหารส่วนต าบลและท่ีประชุมหวัหนา้ส่วนราชการประจ าอ าเภอ 

2. ต าบล 
      กรณีเป็นชุมชนหนาแน่น ประกอบดว้ย การเป็นชุมชนท่ีมีราษฎรไม่

นอ้ยกวา่ 4,800 คน มีหมู่บา้นไม่น้อยกวา่ 8 หมู่บา้น และจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสภาต าบล
หรือองคก์ารบริหารส่วนต าบล และท่ีประชุมหวัหนา้ส่วนราชการประจ าอ าเภอ 
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        กรณีเป็นชุมชนห่างไกล ประกอบดว้ย การเป็นชุมชนท่ีมีราษฎรไม่
นอ้ยกว่า 3,600 คน หรือมีจ านวนหมู่บา้นไม่น้อยกวา่ 6 หมู่บา้น ชุมชนใหม่ตอ้งห่างจากชุมชนเดิม
ไม่น้อยกว่า 6 กิโลเมตร และจะตอ้งได้รับความเห็นชอบจากสภาต าบลหรือองค์การบริหารส่วน
ต าบล และท่ีประชุมหวัหนา้ส่วนราชการประจ าอ าเภอ 

               3. กิง่อ าเภอ 
       กรณีเป็นชุมชนหนาแน่น ประกอบดว้ย มีราษฎรไม่น้อยกว่า 30,000 

คนข้ึนไป มีต าบลไม่น้อยกว่า 5 ต าบล และจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการหมู่บา้น 
สภาต าบลหรือองคก์ารบริหารส่วนต าบล หวัหนา้ส่วนราชการประจ าอ าเภอ และสภาจงัหวดั 

       กรณีเป็นชุมชนห่างไกล ประกอบด้วย มีราษฎรไม่น้อยกว่า 15,000 
คนข้ึนไป มีต าบลไม่น้อยกวา่ 4 บา้น ท่ีวา่การก่ิงอ าเภอใหม่ตอ้งห่างจากท่ีวา่การอ าเภอเดิมไม่น้อย
หว่า 25กิโลเมตร และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล 
หวัหนา้ส่วนราชการประจาอ าเภอ และสภาจงัหวดั 

              4. อ าเภอ 
                                ประกอบดว้ย เป็นก่ิงอ าเภอมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 5 ปี หรือ เป็นก่ิงอ าเภอ

มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปีในกรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็นทางการปกครองและการปริการประชาชน คือ
มีราษฎรตั้งแต่ 30,000 คนข้ึนไป และจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมหวัหนา้ส่วนราชการ
ประจ าจงัหวดัและสภาจงัหวดั 

ปัจจุบนัต าบลไม่มีการจดัตั้งเพิ่มแลว้โดยผลทางกฎหมายของพระราชบญัญติัสภา
ต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา ส่วนก่ิง
อ าเภอและอ าเภอไมมี่การจดัตั้งเพิ่มเติมใหม่ดว้ยเหตุผลของมติคณะรัฐมนตรี 

 
               2. การแบ่งตามลกัษณะของกจิกรรมต่าง ๆ 

     การแบ่งชุมชนตามลกัษณะของกิจกรรมเป็นการแบ่งตามลกัษณะของ
กิจกรรมหลกัท่ีสมาชิกในชุมชนไดก้ระท า แบ่งออกได ้3 ประเภท ดงัน้ี (ชิรวฒัน์  นิจเนตร, 2528) 

       2.1 ชุมชนศูนย์การค้า (Trade Center) เป็นชุมชนท่ีมีร้านคา้จาหน่าย
อาหารหรือมีตลาดสดจ าหน่ายสินคา้ ถา้เป็นชุมชนท่ีมีความเจริญสูงก็อาจมีหา้งสรรพสินคา้หรือยา่น
การคา้ 

        2.2 ชุมชนศูนย์กลางการขนส่ง (Transportation Center) เช่น ชุม
ทางรถไฟสถานีขนส่ง ท่ีรวมสินคา้ของรถบรรทุก ท่าเรือส่งสินคา้และโดยสาร 
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         2.3 ชุมชนศูนย์กลางของการบริการต่าง ๆ (Service Center) เช่น 
ชุมชนท่ีเป็นท่ีตั้งของหน่วยงานราชการ ชุมชนท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว เมืองโบราณ ชุมชนบริเวณ
ชายแดน สถานท่ีตากอากาศหรือเมืองท่ีเป็นแหล่งพนนั เป็นตน้ 

3. การแบ่งตามลกัษณะทางนิเวศวทิยา 
  การแบ่งชุมชนตามลักษณะทางนิเวศวิทยาหรือชุมชนในทาง

นิเวศวทิยาแบ่งออกเป็น 4ประเภท ดงัน้ี (เสถียร เหลืองอร่าม, ม.ป.ป.) 
3.1 ชุมชนบริการข้ันต้น เป็นชุมชนขนาดเล็กท่ีท าการผลิตสินคา้

ในรูปของวตัถุดิบซ่ึงเป็นขั้นแรกของกระบวนการจ าหน่าย เช่น ชุมชนท่ีมีการกสิกรรม ประมง 
เหมืองแร่ เป็นตน้ 

3.2 ชุมชนจ าหน่ายหรือชุมชนการค้า เป็นชุมชนย่านการค้า 
ศูนยก์ลางการคา้จ าหน่ายวตัถุดิบท่ีไดรั้บมาจากชุมชนบริการขั้นตน้ 

3.3 ชุมชนอุตสาหกรรม ท าหน้าท่ีบริการในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ ง
อุตสาหกรรมขนาดยอ่ยและอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีการพฒันาอุตสาหกรรมท่ีเด่นชดัอย่างน้อย
หน่ึงแห่ง มีการจ าหน่ายผลผลิตสูง 

3.4 ชุมชนประเภทพิเศษ เป็นชุมชนท่ีไม่มีลักษณะพิเศษทาง
เศรษฐกิจท่ีแน่นอนเฉพาะลงไปและอาจไม่มีหน้าท่ีพิเศษในการผลิตหรือการจ าหน่ายผลผลิต
โดยเฉพาะ เช่น ชุมชนศูนยก์ารศึกษา ศูนยท่ี์พกัตากอากาศ ศูนยก์ลางทางการเมือง เป็นตน้ 

4. การแบ่งตามหน่วยการปกครอง 
  การแบ่งชุมชนตามหน่วยการปกครอง เป็นการแบ่งประเภทของ

ชุมชนโดยพิจารณาตามการบริหารราชการแผน่ดินของประเทศ ซ่ึงแต่ละชุมชนมีเกณฑ์ในการแบ่ง
และมีช่ือเรียกแตกต่างกนัออกไป ในประเทศไทยไดแ้บ่งชุมชนตามหน่วยการปกครองออกเป็น 3 
ประเภท ดงัน้ี 

4.1 การปกครองส่วนกลาง แบ่งชุมชนตามหน่วยการปกครอง
ออกเป็น กรม ทบวงกระทรวง ภาค เป็นตน้ 

4.2 การปกครองส่วนภูมิภาค  แบ่ งชุมชนตามขนาด ความ
เจริญกา้วหนา้ และรูปแบบของการบริหารเป็น หมู่บา้น ต าบล อ าเภอและจงัหวดั 

4.3 การปกครองส่วนท้องถิ่น  แบ่งชุมชนออกเป็น องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั (อบจ.) เทศบาล (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล) องค์การบริหาร
ส่วนต าบล (อบต.) เมืองพทัยาและกรุงเทพมหานคร ซ่ึงแต่ละแห่งจะแบ่งเป็นชุมชนย่อยอีก เช่น 
ชุมชนต่าง ๆ และเขตต่าง ๆเป็นตน้ 
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5. การแบ่งตามววิฒันาการของเศรษฐกจิ 
        การแบ่งชุมชนตามวิวฒันาการของเศรษฐกิจ เป็นการแบ่งชุมชนตาม

ลกัษณะเศรษฐกิจของชุมชนท่ีเกิดข้ึน ตั้งแต่เศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึนเป็นล าดบัแรกสุดจนกระทัง่ปัจจุบนั 
(สนธยา พลศรี, 2547) แบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

         5.1 ชุมชนเกบ็ของป่า ล่าสัตว์  เป็นชุมชนล าดบัแรกสุดของมนุษยแ์ละ
ส้ินสุดเม่ือประมาณหม่ืนกวา่ปีท่ีผา่นมา มีลกัษณะส าคญั คือมนุษยด์ ารงชีวติดว้ยการล่าสัตวแ์ละเก็บ
พืชป่าท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติเป็นอาหารมีสมาชิกประมาณ 10-100 คน และเป็นเครือญาติเดียวกัน
บริเวณท่ีอยู่อาศยัมกัตั้งอยู่ใตเ้พิงผา หรือในถ ้ าท่ีให้ความมัน่คงและปลอดภยัในระดบัหน่ึง การตั้ง
หลกัแหล่งท่ีอยูอ่าศยัเป็นแบบชัว่คราว ความเช่ือเป็นความเช่ือเก่ียวกบัศาสนาและไสยศาสตร์ผกูพนั
กบัอ านาจลึกลบัในธรรมชาติท่ีเก่ียวกบัเร่ืองอาหาร ความปลอดภยัของชีวิตกบัความผาสุกร่วมกนั
ของชุมชน 

         5.2 ชุมชนเกษตรกรรม เป็นชุมชนท่ีเกิดข้ึนเม่ือประมาณหม่ืนปีท่ีผา่น
มา มนุษยรู้์จกัพฒันาเทคโนโลยีประเภทเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน รู้จกัท าการ
เพาะปลูกและเล้ียงสัตวท์  าให้ปริมาณอาหารเพิ่มมากข้ึน จนมีผลผลิตส่วนเกินท่ีสามารถเก็บสะสม
ไวห้รือน าไปแลกเปล่ียนกนั การตั้งหลกัแหล่งของชุมชนเป็นแบบถาวร ชีวิตความเป็นอยู่ผาสุก
สมบูรณ์ข้ึน ความสัมพนัธ์ทางสังคมเป็นแบบระบบเครือญาติ จ  านวนสมาชิกเพิ่มมากข้ึน เกิดการ
ขยายตวัของชุมชนเป็นหมู่บา้นหลายหมู่บา้นในละแวกใกลเ้คียงกนั 

          5.3 ชุมชนอุตสาหกรรม  เป็น ชุมชน ท่ีวิว ัฒนาการจากชุมชน
เกษตรกรรม อนัเป็นผลของการปฏิวติัอุตสาหกรรมในคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 ของประเทศองักฤษและ
ประเทศในยุโรปตะวนัตกแล้วแพร่กระจายไปทั่วโลก เป็นชุมชนท่ีมีความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีสูงและนามาใช้แทนแรงงานคนและสัตวท่ี์มีมาแต่เดิม มีระบบโรงงานอุตสาหกรรมท่ี
แบ่งแยกหนา้ท่ีกนัอยา่งชดัเจนระหวา่งนายทุน ฝ่ายจดัการและผูใ้ชแ้รงงาน ความสัมพนัธ์ท่ีเป็นแบบ
ระบบเครือญาติเปล่ียนเป็นความสัมพนัธ์แบบนายจา้งกบัลูกจา้งไม่มีหน้ีบุญคุณต่อกนั การจดัช่วง
ชั้นทางสังคม ยดึถือรายไดแ้ละฐานะทางเศรษฐกิจเป็นส าคญั 

         5.4 ชุ มชนการค้ าและบ ริการ  เป็ น ชุมชน ต่อ เน่ื องจาก ชุมชน
อุตสาหกรรม กล่าวคือเม่ือระบบโรงงานอุตสาหกรรมสามารถผลิตสินคา้ได้มาก ท าให้เกิดความ
ตอ้งการวตัถุดิบและตลาดส าหรับจ าหน่ายมากข้ึน จึงเกิดระบบธุรกิจการคา้และการผลิตท่ีมีความ
คล่องตวัในการซ้ือขาย เช่นระบบการเงินท่ีมีมาตรฐานในการเปรียบเทียบเดียวกนั ระบบสินเช่ือ 
ระบบธนาคาร การคมนาคมขนส่งสินคา้ท่ีสะดวกรวดเร็ว มีเทคโนโลยีการส่ือสารทนัสมยัและมี
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เครือข่ายติดต่อกนัอย่างกวา้งขวางในรูปแบบไปรษณียโ์ทรเลข โทรศพัท์ โทรสาร เคร่ืองสมองกล 
หรือคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 

 
6. การแบ่งตามลกัษณะความสัมพนัธ์ของสมาชิกในชุมชน 

       การแบ่งชุมชนตามลกัษณะความสัมพนัธ์ของสมาชิกในชุมชน เป็น
การแบ่งท่ีนกัสังคมวทิยานิยมกนัมาก โดย (สนธยา พลศรี, 2550) แบ่งชุมชนออกเป็น 3 ประเภท คือ
ชุมชนชนบท ชุมชนเมืองและชุมชนชานเมือง ดงัน้ี 
                                             6.1 ชุ มชนชนบท  (Rural Community)  เป็ น ชุมชน ท่ี มี ลักษณ ะ
ดงัต่อไปน้ี 

6.1.1 ลักษณะด้านประชากร มีความหนาแน่นของประชากรต่อ
พื้นท่ีนอ้ย (Population Density) อายเุฉล่ียของประชากรไม่ยนืยาว (Life Expectancy) อตัราส่วนทาง
เพศ (Sex Ratio) เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อตัราการเกิดของประชากรสูง (High Birth Rates) 
การเพิ่มของประชากร เป็นการเพิ่มโดยการเกิดมากกว่าสาเหตุอ่ืน ๆ ภาวะเจริญพันธ์ุยืนยาว 
อตัราส่วนพึ่งพิงสูง ส่วนใหญ่มีเช้ือชาติหรือเผ่าพนัธ์ุเดียวกนั มีการยา้ยถ่ินสูง (Migration) คุณภาพ
ชีวติของประชากร (Quality of Population) ไม่เพียงพอ 

6.1.2 ลกัษณะด้านนิเวศวทิยา ประกอบดว้ยส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติ
ต่างๆ ท่ีมีความสมดุลของระบบนิเวศ มลพิษมีนอ้ย มีอาณาบริเวณหรือพื้นท่ีแบบกวา้งขวาง ขาดการ
จดัระเบียบด้านกายภาพของชุมชน มีท่ีดินสาธารณประโยชน์มาก การตั้งบา้นเรือนเป็นแบบกลุ่ม
เล็กๆ กระจายไปตามเรือกสวนไร่นาและขนานไปกับเส้นทางคมนาคม รูปแบบของอาคาร 
บา้นเรือนและส่ิงปลูกสร้างต่าง ๆ เป็นแบบง่าย ๆ ในลกัษณะของแนวราบมากกว่าแนวด่ิง ไม่มี
อาคารขนาดใหญ่หรือสูงหลายชั้น 

   6.1.3 ลักษณะด้านเศรษฐกิจ  คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมหรือท่ีเก่ียวขอ้งกบัเกษตรกรรมซ่ึงตอ้งอาศยัธรรมชาติมาก การผลิตเนน้การผลิต
เพื่อการยงัชีพท่ีเหลือจึงเป็นสินค้า โดยครอบครัวเป็นหน่วยเศรษฐกิจท่ีส าคัญทั้ งการผลิต 
(Production) และการบริโภค (Consumtion) ช่วงเวลาในการผลิตจะเป็นไปตามฤดูกาล แรงงานส่วน
ใหญ่เป็นแรงงานประเภทไร้ฝีมือ (Unskill Labour) สถาบนัการเงินในชุมชนมีนอ้ยขาดแหล่งเงินทุน 
ไม่น าเทคโนโลยีทนัสมยัมาใช้มากนกั การเพิ่มผลผลิตมีน้อยจึงมีรายไดน้้อย ขาดเงินออม มีภาวะ
หน้ีสินมาก การลงทุนน้อย ประชากรมีความยากจนอยู่ทัว่ไป การเคล่ือนยา้ยแรงงานไปสู่เมืองสูง 
ถูกบุกรุกโดยชุมชนเมือง (Invasion) ซ่ึงมีสภาพทางเศรษฐกิจสูงกวา่ 
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   6.1.4 ลักษณะด้านสังคมและวัฒนธรรม  มีโครงสร้างสังคมไม่
ซบัซ้อนครอบครัวมีสมาชิกมากแบบครอบครัวขยาย (Extended Family) มีความแตกต่างทางสังคม 
(Social Mobility)  น้ อ ย  ส ม า ชิ ก มี ค ว าม ค ล้ า ย ค ลึ งท างสั ง ค ม แล ะ วัฒ น ธ รรม กัน ม าก 
(Homogeneous)ความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นแบบปฐมภูมิ (Primary Relationship) คือเป็นแบบ
ส่วนตวัไม่เป็นทางการรักและผกูพนักบัชุมชนของตนเองมาก อนุรักษนิ์ยม (Conservative) ทอ้งถ่ิน
นิยมสูง (Localization)ขาดโอกาสทางการศึกษา ศรัทธาศาสนามาก ระบบความคิดความเช่ือไม่เป็น
วิทยาศาสตร์ มกัเช่ือในส่ิงท่ีมีอิทธิพลเหนือธรรมชาติ (Super Natural Power) เช่น เช่ือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 
ไสยศาสตร์ โชคลางเป็นตน้ วิสัยทศัน์ไม่กวา้งไกล ผกูพนัอยูก่บัความจริงง่าย ๆ ภายในชุมชนของ
ตน ขาดการวางแผนชีวิตและการวางแผนครอบครัวท่ีเหมาะสม การบริการสาธารณะเพื่ออ านวย
ความสะดวก ในชีวิตประจ าวนัมีนอ้ย วิถีชีวติเป็นแบบเรียบง่าย ไม่ค่อยกระตือรือร้น ค่อนขา้งเฉ่ือย
ชา การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมเกิดข้ึนไดย้ากและตอ้งใชเ้วลายาวนาน 

6.2 ชุมชนเมือง (Urban Community) เป็นชุมชนท่ีมีลกัษณะตรงกนัขา้ม
กบัชุมชนชนบทท่ีกล่าวมาแลว้ ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

        6.2.1 ลักษณะด้านประชากร (Population) มีความหนาแน่นของ
ประชากรต่อพื้นท่ีมาก อายุเฉล่ียของประชากรยืนยาวกวา่ชาวชนบท อตัราการเกิดของประชากรต ่า
แต่อตัราการเพิ่มของประชากรสูงเน่ืองจากมีการยา้ยถ่ินจากชนบทเขา้สู่เมืองมาก ภาวะเจริญพนัธ์ุ
สั้นเพราะการแต่งงานชา้เน่ืองจากความจ าเป็นในการด ารงชีวิต อตัราส่วนพึ่งพิงของประชากรนอ้ย 
มีความแตกต่างกนัในด้านเช้ือชาติ เผ่าพนัธ์ุมาก มีคุณภาพส่วนบุคคลและคุณภาพชีวิตดีกว่าชาว
ชนบท 

     6.2.2 ลกัษณะด้านนิเวศวทิยา (Ecology) มีส่ิงแวดลอ้มส่วนใหญ่เป็น 
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ขาดความสมดุลในระบบนิเวศ มีมลพิษต่าง ๆ มาก แหล่งท่องเท่ียว
และพกัผ่อนหย่อนใจเป็นแหล่งท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมากกว่าแหล่งธรรมชาติ มีพื้นท่ีใช้ประโยชน์ทั้ง
ส่วนบุคคลและสาธารณ ประโยชน์นอ้ย มีการจดัระเบียบทางกายภาพของชุมชน เช่น ผงัเมือง เป็น
ตน้ การตั้งบ้านเรือน ท่ีอยู่อาศยัแออดัและเป็นแนวด่ิง อาคารมีขนาดใหญ่และสูงหลายชั้น การ
ขยายตวัของชุมชนในดา้นพื้นท่ีเป็นไปอยา่งรวดเร็ว 

6.2.3 ลักษณะด้านเศรษฐกิจ (Economic) คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
อุตสาหกรรมการคา้และบริการ การผลิตเพื่อธุรกิจการคา้มากกวา่เพื่อบริโภคเอง ระบบแรงงานและ 
ระบบธุรกิจการค้ามีความส าคัญมากกว่าระบบครอบครัวในชนบท การประกอบอาชีพท าได้
ตลอดเวลาไม่ตอ้งรอฤดูกาล แรงงานมีฝีมือ (Skill Labour) มากกว่าชนบท มีสถาบนัการเงิน แหล่ง
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ทุนและการลงทุนมาก น าเทคโนโลยีทนัสมยัมาใชใ้นการผลิต มีการแบ่งงานกนัท ามาก มีอาชีพให้
เลือกมาก มีรายไดแ้ละฐานะทางเศรษฐกิจดีกวา่ชาวชนบท 
   6.2.4 ลั กษณ ะด้ าน สั งคมและวัฒ นธรรม  (Social and Culture)  มี
โครงสร้างทางสังคมท่ีสลบัซบัซ้อน มีองคก์ารและสถาบนัทางสังคมมาก การควบคุมทางสังคมใช้
การควบคุมโดยกฎหมายเป็นหลกั ครอบครัวเป็นแบบครอบครัวหน่วยกลางหรือครอบครัวเด่ียว 
(Nuclear Family) มากกวา่ครอบครัวขยายหรือครอบครัวขนาดใหญ่ มีความแตกต่างทางสังคมและ
วฒันธรรมมาก (Heterogeneous) รักและผูกพนักบัชุมชนน้อย ขาดเอกลกัษณ์ของชุมชน มีระดบั
การศึกษาสูงระบบความคิดความเช่ือเป็นแบบวิทยาศาสตร์ มีวิถีชีวิตท่ีซับซ้อนวุ่นวายตอ้งมีการ
วางแผนชีวติและครอบครัวท่ีดี การใชชี้วติตอ้งรีบเร่งแข่งขนักบัผูอ่ื้น 

6.3 ชุมชนชานเมือง (Suburban) เป็นชุมชนท่ีมีลักษณะผสมผสาน
ระหว่างชุมชนชนบทกบัชุมชนเมือง หรือก าลงัเปล่ียนแปลงเป็นชุมชนเมือง แต่ยงัไม่เติบโตเป็น
เมืองอย่างสมบูรณ์ลักษณะด้านประชากร ลักษณะด้านนิเวศวิทยา ลักษณะด้านเศรษฐกิจและ
ลกัษณะดา้นสังคมวฒันธรรมบางอยา่งยงัคงเป็นแบบชุมชนชนบท แต่บางอย่างเปล่ียนเป็นชุมชน
เมืองไปแลว้ เช่น อาศยัอยู่ในชนบทมีความผูกพนักบัครอบครัวและเครือญาติสูง แต่อพยพยา้ยถ่ิน
ไปประกอบอาชีพในเมืองท าให้ตอ้งเปล่ียนแปลงบุคลิกภาพและวิถีชีวิตบางอย่างเป็นแบบชุมชน
เมือง เป็นตน้ ชุมชนชานเมืองส่วนใหญ่มกัจะตั้งอยู่รอบนอกของเมืองและเป็นชุมชนท่ีเช่ือมโยง
ระหวา่งเมืองกบัชนบท อนัเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตและการขยายตวัของเมืองนัน่เอง 

2.2.2 ประเพณ ีพธีิกรรมในสังคมไทย 

1. ประเพณ ี(Tradition) 
             ค  าวา่ ประเพณี นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายหลายท่าน เพื่อตอ้งการอธิบายประเพณี

ให้มีความชัดเจน ลุ่มลึก เพื่อน าไปสู่ทิศทางการศึกษาให้สอดคล้องวิถีทางการปฏิบัติทางด้าน
ประเพณีท่ีมีการสืบทอดปฏิบติัจากอดีตถึงปัจจุบนั 

              ดนัย ไชยโยธา (2546) ประเพณี หมายถึง แบบความคิด ความเช่ือ การกระท า 
ค่านิยมทัศนคติ ศีลธรรม จารีต ระเบียบแบบแผนท่ีกระท าในโอกาสต่างๆ ลักษณะส าคญัของ
ประเพณี คือส่ิงท่ีปฏิบติัเช่ือถือมานานจนกลายเป็นแบบอยา่งความคิดหรือการกระท าท่ีไดสื้บต่อกนั
มาและยงัมีอิทธิพลอยู่ในปัจจุบนั ซ่ึงเป็นท่ียอมรับของส่วนร่วม ส่ิงใดเม่ือประพฤติซ ้ าๆ กันอยู่
บ่อยๆ จนเป็นความเคยชินก็เกิดเป็นนิสัยข้ึนมา ความประพฤติเหมือนๆ กนัเป็นส่วนใหญ่ในหมู่
คณะ เรียกว่าประเพณีหรือนิสัยสังคม หรืออาจกล่าวได้ว่า ประเพณีคือความประพฤติของคน
ส่วนรวมท่ีถือกนัเป็นธรรมเนียม หรือเป็นระเบียบแบบแผนและสืบต่อกนัมาจนเป็นพิมพเ์ดียวกนั 
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และยงัคงอยูไ่ดเ้พราะมีส่ิงใหม่เขา้มาช่วยเสริมสร้างส่ิงเก่าอยู่เสมอและกลมกลืนเขา้กนัไดดี้ จนท า
ใหป้ระเพณีเดิมยงัคงอยูต่่อไปได ้(ดนยั ไชยโยธา, 2546) 

2. ประเภทของประเพณี   
             สุพตัรา สุภาพ ( 2531) ไดจ้  าแนกประเพณีออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
       1. จารีตประเพณี เป็นประเพณีท่ีสังคมถือวา่ถา้ใครในสังคมฝ่าฝืนหรืองดเวน้

ไม่กระท าตามถือวา่เป็นความผิดเป็นความชัว่ จารีตประเพณีจึงเสมือนขอ้บงัคบัทางศีลธรรมจรรยา
ของสังคม และจารีตประเพณีใด ถา้มีสภาพเป็นค าสั่งของรัฐโดยมีระเบียบแบบแผนและขอ้บงัคบั
ใหก้ระท าหรือ ไม่ใหก้ระท าและบางทีก็มีการลงโทษดว้ยขอ้บงัคบัของศีลธรรมจรรยาจะหมดสภาพ
ไป กลายเป็นกฏหมายแทน (สุพตัรา สุภาพ, 2531) 

      2. ขนบประเพณี เป็นประเพณีท่ีวางแบบแผนไว ้จะโดยตรงหรือโดยปริยายก็
ตาม คือวางเป็นระเบียบพิธีการไวช้ัดเจน หรือไม่ได้วางไวเ้ป็นระเบียบแบบแผนไวว้่าควรจะ
ประพฤติและปฏิบัติอย่างไร ประเพณีการเกิด การบวชนาค การแต่งงาน การตาย ซ่ึงนับเป็น
ประเพณีเก่ียวกบัชีวติ ประเพณีเก่ียวกบัเทศกาลตรุษสารท การท าบุญเล้ียงพระ การข้ึนบา้นใหม่ เป็น
ระเบียบแบบแผนท่ีประพฤติสืบ ๆ กนัมา ลว้นเป็นขนบประเพณีทั้งส้ิน 

      3. ธรรมเนียมประเพณี เป็นประเพณีเก่ียวกบัเร่ืองธรรมดาสามญั ไม่มีผิดมีถูก
เหมือนจารีต ไม่มีระเบียบแบบแผนเหมือนจารีตประเพณี ผูใ้ดท าผิดหรือฝ่าฝืนก็ไม่ถือเป็นเร่ือง
ส าคญัอะไร นอกจากจะเห็นขาดการศึกษาหรือไม่มีสมบติัผูดี้ ธรรมเนียมประเพณีเป็นเร่ืองเก่ียวกบั
กิริยามารยาท เก่ียวกบัอิริยาบถต่าง ๆ เช่น การเดิน นัง่ นอก กิน พูดจา แต่งตวั เป็นส่ิงท่ีไดรั้บการสั่ง
สอนอบรมสืบต่อกนัมาหรือเห็นผูใ้หญ่ประพฤติปฏิบติัก็เอามาเป็นแบบอยา่ง 

3. พธีิกรรม (Rite) 
             พิธีกรรมท่ีพบในสังคมไทยอาจแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ พิธีกรรมตาม

เทศกาล (Festival) พิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัวงจรชีวิต (Rite of Passage) พิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัการท ามาหา
กิน และพิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัชุมชนหรือทอ้งถ่ิน ซ่ึงแต่ละพิธีกรรมท่ีแจกแจงแยกย่อยน้ี ก็ยงัมีความ
เหล่ือมซอ้นกนัดว้ย 

1. พธีิกรรมตามเทศกาล 

  ในรอบปีหน่ึง ๆ จะมีเทศกาลหรือวาระส าคญัมากมาย เช่น ในราชส านกัก็
จะมีพระราชพิธีสิบสองเดือน หรือทางภาคอีสานก็จะมี ฮีตสิบสองเดือน เป็นต้น พิธีกรรมตาม
เทศกาลจึงมกัเป็นพิธีกรรมชุมชนหรืออาจเป็นพิธีกรรมเก่ียวกบัการท ามาหากินก็ได ้สามารถทราบ
ก าหนดเวลาของงานไดช้ัดเจน ในขณะท่ีเราอาจรู้ก าหนดการจดัพิธีกรรมวงจรชีวิตไดใ้นบางพิธี
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เท่านั้น เช่นเราก าหนดวนับวช วนัแต่งงานได ้แต่ก าหนดวนัถึงแก่กรรมไม่ได ้ยกเวน้บางรายแต่ก็
เป็นส่วนนอ้ยมาก พิธีกรรมตามเทศกาลจึงตอ้งท าทุกปี ในขณะท่ีพิธีกรรมเก่ียวกบัวงจรชีวิตอาจไม่
ท าทุกปีในครอบครัวเดียวกนั 

พิธีกรรมตามเทศกาลเสมือนหน่ึงเป็นการวางแผนการด าเนินชีวติในแต่ละ
ปีดว้ย เสมือนว่ามีแผนหลกั (Master Plan) ไว ้เช่น ในช่วงหน้าหนาวจะมีประเพณีถวายฟืนให้ทาง
วดัเพื่อคลายอากาศหนาว (ประเพณีไทยใหญ่ทาง จ.แม่ฮ่องสอน เป็นตน้) 

 นอกจากน้ี พิธีกรรมตามเทศกาลเฉพาะท่ีปรากฏในสังคมไทยซ่ึงมีความ
หลากหลายทางวฒันธรรมนั้น น่าสังเกตวา่ในแต่ละปีจะมีเทศกาลถือศีลเป็นระยะเวลาต่อเน่ือง ดว้ย
เหตุผลในเร่ืองของการรักษาจิตใจให้สงบ ไม่โกรธ ไม่อิจฉาริษยา พร้อมกบัการรักษาสุขภาพกายไป
ในตวั โดยเฉพาะการงดบริโภคอาหารบางจ าพวก หรืองดเป็นช่วงเวลา เช่น ในกลุ่มพี่น้องชาว
อิสลามจะมีพิธีถือศีลอด (ตลอดเดือน เรียกเดือนรอมฎอน) งดบริโภคอาหาร-น ้ าก่อนตะวนัตกดิน
ไปจนถึงตะวนัข้ึนของอีกวนัหน่ึง ในขณะท่ีพี่น้องชาวไทยเช้ือสายจีนจะมีเทศกาลกินเจ งดการ
บริโภคเน้ือสัตวเ์ป็นเวลาสิบวนั ส่วนพี่นอ้งชาวไทยนั้นมีเทศกาลเขา้พรรษาท่ีพุทธศาสนิกชนจะถือ
อุโบสถศีล (ศีลแปด) ซ่ึงมีข้อห้ามในการบริโภคอาหารยามวิกาล งดบริโภคเคร่ืองดองของเมา 
บทบญัญติัในศาสนาเหล่าน้ีท าให้เกิดรูปแบบวฒันธรรมท่ีตอ้งการให้มนุษยห์ยุดส ารวจตนเองทั้ง
กายและใจ อย่างน้อยก็อาจเป็นกุศโลบายให้ระบบย่อยอาหารในร่างกายได้มีโอกาสพกัฟ้ืนการ
ท างานลงบา้งไม่มากก็นอ้ย  

2. พธีิกรรมทีเ่กีย่วกบัวงจรชีวติ 
      ในชัว่ชีวิตของคนเราตั้งแต่เกิดไปจนกระทัง่ตายย่อมจะตอ้งผา่นเหตุการณ์ท่ีถือ

วา่เป็นช่วงหัวเล้ียวหัวต่อท่ีส าคญัของชีวิตหลายช่วงดว้ยกนั ดงันั้น จึงตอ้งมีพิธีกรรมในแต่ละช่วง
หัวเล้ียวหัวต่อหรือช่วงเปล่ียนผ่านน้ีเพื่อเสริมความมัน่ใจ กล่าวคือ เม่ือแรกเกิดก็ตอ้งมีพิธีท าขวญั
เด็กเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กท่ีเกิดมานั้นจะมีชีวิตรอดได้ไม่ตายเสียใน 3 วนั 7 วนั เม่ือโตข้ึนย่างเขา้สู่
วยัรุ่นก็มีพิธีโกนจุก เพื่อแสดงว่าเด็กนั้นก าลังก้าวเข้าสู่ความเป็นผูใ้หญ่ ต้องมีภาระรับผิดชอบ
เพิ่มข้ึนจะไดเ้ป็นคนท่ีมีก าลงัใจมัน่คง และประพฤติแต่ส่ิงท่ีชอบท่ีควร เฉพาะผูช้ายยงัตอ้งเขา้พิธี
บวชเรียนอีก 3 เดือนเม่ืออายุ 20-21 ปี จากนั้นก็ถึงระยะของการสร้างครอบครัว ตอ้งเขา้พิธีหมั้น
และแต่งงาน เม่ือเจ็บไขห้รือประสบเคราะห์ก็ยงัตอ้งประกอบพิธีเรียกขวญัหรือสะเดาะเคราะห์ เช่น
ภาคกลางมีพิธีสวดโพชฌงคต่์ออาย ุส่วนทางภาคเหนือมีพิธีสืบชาตา และเม่ือตายไปก็ยงัตอ้งท าพิธี
เก่ียวกับงานศพ โดยมีวตัถุประสงค์ส าคญัคือการปลอบประโลมญาติมิตรท่ียงัมีชีวิตอยู่นั่นเอง 
พิธีกรรมในวงจรชีวติจะช่วยเสริมความเขม้แขง็สามคัคีในหมู่เครือญาติไดดี้ 
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3. พธีิกรรมทีเ่กีย่วกบัการท ามาหากนิ 
 ในชนบทไทยซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสังคมเกษตรกรรมนั้น การท ามาหากินอนั

เก่ียวข้องกับธรรมชาติเป็น ส่ิงส าคัญ ท่ีสุด ชาวไร่ชาวนาต้องพึ่ งพาผลผลิตจากธรรมชาติ 
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติจึงเป็นวิถีชีวติส าคญัของพวกเขา ดงันั้นจึงตอ้งประกอบพิธีกรรมเพื่อเอา
อกเอาใจหรือออ้นวอนส่ิงเหนือธรรมชาติเพื่อดลบนัดาลให้มีน ้ าเพียงพอแก่การเพาะปลูก และให้มี
ผลผลิตอุดมสมบูรณ์ จึงมีพิธีกรรมเก่ียวกบัการท านาและท าขวญัขา้วในช่วงเวลาต่าง ๆ ของการท า
นา นอกจากน้ีในภาคเหนือท่ีมีภูเขามากมาย จึงมีความจ าเป็นตอ้งควบคุมน ้ าท่ีใช้ในการเพาะปลูก
ไม่ให้มีมากหรือนอ้ยจนเกินไป ซ่ึงเรียกวา่ระบบเหมืองฝาย เขาจึงตอ้งท าพิธีเล้ียงผีฝาย หรือในภาค
อีสาน เม่ือมีความแห้งแลง้เกิดข้ึนในฤดูท านาก็ตอ้งท าพิธีจุดบั้งไฟเพื่อขอฝนจากพญาแถน เพราะ
ต้องอาศยัน ้ าฝน ส่วนชาวประมงในลุ่มแม่น ้ าโขงทางตอนเหนือเม่ือถึงฤดูกาลล่าปลาบึกก็ต้อง
ประกอบพิธีกรรมเพื่อขจดัอุปสรรคในการจบัปลา ในขณะท่ีคนท านาเกลือแถบสมุทรสงคราม 
สมุทรสาครยงัมีศาลผีประจ านาเกลือ เป็นท่ีสักการะบูชา เป็นตน้ ทั้ งน้ีก็เพื่อสร้างความมัน่ใจใน
ธรรมชาติท่ีอยู่เหนือการควบคุมของตนให้การท ามาหากินของตนสะดวกข้ึน ปลอดภยั และไดผ้ล
ผลิตมาก 

4. พธีิกรรมทีเ่กีย่วกบัท้องถิ่นหรือกลุ่มชน  
      พิธีกรรมน้ีมกัจะเก่ียวขอ้งกบัเทวดา หรือผีท่ีปกปักรักษาและคุม้ครองหมู่บา้น 

เป็นพิธีกรรมท่ีชาวบา้นทุกครัวเรือนในหมู่บา้นจะตอ้งมีส่วนร่วม เพื่อสวสัดิภาพ ความมัน่คง ความ
เจริญของหมู่คณะ อย่างเช่น การเล้ียงผีเจา้เมืองของชาวไทยใหญ่ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน การท าพิธี
ไหวเ้สาอินทขิลของชาวเชียงใหม่ พิธีเล้ียงศาลผีปู่ ตาของชาวอีสาน พิธีไหวพ้ระจนัทร์ของชาวจีน 
หรืองานท าบุญเดือนสิบของชาวปักษใ์ต ้ในแถบอ าเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ ก็พบวา่มีพิธีส่งเรือ
เสดาะห์เคราะห์ท่ีชาวบา้นจะป้ันดินเหนียวเป็นรูปคนและสัตว ์(เช่น ววั ควาย หมู หมา) เท่าจ  านวน
ชีวิตในแต่ละบา้น ใส่เรือท่ีท าจากวตัถุท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ิน ขนาดล าไม่ใหญ่นกั พร้อมขา้วปลาอาหาร
ตามสมควร น ามารวมกนัในช่วงหลงัสงกรานต ์แลว้ท าพิธีเล้ียงผีประจ าถ่ินของตน จากนั้นก็จะลอย
เรือน้ีไปตามสายน ้ าเสมือนว่าได้ส่งส่ิงท่ีมีชีวิตทั้งหมดในบา้นให้ภูติผีแลว้ เช่ือว่าเป็นการสะเดาะ
เคราะห์ใหแ้ละจะท าเช่นน้ีเพื่อหลอกผเีป็นปี ๆ ไป 

4. ความส าคัญของประเพณแีละพธีิกรรม 
              ประเพณีและพิธีกรรมเป็นสมบติัของสังคมท่ีมีความสัมพนัธ์กบัชีวิตและสังคมมา
โดยตลอด ประเพณีและพิธีกรรมจึงมีบทบาทต่อมนุษยห์ลายประการ คือ 

1. เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ คนเราไม่วา่จะอยูใ่นยคุใด สมยัใด เม่ือประสบปัญหา
อุปสรรคต่างๆ ก็มกัจะเกิดภาวะความเครียดและเกิดความกังวล สภาวะจิตใจท่ีไม่มัน่คงเช่นน้ี 
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โดยมากจะมีผลต่อร่างกาย บั่นทอนสุขภาพท่ีอาจท าให้เกิดความเจ็บป่วยทางกายหรือทางจิต
ประสาทก็ได ้การท าพิธีกรรมหรือ “พิธี” เป็นการแกไ้ขเร่ืองร้ายให้กลายเป็นดี ท าให้จิตใจสบายข้ึน 
ผอ่นคลายความตึงเครียดและสร้างความมัน่คงเขม้แขง็ข้ึน 

2. เป็นส่ิงควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม การอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง
เรียบร้อยและเป็นปกติมีสันติสุขได้นั้น สังคมนั้นๆ ต้องมีข้อตกลง มีระเบียบแบบแผนท่ีทุกคน
ยอมรับและประพฤติตาม 

3. เป็นสัญลกัษณ์ช้ีน าให้เข้าสาระส าคัญของชีวติ ประเพณีและพิธีกรรมแต่ละอยา่ง
ย่อมมีแนวคิดหรือ แบบแผนการปฏิบัติท่ีแฝงอยู่ในพิธีกรรม ขั้นตอนต่างๆ ในประเพณีและ
พิธีกรรมจึงเป็นสัญลักษณ์ของแนวคิดและมีบทบาทในการช้ีน าให้เข้าถึงสาระส าคญัของชีวิต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเพณีและพิธีกรรมส่วนบุคคลจะแฝงแนวคิดท่ีเป็นสัญลักษณ์เก่ียวกับ
สถานภาพของบุคคลในแต่ละช่วงอยา่งน่าสนใจ 

4. เป็นเคร่ืองผูกพันความเป็นพวกเดียวกัน  การประพฤติปฏิบัติ การกระท า
กิจกรรมใดๆร่วมกนั เป็นแบบแผนเดียวกนั ย่อมเป็นส่ิงท่ีผูกพนัให้คนในกลุ่มหรือสังคมมีความ
ผกูพนัใกลชิ้ดกนัและรู้สึกวา่เป็นพวกพอ้งเดียวกนั 

5. เป็นเคร่ืองมือผสมผสานความเช่ือต่างๆ เข้าด้วยกัน  จากอดีตท่ีผ่านมาจนถึง
ปัจจุบนั จะเห็นไดว้า่ ชนชาติไทยมีวฒันธรรมท่ีไดว้ิวฒันาการต่อเน่ืองกนัมาตลอด ในแง่ของความ
เช่ือก็เช่นเดียวกนั แต่เดิมคนไทยมีความเช่ือเร่ืองผีสางและวิญญาณต่างๆ และเม่ือมีลทัธิพราหมณ์
แพร่ขยายเขา้มา รวมกบัความเช่ืออนัเน่ืองมาจากศาสนาท่ีรับมาใหม่ ความเช่ือเหล่าน้ีถูกผสมผสาน
กลมกลืนดว้ยประเพณีและพิธีกรรม (ประชิด สกุณะพฒัน์, 2546)  

5. ลกัษณะการคงอยู่ของประเพณ ีพธีิกรรม 
                          Merton, Robert K, (1975) นักมานุษยวิทยา-สังคมวิทยา ในกลุ่มทฤษฎีโครงสร้าง
หน้าท่ี ไดก้ล่าวถึงองค์ประกอบซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิดการคงอยู่ของประเพณี พิธีกรรมของผูค้น
ในสังคมท่ีสืบเน่ืองมาจากอดีตว่า ประเพณี พิธีกรรม ท่ีจะคงอยู่ไดต้อ้งเป็นประเพณี พิธีกรรมท่ีมี
ความชดัแจง้ และสอดคลอ้งกบัแนวความคิดพื้นฐานของผูค้นในสังคมนั้นๆ โดยกล่าววา่ประเพณี
พิธีกรรมท่ีแสดงหน้าท่ีอยา่งชดัแจง้ยอ่มมีประโยชน์ต่อสังคม และยงัมีวตัถุประสงค์บางประการท่ี
ปรากฏแอบแฝงอยู ่ส่ิงท่ีปรากฏอยูใ่นประเพณี พิธีกรรมมีดงัน้ี  (Merton Robert K, 1975) 
              1.เป็นการแสดงออกถึงความกตญัญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษหรือผูมี้พระคุณ 

2.ท  าให้เกิดการพบปะสังสรรค ์รวมญาติท่ีนบัถือผีเดียวกนั และญาติอ่ืนๆ ซ่ึงเป็น
การช่วยกระชบัความสัมพนัธ์ 

3.ท  าใหเ้กิดความสบายใจ เกิดก าลงัใจ บ าบดัทุกข ์บ ารุงสุข 
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4.ท  าให้เกิดความผูกพนักัน การประกอบพิธีกรรมร่วมกนั การบูชาศาลประจ า
หมู่บา้น ท าใหเ้กิดความสามคัคีและความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัภายในสังคม 

5.ท  าให้เกิดความร่มเยน็เป็นสุข ไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรง เพราะต่างมีความเช่ือถือ
และยดึมัน่ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิเดียวกนั 

6.เป็นการแสดงถึงสถานการณ์และศกัด์ิศรีของตระกลูผูจ้ดัพิธีกรรม 
7.เป็นการด ารงไวซ่ึ้งขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมของกลุ่มชน 

  
ถึงแมว้า่ปัจจุบนัชาวไทยส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลกัประจ าชาติ แต่ทั้งน้ี

จากการศึกษาของแทมเบห์ (Tambiah, 1975) พบว่า ศาสนาพุทธท่ีชาวไทยถือปฏิบติัอยู่ในปัจจุบนั 
โดยเฉพาะชาวไทยท่ีอยูต่ามชนบทนั้น มีลกัษณะเป็นพุทธศาสนาแบบชาวบา้น (Popular Buddhism) 
คือพุทธศาสนาท่ีมีลกัษณะปรับปนผสมผสานกนัระหว่าง ความเช่ือตามแนวพุทธศาสนากบัความ
เช่ือตามแนวศาสนาพราหมณ์และความเช่ือท่ีเก่ียวกบัเร่ืองการนบัถือผี ซ่ึงถือไดว้า่เป็นความเช่ือแบบ
ดั้งเดิมคติความเช่ือท่ีมีลกัษณะเป็นพุทธศาสนาแบบชาวบา้น จดัเป็นองคป์ระกอบส าคญัท่ีมีปรากฏ
รวมอยูใ่นแทบทุกประเพณี พิธีกรรม ท่ีชาวไทยยงัถือปฏิบติัมาจนถึงทุกวนัน้ี 

ในบรรดาประเพณี พิธีกรรม ซ่ึงมีอยูห่ลากหลายประเพณีพิธีกรรม ท่ีชาวไทยตามภูมิภาค
ต่างๆได้ยึดถือปฏิบติัอยู่นั้น อาจจะมีรายละเอียดของล าดบัวิธีการประกอบพิธีทั้งท่ีเหมือน หรือ
แตกต่างกนัอยูบ่า้งในรายละเอียดแต่ทั้งน้ีองคป์ระกอบหลกัทางดา้นคติความเช่ือลว้นแต่มีลกัษณะท่ี
เหมือนกนัทั้งส้ิน คือเป็นการประกอบประเพณีพิธีกรรมภายใตค้วามเช่ือในเร่ืองของความศรัทธาใน
ศาสนาโดยเฉพาะความศรัทธาในพุทธศาสนา ความเช่ือในเร่ืองอ านาจส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีเช่ือวา่มีอ านาจ
เหนือธรรมชาติท่ีสามารถบนัดาลเหตุร้ายหรือเหตุดีให้กบัผูค้นในสังคมในครอบครัวได ้กบัยงัเช่ือ
วา่เป็นการสร้างความเป็นสิริมงคล และความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดข้ึน  คติความเช่ือดงักล่าวไดถื้อวา่
เป็นปัจจยัหลกัท่ีท าให้ประเพณีพิธีกรรม ท่ีชาวไทยเคยถือปฏิบติัมาตั้งแต่อดีต ยงัคงอยูไ่ดม้าจนถึง
ปัจจุบนัทั้งน้ีเม่ือพิจารณาถึงหน้าท่ีและประโยชน์ ท่ีท าให้ประเพณี พิธีกรรมต่างๆในสังคมไทย 
ยงัคงอยู่ไดโ้ดยพิจารณาตามแนวคิด ทฤษฎีทางดา้นมานุษยวิทยาสังคมวิทยา ของนกัวิชาการดา้น
มานุษยวิทยา สังคมวิทยา ท่ีส าคญัๆ คือ (Leach, 1954)  เมอร์ตนั (Merton Robert K, 1975) เทอร์
เนอร์ (Turner, 1970) เทอร์วีล (Terwiel, 1981) พบว่า ประเพณีพิธีกรรมต่างๆท่ียงัคงมีอยู่ได้ใน
สังคมไทยนั้นเพราะประเพณี พิธีกรรมต่างๆ ลว้นแต่มีหนา้ท่ีอยา่งชดัแจง้ (Manifest Function) แยก
กล่าวไดด้งัน้ี  (ปรานี วงษเ์ทศ, 2535)   (ฉลาดชาย รมิตานนท,์ 2527) 
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1. มีลกัษณะของการแสดงออกทางด้านความกตัญญู 
      มีประเพณี พิธีกรรมหลายๆประเพณีในสังคมไทยท่ีเปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบ

พิธีสามารถแสดงออกถึงความกตญัญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษหรือผูมี้พระคุณ เช่น ประเพณีสงกรานต ์
ซ่ึงลูกหลานจะพากันน าน ้ าอบน ้ าหอมไปรดน ้ าขอพรจากปู่  ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ หรือผูมี้พระคุณ 
ลกัษณะการกระท าดงักล่าว เป็นการแสดงถึงความเคารพ ความกตญัญูท่ีลูกหลาน มีต่อบรรพบุรุษท่ี
ยงัมีชีวติอยู ่

      ส่วนการท าพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษท่ีล่วงลบัไปแลว้ในเทศกาลงาน
สารทเดือน 10 ของชาวนครศรีธรรมราช ก็เป็นการแสดงถึงความเคารพ ความกตญัญู ท่ีลูกหลานยงั
มีต่อบิดา มารดา หรือบรรพบุรุษท่ีเสียชีวิตไปแลว้ (ส.พลายน้อย (นามแฝง), 2527) การแสดงออก
ทางดา้นความกตญัญูกตเวทิตา เป็นส่ิงท่ีมีอยูใ่นลกัษณะนิสัยของชาวไทย และยงัถือวา่เป็นส่ิงท่ีพึง
ปฏิบติัของพุทธศาสนาอีกดว้ย 

2. ลกัษณะของการแสดงออกทางด้านความสามัคคี 
                   การประกอบประเพณี พิธีกรรม ส าคญั ๆ หลาย ๆ ประเพณี มีลกัษณะของการ

แสดงออกในการสร้างความสามคัคีในชุมชนหรือในสังคมหรือในครอบครัว เช่น ในเทศกาลบุญ
เผวส หรือการเทศน์มหาชาติของชาวไทยอีสาน ในช่วงเดือน 4 ทางจนัทรคติ (ธวชั ปุณโณทก. 2532 
: 18-19) ชาวบ้านในแต่ละครัวเรือนก็จะพากนัมาเตรียมส่ิงของเคร่ืองใช้ท่ีใช้บูชาคาถาพนั ส่วน
ชาวบ้านฝ่ายชาย ก็ท  าหน้าท่ีเตรียมจดัท าสถานท่ี จดัหาพืชพนัธ์ุไม้มาตกแต่งบริเวณธรรมาสน์ท่ี
พระสงฆใ์ชเ้ป็นท่ีนัง่แสดงการเทศน์มหาชาติ ในระหวา่งท่ีชาวบา้นมาร่วมกนัจดัเตรียมงานดงักล่าว
นั้น ก็จะท าให้เกิดการพบปะสังสรรค์ระหว่างญาติพี่น้อง ระหว่างเพื่อนบา้น ตลอดจนญาติพี่น้อง
และชาวบ้านบางคนท่ีไปประกอบอาชีพและอาศยัอยู่ต่างถ่ินท่ีกลับมาร่วมงานบุญเผวส ก็จะมี
โอกาสไตร่ถามสารทุกขสุ์กดิบ พดูคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัจากกรณีดงักล่าวท าให้
เห็นไดว้า่ ในช่วงแห่งการประกอบประเพณี พิธีกรรมภายในหมู่บา้นภายในสังคม ชุมชน จึงเป็นการ
เปิดโอกาสให้มีการสังสรรค์ ท าให้เกิดความสาคคัคี ทั้งระหวา่งเพื่อนบา้น และระหวา่งญาติพี่นอ้ง 
ท าใหส้ังคม ชุมชน มีความมัน่คงยิง่ข้ึน 

3. มีลกัษณะของการสร้างขวัญและก าลงัใจ 

     ในบรรดาประเพณี พิธีกรรมต่างๆ ในสังคมไทยมีลกัษณะของการสร้างขวญั
และก าลงัใจ ให้กบัชาวบา้นหรือกบัผูค้นในสังคมได้เกิดความรู้สึกมีความมัน่ใจ มีก าลงัใจท่ีจะ
ต่อสู้กบัอุปสรรคต่างๆ ในการด าเนินชีวิตต่อไปได ้เช่น ในพิธีเล้ียงผปีู่ ตา หรือพิธีเล้ียงผบีรรพบุรุษ
ของชายไทยอีสาน (สาร สารทศันานนัท์, 2527) ซ่ึงจดัในช่วงเดือน 7 ทางจนัทรคติ ล าดบัขั้นตอน
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ส าคญัขั้นตอนหน่ึงในการประกอบพิธี คือการท านาย เส่ียงทายจากคางไก่ตม้โดยเฒ่าจ ้า หรือผูน้ า
ในการประกอบพิธีจะดึงคางไก่ตม้ท่ีมีลกัษณะเป็นกระดูกอ่อนเป็นง่ามคลา้ยตวัวีออกมาเพื่อใช้
เส่ียงทายปริมาณน ้ า ปริมาณน ้ าฝน และปริมาณผลผลิตทางการเกษตร นอกจากน้ีชาวบ้านยงั
อธิษฐานบนบานเพื่อขอให้อ านาจส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิแห่งผีปู่ ตาไดช่้วยดลบนัดาลความอุดมสมบูรณ์ ให้
ขจดัทุกขบ์  ารุงสุขตามความเช่ือไดอี้กดว้ย 

                  การประกอบพิธีกรรมดังกล่าวจึงถือได้ว่า ประเพณี พิธีกรรม มีส่วนในการ
สร้างขวญัและก าลงัใจให้กบัผูค้นในสังคมพร้อมท่ีจะด าเนินชีวติ ประกอบอาชีพไปดว้ยความสบาย
ใจ และพร้อมท่ีจะเผชิญปัญหาหรืออุปสรรคไดอ้ยา่งมัน่ใจ 

4. มีลกัษณะเป็นการเปิดโอกาสในการท าบุญ 
       เน่ืองจากชาวไทยส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนิกชนจิงมีนิสัยชอบท าบุญ ท าทาน 

ซ่ึงเป็นไปตามความเช่ือทางพุทธศาสนาเพราะเช่ือถือกนัวา่ การบริจาคทรัพย ์วตัถุ ส่ิงของ ให้เป็น
ทานเป็นอานิสงส์ อีกประการหน่ึงโดยจะเห็นไดว้่าในการประกอบประเพณี พิธีกรรมต่างๆจะมี
ชาวบา้นท่ีมีจิตศรัทธาน าเคร่ืองจตุปัจจยัไทยทานมาบริจาคท าบุญอยู่เสมอๆ เช่น ในประเพณีแห่
ปราสาทผึ้งของชาวบา้นแถบจงัหวดัสกลนคร ซ่ึงจดัในช่วงเทศกาลออกพรรษา ชาวบา้นก็จะพากนั
น าข้ีผึ้ งมาบริจาครวมกนัเพื่อใช้สร้างเป็นปราสาทผึ้งขนาดเล็ก เพราะเช่ือกนัว่าอานิสงส์จากการ
สร้างปราสาทผึ้งจะท าให้ตนเองหรือบรรพบุรุษผูล่้วงลบัไปแลว้ ไดรั้บอานิสงส์ดว้ยการไปเกิดใน
วมิานบนสรรคใ์นภพหนา้ (เกสรา สุรพนัธ์พิชิต, 2535) 

5. มีลกัษณะเป็นการสร้างความสนุกสนาน 
                    ในการประกอบประเพณี พิธีกรรมต่างๆ ท่ีมีอยู่ในสังคมไทย อาจจะมีล าดบั

ขั้นตอนในการประกอบพิธีท่ีแตกต่างกันไปในรายละเอียด แต่ทั้ งน้ีในหลายๆประเพณีจะมี
บรรยากาศของความสนุกสนานเป็นส่วนประกอบของพิธีอยูด่ว้ย เช่น ในประเพณีบุญบั้งไฟท่ียงัถือ
ปฏิบติัอยา่งแพร่หลายของชาวอีสานซ่ึงส่วนใหญ่จดัในช่วงเดือน 6 ทางจนัทรคติโดยเช่ือกนัวา่งาน
บุญบั้งไฟ คือการบูชาพญาแถนหรือผีฟ้าเพื่อให้ช่วยบนัดาลให้ฝนตกตอ้งตามฤดูกาล ให้ชาวบา้นมี
น ้าเพียงพอในการท าไร่ท านา ล าดบัขั้นตอนท่ีส าคญัขั้นตอนหน่ึงของงานบุญบั้งไฟ คือการจดัขบวน
แห่บั้งไฟ ในขบวนมีการเซ้ิง การร่ายร าประกอบขบวนแห่ อีกทั้งยงัมีการท าเคร่ืองหมายเพศ ซ่ึงเช่ือ
ว่าเป็นสัญลกัษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ (เบญจมาส เกตุแก้ว, 2521) มาเขา้ร่วมในขบวนแห่ดว้ย 
ลักษณะดังกล่าวล้วนแต่เป็นการสร้างความสนุกสนาน และความอ่ิมอกอ่ิมใจให้แก่ชาวบ้านผู ้
มาร่วมในการประกอบพิธีทั้งส้ิน โดยถือไดว้า่ความสนุกสนานท่ีเกิดจากการประกอบพิธีกรรม คือ 
การเปิดโอกาสให้ชาวบา้นไดผ้อ่นคลายอารมณ์ไดใ้นช่วงระยะเวลาหน่ึง หลงัจากท่ีไดต้รากตร ากบั
การประกอบอาชีพท าไร่ท านามาแลว้ 
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6. มีลกัษณะเป็นการสร้างความรู้สึกทีเ่ป็นสิริมงคล 
     ชาวบา้นโดยทัว่ไปเช่ือกนัวา่การประกอบประเพณี พิธีกรรมใดๆ ก็ตาม ลว้นแต่

เป็นส่ิงดีงาม เป็นการน าส่ิงท่ีดีเป็นสิริมงคลมาใหก้บัตนเอง มาให้กบัครอบครัวรวมทั้งเป็นการสร้าง
ความเป็นสิริมงคลให้กับสังคมหรือชุมชน ในขณะเดียวกันยงัเช่ืออีกว่า การประกอบประเพณี 
พิธีกรรม ก็คือการขจดัส่ิงอปัมงคลใหผ้า่นพน้ไปดว้ยลกัษณะดงักล่าวจะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน จากการ
ท าพิธีสู่ขวญัในโอกาสต่างๆ เช่น สู่ขวญัขา้วสู่ขวญัอาคารบา้นเรือน สู่ขวญัเคร่ืองมือทางการเกษตร 
สู่ขวญัคู่บ่าว-สาว สู่ขวญัเด็กแรกเกิดและสู่ขวญัคนท่ีหายจากอาการเจบ็ป่วย เพราะตามความเช่ือดัง่
เดิมของชาวไทยเช่ือกนัวา่ขวญัเป็นส่ิงท่ีอยูใ่นสรรพส่ิงต่างๆ ทั้งท่ีมีชีวติและไม่มีชีวิต ถา้มีเหตุท าให้
ขวญัออกไปจากส่ิงเหล่านั้น ก็จะท าให้สรรพส่ิงนั้นๆมีอนัเป็นไปในทางท่ีไม่ดี เช่น เกิดอาการเจ็บ
ไขไ้ดป่้วย หรือถา้เป็นวตัถุส่ิงของก็อาจจะแตกหักช ารุดเสียหาย ใช้การไม่ดี จึงตอ้งมีการท าพิธีสู่
ขวญัเพื่อเรียกขวญัใหก้ลบัมาอยูด่งัเดิม (วไิลวรรณ ขนิษฐานนัท,์ 2535) 

 
6. มรดกทางวฒันธรรม (Cultural Heritage) 

                       6.1 ความหมายของมรดกทางวฒันธรรม (Cultural Heritage) 
         วัฒนธรรม  คือ  มรดกอย่างห น่ึ งท่ี สืบทอดกันมา ซ่ึ งอาจกล่าวได้ว่า 
“วฒันธรรม” คือ“มรดกทางสังคม” ของมนุษยท่ี์บรรพบุรุษไดส้ร้างสรรคแ์ละถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น 
เช่น แบบแผนการด าเนินชีวติ ทกัษะ ศิลปะ ความเช่ือ เป็นตน้ เม่ือกาลเวลาผา่นไปก็มีการสั่งสมจน
กลายมา “มรดกทางวัฒนธรรม” โดยได้มีนักวิชาการให้ค  านิยามความหมายของมรดกทาง
วฒันธรรม ดงัต่อไปน้ี 
              Feilden and Jokileht (1998) ได้ให้ความหมายของมรดกทางวฒันธรรมว่า มรดก
ทางวฒันธรรมนั้นมีหลายประเภท มิได้เป็นเพียงโบราณสถาน, อาคาร, พื้นท่ีประวติัศาสตร์และ
สวนเท่านั้น แต่หมายรวมถึงส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกสร้างข้ึนทั้งหมดรวมทั้งระบบนิเวศ เป็นเคร่ืองหมาย
แสดงกิจกรรมและความส าเร็จของมนุษยใ์นอดีต และเป็นหน่ึงในทรัพยากรท่ีไม่สามารถสร้างข้ึน
ใหม่ไดท่ี้ส าคญัของโลก   (Feilden and Jokileht, 1998) 
  ICOMOS Thailand (2554)ไดอ้ธิบายความหมายของค าว่ามรดกทางวฒันธรรมว่า 
หมายถึง ผลงานสร้างสรรค์ของชนในชนชาติท่ีเป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัมีคุณค่าท่ีตกทอดมา
จากรุ่นก่อนเป็นประจกัษ์พยานของพฒันาการทางประวติัศาสตร์ หมายความรวมถึงส่ิงแวดลอ้มท่ี
มนุษย์ได้สร้างข้ึน และระบบนิเวศซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าไม่สามารถหาทดแทนได้ เป็น
เคร่ืองหมายท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความส าเร็จของผูค้นในอดีตแสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมท่ีโดดเด่น
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และเอกลกัษณ์ของพื้นท่ีมีการสืบทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัและควรค่าแก่การสืบสานต่อไป 
(ICOMOS Thailand, 2554) 
  UNESCO (2017) ได้อธิบายถึงมรดกทางวฒันธรรมว่าค าว่ามรดกทางวฒันธรรม
นั้นครอบคลุมมรดกหลายประเภทดว้ยกนั ทั้งท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีเป็นรูปธรรม จบัตอ้งได ้
ทางกายภาพ เช่นมรดกทางวฒันธรรมท่ีเป็นวตัถุสามารถเคล่ือนยา้ยได ้เช่น ภาพวาด ประติมากรรม 
เหรียญกษาปณ์ต ารา เป็นต้น มรดกทางวฒันธรรมท่ีเป็นวตัถุเคล่ือนท่ีไม่ได้ เช่น อนุสาวรีย ์
โบราณสถาน ฯลฯ มรดกทางวฒันธรรมท่ีอยูใ่ตน้ ้ า เช่น ซากเรือ สมบติัโบราณ ซากเมืองท่ีจมอยูใ่ต้
น ้ า เป็นตน้ มรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได้ เช่น ประวติัและขนมธรรมเนียมท่ีถ่ายทอดสู่รุ่น
ต่อไปโดยการเล่าปากเปล่าศิลปะการแสดง พิธีกรรมต่าง ๆ มรดกทางธรรมชาติ: พื้นท่ีบริเวณทาง
ธรรมชาติท่ีมีลกัษณะทางวฒันธรรม เช่น ภูมิทศัน์ท่ีก่อตวัทางกายภาพชีวภาพหรือทางธรณีวิทยา 
และมรดกทางวฒันธรรมจากการเกิดข้ึนทางความขดัแยง้ทางอาวธุ (UNESCO, 2017) 
  จากแนวคิดต่าง ๆ ขา้งตน้ สามารถกล่าวไดโ้ดยสรุปวา่ มรดกทางวฒันธรรมคือส่ิง
ท่ีมีลกัษณะโดดเด่น มีเอกลกัษณ์ เป็นแบบแผนแนวทางการปฏิบติัของคนในสังคมท่ีมีการสืบทอด
จากรุ่นสู่รุ่น มีคุณค่าซ่ึงสมควรท่ีจะช่วยกนัดูแลรักษาไว ้เพื่อให้สืบทอดเป็นมรดกของคนในชาติได้
ใชป้ระโยชน์ต่อไป และเพื่อใหค้นทัว่โลกไดช่ื้นชมซ่ึงไม่เพียงแต่มีลกัษณะท่ีจบัตอ้งไดท้างกายภาพ
เท่านั้นแต่อยูท่ี่ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัมรดกทางวฒันธรรมนั้น โดยเฉพาะความผกูพนัทางดา้นจิตใจ 
จิตวิญญาณต่อมรดกวฒันธรรมท่ีสร้างความสัมพนัธ์ของคนในชุมชน ซ่ึงสามารถสรุปลกัษณะท่ี
ส าคญัของส่ิงท่ีสมควรได้รับการยกย่องว่าเป็นมรดกทางวฒันธรรม ออกเป็น 5 ลกัษณะ (ส านัก
นายกรัฐมนตรี, 2552) ดงัต่อไปน้ี 

(1) ใหคุ้ณค่าทางประวติัศาสตร์ วชิาการ หรือศิลปะ และหาไดย้ากยิง่ 
(2) แสดงใหเ้ห็นถึงความเปล่ียนแปลงรวมถึงพฒันาการของวถีิชีวติของกลุ่มชนในสมยันั้น ๆ 
(3) มีรูปแบบดั้งเดิม สามารถสืบคน้ถึงแหล่งท่ีมาในอดีตได ้
(4) มีลกัษณะท่ีบ่งบอกถึงชุมชนทอ้งถ่ิน 
(5) หากไม่มีการอนุรักษไ์วจ้ะสูญหายไปในท่ีสุด 

  ในการประชุมสมัยสามัญของ องค์การวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ  (UNESCO) คร้ังท่ี 17 เม่ือวนัท่ี 16 พฤศจิกายน ปี 2515 ณ.กรุงปารีส ท่ีประชุมไดม้ติ
อนุมติั วา่ดว้ยการคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติของโลก ไดใ้ห้ค  าจ  ากดัความใน
เร่ืองของมรดกทางวฒันธรรม (Cultural Heritage) และมรดกทางธรรมชาติ (Natural Heritage) ไว้
ดงัน้ี (UNESCO, 2001) 
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6.2. มรดกทางวฒันธรรม (Cultural Heritage)  
          องคก์ารศึกษา วิทยาศาสตร์ และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก 
ได้แบ่งมรดกทางวฒันธรรมออกเป็นสองประเภท ได้แก่ มรดกทางวฒันธรรมท่ีจับต้องได ้
(Tangible Cultural Heritage) และมรดกทางว ัฒนธรรม ท่ี จับต้องไม่ ได้  (Intangible Cultural 
Heritage) โดยแต่ละประเภทของมรดกทางวฒันธรรมมีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี  

6.2.1 มรดกทางวฒันธรรมที่จับต้องได้ 
           มรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งได้ เป็นส่ิงหน่ึงท่ีแสดงให้เห็นถึง

ความเจริญงอกงามของแต่ละลกัษณะรูปแบบของวฒันธรรม ท่ีแสดงออกถึงอตัลกัษณ์ คุณค่า ของ
วฒันธรรมในแหล่งพื้นท่ีนั้นๆ มรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัต้องได้ เป็นส่ิงท่ีแสดงให้เห็นได้ทาง
กายภาพของกลุ่มบุคคล สังคมท่ีสืบทอดกนัมาจากรุ่นสู่รุ่นซ่ึงด ารงอยูใ่นปัจจุบนัและเพื่อมอบให้แก่
ชนรุ่นหลัง โดยครอบคลุมทั้ งหมดของมรดกทางวฒันธรรมท่ีเป็นวตัถุเคล่ือนท่ีได้และวตัถุท่ี
เคล่ือนท่ีไม่ได ้เช่นโบราณสถาน โบราณวตัถุ อนุสาวรีย ์สถาปัตยกรรม เคร่ืองนุ่งห่ม ประติมากรรม 
รวมถึงวตัถุท่ีมนุษยไ์ดส้ร้างข้ึนมาและไดรั้บการยอมรับ ยกยอ่งวา่ มีลกัษณะโดดเด่น มีคุณค่าในทาง
วฒันธรรม ควรค่าแก่การให้ความคุม้ครองและการสงวนรักษา ซ่ึงมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งได้
ถูกจัดให้เป็นประเภทหน่ึงของมรดกโลก ตามอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทาง
วัฒ น ธรรมและธรรมช าติ (Convention Concerning the Protection of the World Cultural and 
Natural Heritage) ซ่ึงสามารถแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

(ก) มรดกทางวฒันธรรมท่ีเป็นรูปธรรม จบัตอ้งได ้ทางกายภาพ 
และสามารถเคล่ือนยา้ยได ้เช่น ภาพวาด ประติมากรรม เหรียญกษาปณ์ หนงัสือต าราต่าง ๆ เป็นตน้
    (ข) มรดกทางวฒันธรรมท่ีเป็นวตัถุเคล่ือนท่ีไม่ได ้เช่น อนุสาวรีย ์
โบราณสถานฯลฯ 

(ค) มรดกทางวฒันธรรมท่ีอยู่ใตน้ ้ า เช่น ซากปรักหักพงัของเรือ 
สมบติัโบราณซากเมืองท่ีอยูใ่ตน้ ้ า เป็นตน้  

6.2.2 มรดกทางวฒันธรรมที่จับต้องไม่ได้ 
           มรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้(Intangible Cultural Heritage) 

องค์การยูเนสโกไดอ้ธิบายความหมายของมรดกทางวฒั นธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดว้่า หมายถึงความรู้
ขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือแนวปฏิบติัทุกรูปแบบ ทั้งท่ีเป็นสากลและของทอ้งถ่ิน ซ่ึงถูกสร้างข้ึน
และถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นไม่วา่ดว้ยวาจา หรือวิธีการอ่ืนใด ผา่นช่วงระยะเวลาหน่ึง และไดมี้การ
พฒันาและเปล่ียนแปลงไดโ้ดยกระบวนการสั่งสมความรู้และประยุกต์ใชก้ารปฏิบติั นอกจากน้ียงั
รวมถึงส่ิงท่ีมีลกัษณะเป็นนามธรรมอีกดว้ย 
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                                       การเป็นตวัแทน การแสดงออก ความรู้ ทกัษะ ตลอดจน เคร่ืองมือ วตัถุ
ส่ิงประดิษฐ ์และพื้นท่ีทางวฒันธรรมอนัเป็นผลจากส่ิงเหล่านั้น ซ่ึงชุมชน กลุ่มชน และในบางกรณี
ปัจเจกบุคคลยอมรับวา่เป็นส่วนหน่ึงของมรดกทางวฒันธรรมของตน 
                                       มรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดน้ี้ซ่ึงถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปยงัคน
อีกรุ่นหน่ึง เป็นส่ิงซ่ึงชุมชนและกลุ่มชนสามารถท่ีจะสร้างข้ึนใหม่ได้อย่างสม ่าเสมอ ทั้งน้ี เพื่อ
ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของตน ซ่ึงเป็นปฏิสัมพันธ์ของพวกเขาท่ีมีต่อธรรมชาติและ
ประวติัศาสตร์ของตน และท าให้คนเหล่านั้นเกิดความรู้สึกไดถึ้งความมีอตัลกัษณ์และความต่อเน่ือง 
ดงันั้น จึงก่อใหเ้กิดความเคารพต่อความหลากหลายทางวฒันธรรมและการคิดสร้างสรรคข์องมนุษย ์
เพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงคข์องอนุสัญญาฉบบัน้ี จึงมีการพิจารณาเฉพาะมรดกทางวฒันธรรม ท่ี
จบัตอ้งไม่ไดเ้ท่าท่ีสอดคลอ้งกบับทบญัญติัท่ีมีอยูด่า้นสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศเท่านั้น รวมทั้ง
ขอ้ก าหนดให้มีการเคารพซ่ึงกนัและกนัระหวา่งชุมชนทั้งหลาย กลุ่มชน และปัจเจกบุคคล และต่อ
การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
                                  จากบทนิยามข้างต้นสามารถพิจารณาได้ว่ามรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัต้อง
ไม่ไดจ้ะตอ้งประกอบไปดว้ยลกัษณะส าคญัดงัต่อไปน้ี 

(ก) ตอ้งมีความดั้งเดิมและความเป็นปัจจุบนัซ่ึงอยูพ่ร้อมในเวลา
เดียวกนักล่าวคือ นอกจากมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดส่ิ้งนั้นจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงลกัษณะ
ดั้งเดิมท่ีสืบทอดกนัมาจากอดีต จากรุ่นสู่รุ่นแลว้ก็ตาม แต่ขณะเดียวกนัส่ิงนั้นจะตอ้งครอบคลุมถึง
สภาพปัจจุบนัทั้งแบบแผนการปฏิบติัของผูค้นในเมืองและผูค้นในชนบทดว้ย 

(ข) ให้ความรู้สึกถึงการอนัหน่ึงอนัเดียวกนั กล่าวคือ มรดกทาง
วฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได้ส่ิงนั้นจะตอ้งมีการแสดงออกถึงเอกลกัษณ์และการเป็นส่วนหน่ึงของ
ชุมชน หรือสังคมได ้ถึงขั้นท่ีสามารถท าใหผู้ท่ี้พบเห็นสามารถรับรู้ไดถึ้งความเป็นเอกลกัษณ์นั้น 

(ค) การเป็นตวัแทนของชุมชน กล่าวคือ มรดกทางวฒันธรรมท่ี
จบัตอ้งไม่ไดน้ี้จะตอ้งมีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น และรวมไปถึงการน าวฒันธรรมของชุมชน สังคม
ตนไปเผยแพร่แก่วฒันธรรมอ่ืน ๆ หรือ เผยแพร่ในลกัษณะสังคมกวา้งได ้

นอกจากน้ีทางยูเนสโกมีการก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาว่า
มรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ไดก้รณีใดควรค่า เหมาะสมแก่การให้ความคุม้ครองตามอนุสัญญาว่า
ดว้ยการสงวนรักษามรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได ้ซ่ึงมีแนวทางในการพิจารณาดงัต่อไปน้ี 

(1) มีลกัษณะความโดดเด่นและมีคุณค่าในเชิงสร้างสรรคต่์อมวลมนุษยชาติ 
(2) มีความเป็นเอกลกัษณ์ทางดา้นประเพณี วฒันธรรม และประวติัศาสตร์ 
(3) มีคุณลกัษณะท่ีบ่งบอกถึงแหล่งท่ีมาของพื้นท่ี ทอ้งถ่ินอยา่งชดัเจน 
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(4) ส่ิงนั้นตกอยูใ่นภาวะอนัตรายและมีความเส่ียงต่อการสูญหาย 
(5) มีนัยของการสูญเสียเอกลักษณ์เชิงวฒันธรรมอนัเน่ืองมาจากมีการให้ความ

คุม้ครองท่ีนอ้ยลง 
                               อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ไดมี้การ
จดัแบ่งประเภทมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัต้องไม่ได้ออกเป็น 5 สาขา คือ 1. ประเพณีและการ
แสดงออกของมุขปาฐะ รวมถึงภาษาในฐานะพาหะของมรดกทางวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไม่ได้ 2. 
ศิลปะการแสดง แนวปฏิบติัทางสังคม 3. พิธีกรรม และงานเทศกาลต่าง ๆ 4. ความรู้และแนวปฏิบติั
เก่ียวกบัธรรมชาติและจกัรวาล และ 5. ฝีมือช่างแนวประเพณีนิยม 

6.3. มรดกทางธรรมชาติ  (Natural Heritage) หมายถึง ลักษณะทาง
ธรรมชาติ อนัประกอบด้วย ภูมิสัณฐานทางกายภาพ – ชีวภาพ มีคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ รวมไปถึงสถานท่ีทางธรรมชาติ หรือพื้นท่ีท่ีธรรมชาติก าหนดของเขตไวแ้น่ชัด มี
คุณค่าทางด้านวิทยาศาสตร์ (Science) การอนุรักษ์ (Conservation) หรือความงามแห่งธรรมชาติ 
(Natural Beauty) ในการจดัมรดกทางวฒันธรรม ได้จดัประเภทของอนุสรณ์สถานเอาไว ้2 กลุ่ม
ใหญ่ๆ คือ 
  - กลุ่มท่ี 1 ซากอารยธรรม (Dead Monuments) คือ สถานภาพของโบราณสถานนั้น 
มีลกัษณะเป็นซากหลกัฐานทางอารยธรรมในอดีต มากกวา่จะใชส้อยไดใ้นปัจจุบนั 
  - กลุ่มท่ี 2 อนุสรณ์ท่ียงัใช้ประโยชน์ (Living Monuments) คืออนุสรณ์สถานท่ี
ยงัคงประโยชน์ทางการใช้สอยสืบทอดประเพณีทางศิลปะ และมีการตกแต่งเสริมความมัน่คงตาม
ลกัษณะของสถาปัตยกรรมนั้นๆ 
 
2.3 ระบบกจิกรรมและมาตรการการอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรม 

2.3.1 ระบบกจิกรรม 
                     ความสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรม (ในด้านพฤติกรรมมนุษย)์ การจดัสภาพแวดล้อม  
เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ของกิจกรรมและวฒันธรรม (ปรีดา หุตะจูฑะ, 2546) กล่าวว่า
ระบบกิจกรรม (ในเวลาและพื้นท่ี) มีความส าคญัในการวางแผนและออกแบบในระดับความ
ตอ้งการพื้นฐานท่ีมีความแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงทุกกิจกรรมเก่ียวเน่ืององคป์ระกอบ 4 ดา้น คือ 
  1.ตวักิจกรรมเอง 
  2.กิจกรรมถูกน าไปใชอ้ยา่งไร 
  3.กิจกรรมเก่ียวขอ้งอยา่งไรกบักิจกรรมอ่ืนๆ 
  4.ความหมายท่ีแอบแฝงอยูข่องกิจกรรม 



  69 

        เขมชาติ วงศ์ทิมารัตน์ (2546) ได้อธิบายในเร่ืองของกิจกรรมว่ามีการเก่ียวข้องอยู่
ดว้ยกนั 3 ประการ คือ 1. แหล่งประกอบกิจกรรม 2. ประเภทของกิจกรรม และ3. ระบบกิจกรรม 
โดยระบบของกิจกรรมเป็นเร่ืองพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีความต่อเน่ืองของประเภทกิจกรรม หรือ
กล่าวไดว้า่ ระบบกิจกรรมมีทั้งองคป์ระกอบเชิงพื้นท่ี (สถานท่ีไป) และองคป์ระกอบทางเวลา (เวลา
ท่ีไป) ทั้งสองอย่างรับอิทธิพลดว้ยขอ้จ ากดัจากวฒันธรรม และธรรมชาติของสภาพแวดลอ้มทาง
ภูมิศาสตร์ เช่น กิจกรรม คือ การเดินทางของบุคคลเพื่อซ้ือของ  แต่เม่ือบุคคลต่างๆ แสดงกรณี
เหมือนๆกนั นัน่ท าให้กรณีนั้นกลายเป็นประเภทของกิจกรรม และเม่ือกิจกรรมนั้นเกิดการท างาน
เช่ือมโยงกนัดว้ยวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายร่วมกนัอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ า ประเภทกิจกรรมนั้นก็
กลายเป็นระบบกิจกรรมในท่ีสุด เช่น การไปพกัผอ่น การจบัจ่าย (เขมชาติ วงศทิ์มารัตน์, 2546) 

1. แนวความคิดเร่ืองกจิกรรม เวลา สถานที่ 
    Amos Rapoport (1990)ได้ให้แนวความคิดท่ีเก่ียวกบัระบบกิจกรรม และระบบ
ของท่ีตั้งไวว้า่ ดงัน้ี  (Amos Rapoport, 1990) 
  องค์ประกอบทางวฒันธรรมเป็นรูปแบบหลกั และส าคญัยิ่งของระบบแหล่งท่ีตั้ง
ถ่ินฐาน เราสามารถศึกษาวฒันธรรม ซ่ึงหมายถึง แบบแผนวิถีชีวิตของกลุ่ม ได้จากส่ิงท่ีเป็น
รูปธรรมท่ีสุดนั้น คือ ระบบกิจกรรม ระบบกิจกรรมของมนุษยท์ั้งหมดจะเกิดข้ึน บนพื้นท่ีและเวลา
ท่ีซ้อนทบักนัสนิท นั้นหมายถึงการให้ความส าคญัทั้งเร่ืองของกิจกรรม และการตดัสินใจพร้อมกนั 
เม่ือเราสามารถทราบต าแหน่งท่ีเกิดกิจกรรม ในเวลาหน่ึงก็จะสามารถน าไปเช่ือมโยงกบัต าแหน่ง
ของกิจกรรมอ่ืน ในเวลาหน่ึง หรือน าไปเช่ือมโยงกบัท่ีตั้งในช่วงเวลานั้นได ้การศึกษากิจกรรมบน
พื้นท่ีท าไดโ้ดย พิจารณากิจกรรมท่ีเกิดข้ึนประจ าวนั และใช้ เมทริกซ์ แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง
พื้นท่ีและเวลา เราสามารถรู้ไดว้า่กิจกรรมนั้นเกิดข้ึนท่ีไหน เม่ือไร กิจกรรมและเหตุการณ์ อาจระบุ
ลงไปบนแผนท่ี เวลา พื้นท่ี (Time – Space Map) 
  ผลลพัธ์ของการศึกษาองค์ประกอบทั้ง 3 คือ รูปแบบกิจกรรม (Activity Patterns) 
ซ่ึ งมีโครงส ร้าง ท่ี ถูกส่ งผ่าน เชิ งว ัฒนธรรม  (Culturally Transmitted Structure) ท่ี แสดงการ
ปฏิสัมพนัธ์กนัระหว่างกิจกรรมของมนุษยก์ับสภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชน การศึกษา
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนบนพื้นท่ีท าให้เราอยูใ่นต าแหน่งท่ีดีกวา่ในการอธิบายพื้นท่ี และในการประเมิน
นโยบายท่ีจะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงบนพื้นท่ี 

2. ระบบของกจิกรรม และระบบของทีต่ั้ง  
         กิจกรรมถูกถ่ายทอดโดยตรงจากวิถีชีวิตและรากฐานของวฒันธรรม ทุก
กิจกรรมเก่ียวเน่ืองกบัองค์ประกอบ 4 ประการ คือ ตวักิจกรรมเอง กิจกรรมถูกน าไปใช้อย่างไร 
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กิจกรรมเก่ียวขอ้งกบักิกรรมอ่ืนๆ และรวมเป็นระบบกิจกรรม ความหมายของกิจกรรม (George B. 
Dantzing and Thomas L. Saaty, 2019)   
                                   จุดหลัก คือ ระบบกิจกรรมไม่สามารถเกิดข้ึนโดยปราศจากพื้นท่ีและเวลาได ้
และไม่สามารถมองตวักิจกรรมเพียงกิจกรรมเดียว แต่ตอ้งพิจารณาทั้งระบบกิจกรรม เช่น เราไม่
สามารถพิจารณาอาคารเพียงอาคารเดียว เพราะคนเราใชห้ลายอาคาร และมีกิจกรรมหลากหลายใน
พื้นท่ีเปิดโล่งนอกอาคาร การตั้งถ่ินฐาน และทั้งภูมิภาค คนอาศยัในภูมิประเทศวฒันธรรม (Cultural 
Landscapes) ดงันั้นจึงไม่สามารถพิจารณาเพียงแค่สถาปัตยกรรมเพียงอยา่งเดียว ทุกอาคารท่ีปรากฏ
มกัถูกเช่ือมโยงกบัระบบกิจกรรมของผูค้นท่ีเก่ียวขอ้ง ขอบเขตของบทสรุปน้ีคือ มนัมีความสัมพนัธ์
ระหวา่งระบบกิจกรรมและวฒันธรรม 
        ที่ตั้ ง (Setting) เป็นการผสมผสานกันของพฤติกรรมท่ีตั้ง (Behavior Setting) 
และบทบาทท่ีตั้ง ท่ีตั้งเป็นสภาพแวดลอ้มกบัระบบของกิจกรรมท่ีต่อเน่ือง ท่ีซ่ึงสภาพแวดลอ้มและ
กิจกรรมถูกเช่ือมโยงดว้ยกฎเกณฑ์ (Rules) ต่างๆ เพื่อท าให้เกิดท่ีตั้งท่ีเหมาะสม และตามท่ีคาดหวงั
เอาไว้ กฎต่างๆน้ีมีข้ึนเสมอในการก าหนดเกณฑ์ในท่ีตั้ ง สถานการณ์ และแปรเปล่ียนตาม
วฒันธรรมด้วย ท่ีตั้ งต้องพิจารณาโดยรวมกับระบบภายในของระบบกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนซ่ึงถูก
เช่ือมโยงอยา่งเป็นระบบ ท่ีตั้งถูกเช่ือมโยงในหลายดา้นทั้งในพื้นท่ีเอง ความใกลชิ้ด การเช่ือมโยง 
และการแบ่งแยก รวมถึงเร่ืองเวลาในการล าดบั 
        ท่ีตั้งมกัจะเป็นไปตามความเหมาะสมของกิจกรรม และพฤติกรรมเสมอๆ ท่ีตั้ง
ของคนมีขอบเขตและเก่ียวข้องกับวฒันธรรม เวลา และคุณภาพของท่ีตั้ งแปรเปล่ียนไปตาม
วฒันธรรม และ เปล่ียนไปตามสมาชิกของวฒันธรรมหน่ึงๆ หรือกลุ่มในวฒันธรรมนั้นๆ 
        ส่ิงแวดล้อมสามารถสร้างแนวคิดให้กับท่ีตั้ ง และอีกส่วนหน่ึงเก่ียวขอ้งกับ
ระบบกิจกรรม การจดัสภาพแวดลอ้มมีผลสร้างแนวคิดในฐานะท่ีเป็นองคป์ระกอบของ 4 ตวัแปร 
คือ พื้นท่ี เวลา ความหมาย และการติดต่อส่ือสาร ซ่ึงเป็นไปตามกิจกรรมท่ีแปรเปล่ียนตามตวัแปร
ดงักล่าว และดว้ยตวักิจกรรมเองเก่ียวขอ้งกบัการจดัเรียงกิจกรรม ท่ีแตกต่างของกิจกรรมในเวลา 
และพื้นท่ีพอๆกนั ความเร็วของกิจกรรม (จ านวนของกิจกรรมต่อหน่วยของเวลา) และจงัหวะต่างๆ 
(ในช่วงของกิจกรรม เก่ียวข้องกับวงจรหลากหลาย เช่นวิถีชีวิต ปี ฤดูกาล เทศกาล วนัท างาน 
วนัหยดุ กลางวนั กลางคืน เป็นตน้) 
         การพิจารณาระบบกิจกรรม ในระบบของท่ีตั้งเป็นประเด็นส าคญัท่ีจะเขา้ใจ
รูปแบบของเมือง การเลือกท่ีอยูแ่ละการใชพ้ื้นท่ีเปิดโล่งในยา่นละแวกบา้นของเมือง 
         ถา้กิจกรรมนนัทนาการเกิดข้ึนอยา่งมากในพื้นท่ีส่วนตวั เช่นภายในท่ีอยูอ่าศยั 
หรือสวนหลงับา้น กิจกรรมในพื้นท่ีเปิดโล่งของเมือง หรือพื้นท่ีสาธารณะในละแวกบา้นจะเกิดข้ึน
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นอ้ย ถา้ในวฒันธรรมท่ีใชพ้ื้นท่ีของเมืองในการสัญจรเป็นหลกั ซ่ึงตรงขา้มกบักิจกรรมอ่ืนๆ การใช้
พื้นท่ีก็จะแตกต่างกนักบักิจกรรมต่างๆ ท่ีมีลกัษณะเช่นเดียวกนั ถา้กฎของวฒันธรรมหรือบรรทดั
ฐานเปล่ียนไป พื้นท่ีเมืองในทางตรงขา้มกบัพื้นท่ีส่วนตวัก็จะถูกใชต่้างกนัไปดว้ย 

3. กจิกรรมทางสังคมและการใช้พืน้ที่ 
       กิจกรรมทางสังคมท่ีเกิดข้ึนในชุมชนนั้น นอกจากจะตอ้งมีการปะทะสังสรรค์
กนัของคนในชุมชนแลว้ ยงัตอ้งมีการเคล่ือนไหว (Movement) เกิดข้ึนบนพื้นท่ีชุมชนดว้ย  
       Amos Goor & Tamar Rapoport (1997) แสดงให้เห็นวา่วิถีชีวิต การท ากิจกรรม
และการใชพ้ื้นท่ีมีความสัมพนัธ์กนั เร่ิมจากการจ ากดัความค าว่า “วฒันธรรม” ว่าคือ ส่ิงท่ีส่งผลต่อ
ความเช่ือสภาพทางภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ ส่ิงนั้นจะก่อให้เกิดโลกทศัน์ท่ีมนุษย์
สามารถตีคุณค่า แลว้เลือกเอาคุณค่านั้นๆมาเป็นค่านิยมในการด าเนินชีวิตท่ีแสดงออกในรูปของ
ระบบกิจกรรม ในท่ีสุดก็จะเกิดเป็นการใช้พื้นท่ีหรือระบบท่ีตั้ง (Amos Goor & Tamar Rapoport, 
1997) 

2.3.2 มาตรการและแรงจูงใจในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมมรดกทางวฒันธรรม 
          ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (2548) ได้จดัการ
สัมมนาระดมสมองของผูเ้ช่ียวชาญเพื่อการก าหนดแนวทางการสร้างมาตรการและแรงจูงใจในการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มมรดกทางวฒันธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลรักษาอาคาร และบริเวณท่ีควร
ค่าแก่การอนุรักษ ์มีเคร่ืองมือและกลยุทธในการดูแล 2 ประการ ไดแ้ก่ การใชก้ลไกการควบคุม และ
การสร้างแรงจูงใจ (ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2548) 
           ส าหรับมาตรการในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมทางวฒันธรรม โดยการสร้างแรงจูงใจ 
ประกอบดว้ย 5 มาตรการดงัน้ี 

1. มาตรการทางการเงิน (Financial Instruments) 
        มาตรการทางการเงิน  หมายถึง แรงจูงใจทางเศรษฐกิจท่ีหน่วยงานภาครัฐ
ระดบัชาติ ระดบัภูมิภาค หรือระดบัทอ้งถ่ิน น ามาใชเ้ป็นการสร้างแรงจูงใจแก่เจา้ของอาคารในการ
เขา้มามีส่วนร่วมในการอนุรักษใ์นรูปแบบต่างๆ คือ 1. เงินช่วยเหลือ และเงินให้ยืม 2. ระบบภาษี 3.
การโอนสิทธ์ิในการพฒันาท่ีดินและอาคาร 

2. การยกย่องและการให้รางวัล 
        แรงจูงใจในลกัษณะน้ี โดยทัว่ไปแบ่งได้เป็น 2 ลกัษณะคือ การให้รางวลัยก
ย่องตวับุคคล คือการยกย่องหรือแสดงการยอมรับผูเ้ช่ียวชาญ หรือประชาชนในพื้นท่ี ซ่ึงด าเนิน
กิจกรรมในการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารเก่า หรือบริเวณซ่ึงมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์และ
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วฒันธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างแก่บุคคลหรือชุมชนอ่ืน และการให้รางวลัสถานท่ี ซ่ึงหมายถึงการ
แสดงการยอมรับและประชาสัมพนัธ์ใหส้าธารณะชนไดรั้บรู้ 

3. การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) 
       การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ หรือพฒันาพื้นท่ีอาคารท่ีมีคุณค่า
ทางประวติัศาสตร์และวฒันธรรมอาจท าไดห้ลายวธีิ เช่น การปรึกษาสาธารณะ และกลไกระดบัราก
หญา้ 

4.การฝึกอบรม (Training Programmers) 
   การให้การฝึกอบรมและการแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร ถือเป็นมาตรการ
สร้างแรงจูงใจท่ีส าคญั และเป็นท่ีนิยมมากอีกมาตรการหน่ึง เน่ืองจากมาตรการน้ีเป็นกิจกรรมท่ีจะ
ส่งผลทางเศรษฐกิจต่อชุมชน และทอ้งถ่ินโดยตรงในลกัษณะการสร้างรายไดใ้ห้กบัทอ้งถ่ิน การให้
ความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิค ความรู้ ความเช่ียวชาญตลอดจนทกัษะเฉพาะดา้นให้แก่กลุ่มคน จะ
ท าให้กิจกรรมการอนุรักษ์ท่ีต้องการความเช่ียวชาญเฉพาะด้านเกิดข้ึนได้จริง สามารถลบล้าง
แนวความคิดท่ีว่า “งานด้านการอนุรักษ์มีตน้ทุนและค่าใช้จ่ายสูงเกินไป” หรือ “ในปัจจุบนัจะหา
คนท างานด้านน้ีได้น้อยเต็มที” ซ่ึงบ่อยคร้ังเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถผลกัดนัด้านการอนุรักษ์ให้
เกิดข้ึนเป็นรูปธรรมได ้

5.การส่งเสริมกจิกรรมการอนุรักษ์และให้การศึกษาแก่ชุมชน (Promotion and 
Public Education) 
      การส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษแ์ละให้การศึกษาแก่ชุมชนมีเป้าหมายหลกัเพื่อ
สร้างความสนใจ และเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวความคิดเร่ืองการอนุรักษ์มากกว่า
การด าเนินกิจกรรมการอนุรักษโ์ดยตรง แรงจูงใจประเภทน้ีจดัเป็นกระบวนการท่ีส าคญัมากในการ
สร้างพื้นฐานและทศันคติตลอดจนมุมมองท่ีดา้นการอนุรักษใ์หแ้ก่ประชาชนในรูปแบบต่างๆ ดงัน้ี 
   1.การท าป้ายอนุสรณ์ (Commemoration)  หมายถึงการน าเสนอขอ้มูล
จ าเพาะพื้นฐานเก่ียวกบัสถานท่ีท่ีมีความส าคญัทางวฒันธรรมและประวติัศาสตร์ เพื่อเป็นการให้
ความส าคญัแสดงการระลึกถึงสถานท่ี รวมทั้งเป็นการใหข้อ้มูลพื้นฐานแก่ผูม้าเยอืนดว้ย 
   2 .ก า ร น า เส น อ แ ล ะ ก า ร แ ป ล ค ว าม ห ม า ย  (Presentation and 
Interpretation) เทคนิคน้ีนิยมน ามาใช้กบัอาคารทัว่ไป ท่ีไม่มีความโดเด่นมากแต่ก็จดัอยู่ในเขตท่ี
ควรค่าแก่การอนุรักษ์ เพื่อดึงความสนใจของผู ้คนโดยการน าเสนอวิวฒันาการ ความเป็นมา 
ความส าคญัในอดีต และการใชง้านในปัจจุบนั รวมทั้งระบุถึงหน่วยงานท่ีรับผดิชอบดูแล 
   3.การให้การศึกษาแก่ชุมชน (Public Education) จดัเป็นแนวทางท่ีจะท า
ใหก้ระบวนการอนุรักษบ์รรลุผลส าเร็จในระยะยาว เน่ืองจากหากชุมชนมีประชาชนหรือกลุ่มบุคคล
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ท่ีสนใจ และมีความตั้งใจจริงท่ีจะด าเนินการอนุรักษ์ เม่ือมีการริเร่ิมโครงการเก่ียวกบัการอนุรักษ ์
ชุมชนท่ีเขม้แขง็จะมีความตั้งใจและมุ่งมัน่ใหโ้ครงการนั้นๆ เกิดผลในทางปฏิบติัไดจ้ริง 
 
2.4 กรอบความคิดเชิงทฤษฏี (Theoretical Framework)  
           เป็นกรอบแนวคิดท่ีเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของตวัแปรทั้งหมดประกอบไปด้วย (1) บทบาท
พระสงฆ์ เป็นตวัแปรอิสระ (Independent  Variable) หรือตวัแปรตน้โดยท่ีผูว้ิจยัใช้กรอบแนวคิด
ของ พระมหากฤษฎา นนัทเพรชและพระมหาทนงชยั บูรณพิสุทธิ มาใชใ้นการเช่ือมโยงในงานวจิยั
เร่ือง บทบาทของวดัต่อวิถีชีวิตชุมชนไทยมอญในอ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี (2) บทบาทวดั 
ตวัแปรอิสระ (Independent  Variable) หรือตวัแปรตน้ โดยผูว้ิจยัใช้กรอบแนวคิดของมหาวิทยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั มาใชใ้นการเช่ือมโยงในงานวจิยัเร่ือง บทบาทของวดัต่อวิถีชีวิตชุมชน
ไทย-มอญในอ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี โดยท่ีบทบาทของวดัและพระสงฆ์ มีส่วนในการ
สร้างความเช่ือมโยงสู่ลักษณะของชุมชนและไปสู่  (3) บทบาทของชุมชน ตัวแปรอิสระ 
(Independent  Variable) หรือตวัแปรตน้ ซ่ึงผูว้จิยัใชแ้นวคิดของ กฤติน จนัทร์สนธิมา มาเป็นกรอบ
แนวคิดเพื่อหาขอ้คน้พบตามงานวิจยัเร่ือง บทบาทของวดัต่อวิถีชีวิตชุมชนไทยมอญในอ าเภอสาม
โคก จงัหวดัปทุมธานี  
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รูปภาพที ่11 แผนผงักรอบความคิดเชิงทฤษฏี (Theoretical Framework) 
 

1. บทบาทดา้นการศึกษา 
2. บทบาทดา้นการอบรมทาง 
     จริยธรรม 
3. บทบาทดา้นการเผยแผธ่รรม 
4. บทบาทดา้นการพฒันาชนบท 
5. บทบาทดา้นสงัคมสงเคราะห์   
6. บทบาทดา้นการพฒันาจิตใจ 
7. บทบาทดา้นการส่งเสริมและ
อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม 
8. บทบาทดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
9. บทบาทดา้นการรักษาโรค 
 
(พระมหากฤษฎา นนัทเพชร, 2540) 
(พระมหาทนงชยั บูรณพิสุทธิ, 2550) 

บทบาท 
พระสงฆ์ 

การอนุรักษ์ 
มรดกทางวฒันธรรม 

บทบาทชาวบ้าน 
และ 

กรรมการวดั 

1.ร่วมการบริหารจดัการท่ีดิน 
     ของวดั                                           
2.ร่วมการบริหารจดัการเงิน 
     บริจาค                                                
3.ร่วมการบริหารจดัการศาสน 
     สมบติัของวดั                                                
4.คอยช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ          
    ภายในวดั                                                       
5.คอยรับใชท้ ากิจต่างๆ แทน  
    พระสงฆ ์     
             
(กฤติน จนัทร์สนธิมา, 2557) 

1) เป็นสถานศึกษา 
2)  เป็นสถานสงเคราะห์  
3)  เป็นสถานพยาบาล  
4)  เป็นท่ีพกัคนเดินทาง 
5)  เป็นสถานท่ีท่ีชาวบา้นพบปะ 
      สงัสรรค ์และพกัผอ่น 
6)  เป็นสถานท่ีจดังานเทศกาลและ  
     มหรสพต่าง ๆ  
7)  เป็นท่ีไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 
8)  เป็นศูนยก์ลางศิลปะและ  
     วฒันธรรม   
9)  เป็นคลงัพสัดุ ส าหรับเก็บของใช ้ 
      ต่าง ๆ  
10) เป็นศูนยก์ลางการบริหารประเทศ 
11) เป็นท่ีประกอบพิธีกรรม  
 

 (มหาวิทยาลยั 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 2551) 

บทบาท 
วดั 
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บทที ่3  
วดักบัชุมชน 

 
3.1 วดัมอญในอ าเภอสามโคก 
            พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ กล่าวถึงประวติัความเป็นมาของชาวมอญในอ าเภอ
สามโคก จงัหวดัปทุมธานีวา่ บริเวณบา้นสามโคก มีชาวมอญอพยพเขา้มาอยูอ่าศยัตั้งแต่สมยัอยธุยา
ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์ ชาวมอญกลุ่มน้ีส่วนใหญ่อพยพมาจากเมืองเมาะตะมะ ต่อมาในสมยั
กรุงธนบุรีมี ชาวมอญกลุ่มใหญ่น าโดยพระยาเจ่ง พระยากลางเมือง ตละเสียง และตละเกล็บ ซ่ึงส่วน
ใหญ่มาจากเมืองเมาะตะมะ (เจา้พระยาทิพากรวงศ์, 2505) อพยพเขา้มาตั้งบา้นเรือนอยูท่ี่บา้นสาม
โคกอีกระลอกหน่ึง ต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไดมี้ชาวมอญจ านวนมาก น า
โดยสมิงสอดเบาพาชาวมอญอพยพเขา้มา โดยส่วนมากเป็นชาวมอญเมืองเมาะตะมะ  
            อาจกล่าวไดว้า่ การท่ีชาวมอญอพยพเขา้มาตั้ง หลกัแหล่งอยูอ่าศยัท่ีเมืองสามโคกสมทบกนั
หลายคร้ัง หลายหน ไดท้  าให้พื้นท่ีน้ีเป็นแหล่งอยูอ่าศยัของชาวมอญท่ีใหญ่ทีสุดแหล่งหน่ึงในภาค
กลางประเทศไทยในปัจจุบนั ส่วนใหญ่ตั้ง บา้นเรือนอยูห่นาแน่นบริเวณริมแม่น ้ าเจา้พระยาทั้ง สอง
ฝังในอ าเภอสามโคก (วีรวฒัน์ วงศ์คุปไทย, 2549) โดยเฉพาะท่ีบา้นกลาง บา้นทา้ยเกาะ บา้นเจดีย์
ทอง บา้นบางโพธิ บา้นศาลาแดง บา้นสวนมะม่วงบน บา้นตากแดด และบา้นสะตือ เป็นตน้  
             ชุมชนหมู่บา้นมอญจะมีวดัเป็นศูนยก์ลาง โดยมีอตัลกัษณ์ท่ีส าคญั คือ เจดียม์อญ เสาหงส์ 
ธงตะขาบ  ซ่ึงปัจจุบนัภายในจงัหวดัปทุมธานีมีวดัมอญ จ านวน 65 วดั (มาณพ แก้วหยก, 2555) 
นบัวา่มากท่ีสุดในบรรดาจงัหวดัของไทยท่ีมีชุมชนมอญตั้งอยู ่
             วดัมอญในอ าเภอสามโคกท่ีเลือกมาเป็นกรณีศึกษามีจ านวน 3 วดัดว้ยกนัประกอบไปดว้ย 1.
ว ัด เจดีย์ทอง 2.ว ัดศาลาแดงเหนือ 3.ว ัดท้ายเกาะใหญ่    เน่ืองจากมีอัตลักษณ์  ว ัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและภูมิปัญญาในการด าเนินวิถีชีวิตแบบมอญกนัเหนียวแน่นในอ าเภอ
สามโคกโดยมีรายละเอียดท่ีส าคญัดงัรูปภาพท่ี 11 และตารางท่ี 1  
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(ก) 

 

 
(ข) 
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(ค) 

                                                                                                                              
รูปภาพที ่12 แสดงแผนผงัและรายละเอียดวดั กรณีศึกษา 

(ก) วดัเจดียท์อง (ข) วดัศาลาแดงเหนือ  (ค) วดัทา้ยเกาะใหญ่ 

 

รายช่ือวดั 
สาย
บงัคบั
บญัชา 

ผูส้นบัสนุนส าคญั 
สถาปัตยกรรม
พื้นถ่ิน(วดั) 

สถาปัตยกรรม
พื้นถ่ิน(บา้น) 

สญัลกัษณ์
(มอญ) 

พิพิธภณัฑ ์
(มอญ) 

โรงเรียน 
ภาษา 
(มอญ) 

1 
วดั
เจดีย์
ทอง 

ธรรมยุต 
เจา้พระยามหา

โยธา (เจ่ง คชเสนี) 
แบบเจดีย ์

อานนัทเจดีย ์
บา้นเรือน
มอญ 

ธงตะขาบ 
เสาหงส์ 

  

สวด
มนต์
ภาษา
มอญ 

2 

วดั
ศาลา
แดง
เหนือ 

ธรรมยุต 
สุดใจ ไกรจิตติ 
(อธิบดีผูพ้ิพากษา
ศาลอุทธรณ์) 

แบบเจดีย ์  
ชเวมอดอ 

บา้นเรือน
มอญ 

ธงตะขาบ 
เสาหงส์ 

พิพิธภณัฑ์
โบราณวตัถุ 

 

สวด
มนต์
ภาษา
มอญ 

3 

วดั
ทา้ย
เกาะ
ใหญ่ 

ธรรมยุต รัชกาลท่ี5 
แบบเจดีย ์
ชเวดากอง 

บา้นเรือน
มอญ 

ธงตะขาบ 
เสาหงส์
(แห่โนอ้) 

พิพิธภณัฑ์
โบราณวตัถุ 

วดัทา้ย
เกาะ 

สวด
มนต์
ภาษา
มอญ 

    ตารางที ่1  แสดงองคป์ระกอบของวดั (กรณีศึกษา)ในความเป็นมอญ 
 

3.1.1 วดัเจดีย์ทอง  
                           วัดเจดีย์ทอง ตั้งอยู่เลขท่ี 66 บา้นเจดียท์อง ถนนสามโคก-ทา้ยเกาะ หมู่ท่ี 7ต าบล
คลองควาย อ าเภอสามโคก สังกดัคณะสงฆ์ธรรมยุต อยู่บนฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ าเจา้พระยา สร้าง
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ข้ึนสมยัอยุธยาซ่ึงมีชาวรามญัได้อพยพหนีพม่าจากเมืองเมาะตะมะ ตั้งแต่สมยัพระเจา้กรุงธนบุรี 
โดยมีพระยารามซ่ึงเป็นบุตรของเจา้พระยามหาโยธา (เจ่ง คชเสนี) และเป็นนอ้งชายของเจา้พระยา
มหาโยธา (ทอเรียะ คชเสนี) เป็นผูริ้เร่ิมบูรณะวดัเจดียท์อง พร้อมทั้งสร้างถาวรวตัถุ กุฏิ ศาลาข้ึน
ใหม่ โดยสร้างวดัเม่ือ พ.ศ. 2365 รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา้นภาลยัพระมหากษตัริย์
ไทยรัชกาลท่ี 2 ในราชวงศจ์กัรี และไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมา วนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2497 
วดัเจดียท์อง มีช่ือวดัภาษามอญว่า “เภียมุเดิง” หรือ “เภียฮั้วเดิง” โดยได้แสดงรายละเอียดพื้นท่ี
ภายในวดัและองคป์ระกอบของวดัดงัรูปภาพท่ี11 
                             รายช่ือเจ้าอาวาส (ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั) 
                                     1. พระอธิการปติญญา (คนมอญ) 
                                     2. พระอธิการนอ้ย คุณสาโร (คนมอญ) 
                                     3. พระอธิการทองสุก สีลสาโร พ.ศ. 2470 – 2486 (คนมอญ) 
                                     4. พระอธิการขนั ฐานวโร พ.ศ. 2486 – 2500 (คนมอญ) 
                                     5. พระครูโกวิทวรคุณ (จอน โกลิโต) พ.ศ. 2501 – 2540 (คนมอญบา้นเจดีย์
ทอง) ต.คลองควาย อ.สามโคก จ. ปทุมธานี 
                                      6. พระครูโสภณ สุตวฒัน์ (สมโภชน์) พ.ศ. 2541 – 2564 (คนมอญบา้นเจดีย์
ทอง) ต.คลองควาย อ.สามโคก จ. ปทุมธานี 
 

 
รูปภาพที ่13 แสดงรายละเอียดพ้ืนท่ีภายในวดัเจดียท์อง 
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                         ส่ิงส าคัญภายในวดัเจดีย์ทอง 
                 1. เจดีย์ทรงมอญ (เจดียอ์านนัทะ) 

                                     เจดียท์รงมอญ (เจดียอ์านนัทะ) เป็นลกัษณะเจดียอ์านันทะ เมืองพุกาม ท่ีมี
ลกัษณะของมุขเด็จยื่นออกไปเท่ากนัทั้ง 4 ดา้น ลกัษณะของเจดียอ์ยูใ่นผงัส่ีเหล่ียมทรงมณฑปและมี
น ้าลอ้มรอบเจดีย ์ส่วนฐานชั้นล่างเป็นฐานเขียงยกสูง ถดัข้ึนไปเป็นฐานบวั ส่วนฐานชั้นล่างเป็นฐาน
เขียงยกสูง ถัดข้ึนไปเป็นฐานบัว หมายถึงคิ้ว ท่ีประดับเป็นแถวบนระนาบ เรียกว่า ลวดบัว มี
ลกัษณะต่าง ๆ กนัไป โดยฐานท่ีรองรับองคเ์จดียศิ์ลปะมอญของวดัเจดียท์องมีหนา้กระดานล่าง บวั
คว  ่า ทอ้งไม ้มีเส้นลวดบวั บวัคว  ่า และลวดบวัหนา้กระดานบนแบบฐานบวัซ่ึงเป็นลกัษณะท่ีพบใน
เจดียไ์ทย (เชษฐ์  ติงสัญชลี, 2554) ซ่ึงชุดฐานบวัส่วนล่างจะเร่ิมจากหน้ากระดานล่าง ท่ีนูนออกมา
มากสุด ไล่เรียงข้ึนไปเป็นบวัคว  ่าระหวา่งลวดบวัทั้งสองแบบน้ีมีแนวนอนเป็นเส้นเล็ก ๆ คัน่กบัลวด
บัวเช่นกัน เรียกว่า เส้นลวดบัว  แต่นิยมเรียกสั้ น ๆ ว่าเส้นลวด ส่วนกลางคือระนาบของแท่น
ส่ีเหล่ียมเป็นท้องไม้ ตอนบนของท้องไม้ประดับชุดลวดบัวท่ีมีแบบเดียวกัน โดยประดับหน้า
กระดานไวบ้น เม่ือเปล่ียนต าแหน่งท่ีประดบัช่ือจะเปล่ียนเป็นหนา้กระดานบน เรียกวา่บวัหงาย ถดั
ข้ึนไปหน้ากระดานบนมีการวางประดบัเจดียบ์ริวาร โดยเจดียป์ระธานมีการเช่ือมต่อกบัมุขท่ียื่น
ออกมาทั้ง 4 ดา้น  ทั้งน้ี เจดียบ์ริวารอยู่ในผงัแปดเหล่ียมไม่ยกเก็จ ชุดฐานท าคลา้ยบวัถลาเพียงชั้น
เดียวประดบัดว้ยใบโพธ์ิ คัน่ดว้ยทอ้งไม ้ถดัข้ึนไปเป็นบวัปากระฆงั เป็นลูกแกว้สามเส้นซ่ึงดูคลา้ย
มาลยัเถาซ่ึงอยูใ่นผงักลมลกัษณะเดียวกบัเจดียสุ์เล เพียงแต่ไม่ท าเป็นผงัแปดเหล่ียม ก่อนจะรองรับ
องคร์ะฆงัและรัดอก และบวัคอเส้ือตามแบบแผนของเจดียม์อญ ไม่มีบลัลงัก์แบบเจดียศิ์ลปะมอญ-
พม่า หากแต่ปลอ้งไฉนจะมีลกัษณะห่าง และปลีมีความยาว เจดียป์ระธาน อยูใ่นผงัแปดเหล่ียมไม่
ยกเก็จ ชุดฐานเป็นบวัลาด ตรงทอ้งไมป้ระดบัดว้ยดอกกลมสลบับั้ง ซ่ึงเป็นลวดลายแบบไทย ถดัข้ึน
ไปเป็นลูกแกว้ประดบัดว้ยกลีบใบ โดยบวัคว  ่าสลบัลูกแกว้สองชั้น ถดัข้ึนไปส่วนองคร์ะฆงัและยอด 
เจดียบ์ริวาร (สถูปิกะ) ประกอบดว้ย บวัปากระฆงั ลวดบวัมาลยัเถาสามชั้น นอกนั้นมีระบบตาม
ศิลปะเจดียม์อญ-พม่า คือ มีรัดอก บวัคอเส้ือ ปลอ้งไฉน ปัทมบาท และปลียาว ส่วนเจดียป์ระธาน 
องค์ประกอบคลา้ยกบัเจดียบ์ริวาร เพียงแต่มีขนาดใหญ่กวา่ และบวัคอเส้ือประดบัลายใบโพธ์ิ ดงั
รูปภาพท่ี13  
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(ก) 
 

 
(ข ) 

รูปภาพที ่14  แสดงภาพเจดียท์รงมอญ (เจดียอ์านนัทะ) วดัเจดียท์อง 
(ก) เจดียอ์านนัทะ วดัเจดียท์อง (ข) แผนผงัเจดียอ์านนัทะ วดัเจดียท์อง 
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                          2. เสาหงส์ ธงตะขาบ 
                                 เสาและธงหมายถึงเป็นธงชยัของพระอรหันต์ท่ีประกาศให้สังคมโลกให้รับรู้
ถึงสัจจธรรมและความมีชยัต่อสรรพทุกขท์ั้งปวงในทางพุทธศาสนา ซ่ึงค าศพัทใ์นภาษามอญใชค้  า
วา่ ตางแจ็ะโหน่ ตาง ภาษามอญหมายถึง หลกั หรือเสา แจ็ะโหน่ หมายถึง ชนะ หรือ มีชยั เม่ือเพ่ง
ตามรูปศพัท์และต านานเก่ียวกบัพุทธศาสนา แลว้จะเห็นไดว้่า ผื่นผา้ท่ีโบกไสวอยู่บนยอดเสานั้น 
เป็นสัญลักษณ์แห่งความมีชัย หรือท่ีเรามกั ได้ยินว่าธงชัยพระอรหันต์นั่นเอง ( แปลจากใบลา
นภาษามอญวดัคงคาราม ราชบุรี จารเม่ือพ.ศ. 2374)  (จวน เครือวิชาฌยาจารย์, 2548)   ประเพณี
ถวายธงตะขาบ การถวายธงตะขาบเป็นประเพณีท่ีชาวไทยรามญัเมืองปทุมธานีและชุมชนวดัเจดีย์
ทอง  ถือปฏิบติักนัในเทศกาลวนัสงกรานต ์กระท ากนัท่ีเสาหงส์หนา้เจดีย ์หรือโบสถ์ วิหารอนัเป็น
สัญลกัษณ์ของชาวรามญัแห่งหงสาวดีเสาหงส์ท าดว้ยไมก้ลมหรือเหล่ียมมีเสาประกบคู่ประดบัดว้ย
บวัหวัเสาท่ีปลายเสามีรูปหงส์ทรงเคร่ืองหล่อดว้ยโลหะยืนอยู่ปลายเสากางปีกทั้งสองขา้งท่ีจะงอย
ปากหงส์แขวนดว้ยกระด่ิง บนสุดมีฉัตรสามชั้นปักอยู่ ชาวรามญัเรียกเสาหงส์ว่า “เทียะเจมเจียนู่ ” 
ประเพณีถวายธงตะขาบจะจดัท ากนัในวนัสุดทา้ยของวนัสงกรานต์ท่ีศาลาวดั    โดยใช้ผา้เป็นผืน
ยาวตดัเป็นรูปตวัตะขาบ ใส่ไมไ้ผ่เป็นระยะๆ ตลอดผืน ติดธงเล็กๆ ท่ีซ่ีหัวไม้ไผ่ เม่ือเสร็จแล้วดู
ไกลๆ คลา้ยตวัตะขาบ ชาวรามญัเรียกธงน้ีวา่ “ อะลามเทียะก้ี ” หลงัจากท าเสร็จแลว้ ในตอนบ่ายก็
จะมีการแห่ธง โดยช่วยกนัจบัขอบธงตลอดทั้งผืน แห่ธงไปตามหมู่บา้น มีขบวนเถิดเทิงกลองยาว
ประกอบขบวน เสร็จแลว้น ามาท าพิธีถวายธงท่ีหนา้เสาหงส์ แลว้ชกัข้ึนสู่ยอดเสา เพื่อเป็นการบูชา
พระพุทธเจา้ และสืบสานประเพณีต่อมาจนถึงทุกวนัน้ี ดูรายละเอียดไดจ้ากภาพท่ี13 
 

 
ภาพที ่15  แสดงภาพเสาหงษ ์ธงตะขาบ วดัเจดียท์อง 
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3.1.2 วดัศาลาแดงเหนือ  
                       วดัศาลาแดงเหนือ จึงมีช่ือมอญว่า “เภียปราน” ตั้ งอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ าเจ้าพระยา ทิศ
ตะวนัออก ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี สร้างในปีพ.ศ.2359 วิสุงคามสีมา (เขตท่ี
พระราชทานแก่สงฆเ์พื่อใชเ้ป็นท่ีสร้างพระอุโบสถ)ในปีพ.ศ. 2409 วดัศาลาแดงเหนือดั้งเดิมอยูใ่น
เมืองเมาะตะมะ ประเทศพม่า หรือ เมียนมาร์ (Myanmar) ชาวบา้นหนีภยัสงครามและอพยพเขา้มา
เมืองไทยประมาณปีพ.ศ. 2317 และมาจบัจองท่ีดินริมฝ่ังแม่น ้าเจา้พระยาดา้นตะวนัออกท่ีเป็นอาณา
เขตของเมืองสามโคกแล้วจึงช่วยกันสร้างวดัข้ึน ด้วยความผูกพันกับถ่ินฐานเดิมท่ีเมืองมอญ 
ประเทศพม่า หรือ เมียนมาร์ (Myanmar) จึงตั้งช่ือตามช่ือเดิมท่ีเมืองมอญ วดัศาลาแดงเหนือจึงมีช่ือ
มอญวา่ เภียปราน แปลวา่ วดัไมแ้ดง ตามช่ือวดัเดิมท่ีเมืองมอญ ประเทศพม่า วดัศาลาแดงเหนือเป็น
วดัเก่าแก่สังกดัธรรมยุตสร้างข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี2 นอกจากวดัจะเป็นศูนยร์วมจิตใจของชาวบา้น
แลว้ พระสงฆ์มอญยงัมีบทบาทส าคญัในการเป็นผูน้ าชุมชนและอบรมสั่งสอน เยาวชนให้เขา้มา
บวชเรียนศึกษาพระธรรมวินัย การนับถือพุทธศาสนาของคนมอญค่อนข้างเคร่งครัดและมี
จุดมุ่งหมายเพื่อตดักิเลส (พชัรินทร์ ม่วงงาม, 2547)โดยได้แสดงรายละเอียดพื้นท่ีภายในวดัและ
องคป์ระกอบของวดัดงัรูปภาพท่ี15 
                    รายช่ือเจ้าอาวาส (ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั) 
                                     1. พระมอญท่ีอพยพมาจากเมืองเมาะตะมะ ไม่ทราบช่ือและฉายา (เพราะ
ขาดการบนัทึก) 
                                     2. พระมอญ ไม่ทราบช่ือและฉายา (เพราะขาดการบนัทึก) 
                                     3. พระอาจารยหิ์น ปุปฺผธมฺโม พ.ศ. 2433 – 2449 คนมอญบา้นเดิง ต.บา้นง้ิว 
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 
                                     4. พระอธิการบุนนาค ปทุโม พ.ศ. 2451 – 2502 คนมอญบา้นเดิง ต.บา้นง้ิว 
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 
                                     5. พระอาจารยท์องคลัง พุทธวโส พ.ศ. 2502 – 2503 คนมอญบ้านเดิง ต.
บา้นง้ิว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 
                                      6. พระครูปทุมธรรมรัต (อ าภา อาทิตโต) พ.ศ. 2503 – 2537 คนมอญบา้น
เดิง ต.บา้นง้ิว อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 
                                      7. พระครูธรรมวรญาณ เจา้อาวาสวดัสามคัคิยาราม พ.ศ. 2537 รักษาการเจา้
อาวาสวดัศาลาแดงเหนือ 
                                       8. พระครูปทุมธรรมพิลาส (ทวี อติวิโร) พ.ศ. 2538 – 2564 คนมอญบา้น
ศาลาแดงเหนือ ต.เชียงรากนอ้ย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 
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รูปภาพที ่16 แสดงผงัรายละเอียดพ้ืนท่ีภายในวดัศาลาแดงเหนือ 

 

                          ส่ิงส าคัญภายในวดั 
                 1. พระเจดีย์ทรงมอญ (พระเจดียมุ์เตา) 

                        รูปแบบโดยรวมของพระเจดียแ์บบมอญวดัศาลาแดงเหนือ พบวา่มีลกัษณะโดยรวม
แบบพระเจดีย(์ชเวมอดอ ภาษาพม่า)หรือพระเจดียมุ์เตา ท่ีเมืองหงสาวดี องค์ระฆงัอว้นกลมคลา้ย
ดอกบัวตูม ท าส่วนฐานอยู่ในแผนผงัแปดเหล่ียมไม่เพิ่มมุม ส่วนองค์ระฆงัและส่วนยอดอยู่ใน
แผนผงัวงกลม แสดงใหเ้ห็นวา่แผนผงัลกัษณะดงักล่าวเป็นท่ีนิยมอยา่งมากในภาคกลางประเทศไทย 
จนอาจกล่าวได้ว่าแผนผงัลกัษณะดงักล่าวเป็น "แผนผงัแบบมาตรฐานของเจดียแ์บบมอญในภาค
กลางประเทศไทย ลวดบวัฐานมีลวดบวัฐาน คือประกอบด้วย บวัคว  ่าสลบักบัหน้ากระดาน ซ้อน
ลดหลัน่กนัจ านวน 1-3 ชั้น ต่อดว้ยชุดลูกแกว้จ านวน 3 ชั้น ซ้อนลดหลัน่ท าหนา้ท่ีรองรับองคร์ะฆงั 
ดงัรูปภาพท่ี13 
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รูปภาพที ่17  แสดงภาพเจดียท์แบบเจดียช์เวมอดอหรือพระธาตุมุเตา 

 

                         2. เสาหงส์ ธงตะขาบ  
                                 ประเพณีแห่หงส์ ธงตะขาบ เป็นประเพณีท่ีคนไทยเช้ือสายมอญบา้นศาลาแดง
เหนือ ถือปฏิบติักนัในเทศกาลวนัสงกรานต ์กระท ากนัท่ีเสาหงส์หนา้เจดีย ์หรือ โบสถ ์วหิารอนัเป็น
สัญลกัษณ์ของชาวมอญ  ประเพณีถวายธงตะขาบจะจดัท ากนัในวนัสุดทา้ยของวนัสงกรานตท่ี์ศาลา
วดั    โดยใชผ้า้เป็นผืนยาวตดัเป็นรูปตวัตะขาบ ใส่ไมไ้ผเ่ป็นระยะๆ ตลอดผืน ติดธงเล็กๆ ท่ีซ่ีหวัไม้
ไผ ่เม่ือเสร็จแลว้ดูไกลๆ คลา้ยตวัตะขาบ ชาวมอญบา้นศาลาแดงเรียกธงน้ีวา่ “ อะลามเทียะก้ี ” โดย
คนไทยเช้ือสายมอญบา้นศาลาแดงเหนือ เรียกหางหงส์ หรือ ธงตะขาบวา่“โน่” เรียกการแห่หางหงส์ 
ธงตะขาบวา่ “แห่ฮะตะโน่” (มาณพ แกว้หยก, 2555) 
                               ยอดเสาธงชัยเดิมเป็นรูปช้างสามเศียร หรือรูปอ่ืน เพิ่งมีการสร้างเสาหงส์ข้ึน
ภายหลงั เพราะผนวกเอาความเช่ือท่ีวา่หงส์เป็นสัญลกัษณ์ของมอญเขา้ไปดว้ย ต านานเก่ียวกบัหงส์
มีอยู่วา่ หลงัจากท่ีพระพุทธเจา้ตรัสรู้ ได ้8 ปี ไดเ้สด็จไปโปรดสัตวใ์นแควน้ต่างๆ วนัหน่ึงไดเ้สด็จ
มาถึงภูเขาสุทศันมรังสิต ซ่ึงอยูท่างเหนือของเมืองสะเทิม ทรงทอดพระเนตรเห็นหงส์ทอง 2 ตวัเล่น
น ้ าอยู ่โดยตวัเมียเกาะอยูบ่นหลงัตวัผู ้เน่ืองจากเนินดินกลางทะเลทางทิศตะวนัออกท่ียืนอยูมี่ขนาด
เล็กพอให้หงส์ยืนไดต้วัเดียว พระพุทธเจา้ทรงเห็นว่าในภายหน้า เนินดินท่ีหงส์ทองทั้งสองตวัเล่น
น ้าจะกลายเป็นแผน่ดินกวา้งใหญ่ไพศาล เป็นมหานครท่ีมีพระเจา้แผน่ดินปกครอง และศาสนาของ
พระองคจ์ะเจริญรุ่งเรือง เม่ือพระพุทธเจา้เสด็จดบัขนัธปรินิพพานไปแลว้ 100 ปี เนินดินกลางทะเล
นั้นก็ต้ืนเขินจนกลายเป็นแผน่ดินกวา้งใหญ่ มีพระราชบุตรของพระเจา้เสนะคงคา ทรงพระนามว่า
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สมลกุมารและวิมลกุมาร รวบรวมไพร่พลตั้งเป็นเมืองช่ือว่าหงสาวดี ซ่ึงมอญเรียกว่า อองสาแวะ
ตอย ดงันั้นชาวมอญในหงสาวดีจึงใชห้งส์เป็นสัญลกัษณ์ของประเทศแต่นั้นมา 
                               ต่อมาไดมี้การรวมเอาธงตะขาบกบัเสาหงส์เขา้ดว้ยกนั ธงตะขาบจึงถูกเรียกว่า 
หางหงส์ อีกช่ือหน่ึง การถวายธงตะขาบเป็นพุทธบูชา เกิดข้ึนเน่ืองจากทุกส่วนของตะขาบนั้นคน
มอญตีความออกเป็นปริศนาธรรมไดท้ั้งส้ิน นบัตั้งแต่ล าตวั จากหวัถึงหางมี 22 ปลอ้ง ขาทั้งสองขา้ง
นับได้ 20 คู่  คือ 40 ขา มีหนวด 2 เส้น มีหาง 2 หาง มีเข้ียว 2 เข้ียว มีตา 2 ข้าง สอดคล้องกับ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (พชัรินทร์ ม่วงงาม, 2547) ดังน้ี ดูรายละเอียดปริศนาธรรมธง
ตะขาบตารางท่ี2 
 

องคป์ระกอบของ 
ธงตะขาบ 

หลกัธรรม 

หนวด 2 เส้น 
ธรรมท่ีมีอุปการะมาก 2 อยา่ง ไดแ้ก่ สติ คือ ความระลึกไดแ้ละ สัมปชญัญะ 
คือ ความรู้ตวั 

หาง 2 หาง ขนัติ คือ ความอดกลั้น โสรัจจะ คือ ความเสง่ียม เจียมตวั 

เข้ียว 2 เข้ียว หริ คือ ความละอายแก่ใจเม่ือท าชัว่ โอตัปปะ คือ ความเกรงกลวัเม่ือท าบาป 

ตา 2 ขา้ง 
บุคคลท่ีหาได้ยาก 2 ประเภท ได้แก่บุพการี คือบุคคลผูท้  าอุปการะมาก่อน
กตญัญูกตเวที บุคคลผูรู้้อุปการะท่ีท่านท าแลว้ และเราท าตอบแก่ท่าน 

ล าตวั 22 ปลอ้ง สติปัฎฐาน 4 สมัมปัปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย ์5 และ พละ 5 

ขา 40 ขา กุศลกรรมบท 10 บุญกริยาวตัถุ 10 นาถกรณธรรม 10 และ อนุสติ 10  

                ตารางท่ี 2  ปริศนาธรรมธงตะขาบ 
 

 

รูปภาพที ่18   เสาหงส์ (เสาแจ็ะโหน่)  ธงตะขาบ (โหน่) 
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3.1.3 วดัท้ายเกาะใหญ่  
                       วดัทา้ยเกาะใหญ่หรือวดัรามญัมีช่ือเดิมว่า วัดแวงซาม ซ่ึงเป็นภาษารามญั แปลวา่ วงั
จรเข ้วดัท่ีชาวรามญัจากเมืองเยและ เมืองเมาะตะมะ เมืองเมาะละแหม่ง ไดอ้พยพหลบภยัมาพึ่งพระ
โพธิสมภารในแผน่ดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยธุยา ตามท่ีปรากฏในพงศาวดาร ปี 
พ.ศ. 2202-2206 โดยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงโปรดเกล้าพระราชทานให้ครอบครัวชาว
รามญัไปตั้งบา้นเรือนอยูท่ี่สามโคก ปลายเขตแดนติดต่อกรุงศรีอยุธยา และชาวรามญั  ไดร้วมกลุ่ม
ก่อตั้งหมู่บา้น เวยีงจามและไดก่้อสร้างวดัเวียงจามเป็นศูนยร์วมทางพระพุทธศาสนาประจ าหมู่บา้น
ในปีพ.ศ. 2365 ไดรั้บพระราชทานวสุิงคามสีมาเม่ือพ.ศ. 2494 และไดส้ร้างเจดียช์ะเวดากองไวริ้มฝ่ัง
น ้ าเจา้พระยาเพื่อสักการะบูชา และต่อมาในปี พ.ศ. 2482 ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นวดัทา้ยเกาะใหญ่ ภายใน
วดัยงัมีธรรมาสน์บุษบก ศิลปะรัตนโกสินทร์ กุฎิทรงไทย ตาลปัตรพัดยศ ป่ินโต สังเค็ดท่ี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว พระราชทานไว ้ภายในพระอุโบสถมีพระประธานปาง
สมาธิลอ้มรอบดว้ยภาพเขียนพุทธประวติั บอกเล่าเร่ืองราวส าคญัของพระพุทธศาสนา ส าหรับวดั
ทา้ยเกาะใหญ่ในอดีตสมยัรัชกาลท่ี 5 ไดเ้สด็จประพาสตน้มาพกัแรม ท่ีศาลาริมฝ่ังแม่น ้าหนา้วดัหน่ึง
คืนเม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม ร.ศ. 125 ทางวดัทา้ยเกาะ และกรรมการเมืองไดจ้ดัการตอ้นรับอยา่งสม
พระเกียรติ (วศินา จนัทรศิริ, 2549) โดยแสดงรายละเอียดพื้นท่ีภายในวดัดงัรูปภาพท่ี 17 
                     รายช่ือเจ้าอาวาส (ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั) 
                                     1. พระมอญท่ีอพยพมาจากเมืองเมาะตะมะ ไม่ทราบช่ือและฉายา 
                                     2. พระอธิการบอ๊ก คนมอญ 
                                     3. พระอธิการน๋อย คนมอญ 
                                     4. พระอธิการแซม คนมอญ 
                                     5. พระอธิการดงกระตาบ คนมอญ 
                                      6. พระอธิการแถม โกลิโต พ.ศ. 2473 – 2520 คนมอญบา้นทา้ยเกาะ ต.ทา้ย
เกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 
                                      7. พระอธิการทองห่อ จิตตทโม คนมอญบา้นเมตารางค ์ต.เชียงรากน้อย อ.
สามโคก จ.ปทุมธานี 
                                      8. พระครูธรรมวรญาณ เจา้อาวาสวดัสามคัคิยาราม รักษาการเจา้อาวาสวดั
ทา้ยเกาะ 
                                      9. พระครูปทุมธรรมรักขิต (สนิท รักขิตโต) คนมอญบา้นเจดียท์อง ต.คลอง
ควาย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี  
                                      10. พระมหาศิริ ปญฺญาวโุธ ปธ 8 
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                                     11. พระครูวินยัธรชาย เขมจิตโต พ.ศ. 2550 – 2557 คนมอญบางเตย ต.บาง
เตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 
                                      12. พระครูปลดัประมวล จารุวณโณพ.ศ. 2558 – 2564 คนมอญบางเตย ต.
บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 
         

 
                                                               

รูปภาพที ่19 แสดงผงัรายละเอียดพ้ืนท่ีภายในวดัทา้ยเกาะใหญ่ 

                     ส่ิงส าคัญภายในวดั 

         1 พระเจดีย์ทรงมอญ (พระเจดีย์เลยีะเกงิ)  
       พระเจดียท์รงมอญแบบชะเวดากองเจดียท่ี์จ าลองแบบจากพระเจดีย์ทรงมอญ 

(พระเจดียเ์ลียะเกิง)  เมืองยา่งกุง้ท่ีใหญ่ท่ีสุดของจงัหวดัปทุมธานี เจดียก่์ออิฐภายในก าแพงแกว้ ทรง
ระฆงัแบบมอญฐานแปดเหล่ียม ตั้งอยู่บนฐานปัทม์ลูกแกว้อกไก่สองชั้น ตอนบนฐานปัทม์มีเจดีย์
เล็กส่ีองค์ทรงเดียวกบัเจดียป์ระธาน ส่วนยอดเป็นฉัตรท าด้วยทองเหลือง พระเจดียแ์บบมอญใน
พื้นท่ีน้ีจดัเป็น “พระเจดียแ์บบมอญสกุลช่างสามโคก” มีรูปแบบท่ีส าคญัคือ ส่วนฐานอยูใ่นแผนผงั
แปดเหลียมไม่เพิ่มมุม ส่วนองค์ระฆงัถึงยอดอยูใ่นแผนผงัวงกลม ท าลวดบวัฐานดว้ยบวัคว  ่าสลบั
หน้ากระดาน ซ้อนลดหลนักัน 2-3 ชั้ น ต่อด้วยชุดลูกแก้วจ านวน 3 ชั้ นรองรับองค์ระฆัง นิยม
ประดบัลายคลา้ยกลีบบวัคว  าท่ีมุมฐานแปดเหลียม นิยมท าฐานรองล่างเป็นฐานเขียงอยูใ่นแผนผงัส่ี
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เหลียม และนิยมประดบัเจดียบ์ริวารท่ีมุมทั้ง 4 ของเจดียป์ระธาน (สมเด็จพระเจา้บรมวงศ์เธอกรม
พระยาด ารงราชานุภาพ, 2505) ดงัรูปภาพท่ี18 

 

 

รูปภาพที ่20 แสดงภาพพระเจดียท์รงมอญ (พระเจดียเ์ลียะเกิง) วดัทา้ยเกาะใหญ่ 

               
                 ชาวมอญมีความเช่ือว่า "พระเจดีย์ คือส่ิงแทนถึงพระพุทธเจ้า ดังน้ัน การได้

กราบไหว้บูชาเจดีย์ จึงเปรียบได้กับการได้กราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้า" เม่ือพิจารณาถึงเหตุผลใน
ความเช่ือดงักล่าว พบวา่เหตุปัจจยัส าคญัทีส่งเสริมให้ชาวมอญมีความเช่ือดงักล่าว อาจเน่ืองมาจาก
ชาวมอญมีความยึดมัน่ ใน "ต านานการสร้าง(พระเจดีย์เลียะเกิง) " ท่ีชาวมอญแต่งข้ึนมาในอดีต 
โดยเฉพาะประเด็นส าคญัในต านานน้ีท่ีกล่าวอย่างพิสดารว่า บรรพบุรุษของชาวมอญคือสองพี
น้องตปุสสะและภัลลิกะ ได้เดินทางไกลจนไปพบพระพุทธเจ้าได้เป็น "ปฐมอุบาสก" ของ
พระพุทธศาสนา และไดรั้บประธาน "พระเกศาธาตุ" มาจากพระพุทธเจา้โดยตรง จึงไดน้ าพระเกศา
ธาตุนั้นกลบัมาประดิษฐานไวใ้นเมืองมอญท่ี "เจดียช์เวดากอง" ซ่ึงชาวมอญได้ร่วมกนัสร้างข้ึน
(สุภรณ์ โอเจริญ, 2541) 
  2. เสาหงส์ โหน่ 
                                      เสาหงส์  ตามคติของชาวมอญ เร่ืองการสร้างเสาธง เป็นการสร้างบูชา
พระพุทธเจา้ ตามพระพุทธประวติัคร้ังท่ีพระพุทธเจา้เสด็จลงจากดาวดึงส์ ชาวบา้นตอ้งการบูชา
พระพุทธเจา้จึงน าผา้ผูกและชกัข้ึนเหนือยอดเสา เกิดอานิสงคผ์ลบุญ ภายหลงัส้ินชีวิต จากต านาน
ดงักล่าวจึงกลายเป็นประเพณีท่ีชาวมอญนิยมสร้างเสาไวส้ าหรับแขวนโหน่ (ธง) คติการน าหงส์ข้ึน
ไปประดบับนเสาของชาวมอญ อาจดว้ยเก่ียวกบัต านานการสร้างเมืองหงสาวดี หงส์จึงเป็สัญลกัษณ์
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ท่ีชาวมอญให้ความส าคญัเป็นอยา่งมาก การสร้างเสาหงส์ยงัปรากฏในหลกัฐานคือจารึกภาษามอญ
ในสมยัทวารวดี (วศินา จนัทรศิริ, 2549) 
                         รูปแบบโหน่ของวดัทา้ยเกาะใหญ่ มีขนาดความสูงโดยเฉล่ียประมาณ 13-15 
เมตร ลกัษณะตวัเสาท าดว้ยเหล็ก ส่วนปลายเสาติดตั้งประติมากรรมรูปหงส์ ลกัษณะของหงส์จะมี
หงส์ไทย มีรูปร่างตวัสูง ผอมเพรียว สัดส่วนงดงาม จะงอยปากยาวเรียวเล็ก ปลายหางจะงอนพล้ิว
ข้ึนดว้ยรูปลวดลายกนก มีลกัษณะอ่อนชอ้ย ส่วนดา้นปลายของตวัหงส์จะแขวนโหน่  นิยมท าดว้ย
ผ้า หรือกระดาษ ติดลวดลายสวยงาม ซ่ึ งเป็นความเช่ือในการการถวายธงเป็นพุทธบูชาแก่
พระพุทธเจา้ ชาวมอญจึงมีประเพณีแห่งธงตะขาบ ในประเพณีสงกรานต ์ในชุมชนมอญทา้ยเกาะ
ใหญ่จะเรียกวา่ประเพณีแห่หงส์ โหน่ ส าหรับชุมชนมอญในพื้นท่ีอ่ืน ๆ เช่น บริเวณชุมชนมอญสาม
โคก ปทุมธานี จะเรียกประเพณีแห่โหน่  หรือท่ีคนไทยเรียกวา่หางหงส์ อนัจะเก่ียวขอ้งกบัการท่ีน า
ธงไปแขวนไวท่ี้ส่วนทา้ยของตวัหงส์ จึงกลายเป็นท่ีมาของการเรียกช่ือประเพณีแห่โหน่ 
 

 
รูปภาพที ่21  เสาหงส์  ธงตะขาบ (โหน่) วดัทา้ยเกาะใหญ่ 

3.2 ชุมชนมอญในอ าเภอสามโคก 
บา้นเรือนในชุมชนริมฝ่ังแม่น ้ าเจา้พระยา เร่ิมเปล่ียนไปจากสมยัอยุธยา  ในสมยักรุงธนบุรี 

และกรุงรัตนโกสินทร์ ชาวมอญอพยพหนีพม่าเขา้มาเป็นจ านวนมาก โดยมีพระยาเจ่งเป็นหัวหน้า 
พระเจา้กรุงธนบุรีโปรดเกล้าฯ ให้ไปสร้างบา้นเรือนอยู่ท่ีสามโคก และคร้ันสมยัพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหลา้นภาลยั  ชาวมอญไดอ้พยพเขา้มาอีก โปรดเกลา้ฯ ใหไ้ปตั้งบา้นเรือนอยูท่ี่สามโคก 
ชาวมอญท่ีเขา้มารุ่นหลงัน้ีเรียกวา่ “มอญใหม่” ไดก่้อตั้งบา้นเรือน กระจดักระจายออกจากบา้นสาม
โคกอยูท่ ัว่ไปสองฟากฝ่ังแม่น ้าเจา้พระยา รวมกนัเป็นชุมชนหมู่บา้น (จวน เครือวชิฌยาจารย,์ 2537)
ช่ือบา้นเรือน เร่ิมปรากฏเป็นภาษามอญ โดยตั้งช่ือหมู่บา้น ใหเ้หมือนกบัช่ีอหมู่บา้นในเมืองเดิมของ
ตน เพื่อให้ผูอ้พยพมาไดร้วมเป็นพวกเดียวกนั ไม่พลดัหลง เช่น บา้นแวงซาม  อยูใ่นเขตต าบลทา้ย
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เกาะใหญ่ แปลว่า จระเขชุ้ม  เป็นหมู่บา้นมอญอยู่ติดกบัเมืองเยร์    บา้นเมตารางค์ อยู่ในเขตต าบล
เชียงรากน้อยเป็นช่ือแม่น ้ า บีฮะตางค์ ในเมืองเมาะตะมะ   บา้นเดิง อยู่ในเขตต าบลเชียงรากน้อย 
เป็นช่ือเมืองอยู่ติดกบัเมืองมะละแหม่ง แปลว่า  บา้นเมืองเก่า    เภียปราน วดัศาลาแดง เป็นช่ือวดั
และหมู่บา้นใหญ่ อยูติ่ดกบัเมืองเมาะตะมะ อยูใ่นเขตต าบลเชียงรากนอ้ย  เภียเตอ  วดัสองพี่นอ้ง อยู่
ในเขตต าบลบา้นง้ิว เป็นช่ือหมู่บา้นใหญ่ อยูติ่ดกบัเมืองเมาะตะมะ  เภียเกริก วดัสวนมะม่วง อยู่ใน
เขตต าบลบา้นง้ิว เป็นหมู่บา้นเล็ก ๆ อยูติ่ดเมืองเมาะตะมะ   วดัเม่ียง แปลวา่ รอคอย เป็นหมู่บา้นอยู่
ในเมืองมะละแหม่ง วดัเป้ิง แปลว่า ใบพงท่ีใช้ห่อขา้วตม้ลูกโยนอยู่ในเกาะคะมานร์ เกาะใหญ่ใน
อ่าวเมาะตะมะ   เกาะป่ิน ช่ือเดิมของวดัสามโคก และเป็นช่ือคลอง เป็นช่ือบา้นเมืองมอญ ในเกาะคะ
มานร์ หมู่บา้นใหญ่ เป็นศูนยเ์รียนภาษามอญ  มุ๊ร์เดิง วดัเจดียท์อง เป็นช่ือเมืองมอญเมืองมุร์๊เดิง และ
เป็นช่ือเจดียอ์งคใ์หญ่รูปร่างแบบเจดียว์ดัเจดียท์อง  บา้นตองเปาะ เป็นช่ือหมู่บา้นในเขตต าบลสาม
โคก เป็นช่ือหมู่บา้นมอญในเมืองมุร์๊เดิง เรียกวา่ บา้นทองเปราะ    

ช่ือหมู่บ้าน ท่ีชาวมอญรวมกันอยู่เป็นหมู่บ้านใหญ่ ๆ ในเขตอ าเภอสามโคก จังหวดั
ปทุมธานี ในปัจจุบนัน้ี มีทั้งหมด 15 หมู่บา้น ไดแ้ก่ บา้นทา้ยเกาะใหญ่ บา้นเมตารางค ์บา้นวงั (วดั
พลบัสุทธาวาส) บา้นศาลาแดงเหนือ บา้นเจดียท์อง บา้นเดิง บา้นกลาง (วดัสองพี่น้อง) บา้นสวน
มะม่วงใต ้(วดัอมัพุวราราม) บา้นโพธ์ิ บา้นทอ้งคุง้ บา้นสามเรือน บา้นตากแดด บา้นสามโคก บา้น
กระแซง  ช่ือหมู่บา้นนามเมืองแต่ละยุคแต่ละสมยั ย่อมมีการเปล่ียนแปลงไปตามภาวะเหตุการณ์ 
เช่น การอพยพเคล่ือนยา้ยหนีภยัสงคราม  ทิ้งบา้นเรือนกลายเป็นบา้นร้างเมืองลืม ยุคสมยัต่อมา มี
การอพยพผูค้นเขา้มาสร้างบา้นแปงเมือง  ช่ือบา้นช่ือเมืองก็เปล่ียนไป ช่ือบา้นเมืองใหม่ ก็เกิดข้ึนบน
รากฐานบา้นเมืองเดิม (มาณพ แกว้หยก, 2555) 

 
   3.2.1 ชุมชนมอญบ้านเจดีย์ทอง (กวานฮัวเดิง)                                                                                                                                                

                                 บา้นเจดียท์อง หรือกวานฮวัเดิง เป็นหมู่บา้นใหญ่ อยู่ในเขตต าบลคลองควาย 
อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ริมฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ าเจา้พระยา ตรงขา้มบา้นสวนมะม่วง และ
บา้นอ าพุ ชาวมอญท่ีน่ีอพยพมาจากเมือง “ฮวัเดิง” ซ่ึงแปลตรงตวัวา่ บา้นท่ีอยูห่่างไกล หรือแปลตาม
ความหมายตามท่ีเป็นจริงก็คือ บา้นชานเมือง หมู่บา้นน้ีเป็นหมู่บา้นขนาดใหญ่ ผูค้นอยูดี่กินดี พื้นท่ี
ตั้งอยูติ่ดเมืองมะละแหม่ง  
                                   ส่วนช่ือบา้น “เจดียท์อง” มาจากเจดียม์อญขนาดใหญ่และสร้างอยา่งประณีต
วิจิตร ตั้งอยู่ริมน ้ าดา้นหน้าวดั หมู่บา้นน้ีมีวดัเจดียท์องเป็นศูนยก์ลางหมู่บา้น บริเวณน้ีเคยเป็นท่ีตั้ง
ชุมชนโบราณในสมยัอยุธยา มีวดัร้างอยู่แลว้ก่อนท่ีมอญจะอพยพมา โดยพบหลกัฐานใบเสมาศิลา
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ทรายจ าหลกัลวดลายสวยงาม ชาวมอญท่ีอพยพมาไดก่้อตั้งหมู่บา้นและบูรณะวดัร้างข้ึนใหม่ รวมทั้ง
สร้างเจดียแ์บบมอญ วดัแห่งน้ีจึงไดช่ื้อวา่ วดัเจดียท์อง ขณะท่ีคนมอญนิยมเรียกวา่ “เภียฮวัเดิง” 
                                   บา้นเจดียท์อง หรือกวานฮวัเดิง เป็นชุมชนมอญอยูใ่นเขตต าบลคลองควาย ฝ่ัง
ตะวนัตกของแม่น ้ า ตรงข้ามกับบ้านสวนมะม่วง เป็นหมู่บ้านใหญ่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมฝ่ังแม่น ้ า
เจา้พระยา ชาวมอญท่ีน่ีอพยพมาจากเมือง “ฮวัเดิง” ซ่ึงเป็นช่ือพระเจดียรู์ปแบบพระเจดียม์อญของ
วดัเจดียท์อง แต่มีขนาดใหญ่ บ้านเจดียท์องมีวดัเจดียท์องเป็นศูนยก์ลางพุทธศาสนาของชุมชน 
บริเวณน้ีเคยเป็นท่ีตั้งชุมชนโบราณสมยัอยุธยามาก่อน มีวดัร้างอยู่แลว้ก่อนชาวมอญอพยพมาอยู ่
จากหลกัฐานใบเสมาศิลาทรายจ าหลกัลวดลายสวยงาม ชาวมอญท่ีอพยพมาอยูใ่นสมยักรุงธนบุรีได้
ก่อตั้งหมู่บา้น และบูรณะวดัร้างข้ึนมาใหม่ให้ช่ือว่าวดัเจดียท์องหมู่บา้นเจดียท์องเป็นชุมชนมอญ
แห่งหน่ึงในอ าเภอ สามโคก ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีตั้งถ่ินฐานของชาวมอญมาตั้งแต่สมยักรุงศรีอยุธยา มี
ลกัษณะเด่นคือวดัเจดียท์อง ซ่ึงสันนิษฐานวา่สร้างข้ึนประมาณตน้กรุงรัตนโกสินทร์ (พิสัณฑ์ ปลดั
สิงห์, 2532) ซ่ึงในสมยันั้นมีชาวมอญอพยพเขา้มาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร โดยพระยาราม ซ่ึงเป็น
บุตรของพระยาเจ่ง คชเสนี และเป็นนอ้งชายของเจา้พระยามหาโยธา ริเร่ิมสร้างวดัเจดียท์องข้ึนเม่ือ
อพยพมาตั้งบ้านเรือนท่ีอ าเภอสามโคก ชุมชนบ้านเจดีย์ทอง หมู่ 1 ต  าบลคลองควายตั้งอยู่ทาง
ตอนกลางของอ าเภอสามโคก มีอาณาเขตติดต่อกบัต าบลใกล้เคียงดงัน้ี ทิศเหนือ ติดต่อกบั ต าบล
ทา้ยเกาะ และต าบลบางกระบือ ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั ต าบลบา้นง้ิว ทิศใต ้ติดต่อกบั ต าบลบาง
เตย ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั ต าบลบางเตย โดยแสดงรายละเอียดพื้นท่ีชุมชนหมู่บา้นดงัรูปภาพท่ี 21 
 

 
รูปภาพที ่22  แสดงรายละเอียดพ้ืนท่ีชุมชนมอญบา้นเจดียท์อง 
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                          3.2.1.1 บ้านเรือนมอญ (บ้านเจดีย์ทอง) 
           จากการส ารวจสภาพทางกายภาพในพื้นท่ี บา้นเรือนมอญ (บา้นเจดียท์อง)
พบว่าลกัษณะผงับริเวณของเรือนพื้นบา้นในชุมชนนั้น โดยภาพรวมแบ่งประเภทของผงักายภาพ
ออกไดเ้ป็นประเภทใหญ่ๆ 2 ประเภท คือ 
            1. บา้นเด่ียว มีร้ัวกั้นอาณาเขตเฉพาะบา้น บา้นเด่ียวในกลุ่มน้ีเป็นบา้นท่ีมีร้ัว
กั้นเฉพาะของแต่ละบา้น ร้ัวท่ีกั้นอาณาเขตส่วนใหญ่เป็นไมร้ะแนง หรือร้ัวตน้ไมป้ระเภทตน้โมก
องค์ประกอบของผงับริเวณบา้นลกัษณะน้ีนอกจากร้ัวแลว้ มีตวับา้นท่ีแทบทุกหลงัจะมีการต่อเติม
พื้นท่ีใชส้อยจากบา้นท่ีสร้างเร่ิมแรกนานมาแลว้ทั้งส้ิน บา้นลกัษณะน้ีพบมากในพื้นท่ีบริเวณใกลริ้ม 
แม่น ้า ท่ีแต่เดิมสันนิษฐานวา่ในอดีตไม่ไดมี้ร้ัวกั้นอาณาเขตแต่อยา่งใด (จตุพล องัศุเวช, 2548) 
            2 บา้นเด่ียว ไม่มีร้ัวกั้นอาณาเขตเฉพาะ บา้นเด่ียวในกลุ่มน้ีส่วนใหญ่จะปลูก
เป็นกลุ่มใกล้ๆ  กนัแต่ไม่ติดกนั ผูค้รอบครองมีทั้งไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้งทางเครือญาติ และมีความ
เก่ียวขอ้งกนัทางเครือญาติ บา้นลกัษณะน้ีส่วนใหญ่จะมีร้ัวกั้นอาณาเขตเฉพาะดา้นท่ีติดกบัทางเดิน
หลกัในหมู่บา้นเท่านั้น หากเป็นทางเดินท่ีแยกยอ่ยจากทางเดินหลกัแลว้จะไม่มีร้ัวกั้นแต่อยา่งใด 

 
รูปภาพที ่23  เรือนมอญบ้านเจดย์ีทอง 

 

3.2.2 ชุมชนมอญบ้านศาลาแดงเหนือ                                                                                                                                                  
                        หมู่บ้านศาลาแดงเหนือตั้งอยู่หมู่ท่ี 2 ต าบลเชียงรากน้อย อ าเภอสามโคก จงัหวดั
ปทุมธานีเป็นชุมชนขนาดเล็กของคนไทยเช้ือสายมอญ มีเน้ือท่ีทั้งหมด 1,340 ไร่ แบ่งเป็นพื้นท่ีอยู่
อาศยั 200ไร่ พื้นท่ีการเกษตร 1,085 ไร่ และพื้นท่ีสาธารณะ 45 ไร่ (ส านกัพฒันาชุมชนอ าเภอสาม
โคก, 2556) บรรพชนชาวมอญของหมู่บา้นศาลาแดงเหนือส่วนใหญ่อพยพมาจากเมืองเมาะตะมะ 
หรือเมาะล าเลิง จากประเทศพม่า เน่ืองจากพ่ายแพส้งครามพม่าจึงไดอ้พยพครอบครัวกนัมาตั้งถ่ิน
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ฐานบริเวณริมฝ่ังแม่น ้ าเจา้พระยาตั้งแต่ในรัชสมยัของพระบาทสมเด็กพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 
รัชกาลท่ี 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
                       บา้นศาลาแดงเหนือ ภาษามอญเรียกวา่ “ปราน” เป็นช่ือหมู่บา้นใหญ่อยูใ่นเมืองเมาะ
ตะมะ เป็นส านักเรียนบาลีของพระแห่งแรกของมอญ บา้นศาลาแดงเป็นชุมชนมอญตั้งอยู่ในเขต
ต าบลเชียงรากนอ้ย ตั้งอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ าเจา้พระยา อยูใ่ตห้มู่บา้นวดัพลบัมาประมาณ 2 กิโลเมตร บา้น
ศาลาแดงเป็นชุมชนมอญท่ีมีบ้านเรือนค่อนข้างหนาแน่น มีการจดัระเบียบถนนเส้นทางเดินใน
หมู่บา้นอยา่งเป็นระเบียบ มีการขยายตวัของชุมชนทางดา้นหลงัของหมู่บา้น มีการตดัถนนซอยปลูก
บา้นแบบยุคใหม่รูปแบบหมู่บา้นจดัสรร บา้นศาลาแดงไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นหมู่บา้นตวัอย่างใน
ดา้นความสะอาดของชุมชนเป็นอนัดบัหน่ึง มีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั มีความร่วมมือเสียสละ
กบัทางราชการ มีวดัศาลาแดงเป็นศูนยก์ลางของชุมชน เป็นวดัท่ีมีศิลปกรรม และโบราณวตัถุท่ีมี
คุณค่าอย่างยิ่ง ในอดีตมีผูส้นับสนุนคนส าคัญของบ้านศาลาแดงเหนือซ่ึงได้เข้ารับราชการใน
กระทรวงยุติธรรม เจริญกา้วหน้าคือ นายสุดใจ ไกรจิตติ (อธิบดีผูพ้ิพากษาศาลอุทธรณ์) (กชภรณ์ 
ตราโมท, 2544)                      
                    ตั้งแต่มีการเร่ิมอพยพเขา้มาในประเทศไทย ชาวมอญก็ร่วมกนัสร้างหมู่บา้นและวดัข้ึน 
พร้อมทั้ งตั้ งช่ือหมู่บ้านเป็นช่ือเดิมตามช่ือท่ีเมืองมอญว่า “ปราน” ท่ีมีความหมายว่า “หมู่บ้าน
ไมแ้ดง” ภายในหมู่บา้นศาลาแดงเหนือยงัแบ่งเขตออกเป็น 4 เขต ไดแ้ก่ 1) อุมกวานกะเตอ แปลว่า 
แปลวา่คุม้หมู่บา้นกะเตอ 2) อุมเกาะฮะนดั แปลวา่หมู่บา้นเกาะสับปะรด 3) อุมตา แปลวา่ หมู่บา้น
ตน้ตาล และ 4) อุมกะเตอแปลวา่ หมู่บา้นช่ือกะเตอ แต่ปัจจุบนัเขตอุมเกาะฮะนดัไดห้ายไปแลว้ จึง
เหลือเขตในหมู่บ้านศาลาแดงเหนือเพียงแค่ 3 เขตเท่านั้น (พชัรินทร์ ม่วงงาม, 2547) และคนใน
หมู่บา้นยงัมีการแบ่งโซนตามลกัษณะท่ีอยู่อาศยัสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 เขต คือ เขตวดั เขตบา้นเก่า 
(เขตบา้นท่ีอยูติ่ดกบัริมน ้าซ่ึงมีลกัษณะเป็นบา้นไม ้และบา้นไมก่ึ้งปูน) และเขตบา้นใหม่ (เขตบา้นท่ี
เป็นบา้นปูน หรือทาวน์เฮา้บริเวณซอยเขา้หมู่บา้น)  
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รูปภาพที ่24  ผงัพ้ืนท่ีชุมชนมอญบา้นศาลาแดงเหนือ 

 

3.2.2.1 บ้านเรือนมอญ (บ้านศาลาแดงเหนือ) 
                  บา้นศาลาแดงเหนือ บรรพบุรุษได้วางแผนผงัแบบโบราณดั้งเดิมท่ีเมือง

มอญ และไดป้ลูกบา้นสร้างตามสภาพภูมิประเทศสอดคลอ้งกบัธรรมชาติและคล้อยตามแม่น ้ าท่ี
เมืองไทย คนมอญปลูกบา้นขวางแม่น ้ าหลงัคาทรงสูง และยกพื้นสูงใตถุ้นโล่งให้พน้น ้ าท่วมตาม
ฤดูกาลและใตถุ้นบา้นเก็บของและใช้พกัผ่อนรับแขก และทิศทางบา้นของคนมอญ การนอนหัน
ศีรษะไปทางทิศใตห้รือทิศตะวนัออก คือไดรั้บลมจากทะเลอ่าวไทยพดัไปทิศเหนือและแสงแดดข้ึน
จากทิศตะวนัออกไปตกทางทิศตะวนัตก (พชัรินทร์ ม่วงงาม, 2547) และจัว่บา้นมอญหันทางทิศ
ตะวนัออกและทิศตะวนัตก และหลงัคาจัว่แหลม ความเอียงลาดหลงัคาสูง ใช้ใบจากมุงหลงัคา ท า
ให้มีความร้อนน้อยกว่าบา้นหลงัคาต ่า พื้นไมไ้ผ่หรือพื้นไมเ้น้ือแข็ง และฝาบา้นเป็นไมไ้ผ่ขดัแตะ
และไมไ้ผก่รุจากหรือฝาบา้นไมเ้น้ือแขง็ตามฐานะเจา้ของบา้นและมีชานบา้นโล่งและเรือนครัวหลงั
เล็ก เรือนบา้นใหญ่ ภาษามอญเรียก (เบอะ) พะไลบา้น ภาษามอญเรียก (หะย)ู ครัว ภาษามอญเรียก
(พาว) ชาวบา้น ภาษามอญเรียก (เปลาะ) และบนัไดบา้นหนัไปทิศเหนือหรือทิศตะวนัตก ขั้นบนัได
เป็นเลข่ี แต่คนมอญตายตอ้งท าบนัไดผเีป็นเลขคู่  และประตูผ ีตอนเอาศพลงจากบา้น “บนัไดคนเลข
ค่ี บนัไดผีเลขคู่” ในการเผาศพของคนมอญตอ้งวางหัวศพไปทางทิศเหนือ และคนมอญชอบปลูก
บา้นตามแม่น ้ าล าคลอง เพราะไอน ้ าในน ้ าไดร้ะเหยเขา้ไปริมฝ่ังแม่น ้ าล าคลอง ท าให้คนในบา้นรับ
ลมน ้ าเยน็สบาย และแม่น ้าล าคลองเป็นเส้นทางสัญจร ทางเรือ สะดวกสบายกวา่ ส่วนทางบกยงัเต็ม
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ไปดว้ยความยากล าบากทุรกนัดาร และท่ีตีนบนัไดมีโอ่งและอ่างไวล้า้งเทา้เพราะในสมยัก่อนการใช้
รองเทา้มีนอ้ยมาก 

              ท่ีวดัศาลาแดงเหนือจะสร้างวดัอยู่ด้านใตข้องหมู่บา้น ลกัษณะวดัศาลา
แดงเหนือ ผงัวดัและแปลนหอสวดมนต ์ศาลาการเปรียญ กุฎิสงฆ ์และบนัได อยูท่างทิศเหนือ ท่ีหอ
สวดมนต ์ท่ีพระพุทธรูปหนัพระพกัตร์ไปทางทิศเหนือ ในสมยัพุทธกาล พระพุทธเจา้ไสยาสน์ พระ
เศียรไปทางทิศใต ้พระพกัตร์ไปทางทิศตะวนัออก พระบาทไปทางทิศเหนือ และคนมอญจะสร้าง
วดั แปลนบ้าน อยู่ด้านใต้พระบาทของพระพุทธเจ้า ปัจจุบนัน้ีพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว 
ชาวบา้นปลูกบา้นอยูใ่ตเ้ทา้ของพระสงฆ ์มอญสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ในวดัศาลาแดงเหนือและ
หมู่บา้นศาลาแดงเหนือ ไดส้ร้างวดัและปลูกบา้นตามผงัโบราณของมอญ 

 
รูปภาพที ่25  เรือนมอญบา้นศาลาแดงเหนือ 

 3.2.3 ชุมชนมอญบ้านท้ายเกาะใหญ่                                                                                                                                                  
                         แวงซาม หรือแหว่งจาม มาจากภาษามอญว่า แปลว่า “วงัจระเข”้ หมายถึงหมู่บา้น
ย่านท่ีแม่น ้ าล าคลองมีจระเข้ชุกชุม (เช่นเดียวกับบ้านวงักะ หรือบ้านแหว่งกะ ท่ีสังขละบุรี ซ่ึง
แปลวา่ บา้นท่ีมีปลาชุกชุม) คนมอญหมู่บา้นน้ีอพยพมาจาก “กวานแหวง่จาม” หรือบา้นวงัจระเขบ้น
เกาะฮะมาง (Balu Island) แขวงเมืองมะละแหม่ง รัฐมอญ ประเทศเมียนมา เกาะแห่งน้ีเป็นเกาะ
ขนาดใหญ่ (กว่าสิงคโปร์) บนปากแม่น ้ า 5 สายบรรจบกนั มอญเรียกว่า “ปอญจะลงั” (ปัญจนที) 
ไดแ้ก่ แม่น ้ าเมาะตะมะ (Moatama) แม่น ้ าซงัโหล่น หรือสาละวิน (Thanlwin) แม่น ้ าจยา้จก์ (Kyaik) 
และแม่น ้ าเตริน หรืออตัตรัน (Attran) และ เดิงซามิ (Donsami) ดงัจะพบว่า หมู่บา้นแหว่งจามใน
เมืองมอญเป็นหมู่บา้นขนาดใหญ่ มีวดัแหว่งจามเป็นวดัประจ าหมู่บา้น ผูค้นท าเกษตรกรรมพืชผล
อุดมสมบูรณ์ เน่ืองจากเป็นดินดอนปากแม่น ้า 
                        บา้นมอญแวงซาม หรือแหวง่จาม หรือท่ีเรียกกนัในภาษาไทยวา่ บา้นทา้ยเกาะใหญ่ 
ตั้งอยูใ่นเขตต าบลทา้ยเกาะ อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี เป็นบา้นมอญท่ีอยู่เหนือสุดของสาม
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โคก อยู่ทางฝ่ังตะวนัตกของล าน ้ าเจา้พระยา บา้นเรือนเรียงรายอยู่ตั้งแต่ทา้ยเกาะใหญ่ริมฝ่ังแม่น ้ า
เจา้พระยา มีวดัทา้ยเกาะใหญ่เป็นศูนยก์ลางทางพุทธศาสนาและมีโรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่งคือ 
โรงเรียนวดัท้ายเกาะ สังกัดส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอสามโคก พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลท่ี 5 เคยเสด็จประพาสตน้และพกัแรมท่ีศาลาริมน ้าหนา้วดัหน่ึงคืน ทาง
วดัทา้ยเกาะและกรรมการเมืองไดจ้ดัการตอ้นรับอยา่งสมพระเกียรติ (นิตยา กนกมงคล, 2548) 
 

 
รูปภาพที ่26  ผงัพ้ืนท่ีชุมชนมอญบา้นทา้ยเกาะใหญ่ (แวงซาม) 

  
                          3.2.3.1 บา้นเรือนมอญ (บา้นทา้ยเกาะใหญ่) 
                                          การตั้งถ่ินฐานในอดีตนิยมปลูกเรือนใกลก้บัแม่น ้ า เพราะในอดีตนิยมใช้
การสัญจรทางน ้ าเป็นหลกั ชาวบา้นในพื้นท่ี บา้นทา้ยเกาะใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมในบางส่วน แต่
ส่วนใหญ่จะท าการคา้ขายทางเรือ และมีการปลูกเรือนท่ีหนัหนา้ไปดา้นทิศตะวนัออกซ่ึงเป็นทิศทาง
ของแม่น ้าเจา้พระยา เลียบไปตามล าน ้าซ่ึงพบวา่มีความหนาแน่น ซ่ึงบา้นท่ีพบในบริเวณน้ีส่วนใหญ่
จะเป็นเรือนใตถุ้นสูงเพื่อป้องกนัน ้าท่วม  
                                          บา้นเรือนมอญ ในชุมชนบา้นทา้ยเกาะใหญ่ในปัจจุบนัมี3รูปแบบคือ คือ
1) เรือนท่ีตั้งอยูริ่มน ้ าและบริเวณใกลเ้คียงเป็นประเภทปรับเปล่ียนวสัดุและเทคนิคการก่อสร้าง เช่น
การใชอิ้ฐก่อผนงักั้นหอ้งบริเวณใตถุ้นเรือน 2) เรือนท่ีตั้งอยูบ่นฝ่ังและอยูติ่ดทางเดินริมแม่น ้ าจะเป็น
เรือนหลงัคาจัว่เดียวความลาดชนัต ่า ยกใตถุ้นสูงมีกั้นห้องอยู่ทางดา้นหลงั 3) เรือนท่ีตั้งใกลถ้นน
เป็นเรือนหลงัคาจัว่เดียวความลาดชนัต ่าไม่มีใตถุ้นและก่อสร้างดว้ยการก่ออิฐถือปูนเป็นส่วนใหญ่ 
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รูปภาพที ่27  เรือนมอญบา้นทา้ยเกาะใหญ่ 
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บทที ่4  
คติความเช่ือและประเพณวีฒันธรรมมอญสามโคก 

 

4.1. คติความเช่ือ 
 4.1.1 เกีย่วกบัพืน้ทีบ้่าน 

1. การใช้พืน้ทีใ่นบ้าน 
         ลกัษณะการใช้สอยพื้นท่ีของเรือนมีการใช้สอยในบ้านท่ีเด่นชัดของเรือน

มอญโดยทัว่ไป คือ การมีพื้นท่ีโถงเปิดต่อเน่ืองในบา้นซ่ึงมีปริมาณพื้นท่ีมาก ส่วนหอ้งปิดมีปริมาณ
นอ้ยมาก  เม่ือพิจารณาวถีิทางการด ารงชีวิตของชาวมอญในไทย จะพบสาเหตุของความใหญ่โตของ
โถงกลางหลายประการ แต่ประเด็นท่ีส าคญั (พลัลภ สุริยกุล ณ อยุธยา, 2542) คือ (1) โถงใชส้ าหรับ
กิจกรรมเอนกประสงค์ของทุกคนในครอบครัว รวมทั้งป็นท่ีนอนดว้ย (2) พิธีกรรมและความเช่ือ
เก่ียวเน่ืองกบัชีวติทั้งหลายจะใชพ้ื้นท่ีโถงกลางของบา้น และปริมาณผูใ้ชส้อยมิใช่เฉพาะผูอ้ยูใ่นบา้น 
แต่เพิ่มปริมาณเป็นคนในครอบครัว ญาติมิตร และมากท่ีสุดคือคนในหมู่บา้น กิจกรรมดงักล่าวคือ - 
การเกิด – การโกนจุก – การบวช – การแต่งงาน - การตาย     

 
4.1.2 เกีย่วกบัการเกดิ 

1. การฝังรกเด็กแรกเกิดตามเดือน ประเพณีโบราณ มีการฝังรกเด็กแรกเกิดตาม
เดือน (จวน เครือวชิฌยาจารย,์ 2537 หนา้ 54) คือ 

 
เดอืน ความเช่ือ 

เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 
1. ฝังรกตามทิศใตล้ม (ทิศเหนือ) เด็กจะเป็นผูท้รงปัญญาเช่ียวชาญวชิาการ 
ยิง่ใหญ่ 2. ฝังรกทางทิศตะวนัตก จะสูญเสียส่ิงต่างๆ อยา่งไม่คาดฝัน 

เดือน 7 เดือน 8 เดือน 9 
1. ฝังรกทางทิศตะวนัออก จะมัง่คัง่ดว้ยเงินทอง 2. ฝังรกทางทิศใตล้ม (ทิศ
เหนือ) จะถึงแก่ชีวติ 

เดือน 10 เดือน 11 เดือน 12 
1. ฝังรกทางทิศบูรพา ตอ้งงดเวน้เด็ดขาด 2. ฝังรกทางทิศเหนือลม (ทิศใต)้ 
จะมีทรัพยสิ์น ลือชาปรากฎ 

เดือน 1 เดือน 2 เดือน 3 
1. ฝังรกทางทิศตะวนัตก มีช่ือเสียงเล่ืองลือมาก 2. ฝังรกทางทิศเหนือลม 
(ทิศใต)้ เป็นทิศมรณะ 

ตารางที ่3  แสดงความเช่ือเก่ียวกบัการฝังรกเด็กแรกเกิดตามเดือน 
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  2. การฝังรกเด็กตามวนั 
วนั ความเช่ือ 

วนัอาทิตย ์ ฝังรกทางทิศเหนือลม (ใต)้ 
วนัจนัทร์ ฝังรกทางทิศหรดี ถา้เป็นภิกษุสงฆจ์ะแตกฉานในคมัภีร์ไตรปิฎก 
วนัองัคาร ฝังรกทางทิศตะวนัตก 
วนัพธุ ฝังรกทางทิศพายพั 

วนัพฤหสับดี ฝังรกทางทิศตะวนัออก เจริญดว้ยทรัพยส์มบติัเงินทอง มีความสุข 
วนัศุกร์ ฝังรกทางทิศใตล้ม (ทิศเหนือ) และทิศอีสาน 

วนัเสาร์ 
ฝังรกทางทิศอาคเนย ์และทิศเหนือลม (ทิศใต)้ เจริญมัง่คัง่ไปดว้ย 
ทรัพยสิ์นเงินทอง 

               ตารางที ่4  แสดงความเช่ือเก่ียวกบัการฝังรกเด็กแรกเกิดตามวนั 
 

  ในวนัทั้ง 7 ท่ีได้กล่าวมา โบราณท่านว่า ถ้าฝังรกถูกตอ้งตามท่ีส าคญั ทรัพยสิ์น 
บ่าวไพร่ววั ควาย จะหลัง่ไหลมาเองอยา่งหลากหลาย  คติความเช่ือเก่ียวกบัการเกิด นอกจากการฝัง
รกรากตามทิศต่างๆ ให้เกิดสิริมงคลแลว้ ส าหรับแม่ของเด็ก ก็มีการใชโ้ถงกลางของบา้นในการอยู่
ไฟและเขา้กระโจมประคบดว้ยลูกประคบสมุนไพรเพื่อให้มดลูกของแม่เขา้อู่ไดเ้ร็วข้ึน ทั้งการอยูไ่ฟ 
การเขา้กระโจมประคบลูกประคบ ลว้นเป็นการให้ความร้อนกบัร่างกายของแม่เพื่อขจดัพิษตกคา้งท่ี
ยงัหลงเหลืออยูใ่นร่างกาย 
 
4.2. ประเพณวีฒันธรรมชุมชนมอญสามโคก 
 จวน เครือวิชาฌยาจารย ์(2548) กล่าวว่า คนไทยเช้ือสายมอญท่ีอาศยัอยู่บริเวณลุ่มแม่น ้ า
เจา้พระยาในเขตอ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ส่วนใหญ่เป็นการอยู่ร่วมกบัคนไทย และคนจีน 
นอกจากนั้นยงัมีการนบัถือศาสนาท่ีแตกต่างกนัทั้งศาสนาพุทธ และมุสลิม ซ่ึงไดอ้ยูร่่วมกนัมาเป็น
เวลาอนัยาวนาน จนเกิดความสามคัคี และมีความสัมพนัธ์กนัในดา้นเศรษฐกิจสังคม และวฒันธรรม
ประเพณี ผสมผสานกนัไดเ้ป็นอยา่งดี โดยเฉพาะการเคารพนบัถือพระพุทธศาสนา ก็นบัไดว้า่เป็น
วิถีชีวิตของคนไทยเช้ือสายมอญทุกคน เป็นส่ิงสะท้อนให้มองเห็นได้จากประเพณีในรอบปี มี
พิธีกรรมต่างๆ เก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตด าเนินไปอยา่งสม ่าเสมอ วดัจึงถือวา่เป็นจุดศูนยก์ลางของสังคม
ในการประกอบกิจกรรม ประเพณีพิธีกรรมต่างๆ เหล่านั้น วดัจึงเป็นสถานท่ีท่ีชาวบา้นทั้งหลายซ่ึง
อยู่ในสังคม หรือชุมชนให้การดูแลบ ารุงรักษาเป็นกรณีพิเศษ นอกจากการช่วยเหลือเสียสละทุน
ทรัพย ์เงิน ทอง วสัดุและแรงงานดา้นบูรณะบ ารุงรักษาแลว้ วดัยงัเป็นสถานท่ีแห่งเดียวซ่ึงเป็นท่ีเก็บ
ส่ิงของส่วนรวมเคร่ืองใช้วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการประกอบกิจกรรม ประเพณี และพิธีกรรม 
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วดัจึงเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีจะตอ้งสร้างข้ึนมาอยา่งประณีต วิจิตรบรรจงงดงาม เป็นยอดศิลปกรรมท่ีเชิด
หน้าชูตา อนัแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของชาวบา้น และฐานะความเป็นอยู่ของชุมชน (จวน เครือ
วชิาฌยาจารย,์ 2548) 
  
              4.2.1. ประเพณ ี12 เดือน ของชุมชนมอญวดัเจดีย์ทอง วดัศาลาแดงเหนือ วดัท้ายเกาะใหญ่ 
  1. ท าบุญวนัมาฆบูชา  

         เป็นประเพณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนาท่ียงัหลงเหลืออยูใ่นชุมชน โดยการท าบุญ
วนั “มาฆบูชา” จะกระท ากนัท่ีวดั ชาวบ้านน าขา้วมาจะเป็นอาหารท่ีจดัท าข้ึนมาถวายพระ (จวน 
เครือวชิฌยาจารย,์ 2538) 
  2.ประเพณวีนัสงกรานต์ 
           ประเพณีสงกรานต ์ถือวา่เป็นวนัข้ึนปีใหม่ เป็นวนัส าคญัของคนมอญซ่ึงเป็น
ความเช่ือท่ีไดรั้บมาจากประเทศอินเดีย พร้อมๆ กบัการนบัถือพุทธศาสนา (องค ์บรรจุน, 2552) โดย
สงกรานต์ มาจากภาษาสันสกฤตว่า ส  กราน แปลว่า ยา่งข้ึน หรือกา้วข้ึน ยา้ยท่ี เคล่ือนท่ีคือ การท่ี
พระอาทิตยย์่างเขา้สู่ราศีใหม่ ในคมัภีร์ใบลานภาษามอญท่ีคน้พบท่ีวดัศาลาแดงเหนือ ไดมี้การจาร
เก่ียวกบัความเป็นมาของวนัสงกรานตแ์ละท่ีมาของขา้วแช่ ซ่ึงเป็นอาหารท่ีจดัท าข้ึนในวนัสงกรานต ์
จารโดย “พุทธวงศ์ภิกขุ” เม่ือวนัพุธ ข้ึน 3 ค ่า เดือน 9 พ.ศ. 2340 ซ่ึงตรงกบัสมยัรัชกาลท่ี1 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ ซ่ึงคมัภีร์ใบลานดงักล่าวไดรั้บการส ารวจและแปลเม่ือ พ.ศ.2543 โดยอาจารยบุ์ษบา 
ประภาสพงศ์ และคณะท างานวิจยัเพื่อการพฒันาสังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยั
รังสิต (มาณพ แกว้หยก, 2555) 
           วนัสงกรานต์ของชาวไทยเช้ือสายมอญสมยัก่อนเป็นประเพณีท่ีส าคญัโดย
เป็นการท า บุญคร้ังส าคญั ทั้งหมด 7 วนั ตั้งแต่วนัท่ี 13-19 เมษายน โดยในช่วงเชา้วนัท่ี 13 เมษายน 
หรือท่ีเรียกว่า “กะต๊ะจ๊ิ” จะเร่ิมหุงขา้วสงกรานต์ หรือเปิงซังกราน ในตอนเช้าโดยน าขา้วสารเม็ด
สวยมาซาวน ้า 7 คร้ัง จนสะอาด แลว้น ้าไปหุงท่ีเตาไฟท่ีตั้งไวก้ลางลานโล่งนอกบา้นเม่ือหุงขา้วเป็น
เมด็สวยคลา้ยดอกมะลิตูมแลว้ก็น าขา้วเทใส่กระบุง แลว้ขดัขา้วกบัผนงักระบุงและลา้งน ้าเพื่อเอายาง
ขา้วออก และพกัไวใ้หส้ะเด็ดน ้า ช่วยใหข้า้วดูน่ารับประทาน ไม่เละหรือขุ่นเวลาเติมน ้า 
           2.1 ประเพณส่ีงข้าวแช่ หรือ เปิงสงกรานต์   

เน่ืองจากช่วงเดือนเมษายนเป็นฤดูร้อนชาวมอญมีความเช่ือการท าบุญดว้ย
ของเยน็จะก่อใหเ้กิดพลานิสงฆแ์ละผลบุญมาก ฉะนั้นชาวมอญทุกครัวเรือนจะเตรียมขา้วแช่ ซ่ึงเป็น
ขา้วสวยแช่น ้ าโรยดอกมะลิมีกล่ินหอม ใส่ไวใ้นหมอ้ดิน และมีกบัขา้วเป็นจ าพวกไข่เค็ม เน้ือเค็ม 
ผกักาดเคม็ ชาวบา้นจะน าขา้วแช่ไปส่งวดัในวนัท่ี 12 - 13 เมษายน (พลัลภ สุริยกุล ณ อยธุยา, 2542)
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และส่งให้ผูใ้หญ่ท่ีนบัถือในช่วงวนัท่ี 14 - 15 เมษายน ของทุกปี พอตกบ่ายจะไปรวมกนัท่ีวดัมีการ
ก่อพระทราย ปล่อยนก ปล่อนปลา สรงน ้าพระ แลว้รับพรจากพระ คร้ันเสร็จพิธีหนุ่มสาว จะสาดน ้ า
ด าหวักนัอยา่งสนุกสนาน แลว้กลบัมาอาบน ้ าผูใ้หญ่ มีพ่อแม่ ปู่ ยา่ ตายาย เอาน ้ าอบประพรมเส้ือผา้
ใหใ้หม่หลงัจากนั้นจะใหศี้ลใหพ้รแก่ลูกหลาน 
   2.2 ประเพณกีารแห่หางหงส์มอญ และธงตะขาบ  

                       แห่หางหงส์มอญ และธงตะขาบ เรียกวา่ “แห่ฮะต่ะโน่” (หางหงส์) 
ท่ีมาของหงส์มีต านานเล่าวา่ หลงัจากท่ีพระพุทธเจา้ไดท้รงตรัสรู้ในประเทศอินเดียแลว้ได ้8 ปีจึงได้
เสด็จโปรดไวยสัตวใ์นแควน้ต่างๆ จะกระทัง่วนัหน่ึงไดเ้สด็จมาถึงภูเขาสุทศันมรังสิต ซ่ึงอยูท่างทิศ
เหนือของเมืองสะเทิม ทรงผินพระพกัตร์ไปทางทิศตะวนัออก ทอดพระเนตรเห็นเนินดินกลางทะเล 
เม่ือน ้าข้ึนเป่ียมฝ่ังยงัมีหงส์ทอง 2 ตวัลงเล่นน ้าอยู ่ตวัเมือเกาะอยูบ่นหลงัตวัผู ้เน่ืองจากมีเนินดินท่ีจะ
ยนืเพียงนิดเดียว จึงทรงท านายวา่กาลสืบไปภายหนา้ เนินดินน้ีจะเป็น มหานครข้ึนช่ือวา่ “หงสาวดี” 
เป็นท่ีตั้งพระธาตุ สถูปเจดีย ์ท่ีค  าสั่งสอนทางพุทธศาสนาของพระองคจ์ะรุ่งเรืองข้ึน ณท่ีแห่งน้ี คร้ัน
เม่ือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เสด็จดบัขนัธ์ปรินิพพานไปแลว้ 100 ปี เนินดินกลางทะเลนั้นก็ต้ืน
เขิน จนกลายเป็นแผน่ดินอนักวา้งใหญ่ มีพระราชบุตรของพระเจา้เสนะคงคา ทรงพระนามวา่ สมล
กุมาร และวิมลกุมาร เป็นผู ้รวบรวมไพล่พลตั้ งเมืองข้ึน จนเป็นเมืองหงสาวดี ณ ดินแดนท่ีมี
หงส์ทองเคยเล่นน ้ าอยู ่ฉะนั้นชาวมอญในหงสาวดีจึงใช้หงส์เป็นสัญลกัษณ์ของประเทศนบัแต่นั้น
มา  เพื่อระลึกถึงวนัดงักล่าว ชาวมอญจึงมีพิธีกรรมเก่ียวกบัหงส์ข้ึน โดยก่อนถึงวนัสงกรานต์ชาว
ไทยรามญัจะนดักนัท าท่ีวดัซ่ึงหางหงส์จกัท า 2 วนัก็เสร็จ เม่ือท าเสร็จแลว้จะแห่โดยใชก้ลองยาวแห่
โดยขบวนแห่จะเร่ิมจากทา้ยหมู่บา้นบริเวณท่ีเป็นสะพานขา้มคลองสระ แห่เร่ือยมาตามทางเดินหลกั
ท่ีตรงไปสู่วดั และมีชาวบา้นจดัขบวนร้องร าท าเพลงสนุกสนาน จากนั้นจะน าหางหงส์มอญมา
ประดบัไวท่ี้เสาหงส์ในบริเวณใกลก้บัองคเ์จดีย ์(สุภรณ์ โอเจริญ 2541) 
  3. ประเพณที าบุญกลางบ้าน   

         ช้ีให้เห็นถึงวฒันธรรมเก่าแก่ของจงัหวดัปทุมธานีแสดงให้เห็นถึงความเช่ือ
ท่ีวา่ คนเราเม่ือตายไปแลว้จะเหลือแต่วิญญาณ เรียกวา่ ผี ใครท าดีเม่ือตายไปใช้กินบุญเก่า คนท่ีก่อ
กรรมท าชัว่ตายไปจะเป็นผีออกอาละวาดชาวบา้น เม่ือเกิดการเจ็บป่วยข้ึนในครอบครัวใดก็คิดว่า
เป็นเพราะผี จึงมีการท าบุญไปให้โดยมีอาหารประเภท ขนมตม้แดง ขนมตม้ขาว กุ้งพล่า ปลาย  า 
เหลา้ 1 ไห ไก่ 1 ตวั (จวน เครือวชิฌยาจารย,์ 2538) ไปวางไวท่ี้ทางสามแพล่ง ถือเป็นการท าบุญให้ผี
ไม่มีญาติ และมกันิยมใชทุ้่งนาเป็นสถานท่ีประกอบพิธี เพราะเช่ือวา่ในบา้นมีผีบา้นผเีรือน ซ่ึงในแต่
ละหมู่บา้นจะก าหนดวดัและสถานท่ีเป็นจุดรวม จดัปีละคร้ังไม่ก าหนดเดือนตายตวั 
  4. ประเพณตีักบาตรน า้ผึง้  



  102 

         มกัจดัข้ึนในวนัข้ึน 15 ค  ่า เดือน 10 ซ่ึงเป็นวนัพระ ในวนันั้นมีพิธีการตัก
บาตรตามปกติ แต่จะมีการตกับาตรน ้าผึ้ง โดยชาวบา้นเตรียมผา้มาถวายพระท่ีวดัโดยน าผา้มารองไว้
ท่ีกน้บาตร ซ่ึงการท าบุญตกับาตรน ้ าผึ้ งนั้น คนมอญเช่ือวา่มีอานิสงส์มากเพราะน ้ าผึ้งเป็นหน่ึงใน
เภสัชยทาน อนัประกอบดว้ย เนยใส เนยขน้ น ้าผึ้ง น ้าออ้ย และน ้ามนัพืช 

ความเช่ือ : ช่วยใหมี้ความสมบูรณ์มัง่คัง่ในโลกหนา้ และหลงัจากตกับาตรน ้าผึ้งแลช้าวบา้น
ยงัจดัใหมี้พิธีสรงน ้าพระพุทธรูป และพระสงฆโ์ดยใชน้ ้าอบไทยดว้ย 
  5. การตักบาตรพระร้อย   

         เป็นประเพณีของชาวมอญเฉพาะกลุ่มท่ีมีบา้นเรือนอยู่ติดแม่น ้ า มกักระท า
ในช่วงเทศกาลออกพรรษา ประมาณวนัแรม 1 ค  ่า เดือน 11 ของทุกปี ชาวบา้นแต่ละหลงัคาเรือนจะ
จดัเตรียมอาหารคาว-หวานลงเรือของตน และมาจอดเรือเรียงรายริมฝ่ัง แม่น ้ าเจา้พระยาเพื่อรอตกั
บาตร ส่วนพระจะพายเรือต่อกนัมาเป็นขบวนเพื่อใหช้าวมอญและชาวบา้นท่ีพายเรือมาไดท้  าบุญตกั
บาตร จากการสัมภาษณ์ครอบครัวห่อประทุม และลุงเผชิญ หงส์ทองชาวบา้นวดัเจดียท์องนั้น ได้
ความว่า “เม่ือถึงช่วงออกพรรษาจะมีประเพณีตกับาตรร้อยพระ (หรือตกับาตรพระร้อยแล้วแต่จะ
เรียก) น้ีท่ีวดัเจดียท์องไดมี้การผกูเชือกขึงระหวา่งโป๊ะท่าน ้าหนา้วดักบัโป๊ะท่าน ้ าหลงัหมู่บา้น ซ่ึงจะ
ไดค้วามยาวครอบคลุมตลอดหมู่บา้น (สุเอ็ด คชเสนี, 2551) ชาวบา้นจะน าเรือของตนเองมาผกูโยง
กบัเชือกน้ี หรือชาวบา้นท่ีไม่มีเรือก็จะมีการเช่าเรือบรรทุกทราย จ านวน 3 ล า เพื่อบรรทุกชาวบา้น
ส าหรับท าพิธีกรรมน้ี และท่ีวดัจะปล่อยเรือของพระท่ีมาบิณฑบาตรออกมาเป็นช่วงๆ ช่วงละล า ถึง
ขนาดมีบตัรคิวส าหรับปล่อยเรือเลยทีเดียว” 
  6. การร าพาข้าวสาร  

         เป็นประเพณีของชาวมอญนิยมท าหลงัจากออกพรรษาเป็นช่วงการทอดกฐิน
และทอดผา้ป่า โดยคณะผูร้ าพาขา้วสารจะพายเรือไปขอรับบริจาค เงินทองและส่ิงของโดยเร่ิมตน้
จากท่าน ้ าหนา้วดั พายเรือมาขอบริจาคท่ีท่าน ้ าของแต่ละบา้นแลว้น าไปร่วมในการทอดกฐิน ซ่ึงการ
ร าจะใชเ้วลากลางคืน จากการสัมภาษณ์คนในหมู่บา้นนั้นไดค้วามวา่ปัจจุบนัไม่มีการร าพาขา้วสาร
ทางเรือแลว้ คือเม่ือมีการทอดกฐินเกิดข้ึน คนในหมู่บา้นจะเดินไปบริจาคส่ิงของท่ีวดั หรือไม่ก็มีคน
มารับบริจาคถึงหนา้บา้นนัน่เอง  

7. วนัสารทมอญ 
          การท าบุญวนัสารทมอญของบา้นศาลาแดงเหนือจดัข้ึนในวนัข้ึน 15ค ่า เดือน 
11 เรียกตามภาษามอญว่า “ซอกขะวา” แต่ละทอ้งถ่ินจะจดังานวนัสารทแตกต่างกนัออกไป ส่วน
ใหญ่จดังานกนัในวนัแรม 15 ค ่า เดือน 10 เช่น วนัสารทไทยของทางภาคกลาง ประเพณีสารทเดือน
สิบของทางภาคใต ้ทางภาคเหนือเรียกว่า “งานทานสลากภตั” หรือ “ตานก๋วยสลาก”และทางภาคอิ
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สาน เรียกว่า “งานบุญข้าวสาก” หรือวนัสารทจีน แม้ว่าจะจดังานคนละวนั แต่มีวตัถุประสงค์
เดียวกนัคือแสดงความกตญัญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษหรืออุทิศส่วนกุศลใหแ้ก่ผูท่ี้ล่วงลบั  
 4.2.2. ประเพณใีนช่วงปฐมวยั 
  1. การโกนจุก เด็กๆ ชาวมอญนิยมไวผ้มยาวประเภทจุก แกละ โก๊ะทั้งน้ีตามความ
เช่ือวา่เด็กๆ จะมีผปีระจ าตวัคอยปกป้องคุม้ครอง และผชีอบผมยาว25 เม่ือเวลาจะตดัผมจุก ก่อนอ่ืน
ตอ้งบอกกล่าวเซ่นไหวแ้ก่วิญญาณของผีบรรพบุรุษในหอ้งผเีสียก่อน แลว้จึงท าพิธีตดัจุกท่ีโถงกลาง
ของบา้น พื้นท่ีท่ีใชใ้นพิธีโกนจุกน้ีใชไ้ม่มากนกั เพราะมีเฉพาะแต่ญาติผูใ้หญ่และญาติสนิทเท่านั้น
ท่ีมาเป็น สักขีพยานในการโกนจุก (สุเอด็ คชเสนี, 2551) 
 4.2.3. ประเพณใีนช่วงมิชฌิมวยั 
  1. บวช การบวชของชาวมอญถือเป็นประเพณีใหญ่ท่ีเพื่อนบา้นในหมู่บา้นเดียวกนั
หรือแมแ้ต่หมู่บา้นขา้งเคียงจะเขา้ร่วมพิธีดว้ยกนัอย่างเอิกเกริก อย่างน้อยท่ีสุดก็ร่วมในขบวนแห่
จากบา้นไปวดั การบวชนิยมบวชเณรและพระพร้อมๆ กนัเป็นคู่ หรืออาจจะหลายคู่ก็ไดพ้ิธีต่างๆ ท่ี
ใช้พื้นท่ีในบา้นจะมีในช่วงเวลา 2 วนั ก่อนแห่ไปท่ีวดั ชาวบา้นท่ีรู้จกัมกัคุน้กนัจะมาร่วมพิธีท่ีบา้น 
ดงันั้นทั้งโถงกลางของบา้น ใตถุ้นบา้น และลานบา้นจะเต็มไปดว้ยญาติมิตรท่ีศรัทธาหลงัจากเสร็จ
พิธีท่ีบา้นก็จะแห่ขบวนไปท่ีวดั ขบวนแห่นาคและลูกแกว้จะจดัอยา่งสวยงาม ทั้งนาคและลูกแกว้จะ
ข่ีมา้ท่ีประดบัประดาตกแต่งอยา่งสวยงาม ส่วนตวันาคและลูกแกว้จะแต่งองค์ทรงเคร่ืองเต็มท่ีแบบ
เดียวกบัส่างลองของไทใหญ่ ขบวนแห่จะมุ่งไปวดัเพื่อประกอบพิธี พิธีบวชจะใชพ้ื้นท่ีในโถงกลาง
ของบา้น 2 วนั คือ วนัสุกดิบ และวนับวช  (พลัลภ สุริยกุล ณ อยธุยา, 2542)  
  2. แต่งงาน ตามประเพณีแต่งงานของพม่าและมอญ ในขบวนขนัหมากแต่งงานเขา
ขนเอาขา้วของเคร่ืองใชข้องเจา้บ่าวไปดว้ย แสดงวา่มีประเพณีเดิมท่ีชายไปอยูบ่า้นหญิง มอญเรียก
ประเพณีแต่งงานว่า “เพรงโกน” แปลวา่ “แต่งลูก” แสดงให้เห็นวา่การแตกลูกหลานเป็นสิริมงคล
ต่อครอบครัว ในประเพณีแต่งงานของชาติหลายๆ ในเอเชีย “หมาก” มีส่วนเก่ียวข้องอยู่เสมอๆ 
มอญก็เช่นเดียวกนัจะมีการจดัขบวนขนัหมาก (มอญกินหมากเรียกวา่ “เจ๊ียพลู” ซ่ึงหมายถึงกินพลู 
และยงักินหมากมาจนปัจจุบนั (เสถียรโกเศศ, 2539) 
           ในประเพณีแต่งงานดั้งเดิมของมอญ เสฐียรโกเศศได้บรรยายถึงเอกสารท่ี
หมอฮลัลิเดเล่าเอาไว่ว่า หน้าบา้นเจา้สาวเขาท าเป็นซุ้มคาดด้วยผา้สีและมีไม้ขวางไว ้สมมุติเป็น
ประตูเมือง ไม่ยอมให้คนอ่ืนแปลกปลอมเขา้ไป นอกจากมีหลกัฐานหรือตอ้งเสียค่าผา่นประตู ต่อมา
ไม่ชา้เห็นขบวนเจา้บ่าวและพวกมาจากอีกหมู่บา้น คนเหล่าน้ีแบกหอบส่ิงของต่างๆ เป็นเคร่ืองใช้
ส าหรับเขา้เรือนหอ เม่ือมาถึงประตูบา้นถูกกกัและกั้นประตู พวกเจา้บ่าวจะตอ้งจ่ายค่ากั้นประตูไป
เร่ือยๆ จนถึงบนัไดเรือนก็จะถูกคนถือสร้อยคอทองค าขวางไว ้แต่ในท่ีสุดขบวนขนัหมากก็ผา่นไป
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ได ้เม่ือเขา้ไปในเรือนจะมีขนมและผลไมบ้รรจุรวม 25 ถาดเรียงตามยาวไวใ้นห้องเป็นสองแถวแลว้
จะมีการหยิบขนมในถาดแจกจ่ายให้คนอ่ืนๆ เรียกว่าวิธี “แห่ทอด” มอบส่ิงของท่ี “แห่ทอด”ไวใ้ห้
คนอ่ืนๆ แจกจ่ายต่อไป และหา้มเอาถาดเปล่าซอ้นกนัเม่ือแจกขนมไปบางส่วนแลว้ ใหร้วบรวมขนม
ต่างๆ ไวเ้ป็น 2 ถาด แยกให้ฝ่ายเจ้าสาวและเจา้บ่าว ต่อไปก็แจกหมาก พลู และให้เพื่อนเจา้บ่าว
เจา้สาวเขา้มาพร้อมกนั ผูเ้ฒ่าผูท้  าพิธีจะเป็นผูส้ั่งสอน บ่าวสาวกม้ศีรษะเคารพ และบ่าวสาวเอามือ
หงายทบัมือกนั ผูเ้ฒ่ากล่าวอ านวยพรและหลัง่น ้าลงท่ีฝ่ามือ  (เสถียร โกเศศ, 2539 หนา้ 105-106) 
  3. ประเพณีศพ  ประเพณีเก่ียวกบัการตายของชาวมอญ มีขอ้บญัญติัและขอ้ห้าม
ต่างๆ มากมายกวา่ประเพณีเน่ืองชีวิตอ่ืนๆ การตายของชาวมอญแบ่งออกเป็นตายดี และตายไม่ดีการ
ตายดีท่ีตายในบา้นจะมีการตั้งศพท่ีโถงกลาง อาบน ้ าศพโดยใช้น ้ าตม้ใบไมส้ด อาบน ้ าอุ่นแล้วจึง
อาบน ้ าเย็นช าระล้างร่างกายด้วยขมิ้นสดต ากบัมะกรูด เม่ืออาบน ้ าเสร็จก็แต่งตวัศพ โดยนุ่งโจง
กระเบนผา้ขาวเอาชายพกไวด้า้นหนา้ เพื่อให้กลบัทางกบัชายพกของคนเป็น เส้ือก็ใส่กลบัหนา้เป็น
หลงั หวีผมเสยไปดา้นหลงั แลว้หักหวีทิ้ง (การหวีผมไปดา้นหลงั และหกัหวีทิ้งน้ีประเพณีศพไทย
ก่อนจะปิดโลงก็ท าเช่นเดียวกนั) เม่ือแต่งตวัเรียบร้อยแลว้น ามาตั้งบนแคร่ไมไ้ผ่ หรือเตียงไมไ้ผ่ท่ี
คนมอญเรียกวา่ “โจง้ - เนียะ” ท่ีแปลวา่ “เตียงชนะ” คือแคร่ไมไ้ผส่มยัโบราณซ่ึงปัจจุบนัอาจใชไ้ม้
อ่ืนก็ไดย้กเป็นแคร่สูงจากพื้น มีเสา 6 เสา เสาทั้ง 6 ตน้สูงข้ึนไปแบบเสาเตียงโบราณท่ีใชส้ าหรับกาง
มุง้ มีการตกแต่งประดบัประดาหวัเสาให้สวยงามดว้ยผา้โปร่ง ดอกไม ้หรือวสัดุอ่ืนๆ เม่ือน าศพวาง
บน “โจง้ - เนียะ” แลว้ตอ้งใชไ้มค้  ้าตรงท่ีท่ีมีโจง้เนียะ ท่ีใตถุ้นบา้นเพื่อแสดงเป็นสัญลกัษณ์วา่มีการ
ตั้งศพบนบา้น (พลัลภ สุริยกุล ณ อยธุยา, 2542) 
  ศพจะตั้งบนบา้นประมาณ 3 - 7 วนั ปัจจุบนัมีการนิมนตพ์ระมาสวดพระอภิธรรม
เหมือนท่ีวดั แต่ในสมยัอดีตไม่มีการสวดศพ แต่มีการอ่านชาดกหรือพุทธประวติัหรืออ่ืนๆ ด้วย
ท านองเสนาะภาษามอญ เม่ือจะน าศพออกจากบา้นจะไม่มีการน าเอาโลงศพเขา้มาในบา้น ซ่ึงใน
สมยัโบราณให้เลาะฝาบา้นมาท าโลงศพ แต่ปัจจุบนัเป็นโลงส าเร็จรูปน าโลงมารอไวด้า้นท่ีจะเอาศพ
ลง ซ่ึงเป็นทิศเหนือหรือทิศตะวนัตกเท่านั้น ก่อนเอาศพออกตอ้งห่อศพดว้ยกก แลว้วางบนผา้ขาว
มดัเส่ืออีกชั้นหน่ึง ศพท่ีลงจากเรือนจะไม่ลงทางบนัได แต่จะท าบนัไดใหม่ดว้ยตน้กลว้ย 2 ตน้ ชกั
ศพลงทางแม่บนัไดตน้กลว้ยซ่ึงเสียบลูกบนัไดดว้ยไมไ้ผ่ 4 ขั้น เรียกวา่ “กระไดผี” ส่วนประตูบา้น
ใหเ้อาก่ิงไมม้าปิดหลอกไว ้เม่ือเอาศพไปแลว้ก็ถอนบนัไดผทิี้ง 
  การน าศพออกจากเรือนปัจจุบนัพบบา้นหลายหลงั ท าประตูผีเตรียมไว ้เพื่อจะได้
ไม่ตอ้งเลาะฝาเรือน และเม่ือใชเ้สร็จแลว้สามารถตอกปิดตายไม่ใช้เป็นประตูอีก ไดก้ลายเป็นส่วน
ของฝาบา้นไปการน าศพไปวดั จดัเป็นขบวนโดยน าด้วยลูกคนเล็กสุดของผูต้าย เม่ือมาถึงวดัอาจ
น ามาสวดอภิธรรมเพิ่มหรือน าไปเก็บไวใ้นศาลาหลงัเล็กๆ ในเขตป่าชา้ ศาลาเก็บศพน้ีมีเฉพาะของ
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ประเพณีมอญเท่านั้น (ศาลาทรงไทยขนาดเท่ากบัโลงศพ) การเก็บศพจะเก็บไวต้ั้งแต่ 100 วนัเป็นตน้
ไป แลว้จึงน าไปเผา เม่ือน าศพออกมาเผา ญาติผูต้ายจะยกศาลาเดิมให้กบัวดั หรือร้ือถอนให้กบัคน
ยากจนเอาไปประกอบบา้นอยูอ่าศยัต่อไปตามแต่จะศรัทธา 
  ศพท่ีเผาเป็นศพท่ีทิ้งไวน้านแลว้ ชาวมอญจะน ามาใส่โลงศพท่ีเรียกวา่ “ฮลาบ๊อก” 
เป็นลกัษณะโลงศพแบบพิเศษ ท่ีมีฝาครอบประดับประดาตกแต่งดว้ยกระดาษสีและออกแบบอยา่ง
วจิิตรบรรจงในลกัษณะทรงปราสาทซ้อนหลายชั้น ก่อนเผาจะท าการสวดอภิธรรมศพ 1 คืน แลว้จึง
เผา ในพิธีเผาศพมีการร าผเีพื่อเชิญวญิญาณของคนตายมาถามทุกขสุ์ข 
  ในสมยัก่อนไม่มีเมรุเผาศพถาวร ชาวมอญจะมีเชิงตะกอนเป็นแบบเมรุชั่วคราว 
หรือเมรุลอยเพื่อใช้เผาศพ ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นโครงไม้ไผ่ประดับด้วยหยวกกล้วย เพื่อท า 
“ฮลาบ๊อก” ข้ึนไปไวบ้นเชิงตะกอนและเผาไปทั้งฮลาบอ๊กและตวัเมรุลอยดว้ย เมรุลอยและฮลาบ๊อก
ส่วนใหญ่จะออกแบบให้กลมกลืนกนัและเป็นไปตามฐานะของผูต้าย และเชิงตะกอนหรือเมรุลอย
จะหนัหวัไปทางทิศเหนือซ่ึงถือเป็นทิศคนตายเท่านั้น 
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บทที ่5   
ระเบียบวธีิการวจัิย             

                                                                                                                                              
ในการด าเนินการศึกษาเร่ือง บทบาทของวัดต่อวิถีชีวิตชุมชนไทย-มอญ ในอ าเภอสามโคก 

จังหวัดปทุมธานี  โดยภาพรวมของการก าหนดระเบียบวิธีวิจัยหรือกระบวนวิธีการวิจัย 
(Methodology) ท่ีน ามาใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดระเบียบวิธีการวิจยัหรือกระบวนการ
วธีิวจิยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูศึ้กษาไดก้ าหนดกรอบและขอบเขตของระเบียบวิธีวิจยั
หรือกระบวนวิธีการวิจยัดงักล่าวมาใช้ในการด าเนินการศึกษา โดยใช้แนวทางการสัมภาษณ์ การ
สังเกต และการสนทนากลุ่ม จากผูใ้ห้ข้อมูลท่ีส าคญั (Key-Informant) เพื่อน าข้อมูลทั้ งหมดมา
วิเคราะห์และการอภิปรายผลปรากฏการณ์ท่ีตอ้งการศึกษาซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกบัระเบียบวิธีการ
วจิยัดงัต่อไปน้ี  

 5.1 แนวคิดในการศึกษาเบ้ืองตน้ 
5.2 วธีิการวจิยั 
5.3 กลุ่มเป้าหมายและผูใ้หข้อ้มูลท่ีส าคญั 
5.4 แนวประเด็นการสัมภาษณ์และประเด็นการสังเกต 
5.5 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
5.6 การตรวจสอบขอ้มูล 
5.7 การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
5.1 แนวคิดในการศึกษาเบือ้งต้น 

 การศึกษาเร่ืองบทบาทของวดัต่อวิถีชีวิตชุมชนไทย-มอญในอ าเภอสามโคก 
จงัหวดัปทุมธานี ได้ก าหนดแนวคิดเพื่อเป็นกรอบการศึกษาไว ้4 องค์ประกอบ เพื่อหารูปแบบ
ความสัมพนัธ์และความเช่ือมโยง ดงัน้ี 

 1. บทบาทวดัและพระสงฆใ์นสังคมชุมชนไทย-มอญ 
  ศึกษาถึงมุมมองของวดักบัพระสงฆ์และคนในชุมชนอย่างไรรวมไปถึง

มุมมองของชุมชนมองวดักบัพระสงฆอ์ยา่งไร 
 2. ความสัมพนัธ์ระหวา่งวดัและชุมชนไทย-มอญ 
  ศึกษาปัจจยัและเง่ือนไขท่ีส่งผลต่อความสัมพนัธ์ระหว่างวดัและชุมชน

ไทย-มอญ เช่น ความถ่ีของการไปวดั เหตุผลของการไปวดั และลกัษณะกิจกรรมท่ีชุมชนไปท าท่ีวดั 
เป็นตน้ 
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 3. บทบาทของประเพณีและพิธีกรรมในสังคมชุมชนไทย-มอญและวดั 
  ประเพณีและพิธีกรรมไทย-มอญ ท่ียึดถือปฏิบติักนัมานั้น บางอย่างเป็น

ความเช่ือดั้งเดิมของทอ้งถ่ิน บางอยา่งเป็นความเช่ือเน่ืองมาจากหลกัปฏิบติัทางศาสนา  โดยเฉพาะ
ศาสนาพุทธ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อประเพณีและพิธีกรรมในสังคมชุมชนไทย-มอญมากในการสร้างแนว
ทางการปฏิบติัท่ีท าให้เกิด ความรัก ความสามคัคี มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัใน
ชุมชนไทย-มอญ สะทอ้นให้เห็นถึงอิทธิพลของพุทธศาสนาท่ีมีต่อชุมชน และช้ีให้เห็นวา่ชาวไทย-
มอญ ให้ความส าคญัในการบ ารุงพุทธศาสนา ดว้ยศิลปกรรมท่ีงดงามเพื่อใชใ้นพิธีกรรมทางศาสนา
ตั้งแต่โบราณกาล ประเพณีและพิธีกรรมถือเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีส าคญัต่อการอนุรักษรั์กษาให้
คงอยูต่่อไปอยา่งย ัง่ยนื  

  
5.2 วธีิการวจัิย 

5.2.1 แบบสัมภาษณ์ 
              โดยแบบสัมภาษณ์มี 2 ชุด ประกอบไปด้วยชุดท่ี  1 แบบสัมภาษณ์ส าหรับ

สัมภาษณ์ชาวบา้นและกรรมการวดั ในเร่ืองบทบาทของชาวบา้นและกรรมการวดัมีจ านวน 10 ขอ้ 
และชุดท่ี 2 แบบสัมภาษณ์ส าหรับสัมภาษณ์พระสงฆ ์ในเร่ืองบทบาทของวดัและพระสงฆ ์มีจ านวน 
10 ขอ้ ดงัตารางท่ี 6  โดยสร้างแบบสัมภาษณ์ท่ีมีเน้ือหาครอบคลุมตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั  

               จากนั้นน าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนและไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลอง
ใช ้(Try out) กบักลุ่มประชากรตวัอยา่งท่ีเลือก ประกอบไปดว้ย (1) กลุ่มชาวบ้าน 12 คน แยกเป็น 3
วดัคือ วดัเจดียท์อง 4 คน วดัศาลาแดงเหนือ 4 คน วดัทา้ยเกาะใหญ่ 4คน (2) กลุ่มกรรมการวัด 9 คน 
แยกเป็น 3วดั คือ วดัเจดีย์ทอง 3 คน วดัศาลาแดงเหนือ 3 คน วดัท้ายเกาะใหญ่ 3 คน (3)กลุ่ม
พระสงฆ์ 9 รูป แยกเป็น 3 วดั คือ วดัเจดียท์อง 3 รูป วดัศาลาแดงเหนือ 3 รูป วดัทา้ยเกาะใหญ่ 3 รูป 
(4) กลุ่มวัด 9 รูป แยกเป็น 3 วดั คือ วดัเจดียท์อง 3 คน วดัศาลาแดงเหนือ 3 คน วดัทา้ยเกาะใหญ่ 3
คน(โดยสัมภาษณ์ผา่นทางพระสงฆชุ์ดเดิมในกลุ่มท่ี 3) ดงัรูปภาพท่ี 26,27,28 

              จากนั้น ผูว้ิจยัน าแบบสัมภาษณ์ท่ีไดผ้า่นการพฒันา และปรับปรุงจนมีคุณภาพใน
ระดบัท่ียอมรับได้ ไปด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองกบักลุ่มประชากรตวัอย่างท่ีเลือก
ประกอบไปดว้ย(1) กลุ่มชาวบ้าน 12 คน (2) กลุ่มกรรมการวัด  9 คน (3) กลุ่มพระสงฆ์และกลุ่มวัด 
9รูป รวมทั้งหมด 21 คน 9 รูป ดงัรูปภาพท่ี 26,27,28 

                ค  าถามในแบบสัมภาษณ์ชุดท่ี 1,2 ในตารางท่ี 6 จะมุ่งประเด็นการสัมภาษณ์ ไปสู่
ความเช่ือมโยงและความสัมพนัธ์ระหว่างวดักับชุมชน เพื่อน าไปสู่การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูมรดกทาง
วฒันธรรม  
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5.2.2 การวเิคราะห์แบบสัมภาษณ์ 
โดยการน าแบบสัมภาษณ์ชุดท่ี 1 ไปวเิคราะห์ตามกรอบความคิดของ(กฤติน จนัทร์

สนธิมา) ในเร่ืองเก่ียวกบับทบาทของชาวบา้นกบับทบาทของกรรมการวดั ตามตารางท่ี 7 และแบบ
สัมภาษณ์ชุดท่ี 2 ( มี 2 ส่วน โดยในส่วนแรกน าไปวิเคราะห์ตามกรอบความคิดของ(มหาวิทยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั)ในเร่ืองเก่ียวกบับทบาทของวดั ตามตารางท่ี 8 กบัส่วนท่ีสอง น าไป
วเิคราะห์ตามกรอบความคิดของ (พระมหากฤษฎา นนัทเพชร) และ (พระมหาทนงชยั บูรณพิสุทธิ)
ในเรืองเก่ียวกบับทบาทของพระสงฆ ์ตามตารางท่ี 9 

 
แบบสมัภาษณ์ 

ชุดท่ี 1 ชุดท่ี 2 
ส าหรับสัมภาษณ์ชาวบ้านและกรรมการวดัในเร่ืองบทบาท

ของชาวบ้านและกรรมการวดั 
ส าหรับสัมภาษณ์พระสงฆ์ในเร่ืองบทบาทของวดัและ 

พระสงฆ์ 

ขอ้ 1 หนา้ท่ีของชาวบา้นและกรรมการวดัท่ีมีต่อวดัมี
อะไรบา้งเพราะเหตุใด ? 

ขอ้ 1  หนา้ท่ีของทางวดัและพระสงฆท่ี์มีต่อชาวบา้นหรือ
ชุมชนมีอะไรบา้งเพราะเหตุใด ? 

ขอ้ 2 ชาวบา้นและกรรมการวดัช่วยเหลือวดัดา้นใดบ่อย
ท่ีสุด ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองอะไรบา้ง ? 

ขอ้ 2  วดัและพระสงฆมี์ช่วยเหลือชาวบา้นหรือชุมชนใน
เร่ืองอะไรบ่อยป็นพิเศษ ? 

ขอ้ 3  ชาวบา้นและกรรมการวดัควร จะสร้าง ปรับปรุง 
แกไ้ข ต่อเติม บูรณะปฎิสงัขรณ์หรืออนุรักษ ์พฒันา  
อะไรบา้งภายในวดั เพราะอะไร? 

ขอ้ 3  วดัและพระสงฆค์วร จะสร้าง ปรับปรุง แกไ้ข ต่อเติม 
บูรณะปฎิสงัขรณ์หรืออนุรักษ ์พฒันา อะไรบา้งภายในวดั
ในล าดบัตน้ๆ เพราะอะไร? 

ขอ้ 4  ชาวบา้นและกรรมการวดักบัทางวดัและพระสงฆมี์
การปรึกษาหารือเร่ืองใดบ่อยท่ีสุด และมี ความส าคญั
อยา่งไรบา้ง  ? 

ขอ้ 4  ทางวดัและพระสงฆมี์การปรึกษาหารือกบัชาวบา้น
และกรรมการวดัเร่ืองใดบ่อยท่ีสุด และมีความส าคญั
อยา่งไรบา้ง ? 

ขอ้ 5 ประเพณีวฒันธรรมมอญกบัวดัเร่ืองใดบา้งท่ีชาวบา้น
และกรรมการวดัให้ความสนใจเป็นพิเศษ ? 

ขอ้ 5  ประเพณีวฒันธรรมมอญกบัวดัเร่ืองใดบา้งท่ีทางวดั
และพระสงฆใ์ห้ความสนใจเป็นพิเศษ? 

ขอ้ 6 เอกลกัษณ์ของมอญท่ีส าคญัภายในวดัท่ีชาวบา้นและ
กรรมการวดัให้ความสนใจเป็นพิเศษ ? 

ขอ้ 6  เอกลกัษณ์ของมอญท่ีส าคญัภายในวดัท่ีทางวดัและ
พระสงฆใ์ห้ความสนใจเป็นพิเศษ ? 

ขอ้ 7 คติความเช่ือทางพระพทุธศาสนาท่ีชาวบา้นและ
กรรมการวดัให้ความสนใจเป็นพิเศษ? 

ขอ้ 7  คติความเช่ือทางพระพทุธศาสนาท่ีทางวดัและ
พระสงฆใ์ห้ความสนใจเป็นพิเศษ? 

ขอ้ 8  คติความเช่ือของมอญท่ีเช่ือมโยงวดัมีอะไรบา้งท่ี
ชาวบา้นและกรรมการวดัให้ความสนใจเป็นพิเศษ? 

ขอ้ 8  คติความเช่ือของมอญท่ีเช่ือมโยงวดัมีอะไรบา้งท่ีทาง
วดัและพระสงฆใ์ห้ความสนใจเป็นพิเศษ? 

ขอ้ 9 จากแผนท่ีวดั(ผูส้มัภาษณ์แจก) พ้ืนท่ีไหนไปบ่อยสุด
และพ้ืนท่ีไหนไปนอ้ยสุด ไปท าอะไร เพ่ืออะไร? 

ขอ้ 9  จากแผนท่ีวดั(ผูส้มัภาษณ์แจก) พ้ืนท่ีไหนไปบ่อยสุด 
และพ้ืน ท่ีไหนไปนอ้ยสุด ไปท าอะไร เพ่ืออะไร? 

ขอ้ 10 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ(เก่ียวกบับทบาทของชาวบา้นและ
กรรมการวดัท่ีมีต่อทางวดักบัพระ)? 

ขอ้ 10 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ(เก่ียวกบับทบาทของทางวดัและ
พระสงฆท่ี์มีต่อชาวบา้นและกรรมการวดั)? 

      ตารางที ่5 รายละเอียดแบบสัมภาษณ์ชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2 
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รูปภาพที ่28 กลุ่มประชากรตวัอยา่ง วดัเจดียท์อง 

 
รูปภาพที ่29 กลุ่มประชากรตวัอยา่ง วดัศาลาแดงเหนือ 

 
รูปภาพที ่30 กลุ่มประชากรตวัอยา่ง วดัทา้ยเกาะใหญ่ 
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แบบสัมภาษณ์ชุดที1่ 

(บทบาทของชาวบา้นกบับทบาท

ของกรรมการวดั) 

สู่การวเิคราะห์ 

กรอบความคดิเชิงทฤษฏีของ 

(กฤตนิ จนัทร์สนธิมา) 

1.ร่วมการบริหารจดัการท่ีดินของวดั 

2.ร่วมการบริหารจดัการเงินบริจาค 

3.ร่วมจดัการศาสนสมบติัของวดั 

4.ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั 

5.ท ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ ์

       ตารางที ่6 รายละเอียดบทบาทชาวบา้นและกรรมการวดัสู่การวเิคราะห์ 
 

แบบสัมภาษณ์ชุดที2่ 

ส่วนที1่ 

( บทบาทของวดั ) 
 

สู่การ 

วเิคราะห์ 

กรอบความคดิเชิงทฤษฏีของ 

(มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั) 

1.เป็นสถาน ศึกษา 

2.เป็นสถานสงเคราะห์ 

3.เป็นสถานพยาบาล 

4.เป็นท่ีพกัคนเดินทาง 

5.เป็นสถานท่ีพบปะสงัสรรค ์

6.เป็นสถานท่ีจดังานเทศกาล 

7.เป็นท่ีไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 

8.เป็นศูนยศิ์ลปะและวฒันธรรม 

9.เป็นคลงัพสัดุเก็บของใชต้่าง ๆ 

10.เป็นศูนยก์ลางการบริหารประเทศ 

11.เป็นท่ีประกอบพิธีกรรม 

      ตารางที ่7 รายละเอียดบทบาทของวดัสู่การวิเคราะห์  
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แบบสัมภาษณ์ชุดที2่ 
ส่วนที2่ 

( บทบาทของพระสงฆ ์) 

สู่การวเิคราะห์ 

กรอบความคดิเชิงทฤษฏีของ 
(พระมหากฤษฎา นนัทเพรช) และ (พระ

มหาทนงชยั บูรณพิสุทธิ) 

1.บทบาทดา้นการศึกษา 

2.บทบาทดา้นการอบรมทางจริยธรรม 

3.บทบาทดา้นการเผยแผธ่รรม 

4.บทบาทดา้นการพฒันาชนบท 

5.บทบาทดา้นสงัคมสงเคราะห์ 

6.บทบาทดา้นการพฒันาจิตใจ 

7.บทบาทดา้นอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม 

8.บทบาทดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

9.บทบาทดา้นการรักษาโรค 

      ตารางที ่8 รายละเอียดบทบาทของพระสงฆสู่์การวิเคราะห์ 
 

 จากนั้นลงส ารวจพื้นท่ี ประสานผูน้ าชุมชน โรงเรียน วดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและ
เตรียมอุปกรณ์ในการเก็บบนัทึกขอ้มูลอ่ืนๆอาทิ สมุดบนัทึกกลอ้งถ่ายรูปเคร่ืองบนัทึกเทป เป็นตน้ 

 
5.3 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลทีส่ าคัญ 

 1 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พระสงฆ์ ผูน้  าชุมชน ชาวบ้าน   ซ่ึงเป็นการเลือกแบบ
เจาะจงโดยอาศยัหลกัเกณฑ์การคดัเลือกบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหว่างวดักบั
ชุมชน 

2 กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั (Key Informant) การวิจยัคร้ังน้ีเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั
โดยการเลือกกลุ่มประชากรตวัอยา่งท่ีเลือก ประกอบไปดว้ย (1) กลุ่มชาวบา้น 12 คน แยกเป็น 3 วดั
คือ วดัเจดียท์อง 4 คน วดัศาลาแดงเหนือ 4 คน วดัทา้ยเกาะใหญ่ 4 คน (2) กลุ่มกรรมการวดั 9 คน 
แยกเป็น3วดั คือ วดัเจดียท์อง 3 คน วดัศาลาแดงเหนือ 3คน วดัทา้ยเกาะใหญ่ 3คน (3) กลุ่มพระสงฆ ์
9 รูป แยกเป็น 3 วดั คือ วดัเจดียท์อง 3 รูป วดัศาลาแดงเหนือ 3 รูป วดัทา้ยเกาะใหญ่ 3 รูป (4) กลุ่ม
วดั 9 รูป แยกเป็น 3 วดั คือ วดัเจดียท์อง 3 คน วดัศาลาแดงเหนือ 3คน วดัทา้ยเกาะใหญ่ 3 คน (โดย
สัมภาษณ์ผา่นทางพระสงฆชุ์ดเดิมในกลุ่มท่ี 3) 
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5.4 แนวประเด็นการสัมภาษณ์ การสังเกต และสนทนากลุ่ม 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การศึกษา 3 รูปแบบ

ดงัน้ี 
 1 การสัมภาษณ์ (Interview) ได้เลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์ กับผูใ้ห้ข้อมูลท่ีส าคญั 

(Key-Informant) โดยมีแนวค าถามในการเขา้ไปสัมภาษณ์ตามท่ีตั้งไวล่้วงหน้า (Interview Guide) 
ส าหรับใชส้ัมภาษณ์ทุกกลุ่มเป้าหมายท่ีไดร้ะบุไวแ้นวค าถามการสัมภาษณ์สามารถปรับเปล่ียนไป
ตามสถานการณ์ทั้งน้ีค  าถามในแบบสัมภาษณ์มีความสัมพนัธ์กบัแนวประเด็นการสัมภาษณ์ การ
สังเกต และสนทนากลุ่มเพื่อจะได้ข้อมูลท่ีมีประโยชน์ครบถ้วนและตรงตามวตัถุประสงค์ของ
การศึกษาโดยการสัมภาษณ์จะมีประเด็นในการสัมภาษณ์เก่ียวกบัเร่ืองบทบาทวดัและพระสงฆ์ใน
สังคมชุมชนไทย-มอญ ความสัมพนัธ์ระหว่างวดักบัชุมชน บทบาทของประเพณีและพิธีกรรมใน
สังคมชุมชนไทย-มอญและวดั และการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูมรดกทางวฒันธรรม ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

  1.1 แนวค าถามในการสัมภาษณ์เจาะลึก ประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ 
  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปของผูใ้หข้อ้มูล 

- เพศ 
- อาย ุ
- การศึกษา 
- อาชีพ 
- สถานภาพสมรส 
- ศาสนา 
- จ  านวนสมาชิกในครอบครัว 
- สถานภาพในชุมชน 

ส่วนท่ี 2 ความสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัชุมชน 
- ความสัมพนัธ์มิติสาธารณสุข 
- ความสัมพนัธ์มิติครอบครัว 
- ความสัมพนัธ์มิติเศรษฐกิจ 
- ความสัมพนัธ์มิติการศึกษา 
- ความสัมพนัธ์มิติความเช่ือ 

ส่วนท่ี 3 ความเช่ือมโยงระหวา่งวดักบัชุมชน 
- รูปแบบวฒันธรรมชุมชน 
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- ระบบการผลิต 
- ความสัมพนัธ์เชิงเครือญาติ 
- ระบบความเช่ือ 
- ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
- ผลประโยชน์ร่วมกนัของสาธารณะ 
- การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

ส่วนท่ี 4 การอนุรักษฟ้ื์นฟูมรดกทางวฒันธรรม 
- คุณค่าดา้นสถาปัตยกรรม 
- คุณค่าดา้นความงาม 
- คุณค่าดา้นคติความเช่ือ 
- คุณค่าดา้นประวติัศาสตร์ 
- คุณค่าดา้นจิตใจ 
- ความแทด้า้นท าเลและท่ีตั้ง 
- ความแทด้า้นประโยชน์และการใชส้อย 
- ความแทด้า้นรูปทรงและการออกแบบ 
 

2 การสังเกต (Observation) โดยอาศยับทบาทเป็นผูว้จิยัท่ีเคยเขา้ไปในพื้นท่ีมาก่อน 
เพื่อร่วมท ากิจกรรมต่างๆภายในวดัและชุมชน เพื่อให้ทราบถึงวิถีชีวิตท่ีเป็นจริงในชุมชนว่าวดักบั
ชุมชนมีความสัมพนัธ์กนัในรูปแบบใด 

3. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) การสนทนากลุ่ม คือการสัมภาษณ์
ในอีกรูปแบบหน่ึงท่ีรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากับกลุ่มผู ้ให้ข้อมูลในประเด็นปัญหาท่ี
เฉพาะเจาะจง 

 
5.5 ขั้นตอนการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในการศึกษาครังน้ีไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและท า
การเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเองในภาคสนามโดยด าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1 ขอหนังสือรับรองการวิจยัท่ีออกโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร ยื่นต่อเจา้อาวาสวดั ผูน้ าชุมชน และชาวบา้น เพื่อขออนุญาตท าการสัมภาษณ์และการเก็บ
รวมรวบขอ้มูล 
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2 สร้างสัมพนัธ์ท่ีดีต่อชุมชนและบุคคลท่ีเก่ียวข้องได้ท าการแนะน าตวั เพื่อท า
ความรู้จกัและอธิบายถึงวตัถุประสงค์ของการเขา้มาในพื้นท่ี ตลอดจนการขอความร่วมมือในการ
ศึกษาวจิยัเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสัมภาษณ์และการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3 การเก็บขอ้มูลรายละเอียดแบบเจาะลึกเม่ือผ่านช่วงการสร้างความสัมพนัธ์และ
ปรับตวัได้ระดับหน่ึงแล้วจึงเร่ิมท าการเก็บข้อมูลตามวตัถุประสงค์ของการศึกษา โดยผ่านการ
พบปะพดูคุยกบักลุ่มเป้าหมายอยา่งเป็นกนัเอง 

4 รวมรวบขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ขอ้มูล ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัโดยน าเสนอ
ผา่นรูปแบบเชิงพรรณนา 
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5.6 การตรวจสอบข้อมูล 

 ท าการตรวจสอบขอ้มูล เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีครอบคลุมตรงตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
โดยใช้วิธีตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) ซ่ึงเน้นการตรวจสอบไปท่ีขอ้มูลของบุคคลดว้ย
ค าถามเดียวกนักบัหลายๆคน เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้น ามาวิเคราะห์ตรวจสอบและดูถึงความแตกต่าง
ความสอดคลอ้งในขอ้มูลนั้นๆวา่มีความเท่ียงตรงหรือไม่ 

 
5.7 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ได้น าขอ้มูลจากการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิท่ีได้จากการสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมมาจดัเก็บเพื่อท าการวิเคราะห์และแยกแยะองค์ประกอบเพื่อหาความสัมพนัธ์ในแต่ละ
ประเด็นเพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวจิยั โดยน าเสนอผา่นรูปแบบเชิงพรรณนา ซ่ึงมีขั้นตอนดงัน้ี 

1 ท  าการวิเคราะห์ข้อมูลของความสัมพันธ์ระหว่างวดักับชุมชนในพื้นท่ี เช่น 
แยกแยะประเด็นท าการตีความจากขอ้มูล 

2 ท าการวิเคราะห์เง่ือนไขของความส าเร็จในความร่วมมือระหว่างวดักบัชุมชน
หลงัจากการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า แลว้น ามาแยกแยะ จดัหมวดหมู่ เช่ือมโยงความสัมพนัธ์
และสรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อการด ารงอยู ่

3 ท าการวิเคราะห์ถึงปัญหา อุปสรรค ท่ี ส่งผลต่อความสัมพนัธ์ระหว่างวดักับ
ชุมชนเพื่อน าการวเิคราะห์ไปสู่การใหข้อ้เสนอแนะในงานวจิยั 
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บทที ่6  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาวิจยัเร่ือง “บทบาทของวัดกับวิถีชีวิตชุมชนไทย-มอญในอ าเภอสามโคก จังหวัด

ปทุมธานี” คร้ังน้ี โดยมีวตัถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาบทบาทของวดัต่อวิถีชีวิตชุมชนไทย-มอญ ใน
อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี (2) เพื่อศึกษาความเช่ือมโยงระหว่างวดักบัชุมชนไทย-มอญ ใน
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูมรดกทางวฒันธรรมให้คงอยู่ต่อไป ซ่ึงผูว้ิจยัได้น าขอ้มูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ 
การสังเกต และการสนทนากลุ่ม โดยใช้วิธีการศึกษาในรูปแบบงานวิจยัเชิงคุณภาพ เพื่อวิเคราะห์
ขอ้มูลให้เขา้ใจถึงปรากฏการณ์และความเช่ือมโยงท่ีเกิดข้ึนภายในวดัและชุมชน แลว้น าขอ้มูลท่ีได้
จากการวิเคราะห์ผลมาจ าแนกเป็นหมวดหมู่ หาความหมาย เพื่อเช่ือมโยงให้เห็นถึงประเด็นต่างๆ 
โดยผา่นการน าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบของการพรรณนาโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
6.1 การวเิคราะห์ บทบาทของ ชาวบ้าน วดั พระสงฆ์ และกรรมการวดั (แต่ละวดั) 

ในการวิเคราะห์บทบาทของชาวบา้น วดั พระสงฆ์ และกรรมการวดั ได้ท าการ
วิเคราะห์ 3วดัด้วยกันประกอบไปด้วย วดัเจดียท์อง วดัศาลาแดงเหนือ วดัท้ายเกาะใหญ่ โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

6.1.1 วดัเจดีย์ทอง 
  6.1.1.1 บทบาทของชาวบ้าน 

กรอบความคดิเชิงทฤษฏีของ 
(กฤตนิ จนัทร์สนธิมา) 

JD 
A1 

JD 
A2 

JD 
A3 

JD 
A4 

ผลคะแนน
รายขอ้ 

1.ร่วมการบริหารจดัการท่ีดินของวดั     1 
2.ร่วมการบริหารจดัการเงินบริจาค     4 
3.ร่วมจดัการศาสนสมบติัของวดั     4 
4.ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั     4 
5.ท ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ ์     4 
ผลคะแนนรายบุคคล 4 4 5 4  

                           ตารางที ่9  บทบาทชาวบา้น วดัเจดียท์อง 
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หมวดหมู่ รายการอธิบาย 
ก ไม่มีบทบาทหนา้ท่ีแลว้โดยท่ี…… 

(ก1) ไม่มีบทบาทหนา้ท่ีและไม่ไดร้ะบุวา่มีใครรับหนา้ท่ีนั้นไป 

(ก2) ไม่ไดมี้บทบาทหนา้ท่ีแต่มีระบุวา่ เป็นองคก์รส่วนกลาง องคก์รของรัฐเป็นผูบ้ริหารจดัการ 

ข ยงัมีบทบาทหนา้ท่ีอยูโ่ดยมีลกัษณะคลา้ยกนัทั้งไทยมอญและไทยพทุธ 

ค มีบทบาทโดยเป็นเอกลกัณ์เฉพาะของความ เป็นไทยมอญ 

   ตารางที ่10 รายละเอียดหมวดหมู่ความเป็นไทย-มอญและไทย-พุทธ 
 

 1. ชาวบ้าน วดัเจดีย์ทอง JD-A1 

กรอบความคดิเชิงทฤษฏีของ 
(กฤตนิ จนัทร์สนธิมา) 

JD 
A1 

เหตุผลทางความคดิ หมวดหมู่ 

1.ร่วมการบริหารจดัการท่ีดินของวดั  เป็นหน้าที่ของกรมการศาสนา ก2 

2.ร่วมการบริหารจดัการเงินบริจาค  น าไปปฏิสงัขรณ์วดัในด้านตา่งๆ ข 

3.ร่วมจดัการศาสนสมบติัของวดั  วดัเป็นสว่นหนึง่ของชาวบ้าน ข 

4.ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั  งานประชาสมัพนัธ์พิธีกรรมตา่งๆ ค 

5.ท ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ ์  ประชาสมัพนัธ์งานบญุตา่งๆ ค 

            ตารางที ่11 การวเิคราะห์ บทบาทชาวบา้นวดัเจดียท์อง JD-A1 
 
  จากตารางท่ี11 ได้ข้อคน้พบว่า บทบาทชาวบ้านวัดเจดีย์ทอง JD-A1ในขอ้ท่ี 1 ร่วมการ
บริหารจดัการท่ีดินของวดั พบว่า JD-A1ไม่ค่อยให้ความส าคญัมากนักเน่ืองจากเป็นหน้าท่ีของ
กรมการศาสนาในการจดัการ (สัมภาษณ์ สุภาวนั ทนัการ, 2562) ซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่ของ (ก2) ใน
ตารางท่ี 10  ในส่วนขอ้ท่ี 2 ร่วมการบริหารจดัการเงินบริจาค มีขอ้สังเกตวา่จะน าเงินไปปฏิสังขรณ์
วดัในดา้นต่างๆ เน่ืองจากมองวา่ศาสนาพุทธมีอิทธิพลต่อความคิดและความเช่ือของชาวบา้นฝังราก
ลึกจนกลายเป็นจารีตประเพณีหรือเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม ซ่ึงก็อยูใ่นหมวดหมู่ของขอ้ (ข) ขอ้ท่ี 3 
ร่วมจดัการศาสนสมบติัของวดั ซ่ึงวดัเป็นส่วนหน่ึงของชาวบา้นอยูแ่ลว้ เป็นท่ียึดเหน่ียวทางจิตใจซ่ึง
อยู่ในหมวด (ข) ขอ้ท่ี 4 ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั จะเน้นงานประชาสัมพนัธ์ถึงพิธีกรรม
ต่างๆของชาวไทยมอญเช่นโกนจุก บวชนาค แต่งงาน งานศพ ซ่ึงอยู่ในหมวด (ค) ข้อท่ี 5 ท า
กิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ ์เนน้ประชาสัมพนัธ์งานบุญต่างๆเช่นงานทอดกฐินสามคัคี ทอดผา้ป่า
สามคัคีเป็นตน้ เช่นทอดกฐินสามคัคี ทอดผา้ป่าสามคัคีซ่ึงอยูใ่นหมวด (ค) 
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2. ชาวบ้านวดัเจดีย์ทอง JD-A2 

กรอบความคดิเชิงทฤษฏีของ 
(กฤตนิ จนัทร์สนธิมา) 

JD 
A2 

เหตุผลทางความคดิ หมวดหมู่ 

1.ร่วมการบริหารจดัการท่ีดินของวดั  เป็นหน้าที่ของกรมการศาสนา ก2 

2.ร่วมการบริหารจดัการเงินบริจาค  ใช้จา่ย คา่สาธารณปูโภค ข 

3.ร่วมจดัการศาสนสมบติัของวดั  วดัเป็นสว่นหนึง่ของชมุชน ข 

4.ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั  พิธีปฏิบตัิเก่ียวกบังานศพ ค 

5.ท ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ ์  การจดัเตรียมอาหารให้พระสงฆ์ ข 

         ตารางที ่12  การวเิคราะห์ บทบาทชาวบา้นวดัเจดียท์อง JD-A2 
 

จากตารางท่ี 12 ได้ขอ้คน้พบว่า บทบาทชาวบ้านวัดเจดีย์ทอง JD-A2ในขอ้ท่ี 1 ร่วมการ
บริหารจดัการท่ีดินของวดั JD-A2 ตอบวา่เป็หน้าท่ีของกรมการศาสนา (สัมภาษณ์ สาคูน ทนัการ, 
2562) ซ่ึงอยูใ่นหมวด (ก2)ในตารางท่ี 10   ในส่วนขอ้ 2 ร่วมการบริหารจดัการเงินบริจาค จะน าเงิน
ไปใช้จ่าย ค่าสาธารณูปโภคเป็นหลกั และอีกอย่างหน่ึงพระภิกษุสงฆ์มอญห้ามรับเงินและทองจึง
เป็นหน้าท่ีของญาติโยมในการดูแลซ่ึงอยู่ในหมวด (ข) ขอ้ท่ี 3 ร่วมจดัการศาสนสมบติัของวดั วดั
เป็นส่วนหน่ึงของชุมชน เน่ืองจากวดัเป็นศูนยร์วมทางจิตใจและของชุนชนซ่ึงอยู่ในหมวด (ข) ใน
ขอ้ท่ี 4 ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั จะเนน้งานกิจกรรมพิธีปฏิบติัเก่ียวกบังานศพ โดยยดึตาม
คมัภีร์“โลกสมุตติ” เป็นขอ้ปฏิบติัซ่ึงอยูใ่นหมวด (ค) ขอ้ท่ี 5 ท  ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ์ คอย
ช่วยจดัเตรียมอาหารใหพ้ระสงฆ ์ช่วงท่ีพระภิกษุอาพาธซ่ึงอยูใ่นหมวด (ข) 

 
3. ชาวบ้านวดัเจดีย์ทอง JD-A3 

กรอบความคดิเชิงทฤษฏีของ 
(กฤตนิ จนัทร์สนธิมา) 

JD 
A3 

เหตุผลทางความคดิ หมวดหมู่ 

1.ร่วมการบริหารจดัการท่ีดินของวดั  เป็นหน้าที่ของกรมการศาสนา ก2 

2.ร่วมการบริหารจดัการเงินบริจาค  เงินบ ารุงพระอาพาธ ข 

3.ร่วมจดัการศาสนสมบติัของวดั  บรูณะปฏิสงัขรณ์วดั ข 

4.ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั  กิจกรรมทางพระพทุธศาสนา ค 

5.ท ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ ์  ตัง้โต๊ะหมูบ่ชูาในงานศาสนพิธี ข 

         ตารางที ่13  การวเิคราะห์ บทบาทชาวบา้นวดัเจดียท์อง JD-A3 
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จากตารางท่ี 13 ได้ขอ้ค้นพบว่า บทบาทชาวบ้านวัดเจดีย์ทอง JD-A3ในขอ้ท่ี 1 ร่วมการ
บริหารจดัการท่ีดินของวดั JD-A3 ตอบวา่ป็นหนา้ท่ีของกรมการศาสนาซ่ึงอยูใ่นหมวดของ (ก2)ใน
ตารางท่ี 10   ในส่วนขอ้ 2 ร่วมการบริหารจดัการเงินบริจาค จะเน้นเงินบ ารุงพระอาพาธเป็นหลกั 
และอีกอย่างหน่ึงพระภิกษุสงฆ์มอญห้ามรับเงินและทองจึงเป็นหน้าท่ีของญาติโยมในการดูแล
(สัมภาษณ์ โชคชยั สุวรรณรส, 2562) ซ่ึงเขา้ข่ายในหมวด (ข) ขอ้ท่ี 3 ร่วมจดัการศาสนสมบติัของวดั 
จะเนน้การบูรณปฏิสังขรณ์วดัเป็นหลกั เน่ืองจากเป็นการรักษามรดกทางวฒันธรรมดว้ยอยูใ่นหมวด
(ข) ในขอ้ท่ี 4 ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั จะเน้นงานกิจกรรม ทางพระพุทธศาสนาเช่นวนั
เขา้พรรษา ออกพรรษาซ่ึงอยูใ่นหมวด (ค) ขอ้ท่ี 5 ท  ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ์ คอยช่วยตั้งโต๊ะ
หมู่บูชาในงานศาสนพิธีต่างๆเน่ืองจากศรัทธาพระพุทธศาสนาและเคารพพระสงฆ์มากซ่ึงอยู่ใน
หมวด (ข) 

4. ชาวบ้านวดัเจดีย์ทอง JD-A4 

กรอบความคดิเชิงทฤษฏีของ 
(กฤติน จนัทร์สนธิมา) 

JD 
A4 

เหตุผลทางความคดิ หมวดหมู่ 

1.ร่วมการบริหารจดัการท่ีดินของวดั  เป็นหน้าที่ของหนว่ยงานของรัฐ ก2 

2.ร่วมการบริหารจดัการเงินบริจาค  เงินบ ารุงพระอาพาธ ข 

3.ร่วมจดัการศาสนสมบติัของวดั  บรูณะปฏิสงัขรณ์วดั ข 

4.ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั  กิจกรรมทางพระพทุธศาสนา ค 

5.ท ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ ์  ตัง้โต๊ะหมูบ่ชูาในงานศาสนพิธี ข 

          ตารางที ่14  การวเิคราะห์ บทบาทชาวบา้นวดัเจดียท์อง JD-A4 
จากตารางท่ี 14 ได้ขอ้ค้นพบว่า บทบาทชาวบ้านวัดเจดีย์ทอง JD-A4ในขอ้ท่ี 1 ร่วมการ

บริหารจดัการท่ีดินของวดั JD-A4 ตอบวา่เป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงอยูใ่นหมวดของ (ก2) 
ในตารางท่ี 10  ในส่วนขอ้ 2 ร่วมการบริหารจดัการเงินบริจาค จะน าเงินไปใชใ้นการก่อสร้างอาคาร
เป็นหลกั และอีกอยา่งหน่ึงพระภิกษุสงฆม์อญห้ามรับเงินและทองจึงเป็นหนา้ท่ีของญาติโยมในการ
ดูแลซ่ึงเข้าข่ายในหมวด (ข) ข้อท่ี 3 ร่วมจัดการศาสนสมบัติของวดั เป็นการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมอาคาร เน่ืองจากวดัเป็นสถานท่ีซ่ึงให้ความอบอุ่นใจซ่ึงเขา้ข่ายในหมวด (ข) ในขอ้ท่ี 4 
ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั จะเนน้งานกิจกรรมการท าบุญประเพณีเช่นท าบุญเจดียม์อญ แห่
หงส์ธงตะขาบซ่ึงอยูใ่นหมวด (ค) ขอ้ท่ี 5 ท  ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ ์เนน้ช่วยท าความสะอาด
บริเวณภายในวดั (สัมภาษณ์ ปกรณ์ ทนัการ, 2562) ซ่ึงอยูใ่นหมวด (ข) 
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จากตารางที่ 9 และ 10 สรุปบทบาทของชาวบ้านวัดเจดีย์ทอง JD-A1, JD-A2, JD-A3, JD-
A4ไดข้อ้สรุปและขอ้คน้พบจากเดิมวา่ ในขอ้ 1 ร่วมการบริหารจดัการท่ีดินของวดั ส่วนใหญ่มองวา่
เป็นหนา้ท่ีของรัฐมากกวา่เน่ืองจากมีขอ้กฎหมายท่ีชาวบา้นไม่กลา้ยุง่เก่ียว ซ่ึงใน อดีดพระมอญกบั
ชาวบา้นเก้ือกูลและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัมาตลอด ท าให้ความสัมพนัธ์ ความเช่ือมโยงระหวา่งวดั
กบัชาวบา้นหรือชุมชนไม่ค่อยเหนียวแน่นนักในขอ้น้ี ซ่ึงอยู่ในหมวด (ก2) ทั้งหมดในตารางท่ี 10   
ในส่วนขอ้ 2 ร่วมการบริหารจดัการเงินบริจาค ในอดีตพระภิกษุสงฆม์อญจบัเงินทองไม่ไดต้ามพระ
วนิยั พระจบัเงิน (หรือทอง) เป็นอาบติัปาจิตตีย ์(อาบติัเบา ปลงได)้ อาบติัขอ้น้ี อยูใ่นพระปาติโมกข ์
พระท่านสวดตรวจทานของท่านให้ถูกตอ้งครบถ้วน ทุกวนัพระ 15 ค ่า ปัจจุบนัก็ยงัเหมือนเดิม
เพียงแต่ชาวบา้นเนน้การบริจาคในรูปของเงินเป็นหลกั ท าใหค้วามสัมพนัธ์ระหวา่งวดักบัชุมชนอยู่
ในดา้นมิติเศรษฐกิจและมิติความเช่ือเป็นหลกั ซ่ึงอยูใ่นหมวด (ข) ทั้งหมดในตารางท่ี11    ในส่วน
ขอ้ท่ี 3 ร่วมจดัการศาสนสมบติัของวดั ในอดีตและปัจจุบนัไม่แตกต่างมากนกัเพราะตอ้งการรักษา
คติความเช่ือประเพณีวฒันธรรมไวต้ามทางพระพุทธศาสนาเพราะการบูรณะปฏิสังขรณ์วดัเป็นการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูมรดกทางวฒันธรรมในดา้นมิติคุณค่าดา้นสถาปัตยกรรม มิติความแทด้า้นประโยชน์
ใชส้อย มิติคุณค่าดา้นประวติัศาสตร์ มิติทางดา้นคติความเช่ือและมิติคุณค่าทางดา้นจิตใจ ซ่ึงอยูใ่น
หมวด (ข) ทั้งหมดในตารางท่ี 10     ในส่วนขอ้ท่ี 4 ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั จุดประสงค์
หลกัเหมือนเดิมในอดีตและปัจจุบนัเม่ือมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเกิดข้ึนโดยจะสอดแทรกคติ 
ความเช่ือ ประเพณีของไทยมอญเขา้ไปมากท าให้ชาวบา้นท่ีน่ียงัคงซึมซับถึงวิถีชีวิต ประเพณีมอญ
ยงัคงอยู่ โดยความสัมพนัธ์และความเช่ือมโยงระหว่างวดักบัชุมชนจะอยู่ในรูปของมิติความเช่ือ 
และมิติการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นหลกั ซ่ึงอยู่ในหมวด (ค)ในตารางท่ี 10     ขอ้ท่ี 5 ท า
กิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ ์ในอดีตและปัจจุบนัไม่แตกต่างกนัมากนกัเพราะวิถีของชาวไทยมอญ
ตอ้งการท าบุญเพื่อไปสู่ภพท่ีดีเพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจา้ และสืบสานประเพณีไม่ว่าจะเป็นการ
ตั้งโต๊ะหมู่บูชาในงานศาสนพิธีต่างๆท าให้ความสัมพนัธ์ระหว่างวดักบัชุมชนอยู่ในดา้นมิติการมี
ส่วนร่วมของคนในสังคม ผลประโยชน์ร่วมกนัของสาธารณะและมิติความเช่ือเป็นหลกั ซ่ึงอยูใ่น
หมวด (ข) ทั้งหมด อธิบายในตารางท่ี 10      
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6.1.1.2 บทบาทของวดั (สัมภาษณ์พระสงฆ์)   
 

กรอบความคดิเชิงทฤษฏีของ 
(มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั) 

JD 
B1 

JD 
B2 

JD 
B3 

ผลคะแนน
รายขอ้ 

1.เป็นสถาน ศึกษา    1 
2.เป็นสถานสงเคราะห์    2 
3.เป็นสถานพยาบาล    0 
4.เป็นท่ีพกัคนเดินทาง    0 
5.เป็นสถานท่ีพบปะสงัสรรค ์    1 
6.เป็นสถานท่ีจดังานเทศกาล    3 
7.เป็นท่ีไกล่เกล่ียขอ้พิพาท    0 
8.เป็นศูนยศิ์ลปะและวฒันธรรม    3 
9.เป็นคลงัพสัดุเก็บของใชต้่าง ๆ    0 
10.เป็นศูนยก์ลางการบริหารประเทศ    1 
11.เป็นท่ีประกอบพิธีกรรม    3 
ผลคะแนนรายบุคคล 7 3 4  

                       ตารางที ่15 บทบาทของวดั วดัเจดียท์อง 
 

หมวดหมู่ รายการอธิบาย 
ก ไม่มีบทบาทหนา้ท่ีแลว้โดยท่ี…… 

(ก1) ไม่มีบทบาทหนา้ท่ีและไม่ไดร้ะบุวา่มีใครรับหนา้ท่ีนั้นไป 

(ก2) ไม่ไดมี้บทบาทหนา้ท่ีแต่มีระบุวา่ เป็นองคก์รส่วนกลาง องคก์รของรัฐเป็นผูบ้ริหารจดัการ 

ข ยงัมีบทบาทหนา้ท่ีอยูโ่ดยมีลกัษณะคลา้ยกนัทั้งไทยมอญและไทยพทุธ 

ค มีบทบาทโดยเป็นเอกลกัณ์เฉพาะของความ เป็นไทยมอญ 

    ตารางที ่16  รายละเอียดหมวดหมู่ความเป็นไทย-มอญและไทย-พุทธ 
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1. วดั (สัมภาษณ์พระสงฆ์) วัดเจดีย์ทอง JD-B1 

กรอบความคดิเชิงทฤษฏีของ 
(มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั) 

JD 
B1 

เหตุผลทางความคดิ หมวดหมู่ 

1.เป็นสถานศึกษา  สอนภาษามอญช่วงวนัพระ ค 

2.เป็นสถานสงเคราะห์  การเลีย้งโรงทานชาวบ้านวนัพระ ข 

3.เป็นสถานพยาบาล  เป็นหนา้ท่ีของโรงพยาบาล ก2 

4.เป็นท่ีพกัคนเดินทาง  ไม่ไดพ้ดูถึง ก1 

5.เป็นสถานท่ีพบปะสงัสรรค ์  จดักิจกรรมทางพระพทุธศาสนา ค 

6.เป็นสถานท่ีจดังานเทศกาล  งานสงกรานต์ ค 

7.เป็นท่ีไกล่เกล่ียขอ้พิพาท  เป็นหนา้ทีของสถานีต ารวจ ก2 

8.เป็นศูนยศิ์ลปะและวฒันธรรม  มีใบลานภาษามอญ เจดีย์มอญ ค 

9.เป็นคลงัพสัดุเก็บของใชต้่าง ๆ  ไม่ไดพ้ดูถึง ก1 

10.เป็นศูนยก์ลางการบริหารประเทศ  ที่ประชมุหนว่ยงานเทศบาล อบต ข 

11.เป็นท่ีประกอบพิธีกรรม  การจดังานบญุงานกศุล ค 

        ตารางที ่17 การวเิคราะห์บทบาทวดั วดัเจดียท์อง JD-B1 
 

จากตารางท่ี 17 ไดข้อ้คน้พบวา่ บทบาทวัด วดัเจดีย์ทอง JD-B1ในขอ้ 1 เป็นสถานศึกษา ยงั
เป็นท่ีสอนภาษามอญช่วงวนัพระโดยสอนการพูดและอ่านมากกว่าการเขียนเน่ืองจากเรียนรู้ภาษา
มอญเอาไปใช้ในชีวิตประจ าว ันมากกว่า (สัมภาษณ์   พระครูโสภณ สุตวัฒน์ , 2562)โดยมี
ความสัมพนัธ์และความเช่ือมโยงระหวา่งวดักบัชาวบา้นหรือชุมชนในดา้นมิติการศึกษา มิติทางดา้น
รูปแบบวฒันธรรมชุมชน และมิติความเช่ือเป็นหลกั ซ่ึงอยู่มนหมวดหมู่ (ค) อธิบายในตารางท่ี 16    
ในส่วนขอ้ 2 เป็นสถานสงเคราะห์ โดยมีการเล้ียงโรงทานชาวบา้นวนัพระ เป็นบุญกิริยาวตัถุ การให ้
รักษาศีล เจริญภาวนา โดยมีความสัมพนัธ์และความเช่ือมโยงในดา้นมิติความเช่ือ การมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน วฒันธรรมชุมชน เป็นหลกัซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่ (ข) โดยอธิบายในตารางท่ี  16  ใน
ขอ้ท่ี 3 เป็นสถานพยาบาล เป็นหน้าท่ีของโรงพยาบาลแลว้ท าให้ความสัมพนัธ์และความเช่ือมโยง
ระหว่างวดักบัชาวบ้านหรือชุมชนในด้านมิติสาธารณสุขลดน้อยลงแต่จะไปเพิ่มในส่วนของมิติ
ความเช่ือ มิติการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นหลกั ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู ่(ก2) อธิบายในตารางท่ี 16      
ในขอ้ท่ี 4 เป็นท่ีพกัคนเดินทาง ไม่ไดพู้ดถึง ท าให้ความสัมพนัธ์และความเช่ือมโยงระหวา่งวดัและ
ชุมชนไม่ไดใ้ห้ความสนใจมากนกัในขอ้น้ี ซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่ (ก1) ในตารางท่ี 16  ในขอ้ท่ี 5 เป็น
สถานท่ีพบปะสังสรรค ์เวลาจดักิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเช่นเช่น งานศพ งานบวช งานแต่งงาน 
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ท าให้เกิดความสัมพนัธ์และความเช่ือมโยงระหวา่งวดักบัชุมชนในดา้นมิติการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน มิติความเช่ือ มิติความสัมพนัธ์เชิงเครือญาติเป็นหลกั ซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่ (ค)ในตารางท่ี 16        
ในขอ้ท่ี 6 เป็นสถานท่ีจดังานเทศกาล เช่นงานสงกรานตซ่ึ์งมีประเพณี พิธีกรรม สอดแทรกเยอะซ่ึง
อยู่ในหมวดหมู่ (ค)  ในข้อท่ี 7 เป็นท่ีไกล่เกล่ียข้อพิพาท เป็นหน้าทีของสถานีต ารวจซ่ึงอยู่ใน
หมวดหมู่ (ก2) ในข้อท่ี 8 เป็นศูนยศิ์ลปะและวฒันธรรม มีใบลานภาษามอญ เจดียม์อญ เป็นอตั
ลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของชุมชนมอญซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ค) ในขอ้ท่ี 9 เป็นคลงัพสัดุเก็บของใชต่้าง 
ๆ ไม่ไดพู้ดถึงซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่ (ค)  ในขอ้ท่ี 10 เป็นศูนยก์ลางการบริหารประเทศ  เป็นท่ีประชุม
หน่วยงานเทศบาล อบต ประสานงานกบัชาวบา้นไดง่้ายข้ึนเช่นผูสู้งอายุซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่ (ข) ใน
ขอ้ท่ี 11 เป็นท่ีประกอบพิธีกรรม เป็นการจดังานบุญงานกุศล อนัเน่ืองมาจากศาสนาพุทธซ่ึงอยูใ่น
หมวดหมู่ (ค)   
 

2. วดั (สัมภาษณ์พระสงฆ์) วัดเจดีย์ทอง JD-B2 

กรอบความคดิเชิงทฤษฏีของ 
(มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั) 

JD 
B2 

เหตุผลทางความคดิ หมวดหมู่ 

1.เป็นสถานศึกษา  ไม่ได้พดูถงึ ก1 

2.เป็นสถานสงเคราะห์  ไม่ได้พดูถงึ ก1 

3.เป็นสถานพยาบาล  เป็นหนา้ท่ีของสถานีอนามยั ก2 

4.เป็นท่ีพกัคนเดินทาง  ไม่ไดพ้ดูถึง ก1 

5.เป็นสถานท่ีพบปะสงัสรรค ์  ไม่ได้พดูถงึ ก1 

6.เป็นสถานท่ีจดังานเทศกาล  งานสงกรานต์ ค 

7.เป็นท่ีไกล่เกล่ียขอ้พิพาท  หนา้ท่ีผูใ้หญ่บา้นดูแลลูกบา้น ก2 

8.เป็นศูนยศิ์ลปะและวฒันธรรม  เจดีย์บรรพบรุุษ เจดีย์มอญ ค 

9.เป็นคลงัพสัดุเก็บของใชต้่าง ๆ  ไม่ได้พดูถงึ ก1 

10.เป็นศูนยก์ลางการบริหารประเทศ  ไม่ได้พดูถงึ ก1 

11.เป็นท่ีประกอบพิธีกรรม  งานมงคลและงานอวมงคล ค 

       ตารางที ่18  การวเิคราะห์บทบาทวดั วดัเจดียท์อง JD-B2 
 

จากตารางท่ี 18 ไดข้อ้คน้พบว่า บทบาทวัด วัดเจดีย์ทอง JD-B2ในขอ้ 1 เป็นสถานศึกษา 
ไม่ไดพู้ดถึงท าให้ความสัมพนัธ์และความเช่ือมโยงระหวา่งวดัและชุมชนไม่ไดใ้ห้ความสนใจมาก
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นักในข้อน้ี  ซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่  (ก1) ในส่วนข้อ 2 เป็นสถานสงเคราะห์ ไม่ได้พูดถึงท าให้
ความสัมพนัธ์และความเช่ือมโยงระหวา่งวดัและชุมชนไม่ไดใ้ห้ความสนใจมากนกัในขอ้น้ี ซ่ึงอยู่
ในหมวดหมู่ (ก1)  ในขอ้ท่ี 3 เป็นสถานพยาบาล เป็นหนา้ท่ีของสถานีอนามยัซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ก
2)  ในข้อท่ี 4 เป็นท่ีพกัคนเดินทาง ไม่ได้พูดถึงซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่  (ก1)  ในข้อท่ี 5 เป็นสถานท่ี
พบปะสังสรรค์ ไม่ได้พูดถึง ซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่  (ก1)  ในข้อท่ี  6 เป็นสถานท่ีจัดงานเทศกาล 
ประเพณีสงกรานต ์(ปัจอะห์ต๊ะห์) คนมอญถือกนัวา่เป็นการข้ึนศกัราชใหม่ (สัมภาษณ์ พระเกษม ชี
ตะมาโร, 2562) ซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่ (ค)   ในขอ้ท่ี 7 เป็นท่ีไกล่เกล่ียขอ้พิพาท หน้าท่ีผูใ้หญ่บา้นดูแล
ลูกบา้นซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ก2)  ในขอ้ท่ี 8 เป็นศูนยศิ์ลปะและวฒันธรรม เจดียบ์รรพบุรุษ เจดียม์อญ
เจดียม์อญ เป็นความเชือในการบูชาพระเกศาธาตุเจดีย ์ซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่(ค) ในขอ้ท่ี 9 เป็นคลงั
พสัดุเก็บของใชต่้าง ๆ ไม่ไดพู้ดถึง ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่   (ก1)  ในขอ้ท่ี 10 เป็นศูนยก์ลางการบริหาร
ประเทศ ไม่ไดพู้ดถึงซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ก1)  ในขอ้ท่ี 11 เป็นท่ีประกอบพิธีกรรม เป็นความเช่ือใน
การบูชาพระเกศาธาตุเจดีย ์เก่ียวขอ้งกบัศาสนาพุทธ ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ค)   

 
3. วดั (สัมภาษณ์พระสงฆ์) วัดเจดีย์ทอง JD-B3 

กรอบความคดิเชิงทฤษฏีของ 
(มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั) 

JD 
B3 

เหตุผลทางความคดิ หมวดหมู่ 

1.เป็นสถานศึกษา  หนว่ยงานราชการเอาไปจดัการ ก2 

2.เป็นสถานสงเคราะห์  การเลีย้งอาหารชาวบ้านวนัพระ ข 

3.เป็นสถานพยาบาล  โรงพยาบาลจดัการแทน ก2 

4.เป็นท่ีพกัคนเดินทาง  ไม่ไดพ้ดูถึง ก1 

5.เป็นสถานท่ีพบปะสงัสรรค ์  ไมไ่ด้พดูถึง ก1 

6.เป็นสถานท่ีจดังานเทศกาล  สงกรานต์ ตกับาตรน า้ผึง้  ค 

7.เป็นท่ีไกล่เกล่ียขอ้พิพาท  ไม่ไดพ้ดูถึง ก1 

8.เป็นศูนยศิ์ลปะและวฒันธรรม  ใบลานภาษามอญ เจดีย์มอญ  ค 

9.เป็นคลงัพสัดุเก็บของใชต้่าง ๆ  ไม่ไดพ้ดูถึง ก1 

10.เป็นศูนยก์ลางการบริหารประเทศ  กระทรวงมหาดไทยจดัการแทน ก2 

11.เป็นท่ีประกอบพิธีกรรม  ประเพณีมอญเช่นแหห่งษ์ธงตะขาบ ค 

      ตารางที ่19 การวเิคราะห์บทบาทวดั วดัเจดียท์อง JD-B3 
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จากตารางท่ี 19 ไดข้อ้คน้พบว่า บทบาทวัด วัดเจดีย์ทอง JD-B3ในขอ้ 1 เป็นสถานศึกษา 
หน่วยงานราชการเอาไปจดัการ (สัมภาษณ์ พระอภิวฒัค ์ธนงค์, 2562) ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ก2)  ใน
ส่วนขอ้ 2 เป็นสถานสงเคราะห์ การเล้ียงอาหารชาวบา้นวนัพระเป็นธรรมเนียมมาตั้งแต่โบราณ ซ่ึง
อยูใ่นหมวดหมู่ (ข)  ในขอ้ท่ี 3 เป็นสถานพยาบาล โรงพยาบาลจดัการแทน ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ก2)  
ในขอ้ท่ี 4 เป็นท่ีพกัคนเดินทาง ไม่ไดพู้ดถึง ซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่ (ก1)  ในขอ้ท่ี 5 เป็นสถานท่ีพบปะ
สังสรรค ์ไม่ไดพู้ดถึง ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ก1)  ในขอ้ท่ี 6 เป็นสถานท่ีจดังานเทศกาล สงกรานต ์ตกั
บาตรน ้ าผึ้ง ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ค)   ในขอ้ท่ี 7 เป็นท่ีไกล่เกล่ียขอ้
พิพาท ไม่ไดพู้ดถึง ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ก1)  ในขอ้ท่ี 8 เป็นศูนยศิ์ลปะและวฒันธรรม ใบลานภาษา
มอญ เจดียม์อญ บนัทึกเร่ืองราวเก่ียวกบัศาสนาพุทธ ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ค)  ในขอ้ท่ี 9 เป็นคลงัพสัดุ
เก็บของใช้ต่าง ๆ ไม่ได้พูดถึง  ซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่  (ก1) ในข้อท่ี 10 เป็นศูนย์กลางการบริหาร
ประเทศ กระทรวงมหาดไทยจดัการแทน ซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่  (ก2)  ในข้อท่ี 11 เป็นท่ีประกอบ
พิธีกรรม ทางประเพณีมอญเช่นแห่หงส์ธงตะขาบ คติทั้งทางโลกและทางธรรม ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่
(ค) 

 
จากตารางที่ 15 และ 16  สรุปบทบาทวัด(สัมภาษณ์พระสงฆ์) JD-B1, JD-B2, JD-B3 วัด

เจดีย์ทองได้ข้อค้นพบจากเดิมว่า ในขอ้ 1 เป็นสถานศึกษา JD-B1บอกวา่วดัยงัเป็นท่ีสอนภาษามอญ
ช่วงวนัพระโดยสอนเนน้การพูดและอ่านมากกวา่การเขียนซ่ึงเป็นประเพณีมอญมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนัซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่ (ค) ส่วนJD-B2 อยู่ในหมวดหมู่ (ก1) และJD-B3 อยู่ในหมวดหมู่ (ก2) 
ในส่วนขอ้ 2 เป็นสถานสงเคราะห์ JD-B1 กล่าวว่าวดัยงัมีการเล้ียงโรงทานชาวบา้นวนัพระซ่ึงเป็น
วฒันธรรมมอญมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่(ข) ส่วนJD-B2 อยู่ในหมวดหมู่(ก1)
และJD-B3อยูใ่นหมวดหมู่ (ข) ซ่ึงเป็นธรรมเนียมมาตั้งแต่โบราณ ในขอ้ท่ี 3 เป็นสถานพยาบาล JD-
B1,B2,B3 กล่าวว่าเป็นหน้าท่ีของภาครัฐซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่ (ก2)  ในขอ้ท่ี 4 เป็นท่ีพกัคนเดินทาง 
JD-B1,B2,B3ไม่ไดพ้ดูถึงซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่(ก1) ในขอ้ท่ี 5 เป็นสถานท่ีพบปะสังสรรค ์JD-B1กล่าว
ว่าเน้นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นหลักเช่นงานศพ งานบวช งานแต่งงาน โดยสอดแทรก
พิธีกรรมความเป็นมอญเขา้ไปดว้ยซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ค) ส่วนJD-B2,B3อยูใ่นหมวดหมู่ (ก1)  ใน
ขอ้ท่ี 6 เป็นสถานท่ีจดังานเทศกาล ทั้ง JD-B1,B2,B3 เน้นงานสงกรานต์ โดยมีประเพณี พิธีกรรม
มอญ สอดแทรกเยอะ ซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่ (ค)   ในขอ้ท่ี 7 เป็นท่ีไกล่เกล่ียขอ้พิพาท ทั้งJD-B1,B2,
กล่าวสอดคลอ้งกนัวา่เป็นหนา้ท่ีของภาครัฐซ่ึงอยูใ่นหมวด (ก2) ส่วนJD-B3อยูใ่นหมวด (ก1) ในขอ้
ท่ี 8เป็นศูนยศิ์ลปะและวฒันธรรม ทั้งJD-B1,B2,B3กล่าวสอดคลอ้งกนัในเร่ืองมีใบลานภาษามอญ 
เจดียม์อญรวมถึงเจดียบ์รรพบุรุษซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่ (ค)  ในขอ้ท่ี 9 เป็นคลงัพสัดุเก็บของใชต่้าง ๆ 
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ไม่ไดพ้ดูถึงทั้งJD-B1,B2,B3กล่าวสอดคลอ้งกนัอยูใ่นหมวดหมู่ (ก1)  ในขอ้ท่ี 10 เป็นศูนยก์ลางการ
บริหารประเทศ JD-B1กล่าววา่เป็นท่ีประชุมหน่วยงานเทศบาล อบตซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ข) ส่วนJD-
B2ไม่ไดต้อบอะไรในหมวดหมู่ (ก1) และJD-B3ตอบว่ากระทรวงมหาดไทยจดัการแทนซ่ึงอยู่ใน
หมวดหมู่ (ก2)  ในขอ้ท่ี 11 เป็นท่ีประกอบพิธีกรรม ทั้งJD-B1,B2,B3กล่าวว่ามีการจดังานบุญงาน
กุศล งานมงคลและงานอวมงคล และทางประเพณีมอญเช่นแห่หงส์ธงตะขาบ ซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่ 
(ค) 

6.1.1.3 บทบาทของพระสงฆ์ 
กรอบความคดิเชิงทฤษฏีของ 

(พระมหากฤษฎา นนัทเพรช) และ (พระมหา
ทนงชยั บูรณพิสุทธิ) 

JD 
B1 

JD 
B2 

JD 
B3 

ผลคะแนน
รายขอ้ 

1.บทบาทดา้นการศึกษา    1 
2.บทบาทดา้นการอบรมทางจริยธรรม    3 
3.บทบาทดา้นการเผยแผธ่รรม    3 
4.บทบาทดา้นการพฒันาชนบท    0 
5.บทบาทดา้นสงัคมสงเคราะห์    2 
6.บทบาทดา้นการพฒันาจิตใจ    3 
7.บทบาทดา้นอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม    3 
8.บทบาทดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม     
9.บทบาทดา้นการรักษาโรค     
ผลคะแนนรายบุคคล 6 4 5  

                       ตารางที ่20  บทบาทของพระสงฆ ์วดัเจดียท์อง  
 

หมวดหมู่ รายการอธิบาย 
ก ไม่มีบทบาทหนา้ท่ีแลว้โดยท่ี…… 

(ก1) ไม่มีบทบาทหนา้ท่ีและไม่ไดร้ะบุวา่มีใครรับหนา้ท่ีนั้นไป 

(ก2) ไม่ไดมี้บทบาทหนา้ท่ีแต่มีระบุวา่ เป็นองคก์รส่วนกลาง องคก์รของรัฐเป็นผูบ้ริหารจดัการ 

ข ยงัมีบทบาทหนา้ท่ีอยูโ่ดยมีลกัษณะคลา้ยกนัทั้งไทยมอญและไทยพทุธ 

ค มีบทบาทโดยเป็นเอกลกัณ์เฉพาะของความ เป็นไทยมอญ 

    ตารางที ่21  รายละเอียดหมวดหมู่ความเป็นไทย-มอญและไทย-พุทธ 
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1. พระสงฆ์ วดัเจดีย์ทอง JD-B1 
กรอบความคดิเชิงทฤษฏีของ 

(พระมหากฤษฎา นนัทเพรช) และ (พระมหา
ทนงชยั บูรณพิสุทธิ) 

JD 
B1 

เหตุผลทางความคดิ หมวดหมู่ 

1.บทบาทดา้นการศึกษา  ศกึษานกัธรรม บาลีและภาษามอญ  ค 

2.บทบาทดา้นการอบรมทางจริยธรรม  ให้ชาวบ้านถือศีล 5,8,10 ข 

3.บทบาทดา้นการเผยแผธ่รรม  การเทศน์ แสดงธรรม ปาฐกถาธรรม ข 

4.บทบาทดา้นการพฒันาชนบท  กระทรวงมหาดไทยเป็นผูจ้ดัการ ก2 

5.บทบาทดา้นสงัคมสงเคราะห์  มอบทนุการศกึษาให้แก่เดก็นกัเรียน ข 

6.บทบาทดา้นการพฒันาจิตใจ  นัง่สมาธิ เจริญวปัิสสนา ข 

7.บทบาทดา้นอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม  การสงวนรักษาใบลานมอญ เจดีย์มอญ ค 

8.บทบาทดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  ไม่ได้พดูถงึ ก1 

9.บทบาทดา้นการรักษาโรค  เป็นหนา้ท่ีของโรงพยาบาล ก2 

     ตารางที ่22  การวิเคราะห์บทบาทของพระสงฆ์ วดัเจดีย์ทอง JD-B1 
 

จากตารางที ่23 ได้ข้อค้นพบว่า บทบาทของพระสงฆ์ วดัเจดีย์ทอง JD-B1ในขอ้ 1 บทบาท
ดา้นการศึกษา ศึกษานกัธรรม บาลีและภาษามอญเพื่อสอนชาวบา้นและบุคคลทัว่ไปอยูใ่นหมวดหมู่
(ค) ในส่วนขอ้ 2 บทบาทดา้นการอบรมทางจริยธรรม ให้ชาวบา้นถือศีล5,8,10เน่ืองจากท าให้อายุ
ยนื ปราศจากโรคภยัเบียดเบียน (สัมภาษณ์  พระครูโสภณ สุตวฒัน์, 2562)ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ข) ใน
ขอ้ท่ี 3 บทบาทดา้นการเผยแผ่ธรรม การเทศน์ แสดงธรรม ปาฐกถาธรรมโดยยึดหลกั"ถือศีลตอ้ง
พระไทย วินัยต้องพระมอญ “อยู่ในหมวด(ข) ในข้อ ท่ี4 บทบาทด้านการพัฒนาชนบท 
กระทรวงมหาดไทยเป็นผูจ้ดัการอยู่ในหมวด (ก2) ในขอ้ท่ี 5 บทบาทด้านสังคมสงเคราะห์ มอบ
ทุนการศึกษาให้แก่เด็กนกัเรียนซ่ึงเป็นหนา้ท่ีตามพ.ร.บคณะสงฆ ์พ.ศ. 2505อยูใ่นหมวด (ข) ในขอ้
ท่ี 6 บทบาทดา้นการพฒันาจิตใจ เช่นนัง่สมาธิ เจริญวิปัสสนาเพื่อการหลุดพน้จากวฏัสังสาร การท า
นิพพานให้แจง้อยูใ่นหมวดหมู่ (ข) ในขอ้ท่ี 7 บทบาทดา้นอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม การสงวนรักษา
ใบลานมอญ เจดียม์อญเป็นการบนัทึกเร่ืองราวเก่ียวกบัพระพุทธศาสน ในขอ้ท่ี 8 บทบาทดา้นการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ไม่ไดพู้ดถึงอยูใ่นหมวด (ก1)  ในขอ้ท่ี 9 บทบาทดา้นการรักษาโรค เป็นหนา้ท่ี
ของโรงพยาบาลอยูใ่นหมวดหมู่ (ก2) 
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2. พระสงฆ์ วดัเจดีย์ทอง JD-B2 
กรอบความคดิเชิงทฤษฏีของ 

(พระมหากฤษฎา นนัทเพรช) และ (พระมหา
ทนงชยั บูรณพิสุทธิ) 

JD 
B2 

เหตุผลทางความคดิ หมวดหมู่ 

1.บทบาทดา้นการศึกษา  ไม่ได้พดูถงึ ก1 

2.บทบาทดา้นการอบรมทางจริยธรรม  การถือศีล227ข้อส าหรับพระ ข 

3.บทบาทดา้นการเผยแผธ่รรม  การเทศนา การท าวตัรสวดมนต์ ข 

4.บทบาทดา้นการพฒันาชนบท  เจา้หนา้ท่ีรัฐจดัการ ก2 

5.บทบาทดา้นสงัคมสงเคราะห์  ไม่ได้พดูถงึ ก1 

6.บทบาทดา้นการพฒันาจิตใจ  วปัิสสนากรรมฐานส าหรับพระ ข 

7.บทบาทดา้นอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม  การปฏิสงัขรณเจดีย์มอญ อาคารตา่งๆ ค 

8.บทบาทดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  ไม่ได้พดูถงึ ก1 

9.บทบาทดา้นการรักษาโรค  แพทยเ์ป็นคนจดัการ ก2 

     ตารางที ่23  การวเิคราะห์บทบาทของพระสงฆ ์วดัเจดียท์อง JD-B2 
 

จากตารางที ่23 ได้ข้อค้นพบว่า บทบาทของพระสงฆ์ วดัเจดีย์ทอง JD-B2ในขอ้ 1 บทบาท
ดา้นการศึกษา ไม่ได้พูดถึงอะไรมากนัก ซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่ (ก1)  ในส่วนขอ้ 2 บทบาทด้านการ
อบรมทางจริยธรรม จะเน้นการปฎิบติัการถือศีล 227 ขอ้ ของพระสงฆ์ และการให้ชาวบา้นถือศีล 
5,8,10 ซ่ึงสามารถเป็นเกาะป้องกนัภยั อนัตรายได ้ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ข)  ในขอ้ท่ี 3 บทบาทดา้น
การเผยแผ่ธรรม เน้นการเทศนา การท าวตัรสวดมนต์ และการให้ชาวบา้นสวดมนตเ์ชา้ เยน็  ซ่ึงจะ
ท าให้เกิดบุญกิริยาคือท่ีตั้งแห่งการท าบุญ ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ข)  ในขอ้ท่ี 4 บทบาทดา้นการพฒันา
ชนบท เป็นหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ีรัฐจดัการ ซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่ (ก2) ในขอ้ท่ี 5 บทบาทด้านสังคม
สงเคราะห์ไม่ได้พูดถึง อยู่ในหมวดหมู่ (ก1)  ในข้อท่ี 6 บทบาทด้านการพฒันาจิตใจ เน้นการ
วปัิสสนากรรมฐานส าหรับพระ และการนัง่สมาธิส าหรับชาวบา้น ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู ่(ข)  ในขอ้ท่ี 7 
บทบาทดา้นอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม เน้นการปฏิสังขรณเจดียม์อญ อาคารต่างๆ ซ่ึงเป็นการรักษา
องคค์วามรู้ศิลปวฒันธรรมของชาวมอญไว ้(สัมภาษณ์ พระเกษม ชีตะมาโร, 2562) อยูใ่นหมวดหมู่
(ค) ในขอ้ท่ี 8 บทบาทดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ไม่ไดพู้ดถึง อยูใ่นหมวด (ก1) ในขอ้ท่ี 9 บทบาท
ดา้นการรักษาโรค แพทยเ์ป็นคนจดัการ อยูใ่นหมวด (ก2) 
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3. พระสงฆ์ วดัเจดีย์ทอง JD-B3 
กรอบความคดิเชิงทฤษฏีของ 

(พระมหากฤษฎา นนัทเพรช) และ (พระมหา
ทนงชยั บูรณพิสุทธิ) 

JD 
B3 

เหตุผลทางความคดิ หมวดหมู่ 

1.บทบาทดา้นการศึกษา  ไม่ได้พดูถงึ ก1 

2.บทบาทดา้นการอบรมทางจริยธรรม  การถือศีล227ข้อส าหรับพระ ข 

3.บทบาทดา้นการเผยแผธ่รรม  การเทศนา การท าวตัรสวดมนต์ ข 

4.บทบาทดา้นการพฒันาชนบท  เจา้หนา้ท่ีของรัฐจดัการ ก2 

5.บทบาทดา้นสงัคมสงเคราะห์  การเลีย้งอาหารชาวบ้าน ข 

6.บทบาทดา้นการพฒันาจิตใจ  วปัิสสนากรรมฐานส าหรับพระ ข 

7.บทบาทดา้นอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม  การปฏิสงัขรณเจดีย์มอญ อาคารตา่งๆ ค 

8.บทบาทดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  ไม่ได้พดูถงึ ก1 

9.บทบาทดา้นการรักษาโรค  แพทยเ์ป็นคนจดัการ ก2 

     ตารางที ่24  การวเิคราะห์บทบาทของพระสงฆ ์วดัเจดียท์อง JD-B3 
จากตารางที ่24 ได้ข้อค้นพบว่า บทบาทของพระสงฆ์ วดัเจดีย์ทอง JD-B3ในขอ้ 1 บทบาท

ดา้นการศึกษา ไม่ไดพู้ดถึงซ่ึงอยู่ในหมวด (ก1) ในส่วนขอ้ 2 บทบาทดา้นการอบรมทางจริยธรรม 
อบรมชาวบา้นถือศีล 5 (สิกขาบท 5) เร่ืองบุญและบาป พบในคมัภีร์พระพุทธศาสนาอยู่ในหมวด 
(ข)  ในขอ้ท่ี 3 บทบาทดา้นการเผยแผธ่รรม การเทศนา ท าวตัรสวดมนตเ์ชา้เยน็ เป็นการสืบต่ออายุ
พระพุทธศาสนาให้ย ัง่ยืน (สัมภาษณ์ พระอภิวฒัค์ ธนงค์, 2562) อยู่ในหมวดหมู่ (ข) ในข้อท่ี 4
บทบาทดา้นการพฒันาชนบท เจา้หนา้ท่ีของรัฐจดัการ อยูใ่นหมวดหมู่ (ก2) ในขอ้ท่ี 5 บทบาทดา้น
สังคมสงเคราะห์ การเล้ียงอาหารชาวบา้น เพื่อให้ชาวบา้นอ่ิมทอ้ง เป็นการแสดงออกถึงมิตรภาพ
และสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจต่อกนั ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ข)  ในขอ้ท่ี 6 บทบาทดา้นการพฒันาจิตใจ 
วิปัสสนากรรมฐาน ความหลุดพน้อย่างแทจ้ริง และเพื่อมุ่งนิพพานอยู่ในหมวดหมู่ (ข)  ในขอ้ท่ี 7 
บทบาทดา้นอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม การปฏิสังขรณเจดียม์อญ ด ารงรักษาเอกลกัษณ์ขอความเป็น
มอญไว ้อยู่ในหมวดหมู่ (ค)  ในข้อท่ี 8 บทบาทด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ไม่ได้พูดถึงอยู่ใน
หมวดหมู่ (ก1) ในข้อท่ี 9 บทบาทด้านการรักษาโรค เป็นหน้าท่ีของแพทย์เป็นผูจ้ดัการ อยู่ใน
หมวดหมู่ (ก2) 

จากตารางที่ 20 และ 21 สรุปบทบาทของพระสงฆ์ วดัเจดีย์ทอง  ( JD-B1, JD-B2, JD-B3) 
ไดข้อ้คน้พบจากเดิมวา่ในขอ้ 1 บทบาทดา้นการศึกษา JD-B1บอกว่ามีการศึกษานกัธรรม บาลีและ
ภาษามอญเพื่อสอนชาวบา้นและบุคคลทัว่ไปซ่ึงเป็นประเพณีมอญมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัซ่ึงอยู่



  130 

ในหมวดหมู่(ค) ส่วนJD-B2,B3ไม่ได้พูดถึงอยู่ในหมวดหมู (ก1 ) ในส่วนขอ้ 2 บทบาทด้านการ
อบรมทางจริยธรรม JD-B1เนน้ให้ชาวบา้นถือศีล5,8,10ซ่ึงท าใหอ้ายุยนื ปราศจากโรคภยัเบียดเบียน
ซ่ึงอยูใ่นหมวด (ข) ส่วนJD-B2เน้นการถือศีล227ขอ้ส าหรับพระให้ชาวบา้นถือศีล 5,8,10 เป็นสิริ
มงคล แก่ชีวิตตนอยูใ่นหมวดหมู่B และJD-B3เนน้อบรมชาวบา้นถือศีล5(สิกขาบท 5) เร่ืองบุญและ
บาป พบในคมัภีร์พระพุทธศาสนาอยู่ในหมวดหมู่ (ข) เช่นกนั  ในขอ้ท่ี 3 บทบาทด้านการเผยแผ่
ธรรม JD-B1บอกว่า การเทศน์ แสดงธรรม ปาฐกถาธรรมโดยยึคคติท่ีว่า"ถือศีลตอ้งพระไทย วินัย
ตอ้งพระมอญ“ อยู่ในหมวด (ข) ส่วนJD-B2เน้นการเทศนา การท าวตัรสวดมนต์ ให้ชาวบา้นสวด
มนตเ์ชา้ เยน็ ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ข) และJD-B3 เนน้การเทศนา ท าวตัรสวดมนตเ์ชา้เยน็ เป็นการสืบ
ต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ย ัง่ยืน อยูในหมวด (ข) เช่นเดียวกนั  ในขอ้ท่ี 4 บทบาทด้านการพฒันา
ชนบท JD-B1บอกวา่กระทรวงมหาดไทยเป็นผูจ้ดัการและJD-B2,B3บอกเป็นหน่วยงานของรัฐซ่ึงก็
อยูใ่นหมวดหมู่ (ก2) เช่นเดียวกนั ในขอ้ท่ี 5 บทบาทดา้นสังคมสงเคราะห์ JD-B1มอบทุนการศึกษา
ใหแ้ก่เด็กนกัเรียนซ่ึงเป็นหนา้ท่ีตามพ.ร.บคณะสงฆ ์พ.ศ. 2505 ซ่ึงอยูใ่นหมวด (ข) และJD-B2ไม่ได้
พูดถึงอยู่ในหมวดหมู่ (ก1) ส่วนJD-B3 ไม่ไดพู้ดถึง ซ่ึงอยู่ในหมวด (ก1)  ในขอ้ท่ี 6 บทบาทด้าน
การพฒันาจิตใจ  JD-B1เนน้นัง่สมาธิ เจริญวปัิสสนา เพื่อการหลุดพน้จากวฏัสังสาร การท านิพพาน
ให้แจ้งอยู่ในหมวดหมู่ (ข)  ส่วนJD-B2 เน้นวิปัสสนากรรมฐานส าหรับพระ นั่งสมาธิส าหรับ
ชาวบา้นอยูใ่นหมวดหมู่ (ข) และJD-B3 เนน้วปัิสสนากรรมฐานเพื่อความหลุดพน้อยา่งแทจ้ริง และ
เพื่อมุ่งนิพพาน หมวดหมู่(ข) ในข้อท่ี 7 บทบาทด้านอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม ทั้ งJD-B1,B2,B3
กล่าวถึงการสงวนรักษาใบลานมอญ เจดีย์มอญการปฏิสังขรณเจดีย์มอญ อาคารต่างๆอยู่ใน
หมวดหมู่ (ค)  ในขอ้ท่ี 8บทบาทดา้นการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ทั้ง JD-B1,B2,B3ไม่ได้พูดถึงอยู่ใน
หมวด (ก1) ในขอ้ท่ี 9 บทบาทดา้นการรักษาโรค ทั้งJD-B1,B2,B3 บอกเป็นหนา้ท่ีของโรงพยาบาล 
หมอ หน่วยงานของรัฐซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ก2) 

6.1.1.4 บทบาทกรรมการวดั 
กรอบความคดิเชิงทฤษฏีของ 

(กฤติน จันทร์สนธิมา) 
JD 
C1 

JD 
C2 

JD 
C3 

ผลคะแนน
รายขอ้ 

1.ร่วมการบริหารจดัการท่ีดินของวดั    0 

2.ร่วมการบริหารจดัการเงินบริจาค    3 

3.ร่วมจดัการศาสนสมบติัของวดั    3 

4.ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั    3 

5.ท  ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ ์    3 

ผลคะแนนรายบุคคล 4 4 4  

                             ตารางที ่25  บทบาทกรรมการวดั วดัเจดียท์อง 
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หมวดหมู่ รายการอธิบาย 
ก ไม่มีบทบาทหนา้ท่ีแลว้โดยท่ี…… 

(ก1) ไม่มีบทบาทหนา้ท่ีและไม่ไดร้ะบุวา่มีใครรับหนา้ท่ีนั้นไป 

(ก2) ไม่ไดมี้บทบาทหนา้ท่ีแต่มีระบุวา่ เป็นองคก์รส่วนกลาง องคก์รของรัฐเป็นผูบ้ริหารจดัการ 

ข ยงัมีบทบาทหนา้ท่ีอยูโ่ดยมีลกัษณะคลา้ยกนัทั้งไทยมอญและไทยพทุธ 

ค มีบทบาทโดยเป็นเอกลกัณ์เฉพาะของความ เป็นไทยมอญ 

   ตารางที ่26  รายละเอียดหมวดหมู่ความเป็นไทย-มอญและไทย-พุทธ 
 

1. กรรมการวดั วดัเจดีย์ทอง JD-C1 
 

กรอบความคดิเชิงทฤษฏีของ 
(กฤตนิ จนัทร์สนธิมา) 

JD 
C1 

เหตุผลทางความคดิ หมวดหมู่ 

1.ร่วมการบริหารจดัการท่ีดินของวดั  เป็นหนา้ท่ีของกรมศาสนา ก2 

2.ร่วมการบริหารจดัการเงินบริจาค  รายได้จากการมาท าบญุไหว้พระ ข 

3.ร่วมจดัการศาสนสมบติัของวดั  บรูณะและซอ่มแซมอโุบสถ วิหาร ข 

4.ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั  ท าพิธีแหห่งส์ ธงตะขาบ ค 

5.ท ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ ์  การปฏิบตัิงานศาสนพิธี ตัง้โต๊ะหมูบ่ชูา ข 

        ตารางที ่27  บทบาท กรรมการวดั วดัเจดียท์อง JD-C1 
 

จากตารางที่ 27 ได้ข้อค้นพบว่า บทบาทของกรรมการวัด วัดเจดีย์ทอง JD-C1 ในขอ้ท่ี 1
ร่วมการบริหารจดัการท่ีดินของวดั พบว่า JD-C1ไม่ค่อยให้ความส าคญัมากนกัเน่ืองจากเป็นหน้าท่ี
ของกรมศาสนาในการจดัการ (สัมภาษณ์ จวน ปานแก้ว, 2562) ซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่ของ (ก2)  ใน
ส่วนขอ้ 2 ร่วมการบริหารจดัการเงินบริจาค ซ่ึงรายไดม้าจากการมาท าบุญไหวพ้ระ เน่ืองจากพระไม่
เช่ียวชาญการเบิกจ่ายเงินของวดั จึงท าให้กรรมการวดัเขา้มาช่วยดูแลซ่ึงอยู่ในหมวด (ข)  ขอ้ท่ี 3 
ร่วมจดัการศาสนสมบติัของวดั โดยการบูรณะและซ่อมแซมอุโบสถ วิหาร เน่ืองจากมีคุณค่าทาง
ประวติัศาสตร์และศิลปวฒันธรรม ซ่ึงอยูใ่นหมวด (ข)  ขอ้ท่ี 4 ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั 
จะเนน้เร่ืองท าพิธีแห่หงส์ ธงตะขาบ เพราะเป็นประเพณี พิธีกรรม วิถีชีวิตของชาวมอญซ่ึงซ่ึงอยูใ่น
หมวด (ค)  ขอ้ท่ี 5 ท  ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ ์ ซ่ึงเป็นการปฏิบติังานศาสนพิธี ตั้งโต๊ะหมู่บูชา 
เพื่อเป็นสิริมงคล แก่ชีวติตน และ บริวาร ซ่ึงอยูใ่นหมวด (ข) 
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2. กรรมการวดั วดัเจดีย์ทอง JD-C2 

กรอบความคดิเชิงทฤษฏีของ 
(กฤตนิ จนัทร์สนธิมา) 

JD 
C2 

เหตุผลทางความคดิ หมวดหมู่ 

1.ร่วมการบริหารจดัการท่ีดินของวดั  เป็นหนา้ท่ีของกรมการศาสนา ก2 

2.ร่วมการบริหารจดัการเงินบริจาค  รายได้จากงานทอดผ้าป่า ทอดกฐิน  ข 

3.ร่วมจดัการศาสนสมบติัของวดั  ซอ่มแซมอโุบสถ์  เจดีย์ กฎีุสงฆ์ ข 

4.ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั  กิจกรรมสงกรานต์ ค 

5.ท ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ ์  เบิกจ่ายเงินศาสนสมบติั ข 

        ตารางที ่28  บทบาท กรรมการวดั วดัเจดียท์อง JD-C2 
 

จากตารางที่ 28 ได้ข้อค้นพบว่า บทบาทของกรรมการวัด วัดเจดีย์ทอง JD-C2 ในขอ้ท่ี 1
ร่วมการบริหารจดัการท่ีดินของวดั พบว่า JD-C2กล่าวถึงว่าเป็นหน้าท่ีของกรมการศาสนาในการ
จดัการ ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ของ (ก2)  ในส่วนขอ้ 2 ร่วมการบริหารจดัการเงินบริจาค ซ่ึงรายไดม้าจาก
งานทอดผา้ป่า ทอดกฐิน เพราะชาวไทยมอญปรารถนาจะนิพพาน (สัมภาษณ์ สวสัดี สุวรรณรส, 
2562) ซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่ (ข)  ขอ้ท่ี 3 ร่วมจดัการศาสนสมบติัของวดั โดยการซ่อมแซมอุโบสถ ์ 
เจดีย์ กุฎีสงฆ์ เพราะอยากจะได้บุญด้านมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ ซ่ึงอยู่ใน
หมวดหมู่ (ข)  ขอ้ท่ี 4 ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั จะเน้นเร่ืองกิจกรรมสงกรานต์ เน่ืองจาก
เป็นการสืบสานวฒันธรรมมอญ ซ่ึงอยูใ่นหมวด (ค)  ขอ้ท่ี 5 ท  ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ์  เน้น
ทางดา้นการเก็บรักษาเบิกจ่ายเงินศาสนสมบติั เพื่อความสะดวกสบายของพระสงฆ์ในการบริหาร
การจดัการเร่ืองๆทองๆซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ข) 

3. กรรมการวดั วดัเจดีย์ทอง JD-C3 

กรอบความคดิเชิงทฤษฏีของ 
(กฤตนิ จนัทร์สนธิมา) 

JD 
C3 

เหตุผลทางความคดิ หมวดหมู่ 

1.ร่วมการบริหารจดัการท่ีดินของวดั  ไม่ไดพ้ดูถึง ก1 

2.ร่วมการบริหารจดัการเงินบริจาค  คา่น า้ คา่ไฟ และ คา่ขยะ ข 

3.ร่วมจดัการศาสนสมบติัของวดั  บรูณะและซอ่มแซมอโุบสถ วิหาร ข 

4.ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั  กิจกรรมเข้าพรรษา ออกพรรษา ค 

5.ท ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ ์  ท าธุรกรรมทางการเงินตา่งๆ ข 

        ตารางที ่29 บทบาท กรรมการวดั วดัเจดียท์อง JD-C3 
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จากตารางที่ 29 ได้ข้อค้นพบว่า บทบาทของกรรมการวัด วัดเจดีย์ทอง JD-C3 ในขอ้ท่ี 1
ร่วมการบริหารจดัการท่ีดินของวดั พบว่า JD-C3ไม่ไดพู้ดถึงในเร่ืองน้ีซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ของ (ก1)  
ในส่วนขอ้ 2 ร่วมการบริหารจดัการเงินบริจาค กล่าวถึงค่าน ้ า ค่าไฟ และ ค่าขยะเพราะจะน าเงินไป
เพื่อการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศาสนสถานซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ข)  ขอ้ท่ี 3 ร่วมจดัการศาสน
สมบติัของวดั โดยการบูรณะและซ่อมแซมอุโบสถ วิหาร เพื่อบ ารุงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ให้ย ัง่ยืน (สัมภาษณ์ อ าภา มะเฟือง, 2562) ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ข)  ขอ้ท่ี 4 ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ 
ภายในวดั จะเนน้เร่ืองกิจกรรมเขา้พรรษา ออกพรรษา เพื่อแสดงถึงวฒันธรรมอตัลกัษณ์ท่ีติดตวัมา
กับชาวมอญซ่ึงอยู่ในหมวด (ค)  ข้อท่ี 5 ท  ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ์  เน้นการท าธุรกรรม
ทางการเงินต่างๆเพราะบุญกุศลจะช่วยใหเ้กิดส่ิงท่ีดีงามซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ข) 

 
จากตารางที่ 25 และ26 สรุปบทบาทของกรรมการวัด วัดเจดีย์ทอง  ( JD-C1, JD-C2, JD-

C3) ได้ข้อค้นพบจากเดิมว่า ในข้อ 1 ร่วมการบริหารจดัการท่ีดินของวดั JD-C1,C2 มองว่าเป็น
หนา้ท่ีของกรมศาสนามากกวา่เน่ืองจากมีขอ้กฎหมายในการจดัการอยูแ่ลว้ ซ่ึงในอดีดพระมอญกบั
ชาวบ้านเก้ือกูลและช่วยเหลือซ่ึงกันและกันมาตลอด ซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่(ก2) ส่วนJD-C3ไม่ได้
กล่าวถึงเร่ืองน้ีเลย ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ก1)  ในส่วนขอ้ 2 ร่วมการบริหารจดัการเงินบริจาค ทั้งJD-
C1,C2,C3 กล่าวถึงเก่ียวกบัรายไดเ้ช่นจากการมาท าบุญไหวพ้ระ รายไดจ้ากงานทอดผา้ป่า ทอดกฐิน
รวมถึงค่าน ้ า ค่าไฟ และ ค่าขยะซ่ึงให้เหตุผลวา่เช่นพระไม่เช่ียวชาญการเบิกจ่ายเงินของวดัรวมถึง
ชาวไทยมอญ (กรรมการวดั) ปรารถนาจะนิพพานและเพื่อการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศาสน
สถานซ่ึงอยูใ่นหมวด (ข) ทั้งหมด ขอ้ท่ี 3 ร่วมจดัการศาสนสมบติัของวดั ทั้ง JD-C1,C2,C3 กล่าวถึง
คลา้ยๆกนัในเร่ืองบูรณะและซ่อมแซมอุโบสถ เจดีย ์กุฎีสงฆ์และอ่ืนๆโดยมีเหตุผลทางดา้นคุณค่า
ทางประวติัศาสตร์และศิลปวฒันธรรมรวมถึงการไดบุ้ญดา้นมนุษยส์มบติั สวรรค์สมบติั นิพพาน
สมบติั และเพื่อบ ารุงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ให้ย ัง่ยืนซ่ึงอยูใ่นหมวด(ข)ทั้งหมด ในขอ้ท่ี 4
ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั  ทั้ง JD-C1,C2,C3 กล่าวถึงคลา้ยๆกนัเช่นการท าพิธีแห่หงส์ ธง
ตะขาบ กิจกรรมสงกรานตแ์ละกิจกรรมเขา้พรรษา ออกพรรษาซ่ึงทุกกิจกรรมจะเช่ือมโยงความเป็น
มอญสอดแทรกเขา้ไปมากเช่นอาหาร การแต่งกาย ภาษามอญเป็นตน้ซ่ึงอยูใ่นหมวด (ค)  ขอ้ท่ี 5 ท า
กิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ ์ทั้ง JD-C1,C2,C3 กล่าวถึงในดา้นการปฏิบติังานศาสนพิธี เช่นตั้งโต๊ะ
หมู่บูชาและในเร่ืองเก็บรักษาเบิกจ่ายเงินศาสนสมบติัรวมถึงการท าธุรกรรมทางการเงินต่างๆเพราะ
บุญกุศลจะช่วยใหเ้กิดส่ิงท่ีดีงาม ซ่ึงอยูใ่นหมวด (ข) ทั้งหมด 
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6.1.2 วดัศาลาแดงเหนือ 
  6.1.2.1 บทบาทของชาวบ้าน 

กรอบความคดิเชิงทฤษฏีของ 
(กฤตนิ จนัทร์สนธิมา) 

SD 
A1 

SD 
A2 

SD 
A3 

SD 
A4 

ผลคะแนน
รายขอ้ 

1.ร่วมการบริหารจดัการท่ีดินของวดั     0 
2.ร่วมการบริหารจดัการเงินบริจาค     4 
3.ร่วมจดัการศาสนสมบติัของวดั     4 
4.ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั     4 
5.ท ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ ์     4 
ผลคะแนนรายบุคคล 4 4 4 4  

                        ตารางที ่30  บทบาทชาวบา้น วดัศาลาแดงเหนือ 
 

หมวดหมู่ รายการอธิบาย 
ก ไม่มีบทบาทหนา้ท่ีแลว้โดยท่ี…… 

(ก1) ไม่มีบทบาทหนา้ท่ีและไม่ไดร้ะบุวา่มีใครรับหนา้ท่ีนั้นไป 

(ก2) ไม่ไดมี้บทบาทหนา้ท่ีแต่มีระบุวา่ เป็นองคก์รส่วนกลาง องคก์รของรัฐเป็นผูบ้ริหารจดัการ 

ข ยงัมีบทบาทหนา้ท่ีอยูโ่ดยมีลกัษณะคลา้ยกนัทั้งไทยมอญและไทยพทุธ 

ค มีบทบาทโดยเป็นเอกลกัณ์เฉพาะของความ เป็นไทยมอญ 

   ตารางที ่31  รายละเอียดหมวดหมู่ความเป็นไทย-มอญและไทย-พุทธ 
 

1. ชาวบ้าน วดัศาลาแดงเหนือ SD-A1 

กรอบความคดิเชิงทฤษฏีของ 
(กฤตนิ จนัทร์สนธิมา) 

SD 
A1 

เหตุผลทางความคดิ หมวดหมู่ 

1.ร่วมการบริหารจดัการท่ีดินของวดั  เป็นหน้าที่ของหนว่ยงานภาครัฐ ก2 

2.ร่วมการบริหารจดัการเงินบริจาค  เป็นคา่ใช้จ่าย คา่สาธารณปูโภคตา่งๆ ข 

3.ร่วมจดัการศาสนสมบติัของวดั  เป็นศนูย์กลางของชมุชนต้องคอยดแูล ข 

4.ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั   งานสงกรานต์ เข้าพรรษา ออกพรรษา ค 

5.ท ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ ์  จดัอาสน์สงฆ์ในงานสวดพระอภิธรรม ข 

         ตารางที ่32  การวเิคราะห์ บทบาทชาวบา้นวดัศาลาแดง SD-A1  
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จากตารางที่ 32 ได้ข้อค้นพบว่า บทบาทของชาวบ้าน วัดศาลาแดงเหนือ SD-A1 ในขอ้ท่ี 1
ร่วมการบริหารจดัการท่ีดินของวดั พบวา่ SD-A1ไม่ค่อยให้ความส าคญัมากนกัเน่ืองจากเป็นหนา้ท่ี
ของหน่วยงานภาครัฐ (สัมภาษณ์ ขวญัเมือง ใจชอบ, 2562) ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ของ (ก2)  ในส่วนขอ้
2 ร่วมการบริหารจดัการเงินบริจาค นั้นเป็นค่าใชจ่้าย ค่าสาธารณูปโภคต่างๆเน่ืองจากเพื่อท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนาซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ของ (ข) ขอ้ท่ี 3 ร่วมจดัการศาสนสมบติัของวดั ซ่ึงเป็นศูนยก์ลาง
ของชุมชนตอ้งคอยดูแลเพราะเป็นสถานท่ีท่ียดึเหน่ียวทางจิตใจซ่ึงอยูใ่นหมวด (ข) ขอ้ท่ี 4 ช่วยเหลือ
กิจกรรมต่างๆ ภายในวดั จะเน้นงานงานสงกรานต์ เขา้พรรษา ออกพรรษาซ่ึงเป็นวฒันธรรมและ
จารีตประเพณีอยูใ่นหมวดหมู่ (ค) ขอ้ท่ี 5 ท ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ ์เนน้จดัอาสน์สงฆใ์นงาน
สวดพระอภิธรรมเป็นพุทธมามกะรับใชพ้ระพุทธศาสนาซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ข) 

 
2. ชาวบ้าน วดัศาลาแดงเหนือ SD-A2 

กรอบความคดิเชิงทฤษฏีของ 
(กฤตนิ จนัทร์สนธิมา) 

SD 
A2 

เหตุผลทางความคดิ หมวดหมู่ 

1.ร่วมการบริหารจดัการท่ีดินของวดั  เป็นหน้าที่ของกรมการศาสนา ก2 

2.ร่วมการบริหารจดัการเงินบริจาค  เจ้าอาวาสอายมุากไมม่ีเวลาดแูล ข 

3.ร่วมจดัการศาสนสมบติัของวดั  เป็นการสบืทอดศาสนาพทุธทางหนึง่ ข 

4.ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั  การท าบญุประเพณีสงกรานต์ ค 

5.ท ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ ์  ท าหน้าที่รับ-จ่ายเงินแทนพระ ข 

          ตารางที ่33  การวเิคราะห์ บทบาทชาวบา้นวดัศาลาแดงเหนือ SD-A2 
 

จากตารางที่34 ได้ข้อค้นพบว่า บทบาทของชาวบ้าน วัดศาลาแดงเหนือ SD-A2 ในขอ้ท่ี 1
ร่วมการบริหารจดัการท่ีดินของวดั SD-A2 ตอบวา่เป็นหนา้ท่ีของกรมการศาสนา (สัมภาษณ์ เฉลียว 
เรืองเพชร, 2562) ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ของA2  ในส่วนขอ้ 2 ร่วมการบริหารจดัการเงินบริจาค ซ่ึงเจา้
อาวาสอายุมากไม่มีเวลาดูแล ทางชาวบา้นจึงมาช่วยเพื่อความโปร่งใสดา้นรายรับรายจ่ายซ่ึงอยูใ่น
หมวดหมู่ (ข) ขอ้ท่ี 3 ร่วมจดัการศาสนสมบติัของวดั เป็นการสืบทอดศาสนาพุทธทางหน่ึงและเป็น
เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ของ (ข) ในขอ้ท่ี 4 ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั 
จะเนน้งานกิจกรรมพิธีปฏิบติัเก่ียวกบังานศพ โดยยดึตามคมัภีร์“โลกสมุตติ” เป็นขอ้ปฏิบติัซ่ึงอยูใ่น
หมวด (ค) ข้อท่ี  5 ท  ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ์ ท าหน้าท่ีรับ-จ่ายเงินแทนพระ เพื่อความ
โปร่งใสดสร้างความสศรัทธาซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ของ (ข) 
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3. ชาวบ้าน วดัศาลาแดงเหนือ SD-A3 

กรอบความคดิเชิงทฤษฏีของ 
(กฤตนิ จนัทร์สนธิมา) 

SD 
A3 

เหตุผลทางความคดิ หมวดหมู่ 

1.ร่วมการบริหารจดัการท่ีดินของวดั  เป็นหน้าที่ของกรมการศาสนา ก2 

2.ร่วมการบริหารจดัการเงินบริจาค  เพื่อการก่อสร้างอาคาร และปฏิสงัขรณ์วดั ข 

3.ร่วมจดัการศาสนสมบติัของวดั  ด้านการบรูณปฏิสงัขรณ์วดั อาคาร ข 

4.ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั  การท าบญุประเพณีแหห่งษ์ธงตะขาบ ค 

5.ท ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ ์  การจดัเตรียมอาหารให้พระสงฆ์ ข 

      ตารางที ่34  การวเิคราะห์ บทบาทชาวบา้นวดัศาลาแดงเหนือ SD-A3 
 

จากตารางที่ 34 ได้ข้อค้นพบว่า บทบาทของชาวบ้าน วัดศาลาแดงเหนือ SD-A3 ในขอ้ท่ี 1
ร่วมการบริหารจดัการท่ีดินของวดั SD-A3 ตอบวา่ป็นหนา้ท่ีของกรมการศาสนา ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่
ของ (ก2)  ในส่วนข้อ 2 ร่วมการบริหารจดัการเงินบริจาค จะเน้นเพื่อการก่อสร้างอาคาร และ
ปฏิสังขรณ์วดัเป็นการเสริมดวงชะตาชีวิตให้มีความสุขซ่ึงเขา้ข่ายอยู่ในหมวดหมู่ของ (ข) ขอ้ท่ี 3 
ร่วมจัดการศาสนสมบัติของว ัด จะเน้นด้านการบูรณปฏิสังขรณ์ว ัด อาคารเป็นการรักษา
ศิลปวฒันธรรมของชาติซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ของ (ข) ในขอ้ท่ี 4 ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั จะ
เน้นการท าบุญประเพณีแห่หงษ์ธงตะขาบเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาของพระพุทธเจา้ (สัมภาษณ์ พร
เพ็ญ ใจชอบ, 2562) ซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่ของ (ค) ขอ้ท่ี 5 ท  ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ์  เน้นการ
จดัเตรียมอาหารให้พระสงฆเ์พราะจะไดบุ้ญกุศลดา้นอายุ วรรณะ สุขะ พละซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ของ
(ข) 

4. ชาวบ้าน วดัศาลาแดงเหนือ SD-A4 

กรอบความคดิเชิงทฤษฏีของ 
(กฤตนิ จนัทร์สนธิมา) 

SD 
A4 

เหตุผลทางความคดิ หมวดหมู่ 

1.ร่วมการบริหารจดัการท่ีดินของวดั  เป็นหน้าที่ของกรมการศาสนา ก2 

2.ร่วมการบริหารจดัการเงินบริจาค  เพื่อบรูณะวดัและคา่น า้คา่ไฟฟ้า ข 

3.ร่วมจดัการศาสนสมบติัของวดั  การอนรัุกษ์ บรูณปฏิสงัขรณ์อาคารตา่งๆ ข 

4.ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั   ทางพระพทุธศาสนาตกับาตรน า้ผึง้ ค 

5.ท ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ ์  การปฏิบตัิงานศาสนพิธีช่วงวนัพระ ข 

      ตารางที ่35  การวเิคราะห์ บทบาทชาวบา้นวดัศาลาแดงเหนือ SD-A4 
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จากตารางที่ 35 ได้ข้อค้นพบว่า บทบาทของชาวบ้าน วัดศาลาแดงเหนือ SD-A4 ในขอ้ท่ี 1
ร่วมการบริหารจดัการท่ีดินของวดั SD-A4 ตอบว่าเป็นหน้าท่ีของกรมการศาสนา (สัมภาษณ์ สมร 
เรืองเพชร, 2562) ซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่ของ (ก2) ในส่วนขอ้ 2 ร่วมการบริหารจดัการเงินบริจาค เน้น
เพื่อบูรณะวดัและค่าน ้ าค่าไฟฟ้าซ่ึงจะท าให้ชีวิตอุดมสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง ซ่ึงเขา้ข่ายในหมวด
(ข) ขอ้ท่ี 3 ร่วมจดัการศาสนสมบติัของวดั  เป็นการอนุรักษ ์บูรณปฏิสังขรณ์อาคารต่างๆเพราะเป็น
สถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนาซ่ึงเขา้ข่ายอยู่ในหมวดหมู่ (ข) ในขอ้ท่ี 4 ช่วยเหลือกิจกรรม
ต่างๆ ภายในวดั จะเน้นงานทางพระพุทธศาสนาเช่นตกับาตรน ้ าผึ้ง ถือเป็นการสืบสานวฒันธรรม
ชาวมอญด้วย ซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่ของ (ค) ข้อท่ี  5 ท  ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ์ เน้นการ
ปฏิบติังานศาสนพิธีช่วงวนัพระเป็นการธ ารงรักษาเอกลกัษณ์ของชาติและศาสนาซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่
ของ (ข) 

 
จากตารางที่ 30 และ31 สรุปบทบาทของชาวบ้าน วัดศาลาแดงเหนือ  ( SD-A1, SD-A2, 

SD-A3 , SD-A4 )ได้ข้อค้น พบจาก เดิ ม ว่ า  ใน ข้อ1 ร่ วม ก ารบ ริห ารจัดก าร ท่ี ดิ น ของวัด                     
SD-A1.A2,A3,A4ส่วนใหญ่มองวา่เป็นหนา้ท่ีของ กรมการศาสนา ซ่ึงในอดีดพระมอญกบัชาวบา้น
เก้ือกูลและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัมาตลอดซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ของ (ก2) ทั้งหมด ในส่วนขอ้ 2 ร่วม
การบริหารจดัการเงินบริจาค ทั้ง SD-A1.A2,A3,A4 ในอดีตพระภิกษุสงฆ์มอญจบัเงินทองไม่ได้
ตามพระวินยั พระจบัเงิน (หรือทอง) เป็นอาบติัปาจิตตีย ์(อาบติัเบา ปลงได)้ อาบติัขอ้น้ี อยูใ่นพระ
ปาติโมกข์ พระท่านสวดตรวจทานของท่านให้ถูกตอ้งครบถ้วน ทุกวนัพระ 15 ค ่า ส่วนใหญ่เป็น
เร่ืองเก่ียวกบัค่าใชจ่้าย ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ การก่อสร้างอาคาร และปฏิสังขรณ์วดั บูรณะวดัและ
ค่าน ้ าค่าไฟฟ้า ซ่ึงอยู่ในหมวด (ข) ทั้ งหมด ข้อท่ี  3 ร่วมจัดการศาสนสมบัติของวดั ทั้ ง SD-
A1.A2,A3,A4 ยงัให้ความส าคญัทางดา้นน้ีอยูเ่น่ืองจากเป็นศูนยก์ลางของชุมชนจ าตอ้งคอยดูแลเป็น
การสืบทอดศาสนาพุทธทางหน่ึงและยงัป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนาดว้ยรวมถึงเป็น
การรักษาศิลปวฒันธรรมของชาติซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ของ(ข)ทั้งหมด ในขอ้ท่ี 4 ช่วยเหลือกิจกรรม
ต่างๆ ภายในวดั ทั้ง SD-A1.A2,A3,A4 ยงัให้ความส าคญัทางดา้นน้ีอยูเ่ จุดประสงคห์ลกัเหมือนเดิม
ในอดีตและปัจจุบันเม่ือมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเกิดข้ึนโดยจะสอดแทรกคติ ความเช่ือ 
ประเพณีของไทยมอญเขา้ไปมากท าให้ชาวบา้นท่ีน่ีย ังคงซึมซับถึงวิถีชีวิต ประเพณีมอญยงัคงอยู่
เช่นงานสงกรานต์ เขา้พรรษา ออกพรรษาแห่หงษ์ธงตะขาบและตกับาตรน ้ าผึ้ง ซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่
(ค) ขอ้ท่ี 5 ท  ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ์  ทั้ง SD-A1.A2,A3,A4 ยงัให้ความส าคญัทางดา้นน้ีอยู่
ในอดีตและปัจจุบนัไม่แตกต่างกนัมากนกัเพราะวิถีของชาวไทยมอญตอ้งการท าบุญเพื่อไปสู่ภพท่ีดี
เพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจา้เช่นกิจกรรมจดัอาสน์สงฆ์ในงานสวดพระอภิธรรมการท าหน้าท่ี      
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รับ-จ่ายเงินแทนพระ การจดัเตรียมอาหารให้พระสงฆ ์การปฏิบติังานศาสนพิธีช่วงวนัพระ เป็นตน้
ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ของ (ข) ทั้งหมด 

 
6.1.2.2 บทบาทของวดั 

กรอบความคดิเชิงทฤษฏีของ 
(มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั) 

SD 
B1 

SD 
B2 

SD 
B3 

ผลคะแนน
รายขอ้ 

1.เป็นสถาน ศึกษา    1 
2.เป็นสถานสงเคราะห์    1 
3.เป็นสถานพยาบาล    0 
4.เป็นท่ีพกัคนเดินทาง    1 
5.เป็นสถานท่ีพบปะสงัสรรค ์    0 
6.เป็นสถานท่ีจดังานเทศกาล    3 
7.เป็นท่ีไกล่เกล่ียขอ้พิพาท    0 
8.เป็นศูนยศิ์ลปะและวฒันธรรม    3 
9.เป็นคลงัพสัดุเก็บของใชต้่าง ๆ    0 
10.เป็นศูนยก์ลางการบริหารประเทศ    0 
11.เป็นท่ีประกอบพิธีกรรม    3 
ผลคะแนนรายบุคคล 6 3 3  

                       ตารางที ่36  บทบาทของวดั วดัศาลาแดงเหนือ 
 

หมวดหมู่ รายการอธิบาย 
ก ไม่มีบทบาทหนา้ท่ีแลว้โดยท่ี…… 

(ก1) ไม่มีบทบาทหนา้ท่ีและไม่ไดร้ะบุวา่มีใครรับหนา้ท่ีนั้นไป 

(ก2) ไม่ไดมี้บทบาทหนา้ท่ีแต่มีระบุวา่ เป็นองคก์รส่วนกลาง องคก์รของรัฐเป็นผูบ้ริหารจดัการ 

ข ยงัมีบทบาทหนา้ท่ีอยูโ่ดยมีลกัษณะคลา้ยกนัทั้งไทยมอญและไทยพทุธ 

ค มีบทบาทโดยเป็นเอกลกัณ์เฉพาะของความ เป็นไทยมอญ 

   ตารางที ่37 รายละเอียดหมวดหมู่ความเป็นไทย-มอญและไทย-พุทธ  
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1. วดั (สัมภาษณ์พระสงฆ์) วัดศาลาแดงเหนือ SD-B1 

กรอบความคดิเชิงทฤษฏีของ 
(มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั) 

SD 
B1 

เหตุผลทางความคดิ หมวดหมู่ 

1.เป็นสถานศึกษา  การศกึษาภาษามอญในวนัพระ ค 

2.เป็นสถานสงเคราะห์  ให้ผู้สงูอายสุวดมนต์ภาษามอญตอนเย็น ค 

3.เป็นสถานพยาบาล  เป็นหนา้ท่ีของโรงพยาบาล ก2 

4.เป็นท่ีพกัคนเดินทาง  ท่ีพกัชาวบา้นต่างถ่ินมาร่วมงานท่ีวดั ข 

5.เป็นสถานท่ีพบปะสงัสรรค ์  ไมไ่ด้พดูถึง ก1 

6.เป็นสถานท่ีจดังานเทศกาล  ประเพณีตกับาตรน า้ผึง้ สงกรานต์ ค 

7.เป็นท่ีไกล่เกล่ียขอ้พิพาท  ไม่ไดพ้ดูถึง ก1 

8.เป็นศูนยศิ์ลปะและวฒันธรรม  พิพิธภณัฑ์ ใบลานมอญ เจดีย์มอญ ค 

9.เป็นคลงัพสัดุเก็บของใชต้่าง ๆ  ไม่ไดพ้ดูถึง ก1 

10.เป็นศูนยก์ลางการบริหารประเทศ  ไมไ่ด้พดูถึง ก1 

11.เป็นท่ีประกอบพิธีกรรม  บงัสกุลุอฐิัปู่ ยา่ตายาย ค 

 ตารางที ่38  การวิเคราะห์บทบาทวดั วดัศาลาแดงเหนือ SD-B1 
 
จากตารางที่ 38 ได้ข้อค้นพบว่า บทบาทของวัด(สัมภาษณ์พระสงฆ์) วัดศาลาแดงเหนือ 

SD-B1 จากขอ้คน้พบในขอ้ 1 เป็นสถานศึกษา ยงัเป็นท่ีสอนภาษามอญช่วงวนัพระโดยเน้นการพูด 
การสนทนาเป็หลกัซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่ (ค) ในส่วนขอ้ 2 เป็นสถานสงเคราะห์ โดยให้ผูสู้งอายุใช้
พื้นท่ีศาลาการเปรียญท ากิจกรรมสวดมนตภ์าษามอญช่วงตอนเยน็ (สัมภาษณ์ พระครูปทุมธรรมาธิ
ราช, 2562) ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ค) ในขอ้ท่ี 3 เป็นสถานพยาบาล เป็นหนา้ท่ีของโรงพยาบาล อยูใ่น
หมวดหมู่ (ก2) ในขอ้ท่ี 4 เป็นท่ีพกัคนเดินทาง โดยเป็นท่ีพกัชาวบา้นต่างถ่ินมาร่วมงานท่ีวดั เช่น
งานบวช งานศพ งานสงกรานต์ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ B ในขอ้ท่ี 5 เป็นสถานท่ีพบปะสังสรรค์ ไม่ได้
พูดถึงอยู่ในหมวดหมู่ (ก1) ในข้อท่ี 6 เป็นสถานท่ีจดังานเทศกาล เช่นประเพณีตักบาตรน ้ าผึ้ ง 
สงกรานตเ์ป็นการอนุรักษแ์ละสืบสานเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมซ่ึงอยูใ่นหมวด (ค)  ในขอ้ท่ี 7 เป็น
ท่ีไกล่เกล่ียขอ้พิพาท ไม่ไดพู้ดถึง ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ก1) ในขอ้ท่ี 8 เป็นศูนยศิ์ลปะและวฒันธรรม 
มีพิพิธภณัฑ์ ใบลานมอญ เจดียม์อญเพื่อสืบสานมรดกทางวฒันธรรมซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ค)  ในขอ้
ท่ี 9 เป็นคลงัพสัดุเก็บของใช้ต่าง ๆ ไม่ไดพู้ดถึง ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ก1) ในขอ้ท่ี 10 เป็นศูนยก์ลาง
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การบริหารประเทศ  ไม่ได้พูดถึงซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่ (ก1) ในข้อท่ี 11 เป็นท่ีประกอบพิธีกรรม 
บงัสุกุลอฐิัปู่ ยา่ตายายเพื่อท าบุญอุทิศส่วนกุศลใหแ้ก่บรรพบุรุษ อยูใ่นหมวดหมู่ (ค) 

 
2. วดั (สัมภาษณ์พระสงฆ์) วัดศาลาแดงเหนือ SD-B2 

กรอบความคดิเชิงทฤษฏีของ 
(มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั) 

SD 
B2 

เหตุผลทางความคดิ หมวดหมู่ 

1.เป็นสถานศึกษา  ไมไ่ด้พดูถึง ก1 

2.เป็นสถานสงเคราะห์  ไมไ่ด้พดูถึง ก1 

3.เป็นสถานพยาบาล  หนา้ท่ีของสถานีอนามยัชุมชน ก2 

4.เป็นท่ีพกัคนเดินทาง  ไม่ไดพ้ดูถึง ก1 

5.เป็นสถานท่ีพบปะสงัสรรค ์  ไมไ่ด้พดูถึง ก1 

6.เป็นสถานท่ีจดังานเทศกาล  งานสงกรานต์ เข้าพรรษา ออกพรรษา ค 

7.เป็นท่ีไกล่เกล่ียขอ้พิพาท  เป็นหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ก2 

8.เป็นศูนยศิ์ลปะและวฒันธรรม  เจดีย์มอญ หนงัสอืมอญ ใบลานมอญ ค 

9.เป็นคลงัพสัดุเก็บของใชต้่าง ๆ  ไม่ไดพ้ดูถึง ก1 

10.เป็นศูนยก์ลางการบริหารประเทศ  ไมไ่ด้พดูถึง ก1 

11.เป็นท่ีประกอบพิธีกรรม  งานบวช  งานศพ  สรงน า้พระ ค 

 ตารางที ่39  การวิเคราะห์บทบาทวดั วดัศาลาแดงเหนือ SD-B2 
 
จากตารางที่ 39 ได้ข้อค้นพบว่า บทบาทของวัด(สัมภาษณ์พระสงฆ์) วัดศาลาแดงเหนือ 

SD-B2 ในข้อ1 เป็นสถานศึกษา ไม่ได้พูดถึงซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่  (ก1) ในส่วนข้อ 2 เป็นสถาน
สงเคราะห์ ไม่ไดพู้ดถึงซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่ (ก1) ในขอ้ท่ี 3 เป็นสถานพยาบาล ควรเป็นหน้าท่ีของ
สถานีอนามยัชุมชนซ่ึงอยูใ่นหมวด (ก1) ในขอ้ท่ี 4 เป็นท่ีพกัคนเดินทาง ไม่ไดพู้ดถึงซ่ึงอยูใ่นหมวด
(ก1) ในขอ้ท่ี 5 เป็นสถานท่ีพบปะสังสรรค ์ไม่ไดพู้ดถึงซ่ึงอยูใ่นหมวด (ก1)  ในขอ้ท่ี 6 เป็นสถานท่ี
จดังานเทศกาล งานสงกรานต์ เขา้พรรษา ออกพรรษาเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวฒันธรรมมอญ
(สัมภาษณ์ พระนริน ถาวโร, 2562) ซ่ึงอยู่ในหมวด (ค) ในขอ้ท่ี 7 เป็นท่ีไกล่เกล่ียขอ้พิพาท เป็น
หนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ซ่ึงอยูใ่นหมวด (ก2) ในขอ้ท่ี 8 เป็นศูนยศิ์ลปะและวฒันธรรม เจดียม์อญ 
หนงัสือมอญ ใบลานมอญเพื่อระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆซ่ึ์งอยูใ่นหมวดหมู่หมู่ (ค)   ใน
ขอ้ท่ี 9 เป็นคลงัพสัดุเก็บของใชต่้าง ๆ ไม่ไดพู้ดถึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ก1)  ในขอ้ท่ี 10 เป็นศูนยก์ลาง
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การบริหารประเทศ ไม่ไดพู้ดถึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ก1) ในขอ้ท่ี 11 เป็นท่ีประกอบพิธีกรรม งานบวช  
งานศพ  สรงน ้าพระเพื่อสืบสานประเพณีวฒันธรรมมอญอยูใ่นหมวดหมู่หมู่ (ค) 
 

3. วดั (สัมภาษณ์พระสงฆ์) วัดศาลาแดงเหนือ SD-B3 

กรอบความคดิเชิงทฤษฏีของ 
(มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั) 

SD 
B3 

เหตุผลทางความคดิ หมวดหมู่ 

1.เป็นสถานศึกษา  เป็นหน้าที่ของกระทรวงศกึษาธิการ ก2 

2.เป็นสถานสงเคราะห์  ไมไ่ด้พดูถึง ก1 

3.เป็นสถานพยาบาล  เป็นหนา้ท่ีของโรงพยาบาล ก2 

4.เป็นท่ีพกัคนเดินทาง  ไม่ไดพ้ดูถึง ก1 

5.เป็นสถานท่ีพบปะสงัสรรค ์  ไมไ่ด้พดูถึง ก1 

6.เป็นสถานท่ีจดังานเทศกาล  สงกรานต์ ตกับาตรน า้ผึง้  ค 

7.เป็นท่ีไกล่เกล่ียขอ้พิพาท  เป็นหนา้ท่ีของต ารวจ ก2 

8.เป็นศูนยศิ์ลปะและวฒันธรรม  หินกรองน า้โบราณ พิพิธภณัฑ์  ค 

9.เป็นคลงัพสัดุเก็บของใชต้่าง ๆ  ไม่ไดพ้ดูถึง ก1 

10.เป็นศูนยก์ลางการบริหารประเทศ  ไมไ่ด้พดูถึง ก1 

11.เป็นท่ีประกอบพิธีกรรม  โกนจกุ แหห่งส์ ธงตะขาบ งานศพ ค 

  ตารางที ่40  การวิเคราะห์บทบาทวดั วดัศาลาแดงเหนือ SD-B3 
 
จากตารางท่ี 40 ได้ขอ้คน้พบว่า บทบาทของวดั (สัมภาษณ์พระสงฆ์) วดัศาลาแดงเหนือ 

SD-B3 จากขอ้คน้พบในขอ้ 1 เป็นสถานศึกษา เป็นหนา้ท่ีของกระทรวงศึกษาธิการ(สัมภาษณ์ พระ
แมน จกวโร, 2562) อยูใ่นหมวดหมู่ (ก2) ในส่วนขอ้ 2 เป็นสถานสงเคราะห์ ไม่ไดพู้ดถึงซ่ึงอยู่ใน
หมวดหมู่ (ก1)  ในขอ้ท่ี 3 เป็นสถานพยาบาล เป็นหน้าท่ีของโรงพยาบาลอยู่ในหมวดหมู่ (ก2) ใน
ขอ้ท่ี 4 เป็นท่ีพกัคนเดินทาง ไม่ได้พูดถึงซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่ (ก1)  ในข้อท่ี 5 เป็นสถานท่ีพบปะ
สังสรรค ์ไม่ไดพู้ดถึงซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ก1) ในขอ้ท่ี 6 เป็นสถานท่ีจดังานเทศกาล  สงกรานต์ ตกั
บาตรน ้ าผึ้ ง เพื่อบูชาพระพุทธเจา้ การข้ึนปีใหม่ของชาวมอญ ในขอ้ท่ี 7 เป็นท่ีไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 
ป็นหน้าท่ีของต ารวจอยู่ในหมวดหมู่ (ก2) ในขอ้ท่ี 8 เป็นศูนยศิ์ลปะและวฒันธรรม หินกรองน ้ า
โบราณ พิพิธภณัฑ์อนุรักษ์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชาวมอญซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่ (ค)  ในขอ้ท่ี 9 เป็น
คลังพสัดุเก็บของใช้ต่าง ๆ ไม่ได้พูดถึงซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่ (ก1)  ในข้อท่ี 10 เป็นศูนย์กลางการ
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บริหารประเทศ ไม่ไดพู้ดถึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ก1) ในขอ้ท่ี 11 เป็นท่ีประกอบพิธีกรรม โกนจุก แห่
หงส์ ธงตะขาบ งานศพเพื่อสืบสานประเพณีของชาวมอญซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ค) 

 
จากตารางที่ 36 และ 37 สรุปบทบาทวดั วดัศาลาแดงเหนือ  ( SD-B1, SD-B2, SD-B3, ) ได้

ขอ้คน้พบวา่ในขอ้ 1 เป็นสถานศึกษา SD-B1บอกวา่วดัยงัเป็นท่ีสอนภาษามอญช่วงวนัพระโดยสอน
เน้นการพูดและอ่านมากกว่าการเขียนซ่ึงเป็นประเพณีมอญมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัซ่ึงอยู่ใน
หมวดหมู่  (ค) ส่วนSD-B2ไม่ได้ตอบอยู่ในหมวดหมู่  (ก1) และSD-B3บอกว่าเป็นหน้าท่ีของ
กระทรวงศึกษาธิการซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ก2) ในส่วนขอ้ 2 เป็นสถานสงเคราะห์ SD-B1 กล่าววา่วดั
ให้ผูสู้งอายุสวดมนต์ภาษามอญตอนเย็นเพื่อสืบสานประเพณีวฒันธรรมมอญซ่ึงเป็นวฒันธรรม
มอญมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ค) ส่วนSD-B2อยูใ่นหมวดหมูA่1และSD-B3อยู่
ในหมวดหมู่(ก1)เช่นเดียวกนั ในขอ้ท่ี 3 เป็นสถานพยาบาล SD-B1,B2,B3 กล่าวว่าเป็นหน้าท่ีของ
ภาครัฐซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ก2)  ในขอ้ท่ี 4 เป็นท่ีพกัคนเดินทาง SD-B1บอกวา่เป็นท่ีพกัชาวบา้นต่าง
ถ่ินมาร่วมงานท่ีวดัเช่นงานบวช งานศพ งานสงกรานต ์ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ข) ส่วนSD-B2,B3ไม่ได้
พดูถึงซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ก1)  ในขอ้ท่ี 5 เป็นสถานท่ีพบปะสังสรรค ์ SD-B1,B2,B3ไม่ไดพู้ดถึงอยู่
ในหมวดหมู่ (ก1)  ในขอ้ท่ี 6 เป็นสถานท่ีจดังานเทศกาล ทั้งSD-B1,B2,B3เน้นประเพณีตกับาตร
น ้ าผึ้ง สงกรานต์ เขา้พรรษา ออกพรรษา เพื่อเป็นการอนุรักษแ์ละสืบสานเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม
และบูชาพระพุทธเจา้ การข้ึนปีใหม่ของชาวมอญดว้ยซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ค)   ในขอ้ท่ี 7 เป็นท่ีไกล่
เกล่ียขอ้พิพาท SD-B1ไม่ไดพู้ดถึงอยู่ในหมวดหมู่ (ก1) ส่วนSD-B2,B3กล่าวสอดคลอ้งกนัว่าเป็น
หน้าท่ีของภาครัฐซ่ึงอยู่ในหมวด (ก2) ในขอ้ท่ี 8 เป็นศูนยศิ์ลปะและวฒันธรรม ทั้งSD-B1,B2,B3
กล่าวสอดคลอ้งกนัในเร่ืองมีพิพิธภณัฑ์ ใบลานมอญ เจดียม์อญ หินกรองน ้ าโบราณ  เพื่อสืบสาน
มรดกทางวฒันธรรมพร้อมทั้งระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆซ่ึ์งอยูใ่นหมวดหมู่ (ค)  ในขอ้
ท่ี 9 เป็นคลงัพสัดุเก็บของใชต่้าง ๆ ไม่ไดพ้ดูถึงทั้งSD-B1,B2,B3กล่าวสอดคลอ้งกนัอยูใ่นหมวดหมู่
(ก1)  ในขอ้ท่ี10 เป็นศูนยก์ลางการบริหารประเทศ SD-B1ไม่ไดพู้ดถึงซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ก1) ส่วน
SD-B2ไม่ไดต้อบอะไรเช่นกนัซ่ึงอยู่ในหมวด (ก1) และSD-B3อยู่ในหมวด (ก1) ในขอ้ท่ี 11 เป็นท่ี
ประกอบพิธีกรรม ทั้ง SD-B1,B2,B3 กล่าวถึงบงัสุกุลอฐิัปู่ ย่าตายาย งานบวช สรงน ้ าพระ โกนจุก 
แห่หงส์ ธงตะขาบ งานศพซ่ึงทั้งหมดเป็นการสืบสานประเพณีวฒันธรรมมอญซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่ 
(ค) ทั้งหมด 
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6.1.2.3 บทบาทของพระสงฆ์ 
กรอบความคดิเชิงทฤษฏีของ 

(พระมหากฤษฎา นนัทเพรช) และ (พระมหา
ทนงชยั บูรณพิสุทธิ) 

SD 
B1 

SD 
B2 

SD 
B3 

ผลคะแนน
รายขอ้ 

1.บทบาทดา้นการศึกษา    1 
2.บทบาทดา้นการอบรมทางจริยธรรม    3 
3.บทบาทดา้นการเผยแผธ่รรม    3 
4.บทบาทดา้นการพฒันาชนบท    0 
5.บทบาทดา้นสงัคมสงเคราะห์    2 
6.บทบาทดา้นการพฒันาจิตใจ    3 
7.บทบาทดา้นอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม    3 
8.บทบาทดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม     
9.บทบาทดา้นการรักษาโรค     
ผลคะแนนรายบุคคล 6 5 4  

                       ตารางที ่41  บทบาทของพระสงฆ ์วดัศาลาแดงเหนือ 
 

  

หมวดหมู่ รายการอธิบาย 
ก ไม่มีบทบาทหนา้ท่ีแลว้โดยท่ี…… 

(ก1) ไม่มีบทบาทหนา้ท่ีและไม่ไดร้ะบุวา่มีใครรับหนา้ท่ีนั้นไป 

(ก2) ไม่ไดมี้บทบาทหนา้ท่ีแต่มีระบุวา่ เป็นองคก์รส่วนกลาง องคก์รของรัฐเป็นผูบ้ริหารจดัการ 

ข ยงัมีบทบาทหนา้ท่ีอยูโ่ดยมีลกัษณะคลา้ยกนัทั้งไทยมอญและไทยพทุธ 

ค มีบทบาทโดยเป็นเอกลกัณ์เฉพาะของความ เป็นไทยมอญ 

   ตารางที ่42  รายละเอียดหมวดหมู่ความเป็นไทย-มอญและไทย-พุทธ 
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1. พระสงฆ์ วดัศาลาแดงเหนือ SD-B1 
กรอบความคดิเชิงทฤษฏีของ 

(พระมหากฤษฎา นนัทเพรช) และ (พระมหา
ทนงชยั บูรณพิสุทธิ) 

SD 
B1 

เหตุผลทางความคดิ หมวดหมู่ 

1.บทบาทดา้นการศึกษา  ศกึษานกัธรรม บาลแีละภาษามอญ  ค 

2.บทบาทดา้นการอบรมทางจริยธรรม  ให้ชาวบ้านถือศีล 5,8,10 ข 

3.บทบาทดา้นการเผยแผธ่รรม  การเทศน์ แสดงธรรม ปาฐกถาธรรม ข 

4.บทบาทดา้นการพฒันาชนบท  กระทรวงมหาดไทยเป็นผูจ้ดัการ ก2 

5.บทบาทดา้นสงัคมสงเคราะห์  มอบทนุการศกึษาให้แก่เด็กนกัเรียน ข 

6.บทบาทดา้นการพฒันาจิตใจ  นัง่สมาธิ เจริญวิปัสสนา ข 

7.บทบาทดา้นอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม  การสงวนรักษาใบลานมอญ เจดีย์มอญ ค 

8.บทบาทดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  ไมไ่ด้พดูถึง ก1 

9.บทบาทดา้นการรักษาโรค  เป็นหนา้ท่ีของโรงพยาบาล ก2 

   ตารางที ่43  การวิเคราะห์บทบาทของพระสงฆ ์วดัศาลาแดงเหนือ SD-B1 
 
จากตารางที่ 43 ได้ข้อค้นพบว่า บทบาทของพระสงฆ์ วัดศาลาแดงเหนือ SD-B1 ในขอ้ 1

บทบาทดา้นการศึกษา ศึกษานกัธรรม บาลีและภาษามอญเพื่อท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและภาษา
มอญ (สัมภาษณ์ พระครูปทุมธรรมาธิราช, 2562) ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ค) ในส่วนขอ้ 2 บทบาทดา้น
การอบรมทางจริยธรรม ให้ชาวบา้นถือศีล5,8,10เพื่อระงบัโทษทางกายและวาจา อนัเป็นกิเลสซ่ึงอยู่
ในหมวดหมู่(ข) ในขอ้ท่ี 3 บทบาทดา้นการเผยแผ่ธรรม โดยการเทศน์ แสดงธรรม ปาฐกถาธรรม
เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาซ่ึงอยู่ในหมวด (ข) ในข้อท่ี 4 บทบาทด้านการพัฒนาชนบท 
กระทรวงมหาดไทยเป็นผูจ้ดัการอยู่ในหมวดA2 ในข้อท่ี 5 บทบาทด้านสังคมสงเคราะห์ มอบ
ทุนการศึกษาให้แก่เด็กนกัเรียนเพื่อตอบแทนชาวบา้น เป็นนโยบายของทางวดัซ่ึงอยูใ่นหมวด (ข) 
ในขอ้ท่ี 6 บทบาทดา้นการพฒันาจิตใจ เช่นนัง่สมาธิ เจริญวิปัสสนาเพื่อให้พน้ทุกข ์เขา้ถึงมรรค ผล 
นิพพานอยู่ในหมวดหมู่ (ข) ในขอ้ท่ี 7 บทบาทดา้นอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม การสงวนรักษาใบลา
นมอญ เจดียม์อญเป็นการรักษาเอกลกัษณ์ทางศิลปวฒันธรรมไวซ่ึ้งอยูใ่นหมวดหมู่ (ค)   ในขอ้ท่ี 8
บทบาทดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ไม่ไดพู้ดถึงซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่A1  ในขอ้ท่ี 9 บทบาทดา้นการ
รักษาโรค เป็นหนา้ท่ีของโรงพยาบาลซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ก2) 
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2. พระสงฆ์ วดัศาลาแดงเหนือ SD-B2 
กรอบความคดิเชิงทฤษฏีของ 

(พระมหากฤษฎา นนัทเพรช) และ (พระมหา
ทนงชยั บูรณพิสุทธิ) 

SD 
B2 

เหตุผลทางความคดิ หมวดหมู่ 

1.บทบาทดา้นการศึกษา  ไมไ่ด้พดูถึง ก1 

2.บทบาทดา้นการอบรมทางจริยธรรม  การถือศีล 227 ข้อ ข 

3.บทบาทดา้นการเผยแผธ่รรม  การเทศนา การท าวตัรสวดมนต์ ข 

4.บทบาทดา้นการพฒันาชนบท  เจา้หนา้ท่ีของรัฐจดัการ ก2 

5.บทบาทดา้นสงัคมสงเคราะห์  มอบทนุการศกึษาให้แกเ่ดก็และเยาวชน ข 

6.บทบาทดา้นการพฒันาจิตใจ  วิปัสสนากรรมฐาน ข 

7.บทบาทดา้นอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม  การปฏิสงัขรณเจดีย์มอญ อาคารตา่งๆ ค 

8.บทบาทดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  ไมไ่ด้พดูถึง ก1 

9.บทบาทดา้นการรักษาโรค  แพทยเ์ป็นคนจดัการ ก2 

   ตารางที ่44 การวิเคราะห์บทบาทของพระสงฆ ์วดัศาลาแดงเหนือ SD-B2  
 
จากตารางที่ 44 ได้ข้อค้นพบว่า บทบาทของพระสงฆ์ วัดศาลาแดงเหนือ SD-B2 จากขอ้

ค้นพบในข้อ 1 บทบาทด้านการศึกษา ไม่ได้พูดถึงอะไรซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่(ก1)  ในส่วนข้อ 2
บทบาทดา้นการอบรมทางจริยธรรม การถือศีล 227 ขอ้ส าหรับพระเป็นสิกขาบทในพระปาฏิโมกข ์
และเป็นข้อห้ามของพระ (สัมภาษณ์ พระนริน ถาวโร, 2562) ซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่ (ข)  ในขอ้ท่ี 3
บทบาทดา้นการเผยแผธ่รรม การเทศนา การท าวตัรสวดมนต ์เป็นกุศลพิธีมาแต่คร้ังพุทธกาลอยูใ่น
หมวดหมู่ (ข)  ในขอ้ท่ี 4 บทบาทดา้นการพฒันาชนบท เจา้หนา้ท่ีของรัฐจดัการซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่(ก
2) ในขอ้ท่ี 5 บทบาทดา้นสังคมสงเคราะห์ มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนนเป็นโยบายการ
ปกครองคณะสงฆ์ข้อ 6 อยู่ในหมวดหมู่ (ข)  ในข้อท่ี 6 บทบาทด้านการพฒันาจิตใจ วิปัสสนา
กรรมฐานส าหรับพระ ปลดเปล้ืองกิเลสหรือความทุกขต่์างๆอยูใ่นหมวดหมู่ (ข)  ในขอ้ท่ี 7 บทบาท
ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การปฏิสังขรณเจดีย์มอญ อาคารต่างๆเพื่อบูชาและระลึกถึง
พระพุทธเจา้ อยูใ่นหมวดหมู่ (ค) ในขอ้ท่ี 8 บทบาทดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ไม่ไดพู้ดถึง อยูใ่น
หมวด (ก1) ในขอ้ท่ี 9 บทบาทดา้นการรักษาโรค แพทยเ์ป็นคนจดัการ อยูใ่นหมวด (ก2) 
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3. พระสงฆ์ วดัศาลาแดงเหนือ SD-B3 
กรอบความคดิเชิงทฤษฏีของ 

(พระมหากฤษฎา นนัทเพรช) และ (พระมหา
ทนงชยั บูรณพิสุทธิ) 

SD 
B3 

เหตุผลทางความคดิ หมวดหมู่ 

1.บทบาทดา้นการศึกษา  ไมไ่ด้พดูถึง ก1 

2.บทบาทดา้นการอบรมทางจริยธรรม  อบรมชาวบ้านถือศีล5 ข 

3.บทบาทดา้นการเผยแผธ่รรม  การเทศนา ท าวตัรสวดมนต์เช้าเย็น ข 

4.บทบาทดา้นการพฒันาชนบท  เจา้หนา้ท่ีของรัฐจดัการ ก2 

5.บทบาทดา้นสงัคมสงเคราะห์  ไมไ่ด้พดูถึง ก1 

6.บทบาทดา้นการพฒันาจิตใจ  วิปัสสนากรรมฐาน ข 

7.บทบาทดา้นอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม   การปฏิสงัขรณเจดีย์มอญ  ค 

8.บทบาทดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  ไมไ่ด้พดูถึง ก1 

9.บทบาทดา้นการรักษาโรค  เป็นหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีรัฐ ก2 

  ตารางที ่45  การวิเคราะห์บทบาทของพระสงฆ ์วดัศาลาแดงเหนือ SD-B3  
 
จากตารางที่ 45 ได้ข้อค้นพบว่า บทบาทของพระสงฆ์ วัดศาลาแดงเหนือ SD-B3 จากขอ้

คน้พบในขอ้ 1 บทบาทดา้นการศึกษา ไม่ไดพู้ดถึงซ่ึงอยูใ่นหมวด (ก1)  ในส่วนขอ้ 2 บทบาทดา้น
การอบรมทางจริยธรรม อบรมชาวบา้นถือศีล5 เป็นหลกัในการประพฤติปฏิบติัของพุทธบริษทัซ่ึง
อยู่ในหมวด (ข)  ในขอ้ท่ี 3 บทบาทด้านการเผยแผ่ธรรม การเทศนา ท าวตัรสวดมนต์เช้าเยน็ เป็น
ความเคารพบูชาพระรัตนตรัย อยู่ในหมวดหมู่  (ข) ในข้อท่ี  4 บทบาทด้านการพัฒนาชนบท 
เจา้หน้าท่ีของรัฐจดัการ อยูใ่นหมวดหมู่ (ก2) ในขอ้ท่ี 5 บทบาทดา้นสังคมสงเคราะห์ ไม่ไดพู้ดถึง
อยูใ่นหมวดหมู่ (ก1)  ในขอ้ท่ี 6 บทบาทดา้นการพฒันาจิตใจ วิปัสสนากรรมฐาน ช่วยบรรเทา และ
บ าบดัโรคทางใจต่างๆ (สัมภาษณ์ พระแมน จกวโร, 2562) ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่B  ในขอ้ท่ี 7 บทบาท
ด้านอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม การปฏิสังขรณเจดีย์มอญ อนุรักษ์มรดกวฒันธรรมมอญ อยู่ใน
หมวดหมู่ (ค)  ในขอ้ท่ี 8 บทบาทดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ไม่ไดพู้ดถึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ก1) ใน
ขอ้ท่ี 9 บทบาทดา้นการรักษาโรค เป็นหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีรัฐ อยูใ่นหมวดหมู่ (ก2) 

 
จากตารางที ่41 และ42 สรุปบทบาทของพระสงฆ์ วดัศาลาแดงเหนือ ( SD-B1, SD-B2, SD-

B3, ) ไดข้อ้คน้พบจากเดิมวา่ในขอ้ 1 บทบาทดา้นการศึกษา SD-B1บอกวา่มีการศึกษานกัธรรม บาลี
และภาษามอญเพื่อท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและภาษามอญซ่ึงเป็นประเพณีมอญมาตั้งแต่อดีต
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จนถึงปัจจุบนัซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ค) ส่วนSD-B2,B3ไม่ไดพู้ดถึงซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ A1  ในส่วนขอ้ 
2บทบาทดา้นการอบรมทางจริยธรรม SD-B1เน้นให้ให้ชาวบา้นถือศีล 5,8,10 เพื่อระงบัโทษทาง
กายและวาจา อนัเป็นกิเลส ส่วนSD-B2เนน้การถือศีล 227 ขอ้ส าหรับพระเป็นสิกขาบทในพระปาฏิ
โมกข์ ขอ้ห้ามของพระ อยู่ในหมวดหมู่ (ข) และSD-B3 เน้นอบรมชาวบา้นถือศีล5ซ่ึงเป็นหลกัใน
การประพฤติปฏิบติัของพุทธบริษทัอยู่ในหมวดหมู่ (ข) เช่นกนั  ในขอ้ท่ี 3 บทบาทดา้นการเผยแผ่
ธรรม SD-B1บอกว่าการเทศน์ แสดงธรรม ปาฐกถาธรรม เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อยู่ใน
หมวด (ข) ส่วนSD-B2 เน้นการเทศนา การท าวตัรสวดมนต์เน้นกุศลพิธีมาแต่คร้ังพุทธกาล อยู่ใน
หมวดหมู่B และSD-B3 เนน้การเทศนา ท าวตัรสวดมนตเ์ชา้เยน็ เป็นความเคารพบูชาพระรัตนตรัยอ
ยูในหมวด  (ข ) เช่น เดียวกัน   ในข้อ ท่ี  4 บทบาทด้านการพัฒนาชนบท  SD-B1 บอกว่า
กระทรวงมหาดไทยเป็นผูจ้ดัการและSD-B2,B3บอกเป็นหน่วยงานของรัฐซ่ึงก็อยูใ่นหมวดหมู่ (ก2)
เช่นเดียวกนั ในขอ้ท่ี 5 บทบาทด้านสังคมสงเคราะห์ SD-B1 มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน
เพื่ อตอบแทนชาวบ้าน และเป็นนโยบายของทางว ัด ซ่ึงอยู่ในหมวด(ข) และ SD-B2 มอบ
ทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน โดยเน้นนโยบายการปกครองคณะสงฆ์ขอ้ 6 ซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่ 
ส่วนSD-B3ไม่ไดพู้ดถึง ซ่ึงอยู่ในหมวด (ก1)  ในขอ้ท่ี 6 บทบาทดา้นการพฒันาจิตใจ  SD-B1เน้น
นัง่สมาธิ เจริญวิปัสสนา เพื่อให้พน้ทุกข์ เขา้ถึงมรรค ผล นิพพานอยูใ่นหมวดหมู่ (ข)  ส่วนSD-B2
เนน้วิปัสสนากรรมฐานส าหรับพระซ่ึงเป็นการปลดเปล้ืองกิเลสหรือความทุกขต่์างๆอยูใ่นหมวดหมู่ 
(ข) และSD-B3เน้นวิปัสสนากรรมฐานเพื่อช่วยบรรเทา และบ าบัดโรคทางใจต่างๆ ซ่ึงอยู่ใน
หมวดหมู่ (ข) ในขอ้ท่ี 7 บทบาทดา้นอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม ทั้ง SD-B1,B2,B3กล่าวถึงการสงวน
รักษาใบลานมอญ เจดีย์มอญการปฏิสังขรณเจดีย์มอญ อาคารต่างๆเพื่อรักษาเอกลักษณ์ทาง
ศิลปวฒันธรรมไว ้รวมถึงเพื่อบูชาและระลึกถึงพระพุทธเจา้อยูใ่นหมวดหมู่ (ค)  ในขอ้ท่ี 8 บทบาท
ดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ทั้ง SD-B1,B2,B3ไม่ไดพ้ดูถึงอยูใ่นหมวด (ก1) ในขอ้ท่ี 9 บทบาทดา้น
การรักษาโรค ทั้งSD-B1,B2,B3 บอกเป็นหน้าท่ีของโรงพยาบาล หมอ หน่วยงานของรัฐซ่ึงอยู่ใน
หมวดหมู่ (ก2) 
 
 
 
 
 
 
 



  148 

 
6.1.2.4 บทบาทกรรมการวดั 

กรอบความคดิเชิงทฤษฏีของ 
(กฤตนิ จนัทร์สนธิมา) 

SD 
C1 

SD 
C2 

SD 
C3 

ผลคะแนน
รายขอ้ 

1.ร่วมการบริหารจดัการท่ีดินของวดั    3 
2.ร่วมการบริหารจดัการเงินบริจาค    3 
3.ร่วมจดัการศาสนสมบติัของวดั    3 
4.ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั    3 
5.ท ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ ์    3 
ผลคะแนนรายบุคคล 5 5 5  

                            ตารางที ่46  บทบาทกรรมการวดั วดัศาลาแดงเหนือ 
 

หมวดหมู่ รายการอธิบาย 
ก ไม่มีบทบาทหนา้ท่ีแลว้โดยท่ี…… 

(ก1) ไม่มีบทบาทหนา้ท่ีและไม่ไดร้ะบุวา่มีใครรับหนา้ท่ีนั้นไป 

(ก2) ไม่ไดมี้บทบาทหนา้ท่ีแต่มีระบุวา่ เป็นองคก์รส่วนกลาง องคก์รของรัฐเป็นผูบ้ริหารจดัการ 

ข ยงัมีบทบาทหนา้ท่ีอยูโ่ดยมีลกัษณะคลา้ยกนัทั้งไทยมอญและไทยพทุธ 

ค มีบทบาทโดยเป็นเอกลกัณ์เฉพาะของความ เป็นไทยมอญ 

   ตารางที ่47  รายละเอียดหมวดหมู่ความเป็นไทย-มอญและไทย-พุทธ 
 

1. กรรมการวดั วดัศาลาแดงเหนือ SD-C1 

กรอบความคดิเชิงทฤษฏีของ 
(กฤตนิ จนัทร์สนธิมา) 

SD 
C1 

เหตุผลทางความคดิ หมวดหมู่ 

1.ร่วมการบริหารจดัการท่ีดินของวดั  ใช้เป็นพืน้ท่ีเปิดโลง่เพื่อเอนกประสงค์ ข 

2.ร่วมการบริหารจดัการเงินบริจาค  ท าบญัชีส าหรับเงินบริจาค ข 

3.ร่วมจดัการศาสนสมบติัของวดั  การบรูณปฏิสงัขรณ์อาคารสถานท่ี ข 

4.ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั  งานประชาสมัพนัธ์ตา่งๆการจดัทอดกฐิน ค 

5.ท ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ ์  การเตรียมการปฏิบตัิงานศาสนพิธีตา่งๆ ข 

       ตารางที ่48  บทบาท กรรมการวดั วดัศาลาแดงเหนือ SD-C1 
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จากตารางที่ 48 ได้ข้อค้นพบว่า บทบาท กรรมการวัด วัดศาลาแดงเหนือ SD-C1ในขอ้ท่ี 1
ร่วมการบริหารจดัการท่ีดินของวดั พบว่า SD-C1 เน้นการใช้เป็นพื้นท่ีเปิดโล่งเพื่อเอนกประสงค์
เพื่อจดัพิธีทางศาสนาเช่นงานศพ สงกรานต ์(สัมภาษณ์ อนุวฒัน ใจชอบ, 2562) ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่
ของ (ข)  ในส่วนขอ้ 2 ร่วมการบริหารจดัการเงินบริจาค โดยท าบญัชีส าหรับเงินบริจาค มาจาก
ชาวบา้นท่ีมาไหวพ้ระท าบุญ ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ข)  ขอ้ท่ี 3 ร่วมจดัการศาสนสมบติัของวดั โดยการ
การบูรณปฏิสังขรณ์อาคารสถานท่ี เป็นมรดกทางวฒันธรรมของชุมชน ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ข)  ขอ้
ท่ี 4 ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั จะเน้นเร่ืองงานประชาสัมพนัธ์ต่างๆการจดัทอดกฐิน เพื่อ
เผยแพร่เอกลกัษณ์วฒันธรรมมอญ ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ค)  ขอ้ท่ี 5 ท  ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ ์ 
ซ่ึงเป็นการเตรียมการปฏิบติังานศาสนพิธีต่างๆ เป็นศาสนพิธีกร เพื่อสืบสานศาสนพิธี ซ่ึงอยู่ใน
หมวดหมู่(ข) 
 

2. กรรมการวดั วดัศาลาแดงเหนือ SD-C2 
 

กรอบความคดิเชิงทฤษฏีของ 
(กฤตนิ จนัทร์สนธิมา) 

SD 
C2 

เหตุผลทางความคดิ หมวดหมู่ 

1.ร่วมการบริหารจดัการท่ีดินของวดั  จดัสรรพืน้ท่ีสร้างพิพิธภณัฑ์และอื่นๆ ข 

2.ร่วมการบริหารจดัการเงินบริจาค  เงินบริจาคเพื่อบรูณะวดั ข 

3.ร่วมจดัการศาสนสมบติัของวดั  การปรับปรุงภมูิทศัน์ภายในวดั ข 

4.ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั  ที่จดังานตามเทศกาลของชมุชน ค 

5.ท ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ ์  ประสานงานในงานศาสนพิธี ข 

      ตารางที ่49  บทบาท กรรมการวดั วดัศาลาแดงเหนือ SD-C2 
 

จากตารางที่ 49 ได้ข้อค้นพบว่า บทบาท กรรมการวัด วัดศาลาแดงเหนือ SD-C2 ในขอ้ท่ี 1
ร่วมการบริหารจดัการท่ีดินของวดั พบวา่ SD-C2 กล่าวถึงว่าเป็นการจดัสรรพื้นท่ีสร้างพิพิธภณัฑ์
และอ่ืนๆเช่นโรงจอดรถ ศาลาริมน ้ า สวนหย่อม (สัมภาษณ์ มณฑล โพธ์ิเงิน, 2562) ซ่ึงอยู่ใน
หมวดหมู่ของ (ข)  ในส่วนขอ้ 2 ร่วมการบริหารจดัการเงินบริจาค ซ่ึงรายไดม้าจากงานเงินบริจาค
เพื่อบูรณะวดั ท าให้มีความอุดมสมบูรณ์ดว้ยปัจจยั 4ของมนุษย ์ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ข)  ขอ้ท่ี 3 ร่วม
จดัการศาสนสมบติัของวดั โดยการปรับปรุงภูมิทศัน์ภายในวดั ท าใหมี้ความเป็นระเบียบ สะอาดตา
สะอาดใจซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่ (ข)  ขอ้ท่ี 4 ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั จะเน้นเร่ืองท่ีจดังาน
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ตามเทศกาลของชุมชน เพื่อสืบสานประเพณีวฒันธรรมชาวมอญมอญ ซ่ึงอยู่ในหมวด (ค)  ขอ้ท่ี 5 
ท  ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ ์ เนน้ทางดา้นประสานงานในงานศาสนพิธี โดยเป็นพิธีกรผูช่้วยใน
การตั้งโตะ๊หมู่บูชาซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ข) 

3. กรรมการวดั วดัศาลาแดงเหนือ SD-C3 

กรอบความคดิเชิงทฤษฏีของ 
(กฤตนิ จนัทร์สนธิมา) 

SD 
C3 

เหตุผลทางความคดิ หมวดหมู่ 

1.ร่วมการบริหารจดัการท่ีดินของวดั  จดัสรรพืน้ท่ีสร้างอาคารสถานท่ี ข 

2.ร่วมการบริหารจดัการเงินบริจาค  น ารายได้ในการก่อสร้างอาคาร ข 

3.ร่วมจดัการศาสนสมบติัของวดั  บ ารุงรักษาและซอ่มแซมอาคาร ข 

4.ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั  งานสงกรานต์ แหห่งส์ ธงตะขาบ ค 

5.ท ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ ์  การตัง้โต๊ะหมูบ่ชูาหน้าศพ ข 

        ตารางที ่50  บทบาท กรรมการวดั วดัศาลาแดงเหนือ SD-C3 
 

จากตารางที่ 50 ได้ข้อค้นพบว่า บทบาท กรรมการวัด วัดศาลาแดงเหนือ SD-C3 ในขอ้ท่ี 1
ร่วมการบริหารจดัการท่ีดินของวดั พบว่า SD-C3ไดเ้น้นเร่ืองการจดัสรรพื้นท่ีสร้างอาคารสถานท่ี 
เช่นการสร้างห้องน ้ า-ส้วม สาธารณะ (สัมภาษณ์ วิชยั เรืองสวา่ง, 2562) ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ของ (ข)  
ในส่วนขอ้ 2 ร่วมการบริหารจดัการเงินบริจาค กล่าวถึงการน ารายไดใ้นการก่อสร้างอาคาร เป็นการ
ส่งเสริมบ ารุงพระพุทธศาสนา ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ข)  ขอ้ท่ี 3 ร่วมจดัการศาสนสมบติัของวดั โดย
การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมอาคาร เป็นการอนุรักษ์มรดกศิลปวฒันธรรมซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่ (ข)  
ขอ้ท่ี 4 ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั จะเน้นเร่ืองงานสงกรานต์ แห่หงส์ ธงตะขาบ สืบสาน
เอกลกัษณ์ประเพณีชาวมอญ ซ่ึงอยูใ่นหมวด (ค)  ขอ้ท่ี 5 ท  ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ์  เน้นการ
การตั้งโตะ๊หมู่บูชาหนา้ศพเป็นการสืบสานประเพณีดา้นศาสนพิธีซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู ่(ข) 

 
จากตารางที่ 46 และ47 สรุปบทบาทกรรมการวัด วัดศาลาแดงเหนือ ( SD-C1, SD-C2,   

SD-C3, ) ไดข้อ้คน้พบจากเดิมวา่ ในขอ้ 1 ร่วมการบริหารจดัการท่ีดินของวดั SD-C1,C2,C3มองว่า
ใชเ้ป็นพื้นท่ีเปิดโล่งเพื่อเอนกประสงคโ์ดยมีกิจกรรมทางดา้นจดัสรรพื้นท่ีสร้างพิพิธภณัฑ์และอ่ืนๆ
เช่นโรงจอดรถ ศาลาริมน ้ า สวนหยอ่ม หรือแมก้ระทัง่เพื่อจดัพิธีทางศาสนาเช่นงานศพ สงกรานต์
ซ่ึงอยู่ในหมวด (ข) ทั้ งหมด  ในส่วนข้อ 2 ร่วมการบริหารจดัการเงินบริจาค ทั้ ง SD-C1,C2,C3
กล่าวถึงเก่ียวกับรายได้ท าบัญชีส าหรับเงินบริจาคและเงินบริจาคเพื่อบูรณะวดั ซ่ึงจะเป็นการ
ส่งเสริมบ ารุงพระพุทธศาสนาดว้ย ซ่ึงอยูใ่นหมวด (ข) ทั้งหมด ขอ้ท่ี 3 ร่วมจดัการศาสนสมบติัของ
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วัด ทั้ ง SD-C1,C2,C3 กล่าวถึงคล้ายๆกันในเร่ืองการบูรณปฏิสังขรณ์อาคารสถานท่ี  มีการ
บ ารุงรักษาและซ่อมแซมอาคารกบัการปรับปรุงภูมิทศัน์ภายในวดั ทั้งหมดน้ีก็เพื่อการรักษามรดก
ทางวฒันธรรมของชุมชนไวร้วมถึงให้มีความเป็นระเบียบ สะอาดตาสะอาดใจในบริเวณพื้นท่ีวดั
ดว้ยซ่ึงอยู่ในหมวด (ข) ทั้งหมด ในขอ้ท่ี 4 ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั  ทั้ง SD-C1,C2,C3
กล่าวถึงคลา้ยๆกนัโดยเน้นดา้นงานประชาสัมพนัธ์ต่างๆการจดัทอดกฐิน รวมถึงงานตามเทศกาล
ของชุมชน เช่นงานสงกรานต ์แห่หงส์ ธงตะขาบถือเป็นการเพื่อเผยแพร่เอกลกัษณ์วฒันธรรมมอญ
และสืบสานเอกลกัษณ์ประเพณีชาวมอญด้วย ซ่ึงอยู่ในหมวด(ค)  ขอ้ท่ี 5 ท  ากิจกรรมต่างๆ แทน
พระสงฆ์ ทั้ ง SD-C1,C2,C3 กล่าวถึงในด้านการเตรียมการปฏิบัติงานศาสนพิธีต่างๆรวมถึง
ประสานงานในงานศาสนพิธี ซ่ึงอยูใ่นหมวด (ข) ทั้งหมด 
 

6.1.3 วดัท้ายเกาะใหญ่ 
  6.1.3.1 บทบาทของชาวบ้าน 

กรอบความคดิเชิงทฤษฏีของ 
(กฤติน จนัทร์สนธิมา) 

TK 
A1 

TK 
A2 

TK 
A3 

TK 
A4 

ผลคะแนน
รายขอ้ 

1.ร่วมการบริหารจดัการท่ีดินของวดั     0 
2.ร่วมการบริหารจดัการเงินบริจาค     2 
3.ร่วมจดัการศาสนสมบติัของวดั     4 
4.ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั     4 
5.ท ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ ์     4 
ผลคะแนนรายบุคคล 4 4 3 3  

                        ตารางที ่51  บทบาทชาวบา้น วดัทา้ยเกาะใหญ่ 
 

หมวดหมู่ รายการอธิบาย 
ก ไม่มีบทบาทหนา้ท่ีแลว้โดยท่ี…… 

(ก1) ไม่มีบทบาทหนา้ท่ีและไม่ไดร้ะบุวา่มีใครรับหนา้ท่ีนั้นไป 

(ก2) ไม่ไดมี้บทบาทหนา้ท่ีแต่มีระบุวา่ เป็นองคก์รส่วนกลาง องคก์รของรัฐเป็นผูบ้ริหารจดัการ 

ข ยงัมีบทบาทหนา้ท่ีอยูโ่ดยมีลกัษณะคลา้ยกนัทั้งไทยมอญและไทยพทุธ 

ค มีบทบาทโดยเป็นเอกลกัณ์เฉพาะของความ เป็นไทยมอญ 

   ตารางที ่52  รายละเอียดหมวดหมู่ความเป็นไทย-มอญและไทย-พุทธ 
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1. ชาวบ้าน วดัท้ายเกาะใหญ่ TK-A1 
 

กรอบความคดิเชิงทฤษฏีของ 
(กฤตนิ จนัทร์สนธิมา) 

TK 
A1 

เหตุผลทางความคดิ หมวดหมู่ 

1.ร่วมการบริหารจดัการท่ีดินของวดั  เป็นหน้าที่ขององค์กรของรัฐ ก2 

2.ร่วมการบริหารจดัการเงินบริจาค  น าไปปฏิสงัขรณ์วดัในด้านตา่งๆ ข 

3.ร่วมจดัการศาสนสมบติัของวดั  การบรูณปฏิสงัขรณ์โบสถ์ วิหาร กฎิุพระ ข 

4.ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั  งานสงกรานต์ แหห่งส์ ธงตะขาบ ค 

5.ท ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ ์  การดแูลภตัตาหารและน า้ปานะ ข 

        ตารางที ่53  การวเิคราะห์ บทบาทชาวบา้น วดัทา้ยเกาะใหญ่ TK-A1 
 

จากตารางที่ 53 ได้ข้อค้นพบว่า บทบาทของชาวบ้าน วัดท้ายเกาะใหญ่ TK-A1 ในขอ้ท่ี 1
ร่วมการบริหารจดัการท่ีดินของวดั พบวา่ TK-A1ไม่ค่อยให้ความส าคญัมากนกัเน่ืองจากเป็นหนา้ท่ี
ขององค์กรของรัฐ (สัมภาษณ์ อุษา บดันิล, 2562) ในการจดัการ ซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่ของ (ก2)  ใน
ส่วนขอ้ 2 ร่วมการบริหารจดัการเงินบริจาค นั้นจะน าเงินไปปฏิสังขรณ์วดัในด้านต่างๆ เป็นการ
อนุรักษแ์ละท านุบ ารุงศาสนสถานดว้ยซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ข) ขอ้ท่ี 3 ร่วมจดัการศาสนสมบติัของวดั 
โดยการบูรณปฏิสังขรณ์โบสถ์ วิหาร กุฎิพระ เพื่อความเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ และชุมชน ซ่ึงอยูใ่น
หมวดหมู่ (ข) ขอ้ท่ี 4 ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั จะเน้นงานสงกรานต์ แห่หงส์ ธงตะขาบ 
เป็นการสืบสานประเพณีวฒันธรรมมอญ อยู่ในหมวดหมู่ของ (ค) ขอ้ท่ี 5 ท  ากิจกรรมต่างๆ แทน
พระสงฆ์ เน้นการดูแลภตัตาหารและน ้ าปานะพระสงฆ์ และยงัไดบุ้ญเป็นผูรั้บใช้พระพุทธเจา้ดว้ย 
ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ค) 
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2. ชาวบ้าน วดัท้ายเกาะใหญ่ TK-A2 

กรอบความคดิเชิงทฤษฏีของ 
(กฤตนิ จนัทร์สนธิมา) 

TK 
A2 

เหตุผลทางความคดิ หมวดหมู่ 

1.ร่วมการบริหารจดัการท่ีดินของวดั  เป็นหน้าที่ขององค์กรของรัฐ ก2 

2.ร่วมการบริหารจดัการเงินบริจาค  ใช้จ่าย คา่สาธารณปูโภค  คา่ขยะ ข 

3.ร่วมจดัการศาสนสมบติัของวดั  ดแูลความสะอาดพืน้ท่ีในอาคารและนอก ข 

4.ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั  งานประชาสมัพนัธ์ตา่งๆการทอดผ้าป่า ค 

5.ท ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ ์  การจดัเตรียมอาหารให้พระสงฆ์ ข 

       ตารางที ่54  การวเิคราะห์ บทบาทชาวบา้นวดัทา้ยเกาะใหญ่ TK-A2 
 

จากตารางที่ 54 ได้ข้อค้นพบว่า บทบาทของชาวบ้าน วัดท้ายเกาะใหญ่ TK-A2 ขอ้คน้พบ
ในข้อท่ี  1ร่วมการบริหารจัดการท่ี ดินของวัด TK-A2 ตอบว่าเป็นหน้าท่ีขององค์กรของรัฐ 
(สัมภาษณ์ ทองค า พลอยแมง, 2562) ซ่ึงอยูใ่นหมวด (ก2) ในส่วนขอ้ 2 ร่วมการบริหารจดัการเงิน
บริจาค จะใช้จ่าย ค่าสาธารณูปโภค  ค่าขยะ เพื่อความอยู่รอดและสืบสานศาสนาพุทธ ซ่ึงอยู่ใน
หมวด (ข) ขอ้ท่ี 3ร่วมจดัการศาสนสมบติัของวดั ดูแลความสะอาดพื้นท่ีในอาคารและนอกอาคาร 
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซ่ึงอยูใ่นหมวด (ข) ในขอ้ท่ี 4 ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั จะ
เน้นงานประชาสัมพนัธ์ต่างๆการทอดผา้ป่า รวมถึงวนัสงกรานตด์ว้ยเพื่อเป็นการสืบสานประเพณี
ชาวมอญ ซ่ึงอยู่ในหมวด (ค) ข้อท่ี 5 ท  ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ์ การจัดเตรียมอาหารให้
พระสงฆ ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ของ (ข)   
 

3. ชาวบ้าน วดัท้ายเกาะใหญ่ TK-A3 

กรอบความคดิเชิงทฤษฏีของ 
(กฤตนิ จนัทร์สนธิมา) 

TK 
A3 

เหตุผลทางความคดิ หมวดหมู่ 

1.ร่วมการบริหารจดัการท่ีดินของวดั  เป็นหน้าที่ขององค์กรของรัฐ ก2 

2.ร่วมการบริหารจดัการเงินบริจาค  เป็นหน้าที่ของกรมการศาสนา ก2 

3.ร่วมจดัการศาสนสมบติัของวดั  ปฏิสงัขรณ์ ซอ่มแซมพระอโุบสถ หอไตร ข 

4.ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั  ประเพณีสงกรานต์ แหห่งส์ ธงตะขาบ ค 

5.ท ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ ์  ท าความสะอาดกฎิุพระ หอสวดมนต์ ข 

       ตารางที ่55  การวเิคราะห์ บทบาทชาวบา้นวดัทา้ยเกาะใหญ่ TK-A3 
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จากตารางที่ 55 ได้ข้อค้นพบว่า บทบาทของชาวบ้าน วัดท้ายเกาะใหญ่ TK-A3 ในขอ้ท่ี 1
ร่วมการบริหารจดัการท่ีดินของวดั TK-A3 ตอบวา่เป็นหนา้ท่ีขององคก์รของรัฐมากกวา่ (สัมภาษณ์ 
ณรงค ์เตมีศิลปิน, 2562)ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ของ (ก2) ในส่วนขอ้ 2 ร่วมการบริหารจดัการเงินบริจาค 
TK-A3 ตอบวา่เป็นหนา้ท่ีของกรมการศาสนามากกวา่ดว้ยเช่นกนั ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ของ(ก2) ขอ้ท่ี 
3 ร่วมจดัการศาสนสมบติัของวดั จะเน้นปฏิสังขรณ์ ซ่อมแซมพระอุโบสถ หอไตร ถือว่าเป็นการ
อนุรักษ์โบราณสถาน ซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่ของ (ข) ในขอ้ท่ี 4 ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั จะ
เนน้งานประเพณีสงกรานต ์แห่หงส์ ธงตะขาบ เพราะเป็นการรักษาประเพณีและพิธีกรรมของมอญ
ดว้ย ซ่ึงอยู่ในหมวด (ค) ขอ้ท่ี 5 ท ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ์  โดยคอยท าความสะอาดกุฎิพระ 
หอสวดมนต ์เพื่อเป็นสิริมงคล และเจริญรุ่งเรือง ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ของ (ข) 
 

3. ชาวบ้าน วดัท้ายเกาะใหญ่ TK-A4 

กรอบความคดิเชิงทฤษฏีของ 
(กฤตนิ จนัทร์สนธิมา) 

TK 
A4 

เหตุผลทางความคดิ หมวดหมู่ 

1.ร่วมการบริหารจดัการท่ีดินของวดั  เป็นหน้าที่ของกรมการศาสนา ก2 

2.ร่วมการบริหารจดัการเงินบริจาค  เป็นหน้าที่ของกรมการศาสนา ก2 

3.ร่วมจดัการศาสนสมบติัของวดั  ตรวจตรารักษาโบราณสถานและวตัถ ุ ข 

4.ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั  งานประเพณีสงกรานต์  ค 

5.ท ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ ์  การเตรียมการก่อนปฏิบตัิงานศาสนพิธี ข 

       ตารางที ่56  การวเิคราะห์ บทบาทชาวบา้นวดัทา้ยเกาะใหญ่ TK-A4 
 

จากตารางที่57 ได้ข้อค้นพบว่า บทบาทของชาวบ้าน วัดท้ายเกาะใหญ่ TK-A4 ในขอ้ท่ี 1
ร่วมการบริหารจัดการท่ีดินของวดั TK-A4 ตอบว่าเป็นหน้าท่ีของกรมการศาสนา (สัมภาษณ์ 
อภิชาติ สุวรรณทรัพย์, 2562) ซ่ึงอยู่ในหมวดของ(ก2) ในส่วนข้อ 2 ร่วมการบริหารจดัการเงิน
บริจาค จะเป็นหน้าท่ีของกรมการศาสนา ซ่ึงเข้าข่ายอยู่ในหมวด (ก2) ข้อท่ี 3 ร่วมจดัการศาสน
สมบติัของวดั เป็นการตรวจตรารักษาโบราณสถานและโบราณวตัถุ รวมถึงดูแลความปลอดภยั
ภายในวดัเป็นการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม ซ่ึงเข้าข่ายอยู่ในหมวดหมู่  (ข) ในข้อท่ี 4 ช่วยเหลือ
กิจกรรมต่างๆ ภายในวดั จะเน้นงานงานประเพณีสงกรานต์ ซ่ึงเป็นการท าบุญใหญ่ และข้ึนปีใหม่
ของชาวมอญ ซ่ึงอยู่ในหมวด (ค) ขอ้ท่ี 5 ท  ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ์ เน้นช่วยการเตรียมการ
ก่อนปฏิบติังานศาสนพิธี เช่นการปูลาดสถานท่ีตั้งโตะ๊หมู่บูชาซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ของ (ข) 
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จากตารางที่ 51 และ 52 สรุปบทบาทของชาวบ้าน( TK-A1, TK-A2, TK-A3, TK-A4) วัด
ท้ายเกาะใหญ่ไดข้อ้คน้พบจากเดิมว่า ในขอ้ 1 ร่วมการบริหารจดัการท่ีดินของวดั ส่วนใหญ่มองว่า
เป็นหนา้ท่ีของกรมการศาสนา มากกวา่ ซ่ึงในอดีดพระมอญกบัชาวบา้นเก้ือกลูและช่วยเหลือซ่ึงกนั
และกนัมาตลอดซ่ึงอยู่ในหมวด (ก2) ทั้งหมด ในส่วนขอ้ 2 ร่วมการบริหารจดัการเงินบริจาค จะ
น าไปปฏิสังขรณ์วดัในดา้นต่างๆ และใช้จ่าย ค่าสาธารณูปโภค  ค่าขยะโดยมีคติความเช่ือท่ีว่าเป็น
การอนุรักษแ์ละท านุบ ารุงศาสนสถานและเพื่อความอยูร่อดและสืบสานศาสนาพุทธโดยเป็นค าตอบ
ของTK-1,2 ซ่ึงอยูใ่นหมวด (ข) ส่วนTK-3.4 ตอบวา่เป็นหน้าท่ีของกรมการศาสนา ซ่ึงอยูใ่นหมวด
(ก2) ทั้งหมด ในขอ้ท่ี 3 ร่วมจดัการศาสนสมบติัของวดั โดยเน้นการบูรณปฏิสังขรณ์โบสถ์ วิหาร 
กุฎิพระดูแลความสะอาดพื้นท่ีในอาคารและนอก เพื่อความเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ ชุมชนและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ซ่ึงอยู่ในหมวด (ข) ทั้ งหมด ในข้อท่ี 4 ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั 
จุดประสงคห์ลกัคืองานสงกรานต ์แห่หงส์ ธงตะขาบ การทอดผา้ป่าโดยจะสอดแทรกคติ ความเช่ือ 
ประเพณีของไทยมอญเขา้ไปมากท าให้ชาวบา้นท่ีน่ียงัคงซึมซับถึงวิถีชีวิต ประเพณีมอญยงัคงอยู่
เช่นการแต่งกาย การท าอาหารมาวดั ซ่ึงอยูใ่นหมวด (ค) ทั้งหมด ในขอ้ท่ี 5 ท  ากิจกรรมต่างๆ แทน
พระสงฆ ์การดูแลภตัตาหารและน ้ าปานะ การจดัเตรียมอาหารให้พระสงฆ์ ท าความสะอาดกุฎิพระ 
หอสวดมนต ์การเตรียมการก่อนปฏิบติังานศาสนพิธ  ซ่ึงอยูใ่นหมวด (ข) ทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  156 

6.1.3.2 บทบาทของวดั 

กรอบความคดิเชิงทฤษฏีของ 
(มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั) 

TK 
B1 

TK 
B2 

TK 
B3 

ผลคะแนน
รายขอ้ 

1.เป็นสถาน ศึกษา    1 
2.เป็นสถานสงเคราะห์    0 
3.เป็นสถานพยาบาล    0 
4.เป็นท่ีพกัคนเดินทาง    1 
5.เป็นสถานท่ีพบปะสงัสรรค ์    0 
6.เป็นสถานท่ีจดังานเทศกาล    3 
7.เป็นท่ีไกล่เกล่ียขอ้พิพาท    0 
8.เป็นศูนยศิ์ลปะและวฒันธรรม    3 
9.เป็นคลงัพสัดุเก็บของใชต้่าง ๆ    0 
10.เป็นศูนยก์ลางการบริหารประเทศ    0 
11.เป็นท่ีประกอบพิธีกรรม    3 
ผลคะแนนรายบุคคล 5 3 3  

                       ตารางที ่57  บทบาทของวดั วดัทา้ยเกาะใหญ่ 
 

หมวดหมู่ รายการอธิบาย 
ก ไม่มีบทบาทหนา้ท่ีแลว้โดยท่ี…… 

(ก1) ไม่มีบทบาทหนา้ท่ีและไม่ไดร้ะบุวา่มีใครรับหนา้ท่ีนั้นไป 

(ก2) ไม่ไดมี้บทบาทหนา้ท่ีแต่มีระบุวา่ เป็นองคก์รส่วนกลาง องคก์รของรัฐเป็นผูบ้ริหารจดัการ 

ข ยงัมีบทบาทหนา้ท่ีอยูโ่ดยมีลกัษณะคลา้ยกนัทั้งไทยมอญและไทยพทุธ 

ค มีบทบาทโดยเป็นเอกลกัณ์เฉพาะของความ เป็นไทยมอญ 

  ตารางที ่58  รายละเอียดหมวดหมู่ความเป็นไทย-มอญและไทย-พุทธ 
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1. วดั (สัมภาษณ์พระสงฆ์) วัดท้ายเกาะใหญ่ TK-B1 

กรอบความคดิเชิงทฤษฏีของ 
(มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั) 

TK 
B1 

เหตุผลทางความคดิ หมวดหมู่ 

1.เป็นสถานศึกษา  การศกึษาภาษามอญในวนัพระ ค 

2.เป็นสถานสงเคราะห์  ไม่ไดพ้ดูถึง ก1 

3.เป็นสถานพยาบาล  เป็นหนา้ท่ีของโรงพยาบาล ก2 

4.เป็นท่ีพกัคนเดินทาง  ท่ีพกัชาวบา้นต่างถ่ินมาร่วมงานท่ีวดั ข 

5.เป็นสถานท่ีพบปะสงัสรรค ์  ให้ผู้สงูอายสุวดมนต์ภาษามอญตอนเย็น ค 

6.เป็นสถานท่ีจดังานเทศกาล  ประเพณีตกับาตรน า้ผึง้ สงกรานต์ ค 

7.เป็นท่ีไกล่เกล่ียขอ้พิพาท  ไม่ไดพ้ดูถึง ก1 

8.เป็นศูนยศิ์ลปะและวฒันธรรม  พิพิธภณัฑ์ ใบลานมอญ เจดีย์มอญ ค 

9.เป็นคลงัพสัดุเก็บของใชต้่าง ๆ  ไม่ไดพ้ดูถึง ก1 

10.เป็นศูนยก์ลางการบริหารประเทศ  ไมไ่ด้พดูถึง ก1 

11.เป็นท่ีประกอบพิธีกรรม  บงัสกุลุอฐิัปู่ ยา่ตายาย ค 

  ตารางที ่59  การวิเคราะห์บทบาทวดั วดัทา้ยเกาะใหญ่ TK-B1 
 

จากตารางที่  59 ได้ ข้อค้นพบว่า บทบาทวัด  วัด ท้ายเกาะใหญ่  TK-B1ในข้อ1เป็น
สถานศึกษา ยงัเป็นท่ีสอนภาษามอญช่วงวนัพระโดยเน้นการพูด การสนทนาเป็หลกั (สัมภาษณ์ 
พระครูปลดัประมวล จารุวรรณโน, 2562) ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ค) ในส่วนขอ้2เป็นสถานสงเคราะห์ 
ไม่ไดพู้ดถึงซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ก1) ในขอ้ท่ี3เป็นสถานพยาบาล เป็นหนา้ท่ีของโรงพยาบาล อยูใ่น
หมวดหมู่ (ก2) ในขอ้ท่ี4เป็นท่ีพกัคนเดินทาง โดยเป็นท่ีพกัชาวบา้นต่างถ่ินมาร่วมงานท่ีวดั เช่นงาน
บวช งานศพ งานสงกรานตซ่ึ์งอยูใ่นหมวดหมู่ (ข) ในขอ้ท่ี5เป็นสถานท่ีพบปะสังสรรค ์ให้ผูสู้งอายุ
มาสวดมนต์ภาษามอญตอนเย็นอยู่ในหมวดหมู่ (ค) ในข้อท่ี6เป็นสถานท่ีจดังานเทศกาล เช่น
ประเพณีตกับาตรน ้ าผึ้ง สงกรานต์เป็นการอนุรักษ์และสืบสานเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมซ่ึงอยู่ใน
หมวด (ค)  ในขอ้ท่ี 7 เป็นท่ีไกล่เกล่ียขอ้พิพาท ไม่ไดพู้ดถึง ซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่ (ก1) ในขอ้ท่ี8เป็น
ศูนยศิ์ลปะและวฒันธรรม มีพิพิธภณัฑ์ ใบลานมอญ เจดียม์อญเพื่อสืบสานมรดกทางวฒันธรรม ใน
ขอ้ท่ี9เป็นคลงัพสัดุเก็บของใชต่้าง ๆ ไม่ไดพู้ดถึง ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ก1) ในขอ้ท่ี10เป็นศูนยก์ลาง
การบริหารประเทศ  ไม่ไดพู้ดถึงซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ก1) ในขอ้ท่ี11เป็นท่ีประกอบพิธีกรรม บงัสุกุล
อฐิัปู่ ยา่ตายายเพื่อท าบุญอุทิศส่วนกุศลใหแ้ก่บรรพบุรุษ อยูใ่นหมวดหมู่ (ค) 
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2. วดั (สัมภาษณ์พระสงฆ์) วัดท้ายเกาะใหญ่ TK-B2 
กรอบความคดิเชิงทฤษฏีของ 

(มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราช
วทิยาลยั) 

TK 
B2 

เหตุผลทางความคดิ หมวดหมู่ 

1.เป็นสถานศึกษา  ไมไ่ด้พดูถึง ก1 

2.เป็นสถานสงเคราะห์  ไมไ่ด้พดูถึง ก1 

3.เป็นสถานพยาบาล  หนา้ท่ีของสถานีอนามยัชุมชน ก2 

4.เป็นท่ีพกัคนเดินทาง  ไม่ไดพ้ดูถึง ก1 

5.เป็นสถานท่ีพบปะสงัสรรค ์  ไมไ่ด้พดูถึง ก1 

6.เป็นสถานท่ีจดังานเทศกาล  งานสงกรานต์ เข้าพรรษา ออกพรรษา ค 

7.เป็นท่ีไกล่เกล่ียขอ้พิพาท  เป็นหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ก2 

8.เป็นศูนยศิ์ลปะและวฒันธรรม  เจดีย์มอญ หนงัสอืมอญ ใบลานมอญ ค 

9.เป็นคลงัพสัดุเก็บของใชต้่าง ๆ  ไม่ไดพ้ดูถึง ก1 

10.เป็นศูนยก์ลางการบริหารประเทศ  ไมไ่ด้พดูถึง ก1 

11.เป็นท่ีประกอบพิธีกรรม  งานบวช  งานศพ  สรงน า้พระ ค 

     ตารางที ่60  การวเิคราะห์บทบาทวดั วดัทา้ยเกาะใหญ่ TK-B2 
 

จากตารางที่  60 ได้ ข้อค้นพบว่า บทบาทวัด วัดท้ายเกาะใหญ่  TK-B2ในข้อ1 เป็น
สถานศึกษา ไม่ไดพ้ดูถึงอะไร ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ก1) ในส่วนขอ้ 2 เป็นสถานสงเคราะห์ โดยไม่ได้
พดูถึง ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ก1) ในขอ้ท่ี 3 เป็นสถานพยาบาล เป็นหนา้ท่ีของสถานีอนามยัชุมชน ซ่ึง
อยูใ่นหมวดหมู่ (ก2) ในขอ้ท่ี 4 เป็นท่ีพกัคนเดินทาง โดยไม่ไดพ้ดูถึง ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ก1) ในขอ้
ท่ี 5 เป็นสถานท่ีพบปะสังสรรค์ ไม่ได้พูดถึงอยู่ในหมวดหมู่ (ก1) ในข้อท่ี 6 เป็นสถานท่ีจดังาน
เทศกาล งานสงกรานต ์เขา้พรรษา ออกพรรษาเป็นการอนุรักษป์ระเพณีวฒันธรรมมอญ (สัมภาษณ์ 
พระครูบาทอง อโสโก, 2562) ซ่ึงอยู่ในหมวด (ค) ในขอ้ท่ี 7 เป็นท่ีไกล่เกล่ียขอ้พิพาท เป็นหน้าท่ี
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซ่ึงอยู่ในหมวด (ก2) ในข้อท่ี 8 เป็นศูนย์ศิลปะและวฒันธรรม เจดีย์มอญ 
หนงัสือมอญ ใบลานมอญเพื่อระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่หมู่ (ค) ใน
ขอ้ท่ี 9 เป็นคลงัพสัดุเก็บของใชต่้าง ๆ ไม่ไดพู้ดถึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ก1)  ในขอ้ท่ี 10 เป็นศูนยก์ลาง
การบริหารประเทศ ไม่ไดพู้ดถึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ก1) ในขอ้ท่ี 11 เป็นท่ีประกอบพิธีกรรม งานบวช  
งานศพ  สรงน ้าพระเพื่อสืบสานประเพณีวฒันธรรมมอญซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ค) 
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3. วดั (สัมภาษณ์พระสงฆ์) วัดท้ายเกาะใหญ่ TK-B3 

กรอบความคดิเชิงทฤษฏีของ 
(มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั) 

TK 
B3 

เหตุผลทางความคดิ หมวดหมู่ 

1.เป็นสถานศึกษา  เป็นหน้าที่ของกระทรวงศกึษาธิการ ก2 

2.เป็นสถานสงเคราะห์  ไมไ่ด้พดูถึง ก1 

3.เป็นสถานพยาบาล  หนา้ท่ีของโรงพยาบาล ก2 

4.เป็นท่ีพกัคนเดินทาง  ไม่ไดพ้ดูถึง ก1 

5.เป็นสถานท่ีพบปะสงัสรรค ์  ไมไ่ด้พดูถึง ก1 

6.เป็นสถานท่ีจดังานเทศกาล  สงกรานต์ ตกับาตรน า้ผึง้  ค 

7.เป็นท่ีไกล่เกล่ียขอ้พิพาท  เป็นหนา้ท่ีของต ารวจ ก2 

8.เป็นศูนยศิ์ลปะและวฒันธรรม  หินกรองน า้โบราณ พิพิธภณัฑ์  ค 

9.เป็นคลงัพสัดุเก็บของใชต้่าง ๆ  ไม่ไดพ้ดูถึง ก1 

10.เป็นศูนยก์ลางการบริหารประเทศ  ไมไ่ด้พดูถึง ก1 

11.เป็นท่ีประกอบพิธีกรรม  โกนจกุ แหห่งส์ ธงตะขาบ งานศพ ค 

  ตารางที ่61  การวิเคราะห์บทบาทวดั วดัทา้ยเกาะใหญ่ TK-B3 
 

จากตารางที่  61 ได้ ข้อค้นพบว่า บทบาทวัด วัดท้ายเกาะใหญ่  TK-B3ในข้อ 1 เป็น
สถานศึกษา เป็นหนา้ท่ีของกระทรวงศึกษาธิการ (สัมภาษณ์ พระครูบาดุสิต ชุตินธโร, 2562)อยู่ใน
หมวดหมู่ (ก2) ในส่วนขอ้ 2 เป็นสถานสงเคราะห์ ไม่ไดพู้ดถึงซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่ (ก1)  ในขอ้ท่ี 3 
เป็นสถานพยาบาล เป็นหนา้ท่ีของโรงพยาบาลอยูใ่นหมวดหมู่ (ก2) ในขอ้ท่ี 4 เป็นท่ีพกัคนเดินทาง 
ไม่ไดพู้ดถึงซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่ (ก1)  ในขอ้ท่ี 5 เป็นสถานท่ีพบปะสังสรรค์ ไม่ไดพู้ดถึงซ่ึงอยู่ใน
หมวดหมู่  (ก1)  ในข้อท่ี  6 เป็นสถานท่ีจัดงานเทศกาล  สงกรานต์ ตักบาตรน ้ าผึ้ ง เพื่อบูชา
พระพุทธเจา้ การข้ึนปีใหม่ของชาวมอญ ในขอ้ท่ี7เป็นท่ีไกล่เกล่ียขอ้พิพาท ป็นหนา้ท่ีของต ารวจอยู่
ในหมวดหมู่ (ก2) ในขอ้ท่ี 8 เป็นศูนยศิ์ลปะและวฒันธรรม หินกรองน ้ าโบราณ พิพิธภณัฑ์อนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถ่ินของชาวมอญ ในข้อท่ี 9 เป็นคลังพสัดุเก็บของใช้ต่าง ๆ ไม่ได้พูดถึงซ่ึงอยู่ใน
หมวดหมู่ (ก1) ในขอ้ท่ี 10 เป็นศูนยก์ลางการบริหารประเทศ ไม่ไดพู้ดถึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ก1) ใน
ขอ้ท่ี 11 เป็นท่ีประกอบพิธีกรรม โกนจุก แห่หงส์ ธงตะขาบ งานศพเพื่อสืบสานประเพณีของชาว
มอญอยูใ่นหมวดหมู่ (ค)   
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จากตารางที่ 57 และ 58 สรุปบทบาทของวัด( TK-B1, TK-B2, TK-B3, )  วดัท้ายเกาะใหญ่
ไดข้อ้คน้พบจากเดิมวา่ ในขอ้ 1 เป็นสถานศึกษา TK-B1 บอกวา่วดัยงัเป็นท่ีสอนภาษามอญช่วงวนั
พระโดยสอนเนน้การพดูและอ่านมากกวา่การเขียนซ่ึงเป็นประเพณีมอญมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั
ซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่ (ค) ส่วนTK-B2ไม่ได้ตอบอยู่ในหมวดหมู่ (ก1) และTK-B3 บอกว่าเป็นหน้าท่ี
ของกระทรวงศึกษาธิการซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ก2) ในส่วนขอ้ 2 เป็นสถานสงเคราะห์ TK-B1 กล่าว
วา่วดัให้ชาวบา้นท ากิจกรรมสวดมนต์ภาษามอญตอนเยน็เพื่อสืบสานประเพณีวฒันธรรมมอญซ่ึง
เป็นวฒันธรรมมอญมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ค) ส่วนTK-B2อยู่ในหมวดหมู่ 
(ก1) และTK-B3อยู่ในหมวดหมู่ (ก1) เช่นเดียวกัน ในข้อท่ี 3 เป็นสถานพยาบาล TK-B1,B2,B3
กล่าวว่าเป็นหนา้ท่ีของภาครัฐซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่ (ก2)  ในขอ้ท่ี 4 เป็นท่ีพกัคนเดินทาง TK-B1บอก
วา่เป็นท่ีพกัชาวบา้นต่างถ่ินมาร่วมงานท่ีวดัเช่นงานบวช งานศพ งานสงกรานต ์ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ 
(ข) ส่วนTK-B2,B3ไม่ไดพู้ดถึงซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ก1) ในขอ้ท่ี 5 เป็นสถานท่ีพบปะสังสรรค ์TK-
B1,B2,B3ไม่ไดพู้ดถึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ก1)  ในขอ้ท่ี 6 เป็นสถานท่ีจดังานเทศกาล ทั้งTK-B1,B2,B3
เน้นประเพณีตกับาตรน ้ าผึ้ ง สงกรานต์ เขา้พรรษา ออกพรรษา เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสาน
เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมและบูชาพระพุทธเจา้ การข้ึนปีใหม่ของชาวมอญดว้ยซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่
(ค)  ในขอ้ท่ี 7 เป็นท่ีไกล่เกล่ียขอ้พิพาท TK-B1ไม่ได้พูดถึงอยู่ในหมวดหมู่ (ก1) ส่วนTK-B2,B3
กล่าวสอดคล้องกันว่าเป็นหน้าท่ีของภาครัฐซ่ึงอยู่ในหมวด (ก2) ในข้อท่ี 8 เป็นศูนย์ศิลปะและ
วฒันธรรม ทั้ง TK-B1,B2,B3 กล่าวสอดคลอ้งกนัในเร่ืองมีพิพิธภณัฑ์ ใบลานมอญ เจดียม์อญ หิน
กรองน ้ าโบราณ  เพื่อสืบสานมรดกทางวฒันธรรมพร้อมทั้งระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ค) ในขอ้ท่ี 9 เป็นคลงัพสัดุเก็บของใชต่้าง ๆ ไม่ไดพู้ดถึงทั้งTK-B1,B2,B3 กล่าว
สอดคลอ้งกนัอยูใ่นหมวดหมู่ (ก1)  ในขอ้ท่ี 10 เป็นศูนยก์ลางการบริหารประเทศ TK-B1ไม่ไดพู้ด
ถึงซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ก1) ส่วนTK-B2ไม่ไดต้อบอะไรเช่นกนัซ่ึงอยูใ่นหมวด(ก1)และTK-B3 อยูใ่น
หมวด (ก1) ในขอ้ท่ี 11 เป็นท่ีประกอบพิธีกรรม ทั้ง TK-B1,B2,B3 กล่าวถึงบงัสุกุลอฐิัปู่ ย่าตายาย 
งานบวช สรงน ้ าพระ โกนจุก แห่หงส์ ธงตะขาบ งานศพซ่ึงทั้ งหมดเป็นการสืบสานประเพณี
วฒันธรรมมอญซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ค) ทั้งหมด 
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6.1.3.3 บทบาทของพระสงฆ์ 
กรอบความคดิเชิงทฤษฏีของ 

(พระมหากฤษฎา นนัทเพรช) และ (พระมหา
ทนงชยั บูรณพิสุทธิ) 

TK 
B1 

TK 
B2 

TK 
B3 

ผลคะแนน
รายขอ้ 

1.บทบาทดา้นการศึกษา    1 
2.บทบาทดา้นการอบรมทางจริยธรรม    3 
3.บทบาทดา้นการเผยแผธ่รรม    3 
4.บทบาทดา้นการพฒันาชนบท    0 
5.บทบาทดา้นสงัคมสงเคราะห์    2 
6.บทบาทดา้นการพฒันาจิตใจ    3 
7.บทบาทดา้นอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม    3 
8.บทบาทดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม     
9.บทบาทดา้นการรักษาโรค     
ผลคะแนนรายบุคคล 6 5 4  

                       ตารางที ่62  บทบาทของพระสงฆ ์วดัทา้ยเกาะใหญ่ 
 

หมวดหมู่ รายการอธิบาย 
ก ไม่มีบทบาทหนา้ท่ีแลว้โดยท่ี…… 

(ก1) ไม่มีบทบาทหนา้ท่ีและไม่ไดร้ะบุวา่มีใครรับหนา้ท่ีนั้นไป 

(ก2) ไม่ไดมี้บทบาทหนา้ท่ีแต่มีระบุวา่ เป็นองคก์รส่วนกลาง องคก์รของรัฐเป็นผูบ้ริหารจดัการ 

ข ยงัมีบทบาทหนา้ท่ีอยูโ่ดยมีลกัษณะคลา้ยกนัทั้งไทยมอญและไทยพทุธ 

ค มีบทบาทโดยเป็นเอกลกัณ์เฉพาะของความ เป็นไทยมอญ 

   ตารางที ่63  รายละเอียดหมวดหมู่ความเป็นไทย-มอญและไทย-พุทธ 
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1. พระสงฆ์ วดัท้ายเกาะใหญ่ TK-B1 
กรอบความคดิเชิงทฤษฏีของ 

(พระมหากฤษฎา นนัทเพรช) และ (พระมหา
ทนงชยั บูรณพิสุทธิ) 

TK 
B1 

เหตุผลทางความคดิ หมวดหมู่ 

1.บทบาทดา้นการศึกษา  ศกึษานกัธรรม บาลแีละภาษามอญ  ค 

2.บทบาทดา้นการอบรมทางจริยธรรม  ให้ชาวบ้านถือศีล 5,8,10 ข 

3.บทบาทดา้นการเผยแผธ่รรม  การเทศน์ แสดงธรรม ปาฐกถาธรรม ข 

4.บทบาทดา้นการพฒันาชนบท  กระทรวงมหาดไทยเป็นผูจ้ดัการ ก2 

5.บทบาทดา้นสงัคมสงเคราะห์  มอบทนุการศกึษาให้แก่เด็กนกัเรียน ข 

6.บทบาทดา้นการพฒันาจิตใจ  นัง่สมาธิ เจริญวิปัสสนา ข 

7.บทบาทดา้นอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม  การสงวนรักษาใบลานมอญ เจดีย์มอญ ค 

8.บทบาทดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  ไมไ่ด้พดูถึง ก1 

9.บทบาทดา้นการรักษาโรค  เป็นหนา้ท่ีของโรงพยาบาล ก2 

   ตารางที ่64  การวิเคราะห์บทบาทของพระสงฆ ์วดัทา้ยเกาะใหญ่ TK-B1 
 
จากตารางที่ 65 ได้ข้อค้นพบว่า บทบาทของพระสงฆ์ วัดท้ายเกาะใหญ่ TK-B1ในข้อ1

บทบาทด้านการศึกษา ศึกษานกัธรรม บาลี และภาษามอญ  ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและภาษา
มอญ (สัมภาษณ์ พระครูปลดัประมวล จารุวรรณโน , 2562) ซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่ (ค) ในส่วนขอ้ 2
บทบาทดา้นการอบรมทางจริยธรรม ให้ให้ชาวบา้นถือศีล5,8,10 เพื่อระงบัโทษทางกายและวาจา 
อนัเป็นกิเลส ซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่ (ข) ในขอ้ท่ี 3 บทบาทดา้นการเผยแผ่ธรรม โดยการเทศน์ แสดง
ธรรม ปาฐกถาธรรม การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซ่ึงอยู่ในหมวด (ข) ในขอ้ท่ี 4 บทบาทด้านการ
พฒันาชนบท กระทรวงมหาดไทยเป็นผูจ้ดัการ ซ่ึงอยู่ในหมวด (ก2) ในขอ้ท่ี 5 บทบาทดา้นสังคม
สงเคราะห์ มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนกัเรียนเพื่อตอบแทนชาวบา้น เป็นนโยบายของทางวดั ซ่ึง
อยูใ่นหมวด (ข) ในขอ้ท่ี 6 บทบาทดา้นการพฒันาจิตใจ เช่นนัง่สมาธิ เจริญวิปัสสนาเพื่อให้พน้ทุกข ์
เขา้ถึงมรรค ผล นิพพาน ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ข) ในขอ้ท่ี 7 บทบาทดา้นอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม การ
สงวนรักษาใบ ลานมอญ เจดีย์มอญเป็นการรักษาเอกลักษณ์ทางศิลปวฒันธรรมไวซ่ึ้งอยู่ใน
หมวดหมู่ (ค) ในขอ้ท่ี 8 บทบาทดา้นการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ไม่ไดพู้ดถึงซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ก1)  
ในขอ้ท่ี 9 บทบาทดา้นการรักษาโรค เป็นหนา้ท่ีของโรงพยาบาลซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ก2) 
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2. พระสงฆ์ วดัท้ายเกาะใหญ่ TK-B2 
กรอบความคดิเชิงทฤษฏีของ 

(พระมหากฤษฎา นนัทเพรช) และ (พระมหา
ทนงชยั บูรณพิสุทธิ) 

TK 
B2 

เหตุผลทางความคดิ หมวดหมู่ 

1.บทบาทดา้นการศึกษา  ไมไ่ด้พดูถึง ก1 

2.บทบาทดา้นการอบรมทางจริยธรรม  การถือศีล 227 ข้อ ข 

3.บทบาทดา้นการเผยแผธ่รรม  การเทศนา การท าวตัรสวดมนต์ ข 

4.บทบาทดา้นการพฒันาชนบท  เจา้หนา้ท่ีของรัฐจดัการ ก2 

5.บทบาทดา้นสงัคมสงเคราะห์  มอบทนุการศกึษาให้แกเ่ดก็และเยาวชน ข 

6.บทบาทดา้นการพฒันาจิตใจ  วิปัสสนากรรมฐาน ข 

7.บทบาทดา้นอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม   การปฏิสงัขรณเจดีย์มอญ อาคารตา่งๆ ค 

8.บทบาทดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  ไมไ่ด้พดูถึง ก1 

9.บทบาทดา้นการรักษาโรค  แพทยเ์ป็นคนจดัการ ก2 

     ตารางที ่65  การวเิคราะห์บทบาทของพระสงฆ ์วดัทา้ยเกาะใหญ่ TK-B2 
 
จากตารางที่ 65 ได้ข้อค้นพบว่า บทบาทของพระสงฆ์ วัดท้ายเกาะใหญ่ TK-B2ในข้อ1

บทบาทดา้นการศึกษา ไม่ได้พูดถึงอะไร ซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่ (ก1)  ในส่วนขอ้ 2 บทบาทด้านการ
อบรมทางจริยธรรม การถือศีล 227 ขอ้ส าหรับพระเป็นสิกขาบทในพระปาฏิโมกข ์และเป็นขอ้ห้าม
ของพระ ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ข)  ในขอ้ท่ี 3 บทบาทดา้นการเผยแผธ่รรม การเทศนา การท าวตัรสวด
มนต์ เป็นกุศลพิธีมาแต่คร้ังพุทธกาลอยูใ่นหมวดหมู่ (ข)  ในขอ้ท่ี 4 บทบาทดา้นการพฒันาชนบท 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐจดัการซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่ (ก2) ในข้อท่ี 5 บทบาทด้านสังคมสงเคราะห์ มอบ
ทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนนเป็นโยบายการปกครองคณะสงฆ์ขอ้ ซ่ึง6อยู่ในหมวดหมู่ (ข)  
ในขอ้ท่ี 6 บทบาทดา้นการพฒันาจิตใจ วิปัสสนากรรมฐานส าหรับพระ ปลดเปล้ืองกิเลสหรือความ
ทุกข์ต่างๆ ซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่ (ข)  ในขอ้ท่ี 7 บทบาทด้านอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม การปฏิสังขรณ
เจดียม์อญ อาคารต่างๆเพื่อบูชาและระลึกถึงพระพุทธเจา้ (สัมภาษณ์ พระครูบาทอง อโสโก, 2562) 
อยู่ในหมวดหมู่ (ค) ในขอ้ท่ี 8 บทบาทดา้นการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม ไม่ไดพู้ดถึง อยู่ในหมวด (ก1) 
ในขอ้ท่ี 9 บทบาทดา้นการรักษาโรค แพทยเ์ป็นคนจดัการ อยูใ่นหมวด (ก2) 
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3. พระสงฆ์ วดัท้ายเกาะใหญ่ TK-B3 
กรอบความคดิเชิงทฤษฏีของ 

(พระมหากฤษฎา นนัทเพรช) และ (พระมหา
ทนงชยั บูรณพิสุทธิ) 

TK 
B3 

เหตุผลทางความคดิ หมวดหมู่ 

1.บทบาทดา้นการศึกษา  ไมไ่ด้พดูถึง ก1 

2.บทบาทดา้นการอบรมทางจริยธรรม  อบรมชาวบ้านถือศีล5 ข 

3.บทบาทดา้นการเผยแผธ่รรม  การเทศนา ท าวตัรสวดมนต์เช้าเย็น ข 

4.บทบาทดา้นการพฒันาชนบท  เป็นหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีรัฐ ก2 

5.บทบาทดา้นสงัคมสงเคราะห์  ไมไ่ด้พดูถึง ก1 

6.บทบาทดา้นการพฒันาจิตใจ  วิปัสสนากรรมฐาน ข 

7.บทบาทดา้นอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม   การปฏิสงัขรณเจดีย์มอญ  ค 

8.บทบาทดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  ไมไ่ด้พดูถึง ก1 

9.บทบาทดา้นการรักษาโรค  เป็นหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีรัฐ ก2 

  ตารางที ่66 การวิเคราะห์บทบาทของพระสงฆ ์วดัทา้ยเกาะใหญ่ TK-B3 
 
จากตารางที่ 66 ได้ข้อค้นพบว่า บทบาทของพระสงฆ์ วัดท้ายเกาะใหญ่ TK-B3ในข้อ1

บทบาทดา้นการศึกษา ไม่ไดพู้ดถึง ซ่ึงอยูใ่นหมวด (ก1)  ในส่วนขอ้ 2 บทบาทดา้นการอบรมทาง
จริยธรรม อบรมชาวบา้นถือศีล 5 เป็นหลกัในการประพฤติปฏิบติัของพุทธบริษทั ซ่ึงอยูใ่นหมวด 
(ข)  ในขอ้ท่ี 3 บทบาทดา้นการเผยแผ่ธรรม การเทศนา ท าวตัรสวดมนต์เช้าเย็น เป็นความเคารพ
บูชาพระรัตนตรัย อยู่ในหมวดหมู่ (ข) ในข้อท่ี 4 บทบาทด้านการพฒันาชนบท เป็นหน้าท่ีของ
เจา้หนา้ท่ีรัฐจดัการ อยูใ่นหมวดหมู่ (ก2) ในขอ้ท่ี 5 บทบาทดา้นสังคมสงเคราะห์ ไม่ไดพู้ดถึง ซ่ึงอยู่
ในหมวดหมู่ (ก1)  ในขอ้ท่ี 6 บทบาทด้านการพฒันาจิตใจ วิปัสสนากรรมฐาน ช่วยบรรเทา และ
บ าบดัโรคทางใจต่างๆ (สัมภาษณ์ พระครูบาดุสิต ชุตินธโร, 2562) ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ข)  ในขอ้ท่ี 7
บทบาทดา้นอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม การปฏิสังขรณเจดียม์อญ อนุรักษม์รดกวฒันธรรมมอญ อยูใ่น
หมวดหมู่ (ค)  ในขอ้ท่ี8บทบาทดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ไม่ไดพ้ดูถึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ก1) ในขอ้
ท่ี 9 บทบาทดา้นการรักษาโรค เป็นหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีรัฐ ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ก2) 
 

จากตารางที ่62 และ 63 สรุปบทบาทของพระสงฆ์( TK-B1, TK-B2, TK-B3, ) วดัท้ายเกาะ
ใหญ่  ได้ขอ้คน้พบจากเดิมว่า ในขอ้1บทบาทดา้นการศึกษา TK-B1บอกว่ามีศึกษานักธรรม บาลี
และภาษามอญ ท านุบ ารุงพระพุทธศาสนาและภาษามอญ ซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่ (ค) ส่วนTK-B2,B3
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ไม่ไดพู้ดถึงซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่(ก1)  ในส่วนขอ้ 2 บทบาทดา้นการอบรมทางจริยธรรม TK-B1เน้น
ให้ให้ชาวบา้นถือศีล 5,8,10 เพื่อระงบัโทษทางกายและวาจา อนัเป็นกิเลส ซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่(ข) 
ส่วนTK-B2 เนน้การถือศีล 227 ขอ้ส าหรับพระเป็นสิกขาบทในพระปาฏิโมกข ์ขอ้ห้ามของพระ อยู่
ในหมวดหมู่(ข) และTK-B3 เนน้อบรมชาวบา้นถือศีล5ซ่ึงเป็นหลกัในการประพฤติปฏิบติัของพุทธ
บริษทัอยูใ่นหมวดหมู่ (ข) เช่นกนั  ในขอ้ท่ี 3 บทบาทดา้นการเผยแผธ่รรม TK-B1 บอกวา่การเทศน์ 
แสดงธรรม ปาฐกถาธรรม เป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา อยู่ในหมวด (ข) ส่วนTK-B2 เน้นการ
เทศนา การท าวตัรสวดมนต์ เน้นกุศลพิธีมาแต่คร้ังพุทธกาล อยู่ในหมวดหมู่ (ข) และTK-B3 เน้น
การเทศนา ท าวตัรสวดมนตเ์ช้าเยน็ เป็นความเคารพบูชาพระรัตนตรัยอยใูนหมวด (ข) เช่นเดียวกนั  
ในขอ้ท่ี 4 บทบาทด้านการพฒันาชนบท TK-B1 บอกว่ากระทรวงมหาดไทยเป็นผูจ้ดัการอยู่ใน
หมวด(ก2) และTK-B2,B3 บอกเป็นหน่วยงานของรัฐซ่ึงก็อยูใ่นหมวดหมู่ (ก2) เช่นเดียวกนั ในขอ้ท่ี 
5 บทบาทดา้นสังคมสงเคราะห์ TK-B1 มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนกัเรียนเพื่อตอบแทนชาวบา้น 
และเป็นนโยบายของทางวดัซ่ึงอยู่ในหมวด (ข) และTK-B2 มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน 
โดยเนน้นโยบายการปกครองคณะสงฆข์อ้ 6 ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ข) ส่วนTK-B3ไม่ไดพู้ดถึง ซ่ึงอยู่
ในหมวด (ก1)  ในขอ้ท่ี 6 บทบาทดา้นการพฒันาจิตใจ  TK-B1 เนน้นัง่สมาธิ เจริญวิปัสสนา เพื่อให้
พน้ทุกข ์เขา้ถึงมรรค ผล นิพพานอยู่ในหมวดหมู่ (ข)  ส่วนTK-B2 เนน้วิปัสสนากรรมฐานส าหรับ
พระซ่ึงเป็นการปลดเปล้ืองกิเลสหรือความทุกขต่์างๆอยูใ่นหมวดหมู่ (ข) และTK-B3 เนน้วปัิสสนา
กรรมฐานเพื่อช่วยบรรเทา และบ าบดัโรคทางใจต่างๆ ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ข) ในขอ้ท่ี 7 บทบาทดา้น
อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม ทั้ งTK-B1,B2,B3 กล่าวถึงการสงวนรักษาใบลานมอญ เจดีย์มอญการ
ปฏิสังขรณเจดียม์อญ อาคารต่างๆเพื่อรักษาเอกลกัษณ์ทางศิลปวฒันธรรมไว ้รวมถึงเพื่อบูชาและ
ระลึกถึงพระพุทธเจา้อยู่ในหมวดหมู่ (ค)  ในขอ้ท่ี 8 บทบาทด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ทั้งTK-
B1,B2,B3ไม่ได้พูดถึง อยู่ในหมวด (ก1) ในข้อท่ี 9 บทบาทด้านการรักษาโรค ทั้งTK-B1,B2,B3 
บอกเป็นหนา้ท่ีของโรงพยาบาล แพทย ์หน่วยงานของรัฐ ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู ่(ก2) 
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6.1.3.4 บทบาทกรรมการวดั 

กรอบความคดิเชิงทฤษฏีของ 
(กฤตนิ จนัทร์สนธิมา) 

TK 
C1 

TK 
C2 

TK 
C3 

ผลคะแนน
รายขอ้ 

1.ร่วมการบริหารจดัการท่ีดินของวดั    1 
2.ร่วมการบริหารจดัการเงินบริจาค    1 
3.ร่วมจดัการศาสนสมบติัของวดั    3 
4.ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั    3 
5.ท ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ ์    3 
ผลคะแนนรายบุคคล 5 5 5  

                             ตารางที ่67  บทบาทกรรมการวดั วดัทา้ยเกาะใหญ่ 
 

หมวดหมู่ รายการอธิบาย 
ก ไม่มีบทบาทหนา้ท่ีแลว้โดยท่ี…… 

(ก1) ไม่มีบทบาทหนา้ท่ีและไม่ไดร้ะบุวา่มีใครรับหนา้ท่ีนั้นไป 

(ก2) ไม่ไดมี้บทบาทหนา้ท่ีแต่มีระบุวา่ เป็นองคก์รส่วนกลาง องคก์รของรัฐเป็นผูบ้ริหารจดัการ 

ข ยงัมีบทบาทหนา้ท่ีอยูโ่ดยมีลกัษณะคลา้ยกนัทั้งไทยมอญและไทยพทุธ 

ค มีบทบาทโดยเป็นเอกลกัณ์เฉพาะของความ เป็นไทยมอญ 

   ตารางที ่68  รายละเอียดหมวดหมู่ความเป็นไทย-มอญและไทย-พุทธ 
 

1. กรรมการวดั วดัเจดีย์ทอง TK-C1 
 

กรอบความคดิเชิงทฤษฏีของ 
(กฤตนิ จนัทร์สนธิมา) 

TK 
C1 

เหตุผลทางความคดิ หมวดหมู่ 

1.ร่วมการบริหารจดัการท่ีดินของวดั  เป็นหน้าที่ของส านกังานพระพทุธศาสนา ก2 

2.ร่วมการบริหารจดัการเงินบริจาค  ไมไ่ด้พดูถึง ก1 

3.ร่วมจดัการศาสนสมบติัของวดั  การท านบุ ารุงอาคารสิง่ปลกูสร้าง ข 

4.ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั  งานประชาสมัพนัธ์ตา่งๆเช่นสงกรานต์ ค 

5.ท ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ ์  การรับและสง่พระเพื่อปฏิบตัิกิจสงฆ์ ข 

       ตารางที ่69  บทบาท กรรมการวดั วดัทา้ยเกาะใหญ่ TK-C1 
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จากตารางที่ 69 ได้ข้อค้นพบว่า บทบาท กรรมการวัด วัดท้ายเกาะใหญ่ TK-C1 ในขอ้ท่ี 1
ร่วมการบริหารจดัการท่ีดินของวดั พบวา่ TK-C1กล่าววา่เป็นหนา้ท่ีของส านกังานพระพุทธศาสนา
(สัมภาษณ์ พยอม สุวรรณทรัพย์, 2562) ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ของ (ก2)  ในส่วนขอ้ 2 ร่วมการบริหาร
จดัการเงินบริจาค ไม่ไดพู้ดถึงซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ก1)  ขอ้ท่ี 3 ร่วมจดัการศาสนสมบติัของวดั โดย
การท านุบ ารุงอาคารส่ิงปลูกสร้าง ตามแนวทางการอนุรักษ ์คงคุณค่ามรดกชาติ ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ 
(ข)  ขอ้ท่ี 4 ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั จะเนน้เร่ืองงานประชาสัมพนัธ์ต่างๆเช่นสงกรานตมี์
การแห่หงษ์ธงตะขาบวฒันธรรมมอญซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่ (ค)  ข้อท่ี 5 ท  ากิจกรรมต่างๆ แทน
พระสงฆ ์ เพื่อความใกลชิ้ดกบัชาวบา้นละชุมชน ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ข) 

 

2. กรรมการวดั วดัเจดีย์ทอง TK-C2 
 

กรอบความคดิเชิงทฤษฏีของ 
(กฤตนิ จนัทร์สนธิมา) 

TK 
C2 

เหตุผลทางความคดิ หมวดหมู่ 

1.ร่วมการบริหารจดัการท่ีดินของวดั  เพื่อให้การด าเนินงานมีความเรียบร้อย ข 

2.ร่วมการบริหารจดัการเงินบริจาค  เพื่อประโยชน์อยา่งมีประสทิธิภาพ ข 

3.ร่วมจดัการศาสนสมบติัของวดั  ซอ่มแซมอาคารและสิง่ปลกูสร้าง ข 

4.ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั  จดังานตามเทศกาลของชมุชน ค 

5.ท ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ ์  ตัง้โต๊ะหมูบ่ชูาในงานศาสนพิธี ข 

       ตารางที ่70  บทบาท กรรมการวดั วดัทา้ยเกาะใหญ่ TK-C2 
 

จากตารางที่ 70 ได้ข้อค้นพบว่า บทบาท กรรมการวัด วัดท้ายเกาะใหญ่ TK-C2 ขอ้คน้พบ
ในขอ้ท่ี 1 ร่วมการบริหารจดัการท่ีดินของวดั พบวา่ TK-C2 กล่าวถึงวา่เพื่อให้การด าเนินงานมีความ
เรียบร้อย ซ่ึงงานกิจของสงฆม์ากอยูแ่ลว้ ช่วยแบ่งเบาภาระซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ของ (ข)  ในส่วนขอ้ 2
ร่วมการบริหารจดัการเงินบริจาค เพื่อประโยชน์อยา่งมีประสิทธิภาพ ในการหารายไดเ้พื่อบูรณะวดั 
ซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่ (ข)  ขอ้ท่ี 3 ร่วมจดัการศาสนสมบติัของวดั โดยซ่อมแซมอาคารและส่ิงปลูก
สร้าง เพื่อสืบสานศิลปวฒันธรรมให้คงอยู่ต่อไป (สัมภาษณ์ ฉลวย พวงกาหลง, 2562) ซ่ึงอยู่ใน
หมวดหมู่ (ข)  ขอ้ท่ี 4 ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั จะเนน้เร่ืองจดังานตามเทศกาลของชุมชน 
เพื่อการอนุรักษป์ระเพณีชาวไทยมอญ ซ่ึงอยูใ่นหมวด (ค)  ขอ้ท่ี 5 ท  ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ ์ 
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เนน้ตั้งโตะ๊หมู่บูชาในงานศาสนพิธี เพื่อสืบสานพิธีสงฆ ์รัฐพิธีและพิธีการทัว่ไป ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่
(ข) 

 

3. กรรมการวดั วดัเจดีย์ทอง TK-C3 

กรอบความคดิเชิงทฤษฏีของ 
(กฤตนิ จนัทร์สนธิมา) 

TK 
C3 

เหตุผลทางความคดิ หมวดหมู่ 

1.ร่วมการบริหารจดัการท่ีดินของวดั  เป็นหน้าที่ของกรมการศาสนา ก2 

2.ร่วมการบริหารจดัการเงินบริจาค  ไมไ่ด้พดูถึง ก1 

3.ร่วมจดัการศาสนสมบติัของวดั  ซอ่มแซมสิง่ที่ช ารุดทรุดโทรม ข 

4.ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั  งานรักษาความปลอดภยั งานสงกรานต์ ค 

5.ท ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ ์  การตัง้โต๊ะหมูบ่ชูาหน้าศพ ข 

       ตารางที ่71  บทบาท กรรมการวดั วดัทา้ยเกาะใหญ่ TK-C3 
 

จากตารางท่ี 71 ได้ขอ้คน้พบว่า บทบาท กรรมการวัด วัดท้ายเกาะใหญ่ TK-C3ในขอ้ท่ี 1
ร่วมการบริหารจัดการท่ีดินของวดั พบว่า TK-C3ได้กล่าวว่าเป็นหน้าท่ีของกรมการศาสนา 
(สัมภาษณ์ ทองหล่อ ร าพชัรา, 2562)  ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ของ (ก2)  ในส่วนขอ้ 2 ร่วมการบริหารจดั
การเงินบริจาค ไม่ไดพู้ดถึงหรือกล่าวถึง ซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่ (ก1)  ขอ้ท่ี 3 ร่วมจดัการศาสนสมบติั
ของวดั โดยซ่อมแซมส่ิงท่ีช ารุดทรุดโทรม เป็นการต่อยอดศิลปวฒันธรรม ซ่ึงอยู่ในหมวดหมู่ (ข)  
ขอ้ท่ี 4 ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั จะเนน้งานรักษาความปลอดภยั งานสงกรานต์ ซ่ึงอยูใ่น
หมวด (ค)  ข้อท่ี 5 ท  ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ์  เน้นการตั้งโต๊ะหมู่บูชาหน้าศพ เพื่อรักษา
ขนบธรรมเนียมศาสนพิธี ซ่ึงอยูใ่นหมวดหมู่ (ข) 

 
จากตารางที่ 67 และ 68 สรุปบทบาทของกรรมการวัด( TK-C1, TK-C2, TK-C3 ) ของวัด

ท้ายเกาะใหญ่ไดข้อ้คน้พบจากเดิมวา่ ในขอ้ 1 ร่วมการบริหารจดัการท่ีดินของวดั TK-C1ไดก้ล่าววา่
เป็นหน้าท่ีของส านักงานพระพุทธศาสนา ส่วนTK-C2ให้เหตุผลว่าเพื่อให้การด าเนินงานมีความ
เรียบร้อย ซ่ึงงานกิจของสงฆม์ากอยูแ่ลว้ เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระ สุดทา้ยTK-C3 มองวา่เป็นหนา้ท่ี
ของกรมการศาสนาซ่ึงทั้งหมดอยูใ่นหมวด (ก2),(ข),(ก2) ตามล าดบัทั้งหมด  ในส่วนขอ้ 2 ร่วมการ
บริหารจัดการเงินบริจาค TK-C1ไม่ได้กล่าวถึง ส่วนTK-C2ให้เหตุผลว่าเพื่อประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการหารายไดเ้พื่อบูรณะวดั ส่วนTK-C3ไม่ไดพู้ดถึงซ่ึงทั้งหมดอยูใ่นหมวด (ก1), 
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(ข),(ก1) ตามล าดบัทั้งหมด ขอ้ท่ี 3 ร่วมจดัการศาสนสมบติัของวดั TK-C1ไดก้ล่าวว่าเป็นการท านุ
บ ารุงอาคารส่ิงปลูกสร้าง ตามแนวทางการอนุรักษ์ คงคุณค่ามรดกชาติ ส่วนTK-C2ให้เหตุผลว่า
ซ่อมแซมอาคารและส่ิงปลูกสร้าง สืบสานศิลปวฒันธรรมให้คงอยู่ต่อไป และTK-C3มองว่าเพื่อ
ซ่อมแซมส่ิงท่ีช ารุดทรุดโทรม เป็นการต่อยอดศิลปวฒันธรรม ซ่ึงทั้งหมดอยู่ในหมวด (ข),(ข),(ข)
ตามล าดบัทั้งหมด ในขอ้ท่ี 4 ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั  เนน้งานประชาสัมพนัธ์ต่างๆเช่น
สงกรานต์ มีการแห่หงส์ธงตะขาบวฒันธรรมมอญ ส่วนTK-C2ให้เหตุผล ดา้นจดังานตามเทศกาล
ของชุมชน เพื่อการอนุรักษป์ระเพณีชาวไทยมอญ และTK-C3มองดา้นงานรักษาความปลอดภยั งาน
สงกรานต์ เพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานและวตัถุ แห่หงษ์ธงตะขาบ ซ่ึงทั้งTK-C1,C2,C3 อยู่ใน
หมวด (ค)  ขอ้ท่ี 5 ท  ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ์ TK-C1ไดเ้น้นการรับและส่งพระเพื่อปฏิบติักิจ
สงฆเ์พื่อความใกลชิ้ดกบัชาวบา้นละชุมชน ส่วน TK-C2ใหเ้หตุผลวา่ตั้งโตะ๊หมู่บูชาในงานศาสนพิธี
เพื่อสืบสานพิธีสงฆ์ รัฐพิธีและพิธีการทัว่ไป สุดทา้ยTK-C3 เน้นการตั้งโต๊ะหมู่บูชาหน้าศพ เพื่อ
รักษาขนบธรรมเนียมศาสนพิธีซ่ึงทั้งหมดอยูใ่นหมวด (ข),(ข),(ข) ตามล าดบัทั้งหมด 

 

6.2 การวเิคราะห์ เปรียบเทียบบทบาทชาวบ้าน วดั พระสงฆ์ กรรมการวดั (รวม 3วดั) 
การวิเคราะห์ในขอ้น้ีเป็นการเปรียบเทียบทั้ง 3 วดัประกอบไปดว้ย ชาวบา้น 3 วดั 

พระสงฆ ์3 วดั และกรรมการวดั 3 วดัโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
6.2.1 การเปรียบเทยีบ บทบาทชาวบ้าน 3วดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

    รูปภาพที ่31  การเปรียบเทียบบทบาทชาวบา้น 3วดั 
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                                ตารางที ่72  แสดงล าดบั คะแนน บทบาทชาวบา้น 3 วดั 
 

จากรูปภาพที่ 30 และตารางที่ 72  สรุปการเปรียบเทียบบทบาทชาวบ้าน 3วัดไดข้อ้คน้พบ
จากเดิมว่า ชาวบา้นวดัเจดียท์อง วดัศาลาแดงเหนือ และวดัทา้ยเกาะใหญ่ ให้ความส าคญักบัขอ้ 3 
การร่วมจดัการศาสนสมบติัของวดั ขอ้ 4 การช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั และขอ้5การท า
กิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ์ เป็นล าดบัท่ี 1ในตารางท่ี 73 เน่ืองจากวดัเป็นส่วนหน่ึงของชาวบา้น 
เป็นท่ียดึเหน่ียวทางจิตใจ รวมถึงเป็นศูนยร์วมทางจิตใจของชุมชน ถึงแมว้า่การจดัการทรัพยสิ์นของ
พระพุทธศาสนาในปัจจุบนัเป็นหนา้ท่ีของส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ตาม ซ่ึงในขอ้ 3 การ
ร่วมจดัการศาสนสมบติัของวดั เป็นการดูแล บูรณปฎิสังขรณ์วดั การบ ารุงรักษาและการซ่อมแซม
อาคารซ่ึงก็เป็นการรักษามรดกทางวฒันธรรมอยา่งหน่ึงดว้ยไม่วา่จะเป็นโบราณสถาน โบราณวตัถุ
ซ่ึงวดัศาลาแดงเหนือ และท่ีวดัทา้ยเกาะใหญ่มีพิพิธภณัฑ์ความเป็นมอญดว้ย รวมไปถึงการสืบทอด
ศาสนาพุทธทางหน่ึงดว้ย ในส่วนขอ้ 4 การช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั จะมีกิจกรรมต่างๆท่ี
เก่ียวกับประเพณีวฒันธรรมมอญมากเช่น การโกนจุก บวชนาค แต่งงาน งานศพซ่ึงพิธีปฎิบัติ
เก่ียวกบังานศพยงัยคึตามคมัภีร์”โลกสมุตติ”เป็นขอ้ปฏิบติั รวมถึงประเพณีสงกรานต ์(ปัจอะห์ตะ๊ห์) 
เป็นเทศกาลส าคญัประจ าปีของชาวมอญ จะมีการท าบุญเฉลิมฉลองกนัอยา่งมโหฬารในทุกหมู่บา้น
ของชุมชนคนมอญ เทศกาลน้ีใชร้ะยะเวลาหลายวนัและยงัมีพิธีการท าบุญกลางบา้นดว้ย โดยเฉพาะ
ประเพณีแห่หงษ ์ธงตะขาบซ่ึงเป็นการสืบสานประเพณีและพิธีกรรมของชาวมอญและยงัมีกิจกรรม
ทางดา้นพระพุทธศาสนาเช่นเขา้พรรษา ออกพรรษาซ่ึงจะมีวฒันธรรมประเพณีของชาวมญเขา้มา
สอดแทรกในกิจกรรมดว้ยเช่น ตกับาตรน ้ าผึ้ ง ในส่วนขอ้ 5 การท ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ ์
ชาวบา้นทั้ง3วดัใหค้วามส าคญัในเร่ืองการจดัเตรียมอาหารใหพ้ระสงฆใ์นช่วงพระภิษุอาพาธ การตั้ง
โต๊ะหมู่บูชาในงานศาสนพิธีต่างๆอันเน่ืองมาจากการศรัทธาพระพุทธศาสนาและการเคารพ
พระสงฆ ์รวมไปถึงช่วยท าความสะอาดบริเวณภายในวดั โดยมีคติและความเช่ือท่ีวา่เม่ือตายไปแลว้
จะไดไ้ปเกิดในภพภูมิสวรรค ์

ล าดบั
ท่ี 

ขอ้ท่ี คะแนน รายการ 

1 

3 12 ร่วมจดัการศาสนสมบติัของวดั 

4 12 ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั 

5 12 ท ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ ์

2 2 10 ร่วมการบริหารจดัการท่ีดินของวดั 

3 1 1 ร่วมการบริหารจดัการเงินบริจาค 
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6.2.2 การเปรียบเทยีบ บทบาทวดั 3วดั (สัมภาษณ์กลุ่มพระสงฆ์) 

         รูปภาพที ่32  การเปรียบเทียบบทบาทวดั 3วดั (สัมภาษณ์กลุ่มพระสงฆ)์ 
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                               ตารางที ่73 ระดบัคะแนน บทบาทวดั 3วดั (สัมภาษณ์กลุ่มพระสงฆ)์ 

 

จากรูปภาพที่ 31 และตารางที่ 73 สรุปการเปรียบเทียบ บทบาทวดั ทั้ง3วดัไดข้อ้คน้พบจาก
เดิมวา่ บทบาทวดัของ วดัเจดียท์อง วดัศาลาแดงเหนือ และวดัทา้ยเกาะใหญ่ ให้ความส าคญักบัขอ้ 6
เป็นสถานท่ีจดังานเทศกาล  ขอ้ 8 เป็นศูนยศิ์ลปะและวฒันธรรม  ขอ้ 11 เป็นท่ีประกอบพิธีกรรม  
เป็นล าดบัท่ี1ในตารางท่ี 73 เน่ืองจากวดัเป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเช่นงานเขา้พรรษา 
ออกพรษาก็จะมีประเพณีของชาวมอญสอดแทรกเขา้ไปด้วยเช่นการตกับาตรน ้ าผึ้ ง และยงัเป็น
สถานท่ีประกอบพิธีการของชาวบา้นดว้ยเช่นประเพณีงานสงกรานตซ่ึ์งจดัข้ึนในเดือนเมษายนของ
ทุกปี ซ่ึงในงานน้ีจะมีประเพณี พิธีกรรม สอดแทรกเข้ามาเยอะมากเช่นการท าบุญกลางบ้าน 
การละเล่นทะแยมอญรวมไปถึงการแต่งกายของชาวมอญดว้ยซ่ึงการแต่งกาของชาวมอญเป็นอตั
ลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของชุมชนชาวไทยมอญ ท าให้ชาวบา้นมีความผกูพนักบัวดัค่อนขา้งมาก และ
ในวดัยงัเป็นสถานท่ีรวมโบราณสถานและโบราณวตัถุของเก่าแก่อีกดว้ยเช่น เจดียม์อญในแต่ละวดั
ซ่ึงมีความเช่ือในการบูชาพระเกศาธาตุเจดีย ์พระพุทธรูปหยกขาวในแต่ละวดั ใบลานมอญในแต่ละ
วดัซ่ึงจะบนัทึกเร่ืองราวเก่ียวกบัพระพุทธศาสนาเอาไว ้เป็นตน้ จึงท าใหส้ถานท่ีวดัมีความผกูติดกบั
ชาวบา้นและชุมชนไม่สามารถจะแยกออกจากกนัได ้จึงท าใหส้ถานท่ีวดัเป็นสถานท่ีท่ีชาวบา้น ชาว

ล าดบั
ท่ี 

ขอ้ท่ี คะแนน รายการ 

1 

6 9 เป็นสถานท่ีจดังานเทศกาล 

8 9 เป็นศูนยศิ์ลปะและวฒันธรรม 

11 9 เป็นท่ีประกอบพิธีกรรม 

2 
1 3 เป็นสถานศึกษา 

2 3 เป็นสถานสงเคราะห์ 

3 
4 2 เป็นท่ีพกัคนเดินทาง 

5 2 เป็นสถานท่ีพบปะสงัสรรค ์

4 10 1 เป็นศูนยก์ลางการบริหารประเทศ 

5 

3 0 เป็นสถานพยาบาล 

7 0 เป็นท่ีไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 

9 0 เป็นคลงัพสัดุเก็บของใชต้่าง ๆ 
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ไทยเช้ือสายมอญจึงเลือกเป็นอนัดบัแรก ส่วนล าดบัท่ี 2 ท่ีชาวบา้นเลือกคือขอ้ 1 เป็นสถานศึกษา 
เพราะยงัมีการสนทนาภาษามอญกนัอยูโ่ดยเฉพาะวนัพระจะมีการสวดภาษามอญเน่ืองจากพระยงัใช้
ภาษามอญกนัอยู่ยกเวน้วดัทา้ยเกาะใหญ่เจา้อาวาสไม่สามารถสวดภาษามอญไดแ้ต่มีชาวบา้นสวด
ภาษามอญแทนเจา้อาวาส ขอ้ 2 เป็นสถานสงเคราะห์ ซ่ึงทุกวดัก็มีการจดัโรงทานให้กบัชาวบา้น
ในช่วงวนัพระเป็นประจ า หรือแมก้ระทัง่ช่วง Covid-19 ก็มีการจดัโรงทานให้กบัชาวบา้นดว้ย ส่วน
ล าดบัท่ี3นั้นคือขอ้ 4 เป็นท่ีพกัคนเดินทาง ซ่ึงบางวดั ก็จดัท่ีพกัให้ชาวบา้นต่างถ่ินท่ีมาร่วมงานท่ีวดั
ในเทศกาลต่างๆเช่นสงกรานตเ์ป็นตน้ ขอ้ 5 เป็นสถานท่ีพบปะสังสรรค ์ซ่ึงในขอ้น้ี จะใชช่้วงเวลา
การจดักิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเป็นตวัเช่ือมในการให้ชาวบา้นมาพบปะสังสรรคท่ี์วดั หรือ
แมก้ระทัง่ท่ีวดัศาลาแดงเหนือก็ใชส้ถานท่ีวดัเป็นท่ีสวดมอญภาษามอญทุกวนัในช่วงเวลาบ่าย3โมง
เป็นตน้ 
 

6.2.3 การเปรียบเทยีบ บทบาทพระสงฆ์ 3วดั 
 

 

 

 

 

 

 

                      
           

        รูปภาพที ่33  การเปรียบเทียบบทบาทพระสงฆ ์3วดั 
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                                  ตารางที ่74  ระดบัคะแนน บทบาทพระสงฆ ์3วดั 

 

จากรูปภาพที่ 32 และตารางที ่74  สรุปการเปรียบเทียบบทบาทของพระสงฆ ์ทั้ง3วดั ไดข้อ้
คน้พบจากเดิมว่า บทบาทของพระสงฆ์ วดัเจดียท์อง วดัศาลาแดงเหนือ และวดัทา้ยเกาะใหญ่ ให้
ความส าคญักบัขอ้ 2 บทบาทดา้นการอบรมทางจริยธรรม โดยมีการอบรมให้ชาวบา้นถือศีล5,8,10
ตามล าดบัซ่ึงมีผลทางคติความเช่ือเร่ืองบุญและบาป ซ่ึงพบในคมัภีร์พระพุทธศาสนาดว้ย โดยเฉพาะ
ในช่วงของวนัพระเพราะจะท าใหช้าวบา้นอายุยนื ปราศจากโรคภยัเขา้มาเบียดเบียน หรือแมก้ระทัง่
ในส่วนของพระสงฆ์เองก็ยงัต้องถือศีล 227 ข้อด้วยเช่นกันซ่ึงเป็นการปฏิบัติกันมาตั้ งแต่สมัย
โบราณแลว้ ขอ้ 3 บทบาทดา้นการเผยแผธ่รรม โดยเป็นการเทศน์ แสดงธรรม ปาฐกถาธรรม โดยมี
คติความเช่ือท่ีว่า การถือศีลตอ้งพระไทย การวินยัตอ้งพระมอญ รวมไปถง้การสวดมนต์ท าวตัรเช้า
และเยน็ และชวนชาวบา้นมาสวดดว้ยซ่ึงเป็นบุญกิริยาดว้ย ขอ้ 6 บทบาทดา้นการพฒันาจิตใจ โดย
เนน้ไปในทางนัง่สมาธิ เจริญวิปัสสนา ซ่ึงเป็นการหลุดพน้จากวฏัสงสาร การท านิพพานให้แจง้ ซ่ึง
การวปัิสสนากรรมฐานนั้นส าหรับพระสงฆ ์ส่วนการนัง่สมาธิเนน้ส าหรับชาวบบา้น  ขอ้ 7 บทบาท
ด้านอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม โดยเน้นไปท่ีโบราณสถานและโบราณวตัถุเช่น เจดีย์มอญมีการ
ปฏิสังขรณ์เพื่อรักษาองคค์วามรู้ศิลปวฒันธรรมของชาวมอญไว ้และใบลานมอญก็เช่นเดียวกนัเป็น
โบราณวตัถุท่ีส าคญัอย่างหน่ึงของชาวมอญเพราะในใบลานมอญนั้นได้เขียนรายละเอียดต่างๆไว้
เก่ียวกบัการบนัทึกลายลกัษณ์อกัษรดว้ยวิธีจารตวัหนงัสือลงบนใบของตน้ลานท่ีตดัแต่งตามขนาด
เดียวกนั แลว้เจาะรูร้อยหูดว้ยสายสนองมดัรวมกนัเป็นผูก นิยมเรียกว่า “คมัภีร์ใบลาน” ท่ีเรียกว่า

ล าดบั
ท่ี 

ขอ้ท่ี คะแนน รายการ 

1 

2 9 บทบาทดา้นการอบรมทางจริยธรรม 

3 9 บทบาทดา้นการเผยแผธ่รรม 

6 9 บทบาทดา้นการพฒันาจิตใจ 

7 9 บทบาทดา้นอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม 

2 5 6 บทบาทดา้นสงัคมสงเคราะห์ 

3 1 3 บทบาทดา้นการศึกษา 

4 

4 0 บทบาทดา้นการพฒันาชนบท 

8 0 บทบาทดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

9 0 บทบาทดา้นการรักษาโรค 
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คัมภีร์ใบลาน เพราะเน้ือเร่ืองท่ีจดจารลงบนใบลานส่วนใหญ่เป็นพระธรรมค าสั่งสอนของ
พระพุทธเจา้ มีพระไตรปิฎก เป็นตน้ ดงันั้นทุกขอ้ท่ีกล่าวมาเป็นล าดบัท่ี 1 ในตารางท่ี 74 เน่ืองจาก
พระสงฆ์เป็นตวัแทนของพระพุทธเจา้ ท าให้ชาวบา้นศรัทธาพระภิกษุสงฆ์มากเน่ืองจากมีความ
เคร่งครัดเหมือนพระพุทธเจา้ท าใหบ้ทบาทของพระสงฆเ์ลือกเป็นอนัดบัแรก  

ส่วนล าดบัท่ี 2 ท่ีชาวบา้นเลือกคือ ขอ้ 5 บทบาทดา้นสังคมสงเคราะห์ ซ่ึงทุกวดัก็มีการจดั
โรงทานให้กบัชาวบา้นในช่วงวนัพระเป็นประจ า หรือแมก้ระทัง่ช่วง Covid-19 ก็มีการจดัโรงทาน
ใหก้บัชาวบา้นดว้ย ส่วนล าดบัท่ี 3 ขอ้ 1 บทบาทดา้นการศึกษา เพราะยงัมีการสนทนาภาษามอญกนั
อยูโ่ดยเฉพาะวนัพระจะมีการสวดภาษามอญเน่ืองจากพระยงัใชภ้าษามอญกนัอยูย่กเวน้วดัทา้ยเกาะ
ใหญ่เจา้อาวาสไม่สามารถสวดภาษามอญไดแ้ต่มีชาวบา้นสวดภาษามอญแทนเจา้อาวาส  
 

6.2.4 การเปรียบเทยีบ บทบาทกรรมการวดั 3วดั 

     รูปภาพที ่34  การเปรียบเทียบบทบาทกรรมการวดั 3วดั 
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                                 ตารางที่ 75  ระดับคะแนน บทบาทกรรมการวดั 3วดั 

 

จากรูปภาพที่ 33 และตารางที่ 75 สรุปการเปรียบเทียบ บทบาทของกรรมการวดั 3วดั ( JD, 
SD, TK)  ไดข้อ้คน้พบจากเดิมวา่ ชาวบา้นวดัเจดียท์อง วดัศาลาแดงเหนือ และวดัทา้ยเกาะใหญ่ ให้
ความส าคญักบัขอ้ 3 การร่วมจดัการศาสนสมบติัของวดั ขอ้4การช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั 
และขอ้ 5 การท ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ์ เป็นล าดบัท่ี 1ในตารางท่ี 75 เน่ืองจากวดัเป็นส่วน
หน่ึงของกรรมการวดัเป็นท่ียึดเหน่ียวทางจิตใจ รวมถึงเป็นศูนยร์วมทางจิตใจของชุมชน ซ่ึงในขอ้ 3 
การร่วมจดัการศาสนสมบติัของวดั เป็นการบูรณะและซ่อมแซมพระอุโบสถ วิหาร เจดีย ์กุฏิสงฆ ์
เป็นต้น โดยให้เหตุผลทางคติ ความเช่ือว่า ศาสนสมบัติของวดัมีคุณค่าทางประวติัศาสตร์และ
ศิลปวฒันธรรม ซ่ึงเป็นสมบติัของพระพุทธศาสนา  รวมถึงเพื่อบ ารุงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ใหย้ ัง่ยนืสืบต่อไป ในส่วนขอ้ 4 การช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั จะมีกิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวกบั
ประเพณีวฒันธรรมมอญมากเช่น ประเพณีสงกรานต ์(ปัจอะห์ตะ๊ห์) เป็นเทศกาลส าคญัประจ าปีของ
ชาวมอญ จะมีการท าบุญเฉลิมฉลองกนัอยา่งมโหฬารในทุกหมู่บา้นของชุมชนคนมอญ เทศกาลน้ีใช้
ระยะเวลาหลายวนัและยงัมีพิธีการท าบุญกลางบา้นดว้ย โดยเฉพาะประเพณีแห่หงษ์ ธงตะขาบซ่ึง
เป็นการสืบสานประเพณีและพิธีกรรมของชาวมอญและยงัมีกิจกรรมทางดา้นพระพุทธศาสนาเช่น
เขา้พรรษา ออกพรรษาซ่ึงจะมีวฒันธรรมประเพณีของชาวมญเขา้มาสอดแทรกในกิจกรรมดว้ยเช่น 
ตกับาตรน ้ าผึ้ง ในส่วนขอ้ 5 การท ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ ์ชาวบา้นทั้ง3วดัให้ความส าคญัใน
เร่ืองของการปฏิบติังานศาสนพิธี ตั้งโต๊ะหมู่บูชา เพื่อเป็นสิริมงคล แก่ชีวิตตนและบริวาร รวมทั้ง
การท าธุรกรรมทางการเงินต่างๆแทนพระสงฆ ์เพื่อความสะดวกสบายของพระสงฆด์ว้ย รวมไปถึง
บุญกุศลจะช่วยใหเ้กิดส่ิงท่ีดีงามต่อไปในอนาคต และเป็นการสืบสานประเพณีดา้นศาสนพิธีดว้ย 

 

ล าดบั
ท่ี 

ขอ้ท่ี คะแนน รายการ 

1 

3 9 ร่วมจดัการศาสนสมบติัของวดั 

4 9 ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั 

5 9 ท ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ ์

2 2 7 ร่วมการบริหารจดัการเงินบริจาค 

3 1 4 ร่วมการบริหารจดัการท่ีดินของวดั 
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6.3 การวเิคราะห์ พืน้ทีก่ารเข้าใช้สอยอาคารในวดั (แต่ละวัด) 
6.3.1 วดัเจดีย์ทอง  

6.3.1.1 กลุ่มชาวบ้าน 
1. ชาวบ้าน วดัเจดีย์ทอง JD-A1 

    
    รูปภาพที ่35  พื้นท่ีการเขา้ใชส้อยอาคารของชาวบา้น JD-A1 

2. ชาวบ้าน วดัเจดีย์ทอง JD-A2 

         

         รูปภาพที ่36  พื้นท่ีการเขา้ใชส้อยอาคารของชาวบา้น JD-A2 
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3. ชาวบ้าน วดัเจดีย์ทอง JD-A3 
 

     รูปภาพที ่37  พื้นท่ีการเขา้ใชส้อยอาคารของชาวบา้น JD-A3 
4. ชาวบ้าน วดัเจดีย์ทอง JD-A4 

      

      รูปภาพที ่38 พื้นท่ีการเขา้ใชส้อยอาคารของชาวบา้น JD-A4 
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กลุ่มชาวบ้าน 
(วดัเจดย์ีทอง ) 

JD 
A1 

JD 
A2 

JD 
A3 

JD 
A4 

ผลคะแนน
รายขอ้ 

1.ศาลาการเปรียญ 2 2  1 5 

2.หอสวดมนต ์ 2 2  1 5 

3.พระอุโบสถ 1 1 1  3 

4.พ้ืนท่ีริมน ้ า   1  1 

5.เจดียม์อญ   1 1 2 

6.ศาลาสวดศพ     0 

7.พิพิธภณัฑ ์     0 

8.กฏิุพระ     0 

ผลคะแนนรายบุคคล 5 5 3 3  
   คะแนน 

 เขา้ใชส้อยทุกวนั 3 

 เขา้ใชส้อยทุกวนัพระ(อาทิตยล์ะคร้ัง) 2 
 เขา้ใชส้อย1เดือน-1ปี ต่อคร้ัง 1 

                        ตารางที ่76  การเขา้ใชส้อยอาคารของกลุ่มชาวบา้นวดัเจดียท์อง 
 

สรุปข้อค้นพบการเข้าใช้สอยอาคารของกลุ่มชาวบ้านวัดเจดีย์ทองว่า ในขอ้ 1 ศาลาการ
เปรียญ ชาวบ้าน A1,A2,จะเข้าพื้นท่ีถ่ีกว่าพื้นท่ีอ่ืนๆเน่ืองจากอยู่ในพื้นท่ีมาตั้ งแต่เกิดจึงท าให้
ความส าคญักับพื้นท่ีศาลาการเปรียญมาก เน่ืองมาจากว่าจะต้องเข้าทุกวนัพระ (อาทิตยล์ะคร้ัง) 
เพราะชาวบา้น A1,A2 เคร่งในพระพุทธศาสนามาก ส่วนชาวบา้น A4,เขา้ช่วง1เดือน-1ปีคร้ังหน่ึง
อนัเน่ืองมาจากจะกลบัมาในช่วงวนัสงกรานตเ์ท่านั้นเพราะท างานต่างจงัหวดั ส่วนชาวบา้น A3 ไม่
เขา้พื้นท่ีศาลาการเปรียญเน่ืองจากไม่ให้ความส าคญักบัพื้นท่ีมากนักแต่ไปเน้นพระอุโบสถแทน 
เน่ืองจากจะมาท ากิจกรรม งานบวช งานสงกรานต ์(สัมภาษณ์ ปกรณ์ ทนัการ, 2562) เป็นหลกั ส่วน
ขอ้ 2 หอสวดมนต ์ชาวบา้น A1,A2,A3,A4, มีลกัษณะการเขา้ใชพ้ื้นท่ีเหมือนกบัขอ้1 ส่วนขอ้ 3 พระ
อุโบสถ  ชาวบ้าน A1,A2,A3,เขา้ไม่บ่อยนัก ประมาณช่วง1เดือน-1ปีคร้ังหน่ึง ส่วน A4ไม่ได้ให้
ความส าคัญมากนัก ส่วนข้อ5เจดีย์มอญ ชาวบ้าน A3,A4 เข้า1เดือน-1ปีคร้ังหน่ึงเพราะท างาน
ต่างจงัหวดั 
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6.3.1.2 กลุ่มพระสงฆ์ 
1. พระสงฆ์ วดัเจดีย์ทอง JD-B1 

      

              รูปภาพที ่39  พื้นท่ีการเขา้ใชส้อยอาคารของพระสงฆ ์JD-B1 
 

2. พระสงฆ์ วดัเจดีย์ทอง JD-B2 

     

     รูปภาพที ่40  พื้นท่ีการเขา้ใชส้อยอาคารของพระสงฆ ์JD-B2 
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3. พระสงฆ์ วดัเจดีย์ทอง JD-B3 

     

     รูปภาพที ่41  พื้นท่ีการเขา้ใชส้อยอาคารของพระสงฆ ์JD-B3 
 

กลุ่มพระสงฆ์ 
(วดัเจดย์ีทอง ) 

JD 
B1 

JD 
B2 

JD 
B3 

ผลคะแนน
รายขอ้ 

1.ศาลาการเปรียญ  2 2 4 

2.หอสวดมนต ์ 3 3 3 9 

3.พระอุโบสถ 2 2 2 6 

4.พ้ืนท่ีริมน ้ า    0 

5.เจดียม์อญ 2   2 

6.กฏิุพระ    0 

ผลคะแนนรายบุคคล 7 7 7  
   คะแนน 

 เขา้ใชส้อยทุกวนั 3 

 เขา้ใชส้อยทุกวนัพระ(อาทิตยล์ะคร้ัง) 2 
 เขา้ใชส้อย1เดือน-1ปี ต่อคร้ัง 1 

                        ตารางที ่77  การเขา้ใชส้อยอาคารของกลุ่มพระสงฆว์ดัเจดียท์อง 
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สรุปข้อค้นพบการเข้าใช้สอยอาคารของกลุ่มพระสงฆ์ วัดเจดีย์ทอง ซ่ึงในขอ้ 2 หอสวด
มนต์ พระสงฆ์ B1,B2,B3,จะเข้าพื้นท่ีถ่ีกว่าพื้นท่ีอ่ืนๆเป็นล าดับท่ี1เน่ืองจากหอสวดมนต์เป็น
สถานท่ีท าวตัรเช้าและท าวตัรเยน็ทุกวนั (สัมภาษณ์  พระครูโสภณ สุตวฒัน์, 2562)การท าวตัรเช้า
และท าวตัรเยน็เป็นธรรมเนียมเลียนแบบมาตั้งแต่สมยัพุทธกาล ซ่ึงพระสงฆจ์ะเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้
เพื่อรับฟังโอวาทเป็นกิจวตัรประจ าวนั การท าวตัรมีจุดมุ่งหมายอยา่งหน่ึงคือเพื่อเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้
นั่นเอง ส่วนข้อ 3 พระอุโบสถ พระสงฆ์ B1,B2,B3,ให้ความถ่ีในการเข้าพื้นท่ีเป็นล าดับท่ี 2 
เน่ืองจากพื้นท่ีน้ีถือเป็นอาคารท่ีส าคญัภายในวดัเน่ืองจากเป็นสถานท่ีท่ีพระภิกษุสงฆ์ใช้ท า สังฆ
กรรมตามพระวินยั วนัท่ีพระสงคล์งฟังพระปาติโมกขทุ์กก่ึงเดือน เรียกวา่วนัอุโบสถ และพระสงฆ์
มีการใชพ้ื้นท่ีท ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเช่นการสวดในวนัโกน(ปรงผม)ก่อนวนัพระ1วนั,งาน
บวช , งานสงกรานตเ์ป็นตน้ ส่วนขอ้ 1 ศาลาการเปรียญ   เป็นสถานท่ีเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมต่าง 
ๆ ทางพุทธศาสนาซ่ึงพระสงฆ์ B1,B2,B3,ส่วนใหญ่เขา้ช่วงวนัพระ และในส่วนขอ้ 5 เจดียม์อญ 
พระสงฆ์ B1ให้ความส าคญัในการใช้พื้นท่ีทุกวนัพระ ส่วนข้อ 6 กุฏิพระ พระสงฆ์ B1,B2,B3, 
ไม่ไดพู้ดถึงเน่ืองจากประเด็นค าถามมุ่งไปท่ีพื้นท่ีการเขา้ใช้สอยอาคารในการท ากิจกรรมมากและ
นอ้ยจากล าดบัท่ี 1 ถึง 3เป็นหลกั และกุฏิพระเป็นสถานท่ีพกัผอ่นและจ าวตัรซ่ึงอยูทุ่กวนัอยูแ่ลว้ท า
ใหพ้ระสงฆไ์ม่ไดใ้หค้วามสนใจมากนกั 

6.3.1.3 กลุ่มกรรมการวดั 
1. กรรมการวดั วดัเจดีย์ทอง JD-C1 

           

        รูปภาพที ่42  พื้นท่ีการเขา้ใชส้อยอาคารของกรรมการวดั JD-C1 
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2. กรรมการวดั วดัเจดีย์ทอง JD-C2 

    

     รูปภาพที ่43  พื้นท่ีการเขา้ใชส้อยอาคารของกรรมการวดั JD-C2  
3. กรรมการวดั วดัเจดีย์ทอง JD-C3 

     

    รูปภาพที ่44  พื้นท่ีการเขา้ใชส้อยอาคารของกรรมการวดั วดัเจดียท์อง JD-C3 
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กลุ่มกรรมการวดั 
(วดัเจดย์ีทอง ) 

JD 
C1 

JD 
C2 

JD 
C3 

ผลคะแนน
รายขอ้ 

1.ศาลาการเปรียญ 3 2 2 7 

2.หอสวดมนต ์ 3 3 2 8 

3.พระอุโบสถ 1  1 2 

4.พ้ืนท่ีริมน ้ า    0 

5.เจดียม์อญ    0 

6.กฏิุพระ  3  3 

ผลคะแนนรายบุคคล 7 8 5  
   คะแนน 

 เขา้ใชส้อยทุกวนั 3 

 เขา้ใชส้อยทุกวนัพระ(อาทิตยล์ะคร้ัง) 2 
 เขา้ใชส้อย1เดือน-1ปี ต่อคร้ัง 1 

                            ตารางที ่78  การเขา้ใชส้อยอาคารของกลุ่มกรรมการวดั วดัเจดียท์อง 
 

สรุปข้อค้นพบการเข้าใช้สอยอาคารของกลุ่มกรรมการวัด วัดเจดีย์ทองสรุปขอ้คน้พบการ
เขา้ใช้สอยอาคารของกลุ่มกรรมการวดั วดัเจดียท์อง ในขอ้ 2 หอสวดมนต ์กรรมการวดั C1,C2,จะ
เขา้พื้นท่ีถ่ีกว่าพื้นท่ีอ่ืนๆเป็นล าดบัท่ี 1 เน่ืองจากหอสวดมนต์เป็นสถานท่ีท่ีมีพระพุทธรูปหยกขาว 
ชาวบ้านเรียกกนัว่า "หลวงพ่อขาว" เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างจากหยกสีขาว แกะสลัก
ศิลปกรรมแบบมอญ เป็นพระพุทธรูปศกัดิสิทธ์ิเป็นท่ีเคารพศรัทธาของชาวบา้นเป็นอยา่งมาก ส่วน 
ส่วน C3, จะเขา้เฉพาะเม่ือมีงานในช่วงวนัพระเท่านั้น ขอ้ 1 ศาลาการเปรียญ กรรมการวดั C2,C3, 
เขา้พื้นท่ีน้ีในการท ากิจกรรมช่วงวนัพระ ส่วนC1, จะเขา้ทุกวนัพร้อมกบัไปพื้นท่ีหอสวดมนต์ดว้ย   
ส่วนขอ้ 6 กุฎิพระ   เป็นสถานท่ีกรรมการวดัมาวดัเพื่อปรึกษาหารือเก่ียวกบัผลประโยชน์ของวดั
และเร่ืองกิจกรรมประเพณีท่ีจะจดัข้ึนกบัพระสงฆ ์(สัมภาษณ์ สวสัดี สุวรรณรส, 2562) ซ่ึงกรรมการ
วดั C2,จะเขา้ทุกวนั ส่วนกรรมการวดั C1,C3,ไม่ไดใ้ห้ความสนใจมากนกั ในส่วนขอ้ 3 พระอุโบสถ 
กรรมการวดั C1,C3 ให้ความสนใจเขา้พื้นท่ีในช่วง1เดือน-1ปีเท่านั้น ส่วนกรรมการวดั C2,ไม่ไดใ้ห้
ความสนใจมากนกั 
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6.3.2 วดัศาลาแดงเหนือ  
6.3.2.1 กลุ่มชาวบ้าน 

1. ชาวบ้าน วดัศาลาแดงเหนือ SD-A1 

 

            รูปภาพที ่45  พืน้ทีก่ารเข้าใช้สอยอาคารของชาวบ้านวดัศาลาแดงเหนือ SD-A1 
2. ชาวบ้าน วดัศาลาแดงเหนือ SD-A2 

 

           รูปภาพที ่46  พื้นท่ีการเขา้ใชส้อยอาคารของชาวบา้นวดัศาลาแดงเหนือ SD-A2 
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3. ชาวบ้าน วดัศาลาแดงเหนือ SD-A3 

               

           รูปภาพที ่47  พื้นท่ีการเขา้ใชส้อยอาคารของชาวบา้นวดัศาลาแดงเหนือ SD-A3 
4. ชาวบ้าน วดัศาลาแดงเหนือ SD-A4 

               

           รูปภาพที ่48  พื้นท่ีการเขา้ใชส้อยอาคารของชาวบา้นวดัศาลาแดงเหนือ SD-A4 
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กลุ่มชาวบ้าน 
(วดัศาลาแดงเหนือ ) 

SD 
A1 

SD 
A2 

SD 
A3 

SD 
A4 

ผลคะแนน
รายขอ้ 

1.ศาลาการเปรียญ 2 2 2 2 8 

2.หอสวดมนต ์ 3    3 

3.พระอุโบสถ     0 

4.พ้ืนท่ีริมน ้ า 3 1 1  5 

5.เจดียม์อญ  1 1 1 3 

6.ศาลาสวดศพ    1 1 

7.พิพิธภณัฑ ์     0 

8.กฏิุพระ     0 

ผลคะแนนรายบุคคล 8 4 4 4  
    คะแนน 

 เขา้ใชส้อยทุกวนั 3 

 เขา้ใชส้อยทุกวนัพระ(อาทิตยล์ะคร้ัง) 2 
 เขา้ใชส้อย1เดือน-1ปี ต่อคร้ัง 1 

                       ตารางที ่79  การเขา้ใชส้อยอาคารของกลุ่มชาวบา้น SD-A1,2,3,4 
สรุปข้อค้นพบการเข้าใช้สอยอาคารของกลุ่มชาวบ้านวัดศาลาแดงเหนือว่า ในขอ้ 1 ศาลา

การเปรียญ ชาวบ้าน A1,A2,A3,A4 จะเข้าพื้น ท่ีทุกวนัพระ (อาทิตย์ละคร้ัง) เพราะชาวบ้าน
A1,A2,A3,A4 เคร่งในพระพุทธศาสนามาก และยงัเป็นพื้นท่ีท่ีพระสงฆ์แสดงธรรมให้แก่ชาวบา้น
และชุมชนและยงัเป็นท่ีประกอบการกุศลดว้ย. ซ่ึงในขอ้น้ีอยูใ่นล าดบัท่ี1 ส่วนขอ้ 4 พื้นท่ีริมน ้ า เป็น
สถานท่ีท่ีชาวบ้านA2,A3, เข้าไปใช้ประมาณช่วง1เดือน-1ปี ส่วนชาวบ้านA1 เข้าไปใช้ทุกวนั
เน่ืองจากเป็นช่างไมจึ้งเขา้ไปซ่อมอาคารสถานท่ีต่างๆภายในวดั ส่วนA4,ไม่ไดใ้ห้ความสนใจมาก
นัก แต่ก็อยู่ในล าดับท่ี2ของความถ่ีการเข้าใช้พื้นท่ี ส่วนข้อ 5 เจดียม์อญ เป็นสถานท่ีท่ีชาวบ้าน
A2,A3,A4, เข้าไปใช้พื้ นท่ีค่อนข้างบ่อย ประมาณช่วง1เดือน-1ปีคร้ังหน่ึง ส่วนA4ไม่ได้ให้
ความส าคญัมากนกั เน่ืองจากเป็นเจดียม์อญท่ีเคารพ ศรัทธาในการระลึกถึงพระพุทธเจา้ ส่วนขอ้ 2
หอสวดมนต์ ชาวบา้นA1,เข้าบ่อยสุดเพราะมีพระหยกขาว พระพุทธรูปท่ีท าจากหยกสีขาว ซ่ึงได้
อญัเชิญมาจากประเทศพม่ามาประดิษฐานท่ีวดัศาลาแดงเหนือเม่ือปี พ.ศ. 2452ท่ีชาวบา้นให้ความ
เคารพ นบัถือ ส่วนA2,A3,A4 ไม่ไดพ้ดูถึงหรือใหส้นใจมากนกั 

 



  188 

6.3.2.2 กลุ่มพระสงฆ์ 
1. พระสงฆ์ วดัศาลาแดงเหนือ SD-B1 

          

        รูปภาพที ่49  พื้นท่ีการเขา้ใชส้อยอาคารของพระสงฆ ์SD-B1 
2. พระสงฆ์ วดัศาลาแดงเหนือ SD-B2 
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              รูปภาพที ่50  พื้นท่ีการเขา้ใชส้อยอาคารของพระสงฆ ์SD-B2 
3. พระสงฆ์ วดัศาลาแดงเหนือ SD-B3 

 

          รูปภาพที ่51  พื้นท่ีการเขา้ใชส้อยอาคารของพระสงฆ ์SD-B3 

กลุ่มพระสงฆ์ 
(วดัศาลาแดงเหนือ ) 

SD 
B1 

SD 
B2 

SD 
B3 

ผลคะแนน
รายขอ้ 

1.ศาลาการเปรียญ 2 2 2 6 

2.หอสวดมนต ์ 3 3 3 9 

3.พระอุโบสถ 2 2  4 

4.พ้ืนท่ีริมน ้ า    0 

5.เจดียม์อญ    0 

6.กฏิุพระ   3 3 

ผลคะแนนรายบุคคล 7 7 8  
   คะแนน 

 เขา้ใชส้อยทุกวนั 3 

 เขา้ใชส้อยทุกวนัพระ(อาทิตยล์ะคร้ัง) 2 
 เขา้ใชส้อย1เดือน-1ปี ต่อคร้ัง 1 

                            ตารางที ่80  การเขา้ใชส้อยอาคารของกลุ่มพระสงฆ ์SD-B1,2,3 
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สรุปข้อค้นพบการเข้าใช้สอยอาคารของกลุ่มพระสงฆ์ วัดศาลาแดงเหนือ ซ่ึงในขอ้ 2 หอ
สวดมนต์ พระสงฆ์ B1,B2,B3,จะเขา้พื้นท่ีถ่ีกว่าพื้นท่ีอ่ืนๆเป็นล าดบัท่ี1เน่ืองจากหอสวดมนตเ์ป็น
สถานท่ีท าวตัรเช้าและท าวตัรเยน็ทุกวนัการท าวตัรเช้าและท าวตัรเยน็เป็นธรรมเนียมเลียนแบบมา
ตั้งแต่สมยัพุทธกาล ซ่ึงพระสงฆจ์ะเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้เพื่อรับฟังโอวาทเป็นกิจวตัรประจ าวนั การท า
วตัรมีจุดมุ่งหมายอย่างหน่ึงคือเพื่อเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้นั่นเอง (ซ่ึงมีลกัษณะการเขา้พื้นท่ีคลา้ยกบั
พระสงฆข์องวดัเจดียท์อง) ส่วนขอ้ 3 พระอุโบสถ พระสงฆ์ B1,B2,ให้ความถ่ีในการเขา้พื้นท่ีพระ
อุโบสถเป็นล าดับท่ี2 เน่ืองจากพื้นท่ีน้ีถือเป็นอาคารท่ีส าคัญภายในวดัเน่ืองจากเป็นสถานท่ีท่ี
พระภิกษุสงฆใ์ชท้  า สังฆกรรมตามพระวินยั วนัท่ีพระสงคล์งฟังพระปาติโมกขทุ์กก่ึงเดือน เรียกวา่
วนัอุโบสถ และพระสงฆมี์การใชพ้ื้นท่ีท ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเช่นการสวดในวนัโกน (ปรง
ผม) ก่อนวนัพระ1วนั,งานบวช , งานสงกรานตเ์ป็นตน้ ส่วนB3,ไม่ไดใ้ห้ความสนใจมากนกั ส่วนขอ้ 
1 ศาลาการเปรียญ   เป็นสถานท่ีเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ทางพุทธศาสนาซ่ึงพระสงฆ ์
B1,B2,B3,ส่วนใหญ่เขา้ช่วงวนัพระ และในส่วนขอ้ 6 กุฎิพระ พระสงฆB์3ใหค้วามส าคญัในการใช้
พื้นท่ีรูปเดียว เน่ืองจากเป็นพระมาจากพื้นท่ีอ่ืนและยงัอายุมากท าให้เดินทางไม่สะดวกและไม่
คุน้เคยกบัพื้นท่ีนกั 

 

6.3.2.3 กลุ่มกรรมการวดั 
1. กรรมการวดั วดัศาลาแดงเหนือ SD-C1 

      

        รูปภาพที ่52  พื้นท่ีการเขา้ใชส้อยอาคารของกรรมการวดั SD-C1 
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2. กรรมการวดั วดัศาลาแดงเหนือ SD-C2 

           

       รูปภาพที ่53  พื้นท่ีการเขา้ใชส้อยอาคารของกรรมการวดั SD-C2 
3. กรรมการวดั วดัศาลาแดงเหนือ SD-C3 

           

            รูปภาพที ่54  พื้นท่ีการเขา้ใชส้อยอาคารของกรรมการวดั SD-C3 
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กลุ่มกรรมการวดั 
(วดัศาลาแดงเหนือ ) 

SD 
C1 

SD 
C2 

SD 
C3 

ผลคะแนน
รายขอ้ 

1.ศาลาการเปรียญ 3 3 3 9 

2.หอสวดมนต ์ 3  3 6 

3.พระอุโบสถ    0 

4.พ้ืนท่ีริมน ้ า    0 

5.เจดียม์อญ  2  2 

6.กฏิุพระ    0 

7.หอไตร 2 2 2 6 

ผลคะแนนรายบุคคล 8 7 8  
   คะแนน 

 เขา้ใชส้อยทุกวนั 3 

 เขา้ใชส้อยทุกวนัพระ(อาทิตยล์ะคร้ัง) 2 
 เขา้ใชส้อย1เดือน-1ปี ต่อคร้ัง 1 

                            ตารางที ่81  การเขา้ใชส้อยอาคารของกลุ่มกรรมการวดั  SD-C1,2,3 
สรุปข้อค้นพบการเข้าใช้สอยอาคารของกลุ่มกรรมการวดั วดัศาลาแดงเหนือ สรุปขอ้คน้พบ

การเขา้ใช้สอยอาคารของกลุ่มกรรมการวดั วดัศาลาแดงเหนือ ในขอ้ 2 หอสวดมนต์ กรรมการวดั
C1,C3,จะเขา้พื้นท่ีถ่ีกวา่พื้นท่ีอ่ืนๆ เป็นล าดบัท่ี 1 เน่ืองจากหอสวดมนตเ์ป็นสถานท่ีท่ีมีพระพุทธรูป
หยกขาว ชาวบ้านเรียกกนัว่า "หลวงพ่อขาว" เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างจากหยกสีขาว 
แกะสลกัศิลปกรรมแบบมอญ เป็นพระพุทธรูปศกัดิสิทธ์ิเป็นท่ีเคารพศรัทธาของชาวบา้นเป็นอยา่ง
มาก (สัมภาษณ์ พระครูปทุมธรรมาธิราช, 2562) ส่วน ส่วน C2ไม่ไดส้นใจมากนกั จึงไม่ไดพู้ดถึง 
ขอ้1 ศาลาการเปรียญ กรรมการวดั C1,C2,C3, เขา้พื้นท่ีน้ีในการท ากิจกรรมช่วงวนัพระและเขา้ทุก
วนัเพื่อสวดภาษามอญช่วงบ่าย3โมงเย็น  ส่วนในขอ้ 7 หอไตร หอไตรใช้เป็นท่ีเก็บคมัภีร์ใบลา
นมอญท่ีจารึกค าสอนทางพระพุทธศาสนาท่ีเรียกว่าพระไตรปิฎก ซ่ึงถือว่าเป็นของสูง เป็นของ
ศกัด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงกรรมการวดัจะเขา้มาช่วงวนัพระ ในส่วนขอ้ 5 เจดียม์อญ กรรมการวดั C2, ให้ความ
สนใจเขา้พื้นท่ีในช่วง1เดือน-1ปีเท่านั้น ส่วนกรรมการวดั C1,C3ไม่ไดใ้หค้วามสนใจมากนกั 
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6.3.3 วดัท้ายเกาะใหญ่  
6.3.3.1 กลุ่มชาวบ้าน 

1. ชาวบ้าน วดัท้ายเกาะใหญ่ TK-A1 

 

                รูปภาพที ่55  พื้นท่ีการเขา้ใชส้อยอาคารของชาวบา้น TK-A1 
2. ชาวบ้าน วดัท้ายเกาะใหญ่ TK-A2 

 

               รูปภาพที ่56  พืน้ที่การเข้าใช้สอยอาคารของชาวบ้าน TK-A2 
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3. ชาวบ้าน วดัท้ายเกาะใหญ่ TK-A3 

          

       รูปภาพที ่57   พืน้ทีก่ารเข้าใช้สอยอาคารของชาวบ้าน TK-A3 
4. ชาวบ้าน วดัท้ายเกาะใหญ่ TK-A4 

 

               รูปภาพที ่58  พื้นท่ีการเขา้ใชส้อยอาคารของชาวบา้น TK-A4 
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กลุ่มชาวบ้าน 
(วดัท้ายเกาะใหญ่ ) 

TK 
A1 

TK 
A2 

TK 
A3 

TK 
A4 

ผลคะแนน
รายขอ้ 

1.ศาลาการเปรียญ 2 2 2 2 8 

2.หอสวดมนต ์ 2 2 2 2 8 

3.พระอุโบสถ     0 

4.พ้ืนท่ีริมน ้ า     0 

5.เจดียม์อญ  1   1 

6.ศาลาสวดศพ     0 

7.พิพิธภณัฑ ์ 2    2 

8.กฏิุพระ   2 2 4 

ผลคะแนนรายบุคคล 6 5 6 6  
    คะแนน 

 เขา้ใชส้อยทุกวนั 3 

 เขา้ใชส้อยทุกวนัพระ(อาทิตยล์ะคร้ัง) 2 
 เขา้ใชส้อย1เดือน-1ปี ต่อคร้ัง 1 

                       ตารางที ่82  การเขา้ใชส้อยอาคารของกลุ่มชาวบา้น TK-A1,2,3  
สรุปข้อค้นพบการเข้าใช้สอยอาคารของกลุ่มชาวบ้านวัดท้ายเกาะใหญ่ว่า ในขอ้ 1 ศาลาการ

เป รียญ  ชาวบ้าน  A1,A2,A3,A4 จะเข้าพื้ น ท่ี ทุ กว ันพระ(อาทิตย์ละค ร้ัง) เพราะชาวบ้าน 
A1,A2,A3,A4 เคร่งในพระพุทธศาสนามาก และยงัเป็นพื้นท่ีท่ีพระสงฆ์แสดงธรรมให้แก่ชาวบา้น
และชุมชนและยงัเป็นท่ีประกอบการกุศลดว้ย. ซ่ึงในขอ้น้ีอยู่ในล าดบัท่ี1 ส่วนขอ้ 2 หอสวดมนต ์
เป็นสถานท่ีท่ีชาวบา้น A1,A2,A3,A4 เขา้ไปใช้พื้นท่ีประมาณช่วงวนัพระ(อาทิตยล์ะคร้ัง) แต่ก็อยู่
ในล าดบัท่ี2ของความถ่ีการเขา้ใช้พื้นท่ี ส่วนขอ้ 8 กุฎิพระ เป็นสถานท่ีท่ีชาวบา้น A3,A4เขา้ไปใช้
พื้นท่ีค่อนข้างบ่อย ประมาณช่วงวนัพระเน่ืองจากเขา้ไปสนทนาเร่ืองการก่อสร้างต่างๆท่ีเกิดข้ึน
ในช่วงงานเทศกาล (สัมภาษณ์ อภิชาติ สุวรรณทรัพย ,์ 2562) ส่วน A1,A2,ไม่ไดใ้ห้ความส าคญัมาก
นัก ส่วนขอ้ 7 พิพิธภณัฑ์ ชาวบา้นA1,เขา้ใช้พื้นท่ีทุกวนัพระเพราะมีความสนใจศึกษาของโบรา 
ส่วน A2,A3,A4 ไม่ไดพ้ดูถึงหรือใหส้นใจมากนกั 
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6.3.3.2 กลุ่มพระสงฆ์ 
1. พระสงฆ์ วดัท้ายเกาะใหญ่ TK-B1 

                

              รูปภาพที ่59  พื้นท่ีการเขา้ใชส้อยอาคารของพระสงฆ ์TK-B1 
2. พระสงฆ์ วดัท้ายเกาะใหญ่ TK-B2 

                  

             รูปภาพที ่60  พื้นท่ีการเขา้ใชส้อยอาคารของพระสงฆ ์TK-B2 
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3. พระสงฆ์ วดัท้ายเกาะใหญ่ TK-B3 

                  

                รูปภาพที ่61  พื้นท่ีการเขา้ใชส้อยอาคารของพระสงฆ ์TK-B3 
 

กลุ่มพระสงฆ์ 
(วดัท้ายเกาะใหญ่ ) 

TK 
B1 

TK 
B2 

TK 
B3 

ผลคะแนน
รายขอ้ 

1.ศาลาการเปรียญ 2 2 2 6 

2.หอสวดมนต ์ 3 3 3 9 

3.พระอุโบสถ 2   2 

4.ศาลาริมน ้ า   3 3 

5.เจดียม์อญ    0 

6.กฏิุพระ  3  3 

ผลคะแนนรายบุคคล 7 8 8  
   คะแนน 

 เขา้ใชส้อยทุกวนั 3 

 เขา้ใชส้อยทุกวนัพระ(อาทิตยล์ะคร้ัง) 2 
 เขา้ใชส้อย1เดือน-1ปี ต่อคร้ัง 1 

                            ตารางที ่83 การเขา้ใชส้อยอาคารของกลุ่มพระสงฆ ์TK-B1,2,3   
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สรุปข้อค้นพบการเข้าใช้สอยอาคารของกลุ่มพระสงฆ์ วดัท้ายเกาะใหญ่ ซ่ึงในขอ้ 2 หอสวด
มนต์ พระสงฆ์ B1,B2,B3,จะเข้าพื้นท่ีถ่ีกว่าพื้นท่ีอ่ืนๆเป็นล าดับท่ี1 เน่ืองจากหอสวดมนต์เป็น
สถานท่ีท าวตัรเช้าและท าวตัรเยน็ทุกวนัการท าวตัรเช้าและท าวตัรเยน็เป็นธรรมเนียมเลียนแบบมา
ตั้งแต่สมยัพุทธกาล ซ่ึงพระสงฆจ์ะเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้เพื่อรับฟังโอวาทเป็นกิจวตัรประจ าวนั การท า
วตัรมีจุดมุ่งหมายอย่างหน่ึงคือเพื่อเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้นั่นเอง (ซ่ึงมีลกัษณะการเขา้พื้นท่ีคลา้ยกบั
พระสงฆ์ของวดัเจดียท์อง) ส่วนขอ้ 1 ศาลาการเปรียญ   เป็นสถานท่ีเพื่อใชป้ระกอบกิจกรรมต่าง ๆ 
ทางพุทธศาสนาซ่ึงพระสงฆ ์B1,B2,B3,ส่วนใหญ่เขา้ช่วงวนัพระ ซ่ึงให้ความถ่ีในการเขา้พื้นท่ีศาลา
การเปรียญเป็นล าดบัท่ี 2  ส่วนขอ้ 3 พระอุโบสถ พระสงฆ์B1,ให้ความสนใจในการเขา้พื้นท่ีพระ
อุโบสถ เน่ืองจากพื้นท่ีน้ีถือเป็นอาคารท่ีส าคญัภายในวดัเน่ืองจากเป็นสถานท่ีท่ีพระภิกษุสงฆใ์ชท้  า 
สังฆกรรมตามพระวินัย วนัท่ีพระสงค์ลงฟังพระปาติโมกข์ทุกก่ึงเดือน เรียกว่าวนัอุโบสถ และ
พระสงฆมี์การใชพ้ื้นท่ีท ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเช่นการสวดในวนัโกน(ปรงผม)ก่อนวนัพระ
1วนั,งานบวช , งานสงกรานต์เป็นตน้ แต่ B2,B3, ไม่ได้พูดถึงเลย ในส่วนขอ้ 6 กุฎิพระ พระสงฆ ์
B2ให้ความส าคญัในการใช้พื้นท่ีรูปเดียว เน่ืองจากเป็นพระมาจากพื้นท่ีอ่ืน(เช่นเดียวกบัพระสงฆ์
บางรูปของวดัศาลาแดงเหนือท าให้ไม่คุน้เคยกบัพื้นท่ีมากนกั)  ในส่วนขอ้ 4 ศาลาริมน ้ า พระสงฆ ์
B3ให้ความส าคญัในการใช้พื้นท่ีรูปเดียว เน่ืองจากมีหน้าท่ีในการดูแลพื้นท่ีหน้าวดัจึงท าให้ไป
บริเวณศาลาริมน ้าทุกวนัเช่น รถน ้าตน้ไมเ้ชา้และเยน็ เป็นตน้ 
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6.3.3.3 กลุ่มกรรมการวดั 
1. กรรมการวดั วดัท้ายเกาะใหญ่ TK-C1 

 

               รูปภาพที ่62  พื้นท่ีการเขา้ใชส้อยอาคารของกรรมการวดั TK-C1 
2. กรรมการวดั วดัท้ายเกาะใหญ่ TK-C2 

 

              รูปภาพที ่63  พื้นท่ีการเขา้ใชส้อยอาคารของกรรมการวดั TK-C2 
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3. กรรมการวดั วดัท้ายเกาะใหญ่ TK-C3 

 

              รูปภาพที ่64  พื้นท่ีการเขา้ใชส้อยอาคารของกรรมการวดั TK-C3 
 

กลุ่มกรรมการวดั 
(วดัท้ายเกาะใหญ่ ) 

TK 
C1 

TK 
C2 

TK 
C3 

ผลคะแนน
รายขอ้ 

1.ศาลาการเปรียญ 2 2 2 6 

2.หอสวดมนต ์ 2 2 2 6 

3.พระอุโบสถ    0 

4.พิพิธภณัฑ ์   2 2 

5.เจดียม์อญ    0 

6.กฏิุพระ 2 2  4 

7.หอไตร    0 

ผลคะแนนรายบุคคล 6 6 6  
   คะแนน 

 เขา้ใชส้อยทุกวนั 3 

 เขา้ใชส้อยทุกวนัพระ(อาทิตยล์ะคร้ัง) 2 
 เขา้ใชส้อย1เดือน-1ปี ต่อคร้ัง 1 

                            ตารางที ่84  การเขา้ใชส้อยอาคารของกรรมการวดั TK-C1,2,3   
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สรุปข้อค้นพบการเข้าใช้สอยอาคารของกลุ่มกรรมการวัด วัดท้ายเกาะใหญ่ สรุปขอ้คน้พบ
การเขา้ใช้สอยอาคารของกลุ่มกรรมการวดั วดัทา้ยเกาะใหญ่  ในขอ้ 2 หอสวดมนต์ กรรมการวดั
C1,C2,C3,จะเขา้พื้นท่ีถ่ีกว่าพื้นท่ีอ่ืนๆโดยจะเขา้พื้นท่ีทุกวนัพระ เป็นล าดบัท่ี 1 เน่ืองจากหอสวด
มนตเ์ป็นสถานท่ีท่ีมีพระพุทธรูปหยกขาว ชาวบา้นเรียกกนัวา่ "หลวงพ่อขาว" เป็นพระพุทธรูปปาง
มารวิชยั สร้างจากหยกสีขาว แกะสลกัศิลปกรรมแบบมอญ เป็นพระพุทธรูปศกัดิสิทธ์ิเป็นท่ีเคารพ
ศรัทธาของชาวบา้นเป็นอยา่งมาก (ลกัษณะเหมือนกบัวดัเจดียท์องและวดัศาลาแดงเหนือ) ในขอ้ 1
ศาลาการเปรียญ กรรมการวดั C1,C3, เขา้พื้นท่ีน้ีในการท ากิจกรรมช่วงวนัพระส่วน C2,ไม่ได้ให้
ความสนใจหรือพูดถึงมากนกั  ส่วนในขอ้ 4 พิพิธภณัฑ์ กรรมการวดั C3, ให้ความสนใจเพียงคน
เดียวเน่ืองจากมีความสนใจทางดา้นการอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมสูง ส่วนกรรมการวดั C1,C2,
ไม่ได้ให้ความสนใจมากนักซ่ึงไม่ได้พูดถึงในส่วนข้อ 6 กุฎิพระ กรรมการวดั C1,C2, ให้ความ
สนใจเขา้พื้นท่ีในช่วงวนัพระเน่ืองจากตอ้งเขา้มาคุยกบัทางพระสงฆ์ในเร่ืองเก่ียวกบัการจดังาน
เทศกาลต่างๆ ส่วนกรรมการวดั C3,ไม่ไดใ้หค้วามสนใจมากนกัหรือพดูถึงมากนกั 
 

6.4 การวเิคราะห์ พืน้ทีก่ารเข้าใช้สอยอาคารในวดั (เปรียบเทยีบ 3 วดั) 
6.4.1 กลุ่มชาวบ้าน  
 

     

      ตารางที ่85  พื้นท่ีการเขา้ใชส้อยอาคารของกลุ่มชาวบา้น (เปรียบเทียบ 3 วดั) 
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สรุปข้อค้นพบการเข้าใช้สอยพื้นที่อาคารของกลุ่มชาวบ้าน(เปรียบเทียบ 3 วัด) สรุปข้อ
คน้พบการเขา้ใชส้อยอาคารของกลุ่มชาวบา้น ปรากฏวา่ชาวบา้นทั้ง JD,SD,TKให้ความสนใจเขา้ใช้
พื้นท่ีใน ขอ้ 1 ศาลาการเปรียญ มากโดยเขา้พื้นท่ีน้ีในการท ากิจกรรมช่วงวนัพระเน่ืองจากศาลาการ
เปรียญ จดัเป็นศาสนสถานท่ีส าคญัของวดั คือ เป็นท่ีเผยแผ่ธรรม โดยให้ชาวบา้นมานั่งฟังธรรมะ 
นัง่สมาธิ เจริญวปัิสสนา ซ่ึงชาวบา้นก็ตอ้งการท่ีจะหลุดพนัจากวฏัสงสารและเป็นการท านิพพานให้
แจง้ดว้ย ในขอ้ 2 หอสวดมนต ์ชาวบา้นทั้ง JD,SD,TK ส่วนใหญ่จะเขา้พื้นท่ีไปเพื่อไหวพ้ระพุทธรูป 
เน่ืองจากหอสวดมนตเ์ป็นสถานท่ีท่ีมีพระพุทธรูปหยกขาว ชาวบา้นเรียกกนัวา่ "หลวงพอ่ขาว" เป็น
พระพุทธรูปปางมารวิชยั สร้างจากหยกสีขาว แกะสลกัศิลปกรรมแบบมอญ เป็นพระพุทธรูปศกัดิ
สิทธ์ิเป็นท่ีเคารพศรัทธาของชาวบา้นทั้ง JD,SD,TK เป็นอยา่งมาก  ส่วนในขอ้ 4 พื้นท่ีริมน ้ า(ศาลา
ริมน ้ า) ชาวบ้าน JD,ให้ความสนใจแค่ A3, ส่วนชาวบา้นSD,ให้สนใจพอสมควรยกเวน้A4, ส่วน
ชาวบา้นTKไม่ไดใ้ห้ความสนใจเลย ในส่วนขอ้ 5 เจดียม์อญ ชาวบา้น JD,SD,TK ให้ความสนใจเขา้
พื้นท่ีเน่ืองจากเจดียม์อญเป็นเอกลกัษณ์ของความเป็นมอญมาตั้งแต่เร่ิมสร้างวดัของชาวบา้นท่ีอพยพ
มาจากพม่า ส่วนในพื้นท่ีอ่ืนๆก็มีเขา้บา้งไม่มากนกัเช่น พื้นท่ีอุโบสถ พื้นท่ีพิพิธภณัฑ์ พื้นท่ีศาลา
สวดศพ พื้นท่ีกุฎิพระ การท่ีชาวบา้น JD,SD,TK เขา้ใชส้อยแต่ละพื้นท่ีนั้นๆยอ่มมีนยัส าคญัวา่พื้นท่ี
นั้นส าคญัแตกต่างกนัไป แต่โดยสรุปแลว้เรียงจากมากไปหานอ้ยจากล าดบัท่ี1-4 ซ่ึงประกอบไปดว้ย 
ล าดบัท่ี 1 ศาลาการเปรียญ ล าดบัท่ี 2 หอสวดมนต์ ล าดบัท่ี3เจดียม์อญ กบั พื้นท่ีริมน ้ า(ศาลาริมน ้ า) 
ล าดบัท่ี 4 พระอุโบสถ 

6.4.2 กลุ่มพระสงฆ์  
 

 

     ตารางที ่86    พื้นท่ีการเขา้ใชส้อยอาคารของกลุ่มพระสงฆ ์ (เปรียบเทียบ 3 วดั)  
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สรุปข้อค้นพบการเข้าใช้สอยพื้นที่อาคารของกลุ่มพระสงฆ์(เปรียบเทียบ 3 วัด) สรุปขอ้
คน้พบการเขา้ใชส้อยอาคารของกลุ่มพระสงฆ ์ปรากฏวา่กลุ่มพระสงฆท์ั้ง JD,SD,TKใหค้วามสนใจ
เขา้ใชพ้ื้นท่ีใน ขอ้ 2 หอสวดมนต ์มากโดยเขา้พื้นท่ีน้ีในการท ากิจกรรมของสงฆ์คือ การท าวตัรเช้า
และการท าวตัรเยน็ซ่ึงจะตอ้งท าทุกวนั โดยการท าวตัรเชา้และท าวตัรเยน็เป็นธรรมเนียมเลียนแบบ
มาตั้งแต่สมยัพุทธกาล ซ่ึงพระสงฆจ์ะเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้เพื่อรับฟังโอวาทเป็นกิจวตัรประจ าวนั การ
ท าวตัรมีจุดมุ่งหมายอยา่งหน่ึงคือเพื่อเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้นัน่เอง และหอสวดมนตย์งัเป็นสถานท่ีท่ีมี
พระพุทธรูปหยกขาว ซ่ึงพระสงฆ์และชาวบา้นให้ความเคารพและศรัทธา เป็นอย่างมาก   ในขอ้ 1
ศาลาการเปรียญ เป็นพื้นท่ีท่ีพระสงฆ์ให้ความส าคัญในการเข้าใช้พื้นท่ีเพราะมีกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาและกิจกรรมประเพณีของชาวบา้นเขา้มาเช่ือมโยงหรือเก่ียวขอ้งเป็นส่วนใหญ่เช่น
การท าบุญวนัพระซ่ึงมีกิจกรรมท าทุกอาทิตย ์ในส่วนขอ้ 3 พระอุโบสถ เป็นพื้นท่ีท่ีมีความส าคญั
เหมือนกนัเพราะมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเขา้มาเช่ือมโยงหรือเก่ียวขอ้งเช่นวนัเขา้พรรษา ออก
พรรษา งานบวช เป็นตน้ ส่วนในขอ้ 4 พื้นท่ีริมน ้ า(ศาลาริมน ้ า) พระสงฆ์ TK B3,ให้ความสนใจ
เน่ืองจากมีกิจกรรมโดยกิจวตัรประจ าวนัในการรดน ้ าตน้ไมแ้ละดูแลความสะอาดพื้นท่ีทุกวนัอยู่
แลว้ ในส่วนขอ้ 5 เจดียม์อญ พระสงฆ์ JD B1, ให้ความสนใจเขา้พื้นท่ีเน่ืองจากมีความผูกพนักบั
เจดียม์อญตั้งแต่วยัเยาวแ์ละเป็นความเคยชินและหน้าท่ีท่ีจะตอ้งไปดูความเรียบร้อยบริเวณพื้นท่ี
เจดียม์อญดว้ย ส่วนในขอ้ 6 กุฏิพระ พระสงฆ์ SD B3, TK B2, ให้ความส าคญัในการใช้พื้นท่ี2รูป 
เน่ืองจากเป็นพระสงฆม์าจากพื้นท่ีอ่ืนท าใหไ้ม่คุน้เคยกบัพื้นท่ีมากนกั  
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6.4.3 กลุ่มกรรมการวดั  

 

             ตารางที ่87  พื้นท่ีการเขา้ใชส้อยอาคารของกลุ่มกรรมการวดั  (เปรียบเทียบ 3 วดั) 
 

สรุปข้อค้นพบการเข้าใช้สอยพืน้ที่อาคารของกลุ่มกรรมการวดั(เปรียบเทียบ 3 วัด) สรุปขอ้
คน้พบการเข้าใช้สอยอาคารของกลุ่มกรรมการวดั ปรากฏว่ากลุ่มกรรมการวดัทั้ง JD,SD,TKให้
ความสนใจเขา้ใช้พื้นท่ีใน ขอ้ 1 ศาลาการเปรียญ มากโดยเขา้พื้นท่ีน้ีในการท ากิจกรรมวนัพระเป็น
ส่วนใหญ่แต่มีบางวดั บางบุคคลท่ีเขา้ใชพ้ื้นท่ีแตกต่างกนัไปเช่นกรรมการวดัเจดียท์อง C1,เขา้ศาลา
การเปรียญเพราะเขา้ไปท าความสะอาดดูแลความเรียบร้อยทุกวนั ส่วน C2,C3,จะเขา้เฉพาะทุกวนั
พระ ส่วนกรรมการวดั วดัศาลาแดงเหนือจะเขา้ทุกวนั เน่ืองจากในช่วงตอนบ่ายสามโมงเยน็จะเขา้
ไปสวดมนตภ์าษามอญทุกวนั ส่วนกรรมการวดั วดัทา้ยเกาะใหญ่จะเขา้ช่วงวนัพระ ในขอ้ 2 หอสวด
มนต ์เป็นพื้นท่ีท่ีกรรมการวดั ทั้ง JD,SD,TK ส่วนใหญ่จะเขา้พื้นท่ีไปเพื่อไหวพ้ระพุทธรูป เน่ืองจาก
หอสวดมนต์เป็นสถานท่ีท่ีมีพระพุทธรูปหยกขาว กรรมการวดัเรียกกนัว่า "หลวงพ่อขาว" เป็น
พระพุทธรูปปางมารวิชยั สร้างจากหยกสีขาว แกะสลกัศิลปกรรมแบบมอญ เป็นพระพุทธรูปศกัดิ
สิทธ์ิเป็นท่ีเคารพศรัทธาของกรรมการวดั ทั้ ง JD,SD,TK เป็นอย่างมาก  ส่วนในข้อ 8 กุฏิพระ 
กรรมการวดั ทั้ ง JD,SD,TK ส่วนใหญ่จะเขา้ไปท่ีกุฏิพระ เน่ืองจากจะต้องมีการปรึกษาหารือกัน
ระหว่างกรรมการวดักับพระสงฆ์ในเร่ืองเก่ียวกับการจดักิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเช่นวนั
เข้าพรรษา วนัออกพรรษา เป็นต้นและกิจกรรมประเพณีของชุมชนชาวมอญเช่นประเพณีวนั
สงกรานตซ่ึ์งจะมีกิจกรรมของชาวมอญสอดแทรกอยูใ่นประเพณีสงกรานตจ์ านวนมากเช่นการแห่ 
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หงส์ ธงตะขาบเป็นตน้ ในส่วนขอ้ 9 หอไตร มีกรรมการวดัของวดัศาลาแดงเหนือจะเขา้ใชพ้ื้นท่ีทุก
วนัพระ เพราะกรรมการวดัเคร่งในพระพุทธศาสนามาก ส่วนในพื้นท่ีอ่ืนๆก็มีเขา้บา้งไม่มากนกัเช่น 
พื้นท่ีอุโบสถ พื้นท่ีพิพิธภณัฑ์ พื้นท่ีเจดียม์อญ การท่ีกรรมการวดั JD,SD,TK เขา้ใชส้อยแต่ละพื้นท่ี
นั้นๆยอ่มมีนยัส าคญัวา่พื้นท่ีนั้นส าคญัแตกต่างกนัไป แต่โดยสรุปแลว้เรียงจากมากไปหาน้อยจาก
ล าดบัท่ี1-4 ซ่ึงประกอบไปด้วย ล าดบัท่ี 1 ศาลาการเปรียญ ล าดบัท่ี 2 หอสวดมนต์ ล าดบัท่ี 3 กุฎิ
พระ และล าดบัท่ี 4 พิพิธภณัฑ ์ 
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บทที ่7  
สรุปผลการวจัิย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

การวิจัยเร่ือง บทบาทของวัดต่อวิถีชีวิตชุมชนไทย-มอญ ในอ าเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี ผูว้ิจยัใช้ รูปแบบ การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ของการ
วิจยั 2 ประการ คือ(1) เพื่อศึกษาบทบาทของวดัต่อวิถีชีวิตชุมชนไทย-มอญ ในอ าเภอสามโคก 
จงัหวดัปทุมธานี (2) เพื่อศึกษาความเช่ือมโยงระหว่างวดักบัชุมชนไทย-มอญ ในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
มรดกทางวฒันธรรมให้คงอยู่ต่อไป ในการวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยใช้แนวทางการสัมภาษณ์ การสังเกต และการสนทนากลุ่ม จากผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีส าคญั 
(Key-Informant)ไดแ้ก่กลุ่มประชากรตวัอย่างท่ีเลือก ประกอบไปดว้ย (1) กลุ่มชาวบา้น12คน แยก
เป็น3วดัคือวดัเจดียท์อง 4คน วดัศาลาแดงเหนือ 4 คน วดัทา้ยเกาะใหญ่ 4 คน (2)กลุ่มกรรมการวดั 9
คน แยกเป็น3 วดั คือ วดัเจดียท์อง 3 คน วดัศาลาแดงเหนือ 3 คน วดัทา้ยเกาะใหญ่ 3 คน (3)กลุ่ม
พระสงฆ์ 9รูป แยกเป็น 3 วดั คือ วดัเจดียท์อง 3 รูป วดัศาลาแดงเหนือ 3 รูป วดัทา้ยเกาะใหญ่ 3 รูป 
(4)กลุ่มวดั 9 รูป แยกเป็น 3 วดั คือ วดัเจดียท์อง 3 คน วดัศาลาแดงเหนือ 3 คน วดัทา้ยเกาะใหญ่ 3
คน(โดยสัมภาษณ์ผ่านทางพระสงฆ์ชุดเดิมในกลุ่มท่ี 3) เพื่อน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ สรุป
ผลการวจิยั การอภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี    
 

 7.1 สรุปผลการวจัิย 

 การศึกษาคน้ควา้ บทบาทของวัดต่อวิถีชีวิตชุมชนไทย-มอญ ในอ าเภอสามโคก 
จังหวัดปทุมธานี ใชก้รอบความคิดเชิงทฤษฏี 3 ทฤษฎีดว้ยกนัประกอบไปดว้ย (1) กรอบความคิด
เชิงทฤษฏีของ กฤติน จนัทร์สนธิมา มาวิเคราะห์ในส่วนของบทบาทของชาวบา้น และกรรมการวดั 
(2) กรอบความคิดเชิงทฤษฏีของ มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั มาวิเคราะห์ในส่วนของ
บทบาทของวดั (3) กรอบความคิดเชิงทฤษฏีของ พระมหากฤษฎา นนัทเพรช และพระมหาทนงชยั 
บูรณพิสุทธิ  โดยมีการสรุปผลรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

7.1.1 ข้อมูลสรุปผล บทบาท ชาวบ้าน วดั พระสงฆ์ และกรรมการวดั (แต่ละวดั) 
 7.1.1.1. สรุปผลบทบาทของชาวบ้าน (การอนุรักษม์รดกวฒันธรรมมอญ) 
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       ตารางท่ี 88 สรุปผลบทบาทของชาวบา้น 3 วดั 

1) ชาวบ้านวดัเจดีย์ทอง 
                                จากตารางที่ 88 การสรุปผลพบว่า ชาวบา้นวดัเจดียท์อง (A1-

A4) มีความคิดเห็นต่อบทบาทในดา้น ขอ้ (2) การบริหารจดัการเงินบริจาค ขอ้ (3) การจดัการศาสน
สมบติัของวดั ขอ้(4) ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั และขอ้ (5) การท ากิจกรรมต่างๆ แทน
พระสงฆ์ อยู่ในระดับมากทุกข้อ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ชาวบ้านมีความเช่ือมโยงกับทางวดัและ
พระสงฆ์ค่อนข้างมากโดยดูได้จากกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้อ เช่นในข้อ (2) การบริหารจดั
การเงินบริจาค เป็นการให้เงินเพื่อสนับสนุนในเชิงเศรษฐกิจ โดยน าเงินบริจาคไปใช้จ่ายในส่วน
ของวดัเช่นจ่ายค่าน ้ า ค่าไฟ  การสร้างและบูรณะอาคารสถานท่ีซ่ึงถือเป็นการอนุรักษ์มรดก
วฒันธรรมโดยมุ่งเน้นไปท่ีโบราณสถานและโบราณวตัถุ และในขอ้ (4) ก็เป็นการสร้างบทบาทใน
เชิงสนบัสนุนในรูปของแรงงานในการช่วยเหลือกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ท าให้บทบาทของ
ชาวบ้านวดัเจดียท์องมีความสัมพนัธ์และความเช่ือมโยงกบัวดัในด้านบทบาทเชิงเศรษฐกิจและ
แรงงาน โดยผา่นการท ากิจกรรมต่างๆ 

  2) ชาวบ้านวดัศาลาแดงเหนือ 
                                 จากตารางที่ 88 การสรุปผลพบว่า ชาวบา้นวดัศาลาแดงเหนือ

(A1-A4) มีความคิดเห็นต่อบทบาทในด้าน ข้อ (2) การบริหารจัดการเงินบริจาค ข้อ (3) การ
จดัการศาสนสมบติัของวดั ขอ้ (4) ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั และขอ้ (5) การท ากิจกรรม
ต่างๆ แทนพระสงฆ ์อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ (มีความคลา้ยคลึงกนักบัชาวบา้นวดัเจดียท์อง) ซ่ึงแสดง
ให้เห็นว่า ชาวบา้นมีความเช่ือมโยงกบัทางวดัและพระสงฆ์ค่อนขา้งมากโดยดูได้จากกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนในแต่ละขอ้ เช่นในขอ้ (3) การจดัการศาสนสมบติัของวดั เป็นการจดัการดูแลอาคารสถานท่ี
ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารเช่น การต่อเติมอาคาร การสร้างและบูรณะอาคารสถานท่ี (เป็น
การให้เงินเพื่อสร้างบทบาทการสนบัสนุนในเชิงเศรษฐกิจ ซ่ึงถือเป็นการอนุรักษม์รดกวฒันธรรม
ประเภทจบัตอ้งได้ รวมไปถึงการสร้างบทบาทเชิงสนับสนุนในรูปของแรงงานในการช่วยเหลือ
กิจกรรมต่างๆในวดั เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ของชุมชน วดั เขม้แขง็ข้ึน 

 



  208 

  3) ชาวบ้านวดัท้ายเกาะใหญ่ 
       จากตารางที่ 88 การสรุปผลพบว่า ชาวบา้นวดัทา้ยเกาะใหญ่

(A1-A4) มีความคิดเห็นต่อบทบาทในดา้น ขอ้ (3) การจดัการศาสนสมบติัของวดั ขอ้ (4) ช่วยเหลือ
กิจกรรมต่างๆ ภายในวดั และขอ้ (5) การท ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ ์อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ซ่ึง
แสดงให้เห็นวา่ ชาวบา้นมีความเช่ือมโยงกบัทางวดัและพระสงฆค์่อนขา้งมากโดยดูไดจ้ากกิจกรรม
ท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขอ้ เช่นในขอ้ (4) ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั เป็นการช่วยเหลือในการ
อนุรักษ์มรดกวฒันธรรมประเภทจบัตอ้งไม่ได้เช่นกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ซ่ึงจะสอดแทรก
ความเป็นอตัลกัษณ์ของมอญเขา้ไป โดยเฉพาะเร่ืองการแห่หงษ ์ธงตะขาบในวนัสงกรานต ์(ท าให้
เกิดความเช่ือมโยงในการสร้างบทบาทเชิงสนบัสนุนในรูปของแรงงาน) ซ่ึงเป็นประเพณีวฒันธรรม
ของชาวมอญมาตั้งแต่โบราณ กิจกรรมต่างๆท่ีจดัข้ึนภายในวดั และชุมชน ส่วนมากจะสอดแทรกวิถี
ชีวติความเป็นมอญเขา้ไปในกิจกรรมนั้นๆไม่มากก็นอ้ยข้ึนอยูก่บัผูน้  าชุมชนหรือชาวบา้นเป็นส าคญั  
                 

 7.1.1.2. สรุปผลบทบาทของวดั 

 
       ตารางที ่89 สรุปผลบทบาทของวดั 3 วดั 
 

  1) วดัเจดีย์ทอง 
   จากตารางที่ 89 การสรุปผลพบว่า วดัเจดียท์อง (B1-B3) 

มีความคิดเห็นต่อบทบาทในดา้น ขอ้ (6)  เป็นสถานท่ีจดังานเทศกาลการ ขอ้ (8) เป็นศูนยศิ์ลปะและ
วฒันธรรม ขอ้ (11) เป็นท่ีประกอบพิธีกรรม อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ สถานท่ีวดัมี
ความเช่ือมโยงกบัชาวบา้น กรรมการวดัและพระสงฆค์่อนขา้งมากโดยดูไดจ้ากกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนใน
แต่ละข้อ เช่นในข้อ (11) เป็นท่ีประกอบพิธีกรรม กิจกรรมต่างๆท่ีเกิดข้ึนภายในวดัเช่น งาน
ประเพณีวนัสงกรานต ์ก็ตอ้งใชอ้าคารสถานท่ีภายในวดัในการจดักิจกรรมทั้งภายในและภายนอก
อาคาร ท าให้เกิดความเช่ือมโยงในดา้นการใชพ้ื้นท่ีเพื่อสังคม วฒันธรรม (Socio-Cultural Area) ท า
ให้วดัเจดีย์ทองมีบทบาทเป็นเชิงสังคม วฒันธรรม (Socio-Cultural Role) ท่ีท าให้ชุมชนมีความ
เช่ือมโยงและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยผ่านการท ากิจกรรม ซ่ึงในวนัสงกรานต์นั้ น
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ชาวบา้นจะใส่ชุดมอญมาวดัเพื่อท าบุญและท ากิจกรรม การท าอาหารมอญมาถวายพระท่ีวดั การ
สนทนาภาษามอญ เป็นตน้ 

  2) วดัศาลาแดงเหนือ  
   จากตารางที่  89 การสรุปผลพบว่า วดัศาลาแดงเหนือ

(B1-B3)  มีความคิดเห็นต่อบทบาทในดา้น ขอ้ (6)  เป็นสถานท่ีจดังานเทศกาลการ ขอ้ (8) เป็นศูนย์
ศิลปะและวฒันธรรม ขอ้ (11) เป็นท่ีประกอบพิธีกรรม อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า 
สถานท่ีวดัมีความเช่ือมโยงกับชาวบ้าน กรรมการวดัและพระสงฆ์ค่อนข้างมากโดยดูได้จาก
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขอ้ เช่นในขอ้ (8) เป็นศูนยศิ์ลปะและวฒันธรรม ท่ีวดัน้ีจะมีมรดกทาง
วฒันธรรมท่ีจบัตอ้งไดป้ระเภทโบราณสถานและโบราณวตัถุค่อนขา้งมากเช่น บา้นมอญ กุฎิพระ 
หอไตร ใบลานมอญ ท่ีกรองน ้ าโบราณ เจดียม์อญ เป็นตน้ ท าให้วดัศาลาแดงเหนือ มีบทบาทเป็น
เชิงสังคม วฒันธรรม (Socio-Cultural Role) ท่ีท าให้ชุมชนมีความเช่ือมโยงและสร้างความเขม้แข็ง
ใหก้บัชุมชน โดยผา่นการท ากิจกรรม  

  3) วดัท้ายเกาะใหญ่ 
   จากตารางที ่89 การสรุปผลพบวา่ วดัทา้ยเกาะใหญ่ (B1-

B3) มีความคิดเห็นต่อบทบาทในดา้น ขอ้ (6)  เป็นสถานท่ีจดังานเทศกาลการ ขอ้ (8) เป็นศูนยศิ์ลปะ
และวฒันธรรม ขอ้ (11) เป็นท่ีประกอบพิธีกรรม อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ สถานท่ี
วดัมีความเช่ือมโยงกบัชาวบ้าน กรรมการวดัและพระสงฆ์ค่อนขา้งมากโดยดูได้จากกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนในแต่ละขอ้ เช่นในขอ้ (6) เป็นสถานท่ีจดังานเทศกาลการ กิจกรรมต่างๆท่ีเกิดข้ึนภายในวดั
เช่น งานประเพณีวนัสงกรานต ์ก็ตอ้งใช้อาคารสถานท่ีภายในวดัในการจดักิจกรรมทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร ซ่ึงในวนัสงกรานตน์ั้นชาวบา้นจะใส่ชุดมอญมาวดัเพื่อท าบุญและท ากิจกรรม ท าให้
วดัทา้ยเกาะใหญ่มีบทบาทเป็นเชิงสังคม วฒันธรรม (Socio-Cultural Role) 

 
 7.1.1.3. สรุปผลบทบาทของพระสงฆ์ 
 

 
        ตารางที ่90 สรุปผลบทบาทของพระสงฆ ์3 วดั 
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  1) พระสงฆ์วดัเจดีย์ทอง  
        จากตารางที ่90 การสรุปผลพบวา่ พระสงฆว์ดัเจดียท์อง (B1-

B3) มีความคิดเห็นต่อบทบาทในดา้น ขอ้ (2) บทบาทดา้นการอบรมทางจริยธรรม ขอ้ (3) บทบาท
ด้านการเผยแผ่ธรรม ข้อ  (6) บทบาทด้านการพัฒนาจิตใจ ข้อ  (7) บทบาทด้านอนุ รักษ์
ศิลปวฒันธรรม อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ บทบาทของพระสงฆ์ มีความเช่ือมโยง
กบัชาวบ้าน กรรมการวดั ค่อนขา้งมากโดยดูได้จากกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขอ้ เช่นในขอ้ (2) 
บทบาทด้านการอบรมทางจริยธรรม กิจกรรมต่างๆท่ีเกิดข้ึนคือให้ชาวบา้นถือศีล 5,8,10 รวมถึง
พระสงฆ์ในการการถือศีล 227 ข้อด้วย ท าให้พระสงฆ์มีบทบาทเชิงวฒันธรรม-จิตวิญญาณ 
(Cultural-Spiritual  Role) ในการอบรมสั่งสอนชาวบา้น และการฝึกปฎิบติั (Practice) ตนเอง  

  2) พระสงฆ์วดัศาลาแดงเหนือ   
         จากตารางที่  90 การสรุปผลพบว่า พระสงฆ์วดัศาลาแดง

เหนือ (B1-B3) มีความคิดเห็นต่อบทบาทในดา้น ขอ้ (2) บทบาทดา้นการอบรมทางจริยธรรม ขอ้ (3) 
บทบาทด้านการเผยแผ่ธรรม ข้อ (6) บทบาทด้านการพฒันาจิตใจ ข้อ (7) บทบาทด้านอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า พระสงฆ์มีความเช่ือมโยงกบัชาวบา้น
ค่อนขา้งมากโดยดูไดจ้ากกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขอ้ เช่นในขอ้ (3) บทบาทดา้นการเผยแผธ่รรม
โดยการเทศน์ แสดงธรรม ปาฐกถาธรรมของพระสงฆต่์อชาวบา้น ซ่ึงชาวบา้นวดัศาลาแดงเหนือให้
ความศรัทธาพระสงฆ์อย่างมาก ท าให้พระสงฆ์ มีบทบาทเชิงวฒันธรรมและผูน้ าจิตวิญญาณ 
(Cultural-Spiritual  Role) ในการอบรมสั่งสอนชาวบา้น และการฝึกปฎิบติั (Practice) ตนเองสูงมาก 

  3) พระสงฆ์วดัท้ายเกาะใหญ่ 
        จากตารางที่ 90 การสรุปผลพบวา่ พระสงฆว์ดัทา้ยเกาะใหญ่ 

(B1-B3) มีความคิดเห็นต่อบทบาทในด้าน ข้อ (2) บทบาทด้านการอบรมทางจริยธรรม ข้อ (3) 
บทบาทด้านการเผยแผ่ธรรม ข้อ (6) บทบาทด้านการพฒันาจิตใจ ข้อ (7) บทบาทด้านอนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรม อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า พระสงฆ์มีความเช่ือมโยงกบัชาวบา้น
ค่อนขา้งมากโดยดูไดจ้ากกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขอ้ เช่นในขอ้ (6) บทบาทดา้นการพฒันาจิตใจ 
โดยการนั่งสมาธิ เจริญวิปัสสนา และการนั่งวิปัสสนากรรมฐานส าหรับพระ ซ่ึงชาวบา้นวดัศาลา
แดงเหนือให้ความศรัทธาพระสงฆ์อยา่งมาก ท าให้พระสงฆ์ มีบทบาทเชิงวฒันธรรมและผูน้ าจิต
วิญญาณ (Cultural-Spiritual  Role) ในการอบรมสั่งสอนชาวบ้าน และการฝึกปฎิบัติ (Practice) 
ตนเองสูงมาก 
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   7.1.1.4. สรุปผลบทบาทของกรรมการวดั 

 
      ตารางที ่91  สรุปผลบทบาทของกรรมการวดั 3 วดั 
 

  1) กรรมการวดั วดัเจดีย์ทอง  
        จากตารางที่ 91  การสรุปผลพบวา่ กรรมการวัด วดัเจดียท์อง 

(C1-C3) มีความคิดเห็นต่อบทบาทในด้าน ข้อ (2) การบริหารจัดการเงินบริจาค ข้อ  (3) การ
จดัการศาสนสมบติัของวดั ขอ้ (4) ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั และขอ้ (5) การท ากิจกรรม
ต่างๆ แทนพระสงฆ์ อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า กรรมการวดั มีความเช่ือมโยงกบั
ทางวดัและพระสงฆ์ค่อนขา้งมากโดยดูได้จากกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในแต่ละข้อ เช่นในข้อ (2) การ
บริหารจดัการเงินบริจาค เป็นการให้เงินเพื่อสนบัสนุนในเชิงเศรษฐกิจ โดยน าเงินบริจาคไปใชจ่้าย
ในส่วนของวดัเช่นจ่ายค่าน ้ า ค่าไฟ  การสร้างและบูรณะอาคารสถานท่ีซ่ึงถือเป็นการอนุรักษม์รดก
วฒันธรรมโดยมุ่งเนน้ไปท่ีโบราณสถานและโบราณวตัถุ ในส่วนของการสนบัสนุนแรงงานมุ่งไปท่ี
การช่วยเหลือกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ท าให้บทบาทของกรรมการวดั วดัเจดีย์ทองมี
ความสัมพนัธ์และความเช่ือมโยงกบัวดัในดา้นบทบาทเชิงเศรษฐกิจและแรงงานค่อนขา้งมาก โดย
ผา่นการท ากิจกรรมต่างๆ  

  2) กรรมการวดั วดัศาลาแดงเหนือ   
        จากตารางที่ 91  การสรุปผลพบวา่ กรรมการวดั วดัศาลาแดง

เหนือ  (C1-C3) มีความคิดเห็นต่อบทบาทในดา้น ขอ้ (1) การบริหารจดัการท่ีดินของวดั ขอ้ (2) การ
บริหารจดัการเงินบริจาค ขอ้ (3) การจดัการศาสนสมบติัของวดั ขอ้ (4) ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ 
ภายในวดั และขอ้ (5) การท ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ ์อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่ 
กรรมการวดั วดัศาลาแดงเหนือ มีความรักและศรัทธาต่อวดัสูงมาก มีความเช่ือมโยงกบัทางวดัและ
พระสงฆอ์ยา่งมากโดยดูไดจ้ากกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขอ้ เช่นในขอ้ (3) การจดัการศาสนสมบติั
ของวดั โดยน าเงินไปเป็นค่าใชจ่้ายในการบูรณะและซ่อมแซมพระอุโบสถ วิหาร เจดีย ์กุฎิสงฆ ์ ซ่ึง
เป็นสมบติัของพระพุทธศาสนา ซ่ึงเป็นการสนบัสนุนในเชิงมูลค่าทางเศรษฐกิจอยา่งหน่ึง รวมไป
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ถึงเพื่อบ ารุงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ให้ย ัง่ยืนสืบต่อไป ในรูปของแรงงานนั้น ก็ช่วยเหลือ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาซ่ึงเป็นก าลงัสนบัสนุนดา้นแรงงาน ท าใหบ้ทบาทของกรรมการวดั วดั
เจดียท์องมีความสัมพนัธ์และความเช่ือมโยงกบัวดัในดา้นบทบาททางดา้นเศรษฐกิจและแรงงาน 
โดยผา่นการท ากิจกรรมต่างๆ   

  3) กรรมการวดั วดัท้ายเกาะใหญ่ 
         จากตารางที่ 91  การสรุปผลพบวา่ กรรมการวดั วดัทา้ยเกาะ

ใหญ่  (C1-C3) มีความคิดเห็นต่อบทบาทในด้าน ข้อ (3) การจดัการศาสนสมบติัของวดั ขอ้ (4) 
ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั และขอ้ (5) การท ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ ์อยูใ่นระดบัมาก
ทุกขอ้ ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ กรรมการวดั วดัทา้ยเกาะใหญ่  มีความเช่ือมโยงกบัทางวดัและพระสงฆ์
อยา่งมากโดยดูไดจ้ากกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในแต่ละขอ้ เช่นในขอ้ (4) ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายใน
วดั โดยมีกิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวกบัประเพณีวฒันธรรมมอญมากเช่น ประเพณีสงกรานต์ (ปัจอะห์
ต๊ะห์) เป็นเทศกาลส าคญัประจ าปี ของชาวมอญ จะมีการท าบุญเฉลิมฉลองกนัอย่างมโหฬารใน
ชุมชน โดยเฉพาะประเพณีแห่หงษ์ ธงตะขาบซ่ึงเป็นการสืบสานประเพณีและพิธีกรรมของชาว
มอญ ท าให้บทบาทของกรรมการวดั มีส่วนช่วยเหลือดา้นแรงงานและทุนทรัพยใ์นการท ากิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา ท าให้กรรมการวดั วดัทา้ยเกาะใหญ่ มีส่วนสนับสนุนทางด้านเศรฐกิจและ
แรงงาน ในการสร้างความสัมพนัธ์และความเช่ือมโยงกบัวดั โดยผา่นการท ากิจกรรมต่างๆ   

  
7.1.2 ข้อมูลสรุปเปรียบเทียบ บทบาท ชาวบ้าน วดั พระสงฆ์ กรรมการวดั (รวม 3

วดั) 
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รูปภาพที ่65 แผนผงับทบาท ชาวบ้าน วดั พระสงฆ์ กรรมการวดั 

7.1.2.1. บทบาทชาวบ้าน วดัเจดียท์อง วดัศาลาแดงเหนือ วดัทา้ยเกาะใหญ่ 
  จากตารางที่ 88  การสรุปเปรียบเทียบพบวา่ บทบาทชาวบา้น วดั

เจดียท์อง วดัศาลาแดงเหนือ วดัท้ายเกาะใหญ่ มีความคิดเห็นในเร่ืองบทบาทของวดัต่อวิถีชีวิต

1. บทบาทดา้นการศึกษา 
2. บทบาทดา้นการอบรมทาง 
     จริยธรรม 
3. บทบาทดา้นการเผยแผธ่รรม 
4. บทบาทดา้นการพฒันาชนบท 
5. บทบาทดา้นสงัคมสงเคราะห์   
6. บทบาทดา้นการพฒันาจิตใจ 
7. บทบาทดา้นการส่งเสริมและ
อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม 
8. บทบาทดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
9. บทบาทดา้นการรักษาโรค 
 
(พระมหากฤษฎา นนัทเพชร, 2540) 
(พระมหาทนงชยั บูรณพิสุทธิ, 2550) 

บทบาท 
พระสงฆ์ 

การอนุรักษ์ 
มรดกทางวฒันธรรม 

บทบาทชาวบ้าน 
และ 

กรรมการวดั 

1.ร่วมการบริหารจดัการท่ีดิน 
     ของวดั                                           
2.ร่วมการบริหารจดัการเงิน 
     บริจาค                                                
3.ร่วมการบริหารจดัการศาสน 
     สมบติัของวดั                                                
4.คอยช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ          
    ภายในวดั                                                       
5.คอยรับใชท้ ากิจต่างๆ แทน  
    พระสงฆ ์     
             
(กฤติน จนัทร์สนธิมา, 2557) 

1) เป็นสถานศึกษา 
2)  เป็นสถานสงเคราะห์  
3)  เป็นสถานพยาบาล  
4)  เป็นท่ีพกัคนเดินทาง 
5)  เป็นสถานท่ีท่ีชาวบา้นพบปะ 
      สงัสรรค ์และพกัผอ่น 
6)  เป็นสถานท่ีจดังานเทศกาลและ  
     มหรสพต่าง ๆ  
7)  เป็นท่ีไกล่เกล่ียขอ้พิพาท 
8)  เป็นศูนยก์ลางศิลปะและ  
     วฒันธรรม   
9)  เป็นคลงัพสัดุ ส าหรับเก็บของใช ้ 
      ต่าง ๆ  
10) เป็นศูนยก์ลางการบริหารประเทศ 
11) เป็นท่ีประกอบพิธีกรรม  
 

 (มหาวิทยาลยั 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, 2551) 

บทบาท 
วดั 

บทบาทด้านสังคม 
และวฒันธรรม 

บทบาทด้านวฒันธรรมและ
ผู้น าจติวญิญาน 

สนับสนุนทางด้าน
เศรษฐกจิและแรงงาน 
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ชุมชนไทย-มอญ ในอ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ในดา้นบทบาทของชาวบา้น อยู่ในระดบัสูง 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีความคิดเห็นต่อบทบาทในดา้น ขอ้ (3) การจดัการศาสนสมบติัของ
วดั ขอ้ (4) ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั และขอ้ (5) การท ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ ์อยูใ่น
ระดบัมากทุกขอ้ เม่ือวิเคราะห์บทบาทชาวบา้นทั้ง 3 วดัพบว่า มุ่งเนน้ไปในทางการสนบัสนุนดา้น
เศรษฐกิจและแรงงาน ดงัรูปภาพท่ี 65  โดยการถวายเงิน มอบเงินให้กบัทางวดั และออกแรงในการ
ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆในพื้นท่ีวดั ท าให้เกิดบทบาทเชิงสนับสนุนเศรษฐกิจและแรงงานของ
ชาวบา้นต่อวดัและพื้นท่ีวดั 

 
7.1.2.2. บทบาทของวดั วดัเจดียท์อง วดัศาลาแดงเหนือ วดัทา้ยเกาะใหญ่               
             จากตารางที่ 89  การสรุปเปรียบเทียบพบว่า บทบาทของวดั วดั

เจดียท์อง วดัศาลาแดงเหนือ วดัท้ายเกาะใหญ่ มีความคิดเห็นในเร่ืองบทบาทของวดัต่อวิถีชีวิต
ชุมชนไทย-มอญ ในอ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ในดา้นบทบาทของวดั อยู่ในระดบัสูงเม่ือ
เทียบรายขอ้ท่ีตอบเหมือนกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีความคิดเห็นต่อบทบาทในดา้น ขอ้ 
(6) เป็นสถานท่ีจดังานเทศกาลการ ขอ้ (8) เป็นศูนยศิ์ลปะและวฒันธรรม ขอ้ (11) เป็นท่ีประกอบ
พิธีกรรม อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เม่ือวเิคราะห์บทบาทวดัทั้ง3วดัพบวา่ มุ่งเนน้ไปในทางดา้นบทบาท
เชิงสังคม และ วฒันธรรม ดังรูปภาพท่ี 65  โดยผ่านการท ากิจกรรมต่างๆภายในวดั ซ่ึงกิจกรรม
ต่างๆท่ีเกิดข้ึนจะสอดแทรกวฒันธรรมมอญเข้าไปด้วยเช่นประเพณีแห่หงษ์ ธงตะขาบ ในวนั
สงกรานต ์ท าใหเ้กิดพื้นท่ีทางสังคม และวฒันธรรม ข้ึนภายในวดั  

 
7.1.2.3. บทบาทของพระสงฆ์ วดัเจดียท์อง วดัศาลาแดงเหนือ วดัทา้ยเกาะ

ใหญ่ 
   จากตารางที่  90  การสรุปเปรียบเทียบพบว่า บทบาทของ

พระสงฆ ์วดัเจดียท์อง วดัศาลาแดงเหนือ วดัทา้ยเกาะใหญ่ มีความคิดเห็นในเร่ืองบทบาทของวดัต่อ
วิถีชีวิตชุมชนไทย-มอญ ในอ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ในด้านบทบาทของพระสงฆ์ อยู่ใน
ระดบัสูงเม่ือเทียบรายขอ้ท่ีตอบเหมือนกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มีความคิดเห็นต่อบทบาท
ในด้าน ข้อ (2) บทบาทด้านการอบรมทางจริยธรรม ข้อ (3) บทบาทด้านการเผยแผ่ธรรม ข้อ
(6)บทบาทดา้นการพฒันาจิตใจ ขอ้ (7) บทบาทดา้นอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
เม่ือวิเคราะห์บทบาทพระสงฆ์ทั้ง 3 วดัพบว่า มุ่งเน้นไปในทางดา้นวฒันธรรม และการฝึกปฎิบติั 
(Practice)โดยผา่นการท ากิจกรรมต่างๆภายในวดั เช่นการอบรมให้ชาวบา้นถือศีล 5,8,10 การเทศน์ 
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แสดงธรรม ปาฐกถาธรรมของพระสงฆ์ ท าให้เกิดบทบาททางวฒันธรรมและผูน้ าจิตวิญญาณ ดงั
รูปภาพท่ี 65  ข้ึนภายในวดัและชุมชน 

                        
7.1.2.4. บทบาทของกรรมการวัด วดัเจดียท์อง วดัศาลาแดงเหนือ วดัทา้ย

เกาะใหญ่ 
  จากตารางที่  91  การสรุปเปรียบเทียบพบว่า บทบาทของ

กรรมการวดั วดัเจดียท์อง วดัศาลาแดงเหนือ วดัทา้ยเกาะใหญ่ มีความคิดเห็นในเร่ืองบทบาทของวดั
ต่อวถีิชีวติชุมชนไทย-มอญ ในอ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ในดา้นบทบาทของกรรมการวดั อยู่
ในระดับสูงเม่ือเทียบรายข้อท่ีตอบเหมือนกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความคิดเห็นต่อ
บทบาทในดา้น ขอ้ (3) จดัการศาสนสมบติัของวดั ขอ้ (4) ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวดั ขอ้ (5) 
ท ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ์ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ เม่ือวิเคราะห์บทบาทกรรมการวดั ทั้ง 3 วดั
พบวา่ มุ่งเน้นไปในทางการสนบัสนุนดา้นเศรษฐกิจและแรงงาน ดงัรูปภาพท่ี 65  โดยผ่านการท า
กิจกรรมต่างๆภายในวดั เช่นประเพณีสงกรานต ์(ปัจอะห์ตะ๊ห์) เป็นเทศกาลส าคญัประจ าปี ของชาว
มอญ โดยการออกแรงกายแรงใจในการช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ  ข้ึนภายในวดั  
                    

7.1.3 ข้อมูล สรุปผลพืน้ที่การเข้าใช้สอยอาคารในวดั (แต่ละวดั) 
 7.1.3.1. กลุ่มชาวบ้าน 

 
         ตารางท่ี 92 สรุปผลพื้นท่ีการเขา้ใชส้อยอาคารของกลุ่มชาวบา้น 3 วดั 
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  1) ชาวบ้านวดัเจดีย์ทอง 
         จากตารางที่ 92  การศึกษาพบว่าชาวบา้นวดัเจดียท์อง (A1-

A4) มีความคิดเห็นต่อการเขา้ใชส้อยพื้นท่ีอาคารในวดั โดยเรียงจากมากไปหานอ้ย อนัดบัท่ี1 ขอ้ (1) 
ศาลาการเปรียญ  อนัดบัท่ี2 ขอ้ (2) หอสวดมนต ์อนัดบัท่ี3 ขอ้ (3) พระอุโบสถ เม่ือวเิคราะห์การเขา้
ใชพ้ื้นท่ีของชาวบา้นวดัเจดียท์อง พบวา่ ขอ้ (1 ) ศาลาการเปรียญ  ถูกใชเ้ป็นพื้นท่ีสังคมสงเคราะห์ 
Social Work การมาถือศีล ฟังธรรมร่วมกนั และการฝึกปฎิบติั ทางดา้นการนัง่สมาธิ  สวดมนตภ์าษา
มอญ ส าหรับชาวบา้นแลว้ พื้นท่ีศาลาการเปรียญ เป็นพื้นท่ีจดักิจกรรม ท าบุญ ท าทานร่วมกนัของผู ้
มีจิตศรัทธา เป็นการจดักิจกรรมท่ีช่วยสนบัสนุนเชิงแรงงานและเศรษฐกิจใหแ้ก่วดั  
 

2) ชาวบ้านวดัศาลาแดงเหนือ 
       จากตารางที่ 92  การศึกษาพบว่าชาวบา้นวดัศาลาแดงเหนือ

(A1-A4) มีความคิดเห็นต่อการเขา้ใชส้อยพื้นท่ีอาคารในวดั โดยเรียงจากมากไปหานอ้ย อนัดบัท่ี 1 
ขอ้ (1) ศาลาการเปรียญ  อนัดบัท่ี 2 ขอ้ (4) พื้นท่ีริมน ้ า อนัดบัท่ี 3 ขอ้ (2) หอสวดมนต์  (5) เจดีย์
มอญ เม่ือวิเคราะห์การเขา้ใชพ้ื้นท่ีของชาวบา้นวดัศาลาแดงเหนือพบวา่ ขอ้(1)ศาลาการเปรียญ  ถูก
ใช้เป็นพื้นท่ีสังคมสงเคราะห์ (Social Work) การมาถือศีล ฟังธรรมร่วมกัน และการฝึกปฎิบัติ 
(Practice)  ทางดา้นการนัง่สมาธิ  สวดมนตภ์าษามอญ ส าหรับชาวบา้นแลว้ พื้นท่ีศาลาการเปรียญ 
เป็นพื้นท่ี ส าหรับให้ชาวบา้นไดร่้วมท าบุญ ท าทาน และยงัท าหนา้ท่ีเป็นผูเ้สนบัสนุนทางเศรษฐกิจ
ใหก้บัวดัดว้ย  

             3) ชาวบ้านวดัท้ายเกาะใหญ่  
        จากตารางที่ 92  การศึกษาพบว่าชาวบ้านวดัท้ายเกาะใหญ่ 

(A1-A4) มีความคิดเห็นต่อการเขา้ใชส้อยพื้นท่ีอาคารในวดั โดยเรียงจากมากไปหานอ้ย อนัดบัท่ี 1 
ขอ้ (1) ศาลาการเปรียญ  อนัดบัท่ี2 ขอ้ (2) หอสวดมนต์ อนัดบัท่ี 3 ขอ้ (8) กุฏิพระ เม่ือวเิคราะห์การ
เขา้ใช้พื้นท่ีของชาวบา้นวดัศาลาแดงเหนือพบว่า ขอ้ (1) ศาลาการเปรียญ  ถูกใช้เป็นพื้นท่ีสังคม
สงเคราะห์ (Social Work) การมาถือศีล ฟังธรรมร่วมกนั และการฝึกปฎิบติั ทางดา้นการนั่งสมาธิ  
สวดมนต์ ส าหรับชาวบา้นแลว้ พื้นท่ีศาลาการเปรียญ เป็นพื้นท่ี ส าหรับให้ชาวบา้นไดร่้วมท าบุญ 
ท าทาน และยงัท าหนา้ท่ีเป็นผูเ้สนบัสนุนทางเศรษฐกิจใหก้บัวดัดว้ย  
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7.1.3.2. กลุ่มพระสงฆ์ 

 
       ตารางที ่93 สรุปผลพื้นท่ีการเขา้ใชส้อยอาคารของกลุ่มพระสงฆ ์3 วดั 

  1) พระสงฆ์ วดัเจดีย์ทอง 
        จากตารางที่ 93  การศึกษาพบว่าพระสงฆ์ วดัเจดียท์อง(B1-

B3) มีความคิดเห็นต่อการเขา้ใชส้อยพื้นท่ีอาคารในวดั โดยเรียงจากมากไปหานอ้ย อนัดบัท่ี1 ขอ้ (2) 
หอสวดมนต ์ อนัดบัท่ี 2 ขอ้ (3) พระอุโบสถ อนัดบัท่ี 3 ขอ้ (1) ศาลาการเปรียญ เม่ือวิเคราะห์การ
เขา้ใช้พื้นท่ีของพระสงฆ์ วดัเจดียท์องพบว่า ขอ้ (2) หอสวดมนต์ ถูกใช้เป็นพื้นท่ีของพระสงฆ์ใน
การท าวตัรเช้า เยน็ มากท่ีสุด เพราะตอ้งมาฝึกปฎิบติั (Practice) ทุกวนั  ส าหรับพระสงฆ์ วดัเจดีย์
ทอง มีบทบาททางดา้นวฒันธรรมและเป็นผูน้ าจิตวิญญาน ให้กบัชาวบา้น ดงันั้นพื้นท่ีหอสวดมนต์
ควรส่งเสริมใหม้ากท่ีสุด เพราะมีความเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนัทั้งพระสงฆก์บัชาวบา้นและกรรมการ
วดั  

  2) พระสงฆ์ วดัศาลาแดงเหนือ 
        จากตารางที่ 93   การศึกษาพบวา่พระสงฆ ์วดัศาลาแดงเหนือ

(B1-B3) มีความคิดเห็นต่อการเขา้ใช้สอยพื้นท่ีอาคารในวดั โดยเรียงจากมากไปหาน้อย อนัดบัท่ี1 
ขอ้(2) หอสวดมนต์  อนัดบัท่ี2 ขอ้(1) ศาลาการเปรียญ อนัดบัท่ี3 ขอ้(3)พระอุโบสถ เม่ือวิเคราะห์
การเขา้ใช้พื้นท่ีของพระสงฆ์ วดัศาลาแดงเหนือ พบว่า ขอ้(2)หอสวดมนต์ ถูกใช้เป็นพื้นท่ีของ
พระสงฆใ์นการท าวตัรเชา้ เยน็ มากท่ีสุด เพราะตอ้งมาฝึกปฎิบติั (Practice) ทุกวนั  ส าหรับพระสงฆ ์
วดัศาลาแดงเหนือ มีบทบาททางดา้นวฒันธรรมและเป็นผูน้ าจิตวิญญาณให้กบัชาวบา้น ดงันั้นพื้นท่ี
หอสวดมนตค์วรเป็นพื้นท่ีเปิดเหมือนกบัวดัเจดียท์อง ซ่ึงจะท าใหบ้ทบาทวดัมีความเขม้แข็งมากข้ึน 
ดงันั้นพื้นท่ีหอสวดมนตค์วรส่งเสริมให้มากท่ีสุด เพราะมีความเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนัทั้งพระสงฆ์
กบัชาวบา้นและกรรมการวดั   
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3) พระสงฆ์ วดัท้ายเกาะใหญ่ 
          จากตารางที่ 93  การศึกษาพบว่าพระสงฆ์ วดัทา้ยเกาะใหญ่

(B1-B3) มีความคิดเห็นต่อการเขา้ใช้สอยพื้นท่ีอาคารในวดั โดยเรียงจากมากไปหานอ้ย อนัดบัท่ี 1 
ขอ้ (2) หอสวดมนต ์ อนัดบัท่ี 2 ขอ้ (1) ศาลาการเปรียญ อนัดบัท่ี3 ขอ้ (4) ศาลาริมน ้ า กบัขอ้ (6) กุฏิ
พระ เม่ือวิเคราะห์การเขา้ใชพ้ื้นท่ีของพระสงฆ ์วดัทา้ยเกาะใหญ่ พบวา่ ขอ้ (2) หอสวดมนต์ ถูกใช้
เป็นพื้นท่ีของพระสงฆ์ในการท าวตัรเช้า เย็น มากท่ีสุด เพราะตอ้งมาฝึกปฎิบติั (Practice) ทุกวนั  
ส าหรับพระสงฆ์ วดัทา้ยเกาะใหญ่ มีบทบาททางดา้นวฒันธรรมและยงัเป็นผูน้ าจิตวิญญาณให้กบั
ชาวบา้นดว้ย ดงันั้นพื้นท่ีหอสวดมนตค์วรส่งเสริมใหม้ากท่ีสุด เพราะมีความเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั
ทั้งพระสงฆ์กบัชาวบา้นและกรรมการวดั ความเห็นเหมือนกบัพระสงฆ์ วดัเจดียท์อง ซ่ึงเป็นพื้นท่ี
เปิดเหมือนกนั 
 

7.1.3.3. กลุ่มกรรมการวดั 

 
       ตารางที ่94  สรุปผลพื้นท่ีการเขา้ใชส้อยอาคารของกลุ่มกรรมการวดั 3 วดั 
 

  1) กรรมการวดั วดัเจดีย์ทอง 
        จากต ารางที่  94  ก รรมการวัด  ว ัด เจ ดี ย์ท อง  (C1 -C3) 

การศึกษาพบว่ากรรมการวดั วดัเจดียท์อง (C1-C3) มีความคิดเห็นต่อการเขา้ใช้สอยพื้นท่ีอาคารใน
วดั โดยเรียงจากมากไปหาน้อย อนัดบัท่ี1 ขอ้ (2) หอสวดมนต์ อนัดบัท่ี2 ขอ้(1) ศาลาการเปรียญ  
อนัดบัท่ี3 ขอ้ (6) กุฏิพระ เม่ือวิเคราะห์การเขา้ใชพ้ื้นท่ีของกรรมการวดั วดัเจดียท์อง พบวา่ ขอ้ (2) 
หอสวดมนต ์ถูกใชเ้ป็นพื้นท่ีท่ีกรรมการวดัเขา้ใชส้อยบ่อยท่ีสุด และยงัเป็นผูส้นบัสนุนเชิงเศรษฐกิจ
ให้แก่วดัดว้ย เช่น การถวายเงินใส่ตูบ้ริจาค รวมไปถึงการสนบัสนุนดา้นแรงงานให้แก่วดัดว้ย เช่น 
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การท าความสะอาดพื้น ผนัง เพดาน และโบราณวตัถุ เป็นต้น ดงันั้ นพื้นท่ีหอสวดมนต์ ควรให้
ความส าคญัมากท่ีสุดพื้นท่ีหน่ึง 

  2) กรรมการวดั วดัศาลาแดงเหนือ 
       จากตารางที่  95 กรรมการวดั ว ัดศาลาแดงเหนือ(C1-C3) 

การศึกษาพบว่ากรรมการวดั วดัศาลาแดงเหนือ (C1-C3) มีความคิดเห็นต่อการเขา้ใช้สอยพื้นท่ี
อาคารในวดั โดยเรียงจากมากไปหาน้อย อนัดบัท่ี1 ขอ้ (1) ศาลาการเปรียญ อนัดบัท่ี2 ขอ้ (2) หอ
สวดมนต์  อนัดบัท่ี3 ขอ้ (7) หอไตร เม่ือวิเคราะห์การเขา้ใช้พื้นท่ีของกรรมการวดั วดัศาลาแดง
เหนือพบวา่ ขอ้ (1) ศาลาการเปรียญ ถูกใชเ้ป็นพื้นท่ี ท่ีกรรมการวดัเขา้ใชส้อยบ่อยท่ีสุด และยงัเป็น
ผูส้นบัสนุนเชิงเศรษฐกิจให้แก่วดัดว้ย เช่น การถวายเงินใส่ตูบ้ริจาค รวมไปถึงการสนบัสนุนดา้น
แรงงานให้แก่วดัดว้ย เช่น ร่วมงานท าบุญวนัเขา้พรรษา ออกพรรษา เป็นตน้  พื้นท่ีศาลาการเปรียญ 
จึงเป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจ ส าหรับกรรมการวดั ดงันั้นพื้นท่ีศาลาการเปรียญ ควรให้ความส าคญัมากท่ีสุด
พื้นท่ีหน่ึง 

3) กรรมการวดั วดัท้ายเกาะใหญ่  
       จากตารางที่  95 กรรมการว ัด ว ัดท้ายเกาะใหญ่(C1-C3) 

การศึกษาพบวา่กรรมการวดั วดัทา้ยเกาะใหญ่ (C1-C3) มีความคิดเห็นต่อการเขา้ใชส้อยพื้นท่ีอาคาร
ในวดั โดยเรียงจากมากไปหานอ้ย อนัดบัท่ี1 ขอ้ (1) ศาลาการเปรียญ อนัดบัท่ี2 ขอ้(2)หอสวดมนต ์ 
อนัดบัท่ี3 ขอ้ (6) กุฏิพระ เม่ือวิเคราะห์การเขา้ใชพ้ื้นท่ีของกรรมการวดั วดัทา้ยเกาะใหญ่ พบวา่ ขอ้
(1) ศาลาการเปรียญ ถูกใชเ้ป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจ เช่น การถวายเงินใส่ตูบ้ริจาค และทางดา้นแรงงาน อยู่
ในรูปของการการช่วยเหลือในการท ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่นวนัเขา้พรรษา ออกพรรษา 
หรือประเพณีสงกรานต์ของชาวบา้น เป็นตน้ พื้นท่ีศาลาการเปรียญ เป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจ (Economy 
Area) ส าหรับกรรมการวดั วดัทา้ยเกาะใหญ่ ดงันั้นพื้นท่ีศาลาการเปรียญ ควรให้ความส าคญัมาก
ท่ีสุดพื้นท่ีหน่ึง 

 
7.1.4 ข้อมูลสรุปผลเปรียบเทียบ พืน้ทีก่ารเข้าใช้สอยอาคารในวดั (เปรียบเทยีบ 3 

วดั) 
   7.1.4.1. พื้นที่การเข้าใช้สอยอาคารของชาวบ้าน (วัดเจดีย์ทอง วัดศาลา
แดงเหนือ วดัท้ายเกาะใหญ่) 

   จากตารางที่ 92 พบว่า พื้นท่ีการเขา้ใช้สอยอาคารของชาวบ้าน 
วดัเจดียท์อง วดัศาลาแดงเหนือ วดัทา้ยเกาะใหญ่ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีความคิดเห็นต่อ
การเข้าใช้สอยพื้นท่ีอาคารในวดั โดยเรียงจากมากไปหาน้อย อนัดบัท่ี1 ขอ้ (1) ศาลาการเปรียญ  
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อนัดบัท่ี 2 ขอ้ (2) หอสวดมนต์ อนัดบัท่ี 3 ขอ้ (4) พื้นท่ีริมน ้ า กบั ขอ้ (5) เจดียม์อญ เม่ือวิเคราะห์
การเขา้ใช้พื้นท่ีของชาวบา้น วดัเจดียท์อง วดัศาลาแดงเหนือ วดัทา้ยเกาะใหญ่ พบวา่ ขอ้ (1) ศาลา
การเปรียญ  ถูกใชเ้ป็นพื้นท่ีสังคมสงเคราะห์ (Social Work) การมาถือศีล ฟังธรรมร่วมกนั และการ
ฝึกปฎิบติั (Practice)  ทางด้านการนัง่สมาธิ  สวดมนต์ภาษามอญ ส าหรับชาวบา้นแลว้ พื้นท่ีศาลา
การเปรียญ เป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจ (Economy Area) ส าหรับการท าบุญท าทานร่วมกนั ดงันั้นพื้นท่ีศาลา
การเปรียญ  ควรให้ความส าคญัมากท่ีสุดพื้นท่ีหน่ึง ซ่ึงในปัจจุบนัพื้นท่ีศาลาการเปรียญในแต่ละวดั
เป็นพื้นท่ีเปิดอยูแ่ลว้  

 
7.1.4.2. พื้นที่การเข้าใช้สอยอาคารของพระสงฆ์ (วัดเจดีย์ทอง วัดศาลา

แดงเหนือ วดัท้ายเกาะใหญ่) 
จากตารางที่ 93 พบว่า พื้นท่ีการเขา้ใช้สอยอาคารของพระสงฆ ์

วดัเจดียท์อง วดัศาลาแดงเหนือ วดัทา้ยเกาะใหญ่ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า มีความคิดเห็นต่อ
การเขา้ใชส้อยพื้นท่ีอาคารในวดั โดยเรียงจากมากไปหานอ้ย อนัดบัท่ี 1 ขอ้ (2) หอสวดมนต ์อนัดบั
ท่ี 2 ข้อ(1) ศาลาการเปรียญ  อันดับท่ี 3 ข้อ (3) พระอุโบสถ เม่ือวิเคราะห์การเข้าใช้พื้นท่ีของ
พระสงฆ์ วดัเจดียท์อง วดัศาลาแดงเหนือ วดัทา้ยเกาะใหญ่ พบว่า ขอ้ (2) หอสวดมนต์ ถูกใช้เป็น
พื้นท่ีของพระสงฆ์ในการท าวตัรเช้า เย็น มากท่ีสุด เพราะต้องมาฝึกปฎิบัติ (Practice) ทุกวนั  
ส าหรับพระสงฆ ์วดัเจดียท์อง วดัศาลาแดงเหนือ วดัทา้ยเกาะใหญ่ พื้นท่ีหอสวดมนต ์มีบทบาททาง
วฒันธรรมและผูน้ าจิตวิญญานส าหรับพระสงฆ์ ดงันั้นพื้นท่ีหอสวดมนต์ควรให้ความส าคญัมาก
ท่ีสุดพื้นท่ีหน่ึง เพราะมีความเช่ือมโยงซ่ึงกันและกันทั้งพระสงฆ์กับชาวบ้านและกรรมการวดั 
โดยเฉพาะพื้นท่ีหอสวดมนต์ วดัศาลาแดงเหนือ ควรเป็นพื้นท่ีเปิดให้มากข้ึนเพื่อสร้างสังคม
วฒันธรรมท่ีดีต่อไปใหม้ากข้ึน   

 
7.1.4.3. พื้นที่การเข้าใช้สอยอาคารของกรรมการวัด (วัดเจดีย์ทอง วัด

ศาลาแดงเหนือ วดัท้ายเกาะใหญ่) 
จากตารางที่ 94 พบว่า พื้นท่ีการเขา้ใช้สอยอาคารของกรรมการ

วดั วดัเจดียท์อง วดัศาลาแดงเหนือ วดัทา้ยเกาะใหญ่ (C1-C3)  )  มีความคิดเห็นต่อการเขา้ใช้สอย
พื้นท่ีอาคารในวดั โดยเรียงจากมากไปหาน้อย อนัดบัท่ี1 ขอ้ (1) ศาลาการเปรียญ อนัดบัท่ี2 ขอ้(2) 
หอสวดมนต ์ อนัดบัท่ี3 ขอ้ (6) กุฏิพระ เม่ือวิเคราะห์การเขา้ใชพ้ื้นท่ีของกรรมการวดั วดัเจดียท์อง 
วดัศาลาแดงเหนือ วดัท้ายเกาะใหญ่ (C1-C3)  )  พบว่า ข้อ (1) ศาลาการเปรียญ ถูกใช้เป็นพื้นท่ี
เศรษฐกิจ (Economy Area) เช่น การถวายเงินใส่ตูบ้ริจาค และการสนบัสนุนดา้นแรงงาน อยู่ในรูป
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ของการการช่วยเหลือในการท ากิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เช่นวนัเขา้พรรษา ออกพรรษา หรือ
ประเพณีสงกรานต์ของชาวบ้าน เป็นต้น พื้นท่ีศาลาการเปรียญ จึงเป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจ ส าหรับ
กรรมการวดั ดงันั้นพื้นท่ีศาลาการเปรียญ ควรใหค้วามส าคญัมากท่ีสุดพื้นท่ีหน่ึง 

 
7.2 การอภิปรายผลการวจัิย          

การอภิปรายผลการวิจยั จากการศึกษาเร่ืองบทบาทของวดัต่อวิถีชีวิตชุมชนไทย-
มอญ ในอ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานีซ่ึงมีประเด็นในการอภิปรายผลจ าแนกเป็นรายด้านจาก
การศึกษาความคิดเห็นของชาวบา้น พระสงฆ ์กรรมการวดัทั้ง3วดัและชุมชน ต่อบทบาทของวดัต่อ
วถีิชีวิตชุมชนไทย-มอญ ในอ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานีในแต่ละดา้น ซ่ึงมีทั้งหมด 2 ดา้นหลกั
ใหญ่ได้แก่ (1) ด้านบทบาท ประกอบไปด้วย บทบาทชาวบ้าน , บทบาทวดั, บทบาทพระสงฆ์, 
บทบาทกรรมการวดัทั้ง3วดัและชุมชน (2) พื้นท่ีการเขา้ใช้สอยอาคารประกอบไปด้วย การเขา้ใช้
พื้นท่ีของชาวบา้น พระสงฆ ์และกรรมการวดั  ทั้ง3วดัและชุมชน ซ่ึงทั้ง2ดา้นน้ีมีความเช่ือมโยงกบั
วตัถุประสงคคื์อ (1) เพื่อศึกษาบทบาทของวดัต่อวถีิชีวิตชุมชนไทย-มอญ ในอ าเภอสามโคก จงัหวดั
ปทุมธานี (2) เพื่อศึกษาความเช่ือมโยงระหว่างวดักบัชุมชนไทย-มอญ ในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูมรดก
ทางวฒันธรรมให้คงอยูต่่อไป  โดยมีปัจจยัท่ีมีผลต่อบทบาทของวดัต่อวิถีชีวิตชุมชนไทย-มอญ ใน
อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี   

 
7.2.1. ด้านบทบาทของชาวบ้านและกรรมการวดั ทั้ง 3 วดัและชุมชน 
 ให้ความส าคัญกับหัวข้อด้านการจัดการศาสนสมบัติของวัด , การ

ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวัด , การท ากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ์ , อย่างมาก ซ่ึงสามารถ
วิเคราะห์ได้ว่า บทบาทนั้ น มุ่งเน้นไปท่ี บทบาทเชิงสนับสนุนด้านเศรษฐกิจและด้านแรงงาน 
เน่ืองจากชาวบา้นและกรรมการวดัเป็นก าลงั สนบัสนุนในเชิงเศรษฐกิจและแรงงาน ท่ีท าใหชุ้มชนมี
การจดักิจกรรมเพื่อการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมทั้งทางตรงและทางออ้มโดยมีผลปัจจยัส าคญัมา
จากหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 1. การจัดการศาสนสมบัติของวดั 
      ชาวบ้านและกรรมการวดัให้ความส าคญักบัการจดัการศาสนสมบติั

ของวดัมาก อนัเน่ืองมาจากพระพุทธศาสนามีความเก่ียวพนัฝังรากลึกอย่างแนบแน่นในวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่กบั สังคมไทย-มอญมาอย่างยาวนาน และเป็นรากฐานของวฒันธรรมไทย-มอญดา้น
ต่าง ๆ เช่น ดา้นภาษา วรรณกรรม ศิลปกรรม จิตรกรรม ตลอดจนขนมธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ 
เป็นตน้ ชาวบา้นและกรรมการวดัหลายท่านกล่าววา่ วดัเป็นส่วนหน่ึงของชาวบา้นและชุมชนเพราะ
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เป็นท่ียึดเหน่ียวทางจิตใจของชาวบา้นและชุมชน บางคร้ังการรักษามรดกทางวฒันธรรมดา้นศาสน
สมบติัไวใ้ห้ยืนยาว ส่ิงส าคญัก็คือการบูรณปฎิสังขรณ์ บ ารุงรักษา และการซ่อมแซมอาคารภายใน
วดั ซ่ึงเป็น การสนับสนุนด้านเศรษฐกิจในการอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรม โดยผ่านทางการจดั
กิจกรรมและการบริจาคเงิน โดยชาวบา้นถวายเงินเพื่อบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี ซ่ึงเป็นลกัษณะของ
การพึ่งพาซ่ึงกนัและกนั 

 2. การช่วยเหลอืกจิกรรมต่างๆ ภายในวดั 
  ชาวบ้านและกรรมการวัดให้ความส าคัญกับการช่วยเหลือ

กิจกรรมต่างๆ ภายในวดัมาก โดยการสนบัสนุนดา้นแรงงานและดา้นเศรษฐกิจในการอนุรักษม์รดก
ทางวฒันธรรม ท าให้ชาวบา้นมีความใกลชิ้ดกบัพระพุทธศาสนาและความป็นเอกลกัษณ์ของความ
เป็นมอญเช่นประเพณีวนัสงกรานต ์(ภาษามอญเรียกวา่ กะตะ๊ ถือเป็นวนัข้ึนปีใหม่ของชาวมอญ) ซ่ึง
ในกิจกรรมสงกรานตจ์ะสอดแทรกความเป็นเอกลกัษณ์ อตัลกัษณ์ ของชาวมอญไวม้ากท่ีสุดเช่น (1) 
การแห่หางหงส์ ธงตะขาบ (แห่ฮะต๊ะโน่) โดยจะแห่งหางหงส์รอบเจดียม์อญ 3 รอบก่อนจะชกัข้ึนสู่
ยอดเสาเพื่อบูชาพระพุทธเจา้ (2) ธรรมเนียมการท าบุญอฐิับรรพบุรุษ ชาวมอญเรียกวา่ แจ็คซอยจู๊ด 
คือการท าพิธีบงัสุกุลให้กบัญาติมิตรและบรรพบุรุษท่ีล่วงลบัไปแลว้ (3) การแต่งกายชุดมอญไปวดั 
(4) การท าขา้วแช่ไปวดั (5) การสวดมนตภ์าษามอญ (6) การละเล่นพื้นเมืองการละเล่นสะบา้ (มอญ)
(วอ่น-ฮะ-นิ) เป็นตน้ 

 3. การท ากจิกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ์ 
  ชาวบา้นและกรรมการวดัให้ความส าคญักบัการท ากิจกรรมต่างๆ 

แทนพระสงฆ์เพราะวิถีของชาวไทยมอญต้องการท าบุญเพื่อไปสู่ภพท่ีดีเพื่อเป็นการบูชา
พระพุทธเจา้เช่นกิจกรรมจดัอาสน์สงฆใ์นงานสวดพระอภิธรรมการท าหน้าท่ีรับ-จ่ายเงินแทนพระ 
การจัดเตรียมอาหารให้พระสงฆ์ การปฏิบัติงานศาสนพิธีช่วงวนัพระ โดยมุ่งเน้นไปท่ี การ
สนบัสนุนดา้นแรงงานและดา้นเศรษฐกิจ เพื่อพระพุทธศาสนา  

 
7.2.2. ด้านบทบาทของวดั 
 ให้ความส าคัญกับหัวข้อด้านสถานที่จัดงานเทศกาล, ศูนย์ศิลปะและ

วัฒนธรรม, สถานที่ประกอบพิธีกรรม, อย่างมาก ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ได้ว่า บทบาทนั้นมุ่งไปใน
แนวทางเชิงสังคม และวฒันธรรมโดยใช้พื้นท่ีสร้างสังคมและวฒันธรรมผ่านการท ากิจกรรมซ่ึง
กิจกรรมแต่ละกิจกรรมเป็นบ่อเกิดของการอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมเช่น ประเพณีการแห่หงษ ์
ธงตะขาบ การเรียนภาษามอญในชุมชนหรือท่ีวดั พิธีการบวช การสรงน ้ าพระ พิธีงานศพ เป็นตน้ 
โดยมีผลปัจจยัส าคญัมาจากหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
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 1. เป็นสถานทีจั่ดงานเทศกาล 
  ทั้ ง 3 วดั มีความส าคัญเป็นสถานท่ีจัดงานเทศกาลในการท า

กิจกรรมต่างๆท่ีเก่ียวกบัพระพุทธศาสนาและกิจกรรมของชาวบา้น เป็นการสร้างแนวทางเชิงสังคม 
และวฒันธรรม โดยวดัมีบทบาทส าคญัท่ีท าให้เกิดความเช่ือมโยงระหว่างพระสงฆ์กับชาวบ้าน
ใกลชิ้ดกนัและท าให้เกิดบริบทของการอนุรักษฟ้ื์นฟูมรดกทางวฒันธรรมของชาวบา้นทั้ง3วดั เช่น
(1) การอนุรักษ์ประเพณีทางพระพุทธศาสนา (2) ประเพณีสงกรานต์ (3) การปฎิสังขรณ์ สร้าง ต่อ
เติม อาคารสถานท่ี เป็นตน้  

 
2. เป็นศูนย์ศิลปะและวฒันธรรม  

วดัทั้ง 3 วดั มีความส าคญัในการเป็นศูนยศิ์ลปะและวฒันธรรม 
เน่ืองจากทั้ง 3วดั เป็นวดัอนัเก่าแก่ ยอ่มมีส่ิงท่ีควรค่าแก่การอนุรักษใ์หรุ่้นต่อ ๆ ไปไดศึ้กษาเก่ียวกบั
ชาติพนัธ์ุของตนท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เช่น วตัถุโบราณ หินกรองน ้ าโบราณ ธรรมาสน์ยอดนางชี 
เป็นท่ีส าหรับพระสงฆ์นั่งแสดงธรรม เรือโบราณ บา้นเรือนมอญ เจดียม์อญ เป็นตน้ ซ่ึงเป็นการ
สร้างแนวทางเชิงสังคม และวฒันธรรมต่อพื้นท่ีในการท ากิจกรรมร่วมกนั 

3. เป็นทีป่ระกอบพธีิกรรม  
  วดัทั้ง 3 วดั มีความส าคญัโดยเป็นสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนาและพิธีกรรมต่างๆของชาวบา้น ท าให้วดัและชาวบา้นมีความเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนัเช่น 
งานบวช งานแต่งงาน งานเผาศพ วนัเขา้พรรษา วนัออกพรรษา วนัมาฆบูชา เป็นตน้ ซ่ึงเป็นการ
สร้างแนวทางเชิงสังคม และวฒันธรรมต่อพื้นท่ี ผา่นการท ากิจกรรมร่วมกนั 

 
7.2.3. ด้านบทบาทของพระสงฆ์ 
 ให้ความส าคญักบัหัวขอ้ดา้น การอบรมทางจริยธรรม, การเผยแผ่ธรรม, 

การพัฒนาจิตใจ, และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เป็นอยา่งมาก ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ไดว้า่ บทบาท
นั้นมุ่งไปในแนวทางเชิงวฒันธรรมและผูน้ าจิตวญิญาน เน่ืองจากพระสงฆเ์ป็นผูสื้บทอดและเผยแผ่
พระพุทธศาสนา พระสงฆ์จึงสามารถใชบ้ทบาทดงักล่าวในการถ่ายทอดประวติัหลกัธรรมค าสอน
ของพระพุทธศาสนา สู่ความเป็นรูปธรรมให้มากข้ึนและเด่นชดัยิ่งข้ึน เพื่อให้ชาวบา้นไดรั้บความรู้
ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบัพระพุทธศาสนาและวดัอยา่งแทจ้ริง  โดยมีผลปัจจยัส าคญัมาจากหวัขอ้
ดงัต่อไปน้ี 

1. บทบาทด้านการอบรมทางจริยธรรม 
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บทบาทนั้นมุ่งไปในแนวทางเชิงวฒันธรรมและผูน้ าจิตวิญญาน 
ของพระสงฆ์ นบัจากอดีตจนถึงปัจจุบนัพระสงฆ์ไดมี้ส่วนส าคญักบัชาวบา้นมาโดยตลอด และยงั
ท าหน้าท่ีสืบทอดอายุพระพุทธศาสนารวมถึง ให้ชาวบ้านถือศีล 5,8,10 ในวนัพระ ท าให้ขอ้น้ีมี
ความเช่ือมโยงในการอนุรักษฟ้ื์นฟูมรดกทางวฒันธรรมใหค้งอยูต่่อไป 

 
2. บทบาทด้านการเผยแผ่ธรรม 

ในขอ้น้ีบทบาทของพระสงฆมุ์่งเนน้ไปท่ีแนวทางเชิงวฒันธรรม
และผูน้ าจิตวิญญาน โดยท าหน้าท่ีในการการเทศน์ แสดงธรรม ปาฐกถาธรรม เป็นหน้าท่ีในการ
สร้างความเช่ือมโยงระหวา่งพระสงฆก์บัชาวบา้นในการอนุรักษฟ้ื์นฟูมรดกทางวฒันธรรมให้คงอยู่
ต่อไป  รวมถึงหนา้ท่ีโดยตรงเช่นการท าวตัรสวดมนตเ์ชา้เยน็ของพระสงฆ ์

 
3. บทบาทด้านการพฒันาจิตใจ 

ในขอ้น้ีบทบาทของพระสงฆมุ์่งเนน้ไปในแนวทางเชิงวฒันธรรม
และผูน้ าจิตวิญญานของพระสงฆ์ ในการท าหนา้ท่ีพฒันาจิตใจตนเองกบัจิตใจของชาวบา้นโดยการ
นั่งสมาธิ เจริญวิปัสสนา  วิปัสสนากรรมฐาน เป็นการสร้างความเช่ือมโยงระหว่างพระสงฆ์กับ
ชาวบา้นในการอนุรักษฟ้ื์นฟูมรดกทางวฒันธรรมใหค้งอยูต่่อไปได ้ 

 
4. บทบาทด้านอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม 

ในข้อน้ีบทบาทของพระสงฆ์มุ่งไปในแนวทางเชิงวฒันธรรม
และผูน้ าจิตวิญญานของพระสงฆ์  ท าหน้าท่ีในการสงวนรักษาใบลานมอญ (ซ่ึงในสมัยก่อน 
พระสงฆนิ์ยมเขียนหนงัสือบนใบลาน) เจดียม์อญ  การปฏิสังขรณ์เจดียม์อญ อาคารต่างๆ    

  

7.2.4 ด้านพืน้ทีก่ารเข้าใช้สอยอาคารของชาวบ้าน กรรมการวดั พระสงฆ์ 
        พื้นท่ีกายภาพของวดัเป็นพื้นท่ีมรดกทางวฒันธรรม เม่ือพื้นท่ีถูกใช้บ่อยๆ

ยอ่มท าให้เกิดการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมในพื้นท่ีนั้นๆ ซ่ึงในแต่ลพพื้นท่ีถูกใชเ้พื่อสร้างเสริม
บทบาทของแต่ละกลุ่มท่ีศึกษาต่างกนั แต่ถูกเอาไปใช้ในการฝึกฝน (Practice) ในชีวิตประจ าวนัมี
ลกัษณะคลา้ยกนั เช่น กลุ่มชาวบ้านใหค้วามส าคญักบัพื้นท่ีศาลาการเปรียญมากเน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ี
ชาวบา้นเขา้ไปใช้ในการฝึกฝน (Practice) ในเร่ืองของการถือศีล รักษาศีล ฟังเทศน์ ฟังธรรมจาก
พระสงฆ์ เป็นพื้นท่ีทางเศรษฐกิจ ( Economic Area ) สร้างรายได้ให้กับชุมชนทั้ งทางตรงและ
ทางออ้ม ในส่วนของ กลุ่มพระสงฆ์ นั้นใหค้วามส าคญักบัพื้นท่ีหอสวดมนตม์าก เน่ืองจากเป็นพื้นท่ี
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เขา้ไปใช้ในการฝึกฝน (Practice) ในชีวิตประจ าวนั ในเร่ืองของการท าวตัรเช้าและท าวตัรเยน็ ซ่ึง
เป็นพื้นท่ีทางสังคม วฒันธรรม (Socio-Cultural) ส าหรับพระสงฆ์ (สวดมนต)์ และชาวบา้น (กราบ
ไหวพ้ระพุทธรูปหยกขาว) และในส่วนของ กลุ่มกรรมการวัด ให้ความส าคญักบัพื้นท่ีศาลาการ
เปรียญมากเหมือนกบัชาวบา้นเน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีกรรมการวดัเขา้ไปใชใ้นการฝึกฝน (Practice) ใน
เร่ืองของการถือศีล รักษาศีล ฟังเทศน์ สวดมนต์กล่าวน าในกิจกรรมต่างๆท าให้พื้นท่ีของกลุ่ม
กรรมการวดัเป็นพื้นท่ีพื้นท่ีเศรษฐกิจ ( Economic Area ) ในการสร้างรายไดจ้ากการท าบุญ ท าทาน 
โดยมีผลปัจจยัส าคญัมาจากหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

 
 1 กลุ่มชาวบ้าน 
  จากการศึกษาพบว่า กลุ่มชาวบา้นเขา้ใช้พื้นท่ี ศาลาการเปรียญ

เป็นอนัดบัแรกทั้ง 3 วดั เน่ืองจากมีพิธีกรรมและกิจกรรมท่ีชาวบา้นเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ยเสมอ เช่น
การท าบุญวนัพระซ่ึงเป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา รองลงมาก็ไปท่ีหอสวดมนต์เพราะมี
พระพุทธรูปหยกขาวท่ีแต่ละวดัให้การนบัถือ ท่ีตอ้งไปกราบไหว ้และยงัเป็นพื้นท่ีท่ีชาวบา้นเขา้ไป
ใชใ้นการฝึกฝน (Practice)ในเร่ืองของการถือศีล รักษาศีล ฟังเทศน์ ฟังธรรมจากพระสงฆ ์เป็นพื้นท่ี
ทางเศรษฐกิจ ( Economic Area ) และยงัเป็นพื้นท่ีมรดกทางวฒันธรรม (Cultural Heritage Area) 
ดว้ย 

2 กลุ่มพระสงฆ์ 
 จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มพระสงฆเ์ขา้ใชส้อยอาคารหอสวดมนตม์ากท่ีสุด 

อนัเน่ืองมาจากการท าวตัรเช้าและท าวตัรเยน็เป็นธรรมเนียมเลียนแบบมาตั้งแต่สมยัพุทธกาล ซ่ึง
พระสงฆจ์ะเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้เพื่อรับฟังโอวาทเป็นกิจวตัรประจ าวนั การท าวตัรมีจุดมุ่งหมายอยา่ง
หน่ึงคือเพื่อเขา้เฝ้าพระพุทธเจา้นัน่เอง ซ่ึงถือวา่มีความเช่ือมโยงในการอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรม
อย่างหน่ึงของพระสงฆ์ รองลงมาก็ ศาลาการเปรียญ และพระอุโบสถ ตามล าดบั หอสวดมนต์ยงั
เป็นพื้นท่ีท่ีเข้าไปใช้ในการฝึกฝน (Practice) ในชีวิตประจ าวนั  เป็นพื้นท่ีทางสังคม วฒันธรรม 
(Socio-Cultural) และยงัเป็นพื้นท่ีมรดกทางวฒันธรรม (Cultural Heritage Area) ดว้ย 

3 กลุ่มกรรมการวดั 
 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มกรรมการวดัเขา้ใช้สอยอาคารศาลาการเปรียญ

มากท่ีสุด เน่ืองจากมีกิจกรรมต่างๆท่ีกรรมการวดัต้องคอยดูแลเช่นกิจกรรมวนัพระซ่ึงจะมีทุก
อาทิตย ์เดือนละ4คร้ัง  ตามดว้ยหอสวดมนต ์ เจดียม์อญ ตามล าดบั ซ่ึงถือวา่มีความเช่ือมโยงในการ
อนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมอยา่งหน่ึงของกรรมการวดั เพราะเป็นการสืบสานประเพณีวฒันธรรม
ผ่านการท ากิจกรรมร่วม และยงัเป็นพื้นท่ีท่ีกรรมการวดัเขา้ไปใช้ในการฝึกฝน (Practice)ในเร่ือง
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ของการถือศีล รักษาศีล ฟังเทศน์ สวดมนตก์ล่าวน าในกิจกรรมต่างๆท าให้พื้นท่ีของกลุ่มกรรมการ
วดัเป็นพื้นท่ีพื้นท่ีเศรษฐกิจ ( Economic Area ) ในการสร้างรายได้จากการท าบุญ ท าทาน และยงั
เป็นพื้นท่ีมรดกทางวฒันธรรม (Cultural Heritage Area) อีกดว้ย 
 

ผลสรุปว่า การเช่ือมโยงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลกับแนวคิด ทฤษฎีท่ีได้รวบรวม
กล่าวไวใ้นบทท่ี 2,3,4 นั้นมีความสัมพนัธ์และเช่ือมโยงระหว่าง บทบาทวดั (วดัเจดียท์อง วดัศาลา
แดงเหนือ วดัทา้ยเกาะใหญ่) กบัวิถีชีวติชุมชนไทย-มอญ (ชุมชนบา้นเจดียท์อง ชุมชนบา้นศาลาแดง
เหนือ ชุมชนบา้นทา้ยเกาะใหญ่) อย่างเหนียวแน่นโดยผ่านการท ากิจกรรม โดยท่ีกิจกรรมเหล่านั้น
น าไปสู่การอนุรักษฟ้ื์นฟูมรดกทางวฒันธรรมมอญในทางตรงและทางออ้ม โดยผา่นหวัขอ้ต่างๆใน
ทฤษฎีท่ีน ามาใชใ้นงานวิจยัน้ีเช่น บทบาทของชาวบ้านและกรรมการวัด (น ากรอบแนวคิดของ กฤ
ติน จนัทร์สนธิมาท่ีมี 5 ขอ้ น ากรอบแนวคิดของมหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยัท่ีมี 11 
ขอ้ และน ากรอบแนวคิดของพระมหากฤษฎา นันทเพชร กบั พระมหาทนงชยั บูรณพิสุทธิ ท่ีมี 9 
ขอ้) ถึงแมว้า่หวัขอ้ต่างๆท่ีน ามาใชใ้นพื้นท่ีกลุ่มตวัอยา่งจะไม่ครบทุกขอ้ก็ตามแต่สามารถพิสูจน์ได้
วา่ชุมชนชาวมอญมีความสัมพนัธ์กบัวดัค่อนขา้งสูงไม่ว่าจะเป็นเร่ืองบทบาท หรือการเขา้ใชพ้ื้นท่ี
อาคาร ซ่ึงแสดงถึงการอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมผา่นการท ากิจกรรม โดยมีกิจกรรมเป็นตวัน าสู่
การเรียนรู้ทั้งทางด้านศิลปวฒันธรรม ศีลธรรม จริยธรรม  ท าให้เกิดภูมิคุม้กนัให้กบัชุมชนมอญ 
และสังคม ซ่ึงเป็นการลงทุนนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงจะวา่ไปแลว้ บทบาทของชาวบ้านและกรรมการวัด จะให้
ความส าคญัในเร่ืองของบทบาทสนบัสนุนทางดา้นเศรษฐกิจและแรงงาน อยูใ่นรูปของการให้เงิน 

(Donation) และการช่วยเหลือกิจกรรม สู่การอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรม (Cultural Heritage 
Conservation) ทั้งทางตรงและทางออ้ม ส่วนบทบาทของวัด จะให้ความส าคญัในเร่ืองของสังคม
และวฒันธรรม อยู่ในรูปของการให้พื้นท่ีสังคม (Social Space) สู่การอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรม 
(Cultural Heritage Conservation) ทั้ งทางตรงและทางอ้อม ส่วนบทบาทของพระสงฆ์  จะให้
ความส าคญัในเร่ืองของบทบาททางวฒันธรรมและผูน้ าจิตวิญญานของพระสงฆ์ในรูปของการ
ฝึกฝน  (Practice) ในด้ าน ธรรมะ  สู่ ก ารอนุ รักษ์ม รดกท างว ัฒนธรรม  (Cultural Heritage 
Conservation) ทั้งทางตรงและทางออ้ม 

จากการศึกษายงัได้ขอ้คน้พบใหม่ว่า  ในหัวขอ้บทบาทของวดัตามทฤษฎี 3 ข้อ 
เช่นข้อ 6 เป็นสถานท่ีจดังานเทศกาล ข้อ 8 เป็นศูนยศิ์ลปวฒันธรรม และข้อ11 เป็นท่ีประกอบ
พิธีกรรมท่ีมีแรงผลกัดนัให้บทบาทวดักบัวิถีชีวิตชุมชนมอญมีความสัมพธ์ัและความเช่ือมโยงสูง
แลว้ ก็ยงัเห็นไดช้ดัว่าวดัมอญยงัเป็นลาน/เวที แสดงอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธ์ุ-ในเชิงรูปธรรม (เจดีย์



  227 

มอญ),ในเชิงนามธรรม (การสวดมนต์ภาษามอญ การแต่งกายแบบมอญในงานประเพณี อาหาร
ถวายพระ เป็นตน้) ซ่ึงยงัไม่มีในรายการบทบาทของวดัตามกรอบแนวคิดท่ีอา้งอิงไว ้  
 

7.3 ข้อจ ากดั และข้อเสนอแนะ 
        7.3.1 ข้อจ ากดัในการศึกษา 

    1. ข้อจ ากัดของวิทยานิพนธ์ เชิงแนวคิด ในการเลือกใช้กรอบความคิด 
(Framework) ของนักวิจัยท่ี เลือกมา ยงัไม่พอท่ีจะสร้างกรอบความคิดให้ครอบคลุมได้ อัน
เน่ืองมาจากเร่ืองของเวลา และหากใชก้รอบความคิด (Framework) ของนกัวจิยัท่านอ่ืน เช่น กลุ่มแม่
ชี หน่วยงานราชการ อาจจะไดผ้ลท่ีแตกต่างกนัออกไป  

     
    2. วิทยานิพนธ์น้ี เป็นเพียงการศึกษาและวิเคราะห์ ให้เห็นถึงบทบาท หนา้ท่ี ใน

ปัจจุบนัของกลุ่มชาวบา้น กลุ่มกรรมการวดั และกลุ่มพระสงฆ์ แต่ยงัไปไม่ถึงแนวทางการอนุรักษ์
มรดกวฒันธรรม และการพฒันาในอนาคต 

    3. ความไม่ชัดเจนในการเข้าใจภาษามอญของผูว้ิจยัส่งผลให้การลงพื้นท่ีใน
บางคร้ังไม่ประสบผลตามเป้าหมายและสร้างความสับสนใหก้บัผูว้จิยัดว้ยในบางคร้ัง 

    
        7.3.2 ข้อเสนอแนะ 

    1. มีประเด็นท่ีผูว้ิจยัค้นพบ ท่ีน่าสนใจ หากแต่ยงัขาดทรัพยากรและเวลา จึง
ไม่ไดท้  าการศึกษาเพิ่มเติมไดแ้ก่ การศึกษาชุมชนไทยพุทธเปรียบเทียบกนั เป็นตน้ 

    2. วดัและชาวบา้นควรร้ือฟ้ืนและส่งเสริมให้มีโรงเรียนสอนภาษามอญภายใน
วดัและชุมชุน เพื่อเป็นการปูแนวทางน าไปต่อยอดในการถ่ายทอดภาษามอญสู่ชุมชนซ่ึงเป็นการ
อนุรักษม์รดกวฒันธรรมมอญใหค้งอยูแ่ละย ัง่ยนืต่อไป 

     3. วดั และชาวบา้นควรร่วมกนัจดัพื้นท่ีกิจกรรม อบรมสร้างอาชีพชาวบา้นข้ึน
ภายในวดัและชุมชน โดยมุ่งเนน้อาชีพท่ีสอดคลอ้งกบับริบทชุมชน ความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของ
ความเป็นมอญ เพื่อสร้างบทบาทใหว้ดัและชุมชนมีส่วนส าคญัในการอนุรักษม์รดกวฒันธรรมมอญ
ใหค้งอยูแ่ละย ัง่ยนืต่อไป 

 

 



 

รายการอา้งอิง  
 

รายการอ้างองิ 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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