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บทคัดย่อ

 งานวิจัยน้ีมวัีตถปุระสงค์เพือ่รวบรวมประวัตคิวามเป็นมา	และข้อมลูเกีย่วกบั

วัดไทยสามัคคี	 ต�าบลแม่กาษา	 อ�าเภอแม่สอด	 จังหวัดตาก	 และเพื่อศึกษาการ

เปล่ียนแปลงของวัดไทยสามัคคีเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงศาสนา	 โดยใช้วิธีการ

รวบรวมข้อมลูจากข้อมลูทตุยิภมู	ิและการเกบ็ข้อมลูภาคสนามจากการสัมภาษณ์เชงิลึก	

และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม	 โดยใช้แนวคิดคติชนสร้างสรรค์มาเป็นกรอบใน

การศึกษา

	 ผลการศึกษาพบว่า	 วัดไทยสามัคคีสร้างขึ้นเมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๔๘๖	 เดิมภายใน

วัดมีเพียงพระอุโบสถและพระวิหารส�าหรับประกอบศาสนพิธี	จนกระทั่งปี	พ.ศ.	๒๕๕๓

มีผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมวัดไทยสามัคคีจ�านวนมากข้ึนจึงมีการพัฒนาวัดทั้งการสร้าง

พระพุทธรูป	 รูปเคารพ	 ศาสนสถานตลอดจนสถานที่ต่างๆ	 ในด้านการเปล่ียนแปลง

ของวัดไทยสามัคคีที่เกิดขึ้นพบว่ามีการน�าคติชนในสังคมประเพณีมาปรับใช้ใน

วัตถุประสงค์เพื่อรองรับบริบทการท่องเที่ยวเชิงศาสนา	 โดยการผลิตซ�้าความเช่ือ

ผ่านวัตถสัุญลักษณ์	และในกจิกรรมการท่องเทีย่ว	๑๒	เดอืนพบทัง้การสืบทอดและการ

ผลิตซ�้า	ผสมผสาน	และการสร้างสรรค์ประเพณีใหม่	

ค�าส�าคัญ: วัดไทยสามัคคี	การท่องเที่ยวเชิงศาสนา	คติชนสร้างสรรค์
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Changes at Wat Thai Samakkhi 

in Mae Kasa Sub-District Mae Sot District, 

Tak Province to Accommodate Religious Tourism

Siriwon Moonjai
๓

Catthaleeya Aungthongkamnerd
๔

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.	
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บทน�า

	 การท่องเที่ยวเชิงศาสนา	 (Religious	 tourism)	 เป็นการท่องเที่ยวที่ได้รับ

ความนิยมจากผู้ที่นับถือศาสนาทุกศาสนาถือปฏิบัติกัน	 การเดินทางไปท่องเที่ยวเพื่อ

ไปกราบไหว้ส่ิงศักดิ์สิทธิ์	 ช่ืนชมความงามของศาสนสถาน	 และความงดงามของ

ธรรมชาติที่ประดิษฐานส่ิงศักดิ์สิทธิ์	 ซ่ึงในปัจจุบันการท่องเที่ยวในลักษณะดังกล่าว

ยังได้รับความนิยมโดยมีการจัดการท่องเที่ยวแบบสมัยใหม่	 ด้วยวิธีคิดใหม่บนฐาน

ความเชื่อเดิม	เช่น	การไหว้พระ	๙	วัด	การท่องเที่ยวพระธาตุตามคติชุธาตุของล้านนา

เป็นต้น	(Nathalang,	2016,	p.	24-25)	

	 การท่องเทีย่วเชิงศาสนามคีวามเกีย่วเน่ืองกบัการท่องเทีย่วมรดกวัฒนธรรม	

(Heritage	Tourism)	ทัง้มรดกทางวัฒนธรรมทีเ่ป็นวัตถ	ุและวัฒนธรรมทีไ่ม่ใช่วัตถเุช่น

วถิชีวีติ	วฒันธรรมประเพณ	ี(Nathalang,	2016,	p.	25)	และการทอ่งเทีย่วตามเทศกาล	

(Festival	Tourism)	ซ่ึงจัดตามปฏทินิท่องเทีย่วในแต่ละปี	(Nathalang,	2016,	p.	26-27)	

จะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวเชิงศาสนามีความเกี่ยวเน่ืองกับการท่องเที่ยวประเภทอ่ืน	 ๆ	

ไม่ใช่การท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์เพื่อไปจาริกแสวงบุญเท่าน้ัน	 ด้วยเหตุน้ีวัดต่าง	 ๆ

จึงมีการพัฒนาวัดทั้งการพัฒนาสถานที่และจัดรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวให้

สอดคล้องกบัความต้องการของนักท่องเทีย่วมากข้ึน	จากงานวิจัยของ	ภชัรบถ	ฤทธิเ์ตม็

เรื่องรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมในวัดสรุปได้ว่า	 ในอดีต

อัตลักษณ์การท่องเที่ยวในวัดภาคเหนือที่เป็นการท่องเที่ยวจาริกแสวงบุญเพื่อกราบ

นมสัการพระบาทพระธาตตุามต�านานพระเจ้าเลียบโลกและคตคิวามเชือ่เรือ่งชุธาต	ุแต่

ปัจจุบันการท่องเที่ยวเป็นไปเพื่อตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตของคนปัจจุบันมากขึ้น

วัดจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ	 เช่น	 กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง

วัตถุธรรมที่เน้นพุทธศิลป์	 กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงคติธรรมที่เน้นความศรัทธา	

ความเชื่อ	และประเพณีวัฒนธรรม	เป็นต้น	(Rittem,	2015,	p.	1-23)	ซึ่งจะเห็นได้ว่าวัด

จัดรูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่ปรับเปล่ียนไปตามความต้องการ

ของคนในสังคม	 มีการใช้ประเพณีวัฒนธรรมมาเป็นส่วนหน่ึงในการจัดกิจกรรม

การท่องเที่ยว
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	 เมื่อกล่าวถึงอ�าเภอแม่สอด	 จังหวัดตาก	 วัดไทยสามัคคีเป็นวัดหน่ึงที่

โดดเด่นทั้งในด้านประติมากรรมและสถาปัตยกรรมตามแบบล้านนา	 มีพระพุทธรูป

ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าทันใจ	 ซ่ึงชาวบ้านในพื้นที่และต่างพื้นที่	 รวมถึงชาวเมียนมาต่างให้

ความเคารพเลื่อมใสศรัทธา	อีกทั้งวัดไทยสามัคคีเป็นวัดที่ให้ความส�าคัญกับวัฒนธรรม

ประเพณีของท้องถิ่น	ดังจะเห็นได้ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๒	วัดได้สร้างพิพิธภัณฑ์โฮงหลวง

เพือ่จัดแสดงวัฒนธรรมประเพณี	วิถชีีวิตและความเชือ่แบบล้านนา	รวมถงึจัดแสดงของ

เก่าของสะสมของท้องถิน่	วัดไทยสามคัคแีละชาวบ้านในชมุชนมเีครอืข่ายความร่วมมอื

ด้านวัฒนธรรมประเพณีที่เข้มแข็งในการจัดกิจกรรมประเพณีต่างๆ	 เน่ืองจากความ

โดดเด่นดังกล่าวในปี	พ.ศ.	๒๕๖๑	วัดไทยสามัคคีได้รับเลือกและสนับสนุนงบประมาณ

จากกรมส่งเสรมิวัฒนธรรม	กระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นสถานทีจั่ดกจิกรรมเทีย่วงานวัด	

๕๕	 เมืองรองบ้านเราเน่ืองจากเป็นชุมชนต้นแบบของจังหวัดตากที่มีความพร้อมและ

ความเข้มแข็ง	(National	News	Bureau	of	Thailand,	2017)	

	 ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๕๓	 เป็นต้นมา	 วัดไทยสามัคคีมีจ�านวนนักท่องเที่ยวเข้ามา

เยี่ยมชมเพิ่มมากข้ึน	 ทางวัดจึงมีการพัฒนาวัดทั้งสร้างพระพุทธรูป	 รูปเคารพ

ศาสนสถานตลอดจนสถานที่ต่างๆ	 และจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว	 ๑๒	 เดือน	 เช่น	

งานประเพณีล้านนาไหว้สาพระเจ้าทันใจรัตนมุงเมือง	 ประเพณีถวายดอกกล้วย

จะก่าบูจาพระเจ้าทนัใจ	เทศกาลกิน๋อาหารพืน้เมอืง	บ้านไทยสามคัค	ีเป็นต้น	ซ่ึงจากการ

เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นสังเกตได้ว่ามีการน�าคติชนมาปรับใช้เพื่อรองรับบริบทการ

ท่องเที่ยวเชิงศาสนา	 ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น

ของวัดไทยสามัคคี	ต�าบลแม่กาษา	อ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก	โดยใช้กรอบสมมติฐาน

ของทฤษฎี	 “คติชนสร้างสรรค์”	 ในการศึกษาว่ามีการปรับใช้คติชนเพื่อรองรับบริบท

การท่องเที่ยวเชิงศาสนาอย่างไร	

วัตถุประสงค์ 

	 ๑.	 เพื่อรวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมา	และข้อมูลเกี่ยวกับวัดไทยสามัคคี	

ต�าบลแม่กาษา	อ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก	

	 ๒.	เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงของวัดไทยสามัคคี	 ต�าบลแม่กาษา	 อ�าเภอ	

แม่สอด	จังหวัดตาก	เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงศาสนา
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วิธีการด�าเนินงานวิจัย 

	 ๑.	 ศึกษารวบรวมข้อมูลเอกสารจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ	 (Secondary

Sources)	 เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงศาสนา	 คติชนสร้างสรรค์	 และข้อมูลเกี่ยวกับ

วัดไทยสามัคคี	

	 ๒.	เก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม	 (Non-participant	

observation)	 และการสัมภาษณ์เชิงลึก	 (In-depth	 Interview)	 จากพระปลัดชัชวาล	

ติกฺขญาโน	เลขานุการวัดไทยสามัคคี	

	 ๓.	 วิเคราะห์	สังเคราะห์ข้อมูล	และสรุปผล

	 ๔.	 เรยีบเรยีงและน�าเสนอผลการวิจัยในรปูแบบพรรณนาวิเคราะห์	(Descriptive	

Analysis)

กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย

	 ศิราพร	 ณ	 ถลาง	 (Nathalang,	 2015	 p.	 121)	 ได้น�าข้อมูลภาคสนาม

จากชุดโครงการวิจัย	 “คติชนสร้างสรรค์”	 พลวัตและการน�าคติชนไปใช้ในสังคมไทย

ร่วมสมัย	 มาประมวลข้อมูลจนน�าไปสู่บทสรุปของแนวคิดคติชนสร้างสรรค์ที่มี

สมมติฐานดังนี้

	 “คติชนสร้างสรรค์”	ในสังคมไทยร่วมสมัยเป็นปรากฏการณ์

ทางสังคมที่เป็นการน�าคติชนในสังคมประเพณีมาปรับใช้ด้วย

วัตถปุระสงค์ใหม่ๆ	ในบรบิทสังคมโลกาภวัิตน์	เศรษฐกจิสร้างสรรค์	

การท่องเที่ยวและบริบทสงัคมข้ามพรมแดน	ปรากฏการณ์	“คติชน

สร้างสรรค์”	 ในลักษณะใหม	่ ๆ	 น้ีเป็นผลจากการปรับใช้คติชนอัน

เป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยที่มีเดิมผนวกกับวิธีคิดใน

การผลิตซ�้า	ประยุกต์	ผสมผสานสร้างใหม่	หรือสร้างความหมาย

ใหม่ในบรบิทใหม่	ท�าให้คตชินทีสื่บทอดมาในสังคมประเพณีมพีลวัต

ที่ต้องอธิบายด้วยบริบทใหม่ในสังคมปัจจุบัน
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	 ในการวิจัยครัง้น้ีผู้วิจัยจะอาศยัสมมตฐิานของแนวคดิดงักล่าวในการวิเคราะห์

ปรากฏการณ์การเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนของวัดไทยสามัคคี	 ต�าบลแม่กาษา	 อ�าเภอ

แม่สอด	 จังหวัดตาก	 ว่าน�าคติชนในสังคมประเพณีมาปรับใช้ในวัตถุประสงค์ใหม่	 ๆ	

เพื่อรองรับบริบทการท่องเที่ยวเชิงศาสนาอย่างไร	

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับวัดไทยสามัคคี ต�าบลแม่กาษา อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 ๑.๑ ประวัติความเป็นมา

ภาพที่ ๑	บริเวณด้านหน้าวัดไทยสามัคคี

บันทึกภาพเมื่อวันที่	๒๓	ตุลาคม	๒๕๖๓

	 วัดไทยสามัคคีเดิมชื่อว่า	วัดเหนือ	สร้างขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.	๒๔๘๖	ตั้งอยู่ในพื้นที่

หมู่	๙	บ้านไทยสามัคคี	ต�าบลแม่กาษา	อ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก	พื้นที่สร้างวัดไทย

สามัคคีได้ถวายที่ดินจากนายจักร	 แผ่กาษา	 ซ่ึงต่อมานายจักร	 แผ่กาษา	 ได้บวช

เป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดไทยสามคัคมีช่ืีอว่า	พระอธกิารวัน	ช่ือของพระอธกิารวัน

น้ันไม่ปรากฏในฐานทะเบียนข้อมูลของส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	 เน่ืองจาก

ในขณะน้ันยังเป็นวัดที่ตกส�ารวจ	 และมีเจ้าอาวาสจนถึงปัจจุบันจ�านวน	 ๘	 รูปคือ

พระอธิการทองหล่อ	 กนฺทวงฺโส,	 พระปลัดบุญช่วย	 โสปาโก,	 พระอ้าย	 ปญฺญาวโร,



การเปลี่ยนแปลงของวัดไทยสามัคคี ต�าบลแม่กาษา อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงศาสนา

31

พระปุ๊ด	 โชติธมฺโม,	 พระบุญธรรม	 ธมฺมปุญโญ,	 พระบุญเลิศ	 ธมฺมรโต,	 พระอธิการ

บญุทา	อคคฺวณฺโณ,	พระครเูมธากจิโกศล	(ธรรมจักร	กนฺตวีโร)	(Tikkhayano,	personal	

interview,	September	17,	2019)	

	 ในช่วงประมาณปี	พ.ศ.	๒๔๘๖	ภายในวัดไทยสามัคคีมีเพียงพระอุโบสถ	และ

พระวิหารส�าหรับพระสงฆ์ประกอบศาสนพิธีทางพุทธศาสนาเท่าน้ัน	 ต่อมาประมาณ

ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 ได้สร้างพิพิธภัณฑ์โฮงหลวงในบริเวณพื้นที่กุฏิเก่าที่ถูกไฟไหม้

ภายในพิพิธภัณฑ์โฮงหลวงมีการจัดแสดงวัฒนธรรมประเพณี	 วิถีชีวิตและความเชื่อ

แบบล้านนา	 รวมถึงจัดแสดงของเก่าของสะสมของท้องถิ่น	 (Tikkhayano,	 personal	

interview,	September	17,	2019)	และในปี	พ.ศ	๒๕๔๙	ทางวัดได้บูรณะปฏิสังขรณ์

พระอุโบสถเดิมที่ช�ารุดทรุดโทรมโดยเทหล่อเสาและคานด้วยเหล็กใหม่	 เมื่อบูรณะ

ปฏสัิงขรณ์แล้วเสรจ็	จึงขอพระราชทานวิสุงคามสีมา	และฝังลูกนิมติเพือ่เป็นทีป่ระกอบ

สังฆกรรมส�าหรับพระภิกษุสงฆ์	 พร้อมทั้งได้รับพระราชทานตราสัญลักษณ์ฉลอง

สิรริาชสมบัตคิรบ	๖๐	ปี	ตดิหน้าบนัอุโบสถเพือ่ถวายเป็นพระราชกศุล	(Kitkosol,	2017)

ภาพที่ ๒	พิพิธภัณฑ์โฮงหลวง

บันทึกภาพเมื่อวันที่	๒๓	ตุลาคม	๒๕๖๓
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	 พระครูเมธากิจโกศล	(ธรรมจักร	กนฺตวีโร)	เป็นเจ้าอาวาสองค์ส�าคัญที่ท�าให้

วัดไทยสามัคคีพัฒนาจวบจนถึงปัจจุบันน้ีท่านได้ท�าให้วัดไทยสามัคคีเข้าไปอยู่ในฐาน

ข้อมลูทะเบยีนของส�านักพทุธ	และเป็นผู้สร้างพระพทุธรปูหลวงพ่อทนัใจในปี	พ.ศ	๒๕๔๘	

และในช่วงปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 วัดไทยสามัคคีได้พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด	 เน่ืองจากมี

การเผยแพร่ข่าวเหตุการณ์งูเหลือมเล้ือยออกมาจากรถของคณะผู้ศรัทธาที่มาบวชที่

วัดไทยสามัคคีเลื้อยไปที่หน้าตักพระเจ้าทันใจ	เมื่อวันที่	๒๒	มกราคม	๒๕๕๓	ซึ่งเชื่อว่า

งูตัวดังกล่าวมากับพระเจ้าทันใจและมาร่วมอนุโมทนาบุญ	 ซ่ึงงูตัวดังกล่าวมีลักษณะ

พิเศษคือ	 ไม่กินเน้ือสัตว์	 จะกินเฉพาะผลไม้	 ทราบได้จากการที่ชาวบ้านได้น�าเน้ือสัตว	์

เช่น	 เน้ือไก่และไข่มาให้งูกิน	 แต่งูก็จะปัดเน้ือเหล่าน้ันทิ้งทุกครั้ง	 และครั้งที่	 ๓	 เมื่อ

ชาวบ้านเอาเน้ือสัตว์มาลองให้งกูนิอีกครัง้	ชาวบ้านกก็ลับไปฝันว่าถ้าน�าเน้ือสัตว์มาลอง

ให้งูกินอีก	งูตัวนี้ก็จะไม่อยู่ที่วัดไทยสามัคคีแล้ว	เพราะงูตั้งใจจะมาอยู่กับพระเจ้าทันใจ	

เรื่องน้ีจึงได้กลายเป็นส่วนหน่ึงที่ปัจจุบันชาวบ้านถวายผลไม้แก่พระเจ้าทันใจด้วย	 ซ่ึง

เมื่อมีงูมาอยู ่ที่วัดจึงท�าให้มีผู ้คนสนใจที่จะเข้ามาดูมาเที่ยววัดไทยสามัคคีมากขึ้น	

วัดไทยสามัคคีเริ่มเป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวเมียนมา	 โดยเฉพาะนักท่องเที่ยว

ชาวเมียนมาจากเมืองเมียววดี	 ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ที่ติดต่อกับอ�าเภอแม่สอด	 ได้น�าเรื่องงู

ทีอ่ยูใ่นวัดไทยสามคัคไีปบอกต่อในประเทศของตน	เมือ่มผู้ีสนใจเข้ามายงัวัดไทยสามคัคี

จ�านวนมากข้ึน	 ท�าให้วัดไทยสามัคคีเริ่มพัฒนาขึ้น	 โดยเริ่มมีการตกแต่งวัด	 ฟื้นฟู

วัฒนธรรมประเพณี	 และขอความร่วมมือจากชาวบ้าน	 ด้วยความสามัคคีอย่าง

เหนียวแน่นของชาวบ้านได้ร่วมกันพัฒนาวัดด้วยก�าลังทรัพย์และก�าลังกาย	 ไม่ว่าจะ

เป็นการบรจิาคเงนิเพือ่พฒันาวัด	การช่วยกนัปัดกวาดเชด็ถดูแูลความสะอาดเรยีบร้อย

ของวัด	 และถึงแม้ว่างูตัวดังกล่าวจะมาอยู่ที่วัดได้เพียง	 ๙	 เดือนก็หายไปในช่วงก่อน

ออกพรรษา	๑	อาทติย์	แต่ผู้คนกย็งัแวะเวียนมากราบไหว้พระเจ้าทนัใจ	และมาเทีย่วชม

ความสวยงาม	 จนท�าให้วัดไทยสามัคคีเป็นที่รู ้จักอย่างแพร่หลายมาจนถึงทุกวันน้ี	

(Tikkhayano,	personal	interview,	September	17,	2019)	
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 ๑.๒ พระพุทธรูป เทวรูป รูปเคารพ ศาสนสถาน และสถานที่ภายในวัดไทย

สามัคคี

 พระเจ้าทันใจรัตนมุงเมือง

	 พระเจ้าทันใจรัตนมุงเมืองสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพ.ศ.	 ๒๕๔๘	 ปัจจุบัน

ประดษิฐานอยูภ่ายในอุโบสถของวัดไทยสามคัค	ีพระเจ้าทนัใจเป็นพระพทุธรปูศกัดิสิ์ทธิ	์

เหตุที่เรียกพระเจ้าทันใจน้ันเพราะพิธีการสร้างไม่เหมือนพระพุทธรูปทั่วไป	 กล่าวคือ

การท�าพิธีปั้นองค์พระมีก�าหนดการที่สลับซับซ้อนมากมายตามพิธีการแบบล้านนาที่

พระอริยสงฆ์ได้ก�าหนดไว้	 คือ	 การปั้นต้องแล้วเสร็จภายในวันเดียวก่อนพระอาทิตย์

ตกดิน	 ตลอดพิธีปั้นต้องท�าพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตลอดจนเสร็จ	 และเมื่อเสร็จต้อง

ท�าพิธีเบิกเนตรตลอดทั้งคืนตามพิธีล้านนา	 วัสดุอุปกรณ์ในการจัดสร้างต้องสะอาด

บริสุทธิ์และเป็นมงคล	 มีอวัยวะภายในที่ท�าด้วยเงินแท้พร้อมทั้งกระดูกที่ท�าจาก

ไม้มงคลของล้านนา	พระเจ้าทนัใจรตันมงุเมอืงเป็นทีเ่คารพสักการะของพทุธศาสนิกชน

โดยทั่วไป	 ซ่ึงเดินทางมากราบไหว้เพื่อเป็นพุทธานุสติระลึกถึงคุณขององค์สมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 และขอพรให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตโดยเช่ือว่าจะส�าเร็จ

โดย	“ทันใจ”	(Kitkosol,	2017)

ภาพที่ ๓	พระเจ้าทันใจรัตนมุงเมือง

บันทึกภาพเมื่อวันที่	๒๓	ตุลาคม	๒๕๖๓
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 พระพุทธรูปปางประสูติ

	 พระพุทธรูปปางประสูติสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี	พ.ศ.	๒๕๕๓	เป็นพระพุทธรูป

ก่ออิฐถือปูนความสูง	 ๙	 เมตร	 สร้างตามพระพุทธรูปจากลุมพินีวัน	 ประเทศเนปาล	

พระพุทธปฏิมาปฐมบรมศาสดาโลก	 (ปางประสูติ)	 พระพุทธรูปปางประสูติเป็นปาง

พระพุทธรูปที่เกิดข้ึนจากเมื่อครั้งที่พระบรมโพธิสัตว์จุติจากดุสิตเทวโลก	 ประสูติใน

อิริยาบถยืนหันพระพักตร์ไปทางเหนือ	 เสด็จย่างพระบาทไป	 ๗	 ก้าว	 มีดอกบัวผุดข้ึน

มารองรับ	 ๗	 ดอก	 เชื่อว่าผู้ที่ได้บูชาพระพุทธรูปปางประสูติจะเป็นผู้ที่ได้เริ่มต้น

ชีวิตอันเจริญรุ่งเรืองเพราะปางประสูติถือเป็นอากัปกิริยาเริ่มแรกของพระพุทธเจ้า	

(Kitkosol,	 2017)	 เหตุที่สร้างพระพุทธปางประสูติเน่ืองจากพระครูเมธากิจโกศล

เจ้าอาวาสได้รูปแบบและแนวคิดจากการได้ทุนไปศึกษาดูงานที่ประเทศอินเดียและ

เนปาล	 เป็นเวลา	 ๑	 อาทิตย์	 เมื่อท่านได้เห็นพระพุทธรูปปางประสูติที่ประเทศเนปาล	

จึงเกิดแนวคิดว่าน่าจะน�ามาสร้างไว้ที่แม่สอด	 เพราะในอ�าเภอแม่สอดยังไม่มีวัดใด

สร้าง	รวมถึงจะได้เป็นเป็นพุทธานุสติแก่ผู้ที่เข้ามากราบไหว้	 (Tikkhayano,	personal	

interview,	September	17,	2019)	

 พระพุทธเมตตา 

	 พระพทุธเมตตาสร้างข้ึนเมือ่ประมาณปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	เป็นพระพทุธรปูหนิอ่อน

เน้ือสีเขียวมรกตมีขนาดหน้าตัก	 ๖๐	 น้ิว	 สร้างจากหินอ่อนบริสุทธิ์ไม่มีรอยร้าวหรือ

รอยแตกของเนื้อหินตลอดจนถึงการเจือปนของหินชนิดอื่น	(Kitkosol,	2017)

 พระมหามุนีสะหลีเมืองฉอด 

	 พระมหามุนีสะหลีเมืองฉอดสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 รูปแบบ

ศิลปกรรมเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะพม่าประยุกต์เข ้ากับพระพุทธรูป

ปางมารวิชัยศิลปะสมัยอยุธยา	(Kitkosol,	2017)

 พระโพธิสัตว์กวนอิม 

	 พระโพธิสัตว์กวนอิมสร้างขึ้นเมื่อประมาณปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 แกะสลักจาก

ไม้ส่องค�าทั้งต้น	มีความสูงประมาณ	๕.๖๕	 เมตร	 เป็นท่อนไม้ขนาดใหญ่ที่ล้มเองตาม

ธรรมชาติน�ามาจากป่าชุมชนห้วยขนุน	 บ้านแม่กื๊ดหลวง	 ด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้าน
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ในชุมชนจ�านวน	๒๐๐	คนช่วยกันลากจูงท่อนไม้ใหญ่จากป่าชุมชนห้วยขนุนมาที่วัดไทย

สามคัค	ีและมกีลุ่มชาวจีนช่วยสนับสนุนเงนิในการสร้างเจ้าแม่กวนอิม	โดยใช้ระยะเวลา

ในการแกะสลัก	๖	เดือนจึงแล้วเสร็จ	(Kitkosol,	2017)

ภาพที่ ๔	พระโพธิสัตว์กวนอิม

บันทึกภาพเมื่อวันที่	๒๓	ตุลาคม	๒๕๖๓

 เจ้าพ่อพะวอ

	 เจ้าพ่อพะวอสร้างข้ึนเมื่อประมาณปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 แกะสลักจากไม้ขนุนทอง

อายุราว	 ๒๐๐	 ปีมีขนาดความสูง	 ๒	 เมตร	 ท�าพิธีเทวาภิเษกโดยพระเกจิอาจารย	์

ตั้งประดิษฐานให้เยาวชนรุ่นหลังได้กราบไว้ระลึกถึงคุณงามความดีและการเสียสละ

ของเจ้าพ่อพะวอ	(Kitkosol,	2017)
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 พระพิฆเนศปางอุดมทรัพย์สินพูนทวี 

	 พระพิฆเนศปางอุดมทรัพย์สินพูนทวีสร้างข้ึนเมื่อประมาณปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	

แกะสลักจากเศษไม้สักทองประมาณ	 ๑,๐๐๐	 ช้ิน	 ใช้เทคนิคช่างโบราณในการเช่ือม

เศษไม้แต่ละช้ินอย่างประณีต	 ซ่ึงปัจจุบันเป็นพระพิฆเนศไม้แกะสลักที่ใหญ่ที่สุดใน

จังหวัดตาก	(Kitkosol,	2017)

ภาพที่ ๕	เจ้าพ่อพะวอ

บันทึกภาพเมื่อวันที่	๒๓	ตุลาคม	๒๕๖๓
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 ราหูอมจันทร์ 

	 ราหูอมจันทร์	สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	มีขนาดใหญ่สูงประมาณ	

๑๐	เมตร	สร้างอยู่ด้านหน้าบริเวณทางเข้าวัด	(Kitkosol,	2017)

ภาพที่ ๖	พระพิฆเนศปางอุดมทรัพย์สินพูนทวี

บันทึกภาพเมื่อวันที่	๒๓	ตุลาคม	๒๕๖๓

ภาพที่ ๗	ราหูอมจันทร์

บันทึกภาพเมื่อวันที่	๒๓	ตุลาคม	๒๕๖๓
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 พระบรมธาตุเจดีย์ศรีเมืองฉอด (พุทธคยาจ�าลอง) 

	 พระบรมธาตุเจดีย์ศรีเมืองฉอด	 (พุทธคยาจ�าลอง)	 เริ่มสร้างเมื่อประมาณ

ปี	๒๕๕๕	แผนการก่อสร้างจะแล้วเสร็จภายในปี	๒๕๖๕	รูปแบบการก่อสร้างมีรูปแบบ

เช่นเดียวกับเจดีย์พุทธคยา	 ประเทศอินเดีย	 โดยพระบรมธาตุเจดีย์ศรีเมืองฉอด

พุทธคยานี้มีความสูง	๔๐	เมตร	กว้าง	๒๓.๖๐	เมตร	(Kitkosol,	2017)

ภาพที่ ๘	พระบรมธาตุเจดีย์ศรีเมืองฉอด	(พุทธคยาจ�าลอง)

บันทึกภาพเมื่อวันที่	๒๓	ตุลาคม	๒๕๖๓

 ศาลาพญานาค 

	 ศาลาพญานาค	สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี	 พ.ศ.	๒๕๕๖	 เป็นศาลาประดิษฐาน

พญานาคหินอ่อน	 สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงงูที่มาอาศัยอยู่บนหน้าตักของหลวงพ่อทันใจ	

บริเวณศาลาล้อมรอบด้วยบ่อน�้าทิพย์	 จุดเด่นของศาลาคือ	 ตัวหลังคามีรูปแบบ

สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะพม่าและศิลปะล้านนา
๕
	(Kitkosol,	2017)	

 
๕	
ศิลปะพม่าแบบหลังคาทรงปราสาทซ้อน	หรือ	ทรงพญาธาตุ
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 สวนหินหอยล้านปีสี่มหาราช 

	 สวนหินหอยล้านปีส่ีมหาราช	 สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 เป็น

สถานที่ประดิษฐานองค์จ�าลองของพระเจ้าตากสินมหาราช	พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	

พระนเรศวรมหาราช	 และพระนารายณ์มหาราช	 ขนาดเท่าองค์จริง	 บริเวณโดยรอบ

จะประดบัด้วยฟอสซิลหอยล้านปีทีข่ดุค้นพบด้านหลงับรเิวณวัด	รวมถงึมไีม้นานาพรรณ

ล้อมรอบอย่างสวยงาม	(Kitkosol,	2017)

	 นอกจากน้ีในวัดยังมีร้านค้าขายของฝากของที่ระลึก	 มีโฮงทานที่มีขนมจีน

น�า้หยวก
๖
	ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนบรกิารตัง้แต่	๑๐.๐๐-๑๕.๐๐	น.	ในวันเสาร์-อาทติย์

และวันส�าคัญทางพุทธศาสนา	โดยวัดได้สร้างขึ้นในช่วงปี	พ.ศ.	๒๕๕๓	และมีร้านกาแฟ

ซึ่งสร้างขึ้นในช่วงประมาณปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	

 ๑.๓ ประเพณีและกิจกรรมของวัดไทยสามัคคี

	 ประเพณีและกิจกรรมของวัดไทยสามัคคีแต่เดิมน้ันจัดข้ึนเน่ืองในโอกาส

วันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา	เช่น	วันเข้าพรรษา	ท�าบุญถวายเทียนพรรษา	ตักบาตร

ฟังธรรม	 วันออกพรรษา	 ท�าบุญ	 ฟังธรรม	 ท�ากิจกรรมร่วมกุศลตักบาตรเทโวโรหณะ	

ภาพที่ ๙	ศาลาพญานาค

บันทึกภาพเมื่อวันที่	๒๓	ตุลาคม	๒๕๖๓

 
๖	
อาหารพื้นบ้านของชาวบ้านไทยสามัคคี	 น�้าหยวกท�าจากหยวกกล้วย	 เน่ืองจากเป็น

วัตถุดิบที่หาง่ายในท้องถิ่น	
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วันมาฆบูชา	วันอาสาฬหบูชา	และวันวิสาขบูชา	ท�าบุญ	ตักบาตร	ฟังธรรม	เวียนเทียน

รอบพระอุโบสถ	 แต่ในช่วงปี	 พ.ศ	 ๒๕๕๓	 เป็นต้นมา	 นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวและ

เยี่ยมชมวัดไทยสามัคคีเป็นจ�านวนมาก	วัดไทยสามัคคีจึงได้รื้อฟื้นประเพณีต่างๆ	และ

จัดเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว	๑๒	เดือนขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวภายใต้ความคิดว่า	

“วัดไทยสามัคคี	 ท�าบุญได้ทั้งวัน	 ท่องเที่ยวได้ทุกเดือน	 มาเยือนได้ทั้งปี”	 ดังตาราง

ต่อไปนี้

ตารางประเพณีและกิจกรรมของวัดไทยสามัคคี

 เดือน ประเพณีและกิจกรรม

	 มกราคม	 -	 เทศกาลท�าบุญข้ึนปีใหม่	 มีกิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปีอาเซียน

	 	 	 (มีการสวดมนต์ทั้งภาษาไทยและภาษาพม่า)

  - เทศกาลเดือนส่ีจ่ีข้าวหลาม	 ชาวบ้านจะเผาข้าวหลามและน�า

	 	 	 ข้าวหลามมาท�าบุญที่วัด

	 	 -	 วันเดก็แห่งชาตวัิดไทยสามคัค	ีมกีจิกรรมเดก็และเยาวชนวิถพีทุธ

	 	 	 งานประเพณีล้านนาไหว้สาพระเจ้าทันใจรัตนมุงเมือง	 มีพิธี

	 	 	 สืบชะตาหลวง	 มีขบวนแห่รูปจ�าลองของพระเจ้าทันใจโดยใช้

	 	 	 เกวียนโบราณในการแห่ขบวน	 มีการแสดงฟ้อนร�าแบบล้านนา

	 	 	 ของชาวบ้านและเยาวชนหมู่บ้านไทยสามัคคี

	 กุมภาพันธ์	 -	 เทศกาลตรุษจีนวัดไทยสามัคคี	 มีโรงทานอาหารจีนให้ผู้ที่มา

	 	 	 ร่วมงานได้รับประทาน	มีพิธีสักการบูชากราบไหว้เจ้าแม่กวนอิม

	 	 -	 ประเพณีเข้าวัดท�าบุญ	 ปลูกต้นไม้	 วันมาฆบูชา	 โดยก่อนจะถึง

	 	 	 วันมาฆบูชาประมาณ	๑-๒	วัน	ชาวบ้านและพระสงฆ์จะไปปลูกต้นไม้

	 	 	 ที่ป่าชุมชน	 และในวันมาฆบูชาก็จะมีการสวดมนต์	 มีการเทศนา

	 	 	 ธรรม	 และการเวียนเทียนอาเซียน	 (ชาวเมียนมาและชาวไทย

	 	 	 ร่วมเวียนเทียนด้วยกัน)
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๗	
ดอกกล้วยจะก่าหลวง	หรือดอกเข้าพรรษา

 เดือน   ประเพณีและกิจกรรม

	 มีนาคม	 -	 เทศกาลกิน๋อาหารพืน้เมอืง	บ้านไทยสามคัค	ีชาวบ้านในหมูบ้่านไทย

	 	 	 สามัคคีมาช่วยกันท�าอาหารภายในวัด	 และน�าอาหารที่ท�ามาให้

	 	 	 ผู้เข้าร่วมงานได้รบัประทานกนัฟร	ีอาหารพืน้เมอืงทีท่�าเช่น	น�า้พรกิ

	 	 	 น�า้ปู	ส้มต�า	แกงแค	ขนมจนีน�า้หยวก	เป็นต้น	นอกจากนีช้าวบ้าน

	 	 	 ในหมูบ้่านไทยสามคัคยีงัน�าผลติภณัฑ์ชุมชนมาวางขายภายในงาน

	 	 	 ได้แก่	 ผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้าน	 และขนมพื้นเมือง	

	 	 	 (ข้าวแต๋น	ขนมวง)

	 เมษายน	 -	 เทศกาลสงกรานต์ประกวดเทพบุตรทันใจ	 เทพธิดาทันใจ

	 	 	 วัดไทยสามคัค	ีโดยคดัเลือกเดก็และเยาวชนในชุมชน	มกีจิกรรม

	 	 	 ขนทรายเข้าวัด	มกีารแห่ไม้ค�า้สะหลี	มกีารท�าโรงทานเล้ียงอาหาร

	 	 	 แก่ผู้ที่มาร่วมงาน	

	 	 -	 ประเพณีล้านนาสรงน�้าพระเจ้าทันใจปี๋ใหม่เมือง

	 พฤษภาคม	 ประเพณีสืบชะตาป่าชุมชนห้วยขนุน	ปลูกป่า	สร้างฝายชะลอน�้า	

	 มิถุนายน	 ประเพณีเข้าวัดท�าบุญวันวิสาขบูชาถวายข้าวพระพุทธ

	 กรกฎาคม	 -	 ประเพณถีวายดอกกล้วยจะก่า
๗
	บูจาพระเจ้าทนัใจ	ชาวบ้านหมูบ้่าน

	 	 	 ไทยสามัคคีและผู้ที่ศรัทธาน�าดอกกล้วยจะก่าซ่ึงเป็นดอกไม้

	 	 	 พื้นเมืองออกดอกในช่วงเดือนมิถุนายน-ตุลาคม	 มากราบไหว้

	 	 	 ขอพรและถวายพระเจ้าทันใจรัตนมุงเมืองเป็นพุทธบูชา	รวมถึง

	 	 	 ท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์	 มีโรงทานเล้ียงผู ้ที่มาร ่วมงาน	

	 	 	 และชาวบ้านในหมู่บ้านไทยสามัคคีน�าผลิตภัณฑ์ชุมชนมาวาง

	 	 	 ขายภายในงานได้แก่	 ผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้าน	

	 	 	 และขนมพื้นเมือง	(ข้าวแต๋น	ขนมวง)

ตารางประเพณีและกิจกรรมของวัดไทยสามัคคี (ต่อ)
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ตารางประเพณีและกิจกรรมของวัดไทยสามัคคี (ต่อ)

 กรกฎาคม	 -	เทศกาลเข้าพรรษาวัดไทยสามคัค	ีมกีจิกรรมแห่เทยีนพรรษาของ

	 (ต่อ)	 	 ชาวบ้านหมู่บ้านไทยสามัคคี	 โดยใช้เกวียนโบราณในการแห่เทียน

	 	 	 พรรษา	 ภายในเกวียนตกแต่งด้วยดอกกล้วยจะก่าซ่ึงเป็นดอกไม้

	 	 	 พื้นเมือง	โดยชาวบ้านตั้งขบวนแห่เทียนพรรษารอบหมู่บ้าน	และ

	 	 	 น�าเทียนพรรษาไปถวายพระวัดไทยสามัคคี

	 สิงหาคม	 เทศกาลวันแม่แห่งชาติวัดไทยสามัคคี	 มีกิจกรรมรับบริจาคโลหิต

	 	 มอบรางวัลให้กบัแม่ดเีด่น	และลกูดเีด่นบ้านไทยสามคัค	ีประกวดภาพ

	 	 ถ่ายเกีย่วกบัแม่จากทัว่ประเทศทีส่่งเข้ามาประกวดวาดภาพจากเดก็

	 	 ในเขตพื้นที่	๕	อ�าเภอชายแดนจังหวัดตาก	

	 กันยายน	 -	กิจกรรมเดินท่องเที่ยวป่าชุมชน	ชมปูราชินี	และชมดอกกระเจียว

	 	 	 ป่า

	 	 -	เทศกาลกินเจพระเจ้าทันใจ	 มีโรงทานอาหารเจให้ได้กินตลอด

	 	 	 ทั้งวัน

	 ตุลาคม	 เทศกาลท�าบุญวันออกพรรษา	(ตกับาตรเทโวโรหณะ)	ชาวบ้านและ

	 	 ผู้ที่ศรัทธาน�าข้าวสารอาหารแห้งมาท�าบุญตักบาตร

	 พฤศจิกายน		 ประเพณียี่เป็งลอยกระทงวัดไทยสามัคคี	 เทศกาลลอยกระทงจะ

	 	 มีกิจกรรมประกวดนางนพมาศสูงวัย	 แห่กระทงแบบพื้นเมือง

	 	 โดยใช้เกวียนโบราณแห่รอบหมู่บ้าน	ฟังอานิสงส์ผางประทีป	

	 ธันวาคม	 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติวัดไทยสามัคคี	น�ารูปพระบรมฉายาลักษณ์

	 	 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาจัดแสดง

	 	 ในวัดให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับชม

		 	 (Tikkhayano,	personal	interview,	September	17,	2019)	

 เดือน   ประเพณีและกิจกรรม
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๒. ปรากฏการณ์การเปลีย่นแปลงของวดัไทยสามัคคีเพือ่รองรับบรบิทการท่องเท่ียว

 จาริกแสวงบุญ

	 การเปล่ียนแปลงทีเ่กดิข้ึนภายในวัดไทยสามคัค	ีต�าบลแม่กาษา	อ�าเภอแม่สอด	

จังหวัดตาก	 จะเห็นได้ว่าน�าคติชนได้แก่	 ความเช่ือ	 ประเพณี	 วิถีชีวิตความเป็นอยู	่

มาผลิตซ�า้	ประยกุต์	ผสมผสาน	มาน�าเสนอในลักษณะของการสร้างพระพทุธรปู	เทวรปู	

รูปเคารพ	 การสร้างวัตถุมงคลต่างๆ	 และการจัดประเพณีและกิจกรรมการท่องเที่ยว	

๑๒	 เดือน	 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาซ่ึง

เข้ามาท่องเที่ยว	 ณ	 วัดไทยสามัคคีจ�านวนเพิ่มมากข้ึน	 ซ่ึงการปรับใช้คติชนด้วย

วัตถปุระสงค์ใหม่สอดคล้องกบัสมมตฐิานแนวคดิคตชินสร้างสรรค์ของศริาพร	ณ	ถลาง	

(Nathalang,	 2016,	 p.	 121)	 	 ที่ว่า	 “คติชนสร้างสรรค์”	 ในสังคมไทยร่วมสมัยเป็น

ปรากฏการณ์ทางสังคมที่น�าคติชนในสังคมประเพณีมาปรับใช้ด้วยวัตถุประสงค์ใหม่	ๆ	

ในบริบทสังคมโลกาภิวัตน์	 เศรษฐกิจสร้างสรรค์	 การท่องเที่ยวและบริบทสังคม

ข้ามพรมแดน	 ปรากฏการณ์	 “คติชนสร้างสรรค์”	 ในลักษณะใหม่	 ๆ	 น้ีเป็นผลจาการ

ปรับใช้คติชนอันเป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยที่มีเดิมผนวกกับวิธีคิด

ในการผลิตซ�้า	 ประยุกต์	 ผสมผสานสร้างใหม่	 หรือสร้างความหมายใหม่ในบริบทใหม่	

ท�าให้คติชนที่สืบทอดมาในสังคมประเพณีมีพลวัตที่ต้องอธิบายด้วยบริบทใหม่ในสังคม

ปัจจุบัน	 ซ่ึงจากปรากฏการณ์การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นของวัดไทยสามัคคี	 ต�าบล

แม่กาษา	 อ�าเภอแม่สอด	 จังหวัดตาก	 พบว่าน�าคติชนในสังคมประเพณีมาปรับใช้

ในวัตถุประสงค์เพื่อรองรับบริบทการท่องเที่ยวเชิงศาสนาดังนี้	

 ๒.๑ การผลิตซ�้าความเชื่อผ่านวัตถุสัญลักษณ์

	 นอกจากวัดไทยสามคัคจีะสร้างพระพทุธรปูเพือ่ให้ผู้ทีม่าท่องเทีย่วได้กราบไหว้

เพือ่ความเป็นสิรมิงคลแล้วยงัจะเหน็ได้ว่าพระพทุธรปู	เทวรปู	และรปูเคารพทีส่ร้างขึน้

ภายในวัดไทยสามัคคีนั้น	มาจากการน�าความเชื่อในท้องถิ่น	ในสังคมไทย	และในบริบท

สังคมข้ามพรมแดน	 มาผลิตซ�้าในรูปแบบวัตถุสัญลักษณ์	 เพื่อรองรับผู้ศรัทธาและ

นักท่องเที่ยวจากหลากหลายกลุ่มและความเชื่อได้มาเคารพสักการะ	 ซ่ึงการผลิต

ซ�้าในรูปแบบวัตถุสัญลักษณ์ที่เป็นรูปธรรมที่ช ่วยให้ผู ้ที่มีความเช่ือความศรัทธา

รับรู้ถึงความหมายและคุณค่าเดิมดังที่	 ฆัสรา	 ขมะวรรณ	 ได้กล่าวถึงการผลิตซ�้า
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ทางวัฒนธรรมในปริมณฑลศาสนาว่า

	 ในปรมิณฑลทางศาสนาและพธิกีรรม	ส่ิงทีใ่ช้ผลิตซ�า้ภาพพจน์

ของพระเจ้าเช่น	 รูปหล่อ	 ภาพเหมือนกลายเป็นงานศิลปะไป	 แต่

ประเด็นของระบบการผลิตซ�้าน้ีไม่ได้อยู่ที่ว่าตัวของมันเป็นศิลปะ

หรือไม่	แต่มันผลิตซ�้าภาพลักษณ์	ความหมายคุณค่าที่ยึดถือกันใน

สังคมหน่ึง	 โดยใช้เครื่องมือต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นการปั้น	 การพิมพ	์

การคัดลอก	 ตลอดจนถึงการพิมพ์อย่างเป็นระบบในทุกวันน้ี	 โดย

อย่างยิ่งในสังคมสมัยใหม่ที่เทคโนโลยีการผลิตที่ซับซ้อน	 ไม่เพียง

แต่ระบบการพิมพ์	 แต่รวมถึงระบบการกระจายเสียง	 ระบบการ

แพร่ภาพ	 ส่ิงที่ส�าคัญคือเทคโนโลยีการผลิตเหล่าน้ี	 ไม่เพียงแต่

ผลิตซ�้าความหมาย	 คุณค่าเดิม	 แต่มันยังมีศักยภาพที่จะผลิต

ความหมายใหม่ขึ้นมาด้วย

	(Williams,1981,	p.95-96	cited	in	Kamawan,	1994,	p.103-104)

	 วัตถสัุญลกัษณ์ทีม่พีืน้ฐานมาจากความเช่ือในท้องถิน่และในสังคมไทยทีส่ร้าง

ขึ้นในวัดไทยสามัคคีได้แก่	 รูปเคารพเจ้าพ่อพะวอ	 ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวตากและกลุ่ม

ชาติพันธุ์ปกาเกอะญอให้ความเคารพนับถือ	 เน่ืองจากท่านได้สู้รบกับข้าศึกศัตรูจน

ส้ินชีวิตเพื่อปกป้องบ้านเมือง	 พระโพธิสัตว์กวนอิมไม้แกะสลักซ่ึงเป็นที่เคารพนับถือ

ของชาวไทยเชื้อสายจีน	เทวรูปพระพิฆเนศปางอุดมทรัพย์สินพูนทวี	และราหูอมจันทร์	

อีกทั้งอ�าเภอแม่สอดยังเป็นที่ตั้งของจุดผ่านแดนถาวร	 ประชาชนทั้งชาวไทยและ

ชาวเมียนมาจึงเดินทางติดต่อกันอยู ่เสมอ	 วัดไทยสามัคคีเป็นสถานที่หน่ึงทาง

ศาสนาในจังหวัดตากที่ชาวเมียนมาทั้งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและจากประเทศ

เมียนมาเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมอยู่เสมอ	 ดังน้ันจึงเห็นได้ว่านอกจากการสร้างวัตถุ

สัญลักษณ์ที่มีพื้นฐานจากความเชื่อในท้องถิ่นและในสังคมไทยแล้ว	ยังมีการสร้างวัตถุ

สัญลักษณ์ที่มาจากความเคารพศรัทธาของชาวเมียนมาด้วยดังจะเห็นได้จากการสร้าง

พระพุทธรูปมหามุนีสะหลีเมืองฉอดที่จ�าลองมาจากพระมหามัยมุนีพระพุทธรูปที่เป็น

ที่เคารพศรัทธาของชาวเมียนมา	 โดยผสมผสานรูปแบบพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะ

พม่าประยุกต์เข้ากับพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสมัยอยุธยา	 ไม่เพียงแต่การสร้าง
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พระพทุธรปูทีผ่สมผสานศลิปะพม่าและไทยเท่าน้ัน	รปูแบบสถาปัตยกรรมได้แก่	หลังคา

ของศาลาพญานาคทีม่ลัีกษณะเป็นหลังคาทรงพญาธาตแุบบพม่าผสมผสานกบัรปูแบบ

สถาปัตยกรรมล้านนา

	 นอกจากวัดไทยสามัคคีจะผลิตซ�้า วัตถุ สัญลักษณ์ในรูปพระพุทธรูป	

เทวรูป	 และรูปเคารพแล้ว	 จะเห็นได้ว่าผลิตซ�้าวัตถุสัญลักษณ์ในรูปวัตถุมงคล

ให้ผู้เคารพศรัทธาได้เช่าไปบูชาตามความเช่ือตามความเคารพศรัทธาเพื่อความเป็น

สิริมงคลและเป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวเมียนมา	 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�าหนดลงในแผน

กิจกรรมการท่องเที่ยวมีกิจกรรมการท่องเที่ยวหลากหลายลักษณะ	ได้แก่	

	 ๑.	ประเพณีเนื่องในวันส�าคัญทางพุทธศาสนา	ตัวอย่างเช่น	ประเพณีเข้าวัด

ท�าบุญวันวิสาขบูชาถวายข้าวพระพุทธ	ประเพณีตักบาตร	เทโวโรหณะ	ประเพณีถวาย

ดอกกล้วยจะก่าบูจาพระเจ้าทันใจ	เป็นต้น	

	 ๒.	ประเพณีสบิสองเดือนล้านนา	ได้แก่	เทศกาลเดือนสีจ่ี่ข้าวหลาม	ประเพณี

ล้านนาสรงน�้าพระเจ้าทันใจปี๋ใหม่เมือง	ประเพณียี่เป็ง	ประเพณีล้านนาไหว้สาพระเจ้า

ทันใจรัตนมุงเมือง	มีพิธีสืบชะตาหลวง	เทศกาลกิ๋นอาหารพื้นเมือง	

	 ๓.	 ประเพณีเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติได้แก่	 ประเพณีสืบชะตาป่าชุมชน

ห้วยขนุน	กิจกรรมปลูกต้นไม้วันมาฆบูชา	โดยก่อนจะถึงวันมาฆบูชาประมาณ	๑-๒	วัน	

ชาวบ้านและพระสงฆ์จะไปปลูกต้นไม้ที่ป่าชุมชน	

	 ๔.	 เทศกาลส�าคัญของชาวไทยเช้ือสายจีน	 ได้แก่	 เทศกาลตรุษจีนวัดไทย

สามัคคี	เทศกาลกินเจพระเจ้าทันใจ	
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	 ๕.	กิจกรรมส�าคัญในรอบปีปฏิทินได้แก่	เทศกาลท�าบุญขึ้นปีใหม่	กิจกรรมวัน

เด็กแห่งชาติวัดไทยสามัคคี	กิจกรรมวันแม่แห่งชาติวัดไทยสามัคคี	และกิจกรรมวันพ่อ

แห่งชาติวัดไทยสามัคคี	

	 ประเพณีและเทศกาลที่วัดไทยสามัคคีเลือกจัดข้ึนน้ันมีทั้งแบบดั้งเดิม	 แบบ

ผสมผสาน	และแบบสร้างสรรค์ใหม่ได้แก่

 ประเพณีและเทศกาลแบบด้ังเดิม	 เป็นการสืบทอดประเพณีและพิธีกรรม

ที่คนในท้องถิ่นถือปฏิบัติกันมาแต่ดั้งเดิม	ได้แก่	เทศกาลเดือนสี่จี่ข้าวหลาม	ซึ่งชาวบ้าน

จะน�าข้าวที่เก็บเกี่ยวเสร็จใหม่มาท�าข้าวหลาม	 และน�าไปท�าบุญถวายพระ	 รวมถึงเอา

ข้าวสาร	 และข้าวเปลือกที่เก็บเกี่ยวเสร็จใหม่ไปท�าบุญถวายพระด้วย	 ประเพณีเข้าวัด

ท�าบญุวันวิสาขบูชาถวายข้าวพระพทุธ	ประเพณถีวายดอกกล้วยจะก่าบูจาพระเจ้าทนัใจ	

ชาวบ้านหมู่บ้านไทยสามัคคีและผู้ที่ศรัทธาน�าดอกกล้วยจะก่าซ่ึงจะออกดอกในช่วง

เดือนมิถุนายน-ตุลาคม	มากราบไหว้ขอพรและถวายพระเจ้าทันใจเป็นพุทธบูชา	

 ประเพณีและเทศกาลแบบผสมผสาน	เป็นการสืบทอดประเพณีแบบดั้งเดิม

และผสมผสานกิจกรรมใหม่ที่ไม่เคยปฏิบัติมาก่อน	 เพื่อสร้างสีสันและดึงดูดความ

สนใจจากนักท่องเที่ยว	เช่น	ประเพณียี่เป็งลอยกระทงวัดไทยสามัคคี	ในอดีตชาวบ้าน

หมูบ้่านไทยสามคัคจีะน�ากระทงมาทีวั่ด	พระสวดขอขมาพระแม่คงคา	เสรจ็แล้วชาวบ้าน

จะน�ากระทงไปลอยในสระน�้าภายในวัดไทยสามัคคี	ต่อมาเมื่อวัดไทยสามัคคีเป็นที่รู้จัก

แพร่หลายมากขึ้น	 ทางวัดได้เพิ่มกิจกรรมได้แก่	 กิจกรรมประกวดนางนพมาศสูงวัย	

กิจกรรมแห่กระทงแบบพื้นเมืองโดยใช้เกวียนโบราณแห่รอบหมู่บ้าน	 กิจกรรมการฟัง

อานิสงส์ผางประทีป	 เทศกาลสงกรานต์	 แต่เดิมจะสรงน�้าพระเจ้าทันใจ	 มีกิจกรรม

ขนทรายเข้าวัด	 แห่ไม้ค�้าสะหลี	 และท�าโรงทานเล้ียงอาหารแก่ผู ้ที่มาร่วมงาน

ในระยะหลังเพื่อรองรับการท่องเที่ยวทางวัดจึงได้เพิ่มกิจกรรมการประกวดเทพบุตร

ทันใจ	เทพธิดาทันใจ	วัดไทยสามัคคี	โดยคัดเลือกเด็กและเยาวชนในชุมชนมาประกวด

แข่งขันกัน	

 ประเพณีและเทศกาลที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม	่เป็นประเพณีใหม่ที่ไม่เคยปฏิบัติ

มาก่อน	 โดยประเพณีที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่น้ันผลิตซ�้าจากประเพณีพิธีกรรมและ

วัฒนธรรมของชาวล้านนา	 หรือวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น	 ได้แก่	 ประเพณีล้านนา
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ไหว้สาพระเจ้าทันใจรัตนมุงเมือง	 น�าพิธีสืบชะตาหลวงซ่ึงเป็นพิธีกรรมในท้องถิ่น

มาผสมผสาน	ประกอบกบัมกีจิกรรมขบวนแห่รปูจ�าลองพระเจ้าทนัใจด้วยเกวียนโบราณ	

และแสดงการฟ้อนร�าของชาวบ้านและเยาวชน	 เป็นการแสดงฟ้อนร�าแบบล้านนา

เช่น	ฟ้อนเล็บ	ฟ้อนกิงกะหร่า	ฟ้อนจ้อง	(ฟ้อนร่ม)	ตีกลองสะบัดชัย	เป็นต้น	เทศกาลกิ๋น

อาหารพื้นเมืองบ้านไทยสามัคคีที่สร้างข้ึนใหม่โดยน�าวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นที่ปฏิบัติ

กนัในชุมชนมาน�าเสนอ	ในงานน้ีชาวบ้านจะมาช่วยกนัท�าอาหารท้องถิน่เช่น	น�า้พรกิน�า้ปู	

ส้มต�า	 แกงแค	 ขนมจีนน�้าหยวก	 เป็นต้น	 ให้ผู้ที่มาร่วมงานได้รับประทานโดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย	 และภายในงานดังกล่าวยังน�าผลิตภัณฑ์ชุมชนได้แก่	 ผลผลิตทางการ

เกษตรของชาวบ้าน	และขนมพื้นเมือง	(ข้าวแต๋น	ขนมวง)	มาวางจ�าหน่าย	ซึ่งนอกจาก

จะน�าเสนอวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นแล้ว	 ยังสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านหมู่บ้านไทย

สามัคคีอีกด้วย	

สรุปและอภิปรายผล 

	 เมื่อวัดไทยสามัคคีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมวัดจ�านวนเพิ่มมากข้ึน	 การ

พัฒนาวัดเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการท่องเที่ยวเชิงศาสนาจึงเป็นส่ิงส�าคัญ	 จาก

การศึกษาจะเห็นได้ว่า	 การเปล่ียนแปลงของวัดไทยสามัคคีที่เกิดขึ้นน้ันสอดคล้องกับ

สมมติฐานแนวคิดคติชนสร้างสรรค์ของศิราพร	 ณ	 ถลาง	 ที่น�าคติชนในสังคม

ประเพณีมาปรบัใช้ด้วยการผนวกกบัวิธคีดิในการสืบทอดและผลิตซ�า้	การประยกุต์และ

การผสมผสาน	 การสร้างสรรค์ในบริบทใหม่	 ซ่ึงวัดไทยสามัคคีน�าคติชนมาปรับใช้เพื่อ

รองรบับรบิทการท่องเทีย่วเชิงศาสนาประกอบด้วยการพฒันาวัด	การสร้างพระพทุธรปู	

เทวรูป	 รูปเคารพ	 การสร้างวัตถุมงคลต่าง	 ๆ	 โดยมีพื้นฐานแนวคิดมาจากความเช่ือ

ในท้องถิ่น	 ความเช่ือในสังคมไทย	 และความเช่ือของชาวเมียนมา	 ส่วนกิจกรรมการ

ท่องเที่ยว	 ๑๒	 เดือนของวัดไทยสามัคคีมีทั้งประเพณีและเทศกาลดั้งเดิม	 ประเพณี

ดั้งเดิมที่มีการเพิ่มเติมกิจกรรมต่าง	 ๆ	 และประเพณีและเทศกาลที่สร้างสรรค์ข้ึนใหม	่

ซ่ึงประเพณีและเทศกาลต่างๆในกิจกรรมการท่องเที่ยว	 ๑๒	 เดือนน�าวัฒนธรรม

ในท้องถิ่นมาน�าเสนอในลักษณะการแสดง	 เพิ่มกิจกรรมการประกวดเพื่อดึงดูด

ความสนใจจากนักท่องเที่ยวให้มาเข้าร่วมกิจกรรมประเพณ	ี ซ่ึงสอดคล้องกับที่ศิราพร

ณ	 ถลาง	 กล่าวถึงการปรับใช้ประเพณีพิธีกรรมในบริบทใหม่ว่า	 ประเพณีพิธีกรรมใน
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อดีตมีบทบาททางจิตใจเป็นเครื่องยึดเหน่ียวทางจิตใจ	 และบทบาททางสังคมที่ช่วยให้

สังคมมีความสามัคคีเข้มแข็ง	 ทว่าปัจจุบันประเพณีมีหน้าที่ใหม่เพื่อตอบสนอง

การท่องเที่ยวหรือนักท่องเที่ยวที่มีบทบาทเป็นผู้ชมไม่ใช่เจ้าของประเพณี	(Nathalang,	

2016,	p.88)
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