.ไทย
ฉบับปฐมฤกษ์

เยือนแม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก
ฉบับที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๘

วิถีของชีวิต

ที่ วัดไทยสามัคคี จังหวัดตาก
ไม่ รู ้ จั ก มาก่ อ นแม่ ค ้ า ก็ ค อยบอกเล่ า ชวนคุ ย
เมื่อการเดินทางมาจังหวัดตากในครั้งนี้   
สั ม ผั ส ได้ ถึ ง ความน่ า รั ก ของผู ้ ค นในชุ ม ชน
มีสถานที่แห่งหนึ่งที่เมื่อเข้าไปเยือนแล้วได้พบ
ไทยสามัคคีจริงๆ ต่างจากตลาดใหญ่ที่รองรับ
กับความประทับใจเกินความคาดหมายจนอยาก
นักท่องเที่ยวแบบมืออาชีพ แต่เมื่อมาถึงวัดแล้ว
กลับมาอีกครั้ง
จะไม่แวะเข้าไปไหว้พระเลยก็คงเหมือนมาไม่ถงึ
อุโบสถเฉลิมพระเกียรติฉลองสิรริ าชสมบัติ
วัดไทยสามัคคี หรือ วัดหลวงพ่อทันใจ
รัตนมุงเมือง ตั้งอยู่ที่ต�ำบลแม่กาษาใช้เส้นทาง ๖๐ ปี มีลกั ษณะสถาปัตยกรรมแบบล้านนาผสม
จากตัวอ�ำเภอแม่สอดไปทางอ�ำเภอแม่ระมาด ไทยใหญ่ ยิ่งได้ทราบว่าเดิมอุโบสถหลังนี้เป็น
เพียง ๘ กิโลเมตร แม้จะรู้ว่าแม่สอดมีวัดที่ วิหาร ก่อสร้ า งด้ ว ยความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจของ
สวยงามมากมายแถมยังมีตลาดดังๆ ให้แวะตาม ชาวบ้านที่เผาอิฐ เผาปูน มาก่อและมุงหลังคา
รายทาง แต่สิ่งแรกที่ดึงดูดให้เราเข้าไปแวะใน ด้วยไม้ แม้ในวันที่บูรณะและมีโครงสร้างเป็น
วัดไทยสามัคคีคือบรรยากาศน่ารักของตลาด เหล็กอย่างในปัจจุบันแล้ว แต่เสน่ห์ในความ
ท้ อ งถิ่ น ที่ ตั้ ง อยู ่ บ ริ เ วณด้ า นหน้ า และด้ า นใน สวยงามก็ยังมีให้เห็น ภายในเป็นที่ประดิษฐาน
ของวัด คนในชุมชนที่ต่างคนต่างน�ำผักผลไม้ พระพุทธรูปศักดิส์ ทิ ธิ์ พระเจ้าทันใจรัตนมุงเมือง
และสมุนไพรตามฤดูการรวมถึงผลิตภัณฑ์หรือ ประวัตขิ องพระพุทธรูปองค์นนี้ า่ สนใจและสือ่ ถึง
สินค้าพืน้ บ้านมาวางขาย ผักชนิดไหนไม่เคยเห็น พลังศรัทธาของผู้สร้างเป็นอย่างมาก

นอกจากจะต้องปัน้ ให้เสร็จภายในวันเดียวด้วยพิธกี ารแบบล้านนาไทยทีเ่ คร่งครัดแล้ว
พระเจ้าทันใจรัตนมุงเมืองยังมีหวั ใจและอวัยวะภายในท�ำด้วยเงินแท้อกี ด้วย

บริเวณวัดนั้นร่มรื่นชวนให้เดินไปดูและ
ท�ำให้ค้นพบสิ่งอื่นอีกมากมาย เช่น พระพุทธ
รูปปางประสูติ ศาลาพญานาคเป็นทีป่ ระดิษฐาน
พระพุทธรูปหยกและพญานาคหินอ่อนทีง่ ดงาม
และรอยพระพุทธบาทจ�ำลองทีป่ ระดิษฐานอยู่
ในมณฑป
พระพุทธรูปปางประสูติ ทางวัดปั้น
ตามแบบจากลุมพินีวัน
ประเทศเนปาล

รอยพระพุทธบาทจ�ำลอง
อายุกว่า ๒๐๐ ปี

ภายใน พิพธิ ภัณฑ์โฮงหลวง การจัดแสดงประติมากรรม
ไม้ แ กะสลั ก ที่ มี ร ายละเอี ย ดงดงามชวนให้ เ ดิ น พิ นิ จ ราย
ละเอียดของชิ้นงานแต่ละชิ้นอย่างเพลิดเพลิน นอกจากนั้น
สิ่งของพื้นบ้านและของสะสมต่างๆ ในท้องถิ่นที่รวบรวมไว้
ที่นี่ ยังบอกเรื่องราวของวิถีชีวิตของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป
เมื่อความเจริญเข้ามาแทนที่อีกด้วย

ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่เป็นสิ่งที่เชื่อมเส้น
ทางเดิ น จากจุ ดหนึ่ ง ไปจุ ดหนึ่ ง ให้ เ ย็ น
สบาย นักท่องเที่ยวสามารถให้อาหาร
ปลาได้ที่วังปลา สูดอากาศสดชื่นไว้เต็ม
ปอดและเก็บความสงบไว้ในใจ
ท่อนไม้แกะสลักเหล่านีไ้ ด้มาจากไม้ทลี่ ม้
ตามธรรมชาติของป่าชุมชนห้วยขนุนโดย
ไม่มีชิ้นไหนที่ถูกตัดโค่นมาใช้เลย เมื่อรู้
ที่มาแล้วยิ่งรู้สึกอิ่มใจในความงาม

ระหว่างที่เดินเที่ยวภายในวัดอยู่นั้นก็พบกับเยาวชนและผู้สูงอายุที่แต่งกายแบบล้านนา
ก�ำลังช่วยกันตกแต่งเครื่องประดับอย่างมีชีวิตชีวา เมื่อเดินไปสอบถามจึงทราบว่าทุกวันเสาร์และ
อาทิตย์ทางชุมชนจัดการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่นให้นักท่องเที่ยวได้ชมที่ลานกิจกรรมของวัด
ส่วนต่างๆ ที่ประกอบร้อยเรียงอยู่ในวัดไทยสามัคคีท�ำให้ความรู้สึกที่มีต่อการเที่ยววัด
เปลี่ยนแปลงไป เรื่องราวของคนในชุมชนที่ผูกพันกับวัดที่ได้ยินได้ฟังมาและแทบไม่ได้เห็นในสมัยนี้
กลับเป็นวิถีที่มีชีวิตชีวา เพราะเราได้เห็นว่าวัดเป็นศูนย์รวมของชุมชนและท�ำหน้าที่ในการสืบสาน
วัฒนธรรม สะสมองค์ความรู้ และหลอมรวมคนในชุมชนทุกเพศทุกวัยเข้าไว้ด้วยกันอย่างแท้จริง
การเดินทาง
รถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข
๑ เมื่อถึงแยกตัดกับทางหลวงหมายเลข ๓๒
เลี้ยวซ้ายที่ชุมทางประตูน�้ำพระอิน ผ่านจังหวัด
สิงห์บุรี ชัยนาท เข้านครสวรรค์ เมื่อถึงแยกตัด
กับทางหลวงหมายเลข ๑ อีกครั้ง เลี้ยวซ้าย ผ่าน
จังหวัดก�ำแพงเพชร เข้าสู่จังหวัดตาก ใช้เวลา
เดินทางประมาณ ๖ ชั่วโมง
รถประจ� ำ ทาง (บขส.) มี ร ถออกจาก
สถานีขนส่งสายเหนือทุก ๒ ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา
๘.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. บริษัทเอกชน ทันจิตต์ทัวร์
โทร. ๐๒-๙๓๖-๓๒๑๐ บริษัท เชิดชัยทัวร์ โทร.
๐๒-๙๓๖-๐๑๙๙
เครื่องบิน บริษัทการบินไทย มีเส้นทางบิน
กรุงเทพฯ – แม่สอด เฉพาะวันจันทร์, พฤหัสบดี,
เสาร์ และอาทิตย์

วัดไทยสามัคคี บ้านแม่กึ้ดหลวง หมู่ที่ ๙
ต�ำบลแม่กาษา อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ๖๓๑๑๐
บริการ ที่จอดรถ, รถวีลแชร์ส�ำหรับผู้ป่วยหรือ
ผูส้ งู อายุ, โรงทาน, ห้องน�ำ้ สะอาด, Free Wifi, และ
ที่พักโฮมสเตย์
ติดต่อสอบถามข้อมูลท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำ�นักงานตาก
๐๕๕-๕๑๔-๓๔๑-๓
สถานีตำ�รวจท่องเที่ยวจังหวัดตาก (แม่สอด)
๐๕๕-๕๓๓-๕๒๓
วัดไทยสามัคคี ๐๘๗-๘๕๑-๑๘๙๙

สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรม ปฏิทินงานเทศกาล และประเพณีประจำ�ปีได้ที่เว็บไซต์

วัดไทยสามัคคี.ไทย

แนะนำ�เว็บไซต์ “.ไทย”

วัดไทยสามัคคี.ไทย

แนะนำ�เว็บไซต์ “.ไทย”

โรงเรียนกัญไชย182.ไทย
โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่
๑๘๒ จัดสรรข้อมูลโรงเรียน กิจกรรมระหว่างภาค
การศึกษา กิจกรรมห้องสมุด รวมถึงผลงานวิชาการ
ส�ำหรับนักเรียนและอาจารย์ที่สนใจ ผ่านทางเว็บไซต์
โรงเรียนกัญไชย182.ไทย ซึ่งการจดทะเบียนโดเมน
ภาษาไทยนี้เปิดโอกาสให้อาจารย์ที่ต้องการเผยแพร่
ผลงานด้านวิชาการ นักเรียนทุกระดับชั้น และผู้
ปกครองที่ถนัดในการใช้ภาษาไทย สามารถติดตาม
กิ จ กรรมของทางโรงเรี ย นและเข้า ถึ ง ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ได้อย่างสะดวก

แม่กาษา.ไทย
องค์การบริหารส่วนต�ำบลแม่กาษา เลือกใช้
แม่กาษา.ไทย โดยการค้นหาด้วยชือ่ เว็บไซต์ภาษาไทย
นี้ท�ำให้ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษไม่เป็นอุปสรรค์
ส� ำ หรั บ ประชาชนในต� ำ บลแม่ก าษาในการเข้ า ถึ ง
ข้อมูลแผนการพัฒนา ผลการด�ำเนินงาน และการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อีกเลย

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

กิจกรรมไอทีเพื่อชุมชน

Thailand Networking Group (THNG Camp) ครัง้ ที่ ๕
วันที่ ๑๖ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ณ ชุมชนบ้านใหม่ ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) จัดกิจกรรมค่ายเครือข่ายไอทีเพื่อสังคม โดยน�ำกลุ่มเยาวชน
รุน่ ใหม่ทสี่ นใจไอทีภาคสังคมเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้แนวคิด การน�ำเทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตมาประยุกต์กบั ชุมชน เพือ่
เสริมสร้างการเรียนรูแ้ ละการใช้ชวี ติ ของผูค้ นในชุมชนขึน้ เป็นปีที่ ๕ โดยตัง้ เป้าหมายและภารกิจหลักของค่ายไว้ ดังนี้
ติดตัง้ อุปกรณ์ Mobile Router ตามบ้านทีเ่ ข้าร่วมโครงการ เพือ่ กระจายสัญญาณ Wifi
สร้างระบบเครือข่ายภายในชุมชน (Intranet Network)
ให้ความรูแ้ ก่ชาวบ้านในชุมชนเกีย่ วกับการใช้งานอุปกรณ์รวมถึงการดูแลรักษาอุปกรณ์
ต่างๆที่ทางโครงการได้ท�ำการติดตั้งในชุมชน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของค่าย นอกจากจะได้ร่วมกันติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตให้กับชุมชนแล้ว ยังได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เรียนรู้จากการลงพื้นที่ชุมชน การซึมซับมิติของความต่าง
ทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นส่วนหนึ่งที่จะสะท้อนถึงผลลัพธ์แห่งการเรียนรู้ที่มากกว่าการเป็นผู้ให้ด้านเดียว

ส�ำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับเราสามารถดูรายละเอียดกิจกรรมที่ผ่านมาได้ที่
เว็บไซต์ : เครือข่ายไอทีเพื่อสังคม.ไทย

ส่งเสริมให้เว็บไซต์ไทยใช้ชื่อโดเมนภาษาไทย
ส�ำหรับชุมชนที่ต้องการมีเว็บไซต์ชื่อโดเมนภาษาไทย (.ไทย)
เป็นของตัวเอง สามารถส่งข้อมูลแนะน�ำชุมชน อาทิ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว
ภายในชุมชน, ศูนย์การเรียนรู้, หน่วยงานเพื่อประชาชน ฯลฯ และ
รายละเอียดผู้ประสานงานชุมชน ให้มูลนิธิฯ พิจารณาเพื่อเข้าร่วม
โครงการเว็บไซต์ดอทไทยเพื่อชุมชน โดยทางชุมชนที่ได้รับคัดเลือก
จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ
ได้ที่

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
๑๕๙ ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

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

เว็บไซต์ : ทีเอชนิค.องค์กร.ไทย

