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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาบทบาทของวัดท้ายเกาะใหญ่ ต่อวิถีชีวิตชุมชนไทย-มอญ
บ้านท้ายเกาะใหญ่ ในอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 2) เพื่อศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างวัดท้ายเกาะใหญ่
กับชุมชนไทย-มอญ บ้านท้ายเกาะใหญ่ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปโดยมีแบบ
สัมภาษณ์ 2 ชุด ประกอบไปด้วยชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์ชาวบ้านและกรรมการวัด และชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ์
พระสงฆ์ โดยมีกลุ่มประชากรตัวอย่างที่เลือก ประกอบไปด้วย (1) กลุ่มชาวบ้าน 4 คน (2) กลุ่มกรรมการวัด 3
คน (3) กลุ่มพระสงฆ์ 3 รูป (4) กลุ่มวัด 3 รูป
ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของวัดท้ายเกาะใหญ่ต่อวิถีชีวิตชุมชนไทย-มอญ บ้านท้ายเกาะใหญ่ ยังมี
ความเชื่อมโยงและการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมอยู่โดยผ่านการทำกิจกรรม 1) ในส่วนของชาวบ้าน
และกรรมการวัด เช่น การจัดการศาสนสมบัติของวัด(การดูแล บำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคารภายในวัด) การ
ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวัด (งานสงกรานต์มอญ สรงน้ำพระแบบมอญ) และการทำกิจกรรมแทน
พระสงฆ์ (การปฏิบัติงานศาสนพิธีต่างๆ) ล้วนแล้วสอดแทรกในการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมมอญ 2) ในส่วน
ของวัด เช่นเป็นสถานที่จัดงานเทศกาล เป็นศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม และเป็นที่ประกอบพิธีกรรม ล้วนแล้ว
ต้องใช้อาคารสถานที่ในการทำกิจกรรม 3) ในส่วนของพระสงฆ์ เช่น การอบรมทางจริยธรรม การเผยแพร่
ธรรมะ การพัฒนาจิตใจ การส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 4) ในส่วนของการเข้าใช้พื้นที่และสถานที่ภายใน
วัด โดยให้ความสำคัญกับศาลาการเปรียญ หอสวดมนต์ พระอุโบสถมาก จากรายการต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น
ทำให้รู้ว่ามรดกทางวัฒนธรรมมอญของวัดท้ายเกาะใหญ่และชุมชนบ้านท้ายเกาะใหญ่ยังมี ความเชื่อมโยงอย่าง
เหนียวแน่นตราบใดที่ยังมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอยู่
คำสำคัญ: บทบาทของวัด; วิถีชีวิตชุมชน ไทย-มอญ
*
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Abstract
This article aims to 1) To study the role of Wat Thai Koh Yai Towards the Thai- Mon
community way of life Thai Koh Yai House In Sam Khok District Pathumthani Province 2) To
study the link between Wat Thai Koh Yai and Thai- Mon communities Thai Koh Yai House In
order to preserve and restore the cultural heritage to be continued, there were two interviews,
the first set of interviews with villagers and temple committees, and the second set of
interviews with monks. The selected sample population consisted of (1) a group of 4 villagers.
(2) a group of 3 temple directors (3) a group of 3 monks (4) a group of 3 temples
The results of the research were as follows: The role of Wat Thai Koh Yai in the ThaiMon community way of life Thai Koh Yai House. There is still a connection and the
conservation and restoration of cultural heritage through activities. 1) On the part of the
villagers and the temple committee Such as temple treasures management (care Maintenance
and repair of buildings inside the temple) , assisting in various activities within the temple
( Songkran Festival, Mon Monk bathing) and doing activities for monks ( performing various
ceremonies) are all inserted in the conservation of Mon culture heritage 2) in the temple part,
for example, as a festival venue. It is an arts, culture center and a place to perform rituals.
They all have to use the building to do activities. 3) In the part of the monks, such as ethical
training. Dharma propagation Mental development Promoting and preserving arts and culture
With emphasis on The sermon hall, the temple prayer hall, from the various programs
mentioned above, makes it known that the Mon cultural heritage of Wat Thai Koh Yai and Ban
Tai Koh Yai community remains strong and well- connected as long as there are Buddhist
activities.
Keywords: The role of The Temples, The Community Lifestyle, Thai-mon

บทนำ
วัดท้ายเกาะใหญ่หรือชื่อภาษามอญว่า เภียแวงซาม มีบทบาทสำคัญต่อชุมชนบ้านท้ายเกาะใหญ่ตั้งแต่
เกิดจนกระทั่งตาย เป็นศูนย์กลางทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวบ้าน(บ้านท้ายเกาะใหญ่) อย่างเห็นได้ชัด
จากการศึกษาประวัติศาสตร์ของวัดท้ายเกาะใหญ่(เภียแวงซาม) กับชาวบ้าน(บ้านท้ายเกาะใหญ่) พบว่า มี
ความเชื่อมโยงมาตั้งแต่อยู่ในประเทศพม่า ชาวมอญที่นี่อพยพมาจากเมือง เมืองเยและ เมืองเมาะตะมะ เมือง
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เมาะละแหม่ง ในประเทศพม่า เภียแวงซาม เป็นภาษามอญ แปลว่า วังจระเข้ ชาวมอญที่นี่ได้อพยพหลบภัย
มาพึ่งพระโพธิสมภารในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ปีพ.ศ. 2202-2206 โดยสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช ทรงโปรดเกล้าพระราชทานให้ครอบครัวชาวมอญไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่สามโคก ปลาย
เขตแดนติดต่อกรุงศรีอยุธยา และชาวมอญ ได้รวมกลุ่มก่อตั้งหมู่บ้านแวงซามและได้ก่อสร้างวัด(เภียแวงซาม)
ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมทางพระพุ ทธศาสนาประจำหมู่บ้าน ด้านวิถีชีวิตของชาวบ้าน(บ้านท้ายเกาะใหญ่ ) ดำเนิน
ชีวิตอยู่บนหลักพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด โดยมีพระสงฆ์ ของวัดท้ายเกาะใหญ่เป็นผู้สั่งสอนเทศนาให้
ชาวบ้านยึดหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนาเพื่อนำมาปรับใช้กับการดำรงชีวิต พร้อมทั้งในการดูแลรักษามรดก
ทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป
วัดท้ายเกาะใหญ่ (เภียแวงซาม)
วัดท้ายเกาะใหญ่หรือชื่อภาษามอญว่า เภียแวงซาม ซึ่งเป็นภาษามอญ แปลว่า วังจรเข้ วัดที่ชาวมอญ
จากเมืองเยและ เมืองเมาะตะมะ เมืองเมาะละแหม่ง ได้อพยพหลบภัยมาพึ่งพระโพธิสมภารในแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ตามที่ปรากฏในพงศาวดาร ปีพ.ศ. 2202-2206 โดยสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช ทรงโปรดเกล้าพระราชทานให้ครอบครัวชาวรามัญไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่สามโคก ปลายเขต
แดนติดต่อกรุงศรีอยุธยา และชาวรามัญ ได้รวมกลุ่มก่อตั้งหมู่บ้านแวงซามและได้ก่อสร้างวัดท้ายเกาะใหญ่(เภีย
แวงซาม)เป็นศูนย์รวมทางพระพุทธศาสนาประจำหมู่บ้านในปี พ.ศ.2365 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ
พ.ศ.2494 และได้สร้างเจดีย์ชะเวดากองไว้ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อสักการะบูชา และต่อมาในปี พ.ศ. 2482
ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดท้ายเกาะใหญ่ สำหรับวัดท้ายเกาะใหญ่ในอดีตสมัยรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสต้นมาพัก
แรม ที่ศาลาริมฝั่งแม่น้ำหน้าวัดหนึ่งคืนเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ร.ศ. 125 ทางวัดท้ายเกาะ และกรรมการเมือง
ได้จัดการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติ (วศินา จันทรศิริ, 2549) วัดท้ายเกาะใหญ่ (เภียแวงซาม) นอกจากจะเป็น
ศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านแล้ว พระสงฆ์ที่วัดนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้นำชุมชนและอบรมสั่งสอน
เยาวชนให้เข้ามาบวชเรียนศึกษาพระธรรมวินัย การนับถือพุทธศาสนาของคนมอญค่อนข้างเคร่งครัดและมี
จุดมุ่งหมายเพื่อตัดกิเลส และเพื่อนิพพาน เจ้าอาวาสวัดท้ายเกาะใหญ่ องค์ที่ 12 (ปัจจุบัน พ.ศ.2558-2564)
ชื่อพระครูปลัดประมวล จารุวณโณ(คนมอญบ้านบางเตย) ต.บางเตย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี วัดท้ายเกาะใหญ่
แบ่งเขตพื้นที่ภายในออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ (แสวง อุดมศรี, 2533)
1) เขตพุทธาวาส
เป็นพื้นที่สำหรับพระสงฆ์ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งสถานที่ประทับ
ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประกอบด้วยสถาปัตยกรรมหลักสำคัญๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธองค์และ
พิธีกรรมต่างๆ คือ 1) พระอุโบสถ 2) ศาลาการเปรียญ 3)เจดีย์มอญ 4) หอระฆัง 5) หอสวดมนต์ เป็นต้น
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2) เขตสังฆาวาส
หมายถึงขอบเขตบริเวณพื้นที่ส่วนหนึ่งของวัด ที่กำหนดไว้ให้เป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสงฆ์ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติภารกิจส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับพิธีการใดทางศาสนา อันได้แก่ 1) กุฏิ 2) กัปปิยกุฎ 3) หอฉัน
4) วัจจกุฎี 5) ห้องสรงน้ำ 6) ศาลาท่าน้ำ เป็นต้น
3) เขตธรณีสงฆ์
หมายถึงเขตพื้นที่ในพระอารามที่วัดกำหนดพื้นที่บางส่วนที่เหลือจากการจัด ให้เป็นเขตพื้นที่สำหรับ
เอื้อประโยชน์ใช้สอยในเชิงสาธารณะประโยชน์ในลักษณะ ต่างๆของวัด เช่น ใช้เป็นพื้นที่เปิดโล่งเพื่อสร้างความ
ร่มรื่นให้วัด หรือใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคารอื่นๆเช่น สร้างเมรุสำหรับฌาปนกิจศพชุมชน เป็นต้น

รูปภาพที่ 1 ผังแสดงรายละเอียดพื้นที่ภายในวัดท้ายเกาะใหญ่
บ้านท้ายเกาะใหญ่ (กวานแวงซาม)
แวงซาม หรือแหว่งจาม มาจากภาษามอญว่า แปลว่า “วังจระเข้” หมายถึงหมู่บ้านย่านที่แม่น้ำลำ
คลองมีจระเข้ชุกชุม (เช่นเดียวกับบ้านวังกะ หรือบ้านแหว่งกะ ที่สังขละบุรี ซึ่งแปลว่า บ้านที่มีปลาชุกชุม) คน
มอญหมู่บ้านนี้อพยพมาจาก “กวานแหว่งจาม” หรือบ้านวังจระเข้บนเกาะฮะมาง (Balu Island) แขวงเมือง
มะละแหม่ง รัฐมอญ ประเทศเมียนมา เกาะแห่งนี้เป็ นเกาะขนาดใหญ่ (กว่าสิงคโปร์) บนปากแม่น้ำ 5 สาย
บรรจบกัน มอญเรียกว่า “ปอญจะลัง” (ปัญจนที)ได้แก่ แม่น้ำเมาะตะมะ (Moatama) แม่น้ำซังโหล่น หรือ
สาละวิน (Thanlwin) แม่น้ำจย้าจก์ (Kyaik)และแม่น้ำเตริน หรืออัตตรัน (Attran) และ เดิงซามิ (Donsami)
ดังจะพบว่า หมู่บ้านแหว่งจามในเมืองมอญเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ มีวัดแหว่งจามเป็นวัดประจำหมู่บ้าน ผู้คนทำ
เกษตรกรรมพืชผลอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากเป็นดินดอนปากแม่น้ำ
บ้านมอญแวงซาม หรือแหว่งจาม หรือที่เรียกกันในภาษาไทยว่า บ้านท้ายเกาะใหญ่ตั้งอยู่ในเขตตำบล
ท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุ มธานี เป็นบ้านมอญที่อยู่เหนือสุดของสามโคก อยู่ทางฝั่งตะวันตกของลำ
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น้ำเจ้าพระยา บ้านเรือนเรีย งรายอยู่ตั้งแต่ท้ายเกาะใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มีวัดท้ายเกาะใหญ่ เป็น
ศูนย์กลางทางพุทธศาสนาและมีโรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่งคือโรงเรียนวัดท้ายเกาะ สังกัดสำนักงานการ
ประถมศึกษาอำเภอสามโคก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาสต้นและ
พักแรมที่ศาลาริมน้ำ หน้าวัดหนึ่งคืน ทางวัดท้ายเกาะและกรรมการเมืองได้จัดการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติ
(นิตยา กนกมงคล, 2548)
บ้านเรือนมอญ (บ้านท้ายเกาะใหญ่) นิยมปลูกเรือนใกล้กับแม่น้ำ เพราะในอดีตนิยมใช้การสัญจรทาง
น้ำเป็นหลัก ชาวบ้านในพื้นที่ บ้านท้ายเกาะใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมในบางส่วน แต่ส่วนใหญ่จะทำการค้าขาย
ทางเรือ และมีการปลูกเรือนที่หันหน้าไปด้านทิศตะวันออกซึ่งเป็นทิศทางของแม่น้ ำเจ้าพระยา เลียบไปตามลำ
น้ำ ซึ่งพบว่ามีความหนาแน่น ซึ่งบ้านที่พบในบริเวณนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรือนใต้ถุนสูงเพื่อป้องกันน้ำท่วม

รูปภาพที่ 2 พื้นที่วัด ชุมชนบ้านท้ายเกาะใหญ่ และโรงเรียน
ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงประสงค์ศึกษาบทบาทของวัดท้ายเกาะใหญ่ต่อวิถีชีวิตชุมชนไทย-มอญบ้านท้าย
เกาะใหญ่ในอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เชื่อมโยงระหว่างวัดท้ายเกาะใหญ่กับชุมชนไทย-มอญบ้านท้าย
เกาะใหญ่ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาบทบาทของวัดท้ายเกาะใหญ่ต่อวิถีชีวิตชุมชนไทย-มอญบ้านท้ายเกาะใหญ่ในอำเภอสาม
โคก จังหวัดปทุมธานี
2. เพื่อศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างวัดท้ายเกาะใหญ่กับชุมชนไทย-มอญบ้านท้ายเกาะใหญ่ในการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
พระพุทธศาสนา

ทบทวนวรรณกรรม

วัดท้ายเกาะใหญ่

โรงเรียนวัดท้ายเกาะ

บทบาทวัด

บทบาทพระสงฆ์

1. บทบาทด้านการศึกษา
2. บทบาทด้านการอบรมทาง
จริยธรรม
3. บทบาทด้านการเผยแผ่ธรรม
4. บทบาทด้านการพัฒนาชนบท
5. บทบาทด้านสังคมสงเคราะห์
6. บทบาทด้านการพัฒนาจิตใจ
7. บทบาทด้านการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
8. บทบาทด้านการอนุรกั ษ์
สิ่งแวดล้อม
9. บทบาทด้านการรักษาโรค
(พระมหากฤษฎา นันทเพรช, 2540)
(พระมหาทนงชัย บูรณพิสุทธิ, 2545)

การอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรม
(Feilden and Jokileht, 1998)

บ้านท้ายเกาะใหญ่

1) เป็นสถาน ศึกษา
2) เป็นสถานสงเคราะห์
3) เป็นสถานพยาบาล
4) เป็นที่พกั คนเดินทาง
5) เป็นสถานทีท่ ี่ชาวบ้าน
พบปะสังสรรค์ และพักผ่อน
6) เป็นสถานที่จัดงานเทศกาล
และมหรสพต่าง ๆ
7) เป็นที่ไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท
8) เป็นศูนย์กลางศิลปะและ
วัฒนธรรม
9) เป็นคลังพัสดุ สำหรับเก็บ
ของใช้ต่าง ๆ
10) เป็นศูนย์กลางการบริหาร
ประเทศ
11) เป็นที่ประกอบพิธกี รรม
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2551)

บทบาทชุมชน

1.ร่วมการบริหารจัดการที่ดินของวัด
2.ร่วมการบริหารจัดการเงินบริจาค
และเงินผลประโยชน์ของวัด
3.ร่วมในการบริหารจัดการศาสน
สมบัติของวัด
4.คอยช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ
ภายในวัด
5.คอยรับใช้ทำกิจต่างๆ แทน
พระสงฆ์

(Tangible Heritage)
สามารถมองเห็นและ
สัมผัสได้

1. อนุสรณ์สถาน/ โบราณสถาน
2. กลุ่มสิ่งก่อสร้าง/ อาคาร
3. สถานที่ (Sites)

(Intangible Heritage)
ไม่ปรากฏให้เห็นเป็นกายภาพแต่
สามารถรับรู้ได้

1. ด้านคติความเชื่อ,
2. ด้านวัฒนธรรม ประเพณี.

(กฤติน จันทร์สนธิมา, 2560)

รูปภาพที่ 3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดำเนินการวิจัย
การดำเนินโครงการอาศัยขั้นตอนการศึกษาวิจัย โดยการการศึกษาข้อมูลทางเอกสารทั้งข้อมูลปฐมภูมิ
Primary Data และข้ อ มู ล ทุ ต ิ ย ภู ม ิ Secondary Data จากนั ้ น ออกสำรวจภาคสนามควบคู ่ ไ ปกั บ การ
ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกับการสังเกตและการสัมภาษณ์ผู้รู้ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ก่อนนำมาสู่กระบวนการวิเคราะห์ สรุปและเสนอแนะในที่สุด ตามรายละเอียดดังนี้
1. ขั้นตอนและวิธีการรวบรวมข้อมูล
1.1 ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร 1.2 ข้อมูลจากการสำรวจทางกายภาพของพื้นที่ 1.3 ข้อมูลจากการ
เก็บและหาข้อมูลเชิงลึก ประกอบไปด้วยเครื่องมือ 3 รูปแบบด้วยกันโดยนำมาสรุปเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล
พื้นฐาน ประกอบไปด้วย 1.การสัมภาษณ์ Interview 2.การสังเกต Observation 3.การสนทนากลุ่ม Focus
Group Discussion
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
2.1 สร้างแบบสัมภาษณ์
โดยนำแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นและได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่ม
ประชากรตัวอย่างที่เลือก ประกอบไปด้วย (1) กลุ่มชาวบ้าน 4 คน (2) กลุ่มกรรมการวัด 3 คน (3) กลุ่ม
พระสงฆ์ 3 รูป (4)กลุ่มวัด 3 รูป (โดยสัมภาษณ์ผ่านทางพระสงฆ์ชุดเดิมในกลุ่มที่ 3)
2.2 การวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์
โดยการนำแบบสัมภาษณ์ชุดที่ 1 ไปวิเคราะห์ตามกรอบความคิดเชิงทฤษฎีของ (กฤติน จันทร์สนธิมา,
2557) ในเรื่องเกี่ยวกับบทบาทของชาวบ้านกับบทบาทของกรรมการวัด และแบบสัมภาษณ์ชุดที่ 2 มี 2 ส่วน
โดยในส่วนแรกนำไปวิเคราะห์ตามกรอบความคิดเชิง ทฤษฎีของ (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ,
2551) ในเรื่องเกี่ยวกับบทบาทของวัด กับส่วนที่สอง นำไปวิเคราะห์ตามกรอบความคิดเชิงทฤษฎีของ (พระ
มหากฤษฎา นันทเพรช, 2540) และ(พระมหาทนงชัย บูรณพิสุทธิ, 2545) ในเรื่องเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์
ดังรูปภาพที่ 3 กรอบแนวคิดในการวิจัย
3. การวิเคราะห์ บทบาท (ชาวบ้าน วัด พระสงฆ์ และกรรมการวัด)
ในการวิเคราะห์บทบาทของชาวบ้าน วัด พระสงฆ์ และกรรมการวัด ได้ทำการวิเคราะห์ โดย
รายละเอียดดังต่อไปนี้
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3.1 บทบาทของชาวบ้าน
กรอบความคิดเชิงทฤษฎีของ
(กฤติน จันทร์สนธิมา)

TK
A1

หมวด
หมู่

TK
A2

หมวด
หมู่

TK
A3

หมวด
หมู่

1.ร่วมการบริหารจัดการที่ดินของวัด
ก2
ก2
ก2
2.ร่วมการบริหารจัดการเงินบริจาค
ข
ข
ก2
✓
✓
3.ร่วมจัดการศาสนสมบัติของวัด
ข
ข
ข
✓
✓
✓
4.ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวัด
ค
ค
ค
✓
✓
✓
5.ทากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ์
ข
ข
ข
✓
✓
✓
ผลคะแนนรายบุคคล
4
4
3
หมวดหมู่
ก
ไม่มีบทบาทหน้าที่แล้วโดยที่……
ก1
ไม่มีบทบาทหน้าที่และไม่ได้ระบุว่ามีใครรับหน้าที่นั้นไป
ก2
ไม่ได้มีบทบาทหน้าที่แต่มีระบุว่า เป็นองค์กรส่วนกลาง องค์กรของรัฐเป็นผู้บริหารจัดการ
ข
ยังมีบทบาทหน้าที่อยู่โดยมีลกั ษณะคล้ายกันทั้งไทยมอญและไทยพุทธ
ค
ยังมีบทบาทหน้าที่อยู่โดยมีลกั ษณะคล้ายกันทั้งไทยมอญและไทยพุทธ

TK
A4

✓
✓
✓
3

หมวด
หมู่

ผล
คะแนน
รายข้อ

ก2
ก2
ข
ค
ข

0
2
4
4
4

ตารางที่ 1 บทบาทชาวบ้านและหมวดหมู่ความเป็นไทยมอญและไทยพุทธ
จากตารางที่ 1 สรุปบทบาทของชาวบ้าน(TK-A1, TK-A2, TK-A3, TK-A4) วัดท้ายเกาะใหญ่ไ ด้ ข้อ
ค้นพบจากเดิมว่า ในข้อ 1 ร่วมการบริหารจัดการที่ดินของวัด ส่วนใหญ่มองว่าเป็นหน้าที่ของทางวัด พระสงฆ์
กรรมการวัด เจ้าอาวาส มากกว่า ซึ่งในอดีดพระมอญกับชาวบ้านเกื้อกูลและช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาตลอด
ซึ่งอยู่ในหมวด(ก2) ทั้งหมด(สัมภาษณ์ ทองคำ พลอยแมง, 2562) ในส่วนข้อ 2 ร่วมการบริหารจัดการเงิน
บริจาค โดยจะนำเงินบริจาคไปปฏิสังขรณ์วัดในด้านต่างๆ และใช้จ่าย ค่าสาธารณูปโภค ค่าขยะโดยมีคติความ
เชื่อที่ว่าเป็นการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศาสนสถานและเพื่อความอยู่รอดและสืบสานศาสนาพุทธโดยเป็น
คำตอบของTK-1,2(สัมภาษณ์ อุษา บัดนิล , 2562) ซึ่งอยู่ในหมวด(ข) ส่วนTK-3.4 ตอบว่าเป็นหน้าที่ของ
กรรมการวั ด ซึ ่ ง อยู ่ ใ นหมวด(ก2)ทั ้ ง หมด ในส่ ว นข้ อ ที ่ 3 ร่ ว มจั ด การศาสนสมบั ต ิ ข องวั ด โดยเน้ น การ
บูรณปฏิสังขรณ์โบสถ์ วิหาร กุฎิพระดูแลความสะอาดพื้นที่ในอาคารและนอก เพื่อความเป็นเอกลักษณ์ของ
ชาติชุมชนและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งอยู่ในหมวด(ข)ทั้ งหมด(สัมภาษณ์ ณรงค์ เตมีศิลปิน , 2562) ใน
ส่วนข้อที่ 4 ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆภายในวัด จุดประสงค์หลักคืองานสงกรานต์ แห่หงส์ ธงตะขาบ การ
ทอดผ้าป่าโดยจะสอดแทรกคติความเชื่อ ประเพณีของไทยมอญเข้าไปมากทำให้ชาวบ้านที่นี่ยังคงซึมซับถึงวิถี
ชีวิต ประเพณีมอญยังคงอยู่เช่นการแต่งกาย การทำอาหารมาวัด (สัมภาษณ์ อภิชาติ สุวรรณทรัพย์, 2562) ซึ่ง
อยู่ในหมวด(ค)ทั้งหมด ในส่วนข้อที่ 5 ทำกิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ์ การดูแลภัตตาหารและน้ำปานะ การ
จัดเตรียมอาหารให้พระสงฆ์ ทำความสะอาดกุฎิพระ หอสวดมนต์ การเตรียมการก่อนปฏิบัติงานศาสนพิธี ซึ่ง
อยู่ในหมวด(ข)ทั้งหมด
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3.2 บทบาทของวัด (สัมภาษณ์พระสงฆ์)
กรอบความคิดเชิงทฤษฎีของ
TK หมวด TK หมวด TK หมวด
(มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
B1
หมู่
B2
หมู่
B3
หมู่
ลงกรณราชวิทยาลัย)
1. เป็นสถานศึกษา
ค
ก1
ก1
✓
2.เป็นสถานสงเคราะห์
ก1
ก1
ก1
3.เป็นสถานพยาบาล
ก2
ก2
ก2
4.เป็นที่พักคนเดินทาง
ข
ก
1
ก1
✓
5.เป็นสถานที่พบปะสังสรรค์
ค
ก1
ก1
✓
6.เป็นสถานที่จัดงานเทศกาล
ค
ค
ค
✓
✓
✓
7.เป็นที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ก1
ก2
ก2
8.เป็นศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม
ค
ค
ค
✓
✓
✓
9.เป็นคลังพัสดุเก็บของใช้ต่าง ๆ
ก1
ก1
ก1
10.เป็นศูนย์กลางการบริหารประเทศ
ก1
ก1
ก1
11.เป็นที่ประกอบพิธีกรรม
ค
ค
ค
✓
✓
✓
ผลคะแนนรายบุคคล
6
3
3
หมวดหมู่
ก
ไม่มีบทบาทหน้าที่แล้วโดยที่……
ก1
ไม่มีบทบาทหน้าที่และไม่ได้ระบุว่ามีใครรับหน้าที่นั้นไป
ก2
ไม่ได้มีบทบาทหน้าที่แต่มีระบุว่า เป็นองค์กรส่วนกลาง องค์กรของรัฐเป็นผู้บริหารจัดการ
ข
ยังมีบทบาทหน้าที่อยู่โดยมีลกั ษณะคล้ายกันทั้งไทยมอญและไทยพุทธ
ค
ยังมีบทบาทหน้าที่อยู่โดยมีลกั ษณะคล้ายกันทั้งไทยมอญและไทยพุทธ

ผลคะแนน
รายข้อ

1
0
0
1
1
3
0
3
0
0
3

ตารางที่ 2 บทบาทของวัดและหมวดหมู่ความเป็นไทยมอญและไทยพุทธ
จากตารางที่ 2 สรุปบทบาทของวัด(TK-B1, TK-B2, TK-B3) วัดท้ายเกาะใหญ่จากเดิม จากข้อค้นพบ
ในข้อ 1 เป็นสถานศึกษา TK-B1 บอกว่าวัดยังเป็นที่สอนภาษามอญช่วงวันพระโดยสอนเน้นการพูดและอ่าน
มากกว่าการเขียน(สอนโดยมัคทายกวัด คนมอญบ้านท้ายเกาะใหญ่)ซึ่งเป็นประเพณีมอญมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน(สัมภาษณ์ พระครูปลัดประมวล จารุวรรณโน, 2562) ซึ่งอยู่ในหมวดหมู่(ค) ส่วนTK-B2 ไม่ได้ตอบอยู่
ในหมวดหมู่(ก1) และTK-B3 บอกว่าเป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งอยู่ในหมวดหมู่(ก2) ในส่วนข้อ 2
เป็นสถานสงเคราะห์ ทั้ง(TK-B1, TK-B2, TK-B3) ไม่ได้ตอบอะไรซึ่งอยู่ในหมวดหมู่(ก1) ในข้อที่ 3 เป็น
สถานพยาบาล TK-B1,B2,B3 กล่าวว่าเป็นหน้าที่ของภาครัฐซึ่งอยู่ในหมวดหมู่(ก2) ในข้อที่ 4 เป็นที่พักคน
เดินทาง TK-B1บอกว่าเป็นที่พักชาวบ้านต่างถิ่นมาร่วมงานที่วัดเช่นงานบวช งานศพ งานสงกรานต์ ซึ่งอยู่ใน
หมวดหมู่(ข) ส่วนTKB2,B3 ไม่ได้พูดถึงซึ่งอยู่ในหมวดหมู่(ก1) ในข้อที่ 5 เป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ TKB1,B2,B3 ไม่ได้พูดถึงอยู่ในหมวดหมู่(ก1) ในข้อที่ 6 เป็นสถานที่จัดงานเทศกาล ทั้งTK-B1,B2,B3 เน้นประเพณี
สงกรานต์ การแห่หงส์ ธงตะขาบ(โหน่ะ)เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและบูชา
พระพุทธเจ้า การขึ้นปีใหม่ของชาวมอญด้วย(สัมภาษณ์ พระครูบาทอง อโสโก, 2562) ซึ่งอยู่ในหมวดหมู่(ค) ใน
ข้อที่ 7 เป็นที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท TK-B1 ไม่ได้พูดถึงอยู่ในหมวดหมู่(ก1) ส่วนTK-B2,B3 กล่าวสอดคล้องกันว่า
เป็นหน้าที่ของภาครัฐซึ่งอยู่ในหมวด(ก2) ในข้อที่ 8 เป็นศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้ง TKB1,B2,B3 กล่าว
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สอดคล้องกันในเรื่องมีพิพิธภัณฑ์ ใบลานมอญ เจดีย์มอญ เพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมพร้อมทั้งระลึกถึง
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์(สัมภาษณ์ พระครูบาดุสิต ชุตินธโร, 2562) ซึ่งอยู่ในหมวดหมู่(ค) ในข้อที่ 9 เป็น
คลังพัสดุเก็บของใช้ต่างๆ ไม่ได้พูดถึงทั้งTK-B1,B2,B3 กล่าวสอดคล้องกันอยู่ในหมวดหมู่(ก1) ในข้อที่ 10 เป็น
ศูนย์กลางการบริหารประเทศ TK-B1 ไม่ได้พูดถึงซึ่งอยู่ในหมวดหมู่(ก1) ส่วนTK-B2 ไม่ได้ตอบอะไรเช่นกันซึ่ง
อยู่ในหมวด(ก1)และTK-B3 อยู่ในหมวด(ก1) ในข้อที่ 11 เป็นที่ประกอบพิธีกรรม ทั้ง TK-B1,B2,B3 กล่าวถึง
บังสุกุลอัฐิปู่ย่าตายาย งานบวช สรงน้ำพระมอญ แห่หงส์ ธงตะขาบ งานศพซึ่งทั้งหมดเป็นการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมมอญซึ่งอยู่ในหมวดหมู่(ค)ทั้งหมด
3.3 บทบาทของพระสงฆ์
กรอบความคิดเชิงทฤษฎีของ

TK
B1

หมวด
หมู่

✓

ค

2.บทบาทด้านการอบรมทางจริยธรรม

✓

ข

✓

ข

3.บทบาทด้านการเผยแผ่ธรรม

✓

ข

✓

ข

(พระมหากฤษฎา นันทเพรช)
และ (พระมหาทนงชัย บูรณพิสุทธิ)
1. บทบาทด้านการศึกษา

4.บทบาทด้านการพัฒนาชนบท

TK
B2

หมวด
หมู่

TK
B3

หมวด
หมู่

ก1

ก2

ผลคะแนน
รายข้อ

ก1

1

✓

ข

3

✓

ข

3

ก2

ก2

0

ก1

2

5.บทบาทด้านสังคมสงเคราะห์

✓

ข

✓

ข

6.บทบาทด้านการพัฒนาจิตใจ

✓

ข

✓

ข

✓

ข

3

7.บทบาทด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

✓

ค

✓

ค

✓

ค

3

8.บทบาทด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ก1

ก1

ก1

0

9.บทบาทด้านการรักษาโรค

ก2

ก2

ก2

0

ผลคะแนนรายบุคคล
หมวดหมู่
ก
ก1
ก2
ข
ค

6

5

4

ไม่มีบทบาทหน้าที่แล้วโดยที่……
ไม่มีบทบาทหน้าที่และไม่ได้ระบุว่ามีใครรับหน้าที่นั้นไป
ไม่ได้มีบทบาทหน้าที่แต่มีระบุว่า เป็นองค์กรส่วนกลาง องค์กรของรัฐเป็นผู้บริหารจัดการ
ยังมีบทบาทหน้าที่อยู่โดยมีลกั ษณะคล้ายกันทั้งไทยมอญและไทยพุทธ
ยังมีบทบาทหน้าที่อยู่โดยมีลกั ษณะคล้ายกันทั้งไทยมอญและไทยพุทธ

ตารางที่ 3 บทบาทของพระสงฆ์และหมวดหมู่ความเป็นไทยมอญและไทยพุทธ
จากตารางที่ 3 สรุปบทบาทของพระสงฆ์(TK-B1, TK-B2, TK-B3) วัดท้ายเกาะใหญ่จากเดิม ในข้อ 1
บทบาทด้ า นการศึ ก ษา TK-B1 บอกว่ า มี ศ ึ ก ษานั ก ธรรม บาลี แ ละภาษามอญ(ไม่ ม ากนั ก ) ทำนุ บ ำรุ ง
พระพุทธศาสนาและภาษามอญ(ไม่มากนัก) ซึ่งอยู่ในหมวดหมู่(ค) ส่วน TK-B2,B3 ไม่ได้พูดถึงซึ่งอยู่ในหมวดหมู่
(ก1)ในส่วนข้อ 2 บทบาทด้านการอบรมทางจริยธรรม TK-B1 เน้นให้ให้ชาวบ้านถือศีล 5,8 เพื่อระงับโทษทาง
กายและวาจา อันเป็นกิเลส ซึ่งอยู่ในหมวดหมู่(ข) ส่วนTK-B2 เน้นการถือศีล 227 ข้อ สำหรับพระเป็นสิกขาบท
ในพระปาฏิโมกข์ ข้อห้ามของพระ อยู่ในหมวดหมู่(ข) และ TKB3 เน้นอบรมชาวบ้านถือศีล 5 ซึ่งเป็นหลักใน
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การประพฤติปฏิบัติของพุทธบริษัทซึ่งอยู่ในหมวดหมู่(ข)เช่นกัน ในข้อที่ 3 บทบาทด้านการเผยแผ่ธรรม TK-B1
บอกว่าการเทศน์ แสดงธรรม ปาฐกถาธรรมเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งอยู่ในหมวดหมู่ (ข) ส่วนTK-B2
เน้นการเทศนา การทำวัตรสวดมนต์เน้นกุศลพิธีมาแต่ครั้งพุทธกาล อยู่ในหมวดหมู่(ข) และTK-B3 เน้นการ
เทศนา ทำวัตรสวดมนต์เช้าเย็น เป็นความเคารพบูชาพระรัตนตรัยอยูในหมวดหมู่(ข)เช่นเดียวกัน ในข้อที่ 4
บทบาทด้านการพัฒนาชนบท TK-B1 บอกว่ากระทรวงมหาดไทยเป็นผู้จัดการซึ่งอยู่ในหมวด(ก2) และTKB2,B3 บอกเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งก็อยู่ในหมวดหมู่(ก2)เช่นเดียวกัน ในข้อที่ 5 บทบาทด้านสังคมสงเคราะห์
TKB1 มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนเพื่อตอบแทนชาวบ้าน และเป็นนโยบายของทางวัดซึ่งอยู่ในหมวด
(ข) และTK-B2 มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน โดยเน้นนโยบายการปกครองคณะสงฆ์ข้อ 6 ซึ่งอยู่ใน
หมวดหมู่(ข) ส่วนTK-B3 ไม่ได้พูดถึง ซึ่งอยู่ในหมวด(ก1) ในข้อที่ 6 บทบาทด้านการพัฒนาจิตใจ TK-B1 เน้นนั่ง
สมาธิ เจริญวิปัสสนา เพื่อให้พ้นทุกข์ เข้าถึงมรรค ผล นิพพานซึ่งอยู่ในหมวดหมู่ (ข) ส่วนTK-B2 เน้นวิปัสสนา
กรรมฐานสำหรับพระซึ่ง เป็นการปลดเปลื้องกิเลสหรือความทุกข์ต่างๆ อยู่ในหมวดหมู่(ข) และ TK-B3 เน้น
วิปัสสนากรรมฐานเพื่อช่วยบรรเทา และบำบัดโรคทางใจต่างๆ ซึ่งอยู่ในหมวดหมู่(ข) ในข้อที่ 7 บทบาทด้าน
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ทั้งTKB1,B2,B3 กล่าวถึงการสงวนรักษาใบลานมอญ เจดีย์มอญการปฏิสังขรณ์ เจดีย์
มอญ อาคารต่างๆเพื่อรักษาเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมไว้ รวมถึงเพื่อบูชาและระลึกถึงพระพุทธเจ้า ซึ่งอยู่
ในหมวดหมู่(ค)ในข้อที่ 8 บทบาทด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้ง TK-B1,B2,B3 ไม่ได้พูดถึง ซึ่งอยู่ในหมวดหมู่
(ก1) ในข้อที่ 9 บทบาทด้านการรักษาโรค ทั้ง TK-B1,B2,B3 บอกเป็นหน้าที่ของโรงพยาบาล หมอ หน่วยงาน
ของรัฐซึ่งอยู่ในหมวดหมู่(ก2)
3.4 บทบาทของกรรมการวัด
กรอบความคิดเชิงทฤษฎีของ
(กฤติน จันทร์สนธิมา)
1.ร่วมการบริหารจัดการที่ดินของวัด

TK
C1

2.ร่วมการบริหารจัดการเงินบริจาค

หมวด
หมู่

TK
C2

หมวด
หมู่

TK
C3

หมวด
หมู่

ผลคะแนน
รายข้อ

ก2

✓

ข

ก2

1

ก1

✓

ข

ก1

1

3.ร่วมจัดการศาสนสมบัติของวัด

✓

ข

✓

ข

✓

ข

3

4.ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวัด

✓

ค

✓

ค

✓

ค

3

5.ทากิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ์

✓
3

ข

✓
5

ข

✓
3

ข

3

ผลคะแนนรายบุคคล
หมวดหมู่
ก
ไม่มีบทบาทหน้าที่แล้วโดยที่……
ก1
ไม่มีบทบาทหน้าที่และไม่ได้ระบุว่ามีใครรับหน้าที่นั้นไป
ก2
ไม่ได้มีบทบาทหน้าที่แต่มีระบุว่า เป็นองค์กรส่วนกลาง องค์กรของรัฐเป็นผู้บริหารจัดการ
ข
ยังมีบทบาทหน้าที่อยู่โดยมีลกั ษณะคล้ายกันทั้งไทยมอญและไทยพุทธ
ค
ยังมีบทบาทหน้าที่อยู่โดยมีลกั ษณะคล้ายกันทั้งไทยมอญและไทยพุทธ

ตารางที่ 4 บทบาทของกรรมการวัดและหมวดหมู่ความเป็นไทยมอญและไทยพุทธ
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จากตารางที่ 4 สรุปบทบาทของกรรมการวัด(TK-C1, TK-C2, TK-C3) ของวัดท้ายเกาะใหญ่ได้ข้อ
ค้นพบจากเดิมว่า ในข้อ 1 ร่วมการบริหารจัดการที่ดินของวัด TK-C1 ได้กล่าวว่าเป็นหน้าที่ของสำนักงาน
พระพุทธศาสนา ส่วนTK-C2 ให้เหตุผลว่าเพื่อให้การดำเนินงานมีความเรียบร้อย ซึ่งงานกิจของสงฆ์มากอยู่แล้ว
เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระ สุดท้ายTK-C3 มองว่าเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ซึ่งทั้งหมดอยู่ในหมวดหมู่(ก2),(ข),(ก2)
ตามลำดับทั้งหมด ในส่วนข้อ 2 ร่วมการบริหารจัดการเงินบริจาค TK-C1 ไม่ได้กล่าวถึง ส่วนTK-C2 ให้เหตุผล
ว่าเพื่อประโยชน์อย่างมีประสิ ทธิภาพในการหารายได้เพื่อบูรณะวัด ส่วนTK-C3 ไม่ได้พูดถึงซึ่งทั้งหมดอยู่ใน
หมวดหมู่(ก1),(ข),(ก1) ตามลำดับทั้งหมด ในส่วนข้อที่ 3 ร่วมจัดการศาสนสมบัติของวัด TK-C1 ได้กล่าวว่าเป็น
การทำนุบำรุงอาคารสิ่งปลูกสร้าง ตามแนวทางการอนุรักษ์ คงคุณค่ามรดกชาติ (สัมภาษณ์ พยอม สุวรรณ
ทรัพย์, 2562) ส่วนTK-C2 ให้เหตุผลว่าซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง สืบสานศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป
และTK-C3 มองว่าเพื่อซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดทรุดโทรม เป็นการต่อยอดศิลปวัฒนธรรม ซึ่งทั้งหมดอยู่ในหมวดหมู่
(ข),(ข),(ข)ตามลำดับทั้งหมด ในข้อที่ 4 ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวัด เน้นงานประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น
สงกรานต์ มีการแห่หงส์ธงตะขาบ วัฒนธรรมมอญ ส่วนTK-C2 ให้เหตุผล ด้านจัดงานตามเทศกาลของชุมชน
เพื่อการอนุรักษ์ประเพณีชาวไทยมอญ(สัมภาษณ์ ฉลวย พวงกาหลง, 2562) และTK-C3 มองด้านงานรักษา
ความปลอดภัย งานสงกรานต์ เพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานและวัตถุ แห่หงส์ธงตะขาบ ซึ่งทั้งTK-C1,C2,C3 อยู่
ในหมวดหมู่(ค) ในส่วนข้อที่ 5 ทำกิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ์ TK-C1 ได้เน้นการรับและส่งพระเพื่อปฏิบัตกิ ิจ
สงฆ์เพื่อความใกล้ชิดกับชาวบ้านละชุมชน ส่วนTK-C2 ให้เหตุผลว่าตั้งโต๊ะหมู่บูชาในงานศาสนพิธีเพื่อสืบสาน
พิธีสงฆ์รัฐพิธีและพิธีการทั่วไป สุดท้ายTK-C3 เน้นการตั้งโต๊ะหมู่บูชาหน้าศพ เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมศาสน
พิธี(สัมภาษณ์ ทองหล่อ รำพัชรา, 2562) ซึ่งทั้งหมดอยู่ในหมวด(ข),(ข),(ข)ตามลำดับทั้งหมด
4.การวิเคราะห์ พื้นที่การเข้าใช้สอยอาคาร
4.1 ชาวบ้าน

รูปภาพที่ 5 พื้นที่การเข้าใช้สอยอาคารของชาวบ้าน วัดท้ายเกาะใหญ่
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กลุ่มชาวบ้าน
(วัดท้ายเกาะใหญ่ )

1. ศาลาการเปรียญ
2. หอสวดมนต์
3. พระอุโบสถ
4. พื้นที่ริมน้า
5.เจดีย์มอญ
6.ศาลาสวดศพ
7.พิพิธภัณฑ์
8.กุฏิพระ
ผลคะแนนรายบุคคล
 เข้าทุกวัน
 เข้าทุกวันพระ(อาทิตย์ละครั้ง)
เข้า1เดือน-1ปี
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ตารางที่ 5 การเข้าใช้สอยอาคารกลุ่มชาวบ้านวัดท้ายเกาะใหญ่
สรุปข้อค้นพบการเข้าใช้สอยอาคารของกลุ่มชาวบ้านวัดท้ายเกาะใหญ่ว่า ในข้อ 1 ศาลาการเปรียญ
ชาวบ้ า นA1,A2,A3,A4 จะเข้ า พื ้ น ที ่ ท ุ ก วั น พระ(อาทิ ต ย์ ล ะครั ้ ง ) เพราะชาวบ้ า นA1,A2,A3,A4 เคร่ ง ใน
พระพุทธศาสนามาก และยังเป็นพื้นที่ที่พระสงฆ์แสดงธรรมให้แก่ชาวบ้านและชุมชน และยังเป็นที่ประกอบการ
กุศลด้วย ซึ่งในข้อนี้อยู่ในลำดับที่ 1 ส่วนข้อ 2 หอสวดมนต์ เป็นสถานที่ที่ชาวบ้านA1,A2,A3,A4 เข้าไปใช้พื้นที่
ประมาณช่วงวันพระ(อาทิตย์ละครั้ง) แต่ก็อยู่ในลำดั บที่ 2 ของความถี่การเข้าใช้พื้นที่ ส่วนข้อ 8 กุฎิพระ เป็น
สถานที่ที่ชาวบ้านA3,A4 เข้าไปใช้พื้นที่ค่อนข้างบ่อยประมาณช่วงวันพระเนื่องจากเข้าไปสนทนาเรื่องการ
ก่อสร้างต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงงานเทศกาลส่วนA1,A2 ไม่ได้ให้ความสำคัญมากนัก ส่วนข้อ 7 พิพิธภัณฑ์
ชาวบ้านA1 เข้าใช้พื้นที่ทุกวันพระ เพราะมีความสนใจศึกษาของโบราณสถานและโบราณวัตถุ ส่วนA2,A3,A4
ไม่ได้พูดถึงหรือให้สนใจมากนัก
4.2 พระสงฆ์

รูปภาพที่ 6 พื้นที่การเข้าใช้สอยอาคารของพระสงฆ์ วัดท้ายเกาะใหญ่
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กลุ่มพระสงฆ์
(วัดท้ายเกาะใหญ่ )

1. ศาลาการเปรียญ
2. หอสวดมนต์
3. พระอุโบสถ
4. พื้นที่ริมน้า
5.เจดีย์มอญ
6.กุฏิพระ
ผลคะแนนรายบุคคล
 เข้าทุกวัน
 เข้าทุกวันพระ(อาทิตย์ละครั้ง)
เข้า1เดือน-1ปี

[34]

Vol.8 No.1 January - April 2022
TK
B1

TK
B2

TK
B3

2
3
2

2
3

2
3
3

7
คะแนน
3
2
1

3
8

ผลคะแนน
รายข้อ

6
9
2
3
0
3

8

ตารางที่ 6 การเข้าใช้สอยอาคารกลุ่มพระสงฆ์ วัดท้ายเกาะใหญ่
สรุปข้อค้นพบการเข้าใช้สอยอาคารของกลุ่มพระสงฆ์ วัดท้ายเกาะใหญ่ ซึ่งในข้อ 2 หอสวดมนต์
พระสงฆ์ B1,B2,B3 จะเข้าพื้นที่ถี่กว่าพื้นที่อื่นๆเป็นลำดับที่1เนื่องจากหอสวดมนต์เป็นสถานที่ทำวัตรเช้าและ
ทำ วัตรเย็นทุกวันการทำวัตรเช้าและทำวัตรเย็น เป็นธรรมเนียมเลียนแบบมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ซึ่งพระสงฆ์
จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อรับฟังโอวาทเป็นกิจวัตรประจำวัน การทำวัตรมีจุดมุ่ งหมายอย่างหนึ่งคือเพื่อเข้าเฝ้า
พระพุทธเจ้านั่นเอง ส่วนข้อ 1 ศาลาการเปรียญ เป็นสถานที่เพื่อใช้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ทางพุทธศาสนาซึ่ง
พระสงฆ์ B1,B2,B3 ส่วนใหญ่เข้าช่วงวันพระ ซึ่งให้ความถี่ในการเข้าพื้นที่ศาลาการเปรียญเป็นลำดับที่ 2 ส่วน
ข้อ 3 พระอุโบสถ พระสงฆ์B1 ให้ความสนใจในการเข้าพื้นที่พระอุโบสถเนื่องจากพื้นที่นี้ถือเป็นอาคารที่สำคัญ
ภายในวัดเนื่องจากเป็นสถานที่ที่พระภิกษุสงฆ์ใช้ทำสังฆกรรมตามพระวินัย วันที่พระสงฆ์ลงฟังพระปาฏิโมกข์
ทุกกึ่งเดือน เรียกว่าวันอุโบสถ และพระสงฆ์มีการใช้พื้นที่ทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเช่นการสวดในวัน
โกน(ปลงผม)ก่อนวันพระ1วัน,งานบวช , งานสงกรานต์เป็นต้น แต่ B2,B3 ไม่ได้พูดถึงเลย ในส่วนข้อ 6 กุฎิพระ
พระสงฆ์B2 ให้ความสำคัญในการใช้พื้นที่รูปเดียว เนื่องจากเป็นพระมาจากพื้นที่อื่น ในส่วนข้อ 4 ศาลาริมน้ำ
พระสงฆ์B3 ให้ความสำคัญในการใช้พื้นที่รูปเดียวเนื่องจากมีหน้าที่ในการดูแลพื้นที่หน้าวัดจึงทำให้ไปบริเวณ
ศาลาริมน้ำ ทุกวันเช่น รดน้ำต้นไม้เช้าและเย็น เป็นต้น
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4.3 กรรมการวัด

รูปภาพที่ 7 พื้นที่การเข้าใช้สอยอาคารของกรรมการวัด วัดท้ายเกาะใหญ่
กลุ่มกรรมการวัด
(วัดท้ายเกาะใหญ่ )

1. ศาลาการเปรียญ
2. หอสวดมนต์
3. พระอุโบสถ
4. พื้นที่ริมน้า
5. พิพิธภัณฑ์
6.กุฏิพระ
ผลคะแนนรายบุคคล
 เข้าทุกวัน
 เข้าทุกวันพระ(อาทิตย์ละครั้ง)
เข้า1เดือน-1ปี
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ตารางที่ 7 การเข้าใช้สอยอาคารกลุ่มกรรมการวัด วัดท้ายเกาะใหญ่
สรุปข้อค้นพบการเข้าใช้สอยอาคารของกลุ่มกรรมการวัด วัดท้ายเกาะใหญ่ สรุปข้อค้นพบการเข้าใช้
สอยอาคารของกลุ่มกรรมการวัด วัดท้ายเกาะใหญ่ ในข้อ 2 หอสวดมนต์ กรรมการวัดC1,C2,C3 จะเข้าพื้นที่ถี่
กว่าพื้นที่อื่นๆ โดยจะเข้าพื้นที่ทุกวันพระ เป็นลำดับที่ 1 เนื่องจากหอสวดมนต์เป็นสถานที่ที่มีพระพุทธรูปหยก
ขาว ชาวบ้านเรียกกันว่า "หลวงพ่อขาว" เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สร้างจากหยกสีขาว แกะสลักศิลปกรรม
แบบมอญ เป็นพระพุทธรูปศักดิสิทธิ์ เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านเป็นอย่างมาก ในข้อ 1 ศาลาการเปรียญ
กรรมการวัดC1,C3 เข้าพื้นที่นี้ในการทำกิจกรรมช่วงวันพระ ส่วนC2 ไม่ได้ให้ความสนใจหรือพูดถึงมากนัก
ส่วนในข้อ 4 พิพิธภัณฑ์ กรรมการวัด C3, ให้ความสนใจเพียงคนเดียวเนื่องจากมีความสนใจทางด้านการ
อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมสูง ส่วนกรรมการวัด A1,A2,ไม่ได้ให้ความสนใจมากนักซึ่งไม่ได้พูดถึงในส่วนข้อ 6
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กุฎิพระ กรรมการวัด C1,C2, ให้ความสนใจเข้าพื้นที่ในช่วงวันพระเนื่องจากต้องเข้ามาคุยกับทางพระสงฆ์ใน
เรื่องเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลต่างๆส่วนกรรมการวัดC3,ไม่ได้ให้ความสนใจมากนักหรือพูดถึงมากนัก

อภิปรายผลและสรุป
ผู้วิจัยขอแบ่งการอภิปรายผลการวิจัยออกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้ (1) ประเด็นด้านบทบาท ประกอบไป
ด้วย บทบาทชาวบ้าน, บทบาทวัด, บทบาทพระสงฆ์, บทบาทกรรมการวัด (2) ประเด็นด้านพื้นที่การเข้าใช้
สอยอาคาร ประกอบไปด้วยการเข้าใช้พื้นที่ของชาวบ้าน การเข้าใช้พื้นที่ของพระสงฆ์ และการเข้าใช้พื้นที่ของ
กรรมการวัด ซึ่งทั้ง 2 ประเด็นนี้ มีความเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์คือ(1) เพื่อศึกษาบทบาทของวัดท้ายเกาะ
ใหญ่ต่อวิถีชีวิตชุมชนไทย-มอญ บ้านท้ายเกาะใหญ่ ในอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี (2) เพื่อศึกษาความ
เชื่อมโยงระหว่างวัดกับชุมชนไทย-มอญ (บ้านท้ายเกาะใหญ่) ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่
ต่อไปโดยมีปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทของวัดท้ายเกาะใหญ่ต่อวิถีชีวิตชุมชนไทย-มอญ บ้านท้ายเกาะใหญ่ ใน
อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ประเด็นด้านบทบาท
1.1 บทบาทของชาวบ้ า นและกรรมการวั ด มี ป ั จ จั ย สำคั ญ ที ่ ช าวบ้ า นและกรรมการวั ด ให้
ความสำคัญกับบทบาทรวมถึงความเชื่อมโยงระหว่างวัดกับชุมชนไทย-มอญ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกทาง
วัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป โดยมีผลปัจจัยสำคัญดังต่อไปนี้
1) การจัดการศาสนสมบัติของวัด ชาวบ้านและกรรมการวัดให้ความสำคัญกับการจัดการศาสน
สมบัติของวัดมาก อันเนื่องมาจากพระพุทธศาสนามีความเกี่ยวพันฝั่งรากลึกอย่างแนบแน่นในวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่กับ สังคมไทย-มอญมาอย่างยาวนาน (จวน เครือวิชาฌยาจารย์, 2548) และเป็นรากฐานของวัฒนธรรม
ไทย-มอญด้านต่าง ๆ เช่น ด้านภาษา วรรณกรรม ศิลปกรรม จิตรกรรม ตลอดจนขนมธรรมเนียมประเพณี
ต่างๆ เป็นต้น ชาวบ้านและกรรมการวัดหลายท่านกล่าวว่า วัดเป็นส่วนหนึ่งของชาวบ้านและชุมชนเพราะเป็น
ที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวบ้านและชุมชน บางครั้งการรักษามรดกทางวัฒนธรรมด้านศาสนสมบัติไว้ให้ยืน
ยาว สิ่งสำคัญก็คือการบูรณปฏิสังขรณ์ บำรุงรักษา และการซ่อมแซมอาคารภายในวัด ซึ่งชาวบ้านและ
กรรมการวัดให้ความสำคัญอย่างมาก
2) การช่วยเหลือกิจ กรรมต่างๆ ภายในวัด ชาวบ้านและกรรมการวัดให้ความสำคัญกับการ
ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ภายในวัดมากเนื่องจากกิจกรรมต่างๆภายในวัดทำให้ชาวบ้านมีความใกล้ชิดกับ
พระพุทธศาสนาและความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นมอญเช่นประเพณีวันสงกรานต์(ภาษามอญเรียกว่า
กะต๊ะ ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวมอญ) ซึ่งในกิจกรรมสงกรานต์จะสอดแทรกความเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์
ของชาวมอญไว้มากที่สุดเช่น (1)การแห่หางหงส์ ธงตะขาบ (แห่ฮะต๊ะโน่) โดยจะแห่งหางหงส์รอบเจดีย์มอญ 3
รอบก่อนจะชักขึ้นสู่ยอดเสาเพื่อบูชาพระพุทธเจ้า (2)ธรรมเนียมการทำบุญอัฐิบรรพบุรุษ ชาวมอญเรียกว่า
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แจ็คซอยจู๊ด คือการทำพิธีบังสุกุลให้กับญาติมิตรและบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว (3)การแต่งกายชุดมอญไปวัด
(4)การทำข้าวแช่ไปวัด (5)การสวดมนต์ภาษามอญ (6)การสรงน้ำพระมอญยังรักษาธรรมเนียมเก่าแก่แบบมอญ
ไว้หลายอย่าง นับตั้งแต่การสรงน้ำพระแบบราง ที่พระภิกษุจะเข้าไปสรงน้ำจริงๆ ภายในบริเวณลับตาที่จัดไว้
ญาติโยมจะเทน้ำผสมเครื่องหอมและดอกไม้ลงไปในรางหลังจากได้ยินเสียง "จอ (เท)" เป็นต้น
3) การทำกิจกรรมต่างๆ แทนพระสงฆ์ ชาวบ้านและกรรมการวัดให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรม
ต่างๆ แทนพระสงฆ์เพราะวิถีของชาวไทยมอญต้องการทำบุญเพื่อไปสู่ภพที่ดีเพื่ อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าเช่น
กิจกรรมจัดอาสน์สงฆ์ในงานสวดพระอภิธรรมการทำหน้าที่รับ -จ่ายเงินแทนพระ การจัดเตรียมอาหารให้
พระสงฆ์ การปฏิบัติงานศาสนพิธีช่วงวันพระ เป็นต้น
1.2 บทบาทของวัด มีปัจจัยสำคัญที่สถานที่วัดให้ความสำคัญกับบทบาทรวมถึงความเชื่อมโยง
ระหว่างวัดกับชุมชนไทย-มอญ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป โดยมีผลปัจจัยสำคัญ
ดังต่อไปนี้
1) เป็นสถานที่จัดงานเทศกาล วัดเจดีย์ทองมีความสำคัญเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลในการทำ
กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับ พระพุทธศาสนาและกิจกรรมของชาวบ้าน วัดมีบทบาทสำคัญที่ทำให้เกิด ความ
เชื่อมโยงระหว่างพระสงฆ์กับชาวบ้านใกล้ชิดกันและทำให้เกิดบริบทของการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาวบ้านวัดท้ายเกาะใหญ่เช่น (1) การอนุรักษ์ประเพณีทางพระพุทธศาสนา (2) ประเพณีสงกรานต์ (3)
การปฏิสังขรณ์ สร้าง ต่อเติม อาคารสถานที่ เป็นต้น
2) เป็น ศูน ย์ศ ิลปะและวัฒนธรรม วัดท้ายเกาะใหญ่มีความสำคัญในการเป็นศูนย์ศิล ปะและ
วัฒนธรรม เนื่องวัดท้ายเกาะใหญ่ถือเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ ย่อมมีสิ่งที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้รุ่นต่อๆ ไปได้ศึกษา
เกี่ยวกับชาติพันธุ์ของตนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น วัตถุโบราณ เจดีย์มอญ ใบลานมอญ เป็นต้น
3) เป็นที่ประกอบพิธีกรรม วัดท้ายเกาะใหญ่มีความสำคัญโดยเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาและพิธีกรรมต่างๆของชาวบ้าน ทำให้วัดและชาวบ้านมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเช่น งานบวช งาน
แต่งงาน งานเผาศพ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันมาฆบูชา เป็นต้น
1.3 บทบาทของพระสงฆ์ ปัจจัยสำคัญที่พระสงฆ์วัดท้ายเกาะใหญ่มีบทบาทสำคัญที่ทำให้ความ
เชื่อมโยงระหว่างวัดกับชุมชนไทย-มอญ ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป โดยมีผลปัจจัย
สำคัญดังต่อไปนี้
1) บทบาทด้านการอบรมทางจริยธรรม นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันพระสงฆ์วัดท้ายเกาะใหญ่ได้มี
ส่วนสำคัญกับชาวบ้าน (บ้านท้ายเกาะใหญ่) มาโดยตลอด และยังทำหน้าที่สืบทอดอายุพระพุทธศาสนารวมถึง
ให้ชาวบ้านถือศีล5, 8 ในวันพระ ทำให้ข้อนี้มีความเชื่อมโยงในการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่
ต่อไป
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2) บทบาทด้านการเผยแผ่ธรรม ในข้อนี้บทบาทของพระสงฆ์วัดท้ายเกาะใหญ่ทำหน้าที่ในการ
เทศน์ แสดงธรรม ปาฐกถาธรรม เป็นหน้าที่ ในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างพระสงฆ์กับชาวบ้านในการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป รวมถึงหน้าที่โดยตรงเช่นการทำวัตรสวดมนต์เช้าเย็นของ
พระสงฆ์
3) บทบาทด้านการพัฒนาจิตใจ ในข้อนี้บทบาทของพระสงฆ์วัดท้ายเกาะใหญ่ทำหน้าที่ในการ
พัฒนาจิตใจตนเองกับของชาวบ้านโดยการนั่งสมาธิ เจริญวิปัสสนา วิปัสสนากรรมฐาน เป็นการสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างพระสงฆ์กับชาวบ้านในการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปได้
4) บทบาทด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ในข้อนี้บทบาทของพระสงฆ์วัดท้ายเกาะใหญ่ทำหน้าที่ใน
การสงวนรักษาใบลานมอญ (ซึ่งในสมัยก่อน พระสงฆ์วัดท้ายเกาะใหญ่นิยมเขียนหนังสือบนใบลาน) เจดีย์มอญ
การปฏิสังขรณ์เจดีย์มอญ อาคารต่างๆ
2. ประเด็นด้านพื้นที่การเข้าใช้สอยอาคาร
2.1 กลุ่มชาวบ้าน จากการศึกษาพบว่า กลุ่มชาวบ้านเข้าใช้พื้นที่ ศาลาการเปรียญเป็นอันดับแรก
เนื่องจากมีพิธีกรรมและกิจกรรมที่ชาวบ้านเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นการทำบุญวันพระซึ่งเป็นกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนารองลงมาก็ไปที่หอสวดมนต์เพราะมีพระพุทธรูปหยกขาวที่ต้องไปกราบไหว้
2.2 กลุ่มพระสงฆ์ จากการศึกษาพบว่า กลุ่มพระสงฆ์เข้าใช้สอยอาคารหอสวดมนต์มากที่สุด อัน
เนื่องมาจากการทำวัตรเช้าและทำวัตรเย็นเป็นธรรมเนียมเลียนแบบมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ซึ่งพระสงฆ์จะเข้า
เฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อรับฟังโอวาทเป็นกิจวัตรประจำวัน การทำวัตรมีจุดมุ่งหมายอย่างหนึ่ง คือเพื่อเข้าเฝ้า
พระพุทธเจ้านั่น เอง ซึ่งถือว่ามีความเชื่อมโยงในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของพระสงฆ์
รองลงมาก็ ศาลาการเปรียญ พื้นที่ริมน้ำและกุฎิพระ ตามลำดับ
2.3 กลุ่มกรรมการวัด จากการศึกษาพบว่า กลุ่มกรรมการวัดเข้าใช้สอยอาคารหอสวดมนต์ มาก
ที่สุด เนื่องจากมีพระพุทธรูปหยกขาวที่เคารพและต้องไปกราบไหว้ ลองลงมาก็อาคารศาลาการเปรียญ
เนื่องจากมีกิจกรรมต่างๆที่กรรมการวัดต้องคอยดูแล เช่นกิจกรรมวันพระซึ่งจะมีทุกอาทิตย์ เดือนละ 4 ครั้ง
ตามด้วย กุฎิพระ พิพิธภัณฑ์ ตามลำดับ ซึ่งถือว่ามีความเชื่อมโยงในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง
ของกรรมการวัด เพราะเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน จึงสรุปได้ว่า กิจกรรม
ต่างๆที่เกิดจากศาสนพิธีทำให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างวัด พระ ชาวบ้าน กรรมการวัด สู่การอนุรักษ์ฟื้ นฟู
มรดกทางวัฒนธรรมทั้งจับต้องได้และจับต้องไม่ได้

ข้อเสนอแนะ
ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบกับชุมชนมอญอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบแนวทางการ
ดำรงรักษามรดกทางวัฒนธรรมของมอญแต่ละชุมชนซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่แตกต่างกันไปตามสภาพภูมิประเทศ
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นอกจากนี้อาจมีการเปรียบเทียบแนวทางการดำรงรักษามรดกทางวัฒนธรรมระหว่างชนชาติมอญ เพื่อศึกษา
จุดร่วม และจุดต่างของแนวทางในการดำรงรักษามรดกทางวัฒนธรรมมอญต่อไป

เอกสารอ้างอิง
กฤติน จันทร์สนธิมา. (2557). การบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดในพระพุทธศาสนา. กรุงเทพฯ: สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
จวน เครือวิชาฌยาจารย์. (2548). ประเพณีมอญที่สำคัญ. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.
ฉัตรชัย ไชยโยธา. (2549). บทบาทพระสงฆ์กับการพัฒนา: กรณีศึกษาหลวงปู่เครื่อง สุภทฺโท วัดสระกำแพง
ใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรี
สะเกษ.
นิตยา กนกมงคล. (2548). มองชีวิตคนปทุม จากโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ. กรุงเทพฯ: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
กรมศิลปากร.
พระมหากฤษฎา นันทเพรช. (2540). ทัศนคติของพระสงฆ์ต่อบทบาทการพัฒนาสังคม. วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
พระมหาทนงชัย บูร ณพิส ุทธิ. (2545). บทบาทของวัดกับชุมชนเมือง ในเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร.
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยมหิดล.
พระมหาพีระพงษ์ พยัคกาฬ. (2549). ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนในการจัดการ การเทศน์มหาชาติของ
ล้านนา. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
พิ ช ิ ต คำพลงาม. (2549). พระสงฆ์ ก ั บ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น กรณี ศ ึ ก ษาอำเภอภู เ วี ย ง จั ง หวั ด ขอนแก่ น.
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย.
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2551). การปกครองคณะสงฆ์ไทย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
วศินา จันทรศิริ. (2549). พลิกตำนานอาหารพื้นบ้าน ไทย-มอญ. กรุงเทพฯ: บริษัท สุพีเรียพริ้นติ้งเฮาส์ จำกัด.
แสวง อุดมศรี. (2533). การปกครองคณะสงฆ์ไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
สัมภาษณ์ ฉลวย พวงกาหลง. (25 ตุลาคม 2562). กรรมการวัด วัดท้ายเกาะใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี.
สัมภาษณ์ ณรงค์ เตมีศิลปิน. (25 ตุลาคม 2562). ชาวบ้านชุมชนมอญวัดท้ายเกาะใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี.
สัมภาษณ์ ทองคำ พลอยแมง. (25 ตุลาคม 2562). ชาวบ้านชุมชนมอญวัดท้ายเกาะใหญ่ อำเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี.

Journal of Buddhist Education and Research : JBER

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2565

[40]

Vol.8 No.1 January - April 2022

สัมภาษณ์ ทองหล่อ รำพัชรา. (25 ตุ ลาคม 2562). กรรมการวัด วัดท้ายเกาะใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี.
สัมภาษณ์ พยอม สุวรรณทรัพย์. (25 ตุลาคม 2562). กรรมการวัด วัดท้ายเกาะใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี.
สัมภาษณ์ พระครูบาดุสิต ชุตินธโร. (25 ตุลาคม 2562). พระสงฆ์ วัดท้ายเกาะใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี.
สัมภาษณ์ พระครูบาทอง อโสโก. (25 ตุลาคม 2562) พระสงฆ์ วัดท้ายเกาะใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัด
ปทุมธานี.
สัมภาษณ์ พระครูปลัดประมวล จารุวรรณโน. (25 ตุลาคม 2562). พระสงฆ์ วัดท้ายเกาะใหญ่ อำเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี.
สัมภาษณ์ อภิชาติ สุวรรณทรัพย์. (25 ตุลาคม 2562). ชาวบ้านชุมชนมอญวัดท้ายเกาะใหญ่ อำเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี.
สัมภาษณ์ อุษา บัดนิล. (2562, 25 ตุลาคม 2562). ชาวบ้านชุมชนมอญวัดท้ายเกาะใหญ่ อำเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี.

