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บทคัดย่อ
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ผลิตซ�้ำ ผสมผสาน และการสร้างสรรค์ประเพณีใหม่
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Changes at Wat Thai Samakkhi
in Mae Kasa Sub-District Mae Sot District,
Tak Province to Accommodate Religious Tourism
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Abstract
This research aimed to collect historical background and information
on Wat Thai Samakki at Mae Kasa Sub-district, Mae Sot District, Tak Province
and to study changes made to the temple in order to accommodate religious
tourism. The data was collected from secondary sources, in-depth interviews
conducted during a field trip and non-participant observations, employing
creative folklore as a frame of study.
The results revealed that Wat Thai Samakkhi was built in 1943.
At that time, there was only a main hall (Phra Ubosot) and a meeting hall
(Phra Viharn) for performing rituals and ceremonies. It was not until 2010
that the temple became well-known and was visited by an increasing number
of tourists. Since then, several changes have been made to the temple,
including the construction of Buddha images, statues and buildings. The
research found that folk culture was directly applied to accommodate people’s
need for religious trips; for example, the reproduction of traditional beliefs
through symbols and material objects and the attempts to preserve cultures,
blend the old and new and create new traditions in organizing a wide range
of activities for tourists throughout the year.
Keywords: Wat Thai Samakkhi, Religious Tourism, Creative Folklore
๓
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บทน�ำ
การท่องเที่ยวเชิงศาสนา (Religious tourism) เป็นการท่องเที่ยวที่ได้รับ
ความนิยมจากผู้ที่นับถือศาสนาทุกศาสนาถือปฏิบัติกัน การเดินทางไปท่องเที่ยวเพื่อ
ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชื่นชมความงามของศาสนสถาน และความงดงามของ
ธรรมชาติที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งในปัจจุบันการท่องเที่ยวในลักษณะดังกล่าว
ยังได้รับความนิยมโดยมีการจัดการท่องเที่ยวแบบสมัยใหม่ ด้วยวิธีคิดใหม่บนฐาน
ความเชื่อเดิม เช่น การไหว้พระ ๙ วัด การท่องเที่ยวพระธาตุตามคติชุธาตุของล้านนา
เป็นต้น (Nathalang, 2016, p. 24-25)
การท่องเทีย่ วเชิงศาสนามีความเกีย่ วเนือ่ งกับการท่องเทีย่ วมรดกวัฒนธรรม
(Heritage Tourism) ทัง้ มรดกทางวัฒนธรรมทีเ่ ป็นวัตถุ และวัฒนธรรมทีไ่ ม่ใช่วตั ถุเช่น
วิถชี วี ติ วัฒนธรรมประเพณี (Nathalang, 2016, p. 25) และการท่องเทีย่ วตามเทศกาล
(Festival Tourism) ซึง่ จัดตามปฏิทนิ ท่องเทีย่ วในแต่ละปี (Nathalang, 2016, p. 26-27)
จะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวเชิงศาสนามีความเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวประเภทอื่น ๆ
ไม่ใช่การท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์เพื่อไปจาริกแสวงบุญเท่านั้น ด้วยเหตุนี้วัดต่าง ๆ
จึ ง มี ก ารพั ฒ นาวั ด ทั้ ง การพั ฒ นาสถานที่ แ ละจั ด รู ป แบบกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วให้
สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเทีย่ วมากขึน้ จากงานวิจยั ของ ภัชรบถ ฤทธิเ์ ต็ม
เรื่องรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมในวัดสรุปได้ว่า ในอดีต
อัตลักษณ์การท่องเที่ยวในวัดภาคเหนือที่เป็นการท่องเที่ยวจาริกแสวงบุญเพื่อกราบ
นมัสการพระบาทพระธาตุตามต�ำนานพระเจ้าเลียบโลกและคติความเชือ่ เรือ่ งชุธาตุ แต่
ปัจจุบันการท่องเที่ยวเป็นไปเพื่อตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตของคนปัจจุบันมากขึ้น
วัดจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ เช่น กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
วัตถุธรรมที่เน้นพุทธศิลป์ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงคติธรรมที่เน้นความศรัทธา
ความเชื่อ และประเพณีวัฒนธรรม เป็นต้น (Rittem, 2015, p. 1-23) ซึ่งจะเห็นได้ว่าวัด
จั ด รู ป แบบกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง ศาสนาที่ ป รั บ เปลี่ ย นไปตามความต้ อ งการ
ของคนในสั ง คม มีการใช้ประเพณีวัฒ นธรรมมาเป็น ส่ ว นหนึ่ งในการจั ด กิ จ กรรม
การท่องเที่ยว
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เมื่ อ กล่ า วถึ ง อ� ำ เภอแม่ ส อด จั ง หวั ด ตาก วั ด ไทยสามั ค คี เ ป็ น วั ด หนึ่ ง ที่
โดดเด่นทั้งในด้านประติมากรรมและสถาปัตยกรรมตามแบบล้านนา มีพระพุทธรูป
ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าทันใจ ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่และต่างพื้นที่ รวมถึงชาวเมียนมาต่างให้
ความเคารพเลื่อมใสศรัทธา อีกทั้งวัดไทยสามัคคีเป็นวัดที่ให้ความส�ำคัญกับวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่น ดังจะเห็นได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ วัดได้สร้างพิพิธภัณฑ์โฮงหลวง
เพือ่ จัดแสดงวัฒนธรรมประเพณี วิถชี วี ติ และความเชือ่ แบบล้านนา รวมถึงจัดแสดงของ
เก่าของสะสมของท้องถิน่ วัดไทยสามัคคีและชาวบ้านในชุมชนมีเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านวัฒนธรรมประเพณีที่เข้มแข็งในการจัดกิจกรรมประเพณีต่างๆ เนื่องจากความ
โดดเด่นดังกล่าวในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วัดไทยสามัคคีได้รับเลือกและสนับสนุนงบประมาณ
จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นสถานทีจ่ ดั กิจกรรมเทีย่ วงานวัด
๕๕ เมืองรองบ้านเราเนื่องจากเป็นชุมชนต้นแบบของจังหวัดตากที่มีความพร้อมและ
ความเข้มแข็ง (National News Bureau of Thailand, 2017)
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นมา วัดไทยสามัคคีมีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามา
เยี่ ย มชมเพิ่ ม มากขึ้ น ทางวั ด จึ ง มี ก ารพั ฒ นาวั ด ทั้ ง สร้ า งพระพุ ท ธรู ป รู ป เคารพ
ศาสนสถานตลอดจนสถานที่ต่างๆ และจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว ๑๒ เดือน เช่น
งานประเพณีล้านนาไหว้สาพระเจ้าทันใจรัตนมุงเมือง ประเพณีถวายดอกกล้วย
จะก่าบูจาพระเจ้าทันใจ เทศกาลกิน๋ อาหารพืน้ เมือง บ้านไทยสามัคคี เป็นต้น ซึง่ จากการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสังเกตได้ว่ามีการน�ำคติชนมาปรับใช้เพื่อรองรับบริบทการ
ท่องเที่ยวเชิงศาสนา ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ของวัดไทยสามัคคี ต�ำบลแม่กาษา อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยใช้กรอบสมมติฐาน
ของทฤษฎี “คติชนสร้างสรรค์” ในการศึกษาว่ามีการปรับใช้คติชนเพื่อรองรับบริบท
การท่องเที่ยวเชิงศาสนาอย่างไร

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อรวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมา และข้อมูลเกี่ยวกับวัดไทยสามัคคี
ต�ำบลแม่กาษา อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
๒. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของวัดไทยสามัคคี ต�ำบลแม่กาษา อ�ำเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงศาสนา
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วิธีการด�ำเนินงานวิจัย
๑. ศึ ก ษารวบรวมข้ อ มู ล เอกสารจากแหล่ ง ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary
Sources) เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงศาสนา คติชนสร้างสรรค์ และข้อมูลเกี่ยวกับ
วัดไทยสามัคคี
๒. เก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant
observation) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากพระปลัดชัชวาล
ติกฺขญาโน เลขานุการวัดไทยสามัคคี
๓. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล
๔. เรียบเรียงและน�ำเสนอผลการวิจยั ในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive
Analysis)

กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย
ศิราพร ณ ถลาง (Nathalang, 2015 p. 121) ได้น�ำข้อมูลภาคสนาม
จากชุดโครงการวิจัย “คติชนสร้างสรรค์” พลวัตและการน�ำคติชนไปใช้ในสังคมไทย
ร่ ว มสมั ย มาประมวลข้ อ มู ล จนน� ำ ไปสู ่ บ ทสรุ ป ของแนวคิ ด คติ ช นสร้ า งสรรค์ ที่ มี
สมมติฐานดังนี้
“คติชนสร้างสรรค์” ในสังคมไทยร่วมสมัยเป็นปรากฏการณ์
ทางสั ง คมที่ เ ป็ น การน� ำ คติ ช นในสั ง คมประเพณี ม าปรั บ ใช้ ด ้ ว ย
วัตถุประสงค์ใหม่ๆ ในบริบทสังคมโลกาภิวตั น์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์
การท่องเที่ยวและบริบทสังคมข้ามพรมแดน ปรากฏการณ์ “คติชน
สร้างสรรค์” ในลักษณะใหม่ ๆ นี้เป็นผลจากการปรับใช้คติชนอัน
เป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยที่มีเดิมผนวกกับวิธีคิดใน
การผลิตซ�้ำ  ประยุกต์ ผสมผสานสร้างใหม่ หรือสร้างความหมาย
ใหม่ในบริบทใหม่ ท�ำให้คติชนทีส่ บื ทอดมาในสังคมประเพณีมพี ลวัต
ที่ต้องอธิบายด้วยบริบทใหม่ในสังคมปัจจุบัน
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ในการวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั จะอาศัยสมมติฐานของแนวคิดดังกล่าวในการวิเคราะห์
ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของวัดไทยสามัคคี ต�ำบลแม่กาษา อ�ำเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก ว่าน�ำคติชนในสังคมประเพณีมาปรับใช้ในวัตถุประสงค์ใหม่ ๆ
เพื่อรองรับบริบทการท่องเที่ยวเชิงศาสนาอย่างไร
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับวัดไทยสามัคคี ต�ำบลแม่กาษา อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
๑.๑ ประวัติความเป็นมา

ภาพที่ ๑ บริเวณด้านหน้าวัดไทยสามัคคี
บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
วัดไทยสามัคคีเดิมชื่อว่า วัดเหนือ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๖ ตั้งอยู่ในพื้นที่
หมู่ ๙ บ้านไทยสามัคคี ต�ำบลแม่กาษา อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พื้นที่สร้างวัดไทย
สามัคคีได้ถวายที่ดินจากนายจักร แผ่กาษา ซึ่งต่อมานายจักร แผ่กาษา ได้บวช
เป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดไทยสามัคคีมชี อื่ ว่า พระอธิการวัน ชือ่ ของพระอธิการวัน
นั้นไม่ปรากฏในฐานทะเบียนข้อมูลของส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เนื่องจาก
ในขณะนั้นยังเป็นวัดที่ตกส�ำรวจ และมีเจ้าอาวาสจนถึงปัจจุบันจ�ำนวน ๘ รูปคือ
พระอธิการทองหล่อ กนฺทวงฺโส, พระปลัดบุญช่วย โสปาโก, พระอ้าย ปญฺญาวโร,
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พระปุ๊ด โชติธมฺโม, พระบุญธรรม ธมฺมปุญโญ, พระบุญเลิศ ธมฺมรโต, พระอธิการ
บุญทา อคฺควณฺโณ, พระครูเมธากิจโกศล (ธรรมจักร กนฺตวีโร) (Tikkhayano, personal
interview, September 17, 2019)
ในช่วงประมาณปี พ.ศ. ๒๔๘๖ ภายในวัดไทยสามัคคีมีเพียงพระอุโบสถ และ
พระวิหารส�ำหรับพระสงฆ์ประกอบศาสนพิธีทางพุทธศาสนาเท่านั้น ต่อมาประมาณ
ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ ส ร้ า งพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ โ ฮงหลวงในบริ เ วณพื้ น ที่ กุ ฏิ เ ก่ า ที่ ถู ก ไฟไหม้
ภายในพิพิธภัณฑ์โฮงหลวงมีการจัดแสดงวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตและความเชื่อ
แบบล้านนา รวมถึงจัดแสดงของเก่าของสะสมของท้องถิ่น (Tikkhayano, personal
interview, September 17, 2019) และในปี พ.ศ ๒๕๔๙ ทางวัดได้บูรณะปฏิสังขรณ์
พระอุโบสถเดิมที่ช�ำรุดทรุดโทรมโดยเทหล่อเสาและคานด้วยเหล็กใหม่ เมื่อบูรณะ
ปฏิสงั ขรณ์แล้วเสร็จ จึงขอพระราชทานวิสงุ คามสีมา และฝังลูกนิมติ เพือ่ เป็นทีป่ ระกอบ
สังฆกรรมส�ำหรับพระภิกษุสงฆ์ พร้อมทั้งได้รับพระราชทานตราสัญลักษณ์ฉลอง
สิรริ าชสมบัตคิ รบ ๖๐ ปี ติดหน้าบันอุโบสถเพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศล (Kitkosol, 2017)

ภาพที่ ๒ พิพิธภัณฑ์โฮงหลวง
บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

การเปลี่ยนแปลงของวัดไทยสามัคคี ต�ำบลแม่กาษา อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงศาสนา
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พระครูเมธากิจโกศล (ธรรมจักร กนฺตวีโร) เป็นเจ้าอาวาสองค์ส�ำคัญที่ท�ำให้
วัดไทยสามัคคีพัฒนาจวบจนถึงปัจจุบันนี้ท่านได้ท�ำให้วัดไทยสามัคคีเข้าไปอยู่ในฐาน
ข้อมูลทะเบียนของส�ำนักพุทธ และเป็นผูส้ ร้างพระพุทธรูปหลวงพ่อทันใจในปี พ.ศ ๒๕๔๘
และในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๓ วัดไทยสามัคคีได้พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด เนื่องจากมี
การเผยแพร่ข่าวเหตุการณ์งูเหลือมเลื้อยออกมาจากรถของคณะผู้ศรัทธาที่มาบวชที่
วัดไทยสามัคคีเลื้อยไปที่หน้าตักพระเจ้าทันใจ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๓ ซึ่งเชื่อว่า
งูตัวดังกล่าวมากับพระเจ้าทันใจและมาร่วมอนุโมทนาบุญ ซึ่งงูตัวดังกล่าวมีลักษณะ
พิเศษคือ ไม่กินเนื้อสัตว์ จะกินเฉพาะผลไม้ ทราบได้จากการที่ชาวบ้านได้นำ� เนื้อสัตว์
เช่น เนื้อไก่และไข่มาให้งูกิน แต่งูก็จะปัดเนื้อเหล่านั้นทิ้งทุกครั้ง และครั้งที่ ๓ เมื่อ
ชาวบ้านเอาเนือ้ สัตว์มาลองให้งกู นิ อีกครัง้ ชาวบ้านก็กลับไปฝันว่าถ้าน�ำเนือ้ สัตว์มาลอง
ให้งูกินอีก งูตัวนี้ก็จะไม่อยู่ที่วัดไทยสามัคคีแล้ว เพราะงูตั้งใจจะมาอยู่กับพระเจ้าทันใจ
เรื่องนี้จึงได้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่ปัจจุบันชาวบ้านถวายผลไม้แก่พระเจ้าทันใจด้วย ซึ่ง
เมื่อมีงูมาอยู่ที่วัดจึงท�ำให้มีผู้คนสนใจที่จะเข้ามาดูมาเที่ยววัดไทยสามัคคีมากขึ้น
วัดไทยสามัคคีเริ่มเป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวเมียนมา โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว
ชาวเมียนมาจากเมืองเมียววดี ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่ติดต่อกับอ�ำเภอแม่สอด ได้น�ำเรื่องงู
ทีอ่ ยูใ่ นวัดไทยสามัคคีไปบอกต่อในประเทศของตน เมือ่ มีผสู้ นใจเข้ามายังวัดไทยสามัคคี
จ�ำนวนมากขึ้น ท�ำให้วัดไทยสามัคคีเริ่มพัฒนาขึ้น โดยเริ่มมีการตกแต่งวัด ฟื้นฟู
วั ฒ นธรรมประเพณี และขอความร่ ว มมื อ จากชาวบ้ า น ด้ ว ยความสามั ค คี อ ย่ า ง
เหนียวแน่นของชาวบ้านได้ร่วมกันพัฒนาวัดด้วยก�ำลังทรัพย์และก�ำลังกาย ไม่ว่าจะ
เป็นการบริจาคเงินเพือ่ พัฒนาวัด การช่วยกันปัดกวาดเช็ดถูดแู ลความสะอาดเรียบร้อย
ของวัด และถึงแม้ว่างูตัวดังกล่าวจะมาอยู่ท่ีวัดได้เพียง ๙ เดือนก็หายไปในช่วงก่อน
ออกพรรษา ๑ อาทิตย์ แต่ผคู้ นก็ยงั แวะเวียนมากราบไหว้พระเจ้าทันใจ และมาเทีย่ วชม
ความสวยงาม จนท�ำให้วัดไทยสามัคคีเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้
(Tikkhayano, personal interview, September 17, 2019)
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สามัคคี

๑.๒ พระพุทธรูป เทวรูป รูปเคารพ ศาสนสถาน และสถานที่ภายในวัดไทย
พระเจ้าทันใจรัตนมุงเมือง

พระเจ้าทันใจรัตนมุงเมืองสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพ.ศ. ๒๕๔๘ ปัจจุบัน
ประดิษฐานอยูภ่ ายในอุโบสถของวัดไทยสามัคคี พระเจ้าทันใจเป็นพระพุทธรูปศักดิส์ ทิ ธิ์
เหตุที่เรียกพระเจ้าทันใจนั้นเพราะพิธีการสร้างไม่เหมือนพระพุทธรูปทั่วไป กล่าวคือ
การท�ำพิธีปั้นองค์พระมีก�ำหนดการที่สลับซับซ้อนมากมายตามพิธีการแบบล้านนาที่
พระอริยสงฆ์ได้ก�ำหนดไว้ คือ การปั้นต้องแล้วเสร็จภายในวันเดียวก่อนพระอาทิตย์
ตกดิน ตลอดพิธีปั้นต้องท�ำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตลอดจนเสร็จ และเมื่อเสร็จต้อง
ท�ำพิธีเบิกเนตรตลอดทั้งคืนตามพิธีล้านนา วัสดุอุปกรณ์ในการจัดสร้างต้องสะอาด
บริสุทธิ์และเป็นมงคล มีอวัยวะภายในที่ท�ำด้วยเงินแท้พร้อมทั้งกระดูกที่ท�ำจาก
ไม้มงคลของล้านนา พระเจ้าทันใจรัตนมุงเมืองเป็นทีเ่ คารพสักการะของพุทธศาสนิกชน
โดยทั่วไป ซึ่งเดินทางมากราบไหว้เพื่อเป็นพุทธานุสติระลึกถึงคุณขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และขอพรให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตโดยเชื่อว่าจะส�ำเร็จ
โดย “ทันใจ” (Kitkosol, 2017)

ภาพที่ ๓ พระเจ้าทันใจรัตนมุงเมือง
บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
การเปลี่ยนแปลงของวัดไทยสามัคคี ต�ำบลแม่กาษา อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงศาสนา
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พระพุทธรูปปางประสูติ
พระพุทธรูปปางประสูติสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นพระพุทธรูป
ก่ออิฐถือปูนความสูง ๙ เมตร สร้างตามพระพุทธรูปจากลุมพินีวัน ประเทศเนปาล
พระพุทธปฏิมาปฐมบรมศาสดาโลก (ปางประสูติ) พระพุทธรูปปางประสูติเป็นปาง
พระพุทธรูปที่เกิดขึ้นจากเมื่อครั้งที่พระบรมโพธิสัตว์จุติจากดุสิตเทวโลก ประสูติใน
อิริยาบถยืนหันพระพักตร์ไปทางเหนือ เสด็จย่างพระบาทไป ๗ ก้าว มีดอกบัวผุดขึ้น
มารองรับ ๗ ดอก เชื่อว่าผู้ที่ได้บูชาพระพุทธรูปปางประสูติจะเป็นผู้ที่ได้เริ่มต้น
ชีวิตอันเจริญรุ่งเรืองเพราะปางประสูติถือเป็นอากัปกิริยาเริ่มแรกของพระพุทธเจ้า
(Kitkosol, 2017) เหตุที่สร้างพระพุทธปางประสูติเนื่องจากพระครูเมธากิจโกศล
เจ้าอาวาสได้รูปแบบและแนวคิดจากการได้ทุนไปศึกษาดูงานที่ประเทศอินเดียและ
เนปาล เป็นเวลา ๑ อาทิตย์ เมื่อท่านได้เห็นพระพุทธรูปปางประสูติที่ประเทศเนปาล
จึงเกิดแนวคิดว่าน่าจะน�ำมาสร้างไว้ที่แม่สอด เพราะในอ�ำเภอแม่สอดยังไม่มีวัดใด
สร้าง รวมถึงจะได้เป็นเป็นพุทธานุสติแก่ผู้ที่เข้ามากราบไหว้ (Tikkhayano, personal
interview, September 17, 2019)
พระพุทธเมตตา
พระพุทธเมตตาสร้างขึน้ เมือ่ ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นพระพุทธรูปหินอ่อน
เนื้อสีเขียวมรกตมีขนาดหน้าตัก ๖๐ นิ้ว สร้างจากหินอ่อนบริสุทธิ์ไม่มีรอยร้าวหรือ
รอยแตกของเนื้อหินตลอดจนถึงการเจือปนของหินชนิดอื่น (Kitkosol, 2017)
พระมหามุนีสะหลีเมืองฉอด
พระมหามุนีสะหลีเมืองฉอดสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ รูปแบบ
ศิ ล ปกรรมเป็ น พระพุ ท ธรู ป ทรงเครื่ อ งศิ ล ปะพม่ า ประยุ ก ต์ เ ข้ า กั บ พระพุ ท ธรู ป
ปางมารวิชัยศิลปะสมัยอยุธยา (Kitkosol, 2017)
พระโพธิสัตว์กวนอิม
พระโพธิสัตว์กวนอิมสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แกะสลักจาก
ไม้ส่องค�ำทั้งต้น มีความสูงประมาณ ๕.๖๕ เมตร เป็นท่อนไม้ขนาดใหญ่ที่ล้มเองตาม
ธรรมชาติน�ำมาจากป่าชุมชนห้วยขนุน บ้านแม่กื๊ดหลวง ด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้าน
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ในชุมชนจ�ำนวน ๒๐๐ คนช่วยกันลากจูงท่อนไม้ใหญ่จากป่าชุมชนห้วยขนุนมาที่วัดไทย
สามัคคี และมีกลุม่ ชาวจีนช่วยสนับสนุนเงินในการสร้างเจ้าแม่กวนอิม โดยใช้ระยะเวลา
ในการแกะสลัก ๖ เดือนจึงแล้วเสร็จ (Kitkosol, 2017)

ภาพที่ ๔ พระโพธิสัตว์กวนอิม
บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
เจ้าพ่อพะวอ
เจ้าพ่อพะวอสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แกะสลักจากไม้ขนุนทอง
อายุราว ๒๐๐ ปีมีขนาดความสูง ๒ เมตร ท�ำพิธีเทวาภิเษกโดยพระเกจิอาจารย์
ตั้งประดิษฐานให้เยาวชนรุ่นหลังได้กราบไว้ระลึกถึงคุณงามความดีและการเสียสละ
ของเจ้าพ่อพะวอ (Kitkosol, 2017)
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ภาพที่ ๕ เจ้าพ่อพะวอ
บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
พระพิฆเนศปางอุดมทรัพย์สินพูนทวี
พระพิฆเนศปางอุดมทรัพย์สินพูนทวีสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗
แกะสลักจากเศษไม้สักทองประมาณ ๑,๐๐๐ ชิ้น ใช้เทคนิคช่างโบราณในการเชื่อม
เศษไม้แต่ละชิ้นอย่างประณีต ซึ่งปัจจุบันเป็นพระพิฆเนศไม้แกะสลักที่ใหญ่ที่สุดใน
จังหวัดตาก (Kitkosol, 2017)
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ภาพที่ ๖ พระพิฆเนศปางอุดมทรัพย์สินพูนทวี
บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
ราหูอมจันทร์
ราหูอมจันทร์ สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มีขนาดใหญ่สูงประมาณ
๑๐ เมตร สร้างอยู่ด้านหน้าบริเวณทางเข้าวัด (Kitkosol, 2017)

ภาพที่ ๗ ราหูอมจันทร์
บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
การเปลี่ยนแปลงของวัดไทยสามัคคี ต�ำบลแม่กาษา อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
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พระบรมธาตุเจดีย์ศรีเมืองฉอด (พุทธคยาจ�ำลอง)
พระบรมธาตุเจดีย์ศรีเมืองฉอด (พุทธคยาจ�ำลอง) เริ่มสร้างเมื่อประมาณ
ปี ๒๕๕๕ แผนการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๕ รูปแบบการก่อสร้างมีรูปแบบ
เช่นเดียวกับเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย โดยพระบรมธาตุเจดีย์ศรีเมืองฉอด
พุทธคยานี้มีความสูง ๔๐ เมตร กว้าง ๒๓.๖๐ เมตร (Kitkosol, 2017)

ภาพที่ ๘ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีเมืองฉอด (พุทธคยาจ�ำลอง)
บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
ศาลาพญานาค
ศาลาพญานาค สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นศาลาประดิษฐาน
พญานาคหินอ่อน สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงงูที่มาอาศัยอยู่บนหน้าตักของหลวงพ่อทันใจ
บริเวณศาลาล้อมรอบด้วยบ่อน�้ำทิพย์ จุดเด่นของศาลาคือ ตัวหลังคามีรูปแบบ
สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะล้านนา๕ (Kitkosol, 2017)

๕
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ภาพที่ ๙ ศาลาพญานาค
บันทึกภาพเมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
สวนหินหอยล้านปีสี่มหาราช
สวนหินหอยล้านปีสี่มหาราช สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็น
สถานที่ประดิษฐานองค์จ�ำลองของพระเจ้าตากสินมหาราช พ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช
พระนเรศวรมหาราช และพระนารายณ์มหาราช ขนาดเท่าองค์จริง บริเวณโดยรอบ
จะประดับด้วยฟอสซิลหอยล้านปีทขี่ ดุ ค้นพบด้านหลังบริเวณวัด รวมถึงมีไม้นานาพรรณ
ล้อมรอบอย่างสวยงาม (Kitkosol, 2017)
นอกจากนี้ในวัดยังมีร้านค้าขายของฝากของที่ระลึก มีโฮงทานที่มีขนมจีน
น�ำ้ หยวก ซึง่ เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบริการตัง้ แต่ ๑๐.๐๐-๑๕.๐๐ น. ในวันเสาร์-อาทิตย์
และวันส�ำคัญทางพุทธศาสนา โดยวัดได้สร้างขึ้นในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๓ และมีร้านกาแฟ
ซึ่งสร้างขึ้นในช่วงประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๕
๖

๑.๓ ประเพณีและกิจกรรมของวัดไทยสามัคคี
ประเพณีและกิจกรรมของวัดไทยสามัคคีแต่เดิมนั้นจัดขึ้นเนื่องในโอกาส
วันส�ำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันเข้าพรรษา ท�ำบุญถวายเทียนพรรษา ตักบาตร
ฟังธรรม วันออกพรรษา ท�ำบุญ ฟังธรรม ท�ำกิจกรรมร่วมกุศลตักบาตรเทโวโรหณะ
๖

อาหารพื้นบ้านของชาวบ้านไทยสามัคคี น�้ำหยวกท�ำจากหยวกกล้วย เนื่องจากเป็น
วัตถุดิบที่หาง่ายในท้องถิ่น
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วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันวิสาขบูชา ท�ำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม เวียนเทียน
รอบพระอุโบสถ แต่ในช่วงปี พ.ศ ๒๕๕๓ เป็นต้นมา นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวและ
เยี่ยมชมวัดไทยสามัคคีเป็นจ�ำนวนมาก วัดไทยสามัคคีจึงได้รื้อฟื้นประเพณีต่างๆ และ
จัดเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว ๑๒ เดือนขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวภายใต้ความคิดว่า
“วัดไทยสามัคคี ท�ำบุญได้ทั้งวัน ท่องเที่ยวได้ทุกเดือน มาเยือนได้ทั้งปี” ดังตาราง
ต่อไปนี้
ตารางประเพณีและกิจกรรมของวัดไทยสามัคคี
เดือน

ประเพณีและกิจกรรม

มกราคม

- เทศกาลท�ำบุญขึ้นปีใหม่ มีกิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน
(มีการสวดมนต์ทั้งภาษาไทยและภาษาพม่า)
		 - เทศกาลเดือนสี่จี่ข้าวหลาม ชาวบ้านจะเผาข้าวหลามและน�ำ
ข้าวหลามมาท�ำบุญที่วัด
- วันเด็กแห่งชาติวดั ไทยสามัคคี มีกจิ กรรมเด็กและเยาวชนวิถพี ทุ ธ
งานประเพณีล้านนาไหว้สาพระเจ้าทันใจรัตนมุงเมือง มีพิธี
สืบชะตาหลวง มีขบวนแห่รูปจ�ำลองของพระเจ้าทันใจโดยใช้
เกวียนโบราณในการแห่ขบวน มีการแสดงฟ้อนร�ำแบบล้านนา
ของชาวบ้านและเยาวชนหมู่บ้านไทยสามัคคี
กุมภาพันธ์ - เทศกาลตรุษจีนวัดไทยสามัคคี มีโรงทานอาหารจีนให้ผู้ที่มา
ร่วมงานได้รับประทาน มีพิธีสักการบูชากราบไหว้เจ้าแม่กวนอิม
- ประเพณีเข้าวัดท�ำบุญ ปลูกต้นไม้ วันมาฆบูชา โดยก่อนจะถึง
วันมาฆบูชาประมาณ ๑-๒ วัน ชาวบ้านและพระสงฆ์จะไปปลูกต้นไม้
ที่ป่าชุมชน และในวันมาฆบูชาก็จะมีการสวดมนต์ มีการเทศนา
ธรรม และการเวียนเทียนอาเซียน (ชาวเมียนมาและชาวไทย
ร่วมเวียนเทียนด้วยกัน)
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ตารางประเพณีและกิจกรรมของวัดไทยสามัคคี (ต่อ)
เดือน			
ประเพณีและกิจกรรม
มีนาคม
- เทศกาลกิน๋ อาหารพืน้ เมือง บ้านไทยสามัคคี ชาวบ้านในหมูบ่ า้ นไทย
สามัคคีมาช่วยกันท�ำอาหารภายในวัด และน�ำอาหารที่ท�ำมาให้
ผูเ้ ข้าร่วมงานได้รบั ประทานกันฟรี อาหารพืน้ เมืองทีท่ ำ� เช่น น�ำ้ พริก
น�ำ้ ปู ส้มต�ำ แกงแค ขนมจีนน�ำ้ หยวก เป็นต้น นอกจากนีช้ าวบ้าน
ในหมูบ่ า้ นไทยสามัคคียงั น�ำผลิตภัณฑ์ชมุ ชนมาวางขายภายในงาน
ได้แก่ ผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้าน และขนมพื้นเมือง
(ข้าวแต๋น ขนมวง)
เมษายน - เทศกาลสงกรานต์ ป ระกวดเทพบุ ต รทั น ใจ เทพธิ ด าทั น ใจ
วัดไทยสามัคคี โดยคัดเลือกเด็กและเยาวชนในชุมชน มีกจิ กรรม
ขนทรายเข้าวัด มีการแห่ไม้คำ�้ สะหลี มีการท�ำโรงทานเลีย้ งอาหาร
แก่ผู้ที่มาร่วมงาน
- ประเพณีล้านนาสรงน�้ำพระเจ้าทันใจปี๋ใหม่เมือง
พฤษภาคม ประเพณีสืบชะตาป่าชุมชนห้วยขนุน ปลูกป่า สร้างฝายชะลอน�้ำ 
มิถุนายน ประเพณีเข้าวัดท�ำบุญวันวิสาขบูชาถวายข้าวพระพุทธ
กรกฎาคม - ประเพณีถวายดอกกล้วยจะก่า๗ บูจาพระเจ้าทันใจ ชาวบ้านหมูบ่ า้ น
ไทยสามัคคีและผู้ที่ศรัทธาน�ำดอกกล้วยจะก่าซึ่งเป็นดอกไม้
พื้นเมืองออกดอกในช่วงเดือนมิถุนายน-ตุลาคม มากราบไหว้
ขอพรและถวายพระเจ้าทันใจรัตนมุงเมืองเป็นพุทธบูชา รวมถึง
ท� ำ บุ ญ ตั ก บาตรพระสงฆ์ มี โ รงทานเลี้ ย งผู ้ ที่ ม าร่ ว มงาน
และชาวบ้านในหมู่บ้านไทยสามัคคีน�ำผลิตภัณฑ์ชุมชนมาวาง
ขายภายในงานได้ แ ก่ ผลผลิ ต ทางการเกษตรของชาวบ้ า น
และขนมพื้นเมือง (ข้าวแต๋น ขนมวง)
๗

ดอกกล้วยจะก่าหลวง หรือดอกเข้าพรรษา
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ตารางประเพณีและกิจกรรมของวัดไทยสามัคคี (ต่อ)
เดือน			
กรกฎาคม
(ต่อ)

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม
พฤศจิกายน

ธันวาคม

ประเพณีและกิจกรรม

- เทศกาลเข้าพรรษาวัดไทยสามัคคี มีกจิ กรรมแห่เทียนพรรษาของ
ชาวบ้านหมู่บ้านไทยสามัคคี โดยใช้เกวียนโบราณในการแห่เทียน
พรรษา ภายในเกวียนตกแต่งด้วยดอกกล้วยจะก่าซึ่งเป็นดอกไม้
พื้นเมือง โดยชาวบ้านตั้งขบวนแห่เทียนพรรษารอบหมู่บ้าน และ
น�ำเทียนพรรษาไปถวายพระวัดไทยสามัคคี
เทศกาลวันแม่แห่งชาติวัดไทยสามัคคี มีกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
มอบรางวัลให้กบั แม่ดเี ด่น และลูกดีเด่นบ้านไทยสามัคคี ประกวดภาพ
ถ่ายเกีย่ วกับแม่จากทัว่ ประเทศทีส่ ง่ เข้ามาประกวดวาดภาพจากเด็ก
ในเขตพื้นที่ ๕ อ�ำเภอชายแดนจังหวัดตาก
- กิจกรรมเดินท่องเที่ยวป่าชุมชน ชมปูราชินี และชมดอกกระเจียว
ป่า
- เทศกาลกินเจพระเจ้าทันใจ มีโรงทานอาหารเจให้ได้กินตลอด
ทั้งวัน
เทศกาลท�ำบุญวันออกพรรษา (ตักบาตรเทโวโรหณะ) ชาวบ้านและ
ผู้ที่ศรัทธาน�ำข้าวสารอาหารแห้งมาท�ำบุญตักบาตร
ประเพณียี่เป็งลอยกระทงวัดไทยสามัคคี เทศกาลลอยกระทงจะ
มีกิจกรรมประกวดนางนพมาศสูงวัย แห่กระทงแบบพื้นเมือง
โดยใช้เกวียนโบราณแห่รอบหมู่บ้าน ฟังอานิสงส์ผางประทีป
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติวัดไทยสามัคคี น�ำรูปพระบรมฉายาลักษณ์
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาจัดแสดง
ในวัดให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับชม
(Tikkhayano, personal interview, September 17, 2019)
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๒. ปรากฏการณ์การเปลีย่ นแปลงของวัดไทยสามัคคีเพือ่ รองรับบริบทการท่องเทีย่ ว
จาริกแสวงบุญ
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ภายในวัดไทยสามัคคี ต�ำบลแม่กาษา อ�ำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก จะเห็นได้ว่าน�ำคติชนได้แก่ ความเชื่อ ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่
มาผลิตซ�ำ 
้ ประยุกต์ ผสมผสาน มาน�ำเสนอในลักษณะของการสร้างพระพุทธรูป เทวรูป
รูปเคารพ การสร้างวัตถุมงคลต่างๆ และการจัดประเพณีและกิจกรรมการท่องเที่ยว
๑๒ เดือน ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาซึ่ง
เข้ามาท่องเที่ยว ณ วัดไทยสามัคคีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการปรับใช้คติชนด้วย
วัตถุประสงค์ใหม่สอดคล้องกับสมมติฐานแนวคิดคติชนสร้างสรรค์ของศิราพร ณ ถลาง
(Nathalang, 2016, p. 121)   ที่ว่า “คติชนสร้างสรรค์” ในสังคมไทยร่วมสมัยเป็น
ปรากฏการณ์ทางสังคมที่น�ำคติชนในสังคมประเพณีมาปรับใช้ด้วยวัตถุประสงค์ใหม่ ๆ
ในบริบทสังคมโลกาภิวัตน์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวและบริบทสังคม
ข้ามพรมแดน ปรากฏการณ์ “คติชนสร้างสรรค์” ในลักษณะใหม่ ๆ นี้เป็นผลจาการ
ปรั บ ใช้ ค ติ ช นอั น เป็ น รากเหง้ า ทางวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ไทยที่ มี เ ดิ ม ผนวกกั บ วิ ธี คิ ด
ในการผลิตซ�้ำ  ประยุกต์ ผสมผสานสร้างใหม่ หรือสร้างความหมายใหม่ในบริบทใหม่
ท�ำให้คติชนที่สืบทอดมาในสังคมประเพณีมีพลวัตที่ต้องอธิบายด้วยบริบทใหม่ในสังคม
ปัจจุบัน ซึ่งจากปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของวัดไทยสามัคคี ต�ำบล
แม่กาษา อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พบว่าน�ำคติชนในสังคมประเพณีมาปรับใช้
ในวัตถุประสงค์เพื่อรองรับบริบทการท่องเที่ยวเชิงศาสนาดังนี้
๒.๑ การผลิตซ�้ำความเชื่อผ่านวัตถุสัญลักษณ์
นอกจากวัดไทยสามัคคีจะสร้างพระพุทธรูปเพือ่ ให้ผทู้ มี่ าท่องเทีย่ วได้กราบไหว้
เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคลแล้วยังจะเห็นได้วา่ พระพุทธรูป เทวรูป และรูปเคารพทีส่ ร้างขึน้
ภายในวัดไทยสามัคคีนั้น มาจากการน�ำความเชื่อในท้องถิ่น ในสังคมไทย และในบริบท
สังคมข้ามพรมแดน มาผลิตซ�้ำในรูปแบบวัตถุสัญลักษณ์ เพื่อรองรับผู้ศรัทธาและ
นักท่องเที่ยวจากหลากหลายกลุ่มและความเชื่อได้มาเคารพสักการะ ซึ่งการผลิต
ซ�้ ำ ในรู ป แบบวั ต ถุ สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ เ ป็ น รู ป ธรรมที่ ช ่ ว ยให้ ผู ้ ที่ มี ค วามเชื่ อ ความศรั ท ธา
รับรู้ถึงความหมายและคุณค่าเดิมดังที่ ฆัสรา ขมะวรรณ ได้กล่าวถึงการผลิตซ�้ำ
การเปลี่ยนแปลงของวัดไทยสามัคคี ต�ำบลแม่กาษา อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงศาสนา

43

ทางวัฒนธรรมในปริมณฑลศาสนาว่า
ในปริมณฑลทางศาสนาและพิธกี รรม สิง่ ทีใ่ ช้ผลิตซ�ำ้ ภาพพจน์
ของพระเจ้าเช่น รูปหล่อ ภาพเหมือนกลายเป็นงานศิลปะไป แต่
ประเด็นของระบบการผลิตซ�้ำนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่าตัวของมันเป็นศิลปะ
หรือไม่ แต่มันผลิตซ�้ำภาพลักษณ์ ความหมายคุณค่าที่ยึดถือกันใน
สังคมหนึ่ง โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการปั้น การพิมพ์
การคัดลอก ตลอดจนถึงการพิมพ์อย่างเป็นระบบในทุกวันนี้ โดย
อย่างยิ่งในสังคมสมัยใหม่ที่เทคโนโลยีการผลิตที่ซับซ้อน ไม่เพียง
แต่ระบบการพิมพ์ แต่รวมถึงระบบการกระจายเสียง ระบบการ
แพร่ภาพ สิ่งที่ส�ำคัญคือเทคโนโลยีการผลิตเหล่านี้ ไม่เพียงแต่
ผลิตซ�้ำความหมาย คุณค่าเดิม แต่มันยังมีศักยภาพที่จะผลิต
ความหมายใหม่ขึ้นมาด้วย
(Williams,1981, p.95-96 cited in Kamawan, 1994, p.103-104)
วัตถุสญ
ั ลักษณ์ทมี่ พี นื้ ฐานมาจากความเชือ่ ในท้องถิน่ และในสังคมไทยทีส่ ร้าง
ขึ้นในวัดไทยสามัคคีได้แก่ รูปเคารพเจ้าพ่อพะวอ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวตากและกลุ่ม
ชาติพันธุ์ปกาเกอะญอให้ความเคารพนับถือ เนื่องจากท่านได้สู้รบกับข้าศึกศัตรูจน
สิ้นชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเมือง พระโพธิสัตว์กวนอิมไม้แกะสลักซึ่งเป็นที่เคารพนับถือ
ของชาวไทยเชื้อสายจีน เทวรูปพระพิฆเนศปางอุดมทรัพย์สินพูนทวี และราหูอมจันทร์
อีกทั้งอ�ำเภอแม่สอดยังเป็นที่ตั้งของจุดผ่านแดนถาวร ประชาชนทั้งชาวไทยและ
ชาวเมี ย นมาจึ ง เดิ น ทางติ ด ต่ อ กั น อยู ่ เ สมอ วั ด ไทยสามั ค คี เ ป็ น สถานที่ ห นึ่ ง ทาง
ศาสนาในจังหวัดตากที่ชาวเมียนมาทั้งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและจากประเทศ
เมียนมาเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมอยู่เสมอ ดังนั้นจึงเห็นได้ว่านอกจากการสร้างวัตถุ
สัญลักษณ์ที่มีพื้นฐานจากความเชื่อในท้องถิ่นและในสังคมไทยแล้ว ยังมีการสร้างวัตถุ
สัญลักษณ์ที่มาจากความเคารพศรัทธาของชาวเมียนมาด้วยดังจะเห็นได้จากการสร้าง
พระพุทธรูปมหามุนีสะหลีเมืองฉอดที่จ�ำลองมาจากพระมหามัยมุนีพระพุทธรูปที่เป็น
ที่เคารพศรัทธาของชาวเมียนมา โดยผสมผสานรูปแบบพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะ
พม่าประยุกต์เข้ากับพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสมัยอยุธยา ไม่เพียงแต่การสร้าง
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พระพุทธรูปทีผ่ สมผสานศิลปะพม่าและไทยเท่านัน้ รูปแบบสถาปัตยกรรมได้แก่ หลังคา
ของศาลาพญานาคทีม่ ลี กั ษณะเป็นหลังคาทรงพญาธาตุแบบพม่าผสมผสานกับรูปแบบ
สถาปัตยกรรมล้านนา
นอกจากวั ด ไทยสามั ค คี จ ะผลิ ต ซ�้ ำ วั ต ถุ สั ญ ลั ก ษณ์ ใ นรู ป พระพุ ท ธรู ป
เทวรู ป และรู ป เคารพแล้ ว จะเห็ น ได้ ว ่ า ผลิ ต ซ�้ ำ วั ต ถุ สั ญ ลั ก ษณ์ ใ นรู ป วั ต ถุ ม งคล
ให้ผู้เคารพศรัทธาได้เช่าไปบูชาตามความเชื่อตามความเคารพศรัทธาเพื่อความเป็น
สิริมงคลและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวเมียนมา วัตถุ
สัญลักษณ์ในรูปวัตถุมงคลที่ทางวัดสร้างได้แก่ พระพุทธรูปพระเจ้าทันใจ พระเครื่อง
เช่น พระเจ้าสัวพะวอ พระกริ่งพะวอ พระเจ้าทันใจรัตนมุงเมืองรุ่นราหูอมจันทร์
พระเจ้าทันใจรัตนมุงเมืองรุ่นพระกริ่งทันใจ เป็นต้น พระพิฆเนศ เจ้าพ่อพะวอคุ้มภัย
เทพทันใจ (นัตโบโบยี)
๒.๒ การสืบทอด ผสมผสาน และการสร้างสรรค์ประเพณีใหม่ในกิจกรรม
การท่องเที่ยว ๑๒ เดือน
กิจกรรมการท่องเที่ยว ๑๒ เดือนของวัดไทยสามัคคี ที่ก�ำหนดลงในแผน
กิจกรรมการท่องเที่ยวมีกิจกรรมการท่องเที่ยวหลากหลายลักษณะ ได้แก่
๑. ประเพณีเนื่องในวันส�ำคัญทางพุทธศาสนา ตัวอย่างเช่น ประเพณีเข้าวัด
ท�ำบุญวันวิสาขบูชาถวายข้าวพระพุทธ ประเพณีตักบาตร เทโวโรหณะ ประเพณีถวาย
ดอกกล้วยจะก่าบูจาพระเจ้าทันใจ เป็นต้น
๒. ประเพณีสบิ สองเดือนล้านนา ได้แก่ เทศกาลเดือนสีจ่ ี่ข้าวหลาม ประเพณี
ล้านนาสรงน�้ำพระเจ้าทันใจปี๋ใหม่เมือง ประเพณียี่เป็ง ประเพณีล้านนาไหว้สาพระเจ้า
ทันใจรัตนมุงเมือง มีพิธีสืบชะตาหลวง เทศกาลกิ๋นอาหารพื้นเมือง
๓. ประเพณีเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติได้แก่ ประเพณีสืบชะตาป่าชุมชน
ห้วยขนุน กิจกรรมปลูกต้นไม้วันมาฆบูชา โดยก่อนจะถึงวันมาฆบูชาประมาณ ๑-๒ วัน
ชาวบ้านและพระสงฆ์จะไปปลูกต้นไม้ที่ป่าชุมชน
๔. เทศกาลส�ำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีน ได้แก่ เทศกาลตรุษจีนวัดไทย
สามัคคี เทศกาลกินเจพระเจ้าทันใจ
การเปลี่ยนแปลงของวัดไทยสามัคคี ต�ำบลแม่กาษา อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงศาสนา
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๕. กิจกรรมส�ำคัญในรอบปีปฏิทินได้แก่ เทศกาลท�ำบุญขึ้นปีใหม่ กิจกรรมวัน
เด็กแห่งชาติวัดไทยสามัคคี กิจกรรมวันแม่แห่งชาติวัดไทยสามัคคี และกิจกรรมวันพ่อ
แห่งชาติวัดไทยสามัคคี
ประเพณีและเทศกาลที่วัดไทยสามัคคีเลือกจัดขึ้นนั้นมีทั้งแบบดั้งเดิม แบบ
ผสมผสาน และแบบสร้างสรรค์ใหม่ได้แก่
ประเพณีและเทศกาลแบบดั้งเดิม เป็นการสืบทอดประเพณีและพิธีกรรม
ที่คนในท้องถิ่นถือปฏิบัติกันมาแต่ดั้งเดิม ได้แก่ เทศกาลเดือนสี่จี่ข้าวหลาม ซึ่งชาวบ้าน
จะน�ำข้าวที่เก็บเกี่ยวเสร็จใหม่มาท�ำข้าวหลาม และน�ำไปท�ำบุญถวายพระ รวมถึงเอา
ข้าวสาร และข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวเสร็จใหม่ไปท�ำบุญถวายพระด้วย ประเพณีเข้าวัด
ท�ำบุญวันวิสาขบูชาถวายข้าวพระพุทธ ประเพณีถวายดอกกล้วยจะก่าบูจาพระเจ้าทันใจ
ชาวบ้านหมู่บ้านไทยสามัคคีและผู้ที่ศรัทธาน�ำดอกกล้วยจะก่าซึ่งจะออกดอกในช่วง
เดือนมิถุนายน-ตุลาคม มากราบไหว้ขอพรและถวายพระเจ้าทันใจเป็นพุทธบูชา
ประเพณีและเทศกาลแบบผสมผสาน เป็นการสืบทอดประเพณีแบบดั้งเดิม
และผสมผสานกิจกรรมใหม่ที่ไม่เคยปฏิบัติมาก่อน เพื่อสร้างสีสันและดึงดูดความ
สนใจจากนักท่องเที่ยว เช่น ประเพณียี่เป็งลอยกระทงวัดไทยสามัคคี ในอดีตชาวบ้าน
หมูบ่ า้ นไทยสามัคคีจะน�ำกระทงมาทีว่ ดั พระสวดขอขมาพระแม่คงคา เสร็จแล้วชาวบ้าน
จะน�ำกระทงไปลอยในสระน�้ำภายในวัดไทยสามัคคี ต่อมาเมื่อวัดไทยสามัคคีเป็นที่รู้จัก
แพร่หลายมากขึ้น ทางวัดได้เพิ่มกิจกรรมได้แก่ กิจกรรมประกวดนางนพมาศสูงวัย
กิจกรรมแห่กระทงแบบพื้นเมืองโดยใช้เกวียนโบราณแห่รอบหมู่บ้าน กิจกรรมการฟัง
อานิสงส์ผางประทีป เทศกาลสงกรานต์ แต่เดิมจะสรงน�้ำพระเจ้าทันใจ มีกิจกรรม
ขนทรายเข้ า วั ด แห่ ไ ม้ ค�้ ำ สะหลี และท� ำ โรงทานเลี้ ย งอาหารแก่ ผู ้ ที่ ม าร่ ว มงาน
ในระยะหลังเพื่อรองรับการท่องเที่ยวทางวัดจึงได้เพิ่มกิจกรรมการประกวดเทพบุตร
ทันใจ เทพธิดาทันใจ วัดไทยสามัคคี โดยคัดเลือกเด็กและเยาวชนในชุมชนมาประกวด
แข่งขันกัน
ประเพณีและเทศกาลที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ เป็นประเพณีใหม่ที่ไม่เคยปฏิบัติ
มาก่ อ น โดยประเพณี ที่ ส ร้ า งสรรค์ ขึ้ น ใหม่ นั้ น ผลิ ต ซ�้ ำ จากประเพณี พิ ธี ก รรมและ
วัฒนธรรมของชาวล้านนา หรือวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น ได้แก่ ประเพณีล้านนา
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ไหว้สาพระเจ้าทันใจรัตนมุงเมือง น�ำพิธีสืบชะตาหลวงซึ่งเป็นพิธีกรรมในท้องถิ่น
มาผสมผสาน ประกอบกับมีกจิ กรรมขบวนแห่รปู จ�ำลองพระเจ้าทันใจด้วยเกวียนโบราณ
และแสดงการฟ้อนร�ำของชาวบ้านและเยาวชน เป็นการแสดงฟ้อนร�ำแบบล้านนา
เช่น ฟ้อนเล็บ ฟ้อนกิงกะหร่า ฟ้อนจ้อง (ฟ้อนร่ม) ตีกลองสะบัดชัย เป็นต้น เทศกาลกิ๋น
อาหารพื้นเมืองบ้านไทยสามัคคีที่สร้างขึ้นใหม่โดยน�ำวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นที่ปฏิบัติ
กันในชุมชนมาน�ำเสนอ ในงานนีช้ าวบ้านจะมาช่วยกันท�ำอาหารท้องถิน่ เช่น น�ำ้ พริกน�ำ้ ปู
ส้มต�ำ  แกงแค ขนมจีนน�้ำหยวก เป็นต้น ให้ผู้ที่มาร่วมงานได้รับประทานโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย และภายในงานดังกล่าวยังน�ำผลิตภัณฑ์ชุมชนได้แก่ ผลผลิตทางการ
เกษตรของชาวบ้าน และขนมพื้นเมือง (ข้าวแต๋น ขนมวง) มาวางจ�ำหน่าย ซึ่งนอกจาก
จะน�ำเสนอวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นแล้ว ยังสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านหมู่บ้านไทย
สามัคคีอีกด้วย

สรุปและอภิปรายผล
เมื่อวัดไทยสามัคคีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมวัดจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น การ
พัฒนาวัดเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการท่องเที่ยวเชิงศาสนาจึงเป็นสิ่งส�ำคัญ จาก
การศึกษาจะเห็นได้ว่า การเปลี่ยนแปลงของวัดไทยสามัคคีที่เกิดขึ้นนั้นสอดคล้องกับ
สมมติ ฐ านแนวคิ ด คติ ช นสร้ า งสรรค์ ข องศิ ร าพร ณ ถลาง ที่ น� ำ คติ ช นในสั ง คม
ประเพณีมาปรับใช้ดว้ ยการผนวกกับวิธคี ดิ ในการสืบทอดและผลิตซ�ำ 
้ การประยุกต์และ
การผสมผสาน การสร้างสรรค์ในบริบทใหม่ ซึ่งวัดไทยสามัคคีน�ำคติชนมาปรับใช้เพื่อ
รองรับบริบทการท่องเทีย่ วเชิงศาสนาประกอบด้วยการพัฒนาวัด การสร้างพระพุทธรูป
เทวรูป รูปเคารพ การสร้างวัตถุมงคลต่าง ๆ โดยมีพื้นฐานแนวคิดมาจากความเชื่อ
ในท้องถิ่น ความเชื่อในสังคมไทย และความเชื่อของชาวเมียนมา ส่วนกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว ๑๒ เดือนของวัดไทยสามัคคีมีทั้งประเพณีและเทศกาลดั้งเดิม ประเพณี
ดั้งเดิมที่มีการเพิ่มเติมกิจกรรมต่าง ๆ และประเพณีและเทศกาลที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่
ซึ่งประเพณีและเทศกาลต่างๆในกิจกรรมการท่องเที่ยว ๑๒ เดือนน�ำวัฒนธรรม
ในท้ อ งถิ่ น มาน� ำ เสนอในลั ก ษณะการแสดง เพิ่ ม กิ จ กรรมการประกวดเพื่ อ ดึ ง ดู ด
ความสนใจจากนักท่องเที่ยวให้มาเข้าร่วมกิจกรรมประเพณี ซึ่งสอดคล้องกับที่ศิราพร
ณ ถลาง กล่าวถึงการปรับใช้ประเพณีพิธีกรรมในบริบทใหม่ว่า ประเพณีพิธีกรรมใน
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อดีตมีบทบาททางจิตใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และบทบาททางสังคมที่ช่วยให้
สั ง คมมี ค วามสามั ค คี เ ข้ ม แข็ ง ทว่ า ปั จ จุ บั น ประเพณี มี ห น้ า ที่ ใ หม่ เ พื่ อ ตอบสนอง
การท่องเที่ยวหรือนักท่องเที่ยวที่มีบทบาทเป็นผู้ชมไม่ใช่เจ้าของประเพณี (Nathalang,
2016, p.88)
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