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เยือนแม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก

ฉบับปฐมฤกษ์

ฉบับที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๘



วิถีของชีวิต
ที่ วัดไทยสามัคคี จังหวัดตาก

	 เมื่อการเดินทางมาจังหวัดตากในครั้งนี้			

มีสถานที่แห่งหนึ่งที่เมื่อเข้าไปเยือนแล้วได้พบ

กบัความประทบัใจเกนิความคาดหมายจนอยาก

กลับมาอีกครั้ง

 วัดไทยสามัคคี หรือ วัดหลวงพ่อทันใจ

รัตนมุงเมือง ตั้งอยู่ที่ต�ำบลแม่กาษาใช้เส้นทำง

จำกตัวอ�ำเภอแม่สอดไปทำงอ�ำเภอแม่ระมำด

เพียง ๘ กิโลเมตร แม้จะรู ้ว่ำแม่สอดมีวัดที่

สวยงำมมำกมำยแถมยงัมตีลำดดงัๆ ให้แวะตำม

รำยทำง แต่สิ่งแรกที่ดึงดูดให้เรำเข้ำไปแวะใน  

วัดไทยสำมัคคีคือบรรยำกำศน่ำรักของตลำด

ท้องถ่ินที่ตั้งอยู ่บริเวณด้ำนหน้ำและด้ำนใน

ของวัด คนในชุมชนที่ต่ำงคนต่ำงน�ำผักผลไม้ 

และสมุนไพรตำมฤดูกำรรวมถึงผลิตภัณฑ์หรือ   

สนิค้ำพืน้บ้ำนมำวำงขำย ผักชนดิไหนไม่เคยเหน็      

ไม่รู ้จักมำก่อนแม่ค้ำก็คอยบอกเล่ำชวนคุย 

สัมผัสได ้ถึงควำมน่ำรักของผู ้คนในชุมชน         

ไทยสำมัคคีจริงๆ ต่ำงจำกตลำดใหญ่ที่รองรับ   

นักท่องเที่ยวแบบมืออำชีพ แต่เมื่อมำถึงวัดแล้ว

จะไม่แวะเข้ำไปไหว้พระเลยกค็งเหมอืนมำไม่ถงึ

      อโุบสถเฉลมิพระเกยีรตฉิลองสริริำชสมบตัิ 

๖๐ ปี มลีกัษณะสถำปัตยกรรมแบบล้ำนนำผสม

ไทยใหญ่ ยิ่งได้ทรำบว่ำเดิมอุโบสถหลังนี้เป็น

วิหำร ก่อสร้ำงด้วยควำมร่วมมือร่วมใจของ    

ชำวบ้ำนท่ีเผำอิฐ เผำปูน มำก่อและมุงหลังคำ

ด้วยไม้ แม้ในวันที่บูรณะและมีโครงสร้ำงเป็น

เหล็กอย่ำงในปัจจุบันแล้ว แต่เสน่ห์ในควำม

สวยงำมก็ยังมีให้เห็น ภำยในเป็นท่ีประดิษฐำน

พระพทุธรปูศกัด์ิสทิธิ ์พระเจ้ำทนัใจรตันมงุเมอืง 

ประวัตขิองพระพุทธรปูองค์นีน่้ำสนใจและสือ่ถงึ

พลังศรัทธำของผู้สร้ำงเป็นอย่ำงมำก



 บริเวณวัดนั้นร่มรื่นชวนให้เดินไปดูและ

ท�ำให้ค้นพบส่ิงอื่นอีกมำกมำย เช่น พระพุทธ

รปูปำงประสตู ิศำลำพญำนำคเป็นทีป่ระดษิฐำน 

พระพทุธรปูหยกและพญำนำคหนิอ่อนทีง่ดงำม 

และรอยพระพทุธบำทจ�ำลองทีป่ระดษิฐำนอยู่

ในมณฑป

         ภำยใน พพิธิภณัฑ์โฮงหลวง กำรจดัแสดงประตมิำกรรม

ไม้แกะสลักท่ีมีรำยละเอียดงดงำมชวนให้เดินพินิจรำย

ละเอียดของช้ินงำนแต่ละชิ้นอย่ำงเพลิดเพลิน นอกจำกนั้น

สิ่งของพื้นบ้ำนและของสะสมต่ำงๆ ในท้องถิ่นที่รวบรวมไว้

ที่นี่ ยังบอกเรื่องรำวของวิถีชีวิตของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป

เมื่อควำมเจริญเข้ำมำแทนที่อีกด้วย

นอกจากจะต้องป้ันให้เสรจ็ภายในวนัเดยีวด้วยพธิกีารแบบล้านนาไทยทีเ่คร่งครดัแล้ว
พระเจ้าทนัใจรัตนมงุเมืองยงัมหีวัใจและอวัยวะภายในท�าด้วยเงนิแท้อกีด้วย

รอยพระพุทธบาทจ�าลอง
อายุกว่า	๒๐๐	ปี

พระพุทธรูปปางประสูติ	ทางวัดปั้น
ตามแบบจากลุมพินีวัน	
ประเทศเนปาล



 ระหว่ำงที่เดินเที่ยวภำยในวัดอยู่น้ันก็พบกับเยำวชนและผู้สูงอำยุท่ีแต่งกำยแบบล้ำนนำ

ก�ำลังช่วยกันตกแต่งเครื่องประดับอย่ำงมีชีวิตชีวำ เมื่อเดินไปสอบถำมจึงทรำบว่ำทุกวันเสำร์และ

อำทิตย์ทำงชุมชนจัดกำรแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยวได้ชมที่ลำนกิจกรรมของวัด 

	 ส่วนต่างๆ	 ที่ประกอบร้อยเรียงอยู่ในวัดไทยสามัคคีท�าให้ความรู้สึกที่มีต่อการเที่ยววัด

เปลี่ยนแปลงไป	เรื่องราวของคนในชุมชนที่ผูกพันกับวัดที่ได้ยินได้ฟังมาและแทบไม่ได้เห็นในสมัยนี้	

กลับเป็นวิถีที่มีชีวิตชีวา	 เพราะเราได้เห็นว่าวัดเป็นศูนย์รวมของชุมชนและท�าหน้าที่ในการสืบสาน

วัฒนธรรม	สะสมองค์ความรู้	และหลอมรวมคนในชุมชนทุกเพศทุกวัยเข้าไว้ด้วยกันอย่างแท้จริง

ท่อนไม้แกะสลกัเหล่านีไ้ด้มาจากไม้ทีล้่ม
ตามธรรมชาตขิองป่าชมุชนห้วยขนนุโดย
ไม่มีชิ้นไหนที่ถูกตัดโค่นมาใช้เลย	 เมื่อรู้
ที่มาแล้วยิ่งรู้สึกอิ่มใจในความงาม

ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่เป็นสิ่งที่เชื่อมเส้น
ทางเดินจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งให้เย็น
สบาย	 นักท่องเที่ยวสามารถให้อาหาร
ปลาได้ที่วังปลา	 สูดอากาศสดชื่นไว้เต็ม
ปอดและเก็บความสงบไว้ในใจ

สำมำรถติดตำมข่ำวสำร กิจกรรม ปฏิทินงำนเทศกำล และประเพณีประจ�ำปีได้ที่เว็บไซต์ 

วัดไทยสามัคคี.ไทย 

วัดไทยสามัคคี บ้ำนแม่กึ้ดหลวง หมู่ที่ ๙ 

ต�ำบลแม่กำษำ อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก ๖๓๑๑๐

ติดต่อสอบถามข้อมูลท่องเที่ยว

กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�ำนักงำนตำก 
๐๕๕-๕๑๔-๓๔๑-๓

สถำนีต�ำรวจท่องเที่ยวจังหวัดตำก (แม่สอด) 
๐๕๕-๕๓๓-๕๒๓

วัดไทยสำมัคคี ๐๘๗-๘๕๑-๑๘๙๙

บริกำร ท่ีจอดรถ, รถวีลแชร์ส�ำหรับผู้ป่วยหรือ      
ผูส้งูอำย,ุ โรงทำน, ห้องน�ำ้สะอำด, Free Wifi, และ
ที่พักโฮมสเตย์  

 รถยนต์ จำกกรงุเทพฯ ใช้ทำงหลวงหมำยเลข 
๑ เมื่อถึงแยกตัดกับทำงหลวงหมำยเลข ๓๒     
เลี้ยวซ้ำยท่ีชุมทำงประตูน�้ำพระอิน ผ่ำนจังหวัด
สิงห์บุรี ชัยนำท เข้ำนครสวรรค์ เมื่อถึงแยกตัด
กับทำงหลวงหมำยเลข ๑ อีกครั้ง เลี้ยวซ้ำย ผ่ำน
จังหวัดก�ำแพงเพชร เข้ำสู่จังหวัดตำก ใช้เวลำ  
เดินทำงประมำณ ๖ ชั่วโมง

 รถประจ�าทาง (บขส.) มีรถออกจำก    
สถำนีขนส่งสำยเหนือทุก ๒ ชั่วโมง ตั้งแต่เวลำ               
๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. บริษัทเอกชน ทันจิตต์ทัวร์ 
โทร. ๐๒-๙๓๖-๓๒๑๐ บริษัท เชิดชัยทัวร์ โทร. 
๐๒-๙๓๖-๐๑๙๙

 เครื่องบิน บริษัทกำรบินไทย มีเส้นทำงบิน 
กรุงเทพฯ – แม่สอด เฉพำะวันจันทร์, พฤหัสบดี, 
เสำร์ และอำทิตย์

การเดินทาง



แนะนำาเว็บไซต์ “.ไทย” 

วัดไทยสามัคคี.ไทย



แนะนำาเว็บไซต์ “.ไทย” 

 โรงเรียนบ้ำนแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภำพที ่

๑๘๒ จัดสรรข้อมูลโรงเรียน กิจกรรมระหว่ำงภำค  

กำรศึกษำ กิจกรรมห้องสมุด รวมถึงผลงำนวิชำกำร 

ส�ำหรับนักเรียนและอำจำรย์ที่สนใจ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ 

โรงเรียนกัญไชย182.ไทย ซ่ึงกำรจดทะเบียนโดเมน

ภำษำไทยน้ีเปิดโอกำสให้อำจำรย์ที่ต้องกำรเผยแพร่

ผลงำนด้ำนวิชำกำร นักเรียนทุกระดับชั้น และผู้

ปกครองที่ถนัดในกำรใช้ภำษำไทย สำมำรถติดตำม

กิจกรรมของทำงโรงเรียนและเข้ำถึงข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์ได้อย่ำงสะดวก

 องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบลแม่กำษำ เลือกใช้   

แม่กำษำ.ไทย โดยกำรค้นหำด้วยชือ่เวบ็ไซต์ภำษำไทย

น้ีท�ำให้ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษไม่เป็นอุปสรรค์

ส�ำหรับประชำชนในต�ำบลแม่กำษำในกำรเข้ำถึง 

ข้อมูลแผนกำรพัฒนำ ผลกำรด�ำเนินงำน และกำร

ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์อีกเลย

ทีเอชนิค สนับสนุนให้คนไทยใช้ชื่อโดเมนภาษาไทย 
ดูรายละเอียดการจดชื่อโดเมนดอทไทย (.ไทย) ได้ที่ เว็บไซต์ : ทีเอชนิค.ธุรกิจ.ไทย 
หรือสอบถามรายละเอียดการจดชื่อโดเมนได้ที่ โทรศัพท์ ๐ ๒๑๐๕ ๔๐๐๗

โรงเรียนกัญไชย182.ไทย

แม่กาษา.ไทย



กิจกรรมไอทีเพื่อชุมชน

 มูลนิธิศูนย์สำรสนเทศเครือข่ำยไทย (ทีเอชนิค) จัดกิจกรรมค่ำยเครือข่ำยไอทีเพื่อสังคม โดยน�ำกลุ่มเยำวชน
รุน่ใหม่ทีส่นใจไอทภีำคสงัคมเข้ำร่วมกิจกรรมภำยใต้แนวคดิ กำรน�ำเทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตมำประยกุต์กบัชมุชน เพ่ือ
เสรมิสร้ำงกำรเรยีนรูแ้ละกำรใช้ชวีติของผูค้นในชมุชนขึน้เป็นปีที ่๕ โดยตัง้เป้ำหมำยและภำรกจิหลกัของค่ำยไว้ ดงัน้ี

 ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้ร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ของค่ำย นอกจำกจะได้ร่วมกันติดตั้งอุปกรณ์กระจำยสัญญำณ
อินเทอร์เน็ตให้กับชุมชนแล้ว ยังได้เก็บเกี่ยวประสบกำรณ์เรียนรู้จำกกำรลงพื้นที่ชุมชน กำรซึมซับมิติของควำมต่ำง
ทำงสังคมและวัฒนธรรม เป็นส่วนหนึ่งที่จะสะท้อนถึงผลลัพธ์แห่งกำรเรียนรู้ที่มำกกว่ำกำรเป็นผู้ให้ด้ำนเดียว 

Thailand Networking Group (THNG Camp) คร้ังท่ี ๕

วันที่ ๑๖ - ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๕๘ 
ณ ชุมชนบ้ำนใหม่ ต.แม่ต้ำน อ.ท่ำสองยำง จ.ตำก

ติดต้ังอปุกรณ์ Mobile Router ตำมบ้ำนทีเ่ข้ำร่วมโครงกำร เพือ่กระจำยสญัญำณ Wifi 
สร้ำงระบบเครือข่ำยภำยในชุมชน (Intranet Network)
ให้ควำมรูแ้ก่ชำวบ้ำนในชมุชนเกีย่วกับกำรใช้งำนอปุกรณ์รวมถึงกำรดูแลรักษำอุปกรณ์
ต่ำงๆที่ทำงโครงกำรได้ท�ำกำรติดตั้งในชุมชน

ส�าหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับเราสามารถดูรายละเอียดกิจกรรมที่ผ่านมาได้ที่
เว็บไซต์ : เครือข่ายไอทีเพื่อสังคม.ไทย 



 ส�ำหรับชุมชนที่ต้องกำรมีเว็บไซต์ชื่อโดเมนภำษำไทย (.ไทย) 
เป็นของตวัเอง สำมำรถส่งข้อมลูแนะน�ำชมุชน อำทิ สถำนท่ีท่องเท่ียว
ภำยในชุมชน, ศูนย์กำรเรียนรู้, หน่วยงำนเพื่อประชำชน ฯลฯ  และ
รำยละเอียดผู้ประสำนงำนชุมชน ให้มูลนิธิฯ พิจำรณำเพื่อเข้ำร่วม
โครงกำรเว็บไซต์ดอทไทยเพื่อชุมชน โดยทำงชุมชนที่ได้รับคัดเลือก
จะไม่เสียค่ำใช้จ่ำยใดๆ สอบถำมรำยละเอียดกำรเข้ำร่วมโครงกำร
ได้ที่ 

ส่งเสริมให้เว็บไซต์ไทยใช้ชื่อโดเมนภาษาไทย 

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
๑๕๙  ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี 

เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

เว็บไซต์ : ทีเอชนิค.องค์กร.ไทย

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๔ ๘๒๖๑ อีเมล info@thnic.or.th


