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งานวิจัยนี้เป็นการทาวิจัย 2 แนวทาง คือการวิจัยเอกสารกับการวิจัยสนาม ซึ่งการวิจัยเอกสารเน้น
การศึกษาประวัติศาสตร์แม่สอดจากเอกสารหอจดหมายเหตุแห่งชาติกับเอกสารท้องถิ่น ส่วนการวิจัยสนามใช้วิธีวิจัย
เชิงคุณภาพด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลวัด พระสงฆ์ และชุมชนใน
พื้นที่ตาบลท่าสายลวด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก เหตุผลสาคัญที่เลือกศึกษาพื้นที่แม่สอดนี้เนื่องจากเป็นชุมชน
ชายแดนไทยกับเมียนมาที่มีทั้งวัดไทยและวัดเมียนมาอยู่ร่วมกัน ทาให้เห็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์ไทยและ
พระสงฆ์เมียนมา ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมาในพื้นที่ได้อย่างชัดเจน อันจะนาไปสู่ความเข้าใจ
ในประเด็นการผสมผสานวิถีปฏิบัติและประเพณีทางศาสนา ทั้งในกลุ่มประชากรหลักคือพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน

บทคั ดย่อ ภาษาไท

ผลการวิจัยพบว่าแม่สอดเป็นเมืองพหุวัฒนธรรมที่คนไทยและคนเมียนมาอยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนาน โดย
สามารถจาแนกลักษณะความสัมพันธ์ได้ 3 ประการ คือ (1) ศึกษาการพัฒนาและใช้ประโยชน์พื้นที่ทางศาสนาผ่าน
สถาปัตยกรรมและศิลปกรรม พบว่ามีการผสมผสานโน้มเอียงไปทางวัฒนธรรมเมียนมา เนื่องจากคณะศรัทธาที่เข้า
ไปบริจาคและร่วมทาบุญด้านการก่อสร้างภายในวัดส่วนมากเป็นชาวเมียนมา และช่างก่อสร้างในวัดส่วนใหญ่เป็น
ชาวเมียนมา สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมภายในวัดจึงมีความโน้มเอียงไปในแบบแผนวัฒนธรรมเมียนมา (2) วิถีการ
ปฏิบัติและประเพณีทางศาสนาของพระสงฆ์เมียนมาผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมไทย เพราะพระสงฆ์ชาวเมียนมา
ต้องปฏิบัติอยู่ภายใต้กฎของคณะสงฆ์ไทย ในขณะที่พระสงฆ์ไทยก็ได้ปรับประยุกต์เข้ากับพระสงฆ์เมียนมาในบาง
พิธีกรรม เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและเมียนมาสามารถปฏิบัติประเพณีทางศาสนาที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น
ร่วมกัน (3) วิถีการปฏิบัติและประเพณีทางศาสนาของพุทธศาสนิกชนไทยมีความโน้มเอียงในเชิงรับวัฒนธรรมเมียน
มาไปปรับใช้มากกว่าพุทธศาสนิกชนเมียนมา เนื่องจากมีพื้นฐานความศรัทธาในพุทธศาสนาเหมือนกัน แต่การมี
รากฐานวัฒนธรรมเมียนมาที่เข้มแข็งในพื้นที่แม่สอดมาอย่างยาวนาน ทาให้ชาวไทยและชาวเมียนมามีความพยายาม
ผสมผสานวิถีปฏิบัติและประเพณีร่วมกันจนกลายเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นแม่สอด
กล่ า วโดยสรุ ป ได้ ว่ า แม่ ส อดเป็ น พื้ น ที่ ที่ ค นไทยและคนเมี ย นมาสามารถอยู่ ร่ ว มกั น ได้ อ ย่ า งปกติ สุ ข
ท่ามกลางสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยมีพุทธศาสนาเป็นจุดเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยและ
คนเมียนมาให้สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยปราศจากความขัดแย้ง อันจะเป็นแบบอย่างแนวทางการผสมผสานทาง
ศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อสร้างเสริมประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนได้ในอนาคต
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This research was conducted by using two main methodologies: documentary research and
field research. Firstly, the study aimed to find out the historical documents from the National Archives
and from local key informants. Secondly, its field research applied the qualitative research by
approaching participant observation and in-depth interview as its two main methods to collect data from
the key informants at Tambon Thasailuad in Maesot district, Tak province. The research site was selected
because it is located along the border area between Thailand and Myanmar, having Myanmar temples as
well as having Thai and Myanmar monks and laypeople to live and practice Buddhism together in the
area.
The research found that Maesot is a multicultural society having both Thai and Myanmar
cultures interacted and coexisted. It can clarify their religious acculturation as 3 patterns. Firstly, the
development and utilization of religious spaces and architecture are tentatively in the approach of
acculturation through Myanmar Buddhist culture. This is mainly because in Maesot there are more
religious Myanmar laypeople than Thai ones. The Myanmar laypeople are also the larger group of
donators who construct all religious things in Thai and Myanmar monasteries. Secondly, religious
practices of Myanmar monks have to follow the Thai Sangha act. It is therefore quite obvious that the
Myanmar monks in Maesot have tried to acculturate their religious practices and rituals into the Thai
customs. However, the Thai monks have also adapted Myanmar practices and attended some Myanmar
Buddhist ceremonies. Thirdly, the religious practices and customs of Thai laypeople are more tentatively
acculturated into the Myanmar culture than those of Myanmar laypeople. This is certainly because
although both Thai and Myanmar laypeople have similarly strong faith and beliefs in Buddhism, there are
more Myanmar laypeople than the Thai ones in Thasailuad. It means that the lay Buddhist practices
tend to follow the Myanmar culture. But, both Thai and Myanmar lay Buddhist practices and customs
can be acculturated to each other, and can make them as the local Maesot Buddhist identity
The research reveals how Maesot is the multicultural society where both Thai and Myanmar
monks and laypeople can live together peacefully. They have good relationship based on their related
Theravadin Buddhist beliefs and practices. This pattern of religious acculturation is as important as an
elementary model for strengthening the ASEAN Socio-Cultural Community in the near future.
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Academic Year: 2016
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การทาวิทยานิพนธ์เล่มนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่งานวิชาการแต่ระหว่างทางของการทาวิทยานิพนธ์นั้นมีค่า
มากมาย นอกจากเป็นการฝึกฝนพัฒนาทักษะด้านการเรียนและการทาวิจัยแล้ว สิ่งสาคัญคือการได้ทักษะชีวิต
นับเป็นช่วงเวลาที่ประทับใจที่ได้พบเจอผู้คนหลากหลาย ไปศึกษาอยู่ในสถานที่ใหม่ที่ไม่เคยไปจนได้พบมุมมอง
ใหม่และได้รู้จักความเป็นเมืองแม่สอดมากขึ้น ต้องขอขอบคุณอ.ดร.พินิจ ลาภธนานนท์ ผู้มอบโอกาสที่ดีเหล่านี้
และเป็นที่ปรึกษาที่คอยชี้แนะแนวทาง ฝึกฝนกระบวนการคิด และฝึกให้ทาวิจัยเป็น รวมทั้งขอบคุณรศ.ดร.สุ
วัฒนา ธาดานิติ และรศ.ดร.เสาวภา พรสิริพงษ์ที่สละเวลาและแรงกายในการอ่านงานแก้ไขงานอย่างละเอียด
จนทาให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีความสมบูรณ์ ตลอดการทาวิจัยภาคสนามได้ใช้ชีวิตอยู่ในแม่สอดเป็นระยะเวลากว่า
4 เดือน ขอขอบคุณผอ.ธนู นวลเป้า โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ที่จัดหาที่พักและคอยดูแลตลอดการเก็บข้อมูล
ขอบคุณบ้านแม่นันทากับลุงต้อย สุทะปา พี่หญิง พี่จาง ที่อนุเคราะห์ที่พัก อาหารการกิน และพาไปพบปะเครือ
ญาติที่บ้านห้วยส้าน จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา จึงต้องขอบคุณชาวบ้านห้วยส้านและชาวบ้ านวังตะเคียน
ทุกท่าน ขอบคุณชาวบ้านแม่ตาว คณะศรัทธาวัดไทยวัฒนาราม โดยเฉพาะครอบครัวคายะ น้องอ๊อฟ น้องแพรว
น้าทัย ที่เป็นล่ามภาษาไทใหญ่ ภาษาพม่า พาไปวัดดูวิถีชีวิตแบบชาวไทใหญ่และหาของอร่อยทาน ขอบคุณ
ชาวบ้านท่าอาจที่ทาอาหารไทใหญ่ให้รับประทานและพาข้ามไปดูการทาบุญ ที่วัดฝั่งพม่า ตลอดจนคุณป้าคุณลุง
ชาวไทใหญ่ในตัวเมืองแม่สอดในวัดแม่ซอดน่าด่าน วัดภาวนานิยมาราม(ป่าเก่า) วัดสุนทริกาวาส(ป่าใหม่)ที่คอย
เรียกกินข้าวเวลาไปวัดและมักจะทักทายชวนไปดูงานทาบุญกันเสมอ อีกทั้งขอบคุณครูเจียมจิต ประกอบกิจและ
ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสงในการอนุเคราะห์เอกสารจดหมายเหตุและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ทาให้เข้าใจแม่สอด
อย่างลึกซึ้ง ขอบคุณครูจุมพล นวลสิงห์และครอบครัวที่ให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของชาวไทใหญ่
รวมทั้งขอบคุณนายอาเภอปรีชา ใจเพชร ที่ให้มุมมองความเป็นเมืองแม่สอดตลอดชีวิตการทางานในแม่สอด
ก่อนที่ท่านจะเกษียณพอดี รวมทั้งขอบคุณหน่วยงานราชการ อาทิ ผู้อานวยการและครูอาจารย์โรงเรียนต่าง ๆ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองร้อยทหารพราน 3506 ขอบคุณ ร.ต.ท.ศุภชัย สินประเสริฐ ในการพาไปดูงาน
ศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านคู่ขนานบ้านท่าอาจ บ้านวาดอร์ และบ้านไส้ปิวยี่โส่วฝั่งเมียนมา ได้พบเห็นวิถีชีวิตในการ
อยู่ร่วมกันระหว่างพื้นที่ชายแดนไทยกับเมียนมาที่สามารถพึ่งพาอาศัยกันได้อย่างดี และที่ขาดไม่ได้คือหน่วยงาน
พระสงฆ์ กราบขอบพระคุณพระสังฆาธิการ ได้แก่ พระมหานวปฎล กุสลญาโณ รองเจ้าคณะอาเภอแม่สอด พระ
ครูอาทรกิจจานุกูลเจ้าคณะตาบลท่าสายลวด พระครูสุชาติวรนิเวศน์ เจ้าอาวาสวัดวังตะเคียน ตลอดจนเจ้าคณะ
ตาบลแม่สอด เจ้าอาวาส พระสงฆ์ไทยและเมียนมาทั้งในวัดไทยและวัดเมียนมาทุกวัดที่ได้เข้าไปสัมภาษณ์ และ
ขอขอบคุ ณชาวไทยและชาวเมียนมาทุกท่านที่ไม่อาจกล่าวได้ หมด ล้ว นทาให้วิ ทยานิพนธ์เล่มนี้ ส มบูรณ์ไ ด้
โดยเฉพาะครอบครัวของข้าพเจ้าที่คอยเป็นห่วงและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ตลอดจนรุ่นพี่ เพื่อน รุ่นน้องใน
หลักสูตรสหสาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคมแห่งนี้ที่เป็นกาลังใจและให้การช่วยเหลือในทุกด้านมาโดยตลอด
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1

บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
สังคมไทยปัจจุบันมีลักษณะเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม คือเป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันของคนหลาย
เชื้อชาติและศาสนา ซึ่งทาให้แต่ละพื้นที่มีลักษณะของความแตกต่างทางวัฒนธรรมอย่างเห็นได้ชัด
การอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายย่อมนามาสู่ความขัดแย้ง ซึ่งเกิดจากความไม่เข้าใจ
ในทางความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ วิถีการดาเนินชีวิต ตลอดจนวิถีปฏิบัติทางศาสนา โดยเฉพาะ
พื้นที่ชายแดนอันเป็นพื้นที่ที่มีการหลั่งไหลของผู้ย้ายถิ่น ไม่ว่าจะเป็นแรงงานข้ามชาติ นักธุรกิจ หรือ
ประชาชนทั่วไป ที่ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ร่วมกับคนท้องถิ่นและเกิดปฏิสัม พันธ์ระหว่างกัน การอยู่
ร่วมกันของผู้คนที่หลากหลายย่อมเกิดความสัมพันธ์ทั้งด้านดีและไม่ดี โดยเฉพาะผู้คนต่างเชื้อชาติ
ศาสนาและวัฒนธรรมประเพณี ที่มีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายมาตั้งถิ่นฐานร่วมกับคนไทยมากขึ้น
หากไม่มีจุดเชื่อมที่ทาให้เกิดการยอมรับและความไว้วางใจต่ อกันย่อมเกิดความขัดแย้งที่อาจรุนแรง
มากขึ้นได้
อย่างไรก็ตามความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมย่อมเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วิถี
การดารงชีวิต ภูมิปัญญาอันมีประโยชน์มากขึ้น การเรียนรู้ข้ามพรมแดนระหว่างประเทศในภูมิภาค
เดียวกันย่อมเกิดความมั่นคงมากขึ้น รวมถึงการเป็นประชาคมอาเซียนจะทาให้ภาพการเรียนรู้ระหว่าง
ภูมิภาคมีความชัดเจนและช่วยเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคได้มากขึ้น (อานันท์ กาญจนพันธุ์ ,
2555) หากพื้ น ฐานทางวั ฒ นธรรมในพื้ น ที่ สั ง คมพหุ วั ฒ นธรรมนั้ น มี ค วามใกล้ เ คี ย งกั น ความ
หลากหลายในท้องถิ่นนั้นย่อมส่งผลต่อการพัฒนาสังคมด้วยกระบวนการปรับประยุกต์และบูรณาการ
วัฒนธรรมร่วมกัน อันเป็นลักษณะของการอยู่ร่วมกันโดยปราศจากความขัดแย้ง และเป็นจุดร่วมอัน
นาไปสู่การผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างกัน โดยทั้งวัฒนธรรมของไทยและเมียนมามีพื้นฐานของความ
เป็นพุทธศาสนานิกายเถรวาท ดังนั้นพื้นที่ชายแดนไทยและเมียนมาจึงมีพุทธศาสนาเป็นปัจจัยพื้นฐาน
สาคัญประการหนึ่ ง ที่มีส่ ว นสาคัญในการกาหนดวิถีชีวิตของการอยู่ร่ว มกันในพื้นที่ช ายแดนที่จะ
เชื่อมโยงผู้คนให้สามารถอยู่ร่วมกันหรือปรับตัวเข้าหากันได้
สั ง คมไทยเป็ น สั ง คมพุท ธ พระสงฆ์ ในฐานะเป็ นกลุ่ ม ผู้ น าทางสั ง คมที่มี บทบาทส าคั ญต่ อ
วัฒนธรรมประเพณี และวิถีการดาเนินชีวิตของพุทธศาสนิกชน รวมทั้งความรู้สึกนึกคิดและความเชื่อ
ทางศาสนาเป็นอย่างมาก ทุกวันนี้พระสงฆ์ไม่ได้ทาหน้าที่เพียงการสืบทอดพระพุทธศาสนาเท่านั้น แต่
ได้ทาหน้าที่ในการช่ว ยเหลือสงเคราะห์ สังคม ตลอดจนปรับเปลี่ ยนวิถีการดาเนินชีวิตและวิถีการ
ปฏิบัติทางศาสนาให้เข้ากับพุทธศาสนิกชนที่มีความหลากหลาย ในบริบทของความเป็นพหุสังคม
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ดังกล่าวข้างต้น พระสงฆ์จะต้องปรับตัวเพื่อพร้อมรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์
ในพื้นที่ชายแดนย่อมมีปฏิสัมพันธ์กับพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีลักษณะ
การปฏิบัติทางศาสนา ความคิด ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณีที่แตกต่างกัน การเข้าใจ ยอมรับและ
พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันจึงเป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให้สังคมชายแดนอยู่ร่วมกันได้อย่าง
ปกติสุข
สาหรับพื้นที่อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็น เมืองชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศ
เมี ย นมาในแถบภาคเหนื อ ตอนล่ า งของไทย เป็ น เมื อ งพหุ สั ง คมวั ฒ นธรรมที่ อ ยู่ ร่ ว มกั น ระหว่ า ง
พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมาบนพื้นฐานความแตกต่างทางเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรม
ประเพณี และปัจจุบันได้ทวีความเข้มข้นมากขึ้นเมื่อแรงงานเมียนมาได้ย้ายถิ่นเข้ามาทางานและตั้งถิ่น
ฐานอยู่ร่วมกับคนไทย เนื่องจากพื้นที่แม่สอดเป็นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมที่พึ่งพาแรงงานข้ามชาติที่
มีค่าแรงถูก รวมทั้งเป็นพื้นที่พานักของแรงงานก่อนเดินทางไปยังพื้นที่ชั้นในของประเทศไทย ส่งผลให้
คนไทยและเมียนมาในแม่สอดมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเกิดความสัมพันธ์ทั้งด้านดี
และด้านลบ ที่มีสาเหตุจากความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ภาษา ความเชื่อและวิถีปฏิบัติทางศาสนา
ตลอดจนความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการคิด ทัศนคติ และ
การยอมรับระหว่างกัน การจะอยู่ร่วมกันภายใต้การหลั่งไหลของประชาชนจากความเป็นประชาคม
อาเซียนและกาลังเข้าสู่เมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษได้อย่างยั่งยืนนั้น จึงมีความจาเป็นต้องศึกษาความ
เหมือนและความต่างจากการเป็น พหุ สั งคมวัฒ นธรรมในแง่มุมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ ม
พุทธศาสนิกชนที่เป็นประชาชนส่ วนใหญ่ในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นวิถีการดาเนินชีวิต ขนบธรรมเนียม วิถี
การปฏิบัติและประเพณีทางศาสนาของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน การยอมรับและปรับตัวระหว่าง
ประชาชนชาวไทยและชาวเมีย นมา เพื่อที่ จะอยู่ร่ว มกันได้ สิ่ งเหล่ านี้ล้ ว นส่ งผลต่ อกระบวนการ
ผสมผสานทางวั ฒ นธรรม กล่ า วคื อ เมื่ อ กลุ่ ม คนต่ า งวั ฒ นธรรมมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ต่ อ กั น ย่ อ มเกิ ด การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างกัน
นอกจากนั้นแม่สอดมีพื้นที่ทางศาสนาและเครือข่ายองค์กรทางศาสนาที่ส่งเสริมวิถีปฏิบัติของ
พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและเมียนมา ที่ย้ายถิ่นข้ามชายแดนมาตั้งถิ่นฐานและดาเนินชีวิ ตอยู่ฝั่งไทย
พื้ น ที่ ท างศาสนาที่ ก ล่ า วถึ ง นี้ คื อ พื้ น ที่ ท างกายภาพอั น มี สิ่ ง ก่ อ สร้ า งและศาสนวั ต ถุ ต่ า ง ๆที่
พุทธศาสนิกชนเข้าไปพัฒนาและใช้ประโยชน์ภายในวัด ที่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีปฏิบัติและประเพณีทาง
ศาสนาของพุทธศาสนิกชนไทยและเมียนมา การสร้างพื้นที่ทางศาสนามีมากขึ้น หลังจากที่แรงงาน
เมียนมาเข้ามาทางานและตั้งถิ่นฐานร่วมกับคนท้องถิ่น ทั้งโดยความพยายามของพุทธศาสนิกชนและ
องค์กรทางศาสนา การเข้าร่วมในพื้นที่ทางศาสนามีผลต่อการปรับประยุกต์อัตลักษณ์ของผู้ย้ายถิ่นใน
ทิศทางที่ดี ทั้งต่อปัจเจกบุคคลและต่อชุมชน การสร้างพื้นที่ทางศาสนาของพุทธศาสนิกชนชาวเมียน
มา สามารถทาได้ด้วยการผ่อนปรนของเจ้าหน้าที่ของไทย เนื่องจากพื้นที่ทางศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของ
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วิถีปฏิบัติในเชิงจารีตประเพณีของการให้ความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อทางศาสนาร่วมกัน
ของพุทธศาสนิกชน หากรัฐไทยสร้างเงื่อนไขกีดกันทางศาสนา จะก่อให้เกิดความตึงเครียดและความ
ขัดแย้งในพื้นที่ อันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ที่มีธรรมชาติของความ
เป็นอยู่ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายได้
ดังนั้นงานวิจัยนี้ จึงมีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาการผสมผสานวิถีปฏิบัติทางศาสนาและประเพณี
ของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ชายแดนไทยและเมียนมา ซึ่งปรากฏให้เห็นเชิงรูปธรรมผ่านการสร้างและ
การใช้ประโยชน์พื้นที่ทางศาสนาร่วมกันตลอดจนการปรับประยุกต์ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีปฏิบั ติ
ทางศาสนาที่มีการผสมผสานเพื่อการดาเนินชีวิตอยู่ร่วมกันของประชาชนจากหลายเชื้อชาติ ภาษา
และวัฒนธรรม ที่มีทั้งชาวพม่า กะเหรี่ยง ไทใหญ่ ไทยล้านนา และไทยภาคกลาง โดยการศึกษานี้มี
ขอบเขตการศึกษาใน 2 ระดับควบคู่กันไป คือ ในระดับสถาบันพระพุทธศาสนาคือวัดและพระสงฆ์
และระดับพุทธศาสนิกชนผู้สนับสนุนความเป็นอยู่ของพระสงฆ์และการพัฒนาพื้นที่ทางศาสนาเพื่อ
จรรโลงพระพุทธศาสนา
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแบบแผนการผสมผสานพุทธศาสนา ผ่านการพัฒนาและใช้ประโยชน์พื้นที่ทาง
ศาสนา เพื่อตอบสนองวิถีปฏิบัติและการสืบทอดประเพณีของพุทธศาสนิกชนไทยและเมียนมา
2. เพื่อศึ กษาแนวทางการผสมผสานวิถี ปฏิ บัติ ทางพุท ธศาสนาระหว่า งพระสงฆ์ และ
พุทธศาสนิกชนไทยและเมียนมา
3. เพื่ อ เสนอแนะแนวทางการผสมผสานวิ ถี ก ารปฏิ บั ติ แ ละประเพณี ท างศาสนาของ
พุทธศาสนิกชนไทยและเมียนมา เพื่อการอยู่ร่วมกันในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม
1.3 นิยามศัพท์ปฏิบัติการ
ชาวเมียนมา หมายถึง กลุ่มประชาชนที่มาจากประเทศเมียนมา โดยอาจมีความหลากหลายทางชาติ
พันธุ์ ได้แก่ ชาติพันธุ์พม่า กะเหรี่ยง ปะโอ มอญ เป็นต้น แต่ใช้เรียกกลุ่มคนเหล่านี้ว่า ชาวเมียนมา
วัดไทย หมายถึง วัดที่พระสงฆ์ไทยจาพรรษาและปฏิบัติศาสนาแบบประเพณีไทย
วัดเมียนมา หมายถึง วัดที่พระสงฆ์เมียนมาจาพรรษาและปฏิบัติศาสนาแบบประเพณีเมียนมา

4
วัดไทยผสมเมียนมา หมายถึง วัดที่พระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์เมียนมาจาพรรษาอยู่ร่วมกัน การปฏิบัติ
ศาสนาเป็นแบบประเพณีไทยเป็นหลัก แต่พระสงฆ์เมียนมาสามารถใช้พื้นที่บางส่วนของวัดในการ
ปฏิบัติศาสนาหรือรับกิจนิมนต์ให้แก่พุทธศาสนิกชนเมียนมาได้
พุทธศาสนิกชนไทย หมายถึง ผู้ที่นับถือและปฏิบัติศาสนาพุทธในแบบประเพณีไทย อาจมีลักษณะ
แตกต่างไป เช่น ไทยภาคเหนือ ไทยภาคกลาง
พุทธศาสนิกชนเมียนมา หมายถึง ผู้ที่นับถือและปฏิบัติศาสนาพุทธในแบบประเพณีเมียนมาตามแบบ
ประเทศเมียนมา ได้แก่ ชาวพม่า กะเหรี่ยง และชาวไทยเชื้อสายไทใหญ่ที่ยังคงปฏิบัติศาสนาแบบ
เมียนมา
พุทธศาสนิกชนแม่สอด หมายถึง ผู้ที่นับถือและมีวิถีปฏิบัติตามความเชื่อและแนวคิดทางศาสนาพุทธ
ทั้งที่เป็ น ชาวไทยและชาวเมีย นมาที่ได้เกิดหรือย้ายถิ่นเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่อาเภอแม่ส อดเป็น
เวลานาน
การบูรณาการวัฒนธรรม หมายถึง การปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมอื่นเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้
แต่ยังคงธารงวัฒนธรรมของตนเองเป็นหลัก
การผสมผสานวัฒนธรรม หมายถึง การปรับประยุกต์ให้เข้ากับอีกวัฒนธรรม หรือรับวัฒนธรรมนั้นมา
ใช้ในลักษณะที่สามารถแยกแยะความเหมือนความต่างได้ โดยที่ไม่เกิดการผสมกลมกลืนจนวัฒนธรรม
ใดวัฒนธรรมหนึ่งหายไป
การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม หมายถึง การที่วัฒนธรรมหนึ่งถูกกลืนกลายเข้ากับอีกวัฒนธรรม
หนึ่งจนไม่เหลืออัตลักษณ์วัฒนธรรมดั้งเดิม
พื้นที่ทางศาสนา หมายถึง พื้นที่ทางกายภาพในวัดที่มีการพัฒนาและใช้ประโยชน์ผ่านความคิด ความ
เชื่อ วิถีปฏิบัติและประเพณีทางศาสนาในขอบเขตของวัด
พื้นที่แม่สอด หมายถึง เทศบาลนครแม่สอดและตาบลท่าสายลวด อันเป็นพื้นที่ที่มีคนเมีย นมา
มากกว่าคนไทย และมีวัฒนธรรมเมียนมาเป็นวัฒนธรรมหลัก
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้องค์ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ทางศาสนา การปรับประยุกต์อัตลักษณ์ทางศาสนา และการ
ผสมผสานทางศาสนาและประเพณีระหว่างพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา
2. เข้าใจความเหมือนและแตกต่างในแบบแผนวิถีปฏิบัติทางศาสนาและประเพณีระหว่าง
พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา
3. ได้แบบแผนความสัมพันธ์ของการดาเนินชีวิตอยู่ร่วมกันของพุทธศาสนิกชนไทยและเมียน
มา ในบริบทของสังคมพหุวัฒนธรรมและการเป็นประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน
4. ได้ข้อเสนอแนะแนวทางการอยู่ร่วมกันภายใต้ความเป็นท้องถิ่นแม่สอด ที่เกิดจากการ
ผสมผสานทางศาสนาและประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆทั้งที่เป็นชาวไทยและเมียนมา
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ (International migration)
เนื่องจากพื้นที่อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นพื้นที่ชายแดนไทยและเมียนมา ที่มีผู้อพยพย้าย
ถิ่ น จ านวนมาก ทั้ ง จากกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ต่ า ง ๆ จากประเทศเมี ย นมาและกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ อื่ น ๆ
ภายในประเทศไทยเข้ามาอยู่ ร่ว มกับคนท้องถิ่นมาเป็นเวลานาน การทาความเข้าใจในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ จึงมีความสาคัญเพราะจะช่วยให้เข้าใจในบริบทสังคมและ
วัฒนธรรมปัจจุบัน ภายใต้การอยู่ร่วมกันของคนไทยและเมียนมาในพื้นที่แม่สอดได้ชัดเจนขึ้น
สุภางค์ จันทวานิช (2545: 6) ใ ห้ ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ก า ร ย้ า ย ถิ่ น ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ
(International migration) คือการเคลื่อนย้ายของประชากรข้ามพรมแดนจากประเทศที่ ตนเป็น
พลเมื องไปพานั ก อยู่ ยั ง ประเทศอื่ น เพื่ อด ารงชี วิต เป็ นเวลายาวนานต่อ เนื่ อง และต้อ งการได้ รั บ
ค่าตอบแทน อีกทั้งผู้ย้ายถิ่นจานวนหนึ่งสามารถกลายสภาพเป็นผู้ตั้งถิ่นฐานได้ เมื่อตัดสินใจประกอบ
อาชีพและดารงชีวิตในประเทศนั้น
พัช ราวลั ย วงศ์ บุ ญสิ น (2552: 4) ได้ ให้ ค วามหมายของการย้ ายถิ่น ระหว่า งประเทศ
(International migration) หรือการย้ายถิ่นข้ามชาติ (Transnational migration) ว่าเป็นการย้าย
ถิ่นจากประเทศหนึ่งไปยังประเทศอื่น เป็นการย้ายข้ามเขตประเทศ ซึ่งอาจจะย้ายไปอยู่อย่างถาวร
หรือชั่วคราว เรียกประเทศถิ่นกาเนิด ของผู้ย้ายถิ่นว่า ประเทศต้นทาง (Country of origin) และ
ประเทศที่ผู้ย้ายถิ่นเข้าไปพานักอยู่ เรียกว่า ประเทศปลายทาง (Country of destination) โดยเรียก
บุคคลซึ่งเปลี่ ย นที่พานั กดั้งเดิมจากประเทศของตนว่า ผู้ ย้ายถิ่นระหว่างประเทศ (International
migrant) หรือผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ (Transnational migrant) ทั้งนี้ผู้วิจัยได้นาลักษณะการย้ายถิ่นของ
พัชราวลัย วงศ์บุญสิน มาวิเคราะห์การเคลื่อนย้ายของชาวเมียนมาที่เข้ามาในแม่สอดยุคสมัยต่างๆ ซึ่ง
ส่งผลต่อการเกิดรากฐานวัฒนธรรมเมียนมา จนเกิดการผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมไทยจนถึงปัจจุบัน
แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
1) การย้ า ยถิ่ น ตามมุ ม มองด้ า นพื้ น ที่ ท างภู มิ ศ าสตร์ เป็ น ลั ก ษณะการย้ า ยถิ่ น ระหว่ า ง
ประเทศที่มีการข้ามพรมแดนประเทศและพานักอยู่ในบริเวณชายแดนประเทศนั้น โดยมีปัจจัยด้าน
ภูมิศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะการพานักอยู่พื้นที่ใดต้องคานึงถึงการเดินทาง และมีสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะแก่การยังชีพได้ หากพื้น ที่มีอาณาบริเวณติดต่อ หรือใกล้เคียงกัน มักมีโอกาสที่จะเกิดการ
เคลื่อนย้ายถิ่นฐานได้ง่าย โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนระหว่างประเทศ
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2) การย้ายถิ่นตามมุมมองด้านสาเหตุหรือลักษณะของการตัดสินใจ ในมุมมองด้านสาเหตุ
หรือลักษณะของการตัดสิ นใจนั้นสามารถจาแนกได้เป็นการย้ายถิ่นโดยความสมัครใจ ซึ่งเป็นการ
ตัดสินใจอย่างอิสระของผู้ย้ายถิ่นเอง และการย้ายถิ่นโดยไม่สมัครใจ เป็นการย้ายถิ่นแบบถูกบีบบังคับ
ด้วยความไม่เต็มใจ ได้แก่ ผู้ลี้ภัย (refugees) และผู้พลัดถิ่น (displaced persons) เป็นต้น
3) การย้ายถิ่นตามมุมมองด้านวัตถุประสงค์ของการย้ายถิ่น ในมุมมองด้านวัตถุประสงค์
ของการย้ายถิ่นนั้น สามารถจาแนกได้เป็นการย้ายถิ่นด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ หรือเกี่ยวกับการ
ทางานหรือประกอบอาชีพ ได้แก่ ผู้ย้ายถิ่นเพื่อรับการจ้างงาน หวังไปทางานหรือแรงงานโยกย้ายถิ่น
ฐาน ทั้งได้รับค่าจ้างจากประเทศที่ย้ายถิ่นเข้าไป หรือโดยไม่ได้รับค่าจ้างจากประเทศที่ตนย้ายถิ่นเข้า
ไป หรือเป็นการย้ายถิ่นด้วยเหตุผลอื่น เช่น ไปอยู่กับครอบครัว ย้ายเพื่อศึกษาต่อ เป็นต้น (พัชราวลัย
วงศ์บุญสิน, 2552)
จากการย้ายถิ่นทั้ง 3 ลักษณะนี้ ทาให้เห็นว่าการย้ายถิ่นสามารถมองได้หลายมิติ ซึ่งเป็นสิ่ง
สาคัญต่อการทาความเข้าใจปรากฏการณ์ที่ เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดน โดยเฉพาะความหลากหลายของ
ผู้คน วิถีการดารงชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นร่วมกับชุมชนคนไทยในพื้นที่แม่สอด ซึ่งเป็น
พื้นที่ที่มีการย้ายถิ่นระหว่างประเทศได้อย่างเด่นชัด
นอกจากนั้นยังมีแนวคิดการย้ายถิ่นระหว่างประเทศทางด้านสังคมวิทยา ที่อธิบายผลกระทบ
ของการย้ายถิ่นในมุมมองที่มีความสอดคล้องกับพื้นที่แม่สอด เพื่อใช้ทาความเข้าใจปรากฏการณ์ของผู้
ย้ายถิ่นที่มีความหลากหลายและมาอาศัยอยู่ร่วมกับคนท้องถิ่นแม่สอด ผลกระทบเหล่านี้นาไปสู่การ
วิเคราะห์กระบวนการผสมผสานวัฒนธรรมไทยและเมียนมาของแม่สอดได้ ดังนี้
(1) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ผู้ย้ายถิ่นมักจะตัดสินใจตั้งถิ่นฐานในประเทศปลายทาง ด้วย
เงื่อนไขของตัวแปรทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ค่าจ้างแรงงาน ทักษะที่ได้จากการทางาน ระยะเวลาการจ้าง
งาน เวลาทางาน สัญญาที่พักอาศัย การมีเงินออมและส่งเงินกลับบ้าน
(2) ผลกระทบด้านการเมือง นโยบายรัฐหรือมาตรการจัดการผู้ย้ายถิ่น สามารถแบ่งรูปแบบ
การรับผู้ย้ายถิ่นออกเป็นรูปแบบการผสมกลมกลืน (Assimilation Model) คือการที่รัฐของประเทศ
ปลายทางพยายามให้ผู้ย้ายถิ่นเปลี่ยนสภาพให้เข้ากับประเทศของตน ต้องปรับตัวให้เหมือนคนท้องถิ่น
ไม่ยอมรับความหลากหลาย อาจทาให้สูญเสียอัตลักษณ์เดิมจากกระบวนการศึกษาของประเทศนั้น
ซึ่งตรงข้ามกับรูปแบบพหุวัฒนธรรม (Multicultural model) ที่มีลักษณะยืดหยุ่น เน้นสิทธิเสรีภาพ
และความเท่าเทียม ให้ความคุ้มครองและยอมรับความแตกต่างหลากหลาย
(3) ผลกระทบด้านสังคม ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด คือการเกิดชุมชนชาติพันธุ์หรือชุมชนผู้
ย้ายถิ่นจากชาติพันธุ์เดียวกัน มีภาษา ประเพณี และวิถีการดารงชีวิตร่วมกัน เช่น การสร้างสถานที่
ปฏิบั ติกิ จ กรรม ทั้ง การประชุ มข่ าวสาร การประกอบพิธี กรรมทางศาสนาและประเพณี เป็ นต้ น
ก่อให้เกิดลักษณะเครือข่ายทางสังคมของผู้ย้ายถิ่นปลายทาง ที่เอื้ออานวยต่อการย้ายถิ่นมายังชุมชน
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ณ ประเทศปลายทาง เพื่อการดารงชีวิตและมีความสั มพันธ์อันดีกับชุมชนท้องถิ่นให้ ส ามารถอยู่
ร่วมกันได้ สามารถเข้าถึงบริการสังคมและการรักษาพยาบาลได้ ส่งผลให้เกิดการตั้งถิ่นฐานถาวรใน
ประเทศปลายทางในเวลาต่อมา
(4) ผลกระทบด้านวัฒนธรรม เป็นสภาพของวิถีการดารงชีวิตเมื่ออยู่ในประเทศปลายทาง
แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมประเทศปลายทาง กับการธารงเอกลักษณ์
ทางชาติพันธุ์ของผู้ย้ายถิ่น แม้จะขัดแย้งกันแต่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน กล่าวคือผู้ย้า ยถิ่นจาเป็นต้อง
ปรั บ ตัว เพื่อด ารงชีวิตอยู่ ได้ทั้งการทางาน การสื่ อสาร การเดินทาง กฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ
ในขณะที่ผู้ย้ ายถิ่นยังคงรักษาเอกลักษณ์ ประเพณี วัฒ นธรรมของชาติพันธุ์ตนไว้ หากรวมตัวเป็น
ชุมชนทางชาติพันธุ์แล้ว การแสดงเอกลักษณ์ของผู้ย้ายถิ่นยิ่งชัดเจนขึ้น เช่น การแต่งกาย อาหาร
ภาษา การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
(5) ผลกระทบด้านกฎหมาย แต่ละประเทศมีกฎหมายแรงงาน กฎหมายสัญชาติ กฎระเบียบ
การเข้าเมือง สวัสดิการ สถานภาพของผู้ย้ายถิ่นที่แตกต่างกันไป หากประเทศปลายทางมีกฎหมายที่
เอื้อประโยชน์แก่ผู้ย้ายถิ่น สามารถโอนสัญชาติเป็นพลเมืองประเทศนั้นได้ ย่อมส่งผลให้ผู้ย้ายถิ่นตั้งถิ่น
ฐานถาวร ( Castle & Millers, 1993 อ้างถึงใน สุภางค์ จันทวานิช, 2545: 9-12)
จากผลกระทบการย้ ายถิ่นในพื้นที่ปลายทางนั้น ทาให้เห็ นผลจากการย้ายถิ่นที่เกิดขึ้นใน
หลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งสาเหตุและปัจจัยในการย้ายถิ่นใน
หลายระดั บ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ จุ ล ภาคจนถึ ง ระดั บ มหภาค ที่ ท าให้ เ ห็ น ถึ ง การเกิ ด ของชุ ม ชนและการ
ผสมผสานทางวัฒนธรรม อันก่อให้เกิดวิถีปฏิบัติและความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ที่สะท้อนให้
เห็นภาพความเป็นคนแม่สอดอย่างองค์รวม
อย่างไรก็ตามผู้วิจัยมองว่าประเด็นการกาหนดเส้นเขตแดนและการย้ายถิ่นระหว่างประเทศที่
จะนามาทาความเข้าใจเมืองชายแดนนั้นมุ่งเน้นแต่เรื่องความเป็นรัฐชาติ การเมือง เศรษฐกิจที่มักแบ่ง
ผู้คนออกจากกันด้วยความเป็นรัฐชาติ แต่ยังขาดประเด็นในการมองภาพเมืองชายแดนในด้านสังคม
วัฒนธรรม ที่เป็นลักษณะของความเป็นท้องถิ่น แม้จะมีขอบเขตการปกครองระหว่างประเทศแต่ยังมี
การไปหาสู่ระหว่างกัน เพราะพื้นที่ชายแดนเป็นพื้นที่พหุสังคมวัฒนธรรมอันเกิดจากการผสมผสาน
ความหลากหลายของผู้คนและวัฒนธรรมที่มีประวัติศาสตร์ร่วมกันมายาวนาน ทาให้พื้นที่แต่ละพื้นที่มี
ลักษณะเฉพาะตัวอันแตกต่างกันไปจากพื้นที่อื่น หรือ มีความเป็นท้องถิ่นที่ควรต้องทาการศึกษาใน
ประเด็นนี้มากขึ้น
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2.2 แนวคิดความแตกต่างทางชาติพันธุ์ (Ethnic differences)
การศึ ก ษาปรากฏการณ์ สั ง คมในพื้ น ที่ ช ายแดนมั ก จะพบว่ า มี ผู้ ค นที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาจาก
หลากหลายชาติพันธุ์ มีความแตกต่างทางความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรมปรากฏให้เห็นเด่นชัด
และโดยมากมักจะมีความเคลื่อนไหวของผู้คนจากการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ จนกลายเป็นถิ่นฐานที่
ผู้คนมีความสัมพันธ์ต่อกันมาอย่างยาวนาน การศึกษากลุ่มคนเหล่านี้ต้องใช้แนวคิดความแตกต่างทาง
ชาติพันธุ์มาเป็นกรอบในการทาความเข้าใจ ในประเด็นนี้
อมรา พงศาพิชญ์ (2537: 155-157) ได้ให้ความหมายกลุ่มชาติพันธุ์ (ethnic group) ว่า
หมายถึงกลุ่มคนที่มีจุดกาเนิดของบรรพบุรุษร่วมกัน มีขนบธรรมเนียม ประเพณี และภาษาเดียวกัน
ตลอดจนความรู้สึกในการเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกัน โดยการจาแนกความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ โดยมีปัจจัย
สาคัญคือความสานึกในชาติพันธุ์ของคนในกลุ่มนั้น ขณะที่สภาพแวดล้อมอาจทาให้สานึกดังกล่าว
เปลี่ยนแปลงและไม่ถาวร เป็นได้ทั้งมีความสานึกในกลุ่มชาติพันธุ์อื่น หรือสานึกในหลายกลุ่มชาติพั นธุ์
ก็ได้ แต่ถ้าหากคนกลุ่มหนึ่งสานึกในชาติพันธุ์นั้นอย่างชัดเจนไม่เปลี่ยนแปลงย่อมส่งผลให้มีเอกลักษณ์
ทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ ชาติพันธุ์และสัญชาติสอดคล้องกัน เช่น คนไทย คนพม่า เป็นต้น นอกจากนั้น
หากมีความเป็นชาติพันธุ์เดียวกันและนับถือศาสนาเดียวกัน ยิ่งก่อให้เกิ ดความรู้สึกความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันได้มากยิ่งขึ้น
ในขณะที่ Charles.F. Keyes (อ้างถึงใน อมรา พงศาพิชญ์, 2537: 157-160) ให้ความสาคัญ
กับกลุ่มชาติพันธุ์ในประเด็นการเป็นกลุ่มชนที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมไปจากกลุ่มอื่น โดยความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์เกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ และสามารถแบ่งการพิจารณาชาติพันธุ์ได้เป็น
2 แบบ คือ
1) การตั้ ง ถิ่ น ฐานใกล้ เ คี ย งกั น ท าให้ เ กิ ด การพึ่ ง พาอาศั ย ซึ่ ง กั น และกัน ในลั ก ษณะเป็ น คู่
กล่าวคือเป็นการพึ่งพาระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ที่เจริญน้อยกว่ากับเจริญมากกว่า โดย Frederick Bart
(อ้างถึงใน อมรา พงศาพิชญ์, 2537: 157-160) มองว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นลักษณะของการแบ่ง
เขตทางชาติพันธุ์ (ethnic boundary) และความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ใกล้กันก็สามารถ
เกิดขึ้นได้ ในกรณีที่มีความเชื่อและศาสนาที่แตกต่างกันมากกว่าความแตกต่างทางชาติพันธุ์
2) กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความสัมพันธ์แบบชนกลุ่มน้อยกับชนกลุ่มใหญ่ เป็นลักษณะความสัมพันธ์
ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอานาจปกครองประเทศหรือชนกลุ่มใหญ่ กับกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่มีอานาจการ
ปกครองหรือชนกลุ่มน้อย หากไม่ยอมรับวัฒนธรรมซึ่งกันและกันย่อมเกิดความขัดแย้งระหว่า งกันได้
โดยมีลักษณะของความแตกต่างทางชาติพันธุ์ในความสัมพันธ์แบบชนกลุ่มน้อยกับชนกลุ่มใหญ่ ดังนี้
2.1) เกิดจากการแบ่งแยกโดยวัฒนธรรม กล่าวคือเป็นสังคมที่มีการแบ่งชนชั้น แม้ว่าเป็น
กลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน เช่น จัณฑาลในอินเดีย เป็นต้น ทาให้คนเหล่านี้ไม่ได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียม
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2.2) เกิดจากการแบ่งแยกจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ พื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ห่างไกล
ศูนย์กลางมักได้รับการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพ ทาให้เกิดการต่อต้านชนกลุ่มใหญ่โดยชนกลุ่มน้อยได้
2.3) เกิดจากการผนวกดินแดนจากสนธิสัญญาหรือผลจากสงคราม ก่อให้เกิดการรวมกลุ่ม
คนชาติพันธุ์กลุ่มน้อยจากดินแดนต่างๆมารวมกัน ซึ่งมีลักษณะที่แตกต่างหรือคล้ายคลึงระหว่างกลุ่ม
ชาติพันธุ์ก็ได้
2.4) เกิ ด จากการย้ า ยถิ่ น หรื อการอพยพไปอยู่ใ นสั ง คมอื่ นพร้ อมกั บน าลั ก ษณะความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมเข้าไปด้วย เป็นได้ทั้งการย้ายถิ่นไปยังพื้นที่ที่ เจริญกว่าแต่ก็ถูกจากัดสิทธิเพราะ
เป็นชนกลุ่มน้อย กับผู้ที่เจริญกว่าย้ายไปและครอบครองอยู่ในพื้นที่คนดั้งเดิมและสร้างอิทธิพลเหนือ
และทาให้คนเหล่านั้นกลายเป็นชนกลุ่มน้อย
2.5) เกิดจากการตกเป็นประเทศอาณานิคม โดยมหาอานาจเข้าไปมีอานาจปกครองคนใน
ประเทศเหล่ านั้ น แม้จ ะมีจ านวนประชากรมากกว่าก็ตาม โดยเฉพาะอานาจทางเศรษฐกิจในการ
ครอบครองที่ดินและทรัพยากรต่างๆ (อมรา พงศาพิชญ์, 2537: 162-163)
สรุ ป ได้ว่า ความแตกต่างทางชาติพันธุ์ เป็นความแตกต่างทางรากเหง้า ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ตลอดจนสานึกในความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นั้น กระบวนการเกิดความแตกต่างทางชาติพันธุ์
มักเกิดจากการแบ่งแยกไม่ว่าจะเป็นการแบ่งแยกทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม ความเป็นชนกลุ่มน้อยกับ
ชนกลุ่มใหญ่ ผลจากการเมืองและสงคราม และการอพยพย้ายถิ่น การแบ่งแยกเหล่านี้ล้วนมาจาก
ความแตกต่ าง ยิ่ งมีค วามแตกต่า งกันมากโดยเฉพาะความเชื่อทางศาสนา อาจเกิดความขั ดแย้ ง
มากกว่าชาติพันธุ์ที่นับถือศาสนาใกล้เคียงกัน แนวคิดดังกล่าวจึงสามารถนาไปวิเคราะห์ลักษณะการ
อยู่ร่วมกันภายใต้ความแตกต่างทางชาติพันธุ์ของชาวไทยและเมียนมาในพื้นที่แม่สอดได้
2.3 แนวคิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม (Acculturation)
คาว่า “acculturation” เป็นคาที่คิดขึ้นโดย J.W.Pawel ในปีค.ศ.1880 หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงของประสบการณ์ทางอารมณ์และความคิด ที่เป็นผลมาจากการผสมผสานแลกเปลี่ยน
หรือผนวกรวมสองวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน ซึ่งวัฒนธรรมหนึ่งอาจเจริญกว่าอีกวัฒนธรรมหนึ่ง ผลที่เกิด
จากการผสมผสานทางวัฒนธรรมนั้น อาจนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับบุคคลและระดับสังคมใน
สั ด ส่ ว นที่ ต่ า งกั น กล่ า วคื อ ในระดั บ สั ง คม ผลที่ เ กิ ด ขึ้ น อาจดู ไ ด้ จ ากการเปลี่ ย นแปลงวิ ถี ชี วิ ต
ขนบธรรมเนี ย ม ประเพณี ภาษา และโครงสร้ างทางสั ง คม ส่ ว นระดั บ บุ ค คล อาจพบได้ ใ นการ
แสดงออกทางพฤติกรรม การปฏิบัติ ความคิด ความเชื่อ ความรู้สึก อารมณ์ ทัศนคติต่าง ๆ เป็นต้น
ซึ่งมักเกิดขึ้นจากการปรับตัวของผู้อพยพ ผู้ย้ายถิ่นฐาน ชนกลุ่ มน้อย และชนเผ่าต่าง ๆ (นฤพนธ์ ด้วง
วิเศษ, 2558: ออนไลน์ )
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การผสมผสานวัฒนธรรมนั้นเกิดขึ้นได้เสมอหากคนต่างวัฒนธรรมมาพบปะกัน เมื่อพบว่าวิถี
การดาเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีไม่เหมือนกันและสนใจหยิบยืมวัฒนธรรมเหล่านั้นมาใช้บ้าง
อาจเป็นแค่บางส่วนที่เป็นได้ทั้งรูปธรรมและนามธรรม ซึ่งผลของการหยิบยืมอาจจะเกิดผลดีหรือ
ผลเสียก็ได้ (พัทยา สายหู, 2559: 113-121 ) อีกทั้งสุจรรยา จันทรศิริ (2552: ออนไลน์) ได้อธิบายถึง
การผสมผสานวัฒนธรรมไว้ว่า เป็นการแลกเปลี่ยนหยิบยืมวัฒนธรรมกันทั้งสมัครใจและไม่สมัครใจ ซึ่ง
เกิดขึ้นเมื่อมีการพบปะติดต่อสัมพันธ์กัน และเมื่อสังคมหนึ่งยอมรับวัฒนธรรมของอีกสังคมหนึ่งเข้ามา
ผสมผสานกับวัฒนธรรมของตน ส่งผลให้วัฒนธรรมเดิมเปลี่ยนแปลง มักเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้น 2
ทาง คือคนกลุ่มหนึ่งถ่ายทอดวัฒนธรรมออกไปให้แก่คนอีกกลุ่มหนึ่ง ก็มักจะรับวัฒนธรรมของอีกกลุ่ม
กลั บ มาด้ ว ย ดั ง นั้ น หากรั บ ส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง ของอี ก วั ฒ นธรรมหนึ่ ง มาก็ ย่ อ มเป็ น การผสมผสาน
วัฒนธรรม เมื่อมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมจากการได้รับอิทธิพลของสังคมอื่น
มาปฏิบัติ ทาให้กลายเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดและยอมรับร่วมกัน (สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, 2551: 174178) ปรากฏการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นอย่างชัดเจนในพื้นที่ ชายแดนหรือพื้นที่ห่างไกลจากอานาจรัฐ ที่มัก
เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างคน 2 กลุ่ม ที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกันและรับ
วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน จะเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมในรูปแบบของการยอมรับวัฒนธรรมหลัก
แต่ต้องการธารงวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนมากกว่า (อมรา พงศาพิชญ์, 2547: 18-19) ซึ่งสอดคล้องกับ
พื้นที่ชายแดนแม่สอดที่มีการธารงวัฒนธรรมเมียนมาอยู่ร่วมกับวัฒนธรรมไทยอันเป็นวัฒนธรรมหลัก
ได้ โดย John W. Berry (1997: 10) ชี้ให้เห็นคุณลักษณะ 4 ประการของการผสมผสานวัฒนธรรม ที่
สามารถนาไปใช้มองปรากฏการณ์ในแม่สอด เมื่อวัฒนธรรมไทยและเมียนมาปะทะสังสรรค์ระหว่างกัน
ได้แก่
(1) เกิดการรับเอาวัฒนธรรมที่เหนือกว่ามาใช้ และละทิ้งวัฒนธรรมเดิมของตัวเอง
(2) เกิดการแยกส่วนระหว่างวัฒนธรรมใหม่กับวัฒนธรรมดั้งเดิมของตัวเอง
(3) เกิดการผนวกรวมวัฒนธรรมใหม่เข้ากับวัฒนธรรมดั้งเดิม
(4) ไม่ยอมรับทั้งวัฒนธรรมใหม่และวัฒนธรรมดั้งเดิม
สรุปได้ว่าคุณลักษณะทั้ง 4 ประการนี้ บุคคลจะเลือกปฏิบัติแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
ของการดาเนินชีวิต บริบทพื้นที่ส่วนตัวและสาธารณะ เช่น เมื่อดาเนินชีวิตในพื้นที่ส่วนตัวหรือเป็น
พื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน มักปฏิเสธที่จะรับวัฒนธรรมใหม่มาปฏิบัติ แต่จะยอมรับและปฏิบัติ
ตามวัฒนธรรมใหม่เมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อมีการปะทะระหว่าง 2 วัฒนธรรม
ย่อมเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม แต่กระบวนการเลือกรับและปฏิเสธวัฒนธรรมใหม่อยู่ภายใต้
เงื่อนไขที่ซับซ้อน ส่งผลต่อการแสดงออกทางวัฒนธรรมในบริบทที่แตกต่างกัน โดยในแต่ละบริบท
สามารถเป็นได้ทั้งการผสมผสานวัฒนธรรม
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ผู้วิจั ยมองว่าการผสมผสานวัฒนธรรมเป็นขั้นตอนแรกก่อนนาไปสู่ การผสมกลมกลืนทาง
วัฒนธรรม โดยแนวคิดของ Muton M. Gordon (1964 : 67) ช่วยสนับสนุนแนวคิดของผู้วิจัยผ่าน
ขั้นตอนของการผสมผสานวัฒนธรรมประกอบด้วยลักษณะ 7 ประการ ดังนี้
(1) การเปลี่ยนแปลงแบบแผนวัฒนธรรมไปสู่วัฒนธรรมเจ้าถิ่น แต่ถ้าการเปลี่ยนแปลงนั้น
เป็ น การปรั บ ประยุ ก ต์ ห รื อ ไม่ ไ ด้ เ ปลี่ ย นแปลงทั้ ง หมดจนวั ฒ นธรรมเดิ ม หายไป แต่
พยายามเปลี่ยนแปลงให้อยู่ร่วมกัน จึงจัดว่าเป็นการผสมผสานวัฒนธรรม
(2) การได้รั บการยอมรับให้ เข้าเป็นสมาชิกองค์กรหรือสถาบันท้องถิ่น เมื่อสังคมเกิดการ
ยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่างและให้ธารงวัฒนธรรมนั้นได้ โดยที่ไม่ถูกกลืนกลายย่อมเป็น
การผสมผสานทางวัฒนธรรม
(3) การแต่งงานระหว่างกลุ่มชน ย่อมเป็นการผสมกลมกลืนทางการสมรส หากการปฏิบัติสืบ
ทอดวัฒนธรรมระหว่าง 2 วัฒนธรรมมีการธารงอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ไว้ไม่ทอดทิ้งไป จึงถือ
ว่าเป็นการผสมผสานวัฒนธรรม
(4) สังคมเจ้าของถิ่นมีความรู้สึกเป็นประชากรกลุ่มเดียวกัน ไม่ได้หมายความว่าคนในสังคม
นั้นจะต้องมีวัฒนธรรมเดียวกัน แต่ภายใต้ความรู้สึกเป็นกลุ่มเดียวกันสามารถอยู่ร่วมกัน
ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายได้ เช่น คนแม่สอด มีความเป็นรู้สึกเป็นคนแม่สอด
เช่นเดียวกัน แต่อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์นั้นมีความแตกต่างออกไป เช่น วัฒนธรรมของ
ชาติพันธุ์ไทใหญ่ ไทยล้านนา หรือชาติพันธุ์พม่า แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างผสมผสานกัน โดย
ที่ไม่ต้องผสมกลมกลืนจนชาติพันธุ์ใดหายไป
(5) การไม่มีความเดียดฉันท์ แสดงถึงการยอมรับ ปราศจากอคติที่จะสามารถอยู่ร่ว มกันได้
อันเป็นปัจจัยในการอยู่ร่วมกันอย่างผสมผสานได้
(6) การไม่เลือกปฏิบัติ สะท้อนการเคารพและให้เกียรติวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ที่ได้อยู่
ร่วมกัน ย่อมทาให้เกิดการผสมผสานวัฒนธรรมและแสดงถึงความเท่าเทียมของคนใน
สังคมอีกด้วย
(7) การไม่ มี ค วามขั ด แย้ ง เกี่ ย วกั บ ค่ า นิ ย มและอ านาจ ย่ อ มก่ อ ให้ เ กิ ด ลั ก ษณะของการ
ผสมผสานวัฒนธรรม โดยที่วัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งไม่จาเป็นต้องถูกกลืนกลายไปกับ
พลังอานาจเสมอไป
การผสมผสานวัฒนธรรมจึงเป็นกระบวนการปรับประยุกต์หรือการบูรณาการเข้าหากัน ซึ่งมัก
เกิดขึ้นภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม อันเป็นสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายทางภาษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่อยู่รวมกัน เดิมสังคมไทยมีลักษณะสังคมพหุภาษา คือใช้ภาษา
ท้องถิ่นเมื่ออยู่ในครอบครัวและชุมชน และใช้ภาษากลางในโรงเรียนหรือสถานที่ราชการ บางครั้งอาจ
ต้องใช้ภ าษาต่างประเทศในแวดวงการทางานและการศึกษา การอยู่ร่ วมกันอย่างปกติสุข จึงเป็น
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การบูรณาการความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรมเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน โดยที่ไม่ใช่การ
ผสมกลมกลืนหรือการกลืนกลายทางวัฒนธรรม ในขณะที่กลุ่มคนในสังคมยังสามารถธารงอัตลักษณ์
ของความเป็นชาติพันธุ์นั้นไว้ได้ในเวลาเดียวกัน (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2551)
ในส่ว นของการผสมกลมกลืนทางวัฒ นธรรม หรือ “assimilation” ได้มีนักคิดหลายท่าน
กล่าวถึงแนวคิดนี้ไว้
สุจรรยา จันทรศิริ (2552: ออนไลน์) ได้ให้ความหมายของการกลืนกลายทางวัฒนธรรม คือ
การรับเอาวัฒนธรรมของอีกสังคมมาเป็นแบบแผนในวิถีการดาเนินชีวิต โดยเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
เดิมแล้วหันไปใช้วัฒนธรรมใหม่ทั้งหมด โดยกระบวนการกลืนกลายนั้นจะเกิดขึ้นต่อเมื่อสมาชิกของ
สังคม 2 กลุ่มมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควร
สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2551: 174-178) อธิบายลักษณะของความกลมกลืนทางวัฒนธรรมว่า
คือกระบวนการแทรกแซงและเชื่อมเข้าหากันของวัฒนธรรม ทาให้บุคคลและกลุ่มชนต้องการความจา
ความเร้ า ใจและทั ศ นคติ ข องบุ ค คลและกลุ่ ม ชนอื่ น ผ่ า นการมี ส่ ว นร่ ว มในปร ะสบการณ์ แ ละ
ประวัติศาสตร์เดียวกัน อันนาไปสู่วิถีชีวิตทางวัฒนธรรมร่วมกัน หากพิจารณาการผสมกลมกลืนทาง
วัฒนธรรมจากการมีปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์ พบว่า การสร้างอาณาจักรหรือการ
สร้ างอานาจของรั ฐ มักใช้วัฒ นธรรมและความเชื่อเป็นตัว แปรในการสร้างศูนย์กลางอา นาจและ
วัฒนธรรม รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการขยายชุมชนออกไปในพื้นที่ห่างไกลในรูปแบบเขตอานาจหรือเขต
วัฒนธรรม เช่น การสร้างศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ศิล ปกรรม สถาปัตยกรรม คาสอนทางศาสนา
พิธีกรรม ประเพณี และการทาบุญ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความกลมกลืนทางวัฒนธรรมระหว่าง
ชาติพันธุ์ต่าง ๆ ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (ธิดา สาระยา, 2531: 22-24 )
สรุ ป ได้ ว่ า การผสมกลมกลื น ทางวั ฒ นธรรม (assimilation) เป็ น กระบวนการที่ เ กิ ด ขึ้ น
หลังจากการผสมผสานวัฒนธรรม แต่มักเกิดขึ้นกับกลุ่มที่มีพลังน้อยถูกผสมกลมกลืนเข้าไปเป็นส่วน
หนึ่งของกลุ่มที่มีพลังมากกว่า ซึ่งเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติหรือเกิดจากฝ่ายที่มีอานาจเหนือกว่า โดย
กระบวนการในการกลืนกลายวัฒนธรรมมักใช้เวลานานและค่อย ๆ กลมกลืนจนกว่าวัฒนธรรมใด
วัฒนธรรมหนึ่งจะสูญเสียอั ตลักษณ์ไป หากการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมขึ้นอยู่กับการสนับสนุน
ของรั ฐ คนที่ อยู่ ใ กล้ อ านาจรั ฐ อาจมีลั ก ษณะของการยอมรับ วัฒ นธรรมหลั กของรัฐ และอาจกลื น
กลายเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมหลักนั้นจนไม่แสดงวัฒนธรรมดั้งเดิมออกมา จึงเป็นความพยายามที่
จะทาให้วัฒนธรรมที่มาอยู่รวมกันนั้ นกลมกลืนเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมหลัก บนจุดประสงค์ของความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยไม่สามารถหาความแตกต่างหรือหาพื้นที่ของวัฒนธรรมที่หลากหลายได้
อีกต่อไป หากลักษณะวัฒนธรรมมีความเหมือนกันมากย่อมเกิดการผสมกลมกลืนเข้าหากันได้ง่าย
และมี ปั จ จั ย ส าคั ญ คื อ ใช้ เ วลานานและเป็ น กระบวนการที่ เ กิ ด ขึ้ น อย่ า งค่ อ ยเป็ น ค่ อ ยไปจนกว่ า
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วัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งจะสูญหายไป อันเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการปะทะสังสรรค์ของวัฒนธรรม
2 วัฒนธรรม หรือเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากการเกิดการผสมผสานวัฒนธรรม
อย่างไรก็ตาม หากมองการปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมในเชิงของการผสมผสานวัฒนธรรม
อย่างละเอียดมากขึ้น การอยู่ร่วมกันของ 2 วัฒนธรรมในพื้นที่เดียวกันต่างมีการธารงวัฒนธรรมของ
ตนเองเป็นหลัก แต่ไม่ได้เกิดการรับวัฒนธรรมอีกฝ่ายมาใช้หรือปรับประยุกต์ให้เข้ากับวัฒนธรรมของ
ตนแต่อย่ างใด อาจจะมีการปรั บ ตัว ในบางประการในการแสดงออก เมื่อต้ องออกมาปฏิสั มพัน ธ์
ระหว่างกัน
งามพิศ สัตย์สงวน (2543: 32-33) อธิบายการบูรณาการทางวัฒนธรรม ว่าไม่มีวัฒนธรรมใด
จะบูรณาการได้อย่างสมบูรณ์ และอาจมีคติทางวัฒนธรรมได้มากกว่า 1 อย่าง ซึ่งอาจกลมกลืนหรือ
ขัดแย้งได้ ที่แทรกอยู่วิถีชีวิตด้านต่าง ๆ บางครั้งการทาหน้าที่ของวัฒนธรรมอย่างไม่กลมกลืน หรือยัง
ไม่สามารถที่จะผสมผสาน เพราะเป็นกระบวนการที่ทาให้เกิดความสมดุลทางวัฒนธรรมขึ้น อาจเป็น
เพราะวัฒนธรรมกาลังปรับตัว ขึ้นอยู่กับปัจจัยในบริบทนั้น ได้แก่ ความเป็นท้องถิ่น ศาสนา ชาติพันธุ์
ยิ่งสังคมนั้นเป็นสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายสูง จาเป็นต้องใช้ความยืดหยุ่น คือการบูรณาการ
เพื่อให้ ทันต่อการเปลี่ ยนแปลงของสิ่ งแวดล้ อมทั้งกายภาพและวัฒ นธรรม หากวัฒนธรรมนั้นขาด
การบูรณาการมากจนเกินไป ย่อมมีผลกระทบต่อสมาชิกในสังคม ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้ง อคติทาง
ชาติพันธุ์ และปัญหาสังคมทั้งหลาย
ยศ สันตสมบัติ (2556: 288-359) อธิบายถึงการรักษาสมดุลทางวัฒนธรรมด้วยบทบาททาง
ศาสนา เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดความวิตกกังวล สร้างความมั่นใจต่อการเปลี่ยนแปลง นอกจากศาสนา
เป็นกลไลควบคุมพฤติกรรมทางสังคม ยังช่วยในการปรับตัวหรือบูรณาการเข้ากับสภาพแวดล้อมบน
เงื่อนไขที่แตกต่างกันไป เพื่อให้ดารงรักษาเอกลักษณ์และความอยู่รอดของกลุ่มชาติพันธุ์ แต่เมื่อสังคม
นั้ น ถู กอ านาจภายนอกคุ กคาม มั กเกิ ด การเปลี่ ยนแปลงวั ฒ นธรรมขึ้น อย่า งรวดเร็ว จึง มั กมี ก าร
ประยุกต์พื้นฐานความเชื่อเดิมเข้ากับบริบทปัจจุบันด้วยรูปแบบพิธีกรรมหรือความเชื่อใหม่
สรุปได้ว่า การบูรณาการวัฒนธรรม (cultural integrate) เป็นกระบวนการปรับตัวทาง
วัฒนธรรมระหว่าง 2 วัฒนธรรมที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์และอาศัยอยู่ร่วมกัน เป็นการรักษาความสมดุลทาง
วัฒนธรรม ในการธารงวัฒนธรรมของตนเป็นหลักไปพร้อมกับการตั้งรับกับความเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย ที่มักจะประสบความขัดแย้งจากการถูก
คุกคามของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
ดังนั้นผู้วิจัยจึงนาแนวคิดการผสมผสานวัฒนธรรมเป็นแนวคิดหลักในการวิเคราะห์การอยู่
ร่วมกันของพุทธศาสนิกชนไทยและเมียนมาควบคู่กับแนวคิดการบูรณาการทางวัฒนธรรม ในประเด็น
การพัฒนาและใช้ประโยชน์พื้นที่ทางศาสนา และวิถีการปฏิบัติและประเพณีทางศาสนา ทั้งในระดับ
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พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ซึ่งมีความซับซ้อนในเชิงปฏิบัติที่ขึ้นอยู่กับ สถานการณ์และบริบทของ
ท้องถิ่น
2.4 แนวคิดพื้นที่ทางศาสนา (Religious spaces)
ในประเด็นความคิดความเชื่อความศรัทธาที่มีความหมายต่อพื้นที่ทางศาสนานั้น มีนักคิด
หลายท่านได้อธิบายความหมายไว้
James Robson (2010: 43-59) ได้สรุปถึงความหมายของคาว่า Monastic spaces ว่า
พื้นที่ทางศาสนาเป็นมากกว่าสิ่งก่อสร้างหรือวัตถุ แต่ได้รวมถึงวิถีปฏิบัติ ประเพณีและวัฒนธรรมของ
พุทธศาสนาด้ ว ย ซึ่ง จั ด ว่า เป็ น พื้น ที่แ ห่ ง ความสงบ หรือ เป็ นพื้ นที่แ ห่ ง ความศัก ดิ์สิ ท ธิ์ ที่ช่ ว ยแยก
ความเครียดจากชีวิตในเมืองที่เป็นปัจเจก มีส่วนช่วยในการมองหาความหลากหลายและหาความ
หมายความเป็นพุทธที่แท้จริง
Kilde (2008) มองว่าพื้นที่ทางศาสนามีความสัมพันธ์กับอานาจ 3 ด้านคือ อานาจเหนือ
ธรรมชาติ (supernatural power) อานาจทางสังคม (social power) และอานาจของบุคคล
(personal power) และมีความเป็นพลวัต (dynamic space) นอกจากเป็นพื้นที่ทางกายภาพที่ผู้คน
ใช้ ใ นการประกอบพิ ธี ก รรมแล้ ว ยั ง ได้ ส ร้ า งความหมายต่ อ ปฏิ บั ติ ก ารที่ มี ต่ อ พิ ธี ก รรมที่ ก่ อ รู ป
องค์ประกอบของศาสนาขึ้นมาอีกด้วย
ขวัญชีวัน บัวแดง (2556: 12) อธิบายพื้นที่ทางศาสนาเป็นพื้นที่ทางกายภาพที่มนุษย์สร้างขึ้น
และมีปฏิบัติการเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ เป็นได้ทั้งพื้นที่ปัจเจกและชุมชนที่สัมพันธ์กัน
ในระดับต่าง ๆ เช่น ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น ระดับโลก โดยมีความเป็นพลวัตที่ช่วงชิงความหมายทั้ง
ในทางศาสนาและทางโลก และอานาจศักดิ์สิทธิ์ที่ผูกพันกับพื้นที่นั้น จึงมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาและ
พื้น ที่ ทางศาสนาอยู่ เ สมอ โดยเฉพาะพื้ นที่ ช ายแดนที่ ผู้ ย้ า ยถิ่ น เลื อ กที่ จ ะใช้ พื้น ที่ ทางศาสนาเป็ น
ทางเลือกในการปรับสร้างอัตลักษณ์ของพวกเขา
จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น สะท้อนให้เห็นความผูกพันในด้านความคิดความเชื่อและความ
ศักดิ์สิทธิ์ที่ส่งผลต่อการออกแบบก่อสร้าง รวมทั้งการปฏิบัติทางศาสนาและประเพณี แต่ไม่ได้แสดงให้
เห็นถึงการสร้างหรือใช้ประโยชน์พื้นที่ในทางพระพุทธศาสนาอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการให้
ความสาคัญกับสิ่งก่อสร้างและศาสนวัตถุภายในวัดตามความต้องการใช้ประโยชน์ของพระสงฆ์และ
ฆราวาส ที่มีลักษณะแตกต่างกันไปตามบริบทของท้องถิ่น
ในประเด็นของการสร้างและใช้ประโยชน์เชิงรูปธรรมหรือพื้นที่ทางกายภาพ เป็นประเด็น
หลักที่ผู้วิจัยนามาใช้เป็นกรอบในการจาแนกความเหมือน ความต่าง และการผสมผสานจากการสร้าง
และใช้ ป ระโยชน์ สิ่ ง ก่ อ สร้ า งและศาสนวั ต ถุ ตามลั ก ษณะความต้ อ งการของพระสงฆ์ แ ละ
พุทธศาสนิกชนไทยและเมียนมาในพื้นที่แม่สอด สรุปดังนี้
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สมคิด จิระทัศนกุล (2554) ได้แบ่งขอบเขตวัดออกเป็น 3 เขต ได้แก่ พุทธาวาส สังฆาวาส
และธรณีสงฆ์ โดยเขตพุทธาวาส เปรียบเสมือนเป็นพื้นที่แสดงศรัทธาและระลึกถึงพระพุทธเจ้า จึง
เป็นบริเวณของสิ่งก่อสร้างสาคัญของวัด และถือเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อการประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา ได้แก่ เจดีย์ โบสถ์ วิหาร อันเป็นสิ่งก่อสร้างสาคัญที่พระสงฆ์และพุทธศาสนิ กชนสามารถร่วม
ประกอบพิธีกรรมสาคัญทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนศาลาพระพุทธรูปที่มีการสร้างและใช้ประโยชน์
ให้พุทธศาสนิกชนได้เข้ามาสักการะพระพุทธรูป ศึกษาภาพพุทธประวัติที่มักจะมีการเขียนตามผนัง
พระอุโบสถหรือ ศาลาในวัด สาหรับเขตสังฆาวาสเป็นพื้นที่ประกอบศาสนกิจของสงฆ์และประกอบ
พิธีกรรมให้แก่ญาติโยม เช่น การถวายอาหาร ถวายสังฆทาน เป็นต้น ซึ่งวัดในชนบทมักจะใช้ศาลา
การเปรียญเป็นทั้งสถานที่เล่าเรียนพระธรรมคาสอนและใช้ประกอบพิธี กรรมทางศาสนา รวมทั้งยังมี
สถานที่ประกอบกิจส่วนตัวของสงฆ์ เช่น กุฏิ ห้องสรงน้า หอระฆัง เขตสังฆาวาสมักจะอยู่ บริเวณที่
ผู้คนไม่พลุกพล่านและพุทธศาสนิกชนไม่ควรเข้าไปโดยไม่มีเหตุจาเป็น ส่วนเขตธรณีสงฆ์ เป็นเขต
สาธารณะที่ฆราวาสใช้ประโยชน์ในทางที่ไม่เกี่ยวกับศาสนา เช่น ศาลาสวดศพ ศาลานั่งเล่น ตลาด
โรงเรียน ห้องสมุดประชาชน เป็นต้น
อย่ า งไรก็ ต าม ยั ง มี พื้ น ที่ บ างส่ ว นที่ ไ ม่ ส ามารถจ าแนกการใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ อ ย่ า งชั ด เจน
เนื่องจากรูปแบบการใช้ประโยชน์ในวัดมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงของการศึกษาพระธรรมและปฏิบัติ
ธรรม อบรมธรรมะ วิปัสสนา นั่งสมาธิ ของพระสงฆ์และฆราวาส เป็นต้น ผู้วิจัยจึงจาแนกพื้นที่ออกมา
เป็นอีกหนึ่งเขตสาหรับการมองภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่ทางศาสนาในเชิงดังกล่าวได้อย่างชัดเจนมาก
ขึ้น เรียกว่า “พื้นที่ธรรมาวาส” ซึ่งหมายถึง เขตอาวาสที่เกี่ยวข้องกับธรรมะ หรือพื้นที่ในวัดอันเป็น
สถานที่ศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรม โดยมาจากคาว่า “ธรรม” หรือ “ธรรมะ” หมายถึง คุณความดี
เช่น เป็นคนมีธรรมะ เป็นคนมีศีลมีธรรม คาสั่งสอนในศาสนา เช่น แสดงธรรม ฟังธรรม ธรรมะของ
พระพุทธเจ้า หลักประพฤติปฏิบัติในศาสนา เช่น ปฏิบัติธรรม ประพฤติธรรม ความจริง เช่น ได้
ดวงตาเห็นธรรม ความยุติธรรม ความถูกต้อง ส่วน “อาวาส” หมายถึง วัด ที่อยู่ ที่ประดิษฐาน
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546)
การใช้แนวคิดการแบ่งเขตพื้นที่ทางศาสนา จะช่วยให้เห็นความแตกต่าง ความเหมือน และ
การผสมผสานศาสนาของพื้นที่วัดไทยกับเมียนมา ในด้านการใช้ประโยชน์ในแต่ละวัฒนธรรม ย่อม
สะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาและการปฏิบัติทางศาสนาของพระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนที่เข้ามาใช้
ประโยชน์พื้นที่ทางศาสนาร่วมกัน และอาจมีการให้ความสาคัญในแต่ละขอบเขตของวัดที่แตกต่างกัน
ทวีศักดิ์ แซ่โค้ว (2539: 117-123) ได้สรุปแนวความคิดการออกแบบวัดในพุทธศาสนาของ
ไทยว่าเป็นการผสมผสานระหว่าง 3 ประเด็นหลัก คือ
(1) ข้อกาหนดทางพระวินัย
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(2) การแปลความหมายเชิงนามธรรม คติความเชื่อ และคาสอนทางพุทธศาสนาบนพื้นฐาน
วัฒนธรรมของพราหมณ์ ซึ่งมีผลกาหนดรูปแบบการวางผังบริเวณ ผังอาคารมาตั้งแต่
โบราณ ขึ้นอยู่กับการตีความของสถาปนิก
(3) ขนบธรรมเนี ย มประเพณี แ ละวั ฒ นธรรม เอกลั ก ษณ์ ช าติ ผสมผสานไปในงาน
สถาปัตยกรรมจนเป็นแนวทางยึดถือ จนเกิดเป็นแนวทางประเพณีนิยมจนเป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไป ซึ่งมีความแตกต่างไปบ้างด้วยการผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาค
เพื่อสร้างเอกลักษณ์ท้องถิ่น ที่มีการปรุงแต่งและตีความแตกต่างกัน และอาจมีปัจจัยตาม
พระราชนิยมของกษัตริย์ในสมัยนั้น เช่น รัชกาลที่ 3 มักจะมีการผสมผสานวัฒนธรรมจีน
รัชกาลที่ 5 ผสมผสานวัฒนธรรมแบบตะวันตก เป็นต้น
แนวคิดนี้ช่วยในการวิเคราะห์การก่อสร้างและใช้ประโยชน์วัดในแม่สอด ที่ไม่ได้มีข้อจากัด
การสร้างตายตัว แต่ได้ปรุงแต่งรูปลักษณ์ภายนอกตามกาลังความสามารถของคนในท้องถิ่นที่เป็น
พุทธศาสนิกชนไทยและเมียนมา ซึ่งทาให้เห็นกระบวนการการผสมผสานวัฒนธรรมผ่านพื้นที่ทาง
ศาสนาได้
นอกจากนั้นพื้นที่ทางศาสนายังเป็นพื้นที่ทางสังคมรูปแบบหนึ่ง ที่แฝงเหตุผลทางสังคมและ
การเมืองด้วย เพราะวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน ภาษาและวัฒนธรรม และทาให้เข้าใจสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นในพื้นที่นั้นตลอดจนความสัมพันธ์กับพื้นที่รอบข้าง (โชติมา จตุรวงศ์, 2554) โดยเฉพาะพื้นที่ที่
มีความหลากหลายและมีการปรับเปลี่ยนให้เกิดการผสมผสานได้ในบริเวณที่มีคนย้ายถิ่นมาอยู่ร่วมกัน
เป็นจานวนมาก เพราะมีพื้นฐานความแตกต่างทางศาสนา สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม ดังเช่นใน
บริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา จากความพยายามรักษาอัตลักษณ์ทางศาสนาหรือธารงวัฒนธรรม
ของผู้ย้ายถิ่นผ่านการก่อสร้างศาสนวัตถุในพื้นที่ที่มีความต่างทางวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ในการเป็น
สถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเมื่อต้องอยู่ต่างถิ่น
ทั้งนี้ขวัญชีวัน บัวแดง (2555) กล่าวว่า การดารงรักษาอัตลักษณ์ทางศาสนาไม่เพียงทาตาม
แบบอย่างในภูมิลาเนาเดิมของตนเองหรือของบรรพบุรุษ แต่ยังเป็นความพยายามจะรักษาอัตลักษณ์
หรือการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ให้เกิดการผสมผสานเพื่อการอยู่ร่วมกันระหว่างกลุ่มคนต่างเชื้อชาติ
ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม เพื่อการอยู่ร่วมในฐานะสมาชิกกลุ่มศาสนาหรือสมาชิกในชุมชนหรือ
สังคมในพื้นที่หนึ่ง ๆ ซึ่งจะเป็นไปได้ทั้งในแนวทางการตอกย้าความเชื่อแบบเดิมหรือการรับเอาความ
เชื่อแบบใหม่ เพื่อให้เกิดศรัทธาและการปฏิบัติร่วมกันในฐานะการเป็นสมาชิกของพื้นที่ทางศาสนาใน
ชุมชนหรือสังคมหนึ่ง
ดังนั้นการสร้างพื้นที่ทางศาสนาและการปรับประยุกต์เพื่อรักษาอัตลักษณ์ทางศาสนา มีส่วน
สัมพันธ์กันบนพื้นฐานความหมายทั้งในทางศาสนา สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม ที่สามารถจะ
ปรับเปลี่ยนได้ทั้งเนื้อหาและรูปแบบของพื้นที่ทางศาสนาและวิถีปฏิบัติ แนวคิดดังกล่าวช่วยทาให้เห็น

18
ว่าการธารงวัฒนธรรมผ่านการสร้างศาสนวัตถุของชาวเมียนมาที่มาอาศัยอยู่ในแม่สอด นอกจากจะ
คานึงถึงประโยชน์ใช้สอยแล้ว ยังสะท้อนความเชื่อและวิถีปฏิบัติของผู้สร้างอันเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิต
ของคนในสังคมนั้นอีกด้วย
สรุ ป ได้ว่าพื้ น ที่ทางศาสนา หมายถึง พื้นที่ทางกายภาพและพื้นที่ทางวัฒนธรรม หรือเป็น
ลักษณะของความเป็นรูปธรรมและนามธรรมไปพร้อมกัน ตลอดจนเป็นพื้นที่ทางสังคมที่เ กิดจากการ
ให้ ความหมาย และปรั บ เปลี่ ย นไปตามบริบทของผู้ คนที่เข้ามาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะพื้นที่ทาง
กายภาพในวัด ที่มีการพัฒนาและใช้ประโยชน์ผ่านความเชื่อ วิถีปฏิบัติและประเพณีทางศาสนา โดยมี
จุดประสงค์ของการสร้างสิ่งก่อสร้างหรือศาสนวัตถุ ให้เป็นไปตามความต้องการใช้ป ระโยชน์ของ
พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่ขึ้น อยู่กับวัฒนธรรมของผู้คนในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งแนวคิดนี้จ ะนาไป
วิเคราะห์การสร้างและใช้ประโยชน์พื้นที่ศาสนาภายในวัดของชาวไทยและเมียนมา ซึ่งให้ความสาคัญ
ต่อการใช้ประโยชน์แตกต่างกัน แต่ยังมีความคล้ายคลึงกันตามวิถีปฏิบัติในพุทธศาสนานิกายเถรวาท
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยในด้านการผสมผสานวัฒนธรรมของพุทธศาสนิกชนชายแดน ยังไม่มีผู้ใดได้ทาไว้
อย่างชัดเจนนัก แต่มีงานวิจัยที่สามารถนามาทาความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ของผู้คนบริเวณพื้นที่
ชายแดน ในเชิงของประเพณีและวัฒนธรรมของพุทธศาสนิกชน โดยแบ่งประเด็น ดังนี้
งานวิจัยด้านการสร้างและใช้ประโยชน์พื้นที่ทางศาสนาของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเมียน
มา รวมทั้งลักษณะทางสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมในเชิงศาสนา
ขวัญชีวัน บัวแดง (2556) ทาการวิจัยเรื่องพื้นที่ทางศาสนาและการปรับสร้างอัตลักษณ์ของ
ผู้ย้ายถิ่นในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา โดยศึกษาโครงสร้างองค์กรทางศาสนาที่ดาเนินการกับกลุ่มผู้
ย้ายถิ่น พบว่าชาวเมียนมากลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ได้สร้างวัดเมียนมาก่อนการตั้งพื้นที่พักพิง จนกระทั่ง
ชาวเมียนมาเข้ามาอยู่ในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-เมียนมามากขึ้น วัดเหล่านี้จึงเป็นที่พึ่งพิงของผู้ย้าย
ถิ่นที่เป็นทั้งพระสงฆ์และฆราวาสจากเมียนมา และได้สร้างพื้นที่ทางศาสนาเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่
ในบ้าน เช่น หิ้งพระ หรือพื้นที่สาธารณะ เช่น วัด ศาสนสถาน รวมทั้งขอสร้างในวัดไทยเช่น การสร้าง
กุฏิและเจดีย์เพื่อทากิจกรรมทางศาสนา โดยการปฏิบัติทางศาสนาแบบเมียนมา มีทั้งการทาบุญทา
ทานแบบพระ“บ้าน”ซึ่งเชื่อมโยงกับชุมชนมากกว่ารูปแบบการบาเพ็ญภาวนา เช่น นั่งสมาธิ กินเจ
และรูปแบบการใช้บุญบารมีกับความศักดิ์สิทธ์ เช่น ดูดวง สะเดาะเคราะห์ ที่มักจะเชื่อมโยงกับพระที่
อยู่ ใ นรั ฐ กะเหรี่ ย ง การสร้ า งพื้ น ที่ ท างศาสนาท าให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงตั ว ตนในเรื่ อ งความสุ ข
ความหวัง ความมั่นใจและลดความแตกต่างทางชาติพันธุ์ เกิดการยอมรับระหว่างผู้ย้ายถิ่นกับคนไทยที่
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อยู่ในชุมชนศาสนาเดียวกัน อันมีความเกี่ยวเนื่องในประเด็นการสร้างและใช้ประโยชน์พื้นที่ทาง
ศาสนาของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่แม่สอด
โชติมา จตุรวงศ์ (2554) ทาการศึกษาสถาปัตยกรรมวัดมอญในพม่าตอนล่าง สรุปได้ว่าพม่า
ตอนล่างเป็นพื้นที่กลางระหว่างพม่าตอนบน ภาคเหนือสยามและภาคกลางสยาม โดยมีเมืองเมาะละ
แหม่ ง อั น เป็ น เมื อ งท่ า ส าคั ญ ส าหรั บ ค้ า ขายไม้ ข อนสั ก ที่ มี วั ฒ นธรรมมอญพม่ า ซึ่ ง เชื่ อ มโยง กั บ
ภาคเหนือตอนบนของไทย เช่น เชียงใหม่ ลาปาง ปรากฏการสร้างวัดและบ้านเรือนแบบเมียนมา
สืบเนื่องจากแม่สอดเป็นหนึ่งเส้นทางเดินเท้าอพยพของชาวมอญไปสยามตั้งแต่สมัยอยุธยา ทาให้มี
อิทธิพลวัฒนธรรมจากเมาะละแหม่งรวมอยู่ด้วย โดยลักษณะวัดมอญในพม่าตอนล่าง มีเจดีย์มอญ เสา
หงส์เป็นสัญลักษณ์ มีการสร้างวิหารมากกว่าหนึ่งแห่ งในวัด ตามคติความเชื่อในการสร้างพระพุทธรูป
ปางต่าง ๆ จานวนมากและพุทธเจ้า 28 พระองค์จะทาให้ได้บุญมาก ตลอดจนการสร้างเจดีย์เป็นการ
จาลองเขาพระสุ เมรุที่มีความสู งส่ ง จึงนามาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ส่ วนโบสถ์มักใช้ประโยชน์
ร่ ว มกั บ วั ด อื่ น ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น มี ข นาดเล็ ก และใช้ ประโยชน์ น้ อ ย จึง ไม่ เ หมาะที่ อุ บาสิ ก าจะเข้ า ไป
ประกอบศาสนพิธีด้วย อีกทั้งนิยมสร้างหอพระไตรปิฎกไว้ให้พุทธศาสนิกชนเข้ามาศึกษา การสร้างวัด
นอกจากต้องการบุญกุศลแล้ว ยังแฝงเหตุผลทางสังคมและการเมืองด้วย เพราะเป็นศูนย์กลางของ
ชุมชน ภาษาและวัฒนธรรม และทาให้เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมาะละแหม่ง พม่าตอนล่างและ
สยาม ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19-20 ด้วย
ทวีศักดิ์ แซ่โค้ว (2539) ได้ทาโครงการออกแบบวัดพระพุทธศาสนา พบว่าการสร้างวัดใน
ปัจจุบันขัดแย้งกับพระพุทธเจ้าที่ทรงปฏิบัติและประกาศสั่งสอนให้อยู่อ ย่างสมถะ ไม่เคยกาหนดแบบ
อาคาร เลือกจะอยู่ในป่า ถ้า เรือนร้าง ไม่มีที่ประทับแน่นอน มีเพียงอารามที่ฆราวาสถวายในหน้าฝน
และเป็นลักษณะของพุทธศาสนานิกายเถรวาทในประเทศไทยและเมียนมา แต่การก่อสร้างในปัจจุบัน
รับอิทธิพลพุทธศาสนานิกายมหายาน ที่มีการผสมผสานพราหมณ์จากเขมรที่รับมาจากอินเดีย ทาให้
ลักษณะสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมมีความอลังการ สวยงาม และคติการสร้างตามหลักเขาพระสุเมรุ
ที่เป็นโลกียะ ขัดขวางความหลุดพ้น สรุปได้ว่าแนวความคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมเชิงพุทธ จึง
เป็นการผสมผสานระหว่างข้อกาหนดทางพระวินัย การแปลความหมายเชิงนามธรรม คติความเชื่อบน
พื้นฐานพราหมณ์ และขนบธรรมเนียมประเพณี เอกลักษณ์ชาติเป็นแนวทางยึดถือ ซึ่งในแต่ละท้องถิ่น
วัดไม่ได้มีข้อจ ากัดการสร้ างตายตัว ขึ้นอยู่กับประโยชน์ใช้ส อยตามพระวินัยก่อนแล้ ว จึงปรุงแต่ง
รูปลักษณ์ภายนอกตามกาลังความสามารถของคนในท้องถิ่น ซึ่งงานวิจัยนี้ จึงมุ่งเน้นการออกแบบ
สถาปัตยกรรมที่สนับสนุนหลักพระวินัย ที่ให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้ศึกษาพระธรรมวินัยได้
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อย่างเต็มที่ จากงานวิจัยดังกล่าวช่วยให้เห็นหลักการออกแบบวัดของไทยที่อาจมีความแตกต่างไปตาม
ลักษณะของท้องถิ่น
วิระ อินพันทัง (2556) ได้ศึกษาความเชื่อกับสถาปัตยกรรม พบว่าเป็นความเชื่อฝังลึกอยู่ใน
ความคิดของมนุษย์ตลอดเวลา โดยไม่ปรากฏตัวตนต่อผู้อื่น แต่พร้อมที่จะเผยให้เห็ นผ่านการกระทา
และผลที่เกิดจากการกระทานั้น แม้เป็นนามธรรมแต่เราสามารถอ่านความเชื่อเหล่านั้นผ่านคาพูดที่คน
ผู้นั้นเปล่งออกมา อาหาร เสื้อผ้า และสิ่งที่เขาประดิษฐ์ขึ้นโดยเฉพาะสถาปัตยกรรมมักมีการใส่ความ
เชื่อในการสร้างไม่ว่าจะเป็นการคานึงถึงทิศทางหรือหลักฮวงจุ้ย ความเป็นสิริมงคล การพึ่งพาสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ การผสมผสานทางศาสนา เช่น การสร้างศาลพระภูมิ ศาลเทพเจ้าพราหมณ์ ศาลบรรพบุรุษ
ศาลบู ช าผี ห รื อ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ห้ อ งพระหรื อ หิ้ ง พระในเคหสถาน และยั ง ประกอบพิ ธี ก รรมผ่ า น
สถาปัตยกรรมเหล่านี้อีกด้วย เช่น พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พิธีลอยกระทง ที่ต้องบวงสรวงเทพ
เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนั้นการผสมผสานทางศาสนายังรวมถึงการผสมผสานความคิด ความเชื่อ
ของท้องถิ่นอีกด้วย อย่างเช่น การนับถือผี วิญญาณ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของท้องถิ่น เป็นต้น ส่วนทาง
พระพุทธศาสนาการสร้างเจดีย์ ในเชิงวัตถุวิสัยจะเข้าใจว่าเป็นการบรรจุพระบรมธาตุให้คนสักการบูชา
เป็นศรีสง่าแก่บ้านเมือง แต่ในเชิงจิตวิสัยแล้วเจดีย์คือจักรวาลมีโครงสร้างประกอบด้วยไตรภูมิ ได้แก่
กามภูมิชั้นต่าสุด รูปภูมิและอรูปภูมิชั้นบนสุดหมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดและมุ่งสอนให้หลุดพ้น
หรือไปสู่นิพพาน ผังการสร้างเจดีย์นั้นเชื่อว่าเจดีย์หรือปรางค์ คือพระสุเมรุเป็นแกนกลางล้อมรอบด้วย
เขาสัตตบริภัณฑ์และทะเลสีทันดรและทวีปทั้งสี่ สุดเขตเป็นกาแพงจักรวาล
ศุภสิทธิ์ วนชยางค์กูล (2549) ได้ศึกษาพระภิกษุข้ามถิ่นอัตลักษณ์ข้ามแดน เปรียบเทียบ
พระภิกษุพม่าและพระภิกษุไทใหญ่ในภาคเหนือของประเทศไทย พบว่าการข้ามแดนเข้ามาในพื้นที่
ภาคเหนือของไทย มีปัจจัย ทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยหลั กและ ส่วนภิกษุพม่ามีปัจจัยทางสังคมเป็น
ปัจจัยรอง ภิกษุไทใหญ่มีปัจจัยทางด้านการเมืองและมีการปรับตัวมากกว่าภิกษุพม่าเมื่ออยู่ในพื้นที่
ภาคเหนือ เห็นได้จากรูปแบบการเปลี่ยนสีจีวร โกนคิ้วเหมือนภิกษุไทย แต่ภิกษุพม่าปรับตัวน้อยกว่า
และสามารถดารงอัตลักษณ์ของกลุ่มตนในพื้นที่ภาคเหนือได้เด่นชัดกว่าไทใหญ่ เพราะภิกษุไทใหญ่
ซ่อนอัตลักษณ์ของกลุ่มตน เพื่อไม่ให้คนภายนอกสังเกตเห็น เนื่องจากการมีเอกสารการเข้าเมืองอย่าง
ถูกกฎหมายมีความสัมพันธ์กับการแสดงอัตลักษณ์ได้ชัดเจน หากเข้าเมืองอย่างไม่ถูกต้องจะพยายาม
ไม่แสดงอัตลักษณ์ออกมา
นอกจากนี้ มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่แม่สอด ซึ่ งมักจะเป็นประเด็นด้านการย้ายถิ่น วิถี
ชีวิตและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างแรงงานชาวเมียนมาที่มาอยู่ร่วมกับคนไทย ตลอดจนผลกระทบที่
เกิดขึ้นในแม่สอด ดังนี้
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ไพริ น ทร์ มากเจริ ญ (2551) ศึกษาเรื่องปฏิสั มพั นธ์ทางสั งคมของกลุ่ มชาติพันธุ์ บริเวณ
ชายแดน : กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาล อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก พบว่าปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มชาติ
พันธุ์แม่สอด จังหวัดตาก มีการร่วมมือกันตั้งแต่อดีต เนื่องจากเป็นถิ่นทุรกันดารและความคลุมเครือ
ของเขตแดน จนพัฒนาเป็นการผสมกลมกลืนและยอมรับซึ่งกันและกันในเวลาต่อมา แต่ผู้ย้ายถิ่ นกลุ่ม
ใหม่ในรูปแบบแรงงานอพยพมีการปรับตัวได้ไม่ดีนัก ซึ่งเป็นรูปแบบสมานลักษณ์ที่ไม่มีความสนิทสนม
กันหรือเป็นแบบลูกจ้างนายจ้าง แต่เป็นการร่วมมือแบบสมัครใจ พบว่ามีความร่วมมือในด้านศาสนา
และความร่วมมือแบบถูกเกณฑ์ แรงงาน เพื่อการพัฒนาชุมชน โดยงานวิจัยนี้แสดงให้เห็ นถึงความ
เกี่ยวข้องของการอยู่ร่วมกันในชุมชนระหว่างพุทธศาสนิกชนไทยและเมียนมาชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่ต้องมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกัน
วรเชษฐ์ เขียวจันทร์ (2555) ศึกษาโรงเรียนชายแดนที่มีปฏิบัติการอานาจอธิปัตย์ในสภาวะ
ยกเว้นและการปรับใช้ของเด็กเมียนมาพลัดถิ่น คือโรงเรียนบ้านท่าอาจ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
พบว่ารัฐไทยสร้างให้แม่สอดเป็นสภาวะยกเว้น เพื่อปรับตัวรับลัทธิเสรีนิยมใหม่ องค์กรข้ามชาติ เช่น
ข้าหลวงใหญ่ผู้ ลี้ ภัย แห่ งสหประชาชาติ (UNHCR) องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) องค์กร
การศึกษาโลก มูลนิธิช่วยไร้พรมแดนเข้ามาทางานร่วม รวมทั้งตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยสภาวะ
ยกเว้ น ไม่ไ ด้เกิ ดเฉพาะพื้ น ที่กายภาพหรือ พื้นที่ เศรษฐกิจ เท่านั้ น แต่ได้ใ ช้โ รงเรีย นของรัฐ บริเวณ
ชายแดน เช่นโรงเรียนบ้านท่าอาจ เป็นโรงเรียนสภาวะยกเว้นที่รัฐไทยปรับตัวให้อานาจอธิปัตย์แห่ง
รัฐทางานในโรงเรียนอย่างยืดหยุ่ นและแยกย่อย ผ่านหลักสูตรพิเศษการเป็นโรงเรียนกันชน (buffer
school) เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนบนกรอบความมั่นคงของชาติ ทาให้อานาจอธิปไตย
ของรัฐไทยไม่ได้ปฏิบัติการแบบยืดหยุ่น แม้จะอยู่ในพื้นที่สภาวะยกเว้นก็ตาม เห็นได้จากสัญลักษณ์
ทางสถาบันกษัตริ ย์ พิธีสาคัญของรัฐ การเรียนหลั กสูตรภาษาไทย ร่วมทั้ง กิจวัตรประจาวันทั้งใน
โรงเรียนและบ้าน ซึ่งมีประโยชน์ช่วยให้เด็กเมียนมาพลัดถิ่นเหล่านี้สามารถใช้ภาษาไทย มีการศึกษาที่
เอื้อประโยชน์ต่อการดารงชีวิต
ศูนย์วิจัยย้ายถิ่นแห่งเอเชีย (2551) ทาการวิจัยเรื่องผลกระทบของการย้ายถิ่นข้ามชาติต่อ
ชุมชนชายแดนและชุมชนที่มีผู้ย้ายถิ่นจานวนมากในประเทศไทย : การสร้างความกลมกลืนและความ
มั่นคงในชุมชน พบว่าผลกระทบทางวัฒนธรรมจากการย้ายถิ่น ได้แก่ ภาษา ธรรมเนียมประเพณี
พิธีกรรมทางศาสนา การปรับตัวทางวัฒนธรรมและการธารงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์อย่างเหนียวแน่น
โดยการอยู่อาศัย ในลั กษณะชุมชนที่แบ่งตามชาติพันธุ์และศาสนาที่นับถือ การปฏิบัติทางศาสนา
กระทาได้โดยไม่มีข้อแบ่งแยกของคนในพื้นที่กับคนต่างด้าว ถ้าเป็นแรงงานที่นับถือศาสนาพุทธจะ
สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมไทยได้มากกว่าแรงงานที่นับถือศาสนาอิสลาม เพราะไทยและเมียนมา
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เป็ น เมื องพุทธเช่น เดี ย วกัน สามารถปฏิบัติ ตนตามวัฒ นธรรมและประเพณีของตนได้โ ดยไม่มีข้ อ
แบ่งแยก เช่น ประเพณีมัดมือกะเหรี่ยง จัดขึ้นในเดือน 8 เพื่อให้ผู้ใหญ่อวยพรลูกหลาน ประเพณีปี
ใหม่กะเหรี่ยงที่จัดก่อนปีใหม่ไทย เป็นต้น นอกจากนั้นยังเข้าร่วมงานประเพณีร่วมกับคนไทย เช่น
สงกรานต์ ลอยกระทง และนาวัฒนธรรมไทยไปใช้อย่างกลมกลืน เช่น การเวียนเทียนในวันสาคัญทาง
พุทธศาสนา ชาวเมียนมามีส่วนสาคัญในการทาบุญ บริจาคเงิน ซื้อของเข้าวัด ที่มักจ่ายได้เต็มที่ แม้จะ
มีรายได้น้อยก็ตาม อาจสรุปได้ว่าผู้ย้ายถิ่นเมียนมากาลังกลายเป็นกาลังหลักในการทานุบารุงศาสนาใน
พื้นที่แม่สอด โดยงานวิจัยนี้มีความเกี่ยวเนื่องต่อประเด็นที่จะศึกษาในด้านการผสมผสานวิถีปฏิบัติ
และประเพณีทางศาสนาของพุทธศาสนิกชนไทยและเมียนมา ซึ่งมีลักษณะของการปรับประยุกต์
ประเพณีและวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกัน
ส านั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด ตาก (2557) ได้ ท าการศึ ก ษาผลกระทบด้ า นชุ ม ชนและ
วัฒนธรรมต่อการพัฒนาเมืองหน้าด่านวัฒนธรรม : แม่สอด-เมียวดี โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร วิทยาเขตแม่สอด พบว่าการพัฒนาเมืองหน้าด่านวัฒนธรรม มีผลกระทบด้าน
วัฒนธรรมทางวัตถุ จากการได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมเมียนมาและความหลากหลายทางชาติพันธุ์
เช่น ไทใหญ่ กะเหรี่ยง มอญ เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ บ้านเรือน โบราณสถาน การแต่งกาย เป็นต้น
อีกทั้งวัฒนธรรมทางความคิด มีการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น แต่ยุคสมั ยที่เปลี่ยนไป อาจทา
ให้เยาวชนอนุรักษ์สืบทอดน้อยลง อีกทั้งวัฒนธรรมบรรทัดฐานสังคม เช่น ภาษาถิ่น ศาสนา ค่านิยม
ยังคงให้ ความเคารพผู้อาวุโ ส และให้ ความร่ว มมือกับชุมชน แต่ความสั มพันธ์ลดน้อยลง เพราะมี
เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทาให้พบปะน้อยลง แต่ปัจจัยที่เป็นจุดเด่นของแม่สอด อันนาไปสู่การพัฒนา
เมืองหน้าด่าน คือความหลากหลายทางศาสนาและชาติพันธุ์ ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีค วาม
แตกต่ างหลากหลาย ตลอดจนงานบุ ญ ประเพณีที่ ค นในท้ อ งถิ่น ให้ ค วามร่ ว มมื อ อัน เป็ นผลดี ต่ อ
เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสามารถจัดทาเป็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนได้ โดย
งานวิจัยนี้ช่วยทาให้เห็นศักยภาพแม่สอดในบริบทด้านสังคมและวัฒนธรรมในปัจจุบันและอนาคต
ภายใต้กรอบความร่วมมือกับจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา
อภิ ญ ญา เงิ น ดี (2554) ท าการศึ ก ษาเรื่ อ งความเชื่ อ ประเพณี และพิ ธี ก รรมของ
พระพุทธศาสนาในฐานะทุนทางสังคม-วัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาชุมชนชายแดนไทย-เมียนมาสองฝั่ง
แม่น้าเมย พบว่าพระพุทธศาสนามีความสาคัญต่อการดาเนินชีวิตกับชุมชนชายแดนไทย-เมียนมาทั้ง
สองฝั่งแม่น้าเมยตั้งแต่เกิดจนตาย โดยมีประวัติความเป็นมาของการผสมผสานความเชื่อเรื่องผี เทพ
และสัตว์ ที่มีลักษณะพิเศษกับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ปัจจุบันความเชื่อ
ประเพณีและพิธีกรรมที่ผสมผสานกันยังคงอยู่ แม้จะแตกต่างไปในเรื่องของการปฏิบัติหรือพิธีกรรม
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ตามกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิ งวัฒนธรรม จึงเป็นปัจจัยสาคัญต่อการพัฒนา
ชุมชนชายแดนไทย-เมียนมาทั้งสองฝั่งแม่น้าเมย ทาให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเมียนมา
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องในด้านการผสมผสานทางศาสนาบนพื้นฐานของความเป็นท้องถิ่น อันเกิดจากการ
เป็นพื้นที่ชายแดนที่มีปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างกันมาอย่างยาวนาน
นอกจากนั้นยังมีงานวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ที่มีส่ วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่แม่สอด ที่ช่ว ยทาให้
มองเห็นภาพการก่อตั้งวัดและชุมชน ตลอดจนการเคลื่อนย้ายผู้คนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
รพีพรรณ จักรสาน (2557) ศึกษาประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์จีนและการสร้างอัตลักษณ์เมือง
แม่สอด ตั้งแต่ปี พ.ศ.2510-2554 พบว่าพื้นที่แม่สอดเป็นเมืองหลากหลายชาติพันธุ์ ได้แบ่งกลุ่มชาติ
พันธุ์ในพื้นที่แม่สอดออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ กลุ่มชาติพันธุ์แม่สอดก่อนพุทธทศวรรษ 2510 กับ กลุ่ม
ชาติพัน ธุ์แม่ ส อดระหว่างปี พ.ศ.2510-2554 โดยก่ อนพุทธทศวรรษ 2510 เป็นช่ว งเวลาของการ
เคลื่อนย้ายเสรีของพ่อค้าต่างแดนหลากหลายเชื้อชาติมาทาการค้าขาย เดินทางมาพักชั่วคราวและตั้ง
ถิ่นฐานถาวร ได้แก่ ชาวกะเหรี่ยงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์แรกที่ตั้งถิ่นฐานริมแม่น้าเมยและกระจายตัวตาม
หุบเขาก่อนการแบ่งเขตแดนรัฐชาติ สมัยที่พม่าอยู่ใต้อาณานิคมอังกฤษ แม่สอดเป็นแหล่งค้าขายที่
เจริญมากจึงทาให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ เข้ามาทาการค้าขายและอพยพมาตั้งถิ่นฐานเรื่อยมา ได้แก่ ไท
ใหญ่ จีนยูนนาน พม่า มุสลิมบังคลาเทศ ไทยล้านนา ซิกข์และฮินดู ภายหลังไทยภาคกลางจึ งตามเข้า
มาอยู่และนาญาติมาอยู่ด้วย เมื่อประชากรมากขึ้นชาวกะเหรี่ยงจึงย้ายไปอยู่ที่อื่น ส่วนกลุ่มชาติพันธุ์
แม่สอดระหว่างปี พ.ศ.2510-2554 เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒ นธรรม ทาให้มีการเปลี่ ยนแปลงจากอิทธิพลของชาวจีนเข้ามาอยู่ในเมืองแม่ ส อดและประสบ
ความสาเร็จทางการค้า ทาให้กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ กระจายตัวไปอยู่นอกเมือง แต่เมื่อถึงเวลาประกอบ
พิธีกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี และศาสนาก็สามารถเข้ามาทากิจกรรมในวัดของตนที่อยู่ในเมืองได้
ปกติ งานวิจัยนี้ช่วยให้เห็นประวัติศาสตร์และความหลากหลายทางชาติพันธุ์ในแม่สอด แต่เน้นบทบาท
ชาวจีนและเศรษฐกิจเป็นหลัก จึงทาให้ขาดแง่มุมด้านวิถีปฏิบัติและประเพณีทางศาสนา ที่จะสะท้อน
การอยู่ร่วมกันในบริบทสังคมและวัฒนธรรมได้
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาประเทศเพื่อนบ้าน (2559) ได้ทาการสารวจและจัดเก็บข้อมูล
พุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เมืองเมียวดี ประเทศเมียนมา พบว่ามีชุมชนไทยวนหรือชาวล้านนาอาศัย
อยู่ในเมืองเมียวดีจานวนมาก และยังคงธารงวัฒนธรรมล้านนาไว้อย่างมั่นคง ซึ่งบรรพบุรุษจากล้านนา
ได้โ ยกย้ ายถิ่น มาตั้งรกรากทากิน มานาน แม้ปัจจุบัน จะถูกแบ่ งแยกเขตแดนให้ เป็นส่ ว นหนึ่งของ
ประเทศเมียนมา แต่ความผูกพัน และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนสองฟากแม่น้าเมยยังคงอยู่เสมอ
เห็นได้จากการสืบทอด อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมไทยวนให้คงอยู่ชั่วลูกหลาน และได้ทาการบันทึก
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ข้อตกลงความร่วมมือในการธารงรักษาพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นอัตลักษณ์ของชาว
ไทยวนในดินแดนนี้สืบไป
สรุปจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดัง กล่าว ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในประเด็นการย้ายถิ่นระหว่าง
ประเทศในรูปแบบแรงงานข้ามชาติ การลี้ภัยในรูปแบบผู้อพยพมาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่แม่สอด ซึ่งมักจะ
ศึกษาผลกระทบที่เป็นปัญหาต่อคนแม่สอด ในลักษณะรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างผู้ย้ายถิ่นกับ
คนท้องถิ่น ส่วนด้านวัฒนธรรมมักเป็นการศึกษาประเพณีวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ใดชาติพันธุ์หนึ่ง โดย
ไม่ได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์อื่นที่มีจุดร่วมในความเป็นพุทธศาสนิกชน ทาให้ภาพของ
แม่สอดในเรื่องการผสมผสานวัฒนธรรมยังไม่มีความชัดเจน โดยเฉพาะวิถีปฏิบัติและประเพณีทาง
ศาสนาของชาวไทยและเมียนมา การสร้างและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทางศาสนา ตลอดจนความสัมพันธ์
ของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไทยและเมียนมา นอกจากนั้นประเด็นประวัติศาสตร์พื้นที่แม่สอด
และการตั้งถิ่นฐานของผู้คนท้องถิ่นนั้น ยังไม่มีผู้ใดศึกษาไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะการก่อตั้งวัดและ
ชุมชน ซึ่งจะสามารถสะท้อนรากฐานวัฒนธรรมของแม่สอดที่นาไปสู่การผสมผสานวัฒนธรรมได้
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กรอบแนวคิดการวิจัยนี้ ได้กาหนดขึ้น ก่อนลงพื้นที่เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทาวิจัยสนาม
ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดการย้ายถิ่นระหว่างประเทศศึกษาถึงความเป็นมาของการตั้งถิ่นฐานของผู้ย้ายถิ่น ที่
ได้เข้ามาผสมผสานวัฒนธรรมตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 อันเป็นช่วงเวลาที่มีแรงงานข้ามชาติจากประเทศ
เมียนมาจานวนมากเข้ามาอยู่ร่วมกับคนท้องถิ่น ที่ทาให้แม่สอดมีความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ไม่ว่าจะ
เป็นชาวไทใหญ่ ไทยล้านนา กะเหรี่ยง เมียนมาและไทยภาคกลาง ซึ่งสะท้อนความเป็น ท้องถิ่นแม่
สอดที่เป็นผลจากการผสมผสานวัฒนธรรม ผ่านพื้นที่ทางศาสนา โดยสังเกตจากการจาแนกผังวัด
สถาปั ตยกรรมและศิลปกรรม วิถีการดาเนินชีวิต วิถีปฏิบัติและประเพณีทางศาสนา ที่มีการปรับ
ประยุกต์สิ่งเหล่านี้ให้เกิดการผสมผสานวัฒนธรรม สามารถสะท้อนการอยู่ร่วมกันของพุทธศาสนิกชน
ในพื้นที่ชายแดนแม่สอดได้
โดยแนวคิดเรื่องความแตกต่างทางชาติพันธุ์ ทาให้ เข้าใจลักษณะความแตกต่างของการ
ดารงชีวิต การปฏิบัติทางศาสนา และประเพณีของพุทธศาสนิกชนชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในแม่สอด อันทา
ให้มองเห็นความเหมือนและความต่างตลอดจนการผสมผสานทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะการสร้างและ
ใช้ประโยชน์พื้นที่ทางศาสนาในวัด โดยสังเกตความเป็นรูปธรรมจากสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม ที่มี
การผสมผสานภายในวัด ทาให้เห็นการปฏิบัติทางศาสนาที่แตกต่างกัน ล้วนเป็นลักษณะท้อ งถิ่นที่เกิด
จากการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างพุทธศาสนิกชนในแม่สอด อันเป็นปัจจัยสาคัญที่แสดงถึงการ
อยู่ร่วมกันของพุทธศาสนิกชนบริเวณชายแดนไทยและเมียนมา การสร้างและใช้ประโยชน์พื้นที่ทาง
ศาสนาอย่ า งมี ค วามรู้ สึ ก และตระหนั ก ร่ ว มกั น จะเป็ น ตั ว อย่ า งพื้ น ที่ ข องความหลากหลายท าง
วัฒนธรรมที่มีสานึกร่วมในความเป็นท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการยอมรับความแตกต่าง
พร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขไปด้วยกัน การอยู่ร่วมกันในลักษณะการผสมผสานทางวัฒนธรรมเหล่านี้
จะเป็นตัวอย่างของการศึกษาที่สามารถขยายขอบเขตไปได้ทุกชายแดนหรือพื้นที่มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมได้
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
3.1 ขอบเขตของการวิจัย
ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
3.1.1 ขอบเขตเชิงเนื้อหา
1) ศึกษาประวัติศาสตร์การก่อตั้งเมืองแม่สอด การก่อตั้งวัดไทย วัดเมียนมาในชุมชน
บ้านวังตะเคียน บ้านแม่ตาว บ้านห้วยม่วง ในพื้นที่ตาบลท่าสายลวด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
2) ศึ ก ษาประวั ติ ก ารย้ า ยถิ่ น การหลั่ ง ไหลและการตั้ ง ถิ่ น ฐานของพระสงฆ์ แ ละ
พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาในแม่สอด
3) เปรียบเทียบรูปแบบการวางผังวัด สถาปัตยกรรม และศิลปกรรมภายในวัดไทย วัด
เมียนมาและวัดไทยผสมเมียนมา
4) ศึกษาการพัฒนาและการใช้ประโยชน์พื้นที่ทางศาสนาในแนวทางการผสมผสาน
ระหว่างพุทธศาสนาไทยและพุทธศาสนาเมียนมา
5) ศึกษาการผสมผสานวิถีปฏิบัติทางพุทธศาสนาระหว่างพระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์
เมียนมา
6) ศึกษาการผสมผสานวิถีการปฏิบัติทางศาสนา และประเพณีระหว่างพุทธศาสนิกชน
ไทยและเมียนมา
โดยจะศึกษาครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดในระดับชุมชน เพราะจะทาให้เห็นบริบททั้งระดับ
ครอบครัวและระดับปัจเจกด้วย
3.1.2 ขอบเขตเชิงพื้นที่
การศึกษาวิจัยนี้เลือกพื้นที่ในตาบลท่าสายลวด อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นพื้นที่วิจัย
เพราะเป็นชุมชนชายแดนระหว่างไทยและเมียนมา ที่มี ร่องรอยความสัมพันธ์ต่อกันอย่างยาวนาน
ตั้งแต่สมัยก่อตั้งวัดและชุมชน จึงทาให้มีวัดไทย วัดเมียนมา และวัดไทยผสมเมียนมา ที่มีทั้งพระสงฆ์
ไทยและพระสงฆ์เมียนมาปฏิบัติทางศาสนาอยู่ร่วมกันในชุมชน ตลอดจนมีประเพณีท้องถิ่นของไทย
และเมียนมา อันจะทาให้เห็นถึงการผสมผสานวิถีปฏิบั ติทางศาสนาและประเพณีของพุทธศาสนิกชน
ไทยและเมียนมา รวมทั้งการพัฒนาและใช้ประโยชน์พื้นที่ทางศาสนา ผู้วิจัยจึงศึกษาวัดในตาบลท่า
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สายลวด แบ่งออกเป็น วัดไทย ซึ่งมีพระสงฆ์ไทยและปฏิบัติศาสนาแบบไทยล้ านนา ได้แก่ วัดวัง
ตะเคียน หมู่ที่ 4 บ้านวังตะเคียน ศึกษาวัดเมียนมา ซึ่งมีพระสงฆ์เมียนมาจาพรรษาและปฏิบัติศาสนา
แบบเมียนมา ได้แก่ วัดไทยวัฒนาราม หมู่ที่ 1 บ้านแม่ตาว และวัดไทยผสมเมียนมา เป็นวัดที่มีทั้ง
พระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์เมียนมาจาพรรษาร่วมกัน โดยปฏิบัติศาสนาแบบไทยเป็นหลัก แต่มีพื้นที่
สาหรับการปฏิบัติศาสนาแบบเมียนมาด้วย ได้แก่ วัดท่าสายโทรเลข หมู่ที่ 2 บ้านริมเมย
3.1.3 ขอบเขตเชิงเวลา
เลือกบริบทที่จะศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ.2530 ถึงปัจจุบัน ช่วงเวลานี้ช่วยนาไปวิเคราะห์การ
เพิ่มจานวนการก่อสร้างและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ศาสนาในวัด เพราะเป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง
จากการหลั่งไหลของแรงงานชาวเมียนมาในพื้นที่แม่สอด สืบเนื่องจากรัฐบาลนายกรัฐมนตรีชาติชาย
ชุณหะวัณ ที่พยายามสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น ทาให้เกิดการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อขยายการเชื่อมโยงการค้าการลงทุน โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดน ประกอบกับเป็นช่วงเวลาที่
ประเทศเมีย นมา ประสบปัญหาความยากจน ทาให้มีชาวเมียนมาเข้ามาทางานและตั้งถิ่นฐานใน
รูปแบบแรงงานร่วมกับคนท้องถิ่นเป็นจานวนมาก ซึ่งเกิดการตั้งชุมชนแรงงาน และเข้าไปใช้ประโยชน์
ในวัด อีกทั้งยังมีความพยายามที่จะแสดงออกวิถีก ารปฏิบัติทางศาสนาและประเพณีในพื้นที่แม่สอด
ทาให้หลังจากปี พ.ศ.2530 จึงมีกลุ่มประชากรแรงงานเมียนมาเข้ามาผสมผสานวัฒนธรรมมากขึ้น
3.1.4 กลุ่มประชากรที่ศึกษา
การศึกษาวิจัยนี้เน้นบริบทพุทธศาสนาและความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างพระสงฆ์และ
พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ชายแดนไทยและเมียนมา ดังนั้นกลุ่มประชากรที่ศึกษาจึงประกอบด้วย 5 กลุ่ม
สาคัญ คือ
1) พระสังฆาธิการ คือ ผู้บริหารองค์กรคณะสงฆ์ในพื้นที่อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก พระ
สังฆาธิการเหล่านี้เป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการพิจารณาอนุมัติการสร้างศาสนสถาน และการใช้พื้นที่
ทางศาสนา ทั้งสาหรับวัดไทยและเมียนมา การบริหารจัดการของพระสังฆาธิการในแต่ละระดับจะ
ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผสมผสานทางศาสนาและประเพณีของพุทธศาสนิกชนไทยและเมียนมา
การวิจัยนี้สัมภาษณ์ พระสังฆาธิการทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการวิจัย กล่าวคือ รองเจ้าคณะ
อาเภอแม่สอด เจ้าคณะตาบลแม่สอดเขต 1 และเขต 2 เจ้าคณะตาบลท่าสายลวด เจ้าอาวาสหรือ
ประธานคณะสงฆ์ในวัดและสานักสงฆ์ทุกแห่งที่ตั้งอยู่ในตาบลท่าสายลวดรวมทั้งสิ้น 13 รูป เนื่องจาก
กลุ่มประชากรเหล่านี้จะเข้าใจบริบทวิถีการปฏิบัติศาสนา การปรับตัวและกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในแม่สอด

29
2) เจ้าหน้าที่และบุคลากรในหน่วยงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศาสนาใน
พื้ น ที่ แ ม่ ส อด ซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม ประชากรที่ เ ป็ น สื่ อ กลางระหว่ า งพุ ท ธศาสนิ ก ชน คณะสงฆ์ ภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการสนับสนุนและทานุบารุงพระพุทธศาสนา ได้แก่ ที่ว่าการ
อาเภอแม่สอด เทศบาลนครนครแม่สอด เทศบาลตาบลท่าสายลวด องค์การบริหารส่วนตาบลท่าสาย
ลวด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต 2 กองร้อยทหารพรานที่ 3506 บ้านท่าอาจ ตาบลท่าสาย
ลวด โรงเรียนทุกโรงเรียนในตาบลท่าสายสวด ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังตะเคียน โรงเรียนบ้านท่าอาจ
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง โรงเรียนบ้านแม่ตาวและโรงเรียนมัธยมประจาจังหวัด คือ โรงเรียนสรรพวิทยา
รวมทั้งประธานชุมชน กานัน ผู้ใหญ่บ้านในตาบลท่าสายลวด และรวมไปถึงชุมชนคนไทยพลัดถิ่นบ้าน
ห้วยส้าน หมู่บ้านคู่ขนานไส้ปิวยี่โส่ว หมู่บ้านวาดอร์ จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา กลุ่มประชากร
เหล่ า นี้ จ ะมี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งในการสนั บ สนุ น กิ จ กรรมประเพณี แ ละวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น ของแม่ ส อด
ตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัดไทยที่มีลักษณะผสมผสานวัฒนธรรม
เมียนมา ที่กลุ่มประชากรเหล่านี้มีบทบาทส่งเสริมวัฒนธรรมให้เป็น อัตลักษณ์ท้องถิ่นแม่สอด รวมทั้ง
การดูแลความสงบเรียบร้อย เมื่อมีงานประเพณีที่อาจมีอาชญากรแฝงเข้ามาเรี่ยไรหรือลักลอบเข้า
มาร่วมกิจกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต สาหรับประชากรกลุ่มนี้ ได้สัมภาษณ์บุคลากรที่รับผิดชอบหรือมี
หน้าที่ดูแล บริการ จัดการ และสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวไทย
และเมียนมา เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงและแนวทางการดาเนินงานของหน่วยงานและเครือข่ายเหล่านั้น
ทั้งในอดีต ปัจ จุบัน และอนาคต เกี่ยวกับวิถีปฏิบัติทางศาสนาและประเพณีระหว่างพระสงฆ์และ
พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมา รวมทั้งสิ้น 29 คน
3) ไวยาวัจกรและคณะกรรมการวัด กลุ่มประชากรนี้มีความสาคัญในฐานะที่เป็นสื่อกลาง
ที่เชื่อมระหว่างพระสงฆ์และฆราวาส และเป็นตัวแทนของพุทธศาสนิกชนที่เข้าไปทางานใกล้ชิดกับ
พระสังฆาธิการและพระสงฆ์ในแต่ละวั ด รวมทั้งมีบทบาทสาคัญในการบริหารจัดการกิจกรรมทาง
ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม การดาเนินกิจกรรมทางศาสนาทุกประการจะมีประชากรกลุ่มนี้เป็น
กาลังสาคัญในการบริหารจัดการบนพื้นฐานศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ดังนั้นประชากรกลุ่มนี้จึงมี
บทบาทส าคัญต่อการสร้ างและใช้ประโยชน์พื้นที่ ทางศาสนา วิ ถีปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน และ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ได้สัมภาษณ์ประชากรกลุ่มนี้ในวัดไทย วัด
เมียนมาและวัดไทยผสมเมียนมาในตาบลท่าสายลวด ส่วนใหญ่กรรมการวัดมักเป็นกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
และสมาชิกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จึงทาให้การบริหารจัดการสอดคล้องกับนโยบายของท้องถิ่น
ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์กลุ่มประชากรเหล่านี้รวมทั้งสิ้น 16 คน
4) พระสงฆ์ เป็นผู้เผยแผ่หลักธรรมคาสอนทางพุทธศาสนา อบรมสั่งสอนประชาชนให้เป็น
คนดีมีศีลธรรมจริยธรรมและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และเป็นสื่อกลางในการประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา โดยรวมแล้วพระสงฆ์เป็นผู้มีบทบาทสาคัญในฐานะผู้นาทางศาสนา ผู้นาทางสังคม และผู้นา
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ทางวัฒนธรรม ความเชื่อและวิถีปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน ล้วนมีพระสงฆ์เป็นสื่อกลางสาคัญทั้งสิ้น
พระสงฆ์จึงเป็นกลุ่มประชากรที่สาคัญที่สุดที่จะช่วยให้งานวิจัยสามารถเข้าถึงและเข้าใจข้ อเท็จจริงใน
บริ บ ทต่ า ง ๆ ทั้ ง ทางศาสนา สั ง คม และวั ฒ นธรรม ในพื้ น ที่ วั ด และชุ ม ชนในต าบลท่ า สายลวด
ประชากรกลุ่มนี้จะครอบคลุมทั้งพระสงฆ์ชาวไทยและพระสงฆ์ ชาวเมียนมา พระสงฆ์เหล่านี้คือกลุ่ม
ประชากรที่ จ ะถู ก สั ม ภาษณ์ ในทุ ก ประเด็ นที่ ค รอบคลุ ม ขอบเขตเชิ ง เนื้ อ หา เพื่ อ ให้ ส ามารถตอบ
วัตถุประสงค์การวิจัยได้ในทุกประเด็นอย่างชัดเจน กลุ่มประชากรพระสงฆ์ที่ศึกษาจะกาหนดให้อยู่ใน
วัด 3 ลักษณะ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตาบลท่าสายลวด ได้แก่
(1) วัด ไทย ที่มี เ ฉพาะพระสงฆ์ไ ทยจ าพรรษา และเป็ น วัด ที่ ตั้ง อยู่ใ นชุม ชนชาวไทย
ปฏิบัติศาสนาแบบประเพณีไทย โดยเลือกวัดวังตะเคียน หมู่ที่ 4 บ้านวังตะเคียน ตาบลท่าสายลวด ซึ่ง
ตั้งอยู่ในชุมชนคนชาวไทยที่มีวัฒนธรรมแบบไทยล้านนา เพราะคนส่วนใหญ่อพยพมาจากภาคเหนือ
ตอนบนบริเวณอาเภอเถิน อาเภอแม่พริก จังหวัดลาปาง อาเภอลี้ จังหวัดลาพูนเป็นส่วนใหญ่
(2) วัดไทยผสมเมียนมา ที่มีทั้งพระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์เมียนมาจาพรรษาอยู่ร่วมกัน
และเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมาอยู่ร่วมกัน โดยเลือกศึกษาวัด
ท่าสายโทรเลข หมู่ที่ 2 บ้านริมเมย ตาบลท่าสายลวด เพราะมีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่หลายแห่ง
ทาให้มีชุมชนแรงงานเมียนมา ตั้งถิ่นฐานอยู่ร่วมกับชุมชนคนไทยล้านนา ซึ่งเป็นคนท้องถิ่น
(3) วัดเมียนมา เป็นวัดที่สร้างและทานุบารุงโดยพุทธศาสนิกชนชาวเมียนมาตามแบบ
สถาปัตยกรรมวัดเมียนมา ที่มีพระสงฆ์ชาวเมียนมาจาพรรษาและอาจมีพระสงฆ์ไทยที่มีเชื้อสายไท
ใหญ่จาพรรษาร่วมกัน และปฏิบัติศาสนาในแบบเมียนมา ในแม่สอดมีวัดเมียนมาทั้งหมด 5 และ
ปฏิบัติทางศาสนาแบบเมียนมาเหมือนกันทั้ง 5 วัด แต่เลือกศึกษาวัดไทยวัฒนาราม หมู่ที่ 1 บ้านแม่
ตาว ตาบลท่าสายลวดเป็นหลัก เพราะอยู่ในพื้นที่เดียวกับวัดวังตะเคียนและวัดท่าสายโทรเลข มีการ
บริหารจัดการโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับศาสนาบ่อยครั้ง อีกทั้งเป็นชุมชนชาวไทใหญ่เก่าแก่
ที่คนในชุมชนร่วมสร้างวัดและชุมชนขึ้น จึงเห็นร่องรอยวิถีการปฏิบัติศาสนาและประเพณีแบบเมียน
มาอย่ างชัดเจน ด้ว ยเหตุนี้ จึงมีแรงงานเมียนมาเข้ามาอาศัยและทามาหากินในชุมชนบ้านแม่ตาว
เพราะมีพื้นฐานวัฒนธรรมใกล้เคียงกัน ทาให้สามารถธารงวัฒนธรรมแบบเมียนมาและไม่ต้องปรับตัว
เข้ากับคนท้องถิ่นมากนัก
จากวัดทั้ง 3 ลักษณะนี้ ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์พระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์เมียนมาทุกวัด รวมถึง
สานักสงฆ์ในตาบลท่าสายลวดและเขตเทศบาลนครแม่สอดรวมทั้งสิ้น 29 รูป
5) พุทธศาสนิกชน เป็นกลุ่มประชากรที่ครอบคลุมทั้งพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียน
มาที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในแม่สอดก่อนปี พ.ศ.2530 เนื่องจากกลุ่มประชากรเหล่านี้ได้พบเห็นความ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของแม่สอด ทั้งในช่วงก่อนและหลังของการหลั่งไหลเข้ามาของ
แรงงานชาวเมียนมา ประชากรกลุ่มนี้เป็นประชากรสาคัญที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความเหมือนและ
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แตกต่ า งใน วิ ถี ป ฏิ บั ติ แ ละประเพณี ท างศาสนา เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการศึ ก ษาการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะการเป็นประชาคมอาเซียนและกาลังเข้าสู่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ทาการสัมภาษณ์พุทธศาสนิกชนไทยและเมียนมารวมทั้งสิ้น 51 คน
3.2 ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้มีระเบียบวิธีวิจัย 2 แนวทางหลัก ประกอบด้วยการวิจัยเอกสาร และการวิจัยสนาม
ด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งมีวิธีการดาเนินการวิจัยดังนี้
1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) ผู้วิจัยได้ค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ
แห่งชาติของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 – รัชกาลที่ 7 ก่อน
การลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์การก่อตั้งวัด การก่อตั้งโรงเรียน การก่อตั้ง
เมืองแม่สอด และนโยบายรัฐในสมัยต่าง ๆ ที่ ช่วยบ่งบอกถึงความเป็นมาและการมีปฏิสัมพันธ์ของ
ผู้คน รวมทั้งค้นคว้าเอกสารท้องถิ่นที่ได้จากการลงพื้นที่นามาวิเคราะห์ประกอบกับเอกสารจดหมาย
เหตุแห่งชาติ ที่ทาให้มองเห็นปัจจัยในการผสมผสานวัฒนธรรมมาจนถึงปัจจุบัน
2. การวิจั ยสนาม (field research) โดยใช้วิธีการวิจัยเชิ งคุณภาพ (Qualitative
Research) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากพื้นที่ศึกษา ได้แก่ วัดและชุมชนในตาบลท่าสายลวด ซึ่ง
ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ เนื่องจากประเด็นการศึกษาเป็นเรื่องของผู้คน สังคม และวัฒนธรรม
อัน มีค วามละเอี ย ดอ่อ น โดยเฉพาะความเป็น สั งคมพหุ วัฒ นธรรมที่ มี ความแตกต่ างหลากหลาย
ประกอบกับปรากฏการณ์ทางสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูง พื้นที่แม่สอดมีการเปลี่ยนแปลงหลายสมัย
ด้วยเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ส่งผลให้ผู้คนต้องปรับตั วและมีปฏิสัมพันธ์กับวัฒนธรรมที่แตกต่างมากขึ้น อีกทั้งขอบเขตเนื้อหามี
ความซับซ้อนในการนามาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ผลของการศึกษามีความสอดคล้องกับความเป็นจริง
มากที่สุด การวิจัยเชิงคุณภาพจึงมีความเหมาะสมที่ใช้ในงานวิจัยนี้
2.1 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้เข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านวังตะเคียน หมู่ 7 ซึ่งเป็น
หมู่บ้านของชาวไทยล้านนาที่มีชายแดนติดกับแม่น้าเมย โดยมีชุมชนชาวเมียนมาอาศัยในบริเวณ
ใกล้ เ คีย ง โดยเข้า ไปเก็ บ ข้ อมู ล ตลอดช่ ว งเข้ า พรรษา ตั้ ง แต่ เ ดื อ นกรกฎาคมถึง พฤศจิ ก ายน เป็ น
ระยะเวลา 4 เดือนระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 25 พฤศจิกายน 2558 เพื่อทาความเข้าใจบริบทของ
ชุมชน สร้างความสัมพันธ์กับคนในชุมชน และสังเกตพฤติกรรมของพระสงฆ์กับพุทธศาสนิกชนทั้งชาว
ไทยและชาวเมีย นมา โดยมี วิธี การเก็ บข้ อมูล จากการสั งเกต การสั งเกตแบบมี ส่ ว นร่ ว มและการ
สัมภาษณ์เชิงลึก
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2.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) เป็นวิธีการที่ใช้
ระหว่างดาเนินการวิจัยสนามในหลายประเด็น แบ่งออกเป็นด้านกายภาพทางด้านพื้นที่ศาสนา ได้แก่
การสังเกตสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมในพื้นที่ทางศาสนาของวัดไทย วัดเมียนมา วัดไทยผสมเมียน
มา ในการเปรียบเทียบความแตกต่างและการบูรณาการทางวัฒนธรรมอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนั้น
ยังใช้การสังเกต ศึกษาความแตกต่างของรูปลักษณ์และวิถีการปฏิบัติทางศาสนาของพระสงฆ์ไทย
พระสงฆ์เมียนมา พุทธศาสนิกชนไทย และพุทธศาสนิกชนเมียนมา เช่น รูปลักษณ์ของพระสงฆ์เมียน
มาจะสวมจีวรสีแดง ไม่โกนคื้ว แต่เมื่อจาพรรษาในวัดไทยจะต้ องโกนคิ้ว เป็นต้น อีกทั้งด้านวิถีปฏิบัติ
ทางศาสนานาวิธีการสังเกตไปใช้ทั้งในด้านกิจวัตรประจาวัน พิธีกรรมคณะสงฆ์ และประเพณีท้องถิ่น
ทั้งในชุมชนชาวไทยและชุมชนชาวเมียนมา
2.3 การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) ผู้วิจัยได้เข้าร่วมปฏิบัติ
ศาสนาและประเพณีท้องถิ่นกับชาวบ้านที่เป็นชาวไทยและชาวเมียนมา ตลอดจนร่วมกิจกรรมของวัด
ทั้ง 3 แบบ โดยด้านกิจวัตรประจาวันได้เข้าร่วมตักบาตร เข้าวัดทาบุญ ถวายอาหาร ประกอบ
พิธีกรรมร่วมกับพุทธศาสนิกชนในวัดวังตะเคียน วัดไทยวัฒนาราม วัดท่าสายโทรเลข รวมทั้งวัดและ
สานักสงฆ์ต่าง ๆ ในแม่สอด เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบการปฏิบัติทางศาสนาได้อย่างชัดเจนขึ้น และได้
เข้าร่วมประเพณีท้องถิ่น ได้แก่ เข้าร่วมตักบาตรประเพณีแหล่อุปัดตะก่า อันเป็นการแห่รับอาหารแห้ง
ถวายพระสงฆ์ช่วงเข้าพรรษา เข้าร่วมการเตรียมจัดงานกับชาวบ้านในประเพณีถวายข้าวพระพุทธ ซึ่ง
เป็นประเพณีที่ทุกวัดในแม่สอดจะจัดขึ้น เพื่อให้พุทธศาสนิกชนถวายผลไม้ นม เนย และกวนข้าว
ทิพย์ เข้าร่วมปักผ้าส่างกานและกระบวนการประกอบพิธีกรรมในประเพณีแฮนซอมโกจาของชาว
เมียนมา เข้าร่วมพิธีตานก๋วยสลากและถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์เมียนมาที่มาร่วมงาน และฟังสวด
มหาปัฏฐานที่จัดขึ้นที่วัดมณีไพรสณฑ์ เป็นต้น กระบวนการเหล่านี้นอกจากจะทาให้เข้าใจวิธีการ
ปฏิบัติทางศาสนาในแบบไทยและแบบเมียนมาแล้ว ยังทาให้เห็นความเหมือน ความต่าง และการ
ผสมผสานที่เกิดขึ้น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล การสังเกตและการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ บันทึกสนาม
แผนที่เดินดิน กล้องถ่ายรูป และแบบการสังเกต โดยแบ่งแนวทางการสังเกตออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้าน
กายภาพหรือพื้นที่ทางศาสนากับด้านการปรับประยุกต์ทางประเพณีวัฒนธรรม ดังนี้
2.1.1) ด้านกายภาพหรือพื้นที่ทางศาสนา แบ่งออกเป็น วัดไทย วัดเมียนมา และวัด
ไทยผสมเมียนมา เน้นในเรื่องของก่อสร้างสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม โดยสังเกตและวิเคราะห์ความ
แตกต่างทางรูปลักษณ์และลักษณะการให้ความสาคัญกับสิ่งก่อสร้าง ศาสนวัตถุต่าง ๆ ในวัด โดย
วัฒนธรรมเมียนมาและวัฒนธรรมไทยให้ความสาคัญกับการใช้พื้นที่ศาสนาต่างกัน ซึ่งนาไปวิเคราะห์
แบบแผนการผสมผสานผ่านการพัฒนาและใช้ประโยชน์พื้นที่ทางศาสนา
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2.1.2) ด้านการปรั บประยุก ต์ทางศาสนาและประเพณี แบ่งการสั งเกตออกเป็น 2
กลุ่มเป้าหมาย คือ พระสงฆ์กับฆราวาส ดังนี้
1) พระสงฆ์ ประกอบด้วยพระสงฆ์ชาวไทยและพระสงฆ์ชาวเมียนมา สังเกตความ
แตกต่างในกิจวัตรของพระสงฆ์ วิถีปฏิบัติและประเพณีทางศาสนา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) รูปลักษณ์ของพระสงฆ์ เช่น การแต่งกาย การโกนคิ้ว เป็นต้น
(2) กิจวัตรของสงฆ์ เช่น การบิณฑบาต การทาวัตร การสวดมนต์ การเทศนา
การฉันภัตตาหาร เป็นต้น
(3) ประเพณี ห รื อ พิ ธี ก รรมทางศาสนาของพระสงฆ์ ไ ด้ แ ก่ เวลาและสถานที่
ประกอบพิธีกรรม จานวนพระสงฆ์ ขั้นตอนและพฤติกรรมในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
(4) ความสัมพันธ์ของพระสงฆ์กับฆราวาส
2) ฆราวาสชาวไทยและฆราวาสชาวเมี ย นมา สั ง เกตความแตกต่ า งในกิ จ วั ต ร
ประจาวัน วิถีปฏิบัติและประเพณีทางศาสนา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) รูปลักษณ์ของฆราวาสที่บ่งบอกถึงความแตกต่างทางชาติพันธุ์ เช่น การแต่ง
กาย การแต่งหน้า บุคลิกท่าทาง เป็นต้น
(2) พฤติกรรมการดาเนินชีวิตในด้านศาสนา เช่น การทาบุญ การตักบาตร การ
ปฏิบัติธรรม การพักผ่อนหย่อนใจในวัด เป็นต้น
(3) ประเพณีห รือพิ ธีกรรมทางศาสนาของฆราวาส ได้ แก่ ผู้ เข้ าร่ว มพิธี กรรม
จานวนผู้เข้าร่วม เวลาและสถานที่ประกอบพิธีกรรม ขั้นตอนของประเพณีหรือพิธีกรรม พฤติกรรม
และความสัมพันธ์ของผู้เข้าร่วมประเพณีหรือพิธีกรรมทางศาสนา
(4) ลักษณะความสัมพันธ์ของฆราวาสและการอยู่ร่วมกันในชุมชน
2.4 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์พระสงฆ์ในระดับ
พระสังฆาธิการ พระสงฆ์ไทยและเมียนมา รวม 29 รูป ด้วยวิธีการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ และ
ฆราวาสที่อยู่ในพื้นที่ศึกษาทั้งที่เป็นชาวไทย อันได้แก่ ไทยล้านนา ไทยภาคกลาง ไทยเชื้อสายไทใหญ่
และชาวเมียนมาทุกชาติพันธุ์ที่มีภูมิลาเนาเดิมและเกิดในเมียนมา มีสัญชาติเมียนมา ส่วนใหญ่เป็นการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นธรรมชาติและสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด
และใช้วิธีการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการกับกลุ่มฆราวาสที่เป็น ผู้นาชุมชนและหน่วยงานราชการ ทั้ง
ในแม่สอดและเมียวดี ประเทศเมียนมา รวมทั้งสิ้น 51 คน
ประเด็นหลักที่ใช้ในการสัมภาษณ์ ประกอบด้วยประวัติศาสตร์เมืองแม่สอด เมืองเมียวดี
ประเทศเมียนมา ตั้งแต่ยุคของการอพยพมาบุกเบิกพื้นที่แม่สอด ที่มีชาติพันธุ์ที่หลากหลายตลอดจน
การสร้างชุมชน สร้างวัด จนกระทั่ง มีการย้ายถิ่นของชาวเมียนมา ในรูปแบบของแรงงานสืบเนื่องมา
จนถึงบริบทในปัจจุบัน การตั้งถิ่นฐานอยู่ร่วมกันในชุมชน วิถีการดาเนินชีวิต การปฏิบัติศาสนาอันมี
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พิธีกรรม ความเชื่อทางศาสนาที่แตกต่างกัน การสร้างและใช้ประโยชน์พื้นที่ทางศาสนา ตลอดจนวิถี
การปฏิบัติทางศาสนาและประเพณีของท้องถิ่น รวมถึงการอยู่ร่วมกันในชุมชนระหว่างพระสงฆ์กับ
ฆราวาสทั้งไทยและเมีย นมา และบทบาทของหน่ว ยงานราชการ พระสั งฆาธิการและเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องในการจัดการศาสนา ซึ่งรายละเอียดแนวคาถามในการสัมภาษณ์ได้นาเสนอไว้ในภาคผนวก
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการทบทวนเอกสารและข้อมูลภาคสนามที่ได้จากการสัมภาษณ์
เชิงลึกและการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม ทั้งนี้การวิเคราะห์ข้อมูลจะดาเนินการอย่างต่อเนื่องพร้อมกับ
การเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เข้าไปศึกษาข้อมูลในชุมชน พร้อมทั้งนามาทาการตรวจสอบข้อมูลด้วยวิธี
สามเส้า (triangulation) เพื่อหาความเชื่อถือได้ของข้อมูล อาจเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จาก
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่แตกต่างกัน หรือเปรียบเทียบข้อมูลจากแหล่งข้อมูล เช่น บุคคล เวลา
สถานที่ ที่แตกต่างกัน ซึ่งต้องทาการตรวจสอบตลอดระยะเวลาการเก็บข้อมูล จากนั้นทาการจัด
ระเบียบข้อมูล แยกแยะเป็นหมวดหมู่ เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบแนวคิดการวิจัยที่ได้กาหนด
ไว้ ร วมถึ ง การเชื่ อ มโยงกั บ แนวคิ ด และทฤษฎี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จะเป็ น การตี ค วาม
ข้อเท็จจริงบนพื้นฐานปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในบริบทชุมชนของตาบลท่าสายลวดและเทศบาลนครแม่
สอด ด้วยวิธีการหาข้อสรุปจากการวิเคราะห์แบบอุปนัย เพื่อให้ผู้วิจัยนาข้อมูลที่เป็นรูปธรรมมาอธิบาย
ให้เป็นนามธรรมได้ โดยข้อมูลที่เป็นรูปธรรมในงานวิจัยนี้ ได้แก่ แบบแผนการปฏิบัติและประเพณีทาง
ศาสนาของพระสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนไทยและเมียนมา การพัฒนาและใช้ประโยชน์พื้นที่ทาง
ศาสนาภายในวั ด ได้ แ ก่ วั ด ไทย วั ด เมี ย นมา และวั ด ไทยผสมเมี ย นมา เป็ น ต้ น มาพิ จ ารณา
ปรากฏการณ์ที่สาคัญ เพื่อวิเคราะห์ประเด็นของการผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างกัน อันเป็นข้อสรุป
เชิงนามธรรมได้ นอกจากนั้นกระบวนการเหล่านี้จะสามารถนาไปเชื่อมโยงแนวคิดที่ใช้ในงานวิจัย เพื่อ
สนับ สนุ นข้อสรุป จากงานวิจั ยนี้ ให้ มีความชัดเจนมากขึ้น จากนั้นตรวจสอบข้อมูล ว่าเพียงพอตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยหรือไม่ และนาเสนอผลการวิจัยในรูปแบบการวิเคราะห์เชิงพรรณนา
ข้อจากัดในการวิจัย
งานวิจัยชิ้นนี้มีข้อจากัดในเรื่องของภาษาในการสื่อสาร เนื่องจากผู้ให้ข้อมูลส่วนหนึ่งเป็นชาว
เมียนมา แต่ข้อจากัดนี้สามารถลดทอนลงได้จากการให้คนท้องถิ่นหรือชาวเมียนมาที่สื่อสารภาษาไทย
ได้ ช่วยเป็นล่ามแปลให้และใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารร่วมด้วย อีกทั้งได้ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมที่
ผู้วิจัยเข้าไปร่วมกิจกรรมและพิธีกรรมทางศาสนา ทั้งของชาวไทยและชาวเมียนมาอย่างใกล้ชิดตลอด
ช่วงเวลาการเข้าพรรษาในปี พ.ศ. 2558 จึงทาให้ข้อมูลมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
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บทที่ 4
การผสมผสานพุทธศาสนาไทยและเมียนมา
การศึกษาแบบแผนการผสมผสานพระพุทธศาสนาไทยและเมียนมา ผู้เขียนได้ศึกษาผ่านวิถี
การปฏิบัติและประเพณีทางศาสนาของพุทธศาสนิกชนไทยและเมียนมา ตลอดจนการพัฒนาและใช้
ประโยชน์พื้นที่ทางศาสนาในพื้นที่อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง ได้แก่
แนวทางการผสมผสานการปฏิบัติทางศาสนาของพระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์เมียนมา และแนวทางการ
ผสมผสานการปฏิบัติและประเพณีของพุทธศาสนิกชนไทยและเมียนมา อันจะนาไปสู่บทสรุปของการ
อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมบนพื้นฐานของความเป็นพุทธศาสนิกชนนิกายเถรวาท โดยใช้ข้อมูล
วิจัยเอกสารและวิจัยสนามในพื้นที่ศึกษาตาบลท่าสายลวด พบว่าพื้นที่แม่สอดมีรากฐานวัฒนธรรม
เมียนมาอันนามาสู่การผสมผสานวัฒนธรรมถึงปัจจุบัน ดังต่อไปนี้
4.1 พัฒนาการเมืองแม่สอด
ผู้ วิจั ย ได้ร วบรวมข้ อมูล เอกสารจากหอจดหมายเหตุแห่ งชาติ และจากการสั มภาษณ์ค น
ท้องถิ่น โดยข้อมูลทางประวัติศาสตร์จะสามารถบอกร่องรอยของวัฒนธรรมไทยและเมียนมาที่เกิดขึ้น
ในพื้ น ที่ แ ม่ ส อดตลอดจนบทบาทของหน่ ว ยงานราชการสมัย ต่ า ง ๆ ที่ มี อิ ทธิ พ ลต่ อ กระบวนการ
ผสมผสานวัฒ นธรรมไทยและเมีย นมา ทั้งด้านการย้ายถิ่น ด้านการปกครอง ด้านการศาสนา
การศึกษา อันจะสะท้อนให้เห็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการผสมผสานวัฒนธรรมไทยและเมียนมา ตั้งแต่อดีต
ถึงปัจจุบัน ดังนี้
ข้อสันนิษฐานของเมืองแม่สอดเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจากศิลาจารึกหลักที่ 1 ที่ได้กล่าวถึง
เมืองฉอด อันเป็นเมืองของพ่อขุนสามชนที่ได้เดินทางไปตีสุโขทัย ทาให้ชาวแม่สอดส่วนใหญ่เชื่อว่า
เมืองฉอดคือเมืองแม่สอดในปัจจุบัน
“เดิมไม่ได้เรียกแม่สอด เค้าเรียกกันว่า ‘ศรีเมืองฉอด’ หน้าสถานีตารวจก็เรียก
ตลาดศรีเมืองฉอด เคยมีโรงหนัง โรมแรมพรเทพที่เป็นโรงแรมเก่าแก่ จนสาเนียงเพี้ยน
เป็น ‘แม่ซอด’ เจริญกว่าเมืองตาก ถ้าจะไปตากจะไม่เรียกว่าไปตาก จะเรียกว่าไปเมือง
ระแหง” (จันทร์ทิพย์ นายวม, สัมภาษณ์, 5 ก.ย.2558)

อย่างไรก็ตาม หลักฐานจากโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สันนิษฐานว่าเป็นเมืองฉอดปรากฏ
หลายสถานที่ ได้แก่ คูเมืองโบราณบริเวณชุมชนวัดดอนไชย อาเภอแม่สอด กับกาแพงเมืองฝั่งจังหวัด
เมียวดี ประเทศเมียนมา ที่เชื่อมโยงว่าเป็นเมืองฉอด อีกทั้งยังปรากฏกาแพงโบราณบริเวณตาบลแม่
ตื่น อาเภอแม่ระมาด และที่อาเภออุ้มผาง จังหวัดตาก นอกจากนั้นยังปรากฏหลักฐานเมืองโบราณที่
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คาดว่าเป็นเมืองของพ่อขุนสามชน เพราะมีโบราณสถาน เจดีย์ โบสถ์โบราณ 2 แห่ง บ่อน้าโบราณ
วัตถุเครื่องชามโบราณสมัยเชียงแสนและสมัยสุโขทัย อันแสดงว่าเป็นเมืองเก่า คือแม่ต้านงาไซ อาเภอ
ท่าสองยาง จังหวัดตาก ผู้เขียนมีโอกาสไปสัมภาษณ์พระกล้าหาญ อาสโภ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่ต้าน
เหนือ อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ซึ่งเป็นผู้ดูแลและทาการศึกษาประวัติศาสตร์เมืองเก่าแม่ต้าน
งาไซมากว่า 10 ปี สันนิษฐานว่า“บริเวณเมืองเก่าแห่งนี้มีพ่อขุนสามชนปกครอง โดยคาว่า ชน อาจมา
จากคาว่า ชล ซึ่งแปลว่าสายน้า หากขึ้นไปบนดอยแล้วมองลงมาบริเวณแม่น้าเมยที่ติดกับเมืองเก่านี้
จะเห็นโค้งน้าสามโค้งพอดีจึงคาดว่า พ่อขุนสามชนอาจมีความหมายว่าโค้งน้าสามโค้งที่มาชนกั นก็
เป็นได้” (พระกล้าหาญ อาสโภ, สัมภาษณ์, 21 ก.ย.2558) ผู้เขียนมองว่าข้อสันนิษฐานเมืองแม่สอด
คือเมืองของพ่อขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดนั้นยังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัด แต่ด้วยความเชื่อที่สืบทอดมานาน
ทาให้คนแม่สอดให้ความเคารพศรัทธากับพ่อขุนสามชนเป็นอย่างมาก โดยการสร้างศาลบูชาหรือหล่อ
รูปปั้นบูชาตามบ้านเรือนอย่างแพร่หลายจึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนไทยและเมียนมาในแม่สอด ซึ่งเป็น
สิ่งหนึ่งที่ช่วยหล่อหลอมผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ให้เกิดศรัทธาภายใต้ความเป็นคนแม่สอดร่วมกัน
ข้อสันนิษฐานอีกประการหนึ่งอันเป็นที่มาของเมืองแม่สอดนั้น แม่สอด มาจากคาว่า เมะซอด
เป็นภาษาเมียนมา ที่ข้าราชการไทยมาตรวจราชการและพบว่ามีคนต่างเชื้อชาติและภาษามาอาศัยอยู่
คือชาวเมียนมาและชาวไทใหญ่เป็นคนในบังคับของอังกฤษ ข้าราชการถามว่ามาอยู่นานหรือยังจึงตอบ
กลับไปว่า เมะซอด หมายถึง มาอยู่นานแล้ว ข้าราชการจึงไปกราบทู ลเรื่องราวและเรียกเมืองนี้ว่าแม่
สอดเป็นต้นมา (เจียมจิต ประกอบกิจ, สัมภาษณ์, 16 ต.ค. 2558) ดังนั้นการหาหลักฐานที่มาของการ
เรียกชื่อเมืองแม่สอดนั้นยังคงต้องศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์อีกมาก
อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้ใช้หลักฐานการสร้างวัดเป็นข้อสันนิษฐานในการเกิดชุมชนแม่สอด
โดยมีทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาตั้งชุมชน สร้างวัด และอาศัย อยู่ร่วมกันในพื้นที่แม่สอดมาอย่าง
ยาวนาน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของรากฐานวัฒนธรรมไทยและเมียนมา ที่สะท้อนผ่านการผสมผสานวิถี
ปฏิบัติและประเพณีทางศาสนาสืบทอดมาถึงปัจจุบัน ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล จากเอกสารจดหมายเหตุ
และเอกสารท้องถิ่นสรุปได้ ดังนี้
1) การตั้งวัดและชุมชน
ก่อนการตั้งถิ่นฐานของชาวไทยและเมียนมาในแม่สอด เดิมเป็นพื้นที่ที่มี ชาวกะเหรี่ยงอาศัย
อยู่ โดยมีวิถีชีวิตพึ่งพาอาศัยป่าและทาการเกษตรเลี้ยงชีพแบบครัวเรือน ปรากฏหลักฐานตั้งแต่สมัย
อยุธยา คือในบริเวณด่านแม่ละเมา จากการที่แม่สอดเป็นเส้นทางเดินทัพในการทาศึกสงครามระหว่าง
ไทยกับพม่าในสมัยนั้น จึงมีด่านสาหรับสอดแนมคอยป้องกันข้าศึก ซึ่งกลุ่มคนที่คอยส่งข่าวให้แก่ไทย
นั่นก็คือชาวกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ ซึ่งมีการบันทึกหลักฐานไว้ในจารึกวัดเชตะวันคีรี บ้านแม่
ละเมา ตาบลพะวอ อาเภอแม่สอด ตั้งอยู่ในหุบเขาระหว่างเส้นทางแม่สอด-ตาก ห่างจากตัวเมืองแม่
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สอดในปั จ จุ บั น ประมาณ 30 กิ โ ลเมตร สั น นิ ษ ฐานว่ า เป็ น ที่ ตั้ ง ด่ า นแม่ ล ะเมาในอดี ต อี ก ทั้ ง
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชาวแม่สอดเชื่อว่า นายด่านที่ป้องกันข้าศึกในสมัยกรุงธนบุรีคือขุนพะวอ
เป็นชาวกะเหรี่ยงที่พระเจ้าตากสินแต่งตั้งให้เป็นนายด่าน จนกระทั่งมีพม่าข้ามแดนผ่านด่านแม่ละเมา
เพื่อจะไปเมืองตาก ขุนพะวอและชาวบ้านด่านแม่ละเมาจึงช่วยกันต่อสู้จ นเสียชีวิตทั้งหมู่บ้าน จน
กลายเป็ นหมู่บ้านร้าง ซึ่งขุนพะวอนั้นเป็นนักรบกะเหรี่ยงที่คนแม่สอดและอาเภอใกล้เคียงให้การ
เคารพนับถือมาก จึงมีการตั้งศาลเคารพบูชาหลายแห่งทั่วอาเภอแม่สอด และมักจะจัดงานประจาปีที่
ศาลพะวอ โดยมีทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาจากหลายอาเภอมาร่วมพิธีกรรมจานวนมาก
อย่างไรก็ตามลักษณะของวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงนั้นเป็นเพียงหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ดารงชีพ
พึ่งพาตัวเอง ยังไม่เป็นชุมชนในลักษณะของการตั้งวัดตั้งบ้านเรือนที่สามารถบ่งบอกถึงวัฒนธรรมของ
แม่สอดได้ ผู้วิจัยจึงรวบรวมหลักฐานการตั้งวัดในพื้นที่อาเภอแม่สอด พบว่าวัดแห่งแรกของแม่สอดคือ
วัดชุมพลคีรี ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครแม่สอด จากหลักฐานของวัดได้บันทึกว่ามีการก่อตั้งในปี พ.ศ.
2314 ชาวบ้านเรียกว่า “วัดก๋าง”หรือ“วัดกลาง” เพราะตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองแม่สอดในปัจจุบัน
และทางทิศเหนือของวัดมีลาห้วยแม่สอด ซึ่งเหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานของผู้คน สันนิษฐานได้ว่าชุมชน
แรกของแม่สอดอาจเกิดขึ้นก่อนปี พ.ศ.2314 หลังจากนั้นจึงได้มีการสร้างวัดขึ้น ปัจจุบันวัดชุมพลคีรี
เป็นวัดไทยที่มีวัฒนธรรมแบบไทยล้านนา จึงคาดว่ากลุ่มคนที่มาตั้งชุมชนแห่งแรกนั้นอาจเป็นคนไทย
ล้านนา ต่อมาปี พ.ศ.2328 มีการสร้างวัดมณีไพรสณฑ์ ซึ่งเป็นวัดไทยล้านนาอีกแห่ง ห่างจากวัดชุมพล
คีรีไปทางทิศตะวันออก 1 กิโลเมตร เดิมชื่อวัดน้าล้อม เพราะล้อมด้วยลาห้วยแม่สอดและเป็นป่าจึง
เปลี่ยนชื่อเป็นวัดมณีไพรสณฑ์
ผู้วิจัยสันนิษฐานว่ามีการตั้งชุมชนในบริเวณนี้ เป็นเพราะพื้นที่แม่สอดเป็นเส้ นทางค้าขายของ
พ่อค้าจากเมืองต่าง ๆ ในภาคเหนือมาตั้งแต่โบราณ โดยเส้นทางการค้ามี 3 เส้นทาง เป็นเส้นทางจาก
ภาคเหนือของไทยไปสู่เมืองเมาะละแหม่ง ประเทศเมียนมา โดยทั้ง 3 เส้นทางจะต้องผ่านแม่สอดก่อน
ข้ามไปยังเมาะละแหม่ง พื้นที่แม่สอดจึงเป็นทางผ่านและเป็นจุดพักวัวต่า ง โดยเส้นทางแรกคือเมือง
เมาะละแหม่ง-แม่ฮ่องสอน โดยผ่านเมืองสาคัญ ดังนี้ เมาะละแหม่ง -ผ่าปุ่น-แม่สอด-แม่ระมาด-ท่าสอง
ยาง-แม่ตื่น-วังลุง -บ่อหลวง-แม่ลาย-แม่เหาะ-แม่สะเรียง เส้ นทางที่ส องคือเส้นทางเมาะละแหม่ง เชียงใหม่ ซึ่งออกจากเมาะละแหม่ง-แม่สอด-ระแหง-เถิน-ลี้-ลาพูน-เชียงใหม่ และเส้นทางสุดท้ายคือ
เมาะละแหม่ง-ลาปาง ออกจากเมาะละแหม่ง -แม่สอด-ตากเลียบแม่น้าวังขึ้นไปลาปาง (อนุรักษ์ พันธุ
รัตน์, 2541: 5 ) จึงทาให้มีคนไทยภาคเหนือมาตั้งถิ่นฐาน ซึ่งพบว่าคนเหนือในแม่สอดส่วนใหญ่มาจาก
เถิน แม่พริก จังหวัดลาปาง และลี้ จังหวัดลาพูน เดินทางมาค้าขายวัวต่างแล้วจึงชวนพี่น้องมาตั้งหลัก
ปักฐานทาการเกษตรที่แม่สอด เพราะแม่สอดเป็นแอ่งกระทะที่อุดมสมบูรณ์ ส่วนทางภาคเหนือขึ้นไป
นั้นบางฤดูแห้งแล้งทาการเกษตรไม่ได้ รวมทั้งถูกเจ้าเมืองเก็บภาษีราคาแพง จึงอพยพมาอยู่ที่แม่สอด
บางส่วนก็ข้ามแม่น้าเมยไปทาเกษตรที่บ้านห้วยส้าน ฝั่งประเทศเมียนมา เพราะมีความอุดมสมบูรณ์
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น้าดีดินดีจนเป็นที่กล่าวขานว่า “ห้วยส้านนาไซ เข้าง่ายออกยาก” ซึ่งชุมชนห้วยส้านเกิดขึ้นประมาณ
ปีพ.ศ.2350 ในสมัยที่พื้นที่บริเวณนี้ยังเป็นของไทย มีอาณาเขตติดต่อกับเมืองมะละแหม่ง หัวเมือง
มอญ โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีกั้นเขตแดน (พระนคร ปญฺญาวชิโร, 2559: 14-23)
นอกจากนั้นเส้นทางการค้าดังกล่าวก็มีพ่อค้าไทใหญ่ พม่า ตองซู เดินทางค้าขายโดยเฉพาะ
พ่อค้าไทใหญ่บรรทุกสินค้าด้วยแรงงานวัวเดินทางจากรัฐฉานไปมาตามเส้นทางดังกล่าว จึงได้ตั้งจุดพัก
วัวซึ่งอยู่บริเวณทิศใต้ของวัดชุมพลคีรีและวัดมณีไพรสณฑ์ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของชุมชนชาวไทใหญ่แม่
สอด คาดว่าเริ่มต้นตั้งชุมชนก่อนปี พ.ศ. 2350 หรือก่อนที่จะมีบ้านห้วยส้าน เพราะจากการสัมภาษณ์
ผู้เฒ่าผู้แก่ที่เคยอยูบ่ ้านห้วยส้านเล่าขานกันมาว่าแม่สอดสมัยนั้นมีคนหลากหลายชาติไม่ว่าจะเป็นพม่า
ไทใหญ่ กะเหรี่ยงก่อนที่จะมีบ้านห้วยส้าน (บุญศรี ดวงใจ, สัมภาษณ์, 17 ส.ค.2558) และเมื่อพบว่า
สถานที่เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานเพราะเป็นจุดค้าขายที่สาคัญจึงได้ชวนญาติพี่น้องมาอาศัยบริเวณที่พัก
วัวเรียกว่า “กองเงี้ยว” ตั้งอยู่บริเวณถนนประสาทวิถีหรือชุมชนวัดหลวงในปัจจุบัน ส่วนหลักฐานการ
สร้างวัดของชาวไทใหญ่ปรากฏหลักฐานว่า เจ้าฟ้า 2 พี่น้องจากรัฐฉานได้อพยพหนีการสงครามจาก
การยึดรัฐฉานของทหารพม่า จึงได้ตั้งบ้านเรือนและสร้างสานักสงฆ์แห่งแรกของชาวไทใหญ่รังแร้ง
บริเวณบ้านดอนไชยในปัจจุบัน (อนุรักษ์ พันธุรัตน์ , 2541: 79 ) ต่อมาเดินทางไปมาลาบากจึงย้ายวัด
มาเป็นวัดเงี้ยวหลวงหรือวัดแม่ซอดน่าด่าน โดยมีหลักฐานการก่อตั้งวัดปี พ.ศ.2400 ได้ขยับขยายเป็น
ชุมชนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณถนนประสาทวิถีหรือชุมชนวัดหลวงในปัจจุบัน เหตุที่เรียกวัดหลวงนั้นเป็น
เพราะบริเวณชุมชนไทใหญ่มีหลากหลายชาติพันธุ์ทั้งคนพม่า ไทใหญ่ คนไทยล้านนา ดังนั้นพระพล
สงคราม นายด่านแม่สอด จึงกราบบังคมทูลรัชกาลที่ 5 ให้เป็นวัดที่ได้พระราชทานวิสุงคามสีมาแห่ง
แรกในแม่สอดในปี พ.ศ. 2440 นอกจากนั้นเขตเทศบาลนครแม่สอดยังปรากฏวัดและชุมชนคนไท
ใหญ่อีก 2 แห่ง คือวัดภาวนานิยมาราม(ป่าเก่า) สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2445 และวัดสุนทริกาวาส(ป่าใหม่)
สร้างขึ้นปี พ.ศ.2447 อีกทั้งยังมีชุมชนคนไทใหญ่เก่าแก่ตั้งอยู่ในตาบลท่าสายลวด อันเป็นพื้นที่ติดกับ
แม่น้าเมยเป็นจุดสาคัญสาหรับเดินทางข้ามแดน คือ บ้านแม่ตาวหมู่ 1 ชุมชนแห่งนี้มีผู้นาคือนายมุ้ง
ภายหลังได้รับแต่งตั้งเป็นหมื่นอาจกาแหงหาญ พ่อค้าวัวต่างชาวไทใหญ่มาแผ้วถางป่าตั้งชุมชนสร้างวัด
ขึน้ คือวัดแม่ตาวเงี้ยวหรือวัดไทยวัฒนารามก่อตั้งวัดในปี พ.ศ.2410 และอีกชุมชนคือ บ้านท่าอาจ หมู่
3 ในอดีตเป็นแหล่งปลูกยาสูบของชาวไทใหญ่ และได้สร้างวัดท่าอาจใหม่ในปี พ.ศ.2483 แต่เดิมวัดไท
ใหญ่มีพื้นที่ศาสนาที่มีสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมแบบไทใหญ่และมีวิถีปฏิบัติทางศาสนาวัฒนธรรม
แบบไทใหญ่ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับวัฒ นธรรมเมียนมา ภายหลังเมื่อมีพระสงฆ์ชาวเมียนมามาจา
พรรษามากขึ้น ประกอบกับพระสงฆ์ไทใหญ่น้อยลงเพราะส่วนหนึ่งผสมกลมกลืนไปกับชาวไทย ทาให้
พื้นที่ศาสนากลายเป็นแบบเมียนมาและมีวิถีปฏิบัติและประเพณีแบบเมียนมา ดังนั้นผู้วิจัยจึงเรียกวัด
ทั้ง 5 วัดในบริบทปัจจุบันว่าวัดเมียนมา
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“คนไทใหญ่ที่แม่สอดเริ่มต้นจากการค้าขายจากพม่าผ่านแม่สอดไปปากน้าโพและ
คาดว่าจะเลยไปถึงเขมร เอาเครื่องเขินไปขายกัน และมีอีกหลายเส้นทาง จึงเริ่มตั้ง
แหล่งที่พักและสร้างวัด โดยวัดแรกของไทใหญ่เคยเป็นแค่สานักสงฆ์รังแร้งตรงวั ดดอน
ไชย ชาวบ้านบอกเป็นวัดตองซูเพราะมีคนตองซูอยู่ แต่คนไปสร้างคือคนไทใหญ่เพราะ
ชุมชนหลักจะอยู่ตรงวัดหลวง มีสานักสงฆ์เล็ก ๆ มีมอญ พม่าขึ้นมากหน่อยตรงโรงแรม
พรเทพ และอีกแห่งคือวัดวิมุติยาราม แต่พอพระน้อยเลยยุบไป ปัจจุบันเป็นสถานีวิทยุ
AM ซึ่งเป็นขอบเขตของวัดหลวงทั้งหมด” (ปาน มณติ๊บ, สัมภาษณ์, 20 มิ.ย.2559)
“คนแม่สอดกับห้วยส้านเชื่อมโยงกัน เพราะฝั่งห้วยส้านก็มีคนไทใหญ่ไปอยู่แต่ไม่
มาก เป็นญาติกันนี่แหละ แต่แม่สอดเกิดก่อน เพราะคนห้วยส้านมาจากเมืองเถิน แม่
พริก ลาปาง เข้ามาทางแม่ระมาดลงมาแม่สอดก่อน แล้วจึงข้ามน้าเมยไปห้วยส้าน
ชุมชนแรก ๆ อยู่ตรงตลาดบ้านไม้เก่าตรงหน้าโรงพัก มีทั้งคนเหนือ คนไทใหญ่ ส่วนคน
ไทใหญ่ตรงวัดหลวงมาก่อนตรงแม่ตาว แต่เดิมเป็นเส้นทางค้าขายกัน ยังไม่ได้ตั้งหมู่บ้าน
เดินทางมาจากเมืองดอยหรือไตหลอยคือเป็นไทใหญ่ที่อยู่บนดอย จนชุดผู้ใหญ่มุ้ง(ขุนกา
แหงหาญ) นี่แหละมาบุกเบิกบ้านแม่ตาวตอนปีพ.ศ.2400 บางส่วนก็ตั้งถิ่นฐานที่แม่สอด
บางส่วนก็เลยไปค้าขายต่อที่เชียงใหม่ ” (เอี่ยม ถาตุ่ม, สัมภาษณ์, 30 ต.ค. 2558)

ต่อมาหลังจากที่พม่าตกเป็นอาณานิคมอังกฤษในปี พ.ศ.2367 อังกฤษยึดหัวเมืองมอญ โดยมี
เมืองหลวงคือเมาะละแหม่ง ในการเป็นเมืองท่าส าคัญ มีการตั้งโรงเรียนป่าไม้ ประกอบกับมีโ รค
ระบาดในโคกระบือ จึงทาการติดต่อซื้อโคกระบือจากทางล้านนา รวมทั้งการติดต่อทาป่าสักจึงเป็นยุค
ของการเข้ า มาท างาน เช่า ที่ น า เช่ า ที่ ทาป่ า ในพื้ น ที่ แม่ ส อดของคนในบั ง คั บ อั ง กฤษ ได้ แ ก่ พม่ า
กะเหรี่ยง ตองซู มอญในความดูแลของกงสุลอังกฤษและมีฐานะเป็นลูกค้าของไทย คนท้องถิ่นแม่สอด
ได้รับจ้างทางานกับคนในบังคับอังกฤษ บริษัทบอมเบย์เบอร์มาของอังกฤษที่สัมปทานทาไม้ขอนสัก
ได้มาตั้งบริษัทบริเวณโรงแรมพรเทพและจ้างคนไทใหญ่ท้องถิ่นทางาน มีที่พักไม้ตรงด่านแม่สอดหรือ
วัดดอนแก้วในปัจจุบัน ซึ่งที่เรียกว่าบ้านพะหน่อเก เพราะมีเศรษฐีกะเหรี่ยงชื่อพะหน่อเกเป็นคนใน
บังคับอังกฤษเข้ามาทาไม้ขอนสัก และพาพวกตั้งบ้านเรือนทาไม้อยู่บริเวณด่านแม่สอด มีการสร้าง
เจดีย์เล็ก ๆ เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ทาให้เรียกพื้นที่ตรงนี้ว่าบ้านพะหน่อเก และเป็นพื้นที่
ตรวจตราและจ่ายภาษีสินค้าเข้าออก (เจียมจิต ประกอบกิจ , สัมภาษณ์, 16 ต.ค. 2558) อีกทั้ง
จดหมายเหตุในรัชกาลที่ 4 – 5 มักปรากฏหนังสือขออนุญาตคนในบังคับอังกฤษขอเช่าที่ทานาหน้า
ด่าน ขยายพื้นที่ทาป่าสัก และมักเกิดคดีความระหว่างชาวด่านกับคนในบังคับอังกฤษเป็นประจา โดย
แม่สอดสมัยนั้นมีเพียงข้าราชการที่ทาหน้าที่เป็นนายด่านและมีขุนหมื่นที่แต่งตั้งจากราษฎรให้ช่วยกัน
ดูแลบ้านเมืองโดยเฉพาะโจรผู้ร้ ายที่มักข้ามแดนหลบหนีจนเป็นที่ร้องทุกข์ระหว่างไทย พม่า และ
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ล้านนา ดังนั้นบ้านพะหน่อเก จึงได้รับการยกฐานะเป็นอาเภอแม่สอดในปี พ.ศ.2441 โดยมีพระอินทร์
คีรีนายด่านเป็นนายอาเภอคนแรก (อนุรักษ์ พันธุรัตน์, 2541)
หลั ง จากนั้ น เมื่ อ แม่ ส อดมี ก ารค้ า ขายที่ ดี บ้ า นเมื อ งมี ค วามเจริ ญ มากขึ้ น จึ ง มี ช าวไทย
ภาคเหนื อ จากล าพู น ล าปางอพยพตามมาอยู่ ร่ ว มกั บ เครื อ ญาติ อี ก จ านวนมาก ส่ ว นใหญ่ ม าท า
เกษตรกรรม ค้าขายกับชาวเมียนมา ส่วนใหญ่มาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณบ้านสองแคว บ้านตาลเดี่ยว
ในเขตเทศบาลนครแม่สอด รวมทั้งตาบลแม่ปะ และตาบลท่าสายลวด โดยในบริเวณบ้านวังตะเคียน
ซึ่งเป็นพื้นที่ศึกษาที่ตั้งอยู่ในตาบลท่าสายลวด ได้ปรากฏหลักฐานการก่อตั้งชุมชนวังตะเคียนประมาณ
ปี พ.ศ.2476 ผู้คนอพยพมาจากภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงราย ลาพูน ลาปาง น่าน แพร่ เป็นต้น
ประมาณ 10 ครอบครัว จากนั้นจึงมีการแต่งงานกับชาวเมียนมาและขยายครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น
(โสภา สุขวิทยาภรณ์ , 2540: 1) สะท้อนให้เห็นว่าแม่สอดได้กลายเป็นชุมชนใหญ่ ที่มีรากฐานทาง
วัฒนธรรมอันเป็นลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ โดยเฉพาะวัฒนธรรมไท
ใหญ่และพม่าที่เข้ามาผสมผสานกับวัฒนธรรมไทยล้านนา ประกอบกับการตั้งวัดไทใหญ่ที่มีการปฏิบัติ
ศาสนาแบบประเทศเมียนมาหลายแห่ง อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจชาวเมียนมาชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่เข้ามา
ในพื้นที่แม่สอดสมัยนั้น สะท้อนให้เห็นว่าวัดอันเป็นศูนย์กลางทางพุทธศาสนาของชาวเมียนมา ได้
วางรากฐานวัฒนธรรมอันแข็งแกร่งที่ทาให้คนแม่สอดรับวิถีปฏิบัติและประเพณีแบบเมียนมาเข้ามา
ผสมผสานมาจนถึงปัจจุบัน
ซึ่งอาจสรุปได้ว่าวัฒนธรรมเมียนมาของแม่สอดปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดตั้งแต่ยุคก่อตั้งวัด
และชุมชน สอดคล้องกับหลักฐานที่ปรากฏในเอกสารหอจดหมายเหตุในปี พ.ศ.2435 ที่ข้าราชการใน
สมัยรัชกาลที่ 5 เข้ามาตรวจป่าไม้เมืองตากตามหน้าด่าน รวมไปถึงดินแดนฝ่ายอังกฤษซึ่งเป็นประเทศ
เมียนมาในปัจจุบัน พบว่าสมัยนั้นมีคนต่างชาติ เข้ามาอาศัยในฝั่งไทยเป็นจานวนมาก เนื่องจากมีการ
ตั้งด่านแม่สอดกับด่านเมียวดีเก็บภาษีสินค้าพ่อค้าจากชาวไทยและเมียนมา โดยบริเวณด่านแม่สอดมี
ชุมชนคนไทยล้านนา ไทใหญ่และพม่า มาตั้งถิ่นฐานรวมอยู่ประมาณ 260 หลังคาเรือน ทานา ทาไร่ ตี
ดาบ เป็นต้น โดยฝั่งด่านเมียวดีนั้น มีประชากรมากกว่าฝั่งไทยเพราะมีถึง 350 ครัวเรือน ซึ่งถูก
ปกครองภายใต้อาณานิคมอังกฤษที่มีความเข้มงวดกว่า เช่น ห้ามพกอาวุธหรือปืนในเมียนมา จึงมีชาว
เมี ย นมาอพยพมาตั้ง ชุม ชนตี ดาบฝั่ ง ไทย เพราะฝั่ งไทยนั้ นอิ ส รเสรี กว่ า เนื่อ งจากสมัย นั้ นยั งไม่ มี
ข้าราชการมาปกครองดูแลแม่สอดเพราะเป็นเมืองทุรกันดารและมีไข้ป่าระบาด ด้วยเหตุนี้ข้าราชการ
ที่มาตรวจป่าไม้จึงนาปรากฏการณ์ที่พบเห็นไปกราบทูลรัชกาลที่ 5 ในจดหมายเหตุ ดังนี้
“ด่านแม่สอดตั้งอยู่ริมห้วยแม่สอดห่างจากลาน้าเมยไป 50 เส้น มีบ้านไทย ลาว
เงี้ยว พม่า 260 หลังคาเรือน มีคนประมาณ 3000 คนเศษ มีวัด 2 วัด พระสงฆ์เป็น
ลาววัดหนึ่ง ทั้งพระทั้งเณร 7 รูป อีกวัดหนึ่ง 5 รูป ราษฎรอาศัยอยู่ตามหน้าด่านทาไร่
ทานาบ้าง ขอนสักบ้าง ข้าวเปลือกซื้อขายกันสัต 25 ทนาน 100 สัต เป็นเกวียนละ 45
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บาท ข้าวสารถังละ 1 บาท มีร้านขายผ้า ของกิน 23 ร้าน มีพวกเงี้ยว พม่า ซึ่งยกมา
จากด่านเมียวดีแดนฝ่ายบังคับอังกฤษ ตั้งบ้านเรือนตีดาบมีดขาย 6 เรือนเพราะแดน
พม่าไม่ให้ตีดาบขาย ปืนก็ไ ม่ให้ถือในเขตพม่า เว้นแต่ ได้รับอนุญาตต่ อเจ้าพนักงาน
สินค้าที่เดินข้ามด่านออกไปจาหน่ายในแดนพม่าฝ่ายอังกฤษ ที่ตาบลบ้านเกาะกริกบ้าง
เมืองมระแมนบ้าง คือ ช้าง ม้า โค กระบือและผ้าไหมต่าง ๆ เรียกว่า สินค้าขาออกได้
จานวนบาญชีที่ด่านแม่ซอด สินค้าหาบไปสยามเป็นพวกตองซู เงี้ยว ลาว ลูกค้าหาได้
เสียค่าธรรมเนียมแลสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ด่านแม่ซอดไม่ เป็นแต่เมื่อซื้อขายกันที่หน้าด่าน ต้อง
เสียค่ารูปพรรณเท่านั้น ค่าธรรมเนียมสัตว์พาหนะที่เข้าไปเขตแดนพม่าฝ่ายอังกฤษถึง
ตาบลบ้านเกาะกริก เจ้าพนักงานเก็บหนังสือซื้อขาย ลูกค้าจากมระแมนและบ้านเกาะ
กริกจะหาบผ้าม่าน ผ้าไหม กล่องพม่าและของเล็กน้อยที่หาบได้ มีพลอย ทับทิมทา
รูปพรรณบ้าง เม็ดบ้างกลับแดนสยาม อังกฤษเรียกค่าธรรมเนียมตีราคาสิ่งของเก็บ 2 รู
ปีย์ แล้วจึงออกใบอนุญาตเปิดด่านให้ลูกค้าชนิดนี้ ปีหนึ่งไม่ต่ากว่า 3000 ส่วนด่านเมีย
วดีตั้งอยู่ริมน้าเมยตรงด่านแม่ซอดข้าม มีร้านราษฎรตั้งบ้านเรือนหนาแน่นประมาณ
350 หลัง อังกฤษเรียกค่าธรรมเนียมตั้งบ้านเรือนคนมีครัวแล้ว คนละ 1 บาท 32 อัฐ
ผู้ชายยังไม่มีครัวคนละ 48 อัฐ เรียกค่าหลังคาเรือนแทนค่าไร่นาเรือนละ 24 อัฐ ถ้าอยู่
พ้นหน้าด่านเข้าไปถึงบ้านเกาะกริกมี ครัวแล้ว 3 บาท 48 อัฐ ผู้ชายไม่มีครัวคนละ 1
บาท 56 อัฐ เก็บค่าที่บ้านละ 54 อัฐ มีนาเรียกเท่ากับที่บ้าน ถ้าบ้านใครมีต้นไม้ซึ่งเป็น
ผลต่างๆพื้นบ้านเจ้าพนักงานเก็บค่าที่สูงมาเป็นบ้านละ 60 อัฐ” (ร.5ม.16/11, 13ก.พ.
111-4พ.ย.112)

สะท้อนให้เห็นว่ามีการตั้งถิ่นฐานของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติทั้งคนไทยและคนเมียนมาใน
พื้นที่แม่สอด จากการไปมาหาสู่จากการค้าขายและทาเกษตรกรรม ซึ่งทาให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
คนไทยและเมียนมาที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน ย่อมเกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน อีกทั้งยัง
ปรากฏหลักฐานของการตั้งวัดอันแสดงถึงความเป็นชุ มชนที่มั่นคง โดยวัดแรกของแม่สอดที่ได้รับ
พระราชทานให้เป็นวัดหลวงนั้นเป็นวัดเมียนมา จากเอกสารราชการมอบใบพระราชทานวิสุงคามสีมา
แก่ วั ด แม่ ซ อดน่ า ด่ า นความว่ า “พระพลฯสงครามกั บ หลวงรามรณรงค์ ไ ด้ ก ราบบั ง คมทู ล ขอ
พระราชทานวิสุงคามสีมาเขตพระอุโบสถวัดหลวงให้แก่ เงี้ยว , ไทย-ลาว1 พระราชทานวันที่ 31 มี.ค.
ปีพ.ศ.2440 รศ. 116” ยิ่งแสดงให้เห็นว่าประชาชนและข้าราชการต่างยอมรับวัดเมียนมาในไทย โดย
วัดเมียนมาในแม่สอดมีทั้งหมด 5 วัด ที่คนไทยและเมียนมาจะมีประเพณีเวียนกันขึ้นวัด ร่วมกัน ได้แก่
วัดแม่ซอดน่าด่าน วัดสุนทริกาวาส(ป่าเก่า) วัดภาวนานิยมาราม(ป่าใหม่) วัดไทยวัฒนาราม และวัด
ท่าอาจใหม่ อีกทั้งวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา 9 วัดแรกในเขตเทศบาลนครแม่สอด จะเรียก
1

ไทย-ลาว ในที่นี ้หมายถึงคนไทยล้ านนา คนแม่สอดจะเรียกคนไทยเหนือหรือไทยล้ านนาว่าคนลาว หรือบ้ านลาว (นางเจียม
จิต ประกอบกิจ, สัมภาษณ์, 18 มิ.ย.2559)
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กันว่าทาเนียบ 9 วัด ซึ่งประกอบด้วยวัดไทย 6 วัด ได้แก่ วัดชุมพลคีรี วัดมณีไพรสณฑ์ วัดอรัญเขต
วัดดอนไชย วัดดอนแก้ว วัดบุญญาวาส และวัดเมียนมา 3 วัด ได้แก่ วัดแม่ซอดน่าด่าน วัดภาวนานิย
มาราม(ป่าเก่า) วัดสุนทริยกาวาส(ป่าใหม่) ดังนั้นโอกาสของการบูรณาการและผสมผสานประเพณี
วัฒนธรรม ตลอดจนการปฏิบัติศาสนาแบบเมียนมากับวัฒนธรรมไทยนั้นเป็นที่ ยอมรับและปฏิบัติมา
อย่างยาวนานจนปรากฏให้เห็น ในปัจจุบัน อีกทั้งสมัยรัชกาลที่ 5 ยังมีการจัดการศาสนา โดยแต่งตั้ง
บทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์ในรูปแบบเจ้าคณะแขวงและเจ้าคณะหมวดในแม่สอด และจัดทาทาเนียบ
วัดแสดงจานวนพระสงฆ์และสามเณรอีกด้วย อันปรากฏในจดหมายเหตุรัชกาลที่ 5 ดังนี้
“เมืองตาก ร.ศ.117 มี17วัด พระ 30 รูป เณร 49 รูป ศิษย์ 53 คน ไม่มีเจ้าคณะ
ศักดิ์ ส่วนเมืองแม่ สอดมี เจ้าคณะแขวง คือ พระครูสมณพันธ์บ ริหาร เดิมชื่ อ พระ
ปัญญา จากวัดอรัญญอาณาเขตร์ แต่งตั้งโดยผู้ว่าที่เจ้าคณะแขวง เป็นอุปัชฌาย์ วัดแม่
สอด ตาบลอรัญวา อาเภอแม่สอด มีเจ้าคณะหมวด3รูป ได้แก่ ปลัดเคลือบ อยู่วัดจันต
ประเทศ ตาบลจันตประเทศ เจ้าอธิการอู๊ด อยู่วัดแม่ระมาด ตาบลแม่ระมาด และ
ใบฎีกาประเทศ วัดแม่กุน้อย ตาบลแม่กุน้อย (ร.5ศ12/38, 28ม.ค.119-20ส.ค.120)

ดังนั้นปี พ.ศ.2441 ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการจัดการศาสนา แต่งตั้งพระสงฆ์ให้มีบทบาทหน้าที่
ในพื้นที่แม่สอดและมีวัดสาคัญต่าง ๆ เกิดขึ้นในแม่สอดหลายวัดแล้ว อันแสดงถึงความเป็นชุมชนพุทธ
ที่เข้มแข็ง แม้จ ะมีความแตกต่างทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม แต่ด้ว ยความเป็นพุทธศาสนิกชน
เหมือนกันทาให้เกิดการยอมรับวัฒนธรรมประเพณีของเมียนมาในพื้นที่ฝั่งไทยได้ง่าย สะท้อนให้เห็น
ว่าคนแม่สอดยอมรับความแตกต่างทางชาติพันธุ์และอัตลักษณ์ทางศาสนาแบบเมียนมาอย่างยาวนาน
จึงเป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้เห็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่า งไทยและเมียนมาในปัจจุบันโดย
ปราศจากความขัดแย้งได้ นอกจากการตั้งวัดและชุมชนแล้ว เมื่อประชาชนมาอยู่ร่วมกันย่อมมีการ
สร้างโรงเรียนเพื่อให้การศึกษาแก่ลูกหลาน ด้วยเหตุที่แม่สอดมีประชาชนหลากหลายชาติพันธุ์ การ
จัดการศึกษาจึงมีลักษณะของการให้ความสาคัญกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม ดังนี้
2) การสร้างโรงเรียนและจัดการศึกษา
การสร้างโรงเรียนและการจัดการศึกษาทาให้เห็นภาพความเป็นเมืองแม่สอด โดยเฉพาะการให้
การศึกษาแก่คนหลากหลายชาติพันธุ์ ทั้งคนแม่สอดท้องถิ่นและคนในบังคับอังกฤษด้วย จากจดหมาย
เหตุแห่งชาติในปี พ.ศ.2463-2464 พระสงฆ์และชาวบ้านรวมทั้งข้าราชการช่วยกันซื้อที่ดินและเรือน
ไม้เพื่อเป็นโรงเรียนให้แก่เด็กในแม่สอดได้ความว่า
“ขุนเทพอาญาเป็นหัวหน้าจัดการซื้อเรือน1หลังและที่ดินเพื่อจัดตั้งโรงเรียนที่ตาบล
แม่ระมาดจากนายโพติน ซึ่งรับจ้างเลื่อยไม้อยู่ในเขตอังกฤษจึงยังไม่ได้ทาหนังสือสัญญา
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ซื้อขาย โดยขุนวิจิตรสั่งการให้ไปหาหลักฐานให้มณฑลตรวจสอบก่อน เบื้องต้นมีผู้ร่วม
บริจาคจานวนเงิน 200บาท ได้แก่ พระครูรัตนสิมารักษ์ เจ้าคณะแขวง กานันขุนระมาด
ไมตรี ปลัดขุนเทพอาญา ผู้ใหญ่บ้าน เสมียนและชาวบ้าน รวม 25 คน” ( ศธ.51.7/36,
2พ.ย.2463 – 1ก.ค. 2464)

สะท้อนให้เห็นว่าในช่วงเวลาปี พ.ศ.2464 คนในแม่สอดมีความพยายามจะสร้างโรงเรียน ซึ่ง
มีผู้สนับสนุนเป็นทั้งพระสงฆ์ ผู้นาชุมชน ชาวบ้านชาวไทยและเมียนมา นอกจากนั้นยังสะท้อนให้เห็น
การประกอบอาชีพของคนในพื้นที่ ที่ไปทางานในเขตอาณานิคมอังกฤษ ซึ่งเป็นฝั่งเมียนมาในปัจจุบัน
จนกระทั่งปี พ.ศ.2474 ได้มีการยุบโรงเรียนประชาบาลและให้มีการก่อสร้างใหม่ให้มีความยิ่งใหญ่
เหมาะสมต่อการเป็นเมืองชายแดนได้ความว่า
“สมุหเทศาภิบาลกราบทูนมหาอามาตย์เอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าธานีนิวัต
เสนาบดีกระทรวงธรรมการ ขอปลูกสร้างโรงเรียนถาวรประชาบาลอาเภอขึ้นในอาเภอ
แม่สอด 1 หลังในที่นาหลวงใกล้อาเภอ ซึ่งขึ้นบัญชีอยู่กับกรมรักษาที่หลวง โดยยุบ
โรงเรียนประชาบาลตาบลแม่สอด 1 และ 2 กับโรงเรียนรัฐบาลประจาอาเภอให้เป็น
โรงเรี ย นเดี ย วกั น เพราะสถานที่ เ ล่ า เรี ย นนั้ น อาศั ย ศาลาวั ด ซึ่ งไม่ มี ค วามสะดวก
โดยเฉพาะโรงเรียนรัฐบาลที่ไม่สมฐานะ อีกทั้งติดเขตแดนต่างประเทศควรมีโรงเรียนให้
เป็นหลักฐานเชิดชูไว้สักแห่งหนึ่ง” (ศธ.35.3/35, 19-28 พ.ค. 2474)

โดยมีแผนที่แสดงที่ดินหลวงไว้สร้างโรงเรียน 17 ไร่ 1 งาน 77 วา ติดถนนสายใหม่และสาย
เก่า เจ้าของที่ดินใกล้เคียงทางทิศตะวันออก คือที่ดินของนายเต่า นายดาเฮียง และส่างที ส่วนทิศใต้
ได้แก่ ที่ดินของนายปันติ ที่นานายหนุ่ม ที่นานายโพยง ที่ดินนายห้องเส่ง และทิศตะวันตก ได้แก่ ที่
นายโพซิน บ้านนางเตงซีน บ้านนายโพหม่อง บ้านนางปิมะละ บ้านนายปู่ บ้านหม่องปะจ่าย อาจ
สรุปได้ว่า เจ้าของบ้านเรือนและที่ดินในช่วงปี พ.ศ. 2476 หรือสมัยรัชกาลที่ 7 มีชุมชนคนหลายเชื้อ
ชาติ สังเกตจากชื่อคนที่ไม่เหมือนชื่อคนไทย โดยเฉพาะคานาหน้าว่า ‘ส่าง’ ใช้เรียกชายชาวไทใหญ่ที่
เคยบวชเรียน และชุมชนบริเวณนี้เหมาะสมต่อการตั้งโรงเรียนที่มีมาตรฐานประจาอาเภอแม่สอดแทน
การเรียนการสอนในศาลาวัดที่ไม่สะดวกนัก
นอกจากคนแม่สอดจะเห็นความสาคัญทางการศึกษา โดยการร่วมกันก่อสร้างโรงเรียนขึ้น
มาแล้ ว ข้าราชการยั งให้ ความส าคัญกับการจัดการหลั กสูตรท้องถิ่นที่คานึงถึงความต้องการของ
นักเรียนหลากหลายชาติพันธุ์ ที่ต้องการศึกษาภาษาตามชาติพันธุ์ตัวเอง เช่น ภาษาเงี้ยวหรือภาษาไท
ใหญ่ ภาษาพม่า เป็นต้นและได้มีนโยบายออกใบสุทธิที่บันทึกพฤติกรรมเด็ก เพื่อสะดวกต่อการย้าย
โรงเรียนหรือช่วยติดตามตัวนักเรียนความว่า “พระราชบัญญัติควรให้เด็กในโรงเรียนประชาบาลมี
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ใบสุ ทธิเ พื่อบั น ทึก พฤติกรรม เวลาย้ายโรงเรียนจะได้ไม่ มีปัญหา ตรวจสอบได้ โดยเฉพาะไปเข้ า
โรงเรียนรัฐบาล การออกใบสุทธิไม่ตายตัวขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียน” (ศธ.35/41, 7ก.ค.-20 ก.ย.2467)
อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อร้องเรียนจากคนในบังคับอังกฤษก็มักจะดาเนินการผ่าน
กงสุลฝ่ายอังกฤษ เพื่อให้ทางการไทยปฏิบัติต่อคนในบังคับอังกฤษตามความต้องการ ซึ่งมักจะเป็นไป
ได้ง่ายเพราะในสมัยนั้นทางการไทยมักจะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่ออังกฤษ อันเป็นคู่ค้าสาคัญของไทย
โดยเฉพาะการสัมปทานทาไม้ขอนสัก
“นาย Th.H Lyle กงสุล general อังกฤษ ส่งหนังสือเรื่องคนในบังคับอังกฤษร้อง
ทุ ก ข์ ว่ า ไม่ อ ยากเรี ย นภาษาไทยในโรงเรี ย นตามพระราชบั ญ ญั ติ เ พราะถื อ ว่ า เป็ น
ภาษาต่างประเทศ จึงขอเรียนภาษาตามเชื้อชาติ เช่น ภาษาเงี้ยว ภาษาพม่า ส่วนการ
เก็บเงินการศึกษาไม่เป็นปัญหา ภายหลังกระทรวงศึกษาธิการให้เรียนตามภาคบังคับให้
ครบชั่วโมงเรียงตามพระราชบัญญัติ คือ 40 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 10 ชั่วโมง ส่วนเวลาที่
เหลือให้เรียนภาษาใดก็ได้ นอกจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดตากลงพื้นที่แม่สอดหลายครั้ง
เห็นว่าคนในบังคับอังกฤษอันประกอบด้วย พม่า ฉาน ตองซู อยู่ในที่ห่างไกล ควรตั้ง
โรงเรียนประชาบาลขึ้นอีก โดยจัดให้เรียนตามภาษาของตนหรือจัดหลักสูตรขึ้นเอง”
(ศธ.35/37, 20ก.พ.2466-19 พ.ค.2467)

สรุปได้ว่าในช่วงเวลาปี พ.ศ.2466-2467 การศึกษาในแม่สอดมีคนในบังคับอังกฤษ ได้แก่
พม่า ไทใหญ่ ตองซู เรียนร่วมอยู่กับคนท้องถิ่นแม่สอดที่มีหลากหลายเชื้อชาติอยู่แล้ว สะท้อนความ
เป็นพหุสังคมของกลุ่มคนหลากหลายเชื้อชาติทั้งกลุ่มคนท้องถิ่นและกลุ่มคนในบังคับอังกฤษ ในสมัย
นั้นด้านการเมืองและเศรษฐกิจทางการไทยให้ความสาคัญกับคนในบังคับอังกฤษในฐานะลู กค้าและ
ต้องดูแลอานวยความสะดวกไม่ให้เกิดความบาดหมางระหว่างคนท้องถิ่น ซึ่งหน่วยงานด้านการศึกษา
ของรัฐไทยก็ให้ความสาคัญกับพลเมืองเหล่านี้ เพราะเกรงว่าอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศกับฝ่ายอังกฤษได้ อีกทั้งการตั้งบ้านเรือนเพื่อมาทาไม้ขอนสักและทาธุรกิจของคน
บังคับ อังกฤษนั้ น ใช้เวลายาวนานย่ อมมีการนาครอบครัวมาอาศัยอยู่ ด้ว ย ดังนั้นลู กหลานกลุ่มคน
เหล่านี้จึงต้องได้รับการศึกษาร่วมกับคนท้องถิ่น ทางการไทยเห็นความสาคัญกับประเด็นเหล่านี้ จึงมี
ความพยายามที่จะให้จัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับภาษาและวัฒนธรรมตามความต้องการของคนใน
บังคับอังกฤษ ย่อมเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกั น โดยนักเรียนเมียนมาได้รับ
การศึกษาในโรงเรียนไทยย่อมซึมซับวัฒนธรรมไทย พูดภาษาไทยและปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทยตาม
เงื่อนไขของระบบการศึกษาของรัฐ ในขณะที่นักเรียนไทยเรียนรู้ภาษาเมียนมาและวัฒนธรรมเมียนมา
ไปด้วย จากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันผ่านระบบการศึกษาของแม่สอดที่ เปิดโอกาสให้ชาวเมียนมา
เข้ามาศึกษาในโรงเรียนไทย ผู้เขียนจึงมองว่ากระบวนการทางการศึกษาและการอนุญาตให้มีวัดเมียน
มาและโรงเรียนที่ให้การศึกษาแก่ชาวเมียนมานั้นเป็นรากฐานของความเป็นเมืองพหุวัฒนธรรม ที่มี
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การยอมรับความแตกต่างทางชาติพันธุ์ โดยเฉพาะชาวเมียนมาซึ่งเป็ นพุทธศาสนิกชนนิกายเถรวาท
เช่นเดียวกันกับพุทธศาสนิกชนไทย จึงทาให้เกิดการยอมรับอัตลักษณ์ทางศาสนาและวัฒนธรรมใน
พื้นที่แม่สอดได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยัง ชี้ให้เห็นว่าการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขของคนหลากหลายชาติ
พันธุ์เป็นจุดเริ่มต้นของการผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างไทยกับเมียนมาที่สามารถสะท้อน “ความเป็น
คนแม่สอด”ได้อย่างเด่นชัด
3) ความสัมพันธ์ของชุมชนแม่สอดกับเมียวดี
สืบเนื่องจากการตั้งชุมชนบ้านวังตะเคียน ตาบลท่าสายลวดอัน เป็นพื้นที่ศึกษาในงานวิจัยนี้
เป็นพื้นที่ชายแดนติดริมแม่น้าเมยที่แบ่งอาณาเขตไทยและเมียนมา คนในชุมชนเป็น ชาวไทยล้านนาที่
อพยพมาทาการเกษตรและมีค้าขายกับชาวเมียนมา บางส่วนแต่งงานและมีเครือญาติเป็นชาวเมียนมา
วิถีการดาเนินชีวิตจึงผสมผสานวัฒนธรรมเมียนมาไปพร้อมกับวิถีปฏิบัติในแบบล้านนา อย่างไรก็ตาม
จากการศึกษาข้อมูลภาคสนาม ทาให้พบความสัมพันธ์ของชาววังตะเคียนกับชาวบ้านห้วยส้าน จังหวัด
เมียวดี ประเทศเมียนมา อันทาให้เห็นร่องรอยของวัฒนธรรมเมียนมาผสมผสานอยู่ในชุมชนบ้านวัง
ตะเคียน โดยเฉพาะการก่อสร้างพื้นที่ทางศาสนาในวัดวังตะเคียน แม้จะเป็นวัดไทยล้านนาที่สร้างขึ้น
โดยชาวบ้านวังตะเคียน มีวิถีปฏิบัติทางศาสนาแบบไทยล้านนาแต่ศาสนวัต ถุในวัดกลับมีอิทธิพลของ
วัฒนธรรมเมียนมา เป็นเพราะชาวบ้านวังตะเคียนมีความสัมพันธ์กับชาวบ้านห้วยส้าน ซึ่งเป็นชุมชน
คนไทยพลั ดถิ่น ที่มีวิถีปฏิบั ติแบบคนไทยล้ านนาที่อาศัยอยู่ก่อนพื้นที่นั้นจะกลายเป็นเขตแดนของ
ประเทศเมียนมา
บ้านห้วยส้านตั้งอยู่ห่างจากสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาเข้าไปทางจังหวัดเมียวดี ประมาณ
18 กม. ซึ่งเป็นชุมชนคนไทยพลัดถิ่นอายุ มากกกว่า 200 ปี เป็นคนไทยภาคเหนือที่อพยพจากลาปาง
ลาพูน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกับชาวบ้านในวังตะเคียน ตาบลท่าสายลวด เนื่องจากรัฐบาลสมัยนั้น
เก็บภาษีแพงและประสบภัยแล้ง จึงมาตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้เพราะดินดีน้าดีเหมาะแก่การเพาะปลูก ซึ่ง
ในสมัยนั้นบ้านห้วยส้านยังเป็นพื้นที่ของไทย โดยใช้สันปันน้าของเทือกเขาตะนาวศรีกั้นเขตแดนไทย
กับเมียนมา (พระนคร ปัญฺญาวชิโร, 2559: 16) ซึ่งเทือกเขาตะนาวศรีห่างจากสะพานมิตรภาพไป 30
กม. เมื่อปี พ.ศ.2411 อังกฤษทาการแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับเมียนมาใหม่โดยใช้แม่น้าเมยกั้น จึง
ทาให้บ้านห้วยส้านตกอยู่ภายใต้การปกครองของเมียนมาและคนในชุมชนกลายเป็นพลเมืองเมียนมา
เด็กต้องเข้าเรียนในโรงเรียนเมียนมา แต่ยังคงวัฒนธรรมประเพณีแบบไทยล้านนา เพราะในชุมชน
ยังคงสภาพวัดและชุมชนที่เก่าแก่ มีการปฏิบัติทางศาสนาและประเพณีที่เป็นแบบไทยล้านนาและไป
มาหาสู่ระหว่างเครือญาติในแม่สอดกับเมียวดี อย่างไรก็ตามการที่คนไทยบ้านห้วยส้านยังคงตั้งถิ่น
ฐานในเมียนมาเช่นเดิม เพราะมีที่ดิ นทากินทางการเกษตรที่มั่นคงแล้ว มีการค้าขาย และลูกหลาน
สามารถเรียนต่อมหาวิทยาลัยในเมืองหลวงของเมียนมา บ้างก็เป็นข้าราชการในประเทศเมียนมา
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ในขณะที่บางส่วนอพยพมาอยู่บริเวณบ้านวังตะเคียนในฝั่งไทย ก็ไม่ได้ทิ้งบ้านเรือนที่ห้วยส้านแต่อย่าง
ใด เพราะใช้ประโยชน์จากระบบเครือญาติทาการแบ่งหน้าที่ดูแลที่ดินทากิน และมีช่องทางการค้าขาย
สินค้าได้ทั้ง 2 ฝั่ง ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้สามารถถือบัตรประชาชนได้ทั้ง 2 สัญชาติ ทาให้เป็นประโยชน์ต่อ
การเช่าซื้อที่ดินทั้งฝั่งไทยและเมียนมา อีกทั้งยังมีสิทธิมีเสียงในการเลือกตั้งนักการเมืองท้องถิ่ นของทั้ง
ฝั่งไทยและเมียนมาอีกด้วย ปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวทาให้คนไทยเหล่านี้สามารถใช้ภาษาเมียนมาในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน และด้วยวิถีชีวิตที่เคยอยู่ในการปกครองแบบเมียนมาย่อมรับวัฒนธรรมและ
นามาบูรณาการเข้ากับวัฒนธรรมไทยซึ่งพบเห็นได้ในบ้านวังตะเคียน เช่น การนุ่ง โสร่ง ผ้าซิ่นแบบ
เมียนมาเมื่อไปวัดทาบุญ รับประทานอาหารเมียนมา เช่น แกงฮังเลหมูหรืออุ๊บหมู ขนมเส้น ขนมเส่ง
เผ่ ฮะละหว่า เป็นต้น กระบวนการเหล่านี้เป็นการบูรณาการทางวัฒนธรรมที่เห็นได้ชัดเจนบนเงื่อนไข
ของความผูกพันทางเครือญาติที่ส่วนหนึ่งเป็นพลเมืองเมียนมา อีกทั้งในพื้นที่ศาสนาของวัดวังตะเคียน
ก็พบสถาปัตยกรรมที่ ปรากฏศิลปะเมียนมาเข้ามาผสมผสานวัฒนธรรมภายในวัด ซึ่งเกิดจากการ
ออกแบบของคณะศรัทธาบ้านห้วยส้านในวังตะเคียน แต่ยังคงปฏิบัติศาสนาในแบบไทยล้านนา ซึ่งจะ
กล่าวรายละเอียดในประเด็นพื้นที่ทางศาสนาในบทต่อไป ดังนั้นความสั มพันธ์ของชาวบ้านห้วยส้าน
และชาวบ้านวังตะเคียนได้แสดงให้เห็นถึงกระบวนการบูรณาการวัฒนธรรมในด้านภาษา การแต่งกาย
และอาหาร รวมถึงการผสมผสานวัฒนธรรมไทยและเมียนมาในเชิงของการรับอิทธิพลความเป็น
พลเมืองเมียนมาจากระบบเครือญาติที่ได้ถ่ายทอดผ่านสิ่งก่อสร้างและศาสนวัตถุ ในวัดวังตะเคียน แต่
การปฏิบัติทางศาสนายังคงปฏิบัติตามแบบประเพณีไทยล้านนาเป็นหลัก
“เกิดที่ห้วยส้านแต่พ่อแม่เป็นคนลาปาง มีญาติพี่น้องทั้งสองฝั่ง ทาบัตรประชาชน
และทะเบียนบ้านได้ทั้งสองประเทศ ลูกก็ถือบัตรประชาชนได้ 2 ประเทศ ตนพูดภาษา
เมียนมาได้เพราะเรียนโรงเรียนเมียนมาและค้าขาย ส่วนการไปวัดที่วังตะเคียนกับ
ห้วยส้านเป็นวัดไทยสวดสาเนียงเหนือเหมือนกัน แต่ก็เคยเข้าวัดเมียนมาสวดแบบเมียน
มาได้ วัฒนธรรมที่ห้วยส้านยังเป็นเหนือแบบโบราณที่คงความดั้งเดิมมากกว่าแม่สอด
เสี ย อี ก ส่ ว นการท ามาหากิ น ญาติ ที่ ห้ ว ยส้ า นปลู ก ข้ า วแล้ ว ก็ น ามาส่ งขายที่ แ ม่ ส อด
อนาคตก็จะไปทาธุรกิจที่เมียวดี เพราะมีสิทธิเหมือนประชาชนคนเมียนมา การอยู่
ร่วมกันของคนไทยและคนเมียนมาจึงคุ้นเคยกัน” (นันทา สุทะปา, สัมภาษณ์, 6 ส.ค.
2558)
“คนวังตะเคียนส่วนใหญ่เป็นคนเหนือจากเถิน ลาปาง ลาพูน อยู่แถวโน้นแห้งแล้ง
ทามาหากินไม่ได้ก็อพยพเดินทางมาเจอที่นี่ ทาการเกษตรได้ดีก็จับจองที่ดินกัน ตอนนั้น
ไม่มีคนกาหนดที่ดินก็จับจองได้เลย ข้ามไปยังฝั่งเมียนมาได้ด้วย ตัวลุงเองเกิดที่ห้วยส้าน
ก็มีแต่คนไทย วัดไทย บวชเรียนที่ฝั่งโน้นได้เรียนภาษาไต เหมือนภาษาล้านนา ต่ อมา
กลับมาอยู่วังตะเคียนเพราะมีเครือญาติกัน แต่เดิมวัดวังตะเคียนอยู่ติดริมน้าเมยแต่พอ
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น้าท่วมก็ย้ายมาอยู่ที่ปัจจุบันรวมอายุวัดกับชุมชนก็พอกันประมาณ 80 ปีกว่าได้ละ”
(บุญศรี ดวงใจ, สัมภาษณ์, 17 ส.ค. 2558)
“พ่อเป็นคนเถิน แม่คนอาเภอเมืองลาปาง พ่อแม่ย้ายมาทาไร่ทานาเพราะแถวนี้ดิน
ดีน้าดีกว่า ญาติที่ลาปางก็ยังอยู่ไปเยี่ยมกันบ้าง ปลูกข้าวโพด มัน แถววังข่า บ้านวัง
ตะเคียนหมู่ 7 สมัยก่อนแถววังข่าเป็นตลาดค้าขายกับเมียนมาคึกคักมาก นั่งช้างนั่ง
เกวียนไปค้าขาย คนแม่สอดก็มาซื้อของด้วยแต่พอกะเหรี่ยงรบกับทหารเมียนมา ตลาด
จึงเกิดเพลิงไหม้เพราะโดนระเบิด จึงยกเลิกไป เหตุการณ์ประมาณอายุ 12 ปีตรงกับปี
พ.ศ.2518” (จรุญ สุทะปา, สัมภาษณ์, 24 ต.ค. 2558)

บ้ านห้ วยส้ าน

บ้ านวังตะเคียน

สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา

แผนที่ 1 แสดงระยะห่างระหว่างบ้านห้วยส้าน จังหวัดเมียวดีกับอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

นอกจากบ้านห้วยส้านซึ่งเป็นชุมชนคนไทยพลัดถิ่นที่ใหญ่ที่สุด ในจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียน
มา ก็มชี ุมชนใกล้เคียง เช่น บ้านปางกาน บ้านสวนอ้อย บ้านไร่ ล้วนเป็นชุมชนคนไทยพลัดถิ่นเช่นกัน
อีกทั้งมีวัดไทยล้านนาหลายแห่ง ได้แก่ วัดผาซอง วัดดอย วัดศรีบุญเรือง วัดป่าเลไลย์ วัดบัวสถาน วัด
สว่างอารมณ์ วัดศรีมงคล เป็นวัดที่มีการปฏิบัติศาสนาและประเพณีแบบไทยล้านนา พระสงฆ์ยังเรียน
ภาษาไตและสวดมนต์แบบสาเนียงไทยล้านนา การเดินทางจากสะพานมิตรภาพไทยและเมียนมาไปยัง
บ้านห้วยส้าน เป็นระยะทางประมาณ 18 กม. ใช้เวลา 30 นาทีโดยรถยนต์ ทาให้การไปมาหาสู่
ระหว่างกันมีความสะดวกสบายมากขึ้น ปัจจุบันการเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียนทาให้การข้ามแดน
ของชาวไทยและชาวเมียนมากลับมาคึกคักมากขึ้น มีการข้ามแดนไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและ
ไปท่องเที่ยวมากขึ้น เช่น การทอดผ้าป่า การทอดกฐิน และการท่องเที่ยววัด ทั้งฝั่งไทยและฝั่งเมียนมา
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จุดเริ่มความเป็น บริ บทปั จจุ บันของแม่สอด ผู้วิจัยเลือกศึกษาหลั งจากปี พ.ศ.2530 เป็น
ช่วงเวลาของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างถนนหนทางนาความเจริญเข้ามามากขึ้น โดยเฉพาะ
การเชื่อมโยงระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นอุตสาหกรรม ในสมัยรัฐบาล
ของนายกรั ฐ มนตรี ช าติช าย ชุณหะวัณ ประกอบกับฝั่งเมียนมาที่มีปัญหาการเมือง และการสู้ ร บ
ระหว่าง ชนกลุ่มน้ อยกองกาลังกะเหรี่ยงกับทหารเมียนมา อีกทั้งเศรษฐกิจในประเทศเมียนมายัง
ยากจน ท าให้ ช าวเมี ย นมาย้ า ยถิ่ น มาท างานและตั้ ง ถิ่ น ฐานในแม่ ส อด เมื่ อ มี ก ารก่ อ ตั้ ง โรงงาน
อุตสาหกรรม มีการเดินทางที่สะดวกสบาย บ้านเมืองมีความเจริญขึ้น จึงมีคนไทยภาคกลางและภาค
ต่าง ๆ เข้ามาทาธุรกิจ ขยายพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น และใช้แรงงานจากเมียนมาซึ่งเป็นข้อ
ได้เปรียบในการลดต้นทุนทางธุรกิจ เนื่องจากมีแรงงานค่าแรงถูกจานวนมาก แม่สอดจึงเป็นแหล่ ง
การค้าขายชายแดน และเป็นพื้นที่ สาคัญของแรงงานเมียนมาที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานทางานหาเลี้ยงชีพ
รวมถึงเป็ น พื้น ที่ต้น ทางสาหรั บ ไปทางานในพื้ นที่ชั้นในของประเทศไทย อีกทั้งการเชื่อมโยงผู้ คน
ระหว่ า งแม่ ส อดกั บ เมี ย วดี มี ก ารไปมาหาสู่ กั น ได้ ม ากขึ้ น โดยเฉพาะเส้ น ทางระเบี ย งเศรษฐกิ จ
ตะวัน ออก-ตะวัน ตกที่มรการขยายเส้ นทางขนส่ งสิ นค้าทางการเกษตร สิ นค้าสาธารณูปโภคและ
อุปกรณ์ชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ที่ส่งออกไปยั งเมืองสาคัญในประเทศเมียนมาที่มีปริมาณมาก
ขึ้น ด้วยความเชื่อมั่นในสินค้าไทย แม่สอดจึงมีเศรษฐกิจหลักคือการค้าชายแดน ดังนั้นความต้องการ
แรงงานในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตของแม่สอดจาเป็นต้องพึ่งพาแรงงานเมียนมาจานวน
มาก การตั้งชุมชนของชาวเมียนมาร่วมกับคนท้องถิ่ นจึงมีมากขึ้นเช่นกัน กลุ่มคนเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็น
ประชากรแฝงในพื้ น ที่ แม่ ส อดและมีจ านวนประชากรมากกว่ าคนไทย และมีค วามต้อ งการธ ารง
วัฒนธรรมเมียนมาเป็นหลัก ทาให้เกิด วัฒนธรรมเมียนมาระลอกใหม่ในรูปแบบแรงงาน อันมีผลต่อ
การปฏิบัติและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมเมียนมาร่วมกับคนท้องถิ่นแม่สอด ซึ่งคนท้องถิ่นแม่สอดนั้น
เป็นทั้งคนไทยล้านนา คนไทใหญ่ และคนเมียนมาที่ได้ก่อตั้งชุมชนสร้างวัดเมียนมาในแม่สอด
จากประวัติศาสตร์การย้ายถิ่นในพื้นที่แม่สอดสรุปได้ว่า การย้ายถิ่นของชาวเมียนมาเข้ามาตั้ง
ถิ่นฐานร่วมกับคนท้องถิ่นมี 3 ครั้งสาคัญ คือ
(1) การอพยพย้ายถิ่นฐานมาบุกเบิกพื้นที่สร้างวัดและชุมชนของชาวไทใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่
อพยพมาจากเมืองเชียงแสน เชียงตุง ดอย แสนหวี สีป้อ รัฐฉาน ประเทศเมียนมา ได้แก่ ชุมชนวัด
หลวง ชุมชนบ้านแม่ตาว ชุมชนบ้านท่าอาจ อันเป็นชุมชนเก่าแก่ที่เป็นรากฐานวัฒนธรรมเมียนมาของ
แม่สอด ซึ่งปัจจุบันกลุ่มคนเหล่านี้เป็นพลเมืองไทยที่มีสัญชาติไทย แต่ยังคงธารงวัฒนธรรมเมียนมา
โดยเฉพาะวิถีการปฏิบัติทางศาสนา
(2) การเข้ามาของคนในบังคับอังกฤษตั้งแต่ปี พ.ศ. 2367 ในยุคที่พม่าตกอยู่ในอาณานิคม
อังกฤษ คนในบังคับอังกฤษมีหลายเชื้อชาติ ได้แก่ พม่า กะเหรี่ยง ตองซู ไทใหญ่ มอญ เป็นต้น และได้
เข้ามาตั้งบ้านเรือนทาไม้ขอนสัก เช่าที่ทานา ค้าขายตลอดจนส่งลูกหลานเข้าเรียนในโรงเรียนไทย
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ภายใต้การดูแลของกงสุลอังกฤษ จนกระทั่ งปีพ.ศ.2498 รัฐบาลไทยยกเลิ กการสัมปทานป่าไม้แก่
บริษัทของอังกฤษ จึงเลิกกิจการไป กลุ่มคนในบังคับอังกฤษบางส่วนกลับประเทศเมียนมา บางส่วนได้
เครือข่ายการทามาหากินและตั้งถิ่นฐานในแม่สอด
(3) การเข้ามาของแรงงานเมียนมาหลังจากปี พ.ศ.2530 จากนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็น
สนามการค้า รวมทั้งนโยบายรัฐบาลยุคชาติชาย ชุณหะวัณ มุ่งค้าขายส่งเสริมเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบ้านพร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบกับประเทศเมียนมายังคงปกครองในระบอบเผด็จ
การทางทหารส่งผลให้เศรษฐกิจตกต่าไปพร้อมกับปัญหาการเมือง จึงส่งผลให้ชาวเมียนมาอพยพเข้า
มาเป็นแรงงานตั้งถิ่นฐานร่วมกับคนท้องถิ่นแม่สอดจนถึงปัจจุบัน
ปรากฏการณ์เหล่านี้เป็นพื้นฐานสาคัญที่ก่อให้เกิดการบูรณาการและผสมผสานวัฒนธรรมใน
แต่ละบริบทที่แตกต่างกันไป ภายใต้พหุสังคมวัฒนธรรมที่ผู้คนหลากหลายจาเป็นต้องใช้การบูรณาการ
ทางวัฒนธรรมมาปรับตัวเข้าหากัน เนื่องจากความต้องการธารงวัฒนธรรมดั้งเดิมของแต่ละชาติพันธุ์มี
ข้อจากัด เมื่อต้องมาอาศัยอยู่รวมกันระหว่างผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ การแสดงออกทางวัฒนธรรมที่
แตกต่างย่อมเกิดปัญหา ไม่ว่าจะเป็นความไม่เข้าใจในวิถีปฏิบัติ ขนบธรรมเนียมประเพณี การสื่อสารที่
ใช้กันคนละภาษา แต่ในเมื่อความจาเป็นของการดารงชีวิตทาให้กลุ่มคนในสังคมแม่สอดผลักดันให้
ต้องพึ่งพาอาศัยกันมาโดยตลอด สืบเนื่องจากการเป็นชุมชนทุรกันดาร ขาดข้าราชการเข้ามาปกครอง
ในยุคเริ่มแรกของเมืองแม่สอด จึงมีแต่พ่อค้าหลากหลายเชื้อชาติ พระสงฆ์ และผู้นาชุมชนที่มาจาก
การคัดเลือกของราษฎรปกครองและดูแลกันเอง
ดั ง นั้ น แม่ ส อดจึ ง เป็ น พื้ น ที่ ที่ วั ฒ นธรรมเมี ย นมาและวั ฒ นธรรมไทยยั ง คงสามารถรั ก ษา
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละชาติพันธุ์ไว้ได้ไปพร้อมกับการใช้ชีวิตประจาวันร่วมกับคน
ชาติ พั น ธุ์ อื่ น ชาวไทยล้ า นนายั ง คงมี วิ ถี ก ารด าเนิ น ชี วิ ต แบบล้ า นนา เช่ น การพู ด ภาษาเหนื อ
รับประทานอาหารเหนือ เป็นต้น ในขณะที่ชาวเมียนมาก็สามารถแต่งกายแบบชาวเมียนมา พูดภาษา
เมียนมา เคี้ยวหมาก เสมือนใช้ชีวิตอยู่ในประเทศเมียนมาได้ โดยที่ไม่กลืนกลายไปกับวัฒนธรรมใด
วัฒ นธรรมหนึ่ง แต่เมื่อบุคคล 2 วัฒ นธรรมมาเจอกันจะเกิดการปรับตัว เข้าหาบนเงื่อนไขของ
วัฒนธรรมใดก็ได้ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์และความสามารถในการปรับตัว ซึ่งในแม่สอดพบว่าทั้งคน
ไทยและคนเมียนมาสามารถปรับตัวเข้าหากันได้ทั้ง 2 ฝ่าย กล่าวคือสามารถใช้ทั้งภาษาไทยและภาษา
เมียนมาในการสื่อสาร ปรากฏการณ์นี้เป็นกระบวนการบูรณาการทางวัฒนธรรมที่ทาให้กลุ่มคน 2
วัฒนธรรมสามารถปรับตัวและอยู่ร่วมกันได้โดยไม่สูญเสียอัตลักษณ์วัฒนธรรมดั้งเดิมไป และจาก
ปัจ จั ย ทางประวัติศาสตร์ ที่สะท้อนให้ เห็ นว่าชาวไทยและชาวเมียนมาได้อาศัยอยู่ร่ว มกันมาอย่ าง
ยาวนานนั้นย่อมเกิดการปรับประยุกต์อัตลักษณ์ทางประเพณีวัฒนธรรมและวิถีปฏิบัติทางศาสนา จน
เกิดกระบวนการผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างกัน ขึ้น ซึ่งถือว่ามีความละเอียดและซับซ้อนมากกว่า
การบูรณาการวัฒนธรรม อันเกิดจากบริบทพื้นที่และเวลาที่ทาให้ความสัมพันธ์ของผู้คนในแม่สอดมี
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ความผูกพันจนสามารถกาหนดขนบธรรมเนียมประเพณีเสมือนเป็นกฎระเบียบให้เป็นที่ยึดถือและ
ควบคุมวิถีการปฏิบัติของผู้คนอันแตกต่างหลากหลาย ให้สามารถมีวิถีชีวิตในสังคมแม่สอดร่วมกันได้
โดยปราศจากความขัดแย้ง ตลอดจนสรรค์สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมระหว่างไทยและเมียนมาผ่านการ
ปรับประยุกต์หรือการผสมผสานวัฒนธรรมขึ้น เห็นได้จากการเข้าร่วมการปฏิบัติทางศาสนาของชาว
ไทยในพิธีกรรมทางศาสนาของเมียนมา เช่น ประเพณีแหล่อุปัดตะก่า ประเพณีถวายข้าวพระพุทธ
ประเพณีแฮนซอมโกจา ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นประเพณีที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นแม่สอด อันเกิดจากการ
รับวัฒนธรรมประเพณีของเมียนมาเข้ามาใช้อย่างแพร่หลายไปสู่วัดไทยต่าง ๆ ทาให้เกิดการยอมรับ
และปรับให้เข้ากับพิธีกรรมในแบบของไทย ทาให้ประเพณีทางพุทธศาสนาของท้องถิ่นแม่สอดเป็นการ
ผสมผสานวัฒนธรรมไทยและเมียนมา ซึ่งปัจจัยในการผสมผสานส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีจุดเชื่อมหรือ
ความเหมือนบนพื้นฐานความเป็นพุทธศาสนิกชนนิกายเถรวาทเช่นเดียวกัน หลักธรรมคาสอนจึงไม่
แตกต่างกันมากนัก เพียงแต่มีวิถีปฏิบัติทางศาสนาอันเกิดจากการผสมผสานความเชื่อและประเพณี
ท้องถิ่นที่ไม่เหมือนกัน อาจเรียกได้ว่าการผสมผสานวัฒนธรรมของไทยกับเมียนมานั้นเป็น “ความ
แตกต่างที่อยู่บนความเหมือน”
4) อาเภอแม่สอดและตาบลท่าสายลวดในปัจจุบัน
ด้านการปกครองหลังจากแม่สอดได้ยกฐานะเป็นอาเภอในปี พ.ศ.2441 เดิมที่ปกครองโดยกานัน
ผู้ใหญ่บ้านทั้งหมด 27 หมู่บ้าน เมื่อชุมชนหนาแน่นขึ้นจึงก่อตั้งเทศบาลตาบลแม่สอดขึ้นในปีพ.ศ.2480
และขยายขอบเขตการปกครองโดยเลือกหมู่บ้านแม่ปะกับหมู่บ้านท่าสายลวดที่มีประชากรหนาแน่นสูง
จัดตั้งขึ้นเป็นตาบลแม่ปะและตาบลท่าสายลวดในปี พ.ศ.2493 จนกระทั่งปัจจุบันอาเภอแม่สอดแบ่งเขต
การปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ออกเป็น 10 ตาบล 90 หมู่บ้าน
20 ชุมชน โดยมีขอบเขตตาบลทั้งหมด ดังนี้

แผนที่ 2 ขอบเขตตาบลในอาเภอแม่สอด
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อาเภอแม่สอด ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดตาก มีระยะห่างจากอาเภอเมืองตากประมาณ
87 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตลอดแนวทางด้านทิศตะวันตก
โดยมีแม่น้าเมยเป็นเส้นกั้นพรมแดน ความยาวประมาณ 75 กิโลเมตร ทิศเหนือติดต่อกับอาเภอ
แม่ระมาด จังหวัดตาก ทิศใต้ติดต่อกับอาเภอพบพระ จังหวัดตาก ทิศตะวันออกติดต่อกับอาเภอเมือง
จังหวัดตาก อาเภอแม่สอดมีพื้นที่ทั้งหมด 1,986.12 ตารางกิโลเมตร อาเภอแม่สอดมีประชากรใน
เดื อ นมกราคม พ.ศ.2558 จ านวนทั้ ง สิ้ น 111,955 คน เป็ น ชาย 54,565คน หญิ ง 57,389 คน
จานวนครัวเรือนทั้งหมด 55,119 หลัง ประชากรแฝงและข้อมูลแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
ประมาณ 100,000 คนและคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต
ตาบลท่าสายลวดมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 76.709 ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น
2 ส่วน คือ เทศบาลตาบลท่าสายลวดมีพื้นที่ 10.10 ตารางกิโลเมตร กับองค์การบริหารส่วนตาบลท่า
สายลวดมีพื้นที่ 66.609 ตารางกิโลเมตร เนื่อ งมีความหนาแน่นของประชากรและมีรายได้สูงจาก
การค้าชายแดน ทาให้ปี พ.ศ.2495 เกิดสุขาภิบาลท่าสายลวดและเปลี่ยนแปลงเป็นเทศบาลตาบลท่า
สายลวดในปี พ.ศ.2542 ส่วนอีกพื้นที่เป็นรูปแบบสภาตาบลและยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วน
ตาบลในปี พ.ศ.2539 ลักษณะสาคัญของตาบลท่าสายลวดมีรายละเอียด ดังนี้
อาณาเขตและการปกครองของตาบลท่าสายลวด ทิศเหนือและทิศตะวันตกติดต่อกับประเทศ
เมียนมา โดยมีแม่น้าเมยเป็นเส้นพรมแดน ทิศใต้ติดกับเทศบาลตาบลแม่ตาว และทิศตะวันออกติดกับ
เทศบาลนครแม่สอด พื้นที่มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ตาว มี 4 ชุมชน คือ ชุมชน
บ้านเหนือ, ชุมชนบ้านใต้, ชุมชนบ้านสหกรณ์ และชุมชนบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 2 บ้านริมเมย มี 2
ชุมชน คือ ชุมชนบ้านริมเมย และชุมชนบ้านมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ 3 บ้านท่าอาจ หมู่ที่ 4 บ้านวังตะเคียน
หมู่ที่ 5 บ้านหนองกิ่งฟ้า หมู่ที่ 6 บ้านห้วยม่วง และหมู่ที่ 7 บ้านวังตะเคียนใต้
ลักษณะภูมิประเทศ เป็นที่ราบทั้งหมดมีแหล่งน้าสาคัญ ได้แก่ แม่น้าเมย ชาวเมียนมาเรียกว่า
“แม่น้าตองยิ่น” เป็นเส้นกั้นพรมแดนตามธรรมชาติระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมา ต้นน้าอยู่
ในเขตอาเภอพบพระและไหลผ่านอาเภอแม่สอด อาเภอแม่ระมาด อาเภอท่าสองยาง จนถึงอาเภอแม่
สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน บรรจบกับแม่น้าสาละวินในเขตประเทศเมียนมา อีกทั้งตาบลท่าสายลวด
ยังมีลาห้วยสาคัญ คือลาห้วยแม่ตาว ต้นน้าอยู่บริเวณรอยต่อห้วยโป่งในเขตตาบลพระธาตุผาแดง เป็น
ลาน้าที่ไหลผ่านตาบลพระธาตุผาแดง ตาบลแม่ตาว ตาบลท่าสายลวด และไหลลงแม่น้าเมยที่ปากห้วย
แม่ตาว อีกเส้นทางคือลาห้วยม่วง มีต้นน้าอยู่บริเวณตาบลแม่กุ ไหลผ่านตาบลแม่ตาว ตาบลท่าสาย
ลวด ไหลลงแม่น้าเมยที่ บ้านห้วยม่วง และมีหนองต้นผึ้ง เป็นหนองน้าที่ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านริมเมย มี
พื้นที่ประมาณ 10 ไร่ สามารถกักเก็บน้าได้ตลอดทุกฤดูกาล เพื่อใช้ในการเกษตร อีกทั้งยังมีป่าชุมชน
บริเวณบ้านวังตะเคียน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7
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จานวนประชากร (พ.ศ.2558) จานวนครัวเรือนทั้งหมด 5,477 ครัวเรือน ชาย 5,388 คน
หญิง 5,106 คน รวมทั้งสิ้น 10,494 คน ทั้งนี้ยังไม่รวมประชากรแฝง ประชาชนนับถือศาสนาพุทธ
ร้อยละ 98.5 ศาสนาคริสต์ร้อยละ 1 ศาสนาอิสลามร้อยละ 0.5 มีวัดทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่ วัดไทย
วัฒนาราม วัดไตรรัตนาราม วัดท่าสายโทรเลข วัดอมราวดี วัดท่าอาจใหม่ วัดวังตะเคียน สานักสงฆ์
6 แห่ง คือ สานักสงฆ์หนองกิ่งฟ้า สานักสงฆ์เมยโค้ง สานักสงฆ์คอกช้างเผือก สานักสงฆ์ร่วมใจพัฒนา
สานักสงฆ์วัดป่าใหม่ดวงดี สานักสงฆ์ศูนย์พัฒนาจิต โบสถ์คริสต์ 1 แห่ง ศาลเจ้า(พุทธ) จานวน 2
แห่ง ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อมหาวงศ์ดา บ้านท่าอาจ ศาลเจ้าหลักเมือง บ้านวังตะเคียนใต้ สุสาน จานวน
3 แห่ง ได้แก่ สุสานบ้านท่าอาจ สุสานบ้านห้วยม่วง สุสานบ้านวังตะเคียน
ด้านประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม ประชาชนในแม่สอดมีความหลากหลายทางชาติ
พันธุ์ ได้แก่ ไทใหญ่ ไทยล้านนา พม่า กะเหรี่ยง ปะโอ ลาว(เวียงจันทน์) และไทยภาคกลาง เป็นต้น
จาแนกตามชุมชนท้องถิ่นแบ่งออกเป็นชุมชนของชาวไทใหญ่ตั้งอยู่บ้านแม่ตาว หมู่ 1 และบ้านท่าอาจ
หมู่ 3 ชาวไทใหญ่อพยพมาจากเมืองดอย เมืองพราก เมืองแสนหวี เมืองสีป้อ เมืองเชียงตุง รัฐฉาน
ประเทศเมียนมา จากการเดินทางมาค้าขายและเริ่มตั้งชุมชนประมาณปี พ.ศ. 2400 เรียกบ้านแม่ตาว
เมยหรือแม่ตาวหัวขรัว และร่วมกันสร้างวัดไทใหญ่ขึ้นในปี พ.ศ. 2410 ชื่อว่าวัดแม่ตาวเงี้ยว ภายหลัง
เปลี่ยนชื่อเป็นวัดไทยวัฒนาราม แรกเริ่มนั้นปฏิบัติศาสนาแบบไทใหญ่ มีพระสงฆ์ไทใหญ่สวดสาเนียง
ไทใหญ่ ซึ่งมีวัฒนธรรมทางศาสนาใกล้เคียงกับเมียนมา หลังจากปี พ.ศ.2530 ช่วงเวลาที่มีแรงงาน
เมียนมาเข้ามามากขึ้น และมาตั้งถิ่นฐานร่วมกับชาวไทใหญ่ท้องถิ่นที่เริ่มผสมกลมกลืนเป็นชาวไทย จึง
ทาให้พระสงฆ์ไทใหญ่น้อยลงและพระสงฆ์จากประเทศเมียนมาชาติพันธุ์ต่าง ๆ อาทิ พระสงฆ์เมียนมา
พระสงฆ์กะเหรี่ยง พระสงฆ์ปะโอมาจาพรรษามากขึ้น ทาให้การปฏิบัติทางศาสนาในชุมชนแม่ตาวเป็น
แบบเมียนมาเป็นหลัก และด้วยพื้นฐานทางวัฒนธรรมไทใหญ่แม่สอดกับวัฒนธรรมเมียนมานั้นปฏิบัติ
ศาสนาใกล้เคียงกัน จึงผสมผสานวิถีปฏิบัติจนไม่เห็นความแตกต่างมากนัก
นอกจากนั้นการสร้างและใช้ประโยชน์พื้นที่ทางศาสนาในวัดเมียนมาหลังจากปี พ.ศ.2530
เกิดการก่อสร้างสถาปัตยกรรม ศาสนวัตถุในรูปแบบเมียนมาจานวนมากขึ้น ปรากฏทั้งในวัดไทยและ
วัดเมียนมา ซึ่งมาจากความต้องการของเจ้าอาวาสและพระสงฆ์เมียนมาที่เข้ามาจาพรรษาในแม่สอด
มากขึ้น ตลอดจนคณะศรัทธาแรงงานเมียนมาที่ย้ายถิ่นมาใหม่ อันเป็นกาลังสาคัญที่ช่วยส่งเสริมการ
ก่อสร้างศาสนวัตถุทั้งกาลังทรัพย์และกาลังแรงกาย ส่งผลให้คนไทยรับความคิดและความเชื่อในการ
ปฏิบัติศาสนาแบบเมียนมาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน วัดไทยในแม่สอดจึงนิยมก่อสร้างเจดีย์ วิหาร
และถวายพระพุทธรูปที่มีอิทธิพลของวัฒนธรรมเมียนมากันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะชุมชนท้องถิ่นที่
ยั ง คงมี วั ฒ นธรรมประเพณี แ บบไทใหญ่ เช่ น ชุ ม ชนบ้ า นแม่ ต าว ชุ ม ชนบ้ า นท่ า อาจ ยิ่ ง สามารถ
สนับสนุนการก่อสร้างและใช้ประโยชน์พื้นที่ทางศาสนาร่วมกันได้ จึง ทาให้ชุมชนแม่ตาวปัจจุบันมีทั้ง
แรงงานเมียนมาชาติพันธุ์ต่าง ๆ เข้าไปอยู่อาศัยและเข้าวัด ทาบุญร่วมกับชาวไทใหญ่ ในชุมชนด้วย
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อาหารที่ถวายพระสงฆ์จึงมีทั้งอาหารเมียนมา อาหารไทใหญ่ ตลอดจนสิ่งของที่นามาขึ้นวัดทาบุญก็มี
ความหลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่กรวดน้าแบบมัณฑะเลย์ แบบอินเดีย หรือแบบไทย ดังนั้น
อาหาร สิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ ท างศาสนาจึ ง สามารถสะท้ อ นให้ เ ห็ น การบู ร ณาการความหลากหลาย
วัฒนธรรมได้เช่นกัน
การใช้ภาษาของคนในชุมชนบ้านแม่ตาวตลอดจนชุมชนไทใหญ่หลายแห่งในแม่สอด ไม่ว่าจะ
เป็นบ้านท่าอาจ ชุมชนวัดหลวงในเขตเทศบาลนครแม่สอด คนชราและวัยผู้ใหญ่ยังคงพูดภาษาไทใหญ่
สลับกับภาษาเมียนมาและภาษาไทยล้านนาผสมไทยภาคกลางในชีวิตประจาวัน หากเป็นชุมชนวัด
หลวงก็จะพูดผสมภาษามุสลิมปนด้วย เพราะชุมชนติดกับชุมชนอิสลาม เป็นการใช้ภาษากลางในการ
ใช้ปฏิสัมพันธ์กับคนต่างวัฒนธรรม ขึ้นอยู่กับบริบทของชุมชนและผู้คนที่ได้พบปะ ซึ่งเป็นการบูรณา
การวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในแม่สอด รวมทั้งด้านอาหารการกิน ในแต่ละชุมชนไทใหญ่แม่สอดก็ยังคง
รับประทานอาหารไทใหญ่ เช่น จะส่าน ข้าวกั้นจิ้น แกงแปหล่อ แปจี เมี่ยงกะปิ แกงไก่ผีปู่ยา แซดนา
มิวฮินโฉ่ว(ต้นจืด 12 อย่าง) ข้าวองทมิฬหุงด้วยมะพร้าว แกงฮังเล กระบองจ่อ ขนมเสงเผ่ ฮะละวา
เป็นต้น และจับจ่ายซื้อของในตลาดชุมชนที่ ย่อมมีอาหารเมียนมา อาหารไทยล้านนา ไทยภาคกลาง
และอาหารมุสลิม ตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีทั้งสินค้าจากพ่อค้าไทยและเมียนมา วัตถุดิบใน
การปรุงอาหารจึงมีทั้งการบูรณาการผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์สาเร็จรูประหว่ างไทยกับ
เมียนมา เช่น เครื่องปรุงจากฝั่งเมียนมาก็นามาใช้ประกอบอาหาร เพื่อให้มีรสชาติแปลกใหม่มากขึ้น
อย่างเช่น เครื่องแกงผงขมิ้น พริกป่นที่เนื้อละเอียดจากเมียนมาที่เผ็ดกว่าของไทย เป็นที่นิยมนามาใช้
ปรุงอาหารให้เข้ากับอาหารท้องถิ่นของแต่ละชุมชน นอกจากนั้นการแสดงพื้นบ้านของชาติพันธุ์ต่าง ๆ
ก็มีอัตลักษณ์เป็นของตนเอง ชาวไทใหญ่จะมีการรานกกิงกะหลา ระบาตัวโตในงานประเพณีสาคัญ
ประกอบกั บ การเล่ น ดนตรี แบบไทใหญ่ ซึ่ง มั ก จะตี ก ลองยาวขนาดใหญ่ เ ป็ น อั ต ลั กษณ์ เ ฉพาะตั ว
นอกจากนั้นด้านการแต่งกายแบบไทใหญ่นิยมนุ่งผ้าฝ้ายทั้งชายและหญิง และสามารถพบเห็นได้อย่าง
ชัดเจนเมื่อไปทาบุญขึ้นวัด โดยผู้ชายจะใส่ชุดม่อฮ่อมผ้าฝ้ายและมีผ้าโพกหัว ผู้หญิงจะสวมเสื้อผ้าฝ้าย
ลาตัวสั้นกระดุมพาดตัวและนุ่งซิ่นทอลวดลายสวยงามพร้อมกับมีสไบรองกราบ และมักจะปักมวยผม
กับดอกไม้สวยงาม
ด้านประเพณีไทใหญ่ยังคงธารงอัตลักษณ์ไว้อย่างเหนียวแน่น เช่น ปอยส่างลองคือการบวช
เณรของลูกหลานชาวไทใหญ่ ที่จะจัด 2 ปีต่อครั้งในช่วงเดือนเมษายน เป็นพิธีกรรมทางศาสนาที่ได้
บุญใหญ่อันเป็นสิริมงคล ครอบครัวที่มีลูกชายจึงนิยมให้ลูกบวชทุกคน ตลอดจนประเพณีการแหล่อุ
ปัดตะก่า พิธีกรรมแฮนซอมโกจา ทุกวัดเมียนมาในแม่สอดปฏิบัติกันเหมือนฝั่งประเทศเมียนมา ดังนั้น
ประเพณีเหล่านี้จึงได้รับการสืบทอดร่วมกับชาวเมียนมาที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานหลังปี พ.ศ.2530 ซึ่งมีผล
ให้ประเพณีท้องถิ่นแม่สอดเหล่านี้ยังคงปรากฏให้เห็นอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน แม้เยาวชนรุ่นหลัง
เริ่มผสมกลมกลืนเป็นคนไทย แต่งกายและพูดภาษาไทใหญ่น้อยลง สืบเนื่องจากการเข้าโรงเรียนไทย
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และปฏิบัติตามพลเมืองไทยมากขึ้น แต่เมื่อมีพิธีกรรมสาคัญในชุมชนก็ยังคงเข้าร่วมสืบทอดและปฏิบัติ
ทางวัฒนธรรมประเพณีร่วมกับครอบครัว
ส่วนชุมชนไทยล้านนาในพื้นที่ตาบลท่าสายลวด ตั้งอยู่ในบ้านวังตะเคียนหมู่ที่ 4 และ 7 บ้าน
ริมเมย หมู่ 2 บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 6 บ้านหนองกิ่งฟ้า หมู่ที่ 5 ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยล้านนาที่อพยพมา
จากอาเภอเถิน อาเภอแม่พริก จังหวัดลาปาง อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน และจังหวัดอื่น ๆ เช่น แพร่ น่าน
เชียงใหม่ สุโขทัย เป็นต้น ที่มีวิถีชีวิตแบบไทยล้านนา โดยด้านการแต่งกายสาหรับผู้ชายนิยมนุ่งผ้าฝ้าย
ชุดม่อฮ่อม แต่ไม่โพกหั วเหมือนไทใหญ่ หญิงนิยมนุ่งซิ่นสวมเสื้ อผ้าฝ้ายคล้ายไทใหญ่ แต่ลั กษณะ
รูปทรงและการนุ่งจะแตกต่างกัน ด้านอาหารเหนือนิยมรับประทานข้าวกับน้าพริกน้าปู น้าพริกอีเก๋
แกงโฮะ ข้าวซอย ขนมเส้น ย าหน่อไม้ แกงหมูปอง แกงส้ มป่อย ยาหน่อไม้ หน่อไม้อ่ อนลวกจิ้ม
น้าพริก เนื้อหมักเกลือ ขนมตับควาย เป็นต้น อีกทั้งคนไทยเหนือนิยมสูบยาสูบ เคี้ยวเมี่ยงจิ้มเกลือแก้
อาการง่วงและเป็นชุดอาหารรับแขกแก่คณะศรัทธาที่มางานบุญใหญ่ในวัดด้วย ด้านการละเล่นนิยม
เล่นดนตรีซอพื้นเมือง ร้องเพลงเอื้อนสาเนียงเหนืออย่างสนุกสนาน เมื่ อขึ้นวัดทาบุญในช่วงเทศกาล
เข้าพรรษาทุกวัดไทยจะเทศนาคัมภีร์ล้านนา นอกจากนั้นภาษาพูดจะเป็นภาษาเหนือสาเนียงแข็ง ๆ
ห้วน ๆ ไม่ลงท้ายด้วย “เจ้า” เหมือนทางเชียงใหม่ ส่วนลาว(เวียงจันทน์) อยู่ชุมชนบ้านใหม่สามัคคี
หมู่ 2 ปัจจุบันเหลือ 4-6 ครัวเรือน เดิมมาจากเวียงจันทน์เพื่อไปค้าขายที่เมียนมาโดยผ่านแม่สอด
ภายหลังจึงตั้งบ้านเรือนที่แม่สอด ญาติพี่น้องยังคงมีเครือข่ายทั้งเวียงจันทน์และในเมียนมา กลุ่มคน
เหล่านี้พูดภาษาลาวเวียงจันทน์ ภาษาเมียนมาและภาษาไทยล้านนาได้ แต่วิถีชีวิตส่วนใหญ่จะอิงไป
ทางไทยล้านนาเพื่อให้กลมกลืนกับคนในพื้นที่ ภายหลังมีชาวไทยภาคกลางที่มาค้าขายก็มักจะเข้ามา
ตั้งชุมชนร่วมกับคนไทยล้านนา
ส่วนชาวเมียนมาชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่มาจากประเทศเมียนมา เช่น พม่า กะเหรี่ยง มอญ ปะโอ
เป็นต้น หากเป็นแรงงานมักจะตั้งบ้านเรือนใกล้กับโรงงานที่ทางเถ้าแก่โรงงานจัดพื้นที่ไว้ให้ บางกลุ่มก็
ตั้งบ้านอยู่ร่วมกับชุมชนคนไทย ซึ่งมักตั้งถิ่นฐานมานานเกือบ 10 ปี จึงไม่มีปัญหากับคนไทยเพราะ
ปรับตัวและมีความไว้วางใจต่อกัน ซึ่งทุกหมู่บ้านทุกชุมชนในตาบลท่าสายลวดล้วนมีชุมชนของชาว
เมียนมาอาศัยอยู่ เมื่อเวลาไปทาบุญที่วัดก็มักไปวัดไทยใกล้บ้านหรือไปวัดเมี ยนมา ที่สามารถปฏิบัติ
ศาสนาแบบเมียนมาได้เป็นส่ว นใหญ่ การแต่งตัว ไปวัดเป็นแบบเมียนมาชัดเจน และมักจะซื้อของ
ทาบุญถวายพระสงฆ์แบบเมียนมาโดยเฉพาะ เช่น ชุดสังฆทานแบบเมียนมาที่ขายในตลาดพาเจริญ ซึ่ง
สินค้าจะมาจากประเทศเมียนมา ไม่ว่าจะเป็นสบง จีวรสีแดง พัด กามะหยี่ที่เป็นอุปกรณ์ของพระสงฆ์
เมียนมา อีกทั้งวันสาคัญทางพุทธศาสนาโรงงานจะปิด เพื่อให้แรงงานสามารถไปทาบุญกั บครอบครัว
เพราะหากไม่หยุดงานให้แรงงานก็พากันหยุดเอง ดังนั้นวิถีชีวิตของชาวพุทธเมียนมาในแม่สอดนั้น จึง
ปรากฏให้เห็นการธารงวัฒนธรรมในการปฏิบัติศาสนาอย่างเด่นชัด กระบวนการดังกล่าวนอกจากจะ
เป็นการบูรณาการแล้ว ยัง มีผลต่อการสืบทอดศาสนาและผสมผสานวัฒนธรรมในวิถีการปฏิบัติและ
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ประเพณีทางศาสนาร่วมกับคนท้องถิ่นด้วย กลุ่มคนเหล่านี้เป็นกาลังบุญสาคัญในการถวายภัตตาหาร
ถวายปัจจัยและกาลังแรงกายช่วยงานวัด จึงส่งผลให้วัดไทยเห็นประโยชน์ จากการที่ให้ชาวเมียนมา
เหล่านี้ได้แสดงอัตลักษณ์ทางศาสนาเข้ามาก่อสร้างและใช้ประโยชน์พื้นที่ทางศาสนา เข้ามาทาบุญ
และปฏิบัติศาสนาตามวัฒนธรรมประเพณีของตนเอง พื้นที่ทางศาสนาแบบเมียนมาจึงปรากฏในวัด
ไทยอย่างแพร่หลายมากขึ้น เพราะส่วนหนึ่งก็เป็นนโยบายของพระสงฆ์และคณะศรัทธาไทยที่นอกจาก
จะเห็นถึงความสวยงามแปลกใหม่แล้ว ยังเป็นการดึงดูดคณะศรัทธา2เมียนมาให้เข้ามาทาบุญที่วัดด้วย
นอกจากนั้นร้านค้าขายของชาทุกร้านจะต้องมีสินค้าจาพวกสินค้าเมียนมา เพราะความต้องการซื้อ
ของกลุ่มผู้บริโภคชาวเมียนมามีสูงมากทุกชุมชน อีกทั้งตลาดนัดยามเย็ นเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนสินค้า
อาทิ พืชผัก อาหารสด หมากพลู และอาหารเมียนมาที่สามารถพบเห็นได้โดยทั่วไป ได้แก่ น้าพริกปลา
ร้า แกงฮังเล ละแพะโต๊ะ ยาหอมแดง หมูจุ่มพม่า เป็นต้น คนเมียนมานิยมเคี้ยวหมาก ทุกชุมชนจะ
เห็นร้ านขายหมากพลูได้ทั่ว ไปคล้ ายกับฝั่งเมียนมา วิถีชีวิ ตในด้านการใช้ภาษา การแต่งกาย และ
อาหารการกิ น ของคนไทยกั บ คนเมี ย นมาจึ ง อยู่ ร่ ว มกั น ได้ อ ย่ า งปกติ สุ ข ด้ ว ยการบู ร ณาการทาง
วัฒนธรรม
ด้า นเศรษฐกิ จ ของพื้ น ที่ แ ม่ ส อดประชาชนส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ เกษตรกรรมจ าพวก
ข้าวโพด มันสาปะหลัง อ้อย ข้าวเจ้า กระเทียม ถั่วแปหล่อ เป็นต้น มีการค้าขายประกอบธุรกิจส่วนตัว
โดยเฉพาะการค้าชายแดน ซึ่งมีการส่งออกสินค้าตามท่า แม่น้าเมยกว่า 35 ท่าที่ได้รับการขออนุญาต
จากศุลกากร สินค้าส่วนใหญ่เป็นผลผลิตทางการเกษตร สาธารณูปโภค รถยนต์ รถจักรยาน เป็นแหล่ง
ขายส่งสินค้ามือสองจากญี่ปุ่นในประเทศไทย และยังเป็นสถานที่ท่ องเที่ยวสาหรับเลือกซื้อสินค้าและ
ชมวิถีชีวิตชาวเมียนมาอีกด้วย อันเป็นเศรษฐกิจหลักของแม่สอด ประกอบกับแม่สอดเป็นฐานการผลิต
สินค้าในโรงงานอุตสาหกรรมที่สาคัญ เนื่องจากมีแรงงานเมียนมาที่มีค่าแรงถูกกว่าคนไทย ได้แก่
โรงงานผลิตเสื้อผ้า ชุดชั้นใน รองเท้า เป็นต้น ที่ ส่งเข้าตลาดในประเทศไทยและส่งออกไปทั่วโลก จึง
เป็นเหตุผลหนึ่งที่มีการเตรีย มเป็น เขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้นักลงทุนเข้ามาประกอบธุรกิจเพื่อสร้าง
รายได้ทางเศรษฐกิจซึ่งจะตั้งในบริเวณบ้านวังตะเคียน ตาบลท่าสายลวด ทางการไทยมีนโยบายที่
ผลักดันให้มีการค้าชายแดนตลอดจนขยายการเชื่ อมโยงทางการค้า และการท่องเที่ยวผ่านเส้นทาง
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตกเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคตั้งแต่ เวียดนาม กัมพูชา ไทย เมียนมา
อินเดีย ตะวันออกกลาง จนถึงยุโรป ปัจจุบันได้มีการขยายโครงสร้างพื้นฐานแก้ปัญหาจราจรติดขัด
จากการข้ามแดนส่งสินค้าของเหล่ารถบรรทุก โดยขยายถนน 4 เลน ตาก-แม่สอด โครงการสร้างถนน
ตัดใหม่ไปสู่สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาแห่งที่ 2 ข้ามแม่น้าเมยบริเวณบ้านวังตะเคียนหมู่ที่ 7 ซึ่งจะ
ทาให้ปริมาณการค้าของแม่สอดขยายตัวหลายเท่าพร้อมรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
2
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พัฒนาการของเมืองแม่สอดยังคงความเป็นเมื องเกษตรกรรมควบคู่กับการค้าขาย และมี
โรงงานอุตสาหกรรมที่คนไทยและคนเมียนมายังคงพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ทั้งกระบวนการทางาน
การดาเนินชีวิตประจาวัน ตลอดจนวิถี การปฏิบัติทางศาสนา ที่ปัจจุบันแรงงานชาวเมียนมาได้เข้ามา
ตั้งถิ่นฐานในรูปแบบการเป็นประชากรแฝง จนชาวเมียนมาในพื้นที่แม่สอดคือในเขตเทศบาลนครแม่
สอดและต าบลท่ า สายลวดมี จ านวนมากกว่ า คนไทย การอยู่ ร วมกั น ท่ า มกลางความแตกต่ า ง
หลากหลายเหล่านี้ มีจุ ดเชื่อมในความเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นปัจจัยสาคัญอันทาให้เมืองแม่สอดนั้น
เกิดการผสมผสานวิถีป ฏิบั ติและประเพณี ทางศาสนาของไทยและเมียนมาได้ ซึ่งจะนาเสนอการ
ผสมผสานวัฒนธรรมผ่านการใช้ประโยชน์พื้นที่ทางศาสนาในหัวข้อถัดไป
4.2 การผสมผสานพุทธศาสนาไทยและเมียนมาผ่านการพัฒนาและใช้ประโยชน์พื้นที่ทางศาสนา
พื้นที่ศาสนาเป็นพื้นที่ทางกายภาพในขอบเขตวัด ที่มีการพัฒนาและใช้ประโยชน์ผ่านความ
เชื่อ วิ ถีป ฏิ บั ติ และประเพณีท างศาสนา การผสมผสานพุท ธศาสนาระหว่ างไทยกับเมีย นมาของ
พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่เป็นรูปธรรมจากสิ่งก่อสร้าง ศาสนวัตถุ โดยพุทธศาสนิกชนไทยและ
เมียนมาให้ความสาคัญในการพัฒนาและใช้ประโยชน์ในขอบเขตต่าง ๆ ของวัดที่แตกต่างกัน ด้วย
ความเป็นท้องถิ่นแม่สอดที่ได้สั่งสมกระบวนการผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างไทยและเมียนมาอย่าง
ยาวนาน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏร่องรอยวัฒนธรรมเมียนมาจากการตั้งวัด และชุมชน
โดยเฉพาะวัดเมียนมา 5 วัดในแม่สอด ได้บ่งบอกถึงรากฐานวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของเมียนมาที่
ยังคงปฏิบัติและสืบทอดพื้นที่ศาสนาร่วมกันระหว่างคนท้องถิ่นและผู้ย้ายถิ่น ทั้งที่เป็นชาวไทยและ
เมียนมา ซึ่งผู้ย้ายถิ่นที่เข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่ทางศาสนา มีความต้องการธารงวัฒนธรรมตามวิถี
ปฏิบัติและประเพณีของชาติพันธุ์เมียนมา เพราะจะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นกาลังใจที่สาคัญ เมื่อ
ต้องมาทางานและใช้ชีวิตในต่างเมือง ซึ่งย่อมมีความเครียดจากปัญหาสภาพแวดล้ อมและความ
แตกต่างทางชาติพันธุ์ การสร้างศาสนวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา จึงเป็นศูนย์รวมจิตใจแก่
พุทธศาสนิกชน แต่สังเกตได้ว่าพุทธศาสนิกชนไทยก็ได้เข้าไปใช้ประโยชน์ในวัดเมียนมา ให้การเคารพ
บูชาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของเมียนมาด้วย และรับวัฒนธรรมทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม
ของเมียนมาไปใช้ ในวัดไทยอย่างแพร่หลาย อันส่งผลให้เกิดการผสมผสานวัฒนธรรมผ่านพื้นที่ทาง
ศาสนาอย่างเป็นรูปธรรม
ชาวเมียนมาที่เข้ามาก่อสร้างศาสนวัตถุ ส่วนใหญ่เป็นแรงงานเมียนมาที่ตั้งชุมชนอยู่ใกล้เคียง
บริเวณวัด กลุ่มคนเหล่านี้เป็นกาลังสาคัญที่เข้ามาสร้างและนาวัฒนธรรมเมียนมาเข้ามาใช้ในพื้นที่ ทาง
ศาสนาอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นวัดไทยหรือวัดเมียนมา โดยเฉพาะพื้นที่ทางศาสนาของวัดไทยมี
สิ่งก่อสร้างในแบบวัฒนธรรมของเมียนมาเข้ามาผสมผสานในวัด เช่น การก่อสร้างเจดีย์ทรงพม่า
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ประดับหงส์ การสร้างพระพุทธรูปล้อมต้นโพธิ์ เป็นต้น สิ่งก่อสร้างหรือศาสนวัตถุแบบเมียนมาไม่ได้มี
เฉพาะคนเมียนมาเท่านั้นที่เข้ามาสร้าง แต่คนไทยจานวนไม่น้อยก็ได้สร้างและเข้ามาใช้ประโยชน์
สิ่งก่อสร้างในแบบเมียนมาอีกด้วย สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยรับวัฒนธรรมเมียนมาเข้าไปผสมผสาน
อย่างเด่นชัด ด้วยเหตุผลของความศรัทธาต่อศาสนวัตถุที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ทางศาสนา ไม่ว่าจะ
เป็นความเชื่อในการบูชาพระพุทธรูป เช่น พระอุปคุต พระหินอ่อน พระมหามุนี เป็นต้น พระพุทธรูป
เหล่านี้ล้วนเป็นพระพุทธรูปตามคตินิยมของเมียนมา แต่ก็เป็นที่นิยมของคนไทยในแม่สอดที่มักจะ
สร้างและเข้าไปสักการบูชาภายในวัดอย่างแพร่หลาย ทาให้เห็นว่าพุทธศาสนิกชนชาวไทยละชาวเมียน
มามีลักษณะเหมือนกัน คือความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนา ทาให้พื้นที่ทางศาสนาเป็นพื้นที่
ที่คนไทยและคนเมียนมาเข้ามาสร้างและใช้ประโยชน์อย่างผสมผสานกัน
จากการจ าแนกขอบเขตการสร้ า งและใช้ ป ระโยชน์ พื้ น ที่ ท างศาสนาในวั ด ออกเป็ น เขต
พุทธาวาส เขตสังฆาวาส เขตธรรมาวาสและเขตธรณีสงฆ์ ทาให้เกิดข้อค้นพบอีกว่าการให้ความสาคัญ
ต่อการสร้ างและเข้าไปใช้ประโยชน์ในเขตพุทธาวาสของพุทธศาสนิกชนไทยและเมียนมามีความ
แตกต่างกัน โดยชาวเมียนมาให้ความสาคัญกับเขตพุทธาวาสมากกว่า เห็นได้จากสิ่งก่อสร้าง อาทิ
เจดีย์ วิหาร ศาลาพระพุทธรูปจานวนมากกว่าวัดไทย เพราะความเชื่อที่ว่ าการก่อสร้างศาสนวัตถุที่มี
ความหมายถึงพระพุทธเจ้าจะทาให้ได้บุญมาก จึงเป็นปัจจัยที่ทาให้ ชาวเมียนมาเข้าไปใช้ประโยชน์ ใน
พื้นที่พุทธาวาสของวัดไทย ตลอดจนสร้างพื้นที่พุทธาวาสใหม่ในแบบเมียนมาภายในวัดไทยด้วย วัดใน
พื้นที่แม่สอดจึงมีสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของวัฒนธรรมเมียนมาผสมผสานร่วมกับสิ่งก่อสร้าง
แบบไทยเป็นส่วนใหญ่
การให้ความสาคัญและการใช้ประโยชน์ในเขตพุทธาวาส เสมือนเป็นพื้นที่ของพระพุทธเจ้าอัน
เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ สิ่งก่อสร้างในเขตนี้ใช้ประโยชน์เพื่อการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาสาคัญ ได้แก่
เจดีย์ โบสถ์ วิห าร ซึ่งเป็ น สิ่ งก่อสร้างส าคัญที่พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนสามารถร่ว มประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา เช่น การอุปสมบท การเวียนเทียนรอบโบสถ์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมถึงศาลา
ประดิษฐานพระพุทธรูป ที่มีจุ ดประสงค์ของการสร้างเพื่อการเคารพบูชาอันระลึ กถึงพระพุทธเจ้า
สาหรับเขตสังฆาวาส เป็นพื้นที่ประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์ เช่น ศาลาการเปรียญ สาหรับพระสงฆ์
ใช้ศึกษาพระธรรม แต่ภายหลังได้ใช้เป็นศาลาพิธีกรรมสาหรับทาบุญ ถวายภัตตาหาร และเป็นพื้นที่
สาหรับกิจส่วนตัวของสงฆ์ เช่น กุฏิ ห้องสรงน้า หอระฆัง เป็นต้น มักจะอยู่บริเวณที่ผู้คนไม่พลุกพล่าน
และพุทธศาสนิกชนไม่ควรเข้าไปโดยไม่มีเหตุจาเป็น ส่วนเขตธรรมาวาส เป็นพื้นที่สาหรับการศึกษา
ธรรมะและการปฏิบัติธรรม โดยมักสร้างเป็นอาคารสาหรับการอบรมและเป็นที่พักสาหรับการเข้าค่าย
ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ วิปัสสนา และเขตธรณีสงฆ์เป็นพื้นที่สาธารณะที่มีการใช้ประโยชน์ภายในวัด ซึ่ง
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ในด้านศาสนา เช่น ศาลาพักผ่อน ศาลาสวดศพ ห้องสมุดประชาชน
สถานีวิทยุชุมชน ห้องน้าฆราวาส เป็นต้น
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จากการแบ่งขอบเขตวัดดังกล่าว ผู้วิจัยได้นาไปใช้ศึกษาวัด 3 ลักษณะ ได้แก่ วัดไทยคือวัดวัง
ตะเคียน วัดเมียนมาคือวัดไทยวัฒนาราม และวัดไทยผสมเมียนมาคือวัดท่าสายโทรเลข ทั้ง 3 วัดตั้งอยู่
ในตาบลท่าสายลวดและตั้ งอยู่ ในชุ มชนที่มีบ ริบทแตกต่างกัน จากการศึกษาการก่อสร้า งและใช้
ประโยชน์ในแต่ละวัด พบว่าวัดทั้ง 3 ลักษณะมีการใช้ประโยชน์พื้นที่ทางศาสนาอย่างผสมผสานกัน
ระหว่างวัฒนธรรมไทยและเมีย นมา โดยมีความโน้มเอียงไปทางเมียนมามากกว่า โดยเฉพาะเขต
พุทธาวาส จากทั้งความต้องการของคณะศรัทธาวัดที่เป็นชาวไทยและเมียนมา รวมถึงพระสังฆาธิการ
วัดที่มีจุดประสงค์การก่อสร้างเพื่อความสวยงาม ต้องการดึงดูดคณะศรัทธาให้เข้ามาทาบุญ โดยเฉพาะ
วัดไทยผสมเมียนมามีพื้นที่ให้พุทธศาสนิกชนชาวเมียนมาเข้าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติทางศาสนา
และประเพณีแบบเมียนมาอย่างชัดเจน ประกอบกับการใช้ขอบเขตเวลาในการวิเคราะห์สิ่งก่อสร้างใน
วัดที่เกิดขึ้นหลังจากปี พ.ศ. 2530 อันเป็นช่วงเวลาที่มีแรงงานเมียนมาเข้ ามาทางานและตั้งชุมชน
อาศัยอยู่ร่วมกับคนท้องถิ่นแม่สอด ซึ่งพบว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นส่วนสาคัญที่เข้าไปก่อสร้างศาสนวัตถุ
แบบเมียนมา และเข้าไปใช้ประโยชน์พื้นที่ศาสนาร่วมกับคนท้องถิ่นจนเกิดการผสมผสานวัฒนธรรม
อย่างเข้มข้นมากขึ้น ซึ่งจะนาเสนอรายละเอียดจากการศึกษาวัดทั้ง 3 ลักษณะดังนี้
1) วัดไทย
เลือกศึกษาวัดวังตะเคียน หมู่ 4 บ้านวังตะเคียน ตาบลท่าสายลวด เนื่องจากเป็นวัดที่อยู่ใน
ชุมชนคนไทย มีพระสงฆ์ไทยจาพรรษาทั้งหมด 4 รูป สามเณร 1 รูป มีวิถีการปฏิบัติศาสนาและ
ประเพณีของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนแบบไทยล้านนา
วัดวังตะเคียนสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2485 โดยชาวบ้านวังตะเคียน ซึ่งเป็นคนไทยล้านนา ได้รับ
พระราชทานวิสุงคามสีมาในปี พ.ศ.2516 สิ่งก่อสร้างสาคัญในวัดส่วนใหญ่ก่อสร้างก่ อนปี พ.ศ.2530
ได้แก่ ศาลาการเปรียญหลัง แรกสร้างปี พ.ศ.2485 อุโบสถสร้างปี พ.ศ.2514 เจดีย์เมียนมาและหอ
ระฆังกลางน้าสร้างปี พ.ศ.2516 หลังจากปี พ.ศ.2530 มีการก่อสร้างศาลาการเปรียญหลังที่ 2 ใน
ลักษณะอาคารเอนกประสงค์พร้อมกับประดิษฐานพระเจ้าทันใจศิลปะแบบเมียนมา เริ่มใช้งานปี พ.ศ.
2558 และได้สร้างเสาหงส์แบบเมียนมาล้อมรอบเจดีย์เพิ่มเติมในปี พ.ศ.2558 เช่นเดียวกัน โดยผู้ที่เข้า
มาสร้างและใช้ประโยชน์พื้นที่ทางศาสนาของวัดเป็นชาวบ้านในพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นคนไทยล้านนาและ
ไม่ค่อยพบเห็นชาวเมียนมาเข้ามาใช้ประโยชน์ในวัดมากนัก แต่สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมบางส่วน
กลับได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมเมียนมา เนื่องจากความสัมพันธ์ ของชาวบ้านวังตะเคียนกับชาวบ้าน
ห้วยส้าน จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมายังคงเชื่อมโยงไปมาหาสู่ระหว่างกันจนถึงปัจจุบัน ดังที่ได้
กล่ าวไว้ในบทก่อนหน้า ย่ อมมีโอกาสในการแลกเปลี่ ยนวัฒนธรรมเมียนมาเข้ามาปรับใช้ในวัดวัง
ตะเคียน ได้แก่ เจดีย์แบบเมียนมาล้อมรอบด้วยเสาหงส์ การสร้างพระเจ้าทันใจโดยช่างเมียนมา เป็น
ต้น รวมอยู่กับสิ่งก่อสร้างแบบไทย ได้แก่ โบสถ์ ศาลาการเปรียญประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์
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และมีใบเสมาล้อมตัวอาคารโบสถ์ 8 ทิศ อีกทั้งประดิษฐานพระพุทธชินราชเป็นพระประธานบนศาลา
การเปรียญ โดยมีพื้นหลังสีดาประดับลายรดน้า ดังนั้นด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของวัดวัง
ตะเคียนจึงเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมไทยกับเมียนมาบนพื้นฐานของความสัมพันธ์กับเครือญาติที่
เป็นพลเมืองเมียนมา ได้นาความสวยงามของวัฒนธรรมเมียนมามาปรับใช้ในพื้นที่วัดไทย แต่วิถีการ
ปฏิบัติศาสนาและการใช้ประโยชน์ไม่ได้รับวัฒนธรรมเมียนมา ยังคงปฏิบัติศาสนาแบบไทยล้านนา
วั ด วั ง ตะเคี ย นมี พื้ น ที่ ใ นการใช้ ป ระโยชน์ ป ระกอบด้ ว ย 3 เขต ได้ แ ก่ เขตพุ ท ธาวาส
ประกอบด้วยโบสถ์ เจดีย์ และศาลาพระพุทธรูป เขตสังฆาวาส ได้แก่ ศาลาการเปรียญ 2 หลัง หอ
ระฆังกลางน้า กุฏิ และโรงครัว และเขตธรณีสงฆ์ ได้แก่ สถานีวิทยุชุมชนและห้องสมุดประชาชน การ
ใช้ประโยชน์ในขอบเขตพุทธาวาสในช่วงเข้าพรรษาของวัดวังตะเคียนค่อนข้างน้อย มีเพียงการเวียน
เทีย นรอบโบสถ์ในวัน เข้ าพรรษาและเปิดไฟประดับเจดีย์ให้ ดูส วยงาม แต่จะใช้ประโยชน์ ในเขต
สังฆาวาสมากกว่า โดยเฉพาะศาลาการเปรียญสาหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ได้แก่ ทาบุญวัน
พระ เทศนาธรรมคัมภีร์ล้านนา และเป็นพื้นที่สาหรับจัดงานประเพณี เช่น งานถวายข้าวพระพุทธ
ส่วนทิศทางการตั้งพระประธานในศาลาการเปรียญจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเสมอ เป็นทิศ
เดียวกับที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ จึงเชื่อว่าเป็นทิศมงคลตามความเชื่อแบบพุทธศาสนาไทย ส่วนของกุฏิ
เจ้าอาวาสเป็นพื้นที่สาหรับถวายสังฆทานและติดต่อกิจธุระกับทางวัด เมื่อพระสงฆ์ฉันภัตตาหารจะใช้
ระฆังกลางน้าเป็นสัญญาณบอกเวลา จากนั้นไปฉันรวมกันที่ศาลาการเปรียญ ส่วนเขตธรณีสงฆ์มีสถานี
วิทยุชุมชนสาหรับประชาสัมพันธ์ข่าวของวัดและชุมชน และมีห้องสมุดประชาชนสาหรับฆราวาสเข้า
มาใช้ประโยชน์ภายในวัดได้

ภาพที่ 1 อุโบสถและพระพุทธชินราชวัดวังตะเคียน

ภาพที่ 2 เจดียแ์ บบเมียนมาในวัดวังตะเคียน
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ในเดือนตุลาคมปี พ.ศ.2558 ทางวัดวังตะเคียนได้จัดงานพิธีพุทธาภิเษกพระเจ้าทันใจมงคล
เมืองฉอด เริ่มต้นจากการที่พระครูสุชาติวรนิเวศน์ เจ้าอาวาสวัดวังตะเคียนต้องการให้ชาวบ้านและ
เยาวชนมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ไว้สืบทอดให้เป็นประวัติศาสตร์ประจาหมู่บ้าน มีการประชุมตกลง
รวมกันระหว่างพระสงฆ์ ผู้นาชุมชน ไวยาวัจกร กรรมการวัดและชาวบ้านในการประชาสัมพันธ์หา
เงินทุนและจัดหาช่างก่อสร้าง และเป็นที่ตกลงกันเลือกช่างมอญเพราะเชื่อว่ามีฝีมือในการก่อสร้าง
พระพุทธรูปโดยเฉพาะศิลปะมอญที่มีความอ่อนช้อยงดงาม พร้อมทั้งตกแต่งด้วยหยกและพลอยที่สั่ง
จากเมียนมา การสร้างพระเจ้าทันใจมีความเชื่อว่ าหากสร้างสาเร็จภายใน 1 วันจะทาให้พระมีความ
ศักดิ์สิทธิ์ คิดสิ่งใดก็จะสาเร็จตามต้องการ โดยเฉพาะการก่อปูนพระพุทธรูปร่วมกันจะได้บุญมาก อัน
เป็นกุศโลบายที่ทาให้เกิดความสามัคคีในการสร้างสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน โดยผ่านพิธีกรรม
ศักดิ์สิทธิ์ คือการร่วมทาพิธีสวดพุทธาภิเษกร่วมกันระหว่างพระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์เมียนมาที่มี
ชื่อเสียง ขณะเดียวกันก็มีพุทธศาสนิกชนไทยและเมียนมามาร่วมประกอบพิธีกรรมสวดบทอิติปิโส
ติดต่อกันจนกว่าพระพุทธรูปจะสร้างเสร็จ สะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาและใช้ประโยชน์ในวัดไทย มี
การยอมรับวัฒนธรรมเมียนมาเข้าไปผสมผสานวัฒนธรรมในด้านศิลปกรรม และยอมรับพระสงฆ์เมียน
มาเข้ามาประกอบพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ในวัดด้วย

ภาพที่ 3 พระเจ้าทันใจศิลปะแบบเมียนมา ออกแบบโดยช่างมอญ

ภาพที่ 4 พิธีพุทธาภิเษกพระเจ้าทันใจ

พิธีพุทธาภิเษกเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านมักจะนาพระพุทธรูปจากบ้านมาประกอบพิธี
ด้ ว ยเชื่ อ ว่ า จะมี ค วามขลั ง สามารถคุ้ ม กั น ภั ย อั น ตรายได้ หนึ่ ง ในนั้ น เป็ น พระกริ่ ง มี ลั ก ษณะเป็ น
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พระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์เมียนมาโบราณ เจ้าของบริษัทแม่ปิงพนากิจ ซึ่งตั้งอยู่ในวังตะเคียนเข้า
มาร่วมทาบุญและนาพระกริ่งซึ่งได้รับมาจากประเทศเมียนมานามาถวายวัด เพื่อให้ชาวบ้านสักการะ
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีกรรม วัดจึงมีพระเจ้าทันใจและพระกริ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจาหมู่บ้าน
วังตะเคียน สะท้อนการยอมรับความเชื่อและศิลปกรรมเมียนมาเข้ามาใช้ผสมผสานในพื้นที่ทางศาสนา
ของไทย

ภาพที่ 5 พระกริ่งพม่า

2) วัดเมียนมา
เลือกศึกษาวัดไทยวัฒนารามหรือวัดแม่ตาวเงี้ยว หมู่ 1 บ้านแม่ตาว ตาบลท่าสายลวด
เนื่องจากเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในชุมชนชาวไทใหญ่ สร้างโดยชาวไทใหญ่แม่สอดที่เป็นผู้ก่อตั้งชุมชน และ
เป็นวัดที่มีพระสงฆ์และสามเณรชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่มาจากประเทศเมียนมา ได้แก่ กะเหรี่ยง พม่า ปะโอ
เป็นต้น และมีวิถีปฏิบัติศาสนาเป็นแบบประเทศเมียนมา วัดเมียนมาในแม่สอดมีทั้งหมด 5 วัด ได้แก่
วัดแม่ซอดน่าด่าน วัดภาวนานิยมาราม(ป่าเก่า) วัดสุนทริกาวาส(วัดป่าใหม่) วัดไทยวัฒนาราม และวัด
ท่าอาจใหม่ ซึ่งพบว่ามีลักษณะคล้ายคลึงกัน สามารถสรุปการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทางศาสนาของวัด
เมียนมาผ่านวัดไทยวัฒนาราม ดังนี้
วัดไทยวัฒนารามหรือวัดแม่ตาวเงี้ยว ก่อตั้งวัดในปี พ.ศ.2410 โดยนายมุ้งหรือหมื่นอาจกา
แหงหาญ เป็นชาวไทใหญ่แม่สอดที่เป็นผู้นาก่อตั้งชุมชน ปัจจุบันชาวไทใหญ่รุ่นหลัง เริ่มผสมกลมกลืน
เป็นชาวไทยเชื้อสายไทใหญ่ แต่ยังคงสืบทอดการปฏิบัติศาสนาแบบเมียนมาประกอบกับแรงงานเมียน
มาที่เข้ามาตั้งถิ่น ฐานอาศัย อยู่ ร่ว มกันในชุมชนก็ได้เข้ามาร่ว มสร้ างและใช้ประโยชน์ในวัดเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะช่วงหลังปี พ.ศ.2530 ที่แรงงานเมียนมาย้ายเข้ามาทางานในแม่สอด และได้นิมนต์พระสงฆ์
จากประเทศเมียนมามาจาพรรษาในวัด ทาให้เกิด คณะศรัทธาที่ต้องการทาบุญ ที่เป็นชาวเมียนมา
เพิ่มขึ้น และสร้างศาสนวัตถุไว้เป็นที่เคารพบูชาและสืบทอดไว้ให้แก่คนรุ่นหลัง โดยสิ่งก่อสร้างในวัดที่
เก่าแก่และสร้างก่อนปี พ.ศ.2530 ได้แก่ เจดีย์ โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิหลังศาลาการเปรียญ
หลังจากปี พ.ศ.2530 มีสิ่งก่อสร้างเกิดขึ้นใหม่ ได้แก่ ศาลาพระพุทธรูปต่าง ๆ สถูป พระพุทธรูปล้อม
ต้นโพธิ์ หอฉัน และกุฏิตามจุดต่าง ๆ ของวัด โดยมีสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมตลอดจนวิถีการ
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ปฏิบัติแบบวัฒนธรรมเมียนมาเป็นหลัก แต่ได้ ปรากฏการผสมผสานวัฒนธรรมไทยในวัดเมียนมาบาง
ประการ เช่น การประดิษฐานพระพุทธรูปไทยในวัดเมียนมา เป็นต้น
วัดมีพื้นที่ในการใช้ประโยชน์จานวน 3 เขต ได้แก่ เขตพุทธาวาส ประกอบด้วยเจดีย์ โบสถ์
วิหาร ศาลาพระพุทธรูป สถูป พระพุทธรูปล้อมต้นโพธิ์ ส่วนเขตสังฆาวาส ได้แก่ ศาลาการเปรียญ กุฏิ
หอฉัน และเขตธรณีสงฆ์ ได้แก่ ศาลาสวดศพ ห้องน้าฆราวาส วัดเมียนมามีความแตกต่างจากวัดไทย
ในเรื่ อ งสิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ มี ค วามสลั บ ซั บ ซ้ อ น โดยเฉพาะเขตพุ ท ธาวาสที่ มั ก จะสร้ า งวิ ห าร ศาลา
พระพุทธรูปจานวนมาก และความเชื่อในการบูชาพระพุทธรูปประจาวันเกิดล้อมรอบต้นโพธิ์อันเป็น
สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ถือว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ความสาคัญ โดดเด่นกว่าวัดไทย อีกทั้งกุฏิ
ของพระสงฆ์สร้ างกระจายอยู่ตามจุด ต่าง ๆ ของวัด ซึ่งสิ่ งก่อสร้างภายในวัดมีจานวนเพิ่มมากขึ้น
หลังจากปี พ.ศ.2530 เนื่องจากการสร้างถวายโดยคณะศรัทธาชาวไทยและชาวเมียนมา ทั้งที่เป็นคน
ท้องถิ่นกับเป็นแรงงานย้ายถิ่น
การใช้ประโยชน์ในเขตพุทธาวาส มีสิ่งปลูกสร้างจานวนมากกว่าวัดไทยและเป็นพื้นที่
ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องสารวมกายใจทุกครั้งที่เข้ามาในวัด ชาวเมียนมาจะให้ความสาคัญกับการสร้างและ
สักการะเจดีย์มาก เพราะเจดีย์เป็นสถานที่บรรจุพระสรีระธาตุของพระพุทธเจ้า และมักจะสร้างพระ
ประจาวันเกิดล้อมรอบเจดีย์เช่นเดียวกับพระพุทธรูประจาวันวันเกิดรอบต้นโพธิ์ เพื่อระลึกถึงการได้
เกิดมาก็ต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในหลักธรรมของพระพุทธเจ้า ให้เกิดสิริมงคลแก่ตนเอง (เอเอหน่วย (ชาว
เมียนมา), สัมภาษณ์, 23 ส.ค.2558) ช่วงเย็นหลังเลิกงานจะเห็นชาวเมียนมาทั้งวัยหนุ่มสาว วัยทางาน
มาไหว้พระ สักการะด้วยดอกไม้ ร่มเงินร่มทอง ธูป เทียน ที่พระพุทธรู ปประจาวันเกิดของตนเอง
นอกจากนั้นยังเชื่อว่าหากชีวิตนี้เมื่อเกิดมาแล้วต้องสร้างเจดีย์และใส่ของมีค่าของตนไว้ในฐานเจดีย์
เมื่อตายไปจะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดี มีเงินทองใช้ในชาติหน้า (อูคินเต่ง (ชาวเมียนมา), สัมภาษณ์, 14
ส.ค.2558) นอกจากในส่วนของเจดีย์แล้ว วิหารสาหรับประดิษฐานพระพุทธรูปสาคัญ เช่น พระอุปคุต
พระพุทธรูปหินอ่อน ตลอดจนศาลาพระพุทธรูปต่าง ๆ ในวัดเมียนมาก็เป็นสถานที่สาหรับการนั่งสมาธิ
สวดลูกประคา อีกทั้งช่วงค่าวันเข้าพรรษาและออกพรรษาหรือมีงานประเพณีสาคัญ ชาวเมียนมาจะ
นิยมจุดเทียนในเขตพุทธาวาสอย่างสว่างไสว ไม่ว่าจะเป็นเจดีย์ ศาลาพระพุทธไสยาสน์ เป็นต้น แต่จะ
ไม่มีการเวียนเทียนรอบโบสถ์เหมือนวัดไทย ซึ่งโบสถ์ของวัดเมียนมา ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มักใช้
ประโยชน์ เฉพาะในกิจของสงฆ์ โดยเฉพาะการบวช เนื่องจากมีการใช้งานน้อยขนาดของโบสถ์จึงมี
ลักษณะทีค่ ับแคบกว่าวัดไทย จึงไม่เหมาะสมที่สตรีจะเข้าไปใช้ประโยชน์ร่วมกันในโบสถ์
การสร้างศาสนวัตถุในวัดโดยเฉพาะในเขตพุทธาวาส ชาวเมียนมาจะเก็บออมเงินจากการ
ทางานส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินทาบุญ เพื่อรวบรวมเป็นค่าใช้จ่ายก่อสร้างศาสนวัตถุหรือพระพุทธรูปต่าง ๆ
ที่มีความสาคัญต่อการระลึกถึงพระพุทธเจ้า และถือว่าเป็นการทาบุญที่ได้บุญมาก หากกาลังทรัพย์ไม่
เพียงพอก็จะเป็นแรงงานในการก่อสร้าง และทุกครั้งที่อยู่ในวัดโดยเฉพาะเขตพุทธาวาสจะเคร่งครัด
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กับการปฏิบัติตัว เช่น ถอดและหิ้วรองเท้าเมื่อต้องอยู่ในวัด แต่งกายสุภาพสะอาดมีสีสันสวยงามทั้ง
หญิงและชาย ตลอดจนการประพฤติกายใจให้ดารงอยู่ในศีลธรรม
การใช้ประโยชน์ ในเขตสั งฆาวาส กุฏิที่เก่าแก่สุดนั้นคือกุฏิหลั งศาลาการเปรียญจะเป็น
อาคารเก่าแก่ที่ก่อสร้างในช่วงแรกของการสร้างวัดและเป็นกุฏิของเจ้าอาวาสรูปเก่า เนื่องจากเจ้า
อาวาสป่วยจึงมาสร้างใหม่อยู่หน้าประตูวัด เพื่อสะดวกต่อการพยาบาลจนกระทั่งมรณภาพ จึงเป็นกุฏิ
เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน (จุมพล นวลสิงห์, สัมภาษณ์, 23 ต.ค.2558) ทาให้สะดวกต่อการติดต่อธุระหรือ
รับกิจนิมนต์คล้ายกับกุฏิเจ้าอาวาสวัดวังตะเคียน อาคารถัดมาจะเป็นกุฏิสาหรับเณร ส่วนกุฏิบริเวณ
วิหารและศาลาพระพุทธรูปต่ าง ๆ สะดวกต่อการที่พระสงฆ์มีหน้าที่ดูแลทาความสะอาดวิหารและ
คอยแนะนาสถานที่ไหว้พระให้แก่นักท่องเที่ยว ในส่วนของหอฉันจะมีขนาดใหญ่กว่าวัดไทยเพราะ
เป็นที่ถวายภัตตาหารจากญาติโยม อีกทั้งพระสงฆ์เมียนมาจะฉันก่อนไปประกอบพิธีกรรมที่ศาลาการ
เปรียญจึงต้องสร้างขนาดใหญ่และถาวร สะท้อนการใช้ประโยชน์พื้นที่วัดที่มีวิถีปฏิบัติแตกต่างจากวัด
ไทย นอกจากนี้วัดเมียนมาไม่มีหอระฆังหรือหอกลองที่สร้างเป็นอาคารโดยเฉพาะ แต่ใช้ระฆังที่แขวน
ไว้หน้าหอฉันเป็นสัญญาณบอกเวลาแทน การใช้ประโยชน์ที่ศาลาการเปรียญ พระสงฆ์จะใช้สาหรับ
ทาวัตรเช้า-เย็น และเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เทศนาทาบุญวันพระ และประเพณี
สาคัญ เช่น งานถวายข้าวพระพุทธ สถานที่สวดมนต์ก่อนแหล่อุปัดตะก่า เป็นต้น และเป็นสถานที่ที่ผู้
เฒ่ าผู้ แก่จ ะมานั่ งสมาธิส วดลู กประคากันทุกวันพระ ในส่ ว นของการตั้งพระประธานในศาลาการ
เปรีย ญ มีทิศทางแตกต่ างจากวัดไทย กล่ าวคือพระพุทธรูปจะหั นหน้าไปทางทิศตะวันตก เพื่อให้
พุทธศาสนิกชนประกอบพิธีกรรมหันหน้าไปทางทิศตะวันออกอันเป็นทิศมงคล ในขณะที่วัดไทยจะหัน
หน้าพระพุทธรูปไปทางทิศตะวันออก ส่วนเขตธรณีสงฆ์ในวัดไทยวัฒนาราม เช่น ศาลาศพ ส่วนใหญ่
จะใช้สาหรับสวดศพและทาอาหารเลี้ยงแขกสาหรับฆราวาส จากนั้นจะทาพิธีฌาปนกิจที่สุสานบ้านแม่
ตาวตั้งอยู่ด้านหลังวัด ซึ่งห่างไปประมาณ 500 เมตร
สิ่งก่อสร้างและศาสนวัตถุภายในวัดเมียนมาล้วนแล้วมีชั้นเชิงของงานศิลปะที่ละเอียดอ่อน
และเน้นความอลังการ วัสดุที่ใช้ประดับหลังคาและฝาผนังของอาคารสาคัญ จะนิยมฉลุด้วยแผ่นโลหะ
ทองคาซึ่งต้องสั่งทาจากประเทศเมียนมา นามาแกะสลักเป็นลวดลายเทวดาและสัตว์ป่าหิมพานต์ เช่น
หงส์ สิงห์ เป็นต้น อันเกิดจากความเชื่อทางพระพุทธศาสนาที่ได้ผสมผสานเข้ากับความเชื่อท้องถิ่น ทา
ให้ศิลปกรรมมีลักษณะที่แตกต่างจากไทย ในส่วนของวิหารมักประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่อง
กษัตริย์ จึงต้องสร้างหลังคาพระวิหารเป็นทรงพญาธาตุหรือทรงปราสาทซ้อนกัน 7-9 ชั้น โดยมียอด
เป็ น ฉัตรสีทองอร่ ามตา ได้แก่ วิห ารพระมหามุนี อันเป็นหนึ่งในห้าของพระพุทธรูปศักดิ์สิ ทธิ์ของ
ประเทศเมีย นมา วิ ห ารพระอุ ป คุ ต พระสาวกที่ มี อิ ทธิ ฤ ทธิ์ ป้ อ งกั น ภั ย อั น ตรายโดยการวิ ปั ส สนา
กรรมฐานใต้ ท้ อ งทะเล จึ ง มี ก ารสร้ างบ่ อ น้ าล้ อ มรอบพระอุ ป คุ ต และวิ ห ารพระพุ ท ธรู ป หิ น อ่ อ น
จากมัณฑะเลย์ เมืองแห่งพระพุทธศาสนาของเมียนมา ล้วนแล้วเป็นสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่
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สร้างตามตามความเชื่อในพระพุทธศาสนาของชาวเมียนมา นอกจากนั้นศาลาพระพุทธรูป เช่น พระ
พุทธไสยาสน์องค์ใหญ่หรือพระนอนตาหวานคล้ายกับกับพระเจาทัตจี เมืองย่างกุ้ง นิยมสร้างขนาด
ใหญ่อลังการ

ภาพที่ 6 พระพุทธรูปปางไสยาสน์และพระพุทธรูปล้อมรอบต้นโพธิ์

ภาพที่ 7 สิงห์วัดไทยวัฒนาราม

เจดีย์โกนนาวินหรือเจดีย์ 9 ยอดเป็นเจดีย์เมียนมาสีทอง ยอดของเจดีย์ประดับด้วยฉัตรขนาด
ใหญ่ ห้อยด้วยใบโพธิ์และกระดิ่งที่จะดังกังวานเมื่อมีลมพัดผ่านล้อมรอบด้วยเจดีย์รายและพระพุทธรูป
ประจาวันเกิดจานวน 8 ทิศ รวมพระเจดีย์องค์ใหญ่รวมเป็น 9 ยอด เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ จึงสร้างด้วยความอลังการ
โบสถ์มีลักษณะทางโครงสร้างอาคารไม่เหมือนโบสถ์ไทย คือเป็นอาคาร 2 ชั้นและมีประตู
ทางเข้าด้านเดียว โดยสร้างประตูโบสถ์เพียงด้านเดียวไม่เหมือนโบสถ์ข องไทยที่มีประตูโบสถ์ 2 ด้าน
คือประตูทางเข้าและประตูทางออก ขนาดคับแคบกว่าโบสถ์ไทยมากเพราะใช้ประโยชน์น้อย เฉพาะ
พิธีกรรมสาคัญของพระสงฆ์ เช่น การอุปสมบท การบวชลูกแก้ว ตามประเพณีไทใหญ่ เสมาล้อมรอบ
โบสถ์แตกต่างจากวัดไทยโดยสิ้นเชิง เพราะเป็นดอกบัวตูมติดกับพื้นทั้ง 8 ทิศ อีกทั้งหลังคาของโบสถ์
เมียนมาสร้างซ้อนกันสองชั้น หลังคาชั้นบนสุดประดับด้วยฉัตรที่มีใบโพธิ์ห้อยกับกระดิ่งล้อมรอบเมื่อมี
ลมพัดผ่านจะส่งเสีย งดังกังวาน หน้าจั่ว ของหลั งคาและกาแพงโบสถ์มีห งส์ประดับอยู่อันแสดงถึง
สัญลักษณ์สัตว์ที่คอยปกป้องพุทธศาสนา ส่วนด้านหน้าโบสถ์เป็นเสาหงส์ ชาวไทใหญ่เรียกว่า “ฮินตา”
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(เอี่ยม ถาตุ่ม, สัมภาษณ์, 31ต.ค.2558) เป็นสัญลักษณ์ได้รับอิทธิพลจากศิลปะของมอญเช่นเดียวกับ
หงส์คู่ที่อยู่ด้านหน้าโบสถ์ มีความหมายตามตานานเมืองหงสาวดีว่าหากหงส์คู่ไปเกาะที่เมืองใด เมือง
นั้นจะมีพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง (กิตติมศักดิ์ สี่เดือน, สัมภาษณ์, 28 ต.ค. 2558)

ภาพที่ 8 หงส์คู่ด้านหน้าเจดีย์โกนาวินและวิหารพระมหามุนี

ภาพที่ 9 โบสถ์เมียนมาวัดไทยวัฒนาราม

เนื่องจากความเชื่อที่ชาวเมียนมานิยมสร้างพระพุทธรูป ทาให้มีวิหารสาหรับประดิษฐาน
พระพุทธรูปภายในวัดจานวนมาก วิหารพระมหามุนี เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจาเมืองมัณฑะเลย์
ประเทศเมี ย นมา ซึ่ ง เป็ น เมื อ งศู น ย์ ก ลางพระพุ ท ธศาสนาของเมี ย นมา และเป็ น สถานที่ ตั้ ง ของ
พระราชวังมัณฑะเลย์ พระพุ ทธรูปสาคัญของเมียนมาในแม่สอดจึงมักจะได้รับอัญเชิญมาจากเมือง
มัณฑะเลย์ ได้แก่ พระมหามุนี ปางมารวิชัยทรงเครื่องกษัตริย์ประดิษฐานบนแท่นแกะสลักด้วยลายฉลุ
ทองคา รวมทั้งพระพุทธรูปหินอ่อนเป็นพระพุทธรูปที่พุทธศาสนิกชนนิยมมาถวายวัด เนื่องจากเป็น
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ อีกทั้งพระอุปคุตเชื่อว่าจะนาความมั่ งคั่งและความอุดมสมบูรณ์มาให้ ซึ่งมักจะ
เป็น ปางล้ วงบาตรแหงนหน้ าขึ้นไปทางขวา ส่ วนปางนั่งสมาธิห รือที่เรียกว่าพระบัวเข็ม เชื่อว่าจะ
เจริญรุ่งเรืองทางปัญญาและปัดเป่าสิ่งอันตรายออกไป ซึ่งคณะอุปัดตะก่าวัดเมียนมามักจะถือพระบัว
เข็มแห่นาขบวนทุกครั้ง เพื่อให้การแห่เป็น ไปด้วยดีและมีโชคลาภเข้ามา ลักษณะพระพุทธรูปแบบ
เมียนมาสังเกตได้จากการการวาดคิ้วเข้มและปากสีแดงสด ซึ่งชาวเมียนมาเชื่อว่าพระพุทธรูปที่มีพระ
โอษฐ์แดงแสดงถึงสุขภาพที่ดีมีความอิ่มเอมทาให้ผู้ที่มากราบไหว้มีจิตใจเบิกบาน ซึ่งอาจสร้างตาม
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ลักษณะของคนเมีย นมาที่นิ ยมเคี้ย วหมากจนปากแดงและมีนัยน์ตาโต คิ้ว เข้ม เป็นต้น การสร้าง
พระพุทธรูปสะท้อนลักษณะวิถีชีวิตของคนเมียนมา โดยพระพุทธรูปเมียนมาดังกล่าวได้กลายเป็นที่
เคารพบูชาของทั้งชาวไทยและเมียนมาในแม่สอด

ภาพที่ 10 พระมหามุนี

ภาพที่ 11 พระพุทธรูปหินอ่อนและพระอุปคุต วัดไทยวัฒนาราม

อย่างไรก็ตามในวัดเมียนมาปรากฏการผสมผสานวัฒนธรรมไทยในด้านวิถีปฏิบัติส่วนหนึ่ง
เนื่องจากมีพื้นฐานของพุทธศาสนานิกายเถรวาทใกล้เคียงกัน กรณีคุณอรุณวรรณ เขี ยวแก้ว ชาวไทย
ล้านนา อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านใหม่สามัคคี ตาบลท่าสายลวด ซึ่งเป็นชุมชนใกล้เคีย ง ชื่นชอบการเย็บ
ปักถักร้อยและมักจะปักผ้าอาบน้าฝนห่มพระพุทธรูปเป็น แบบล้านนาถวายวัดทั้งวัดไทยและวัดเมียน
มา โดยเฉพาะพระนอนวัดไทยวัฒนาราม เพราะเป็นพระประจาวันเกิดวันอังคาร จึงพาครอบครัวมา
สักการะและขออนุญาตพระสงฆ์ในการห่มผ้าอาบน้าฝนพระพุทธรูป อีกทั้งภายในวัดก็มีพระพุทธรูป
ศิลปกรรมไทยประดิษฐานอยู่ จากการที่พุทธศาสนิกชนไทยนามาถวายวัด แม้จะเป็นวัดเมียนมาแต่
การพัฒนาและใช้ประโยชน์ของคนไทยก็ได้เข้ามาผสมผสานในพื้นที่ทางศาสนาเช่นกัน
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ภาพที่ 12 ชาวไทยถวายผ้าไตรจีวรห่มพระพุทธรูปเมียนมา

ภาพที่ 13 พระพุทธรูปไทยในวัดไทยวัฒนาราม

3) วัดไทยผสมเมียนมา
เลือกศึกษาวัดท่าสายโทรเลข หมู่ 2 บ้านริมเมย ตาบลท่าสายลวด เนื่องจากเป็นวัดไทยที่มี
การสร้างและใช้ประโยชน์พื้นที่ทางศาสนาของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาร่วมกัน
ภายในวัด แต่แยกพื้นที่การปฏิบัติศาสนา ซึ่งวัดท่าสายโทรเลขเป็นวัดไทยที่ปฏิบัติศาสนาแบบไทย
ล้านนาเป็นหลัก มีทั้งพระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์เมียนมาจาพรรษาอยู่รวมกัน แต่พระสงฆ์ทุกรูปต้อง
ปฏิบัติตามวิถีของพระสงฆ์ไทย แม้คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นคนไทยล้านนาแต่มีแรงงานเมียนมาเข้ามา
อาศัยอยู่เป็นจานวนมาก เพราะมีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่หลายแห่ง ดังนั้นจึงมีพุทธศาสนิกชน
เมียนมาเข้ามาสร้างศาสนวัตถุและใช้ประโยชน์พื้นที่วัดในการปฏิบัติศาสนา โดยมีพระสงฆ์เมียนมาใน
วัดเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมตามวัฒนธรรมเมียนมา
วัดท่าสายโทรเลขก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2489 โดยชาวบ้านริมเมยที่มีทั้งชาวไทยและเมียนมา
อาศัยอยู่ร่วมกันตั้งแต่ก่อตั้งชุมชน เนื่องจากเป็นวัดที่ติดกับแม่น้าเมยและมีท่าข้ามอันเป็นที่ตั้งของเสา
ส่งสัญญาณโทรเลขที่เชื่อมต่อไปยังประเทศเมียนมา เดิมวัดแห่งนี้ชื่อวัดเตาดิน มีชาวเมียนมาตั้งชุมชน
ปั้นภาชนะขาย ต่อมานายโหม้และนายตองจี ซึ่งคาดว่าเป็นชาวเมียนมาได้บริจาคที่ดินเพื่อสร้างวัด
แห่งนี้ โดยนายโหม้เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส หลังจากนั้นจึง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาใน
ปี พ.ศ.2518 สิ่งก่อสร้างสาคัญในวัดส่วนใหญ่ก่อสร้างก่อนปี พ.ศ.2530 ได้แก่ ศาลาการเปรียญ
โบสถ์ กุฏิ หอฉัน ซึ่งสร้างขึ้นโดยคณะศรัทธาชาวไทยเป็นส่วนใหญ่ มีสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม
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แบบไทย หลังจากปี พ.ศ.2530 จึงมีการสร้างเจดีย์ทรงระฆังคว่าในปี พ.ศ.2543 จนกระทั่งปี
พ.ศ. 2556 เป็นต้นมาได้ปรากฏสิ่งก่อสร้างแบบเมียนมาอย่างชัดเจน ได้แก่ ศาลาพระพุทธรูป
ประดิษฐานพระหินอ่อน กุฏิพระเมียนมา พระพุทธรูปล้อมต้นโพธิ์ของชาวเมียนมา อาคารและที่พัก
สาหรับอบรมธรรมะ
วัด ท่ าสายโทรเลขสามารถแบ่ ง พื้ น ที่ใ ช้ ประโยชน์ ไ ด้ เป็ น 3 เขต โดยเขตพุ ท ธาวาส
ประกอบด้ว ยเจดีย์ โบสถ์ ศาลาพระพุทธรูป และพระพุทธรูปล้อมต้นโพธิ์เมียนมา เขตสั งฆาวาส
ประกอบด้วยศาลาการเปรียญ กุฏิ หอฉัน และหอระฆัง เขตธรรมาวาส ได้แก่ อาคารอบรมธรรมะและ
ที่พักสาหรับผู้เข้าอบรม
การสร้างและใช้ประโยชน์ในเขตพุทธาวาสเป็นการใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างพระสงฆ์และ
พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมา ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาโบสถ์วัดท่าสายโทรเลขจะเป็นสถานที่
สวดปาติโมกข์ของพระสงฆ์ไทยและเมียนมาจากทุกวัดในเขตพื้นที่ของเจ้าคณะตาบลท่าสายลวด เมื่อ
ถึงวันสาคัญทางศาสนา ตัวอย่างเช่น วันเข้าพรรษาพุทธศาสนิกชนไทยจะทาพิธีเวียนเทีย นรอบโบสถ์
ส่วนชาวเมียนมาจะจุดเทียนประดับรอบเจดีย์ ศาลาพระพุทธรูปข้างโบสถ์ประดิษฐานพระหินอ่อน
ทรงเครื่องกษัตริย์แบบเมียนมา ทางวัดได้สร้างไว้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้ง ชาวไทยและชาวเมียนมา
เข้ามากราบไหว้ อีกทั้งด้านหลังวัดมีการสร้างพระพุทธรูปประจาวันเกิดล้อมต้นโพธิ์ สร้างโดยคณะ
ศรัทธาเมียนมาและเข้ามาใช้ประโยชน์เหมือนต้นโพธิ์ของวัดไทยวัฒนาราม
จากกรณีพระพุทธรูปล้อมต้นโพธิ์ทวี่ ัดท่าสายโทรเลข เป็นตัวอย่างที่สามารถสะท้อนให้เห็น
กระบวนการก่อสร้างศาสนวัตถุของชาวเมียนมาในวัดไทยได้อย่างชัดเจน โดยคณะศรัทธาเหล่านี้เป็น
แรงงานเมียนมาที่ทางานและอาศัยอยู่ในชุมชน มักจะมาทาบุญที่วัดแห่งนี้เนื่องจากใกล้บ้านและมี
พระสงฆ์เมียนมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแบบเมียนมา เมื่อต้องการสร้างศาสนวัตถุในวัดจะขอ
อนุญาตจากรองเจ้าอาวาสวัด คือพระครูอาทรกิจจานุกูล ซึ่ง ดารงตาแหน่งเป็นเจ้าคณะตาบลท่าสาย
ลวดด้ ว ย ชาวเมีย นมาเหล่ านี้จ ะช่ว ยกันรวบรวมเงินเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจากเครือข่ายใน
โรงงานต่าง ๆ เมื่อมีกิจกรรมเกี่ยวกับการทาบุญ มักจะได้รับการตอบรับอย่างดี ผู้ที่มีฝีมือในด้านการ
ก่อสร้ างก็ จ ะสละเวลาและแรงกายมาช่ว ยสร้า งโดยไม่ คิด ค่า จ้าง เพราะการสร้างศาสนวัต ถุ ทาง
พระพุทธศาสนาถือว่าได้บุญมาก เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวเมียนมา รวมทั้งวัดเป็นสถานที่พบปะ
ทากิจกรรมทางศาสนาระหว่างชาวเมียนมาด้วยกัน และยังเป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้แก่วัด
ไทย ทั้งนีพ้ ระสังฆาธิการมองว่าเป็นการช่วยเหลือให้พุทธศาสนิกชนได้ทาบุญตามวัฒนธรรมของเมียน
มา มีคณะศรัทธาวัดที่จะเข้ามาช่วยเหลือวัดมากขึ้น ทั้งด้านจตุปัจจัยและงานที่ต้องใช้แรงกาย อีกทั้ง
ยังสร้างความสวยงามแปลกใหม่ให้แก่วัดมากขึ้น ภายในวัดพบว่ามีพระพุทธรูปและศิลปวัตถุแบบ
เมียนมาประดับอยู่ภายในวัดหลายแห่ง ได้แก่ พระอุปคุต พระพุทธรูปหินอ่อน รูปปั้นเทวดา พญานาค
เสาหงส์ เป็นต้น ซึ่งเกิดจากการสร้างโดยคณะศรัทธาเมียนมา พระสังฆาธิการไม่ได้กีดกันชาวเมียนมา
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แต่ได้ปฏิบัติต่อกันอย่างเกื้อกูล ยิ่งไปกว่านั้นการออกแบบก่อสร้างศิลปกรรมเพื่อประดับตกแต่งภายใน
วัด พระสังฆาธิการจะเลือกจ้างช่างเมียนมาเพราะค่าแรงถู กประกอบกับชื่นชอบศิลปะแบบเมียนมา
เนื่องจากในวัดมีพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวเมียนมาเข้ามาใช้ประโยชน์ในวัดอย่างยาวนาน การ
ยอมรับวัฒนธรรมเมียนมาเข้ามาผสมผสานในวัดไทยจึงเป็นเรื่องคุ้นชินสาหรับคนท้องถิ่นที่อยู่ร่วมกับ
ชาวเมียนมามาอย่างยาวนาน การเข้ามาของแรงงานเมียนมาจึงไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาจากการแบ่งแยก
พื้นที่ทางศาสนาแต่อย่างใด การธารงวัฒ นธรรมทางพุทธศาสนาของชาวเมียนมาโดยเฉพาะการ
ก่อสร้างศาสนวัตถุจึงสามารถทาได้ง่าย และมีแนวโน้มที่วัฒนธรรมไทยจะถูกผสมผสานโดยวัฒนธรรม
เมียนมามากขึ้น

ภาพที่ 14 พระพุทธรูปล้อมรอบต้นโพธิ์และคณะศรัทธาชาวเมียนมา

การใช้ประโยชน์ในเขตสังฆาวาส กุฏิสังฆประชารังสรรค์เป็นกุฏิสาหรับเจ้าอาวาส เป็นที่
รับแขกและเก็บวัตถุมงคล ถัดมาเป็นกุฏิอนุสรณ์ของเจ้าคณะตาบลท่าสายลวด และกุฏิชั้นเดียวหลัง
สุดท้ายเป็นกุฏิของพระปัญญา ฐิตสมปันฺโน พระสงฆ์ชาวเมียนมาที่จาพรรษาในวัดท่าสายโทรเลขมา
นานกว่า 10 พรรษา ย้ายถิ่นมาจากย่างกุ้ง เป็นผู้นาศาสนาแบบเมียนมา และสามารถพูดภาษาไทย
และปฏิบัติศาสนาแบบไทยได้ พื้นที่บริเวณนี้จึงเป็นสถานที่ทาบุญ ถวายสังฆทานของชาวเมียนมา
ตลอดจนสร้างศาสนวัตถุต่าง ๆ ส่วนกุฏิที่ติดอยู่หน้าหอฉันเป็นกุฏิสาหรับ สามเณร พระสงฆ์ไทยและ
พระสงฆ์เมียนมาจาวัดอยู่ร่วมกัน และเป็นสถานที่สาหรับพระสงฆ์เมียนมาเรียนภาษาไทยจากพระรุ่น
พี่ ส่วนด้านหลังกุฏิเป็นหอฉันภัตตาหารร่วมกันระหว่างพระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์เมียนมา ส่วนการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือประเพณีสาคัญของพุทธศาสนิกชนไทยจะปฏิบัติที่ศาลาการเปรียญ
พระสงฆ์ทุกรูปในวัดทั้งพระสงฆ์ไทยพระสงฆ์เมียนมาจะต้องไปประกอบพิธีกรรมตามประเพณีไทย
ล้านนา ส่วนพุทธศาสนิกชนชาวเมียนมาจะไปประกอบพิธีกรรมที่กุฏิอนุสรณ์ฝั่งกุฏิพระปัญญา ฐิต
สมปันฺโน และปฏิบัติศาสนาในแบบเมียนมา หากเป็นการทาบุญวันพระจะปฏิบัติตามประเทศเมียนมา
คือวันพระปี พ.ศ.2558 นี้จะช้ากว่าไทย 1 วัน หลังจากประกอบพิธีกรรมเสร็จ คณะศรัทธาชาวเมียน
มาจะจั ดภัตตาหารเพลสาหรั บพระสงฆ์และสามเณรทุกรูปที่ห อฉัน อีกทั้งทุกเย็นวันอาทิตย์ คณะ
ศรัทธาเหล่านี้จะนัดกันมาทาวัตรเย็น นั่งสมาธิที่กุฏิอนุสรณ์
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“อยู่เมืองไทยมา 5 ปีแล้ว ทางานโรงงานจากัวร์ริมเมย บ้านก็อยู่ในซอยใกล้โรงงาน
วัดใกล้บ้านและมีพระเมียนมา วัดเค้าก็ให้สร้างสิ่งก่อสร้างแบบพม่าได้ เพราะแฟนเป็น
ช่างก่อสร้างก็ได้มาช่วยสร้าง อย่างเราทางานโรงงานก็ไปบอกกันต่อ แป๊บเดียวก็สร้าง
เสร็จ รอแค่เก็บเงินให้พอก็จะสร้างพระพุทธรูปล้อมต้นโพธิ์หลังวัด และตรงกุฏิพระ
ปัญญามีไปก่อปูนสร้างพระไว้เยอะเลยไปดูได้แต่เขียนเป็นภาษาพม่านะ” (คาหลาย
(ชาวเมียนมา), สัมภาษณ์, 23 ส.ค.2558)

การใช้ประโยชน์ในเขตธรรมาวาสของวัดท่าสายโทรเลข มีความโดดเด่นเนื่องจากเป็นสถานที่
จัดอบรมค่ายพุทธธรรมแก่นักเรียนจากโรงเรียนในตาบลท่าสายลวดและโรงเรียนในเขตเทศบาลนคร
แม่สอด โดยมีอาคารสาหรับปฏิบัติธรรมเป็นการเฉพาะ 2 หลัง รวมทั้งมีอาคารที่พักสาหรับครูและ
นักเรียนที่มาเข้าค่าย นอกจากนั้นอาคารเหล่านี้ยังเป็นสถานที่จัดพิธีกรรมการสวดมหาปัฏฐาน และ
งานเทศนาโดยพระสงฆ์เมียนมาที่มีชื่อเสียง ซึ่งพระสงฆ์และคณะศรัทธาชาวเมียนมาในวัดท่าสายโทร
เลขได้ขออนุญาตเจ้าอาวาสและดาเนินการจัดงานเองทั้งหมดเป็นประจา ซึ่งผู้เข้าร่วมการฟังเทศน์และ
ฟังสวดมหาปัฏฐานมีจานวนมากทุกครั้ง เนื่องจากชาวเมียนมามีเครือข่ายแรงงานตามโรงงานที่มักจะ
ให้ความสาคัญกับกิจกรรมทางศาสนาเสมอ
สิ่งก่อสร้างและศาสนวัตถุในวัดเป็น การผสมผสานการใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างศาสนวัตถุ ที่
สามารถเห็นความแตกต่างระหว่างศาสนวัตถุไทยกับศาสนวัตถุเมียนมาได้ ซึ่งทั้งคนไทยและคนเมียน
มาต่างร่วมกันก่อสร้างและมีแนวโน้มที่คนไทยจะนิยมก่อสร้างตามแบบเมียนมามากกว่า พื้นที่ทาง
ศาสนาจึงเป็ นจุดเชื่อม 2 วัฒนธรรมและสะท้อนการผสมผสานวัฒนธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม
ตัวอย่างเช่น การสร้างศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อนเมียนมาข้างโบสถ์ของไทย เสาหงส์เมียน
มาที่รองเจ้าอาวาสวัดท่าสายโทรเลขนามาสร้างไว้เพื่อความสวยงามรอบพระเจดีย์ทรงระฆังคว่าแบบ
ไทยและพระอุโบสถรวม 8 ทิศ อีกทั้ งอุโบสถมีศิลปกรรมพญานาคไทยและเมียนมาผสมผสานกันอยู่
โดยบันไดทางขึ้นของตัวโบสถ์เป็นพญานาคไทย ส่วนกาแพงแก้วประดับพญานาคแบบเมียนมา ซึ่ง
พญานาคแบบเมี ย นมาต่ า งจากแบบไทยคื อ ลิ้ น จะชี้ ขึ้ น และคอยาวกว่ า พญานาคไทย เป็ น ต้ น
นอกจากนั้นการจ้างช่างชาวเมียนมานั้นมีค่าแรงถูกกว่าช่างชาวไทย ทาให้การยอมรับวัฒนธรรมเมียน
มามีปัจจัยในเรื่องค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นปัจจัยสาคั ญที่ทาให้วัดไทยในแม่
สอดหลายแห่ ง มี ศิ ล ปะเมี ย นมาอยู่ ใ นวั ด อย่ า งแพร่ ห ลาย อี ก ทั้ ง การน าพระพุ ท ธรู ป หิ น อ่ อ น
จากมัณฑะเลย์มาประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนบูชา เนื่องจากเป็นความนิยมของชาวชาวไทยแม่สอด
ที่ได้รับความเชื่อของชาวเมียนมาเข้าไปใช้ การประดิษฐานพระพุทธรูปเมียนมาที่ศักดิ์สิทธิ์จึง เป็นการ
ดึงดูดให้ชาวพุทธเข้าวัดทาบุญและได้ศรัทธาวัดเพิ่มมากขึ้น
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ภาพที่ 15 เจดีย์ โบสถ์ ประดับด้วยเสาหงส์

ภาพที่ 16 พญานาคเมียนมา(ซ้าย)กับพญานาคไทย(ขวา)

นอกจากวัดท่าสายโทรเลขที่ผู้เขียนเห็นว่าเป็นวัดที่มี การผสมผสานพื้นที่กายภาพของพุทธ
ศาสนาแบบไทยและแบบเมียนมาผ่านการพัฒนาและใช้ประโยชน์พื้นที่ทางศาสนาได้อย่างชัดเจนแล้ว
วัดไทยในแม่สอดหลายวัดได้ปรากฏให้เห็นการผสมผสานสิ่งก่อสร้างและศาสนวัตถุแบบเมียนมาอย่าง
แพร่หลาย เช่น การก่อสร้างเจดีย์ชเวดากองจาลองในวัดชุมพลคีรี ซึ่งเป็นวัดไทยในเขตเทศบาลนคร
แม่สอด ที่ได้ก่อสร้างขึ้นเพื่อให้คนไทยและเมียนมาได้เข้ามากราบสักการะ เพื่อความเป็นสิริมงคลจน
เป็นสถานที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวโดยไม่ต้องไปเจดีย์ชเวดากองที่ย่างกุ้ง รวมทั้งพระพุทธรูปที่ชาวเมียนมา
ศรัทธาก็แพร่หลายในวัดไทยต่าง ๆ ในแม่สอด เช่น การประดิษฐานพระอุปคุตในวัดมณีไพรสณฑ์ การ
ถวายพระพุทธรูปหินอ่อนของพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมาในวัดตรีรัตนาราม(หนองบัว
คูณ) ซึ่งทั้ง 2 วัดอยู่ในเขตเทศบาลนครแม่สอด จึงทาให้เห็นพระพุทธรูปแบบไทยประดิษฐานรวมอยู่
กับพระพุทธรูปหินอ่อนแบบเมียนมาที่ดูสวยงามแปลกตาต่อคนต่างถิ่นที่ได้พบเห็น เนื่องจากการอยู่
ร่วมกันระหว่างชาวไทยและชาวเมียนมามาอย่างยาวนาน คนแม่สอดจึงเกิดการซึมซับวัฒนธรรมและมี
ความต้องการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนาไปสู่การปรับประยุกต์วัฒนธรรมในเชิงของการปฏิบัติทาง
ศาสนา
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ภาพที่ 17 เจดีย์ชเวดากอง วัดชุมพลคีรีและพระอุปคุต วัดมณีไพรสณฑ์

ภาพที่ 18 พระหินอ่อนเมียนมาประดิษฐานกับพระนอนไทย

จากการสร้างและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทางศาสนาของทั้ง 3 วัดเหล่านี้ ทาให้เห็น การ
ผสมผสานสิ่งก่อสร้างและศาสนวัตถุระหว่างไทยและเมียนมาในเชิงพื้นที่กายภาพ โดยพบว่า พื้นที่ทาง
ศาสนาเป็นพื้นที่เชื่อมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของชาวไทยและชาวเมียนมา นอกจาก
พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไทยยอมรับให้มีศิลปะเมียนมาภายในวัดไทย รวมทั้งพุทธศาสนิกชนไทย
เข้าไปใช้ประโยชน์ในวัดเมียนมาด้วยความเลื่อมใสศรัทธา และนาไปสู่การรับวัฒนธรรมไปใช้ประโยชน์
ในวิถีปฏิบัติทางศาสนา โดยปัจจัยที่ทาให้เกิดการผสมผสานวัฒนธรรมในพื้นที่ทางศาสนา เป็นเพราะ
ชาวเมียนมาและชาวไทยอาศัยอยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนาน ได้สร้างชุมชนและสร้างวัด โดยเฉพาะวัด
เมียนมา 5 วัด ที่ยังคงความเป็นวัฒนธรรมเมียนมาที่พุทธศาสนิกชนยังคงวิถีปฏิบัติทางศาสนาและใช้
ประโยชน์พื้นที่วัดดังเดิม อันเป็นลักษณะท้องถิ่นของแม่สอดที่มีวัฒนธรรมเมียนมาอยู่ ร่วมด้วย ทาให้
เกิดความคุ้นเคยต่อการสร้างและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทางศาสนา ภายหลังเมื่อมีแรงงานเมียนมาเข้า
มาตั้งถิ่นฐานในแม่สอดมากขึ้น การเข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่ทางศาสนาในแม่สอดจึงไม่ได้เกิดความ
แปลกใหม่แต่อย่างใด ด้วยพื้นฐานของความเป็นพุทธศาสนานิกายเถรวาทเช่นเดียวกัน ชาวเมียนมาจึง
ได้เข้ามาสืบทอดและจรรโลงพุทธศาสนาในแบบเมียนมามากขึ้น ทั้งในวัดเมียนมาและในวัดไทย ซึ่ง
พบว่ามีการเข้าไปใช้ประโยชน์ในวัดไทยเพิ่มขึ้น เนื่องจากแรงงานเมียนมาเข้าไปตั้งชุมชนใกล้วัดไทย
เมื่อต้องการทาบุญก็สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในวัดได้ อี กทั้งมีพระสงฆ์เมียนมาจาพรรษาในวัดไทย
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ร่วมด้วย ทาให้เอื้อต่อการปฏิบัติศาสนาในแบบเมียนมา และด้วยความเชื่อความศรัทธาของชาวเมียน
มาที่นิยมสร้างศาสนวัตถุ โดยเฉพาะเขตพุทธาวาสอันเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความหมายต่อการระลึกถึง
พระพุทธเจ้า ซึ่งเชื่อว่าได้บุญมาก จึงนิยมสร้างอย่างแพร่หลาย ตลอดจนพื้นที่ทางศาสนาเป็นสถานที่
ยึดเหนี่ยวจิตใจของแรงงานเมียนมาที่ต้องมาทางานต่างบ้านต่างเมือง ให้สามารถธารงวัฒนธรรมใน
แบบเมียนมาไว้ได้ นอกจากสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมที่สวยงามแล้ว การที่ชาวเมียนมาเข้ามาสร้าง
และใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของวัดไทยยังเป็นการร่วมกันดูแลรักษาพระพุทธศาสนาของไทยด้วย จากการ
พึ่งพาอาศัยคณะศรัทธาชาวเมียนมาทั้งกาลังเงินและกาลังแรงกายที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานบุญในวัด
กับคณะศรัทธาชาวไทย พระพุทธศาสนาจึงเป็นจุดเชื่อมผู้คนต่างวัฒนธรรมให้สามารถอยู่ร่วมกันได้
นอกจากการพัฒนาและใช้ประโยชน์พื้นที่ทางกายภาพแล้ว ในส่วนของของวิถีปฏิบัติของพระสงฆ์ไทย
และพระสงฆ์เมียนมาก็มีการปรับตัวและผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างกัน ซึ่งจะนาเสนอในหัวข้อถัดไป
4.3 การผสมผสานวิถีปฏิบัติของพระสงฆ์ไทยและเมียนมา
นอกจากวัดเมียนมาเก่าแก่ที่ได้ก่อสร้างขึ้น ในพื้นที่ตาบลท่าสายลวดตั้งแต่เริ่มก่อตั้งชุมชน
ได้แก่ วัดไทยวัฒ นาราม วัดท่าอาจใหม่ ยังมีส านักสงฆ์อีกหลายแห่งในพื้นที่ที่มีพระสงฆ์ไทยและ
พระสงฆ์ เ มี ย นมาจ าพรรษาอยู่ ร วมกั น จ านวนพระสงฆ์ เ มี ย นมามี จ านวนมากกว่ า พระสงฆ์ ไ ทย
ประกอบกับการตั้งถิ่นฐานของแรงงานเมียนมาจานวนมาก ทาให้สามารถเห็นวิถีปฏิบัติทางศาสนา
ของพระสงฆ์ที่ได้ผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างกันในตาบลท่าสายลวดได้มากกว่าพื้นที่อื่น โดยพระสงฆ์
เมียนมาผสมผสานวิถีปฏิบัติทางศาสนาเข้ากับวัฒนธรรมไทยมากกว่า เนื่องจากเงื่อนไขของระเบียบ
คณะสงฆ์ไทย ในขณะที่พระสงฆ์ไทยรับวัฒนธรรมเมียนมาเข้ามาผสมผสานในบางประการ เพื่อให้เกิด
ความเข้ า ใจความแตกต่ า งในวิ ถี ป ฏิ บั ติ ท างศาสนาของพระสงฆ์ ไ ทยและพระสงฆ์ เ มี ย นมา ดั ง
รายละเอียดต่อไปนี้
4.3.1 การปฏิบัติศาสนาของพระสงฆ์ไทย
พระสงฆ์ไทยในตาบลท่าสายลวดส่วนใหญ่มี วิถีปฏิบัติทางศาสนาแบบไทยล้านนา ซึ่งมีความ
โดดเด่นในด้านการใช้ภาษาไตในการศึกษาพระธรรมคาสั่งสอน และการสวดมนต์แบบสาเนียงล้านนา
รวมทั้งเป็นผู้นาในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตามแบบประเพณีล้านนาอีกด้วย ได้แก่ วัดวัง
ตะเคียน วัดท่าสายโทรเลข วัดไตรรัตนาราม วัดอมราวดี(ห้วยม่วง) โดยมีวิถีปฏิบัติดังนี้
1) กิจวัตรประจาวันพระสงฆ์ไทย
พระสงฆ์จะทาวัตรเช้าตั้งแต่เช้ามืด จากนั้นจึง ออกบิณฑบาตในชุมชนทุกวันเวลาประมาณ
6.00 น. เมื่อพุทธศาสนิกชนชาวไทยหรือชาวเมียนมาใส่บาตร พระสงฆ์ก็จะให้พรเป็นบทสวดไทย
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สาเนียงล้านนา โดยบิณฑบาตไม่เกินเวลา 8.00 น. จากนั้นกลับวัดเพื่อฉันภัตตาหารเช้าที่ได้รับมาจาก
การออกบิณฑบาตพร้อมกันทุกรูป ทั้งพระสงฆ์และสามเณร ส่วนการฉันภัตตาหารเพลจะฉันเวลา
11.00 น. โดยมีกลองเป็นสัญญาณบอกเวลา เมื่อถึงวันพระที่พุทธศาสนิกชนมาร่วมทาบุญขึ้นวัด 3ที่
ศาลาการเปรียญ พระสงฆ์จะฉันภัตตาหารที่ญาติโยมนามาถวายหลังจากประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
เสร็จในศาลาพิธีกรรมเป็นภัตตาหารเช้า
การปฏิบัติศาสนาในด้านพิธีกรรมส่วนใหญ่ของพระสงฆ์ไทยในแม่สอดเป็นวัฒนธรรมแบบ
ไทยล้านนา ตลอดช่วงเข้าพรรษาทุกวันพระจะประกอบพิธีกรรมขึ้นวัดทาบุญแล้วเสร็จประมาณเวลา
9.00 น. พระสงฆ์จะสวดมนต์ประกอบพิธีกรรมเป็นสาเนียงล้านนา ซึ่งจังหวะการสวดจะรวดเร็วกว่า
ไทยภาคกลางและใช้ภ าษาล้ านนาในบทสวด เช่น บทสวดตานขันแก้ว ทั้งสาม เพื่อระลึ กคุณพระ
รัตนตรัย บทสวดตานขันศีล เพื่อระลึกถึงพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และบทตานบุญคน
ตาย จะเป็ น การสวดขณะกรวดน้ าเพื่ ออุ ทิศ ส่ ว นบุ ญส่ ว นกุศ ลแก่ผู้ ตาย (พระครู สุ ช าติ ว รนิเ วศน์ ,
สัมภาษณ์, 11 ส.ค.2558) หลังจากประกอบพิธีกรรมเสร็จเรียบร้อย ตัวแทนพระสงฆ์ 1 รูปจะเทศนา
คัมภีร์ล้านนาวันละ 2 ตอนบนธรรมมาสน์ที่มีการเอื้อนแบบล้านนา โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับความกตัญญู
ความไม่เที่ยง การประพฤติตนให้อยู่ในศีลธรรม เป็นการเล่าเรื่องต่อเนื่องชวนให้ติดตามที่ไม่ทาให้คน
ฟังเบื่อ โดยการตานบุญคนตายพระสงฆ์จะประกอบพิธีกรรมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ตายทีละ
ครอบครัวในช่วงเช้ามืดก่อนขึ้นวัดทาบุญเฉพาะวันเข้าพรรษาและออกพรรษา โดยชาวบ้านจะนา
อาหารมาถวายพร้อมเขียนชื่อคนตายและทาการกรวดน้า และพระสงฆ์จะสวดมนต์แบบล้านนาพร้อม
กล่าวชื่อผู้ตายของแต่ละครอบครัว ไม่สามารถทาพร้อมกับครอบครัวอื่นได้ เพราะเชื่อว่าบุญจะไปไม่
ถึงผู้ตาย (นันทา สุทะปา, สัมภาษณ์, 1 ก.ค.2558) ส่วนการนั่งประกอบพิธีกรรมของพระสงฆ์ เจ้า
อาวาสนั่งถัดจากโต๊ะหมู่บูชาเป็นรูปแรก จากนั้นเรียงลาดับตามจานวนพรรษามากไปน้อย ตามด้วย
สามเณร และใช้ตาลปัตรในการประกอบพิธีกรรม โดยที่นั่งจะสูงกว่าฆราวาสที่มาทาบุญ

ภาพที่ 19 การเทศน์คัมภีร์ล้านนา วัดท่าสายโทรเลข

3

ขึ ้นวัด หมายถึง การทาบุญในวันพระที่พระสงฆ์และพุทธศาสนามาประกอบพิธีกรรมร่ วมกันในช่วงเช้ า บริ เวณศาลาการ
เปรียญหรือศาลาพิธีกรรมของวัด
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2) พิธีกรรมของคณะสงฆ์และประเพณีท้องถิ่น
ช่วงเข้าพรรษาตัวแทนพระสงฆ์จากทุกวัดและสานักสงฆ์ในตาบลท่าสายลวดจะต้องเข้าโบสถ์
ฟังสวดปาติโมกข์ มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการทบทวนศีลที่พระสงฆ์พึงปฏิบัติ โดยผู้นาสวดปาติโมกข์นั้น
จะต้องฝึกฝนและท่องจากว่าจะสามารถนาสวดได้ ดังนั้นพระสงฆ์ไทยจะมารวมตัวกันที่วัดของเจ้า
คณะตาบลหรือเจ้าคณะอาเภอ ซึ่งจะนิมนต์พระสงฆ์ที่สามารถสวดปาติโมกข์ได้มานาสวด โดยตาบล
ท่าสายลวดนั้นพระสงฆ์ไทยจะมารวมกันที่วัดอมราวดีหรือวัดห้วยม่วง ซึ่งเป็นวัดที่เจ้าคณะอาเภอท่า
สองยางจาพรรษา กับวัดท่าสายโทรเลข ซึ่งเป็นวัดที่เจ้าคณะตาบลท่าสายลวดจาพรรษา นอกจากนั้น
เมื่อมีกิจกรรมในวันสาคัญทางพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นประเพณีของวัดไทยหรือวัดเมียนมา เช่น พิธี
พุท ธาภิเ ษกพระพุ ทธรู ป ประเพณี ถ วายข้ าวพระพุ ท ธ การตัก บาตรเทโว การทอดกฐิ น เป็ น ต้ น
พระสงฆ์ทุกวัดจะต้องส่งตัว แทนไปร่ว มกิจกรรมเสมอ แสดงถึงความเป็นท้องถิ่นในวิถีปฏิบัติทาง
ศาสนาของพระสงฆ์แม่สอด

ภาพที่ 20 การสวดปาติโมกข์ที่วัดอมราวดี(ห้วยม่วง)

4.3.2 การปฏิบัติศาสนาของพระสงฆ์เมียนมา
พระสงฆ์เมียนมาในตาบลท่าสายลวด แบ่งออกเป็นพระสงฆ์ท้องถิ่นกับพระสงฆ์ที่ย้ายถิ่นมา
จาพรรษา ซึ่งมักเป็นคนในชุมชนไทใหญ่บ้านแม่ตาวกับบ้านท่าอาจ แต่ภายหลังกลุ่มพระสงฆ์ท้องถิ่นมี
จานวนน้อยลง เพราะไม่มีพระรุ่นใหม่เข้ามาบวช ซึ่งพระสงฆ์เมียนมาส่วนใหญ่มักย้ายถิ่นมาจากเมือง
ตะโถ่ง รัฐมอญ เมืองกรุกกริก เมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง รวมถึงเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ซึ่งมักจะ
มีเครือข่ายของพระสงฆ์และญาติที่มาอยู่แม่สอด และบางส่วนเป็นพระสงฆ์เมียนมาที่ไปจาพรรษาตาม
สานักสงฆ์ในเมืองไทยแล้วค่อยย้ายมาอยู่แม่สอด เพราะต้องการแสวงบุญบารมีและหาประสบการณ์
ให้แก่ชีวิต
การปฏิบัติศาสนาแบบเมียนมาปรากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจนในแม่สอดจานวน 5 วัด ที่มีการ
ปฏิบัติศาสนาเหมือนประเทศเมียนมาเป็นหลัก ได้แก่ วัดไทยวัฒนาราม วัดแม่ซอดน่าด่าน วัดท่าอาจ
ใหม่ วัดภาวนานิยมาราม(ป่าใหม่) และวัดสุนทริยกาวาส(ป่าเก่า) โดยกิจวัตรประจาวันของสงฆ์ และ
พิธีกรรมของคณะสงฆ์เป็นแบบเมียนมา
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1) กิจวัตรประจาวันของพระสงฆ์เมียนมา
พระสงฆ์เมียนมาห่มจีวรสีแดงเข้ม ไม่โกนคิ้ว โดยเฉพาะกับพระสงฆ์วัดทั้ง 5 ข้างต้น เมื่อมีกิจ
ของสงฆ์ เช่น การออกบิณฑบาต การเข้าร่วมสวดปาติโมกข์ระหว่างวัดเมียนมาด้วยกัน ตลอดจนการ
รับกิจนิมนต์ของญาติโยม จะแต่งกายแบบเมียนมาเป็นหลัก ถ้าเป็นพระสงฆ์เมียนมาที่จาพรรษาในวัด
ไทย สามารถแต่งกายแบบเมียนมาได้เมื่ออยู่ในวัด หรือขณะปฏิบัติกิจส่วนตัว แต่เมื่อต้องปฏิบัติกิจ
ของคณะสงฆ์ เช่น การบิณฑบาต การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นต้น จะต้องแต่งกายแบบ
พระสงฆ์ไทย
การทาวัตรของพระสงฆ์ในวัดเมียนมาคล้ ายกับพระสงฆ์ไทย แต่เวลาการทาวัตรขึ้นอยู่กับ
นโยบายของเจ้าอาวาส เช่น วัดไทยวัฒนาราม จะให้พระสงฆ์ทาวัตรเช้าพร้อมกันที่ศาลาการเปรียญ
ในช่วงสายก่อนฉันเพลแทนการทาวัตรช่วงเช้ามืด เพื่อให้พระสงฆ์มีเวลาในการทากิ จธุระส่วนตัวได้
นอกจากนั้นอิริยาบถของการทาวัตรหรือการสวดมนต์ต่อหน้าพระพุทธรูป พระสงฆ์เมียนมาจะนั่งชัน
เข่าพร้อมกับพนมมือขึ้นเหนือหัวสวดมนต์ ซึ่งแตกต่างจากพระสงฆ์ไทยที่ต้องนั่งพับเพียบ

ภาพที่ 21 พระสงฆ์เมียนมานั่งชันเข่าสวดมนต์และสวมจีวรสีแดง

การบิณฑบาตของพระสงฆ์เมียนมา หากเป็นวิถีปฏิบัติฝั่งประเทศเมียนมา พระสงฆ์สามารถ
ออกบิณฑบาตได้ถึงเวลา 11.00 น. หรือก่อนฉันเพล และมักจะไม่สวดมนต์ให้พรเหมือนพระสงฆ์ไทย
เพราะเมื่อกลับวัดพระสงฆ์ทุกรูปจะสวดมนต์อนุโมทนาบุญแก่ผู้ที่ใส่บาตรอยู่แล้ว (พระสุชาติ เตชินฺโต,
สัมภาษณ์, 31 ต.ค.2558) อีกทั้งจะมีสามเณรคอยตีกังสดาลนาหน้าขบวนพระสงฆ์ เพื่อส่งสัญญาณให้
ชาวบ้านรู้ว่าพระสงฆ์มารับบาตรแล้ว นอกจากนั้นพระเมียนมามักจะมีพัดติดตัวลักษณะเหมือนใบโพธิ์
เนื้อผ้ากามะหยี่สีแดงเข้ม สาหรับใช้ถือเวลาออกบิณฑบาต ธุดงค์และใช้ประกอบขณะเทศนา แต่จะไม่
ใช้ตาลปัตรเหมือนพระสงฆ์ไทย
การฉัน อาหารคล้ายกับ พระสงฆ์ไทย แต่แตกต่างกันในวันพระที่พุทธศาสนิกชนจะขึ้นวัด
ทาบุญและนาอาหารมาถวาย ซึ่งพระสงฆ์เมียนมาจะฉันอาหารที่หอฉันก่อนประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาที่ศ าลาการเปรี ย ญ เนื่ อ งจากพระสงฆ์ จ ะได้มี แ รงในการประกอบพิ ธี กรรม อีก ทั้ง ช่ ว ยให้
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พุทธศาสนิกชนมีเวลาในการจัดเตรียมอาหาร ดอกไม้ ธูป เทียน ตลอดจนการแต่งกายที่ต้องสวยงาม
และพิถีพิถันเป็นพิเศษ จึงเป็นเหตุผลที่วัดเมียนมาจะขึ้นวัดทาบุญสายกว่าวัดไทย คือ จะเริ่มพิธีกรรม
เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
การปฏิบัติศาสนาในด้านพิธีกรรม พระสงฆ์เมียนมาสวดมนต์ภาษาบาลีสาเนียงเมียนมาและ
ในบางบทเป็นภาษาเมียนมา เช่น บทกรวดน้า บทแผ่เมตตา ซึ่งคาว่า “อาเมียะ” เป็นคาสาคัญที่ใช้
กล่าวในบทสวด หมายถึงการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลแผ่ไพศาลไม่ว่าไกลแค่ไ หนก็ขอให้มารับได้ (โจ เฮิง
โม, สัมภาษณ์, 31 ส.ค.2558) โดยลักษณะการประกอบพิธีกรรมคล้ายคลึงกับพระสงฆ์ไทย แต่ลาดับ
การนั่ งของพระสงฆ์เมียนมาจะไม่เคร่งครัดเท่าพระสงฆ์ไทยมากนัก เจ้าอาวาสจะนั่งอยู่ตรงกลาง
ด้านหน้าของพระสงฆ์ทั้งหมด ในขณะที่พระสงฆ์รูปอื่นไม่ได้เคร่งครัดในการเรียงลาดั บอาวุโสแต่อย่าง
ใด นอกจากนั้ น ระหว่า งการประกอบพิ ธี กรรม อิริ ย าบถของพระสงฆ์ เมี ยนมาไม่ ได้ พ นมมื อสวด
ตลอดเวลาเหมือนพระสงฆ์ไทย เพราะวิถีปฏิบัติทางศาสนาของพระสงฆ์เมียนมาจะเน้นในเรื่องของจิต
ไม่เคร่งครัดกับเรื่องอิริยาบถภายนอก เช่นเดียวกับการถวายภัตตาหารหรือจตุปัจจัย ตลอดจนการ
รับส่งสิ่งของระหว่างสีกากับพระสงฆ์เมียนมานั้นไม่ต้องมีผ้ามารองรับ เพราะอยู่ ที่เจตนา (พระสมยศ
จองโป่, สัมภาษณ์, 14 ส.ค.2558) ในส่วนของการเทศน์ขณะขึ้นวัดทาบุญ เจ้าอาวาสจะเทศนาสั้น
กะทัดรัด เข้าใจง่าย หลังจากนั้นก็จะให้พรญาติโยม ซึง่ ไม่ได้มีการเทศนาเป็นธรรมเนียมปฏิบัติเหมือน
วัดไทย แต่ถ้าหากมีการจัดงานเทศนาเป็นการเฉพาะ พุท ธศาสนิกชนชาวเมียนมาและชาวแม่สอด
สนใจมาร่ วมฟังกัน อย่างล้ นหลาม พระสงฆ์ผู้ นาการเทศนามักจะเป็นผู้ มีชื่อเสี ยงในด้านวิปัส สนา
กรรมฐานที่มักได้รับการนิมนต์จากประเทศเมียนมา ซึ่ง ในช่วงเข้าพรรษาปี พ.ศ.2558 นี้ วัดเมียนมา
ที่ได้จัดงานเทศนาคือวัดแม่ซอดน่าด่าน ทุกวันเวลา 6.00 น.ตลอดช่วงเข้าพรรษา จะมีการเทศน์ให้แก่
พุทธศาสนิกชนเป็นภาษาเมียนมา ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเจริญสติ ความไม่ประมาทที่สามารถกระทา
ได้ในชีวิตประจาวัน เหมาะสาหรับทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งเมื่อมีการนิมนต์พระสงฆ์ชื่อดังจากเมียนมา วัด
เมียนมาทั้ง 5 วัดจะประชาสัมพันธ์บอกข่าวให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วมปฏิบัติกันเสมอ
นอกจากนั้นวิถีปฏิบัติของพระสงฆ์เมียนมามีลักษณะที่แตกต่างจากพระสงฆ์ไทย เช่น การตั้ง
ฉายาพระสงฆ์จะดูจากวันเกิดเช่นเดียวกับการตั้งชื่อของฆราวาส เนื่องจากคนเมียนมาชอบตั้งชื่อตาม
วันเกิดเพราะถือเป็นวันมงคลของผู้นั้น ดังนั้นพระสงฆ์ที่บวชใหม่จะได้รับการตั้งฉายาจากพระผู้ใหญ่
โดยพระผู้ใหญ่จะถามก่อนว่าเกิดวันอะไรก็จะตั้งฉายาให้ตามวันนั้น เช่น วินาสยะ คือฉายาของคนเกิด
วันพุธ เป็นต้น (พระโทนี่ วินาสยะ, สัมภาษณ์, 24 ต.ค.2558) อีกทั้งการบวชเป็นพระสงฆ์ของชาว
เมียนมานั้นไม่ต้องบวชกับพระอุปัชฌาย์เหมือนไทย สามารถบวชโดยพระสงฆ์รูปใดก็ได้ที่อาวุโสหรือมี
จานวนพรรษามาก ส่วนการศึกษาด้านเปรียญธรรมของเมียนมาไม่ได้แยกลาดับชั้นเหมือนไทยแต่
เนื้อหาที่เรียนละเอียดกว่ามาก แม้แต่ สามเณรจะต้องท่องพระไตรปิฎกได้ทุกรูป (พระมหายุทธชัย
ธมฺมปิโย, สัมภาษณ์,16 พ.ย.2558) แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติทางศาสนาของพระสงฆ์เมียนมาจะไม่
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เคร่งครัดในเรื่องพิธีกรรมหรือพระวินัยมากนัก แต่จะเน้นเรื่องการปฏิบัติตามพระธรรมคาสั่งสอนของ
พระพุ ท ธเจ้ า เป็ น หลั ก อั น เป็ น การปฏิ บั ติ สู ง สุ ด ที่ พ ระสงฆ์ พึ ง กระท า เพื่ อ ให้ เ ข้ า ถึ ง แก่ น แท้ ใ น
พระพุทธศาสนาได้
2) พิธีกรรมของคณะสงฆ์เมียนมาและประเพณีท้องถิ่น
ทุ ก วั น พระตลอดช่ ว งเข้ า พรรษา พระสงฆ์ เ มี ย นมาต้ อ งเข้ า โบสถ์ เ พื่ อ ฟั ง สวดปาติ โ มกข์
เช่นเดียวกับ พระสงฆ์ไทย โดยวัดเมียนมาในแม่สอดทั้ง 5 วัด มีวิถีการปฏิบัติทางศาสนาอันเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว คือจะประกอบพิธีกรรมโดยจะเข้าโบสถ์ สวดปาติโมกข์เป็นแบบเมียนมาเวียนกัน
เฉพาะ 5 วัดในวันพระใหญ่ โดยสัปดาห์แรกที่ตัวแทนพระสงฆ์เมียนจากทั้ง 5 วัดต้องไปรวมกัน คือวัด
ที่เจ้าอาวาสมีจานวนพรรษามากที่สุด วันพระใหญ่ถัดไปจึงไปเข้าโบสถ์ของวัดที่เจ้าอาวาสมีจานวน
พรรษารองลงมาตามลาดับ ส่วนพระสงฆ์เมียนมาที่จาพรรษาในวัดไทย จะเข้าโบสถ์ สวดปาติโมกข์
ตามที่เจ้าอาวาสวัดนั้นกาหนด ซึ่งมักจะเป็นวัดไทยที่จัดโดยเจ้าคณะตาบล
นอกจากพิธีกรรมการสวดปาติโมกข์แล้ว เมื่อมี ประเพณีของทั้ง 5 วัดเมียนมา อันเป็น
ประเพณีท้องถิ่น คณะสงฆ์เมียนมาจะต้องเป็นผู้นาและเข้าร่วมการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตาม
ประเพณีของวัดเมียนมา ได้แก่ ประเพณีถวายดอกพรรษาในวันเข้าพรรษา ประเพณีถวายข้าวพระ
พุทธ ประเพณีแห่อุปัดตะก่า ประเพณีแฮนซอมโกจา ประเพณีเวียนขึ้นวัดเมียนมาหลังออกพรรษา
การสวดมหาปั ฏ ฐาน เป็ น ต้ น พิ ธี ก รรมดั ง กล่ า วเป็ น วิ ถี ป ฏิ บั ติ ท างศาสนาที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
พุทธศาสนิ กชน ในฐานะของพระสงฆ์จะทาหน้าที่เป็นผู้ นาในการสวดมนต์ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา รับสังฆทานจากญาติโยมผู้ที่นามาถวาย จึงทาให้พิธีกรรมทางศาสนาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
ประเพณี ผู้เขียนจะนาเสนอพิธีกรรมทางศาสนาที่เกี่ยวข้องกับประเพณีท้องถิ่น ดังนี้
2.1) ประเพณีถวายดอกพรรษา เป็นประเพณีแบบเมียนมาที่จัดขึ้นในวันเข้าพรรษาเวลา
18.00 น.เฉพาะวัดเมียนมา 5 วัด โดยพุทธศาสนิกชนจะเตรียมจัดหาดอกไม้ที่สดใหม่ สวยงาม มา
ถวายแด่พระพุทธเจ้า โดยผ่านพระสงฆ์อันเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า พระสงฆ์ทุกรูปจะต้องแบ่งกัน
ถือดอกไม้และชูขึ้นเหนือหัว นั่งชันเข่า สวดมนต์ถวายต่อหน้าพระพุทธรูป ถือว่าเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธ์
หลั งจากนั้ น จึงน าดอกไม้ไปปักแจกันประดับหน้าพระพุทธรูป หรือแจกจ่ายให้พุทธศาสนิกชนนา
กลับไปประดับหิ้งพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล
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ภาพที่ 22 การถวายดอกพรรษา วัดไทยวัฒนาราม

2.2) ประเพณีถวายข้าวพระพุทธ เป็นประเพณีแบบเมียนมาที่เริ่มปฏิบัติขึ้นที่วัดแม่ซอดน่า
ด่านในช่วงเข้าพรรษา จากนั้นได้แพร่หลายนาไปปฏิบัติต่อในวัดอื่นจนเป็นประเพณีท้องถิ่นสืบมา ใน
ส่ว นของการปฏิบัติทางศาสนา พระสงฆ์เมียนมาจะมีหน้าที่ประกอบพิธีกรรมสวดมนต์ถวายข้าว
พระพุทธในช่วงเช้ามืดก่อนออกบิณฑบาต ซึ่งจะตรงกับวันพระพอดี หลังจากที่พุทธศาสนิกชนได้นา
ข้าวทิพย์ อาหารและผลไม้ต่าง ๆ มาถวายต่อหน้าพระพุทธรูปที่ศาลาการเปรียญเมื่อเย็นวาน ซึ่งตรง
กับวันโกน ประเพณีนี้ถือว่าเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ตามประเพณีของชาวเมียนมาอีกเช่นกัน
2.3) ประเพณีแหล่อุปัดตะก่า เป็นประเพณีท้องถิ่นแบบวัฒนธรรมเมียนมา แม้จะเป็นการ
ด าเนิ น การของพุ ท ธศาสนิ ก ชนในการออกรั บ ข้ า วสาร อาหารแห้ ง และปั จ จั ย ต่ า ง ๆ จาก
พุทธศาสนิกชนเพื่อนามาถวายวัด แต่พระสงฆ์ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการประกอบพิธีกรรม เพื่อให้เกิด
ความศักดิ์สิทธิ์และก่อให้เกิดผลบุญจากการรับสังฆทานจากญาติโยม โดยพระสงฆ์มีหน้าที่ในการสวด
ให้ศีลแก่ผู้ที่เข้าร่วมขบวน เพื่อแสดงว่าผู้นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ ผู้ที่ได้ทาทานกับผู้มีศีลจะได้บุญอย่างแท้จริง
พระสงฆ์จึงมีบทบาทอานวยการประกอบพิธีกรรมให้พุทธศาสนิกชน โดยการทาบุญกับพระสงฆ์หรือ
สังฆทานนั้นถือว่าได้บุญมาก เพราะพระสงฆ์คือผู้สละทางโลกและดาเนินชีวิตด้วยการรับทานจาก
พุทธศาสนิกชน (พระพรหมคุณากรณ์(ป.อ.ปยุตโต), 2558: 3-17)
2.4) ประเพณีเวียนขึ้นวัดเมียนมาหลังออกพรรษา จะจัดขึ้นหลังจากวันออกพรรษาเป็น
เวลา 5 วัน โดยศรัทธาจากทั้ง 5 วัดเมียนมาเวียนกันไปร่วมพิธีกรรมเหมือนการขึ้นวัดทาบุญในเช้า
ของวันพระตามปกติ เพียงแต่วัดแรกที่เริ่มเวียนขึ้นวัดเป็นวัดที่เจ้าอาวาสมีจานวนพรรษามากที่สุด วัด
จะต้องเตรียมอาหารและสถานที่เพื่อเลี้ยงแขกที่มาร่วมงาน จากนั้นพระสงฆ์จะทาการสวดมนต์ สวด
บทกรวดน้าเหมือนการทาบุญตามปกติ และพระสงฆ์จะเทศนา พบปะพูดคุยกับญาติโยมพร้อมกับ
กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์และคณะศรัทธาของวัดเมียนมาทั้ง 5 วัด อันเป็นประเพณีที่สืบ
ทอดและปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานจนเป็นประเพณีท้องถิ่นแม่สอดที่ควรอนุรักษ์สืบไป
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2.5) การสวดมหาปัฏฐาน เป็นพิธีกรรมทางพุทธศาสนาที่แพร่หลายในประเทศเมียนมา เป็น
พิธีกรรมที่พระสงฆ์จะสวดพระอภิธรรมบทที่ 7 ในพระไตรปิฎกซ้ากันต่อเนื่องไม่หยุดตลอดทั้งวันทั้ง
คืนเป็นเวลา 3 วัน 5 วันหรือ 7 วัน ขึ้นอยู่กับความสะดวก ซึ่งในการปฏิบัติพระสงฆ์จะเปลี่ยนเวรกัน
สวด คนละ 1 ชั่วโมง หรือขึ้นอยู่กับจานวนพระสงฆ์ที่เข้าร่วมพิธี โดยสวดเป็นสาเนียงเมียนมาในพื้นที่
ศักดิ์สิทธิ์ โดยการกาหนดอาณาเขตห้ามญาติโยมเข้าไปในพื้นที่สวด ซึ่งมีโต๊ะหมู่บูชาที่ล้อมรอบด้วย
สายสิญจน์ ต้นกล้วย อ้อย มะพร้าว และให้พุทธศาสนิกชนมานั่งฟังสวดด้านนอก การจัดงานครั้งหนึ่ ง
มักจะเป็ นการรวมตัว พระสงฆ์เมีย นมาจากหลายวัด และส านักสงฆ์ ในแม่สอด ที่มักจะมีเครือข่าย
ระหว่างพระสงฆ์เมียนมาด้วยกัน พิธีกรรมนี้ชาวเมียนมาเชื่อว่าหากบ้านเมืองใดได้สวดมหาปัฏฐานจะ
ทาให้ บ้านเมืองนั้ นเจริ ญรุ่งเรื องและป้องกันภยันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ (พระปัญญา ฐิตสมปันฺโ น,
สัมภาษณ์, 29 ส.ค.2558) การสวดมหาปัฏฐานมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นเรื่อง
ธรรมดา ดังนั้นจิตขณะยังมีชีวิตอยู่จึงต้องรู้จักการดับทุกข์ ไม่ประมาท ซึ่งจะทาให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติ
และเป็นสุขได้ หากเป็นประเพณีไทยจะนิยมสวดในการสวดอภิธรรมศพ อานิสงส์ของบทสวดคล้ายกับ
การสวดบทอิติปิโส 108 จบเมื่อมีการทาพิธีพุทธาภิเษกตามประเพณีไทย เช่น พิธีพุทธาภิเษกพระเจ้า
ทันใจ วัดวังตะเคียนที่ได้กล่าวถึงในบทก่อนหน้า เพื่อทาให้วัตถุมงคลในพิธีมีความศักดิ์สิทธิ์ (พระครู
อาทรกิจจานุกูล, สัมภาษณ์, 20 มิ.ย.2559)
ข้อมูลการนาเสนอวิถีปฏิบัติทางศาสนาของพระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์เมียนมาข้างต้น ช่วยให้
เห็นภาพความเหมือนและความต่างในด้านกิจวัตรประจาวันและพิธีกรรมของคณะสงฆ์ และจะช่วยให้
สามารถเข้าใจกระบวนการผสมผสานวัฒนธรรมในวิถีปฏิบัติของพระสงฆ์ไทยและเมียนมาได้ ดังนี้
4.3.3 การผสมผสานวิถีปฏิบัติทางศาสนาระหว่างพระสงฆ์ไทยกับพระสงฆ์เมียนมา
สื บ เนื่ องจากพื้น ที่ ศึกษามีวัดและชุม ชนชาวเมี ยนมาท้องถิ่ นที่อยู่ อาศัย มานานและได้อ ยู่
ร่วมกับชาวเมียนมาที่เป็นแรงงานย้ายถิ่น ในส่วนของพระสงฆ์เมียนมาจึงมีทั้งพระสงฆ์ท้องถิ่นและ
พระสงฆ์ย้ายถิ่นที่มาจาพรรษาร่วมกัน นอกจากจาพรรษาในวัดเมียนมาแล้ว ในวัดไทยก็มีพระสงฆ์
เมียนมาเข้ามาจาพรรษาอยู่จานวนมาก การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์ด้วยกัน รวมทั้งญาติโยมที่
ต้องการเข้าวัดทาบุญย่อมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน อย่างไรก็ตามการผสมผสานวัฒนธรรม
ในส่วนของพระสงฆ์ พบว่าพระสงฆ์เมียนมามีการปรับเปลี่ยนและรับวัฒนธรรมการปฏิบัติ ทางศาสนา
แบบไทยมากกว่า เนื่องจากเงื่อนไขของกฎคณะสงฆ์ไทยที่กาหนดให้พระสงฆ์ต่างชาติจะต้องปฏิบัติ
ตามพระสงฆ์ไทย ในขณะที่พระสงฆ์ไทยรับวัฒนธรรมแบบเมียนมามาปรับประยุกต์ในบางประการ แต่
เมื่อมีกิจนิมนต์หรือประเพณีท้องถิ่นที่มีทั้งพระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์เมียนมาเข้าร่วมกิจกรรมมักจะ
เป็นลักษณะของการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นเป็นรูปแบบวัฒนธรรมใหม่ โดยการผสมผสาน
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วิถีปฏิบัติทางศาสนาของพระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์เมียนมาแบ่งออกเป็นกิจวัตรประจาวันกับพิธีกรรม
คณะสงฆ์ดังนี้
1) กิจวัตรประจาวัน
ด้านการแต่งกายพบว่าพระสงฆ์เมียนมาปรับตัวเข้ากับการปฏิบัติของพระสงฆ์ไทย โดยเฉพาะ
พระสงฆ์เมี ย นมาที่ จ าพรรษาในวัดไทย แต่ ในทางปฏิ บัติ พระสงฆ์เ มียนมาสามารถแต่งกายแบบ
พระสงฆ์ไทยหรือแบบพระสงฆ์เมียนมาก็ได้ขึ้นอยู่กับกาลเทศะ กิจธุระหรือสถานที่ที่เดินทางไป หาก
เป็ น พระสงฆ์ที่อยู่ ในวัดเมีย นมาจะแต่งกายแบบเมียนมาเป็นหลั ก แต่ก็พบว่ามีการแต่งกายแบบ
พระสงฆ์ไทยเช่นกัน ส่วนพระสงฆ์เมียนมาในวัดไทยย่อมต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบคณะสงฆ์ไทย
นอกจากเรื่องการห่มจีวรแล้ว พระสงฆ์จะต้องโกนคิ้วด้วย ดังนั้นเมื่อประกอบพิธีกรรมสาคัญของวัด
และการออกบิณฑบาตจะต้องแต่งกายแบบไทย อย่างไรก็ตามเมื่อทากิจธุระอยู่ภายในวัด หรือออกไป
ตลาดก็สามารถแต่งกายแบบเมียนมาได้ โดยทางพระสังฆาธิการก็ไม่ได้เข้มงวดในด้านการแต่งกายของ
พระสงฆ์ ถ้ามีพิธีกรรมสาคัญของคณะสงฆ์ ที่ต้องเข้าร่วมกับพระสงฆ์ไทยก็จะต้องแต่งแบบพระสงฆ์
ไทย เช่น การไปร่วมสวดปาติโมกข์กับพระสงฆ์ไทย ประเพณีตักบาตรเทโว เข้าร่วมงานกฐิน เป็นต้น
แสดงให้ เห็น ถึงการปรับ วัฒนธรรมในด้านการแต่งกายของพระสงฆ์เมียนมา เพื่อให้ ผสมผสานวิถี
ปฏิบัติให้เข้ากับพระสงฆ์ไทยอย่างชัดเจน

ภาพที่ 23 การแต่งกายทั้งแบบไทยและเมียนมาของพระสงฆ์เมียนมา

การบิ ณ ฑบาตของพระสงฆ์ เ มี ย นมาและพระสงฆ์ ไ ทยสะท้ อ นภาพการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมผ่านความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับฆราวาส เนื่องจากพระสงฆ์จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับ
คนในชุมชนที่เป็นทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาซึ่งมีวิถีปฏิบัติที่แตกต่างกัน พระสงฆ์จึงต้องปรับตัวเมื่อ
ต้องรับบาตรจากพุทธศาสนิกชนที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกัน แม้แต่พระสงฆ์ในวัดเดียวกันปรับตั วต่อ
การรับบาตรไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับชุมชนที่พระสงฆ์ได้บิณฑบาต แต่การบิณฑบาตของพระสงฆ์
เมียนมาในแม่สอดยังคงขั้นอยู่กับกฎคณะสงฆ์ไทยในเรื่องของเวลาการบิณฑบาตที่กาหนดไว้ว่า
พระสงฆ์จะต้องออกบิณฑบาตได้ไม่เกินเวลา 8.00 น. แม้ว่าในประเทศเมียนมาพระสงฆ์สามารถ
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บิณฑบาตได้ถึง 11.00 น. เพราะถือว่าพระสงฆ์สามารถรับบาตรได้ก่อนฉันเพล ดังนั้นพระสงฆ์เมียน
มาที่มาจาพรรษาในแม่สอดไม่ว่าจะเป็นวัดไทย วัดเมียนมา หรือสานักสงฆ์จึงออกบิณฑบาตได้ไม่เกิน
8.00 น. พระสงฆ์ เมี ย นมาจึ งต้ อ งปรั บ ตัว จากลั ก ษณะการปฏิบั ติ ข องสงฆ์ ที่ มี ความแตกต่า งกั น
ดังกล่าวให้เข้ากับการปฏิบัติทางศาสนาของพระสงฆ์ไทย กรณีพระสงฆ์เมียนมาในวัดไทยวัฒนาราม
จะแบ่งการบิณฑบาตเป็น 3 สาย สายแรก คือชุมชนแม่ตาวใต้ ซึ่งเป็นชุมชนไทใหญ่ดั้งเดิม การ
ปฏิบัติศาสนาเป็นแบบเมียนมา โดยสามเณรจะตีกังสดาลนาเพื่อเป็นสัญญาณว่าพระมาบิณฑบาต
แล้ว จากนั้นชาวบ้านมักจะใส่ข้าวสวยและไม่รอรับพรเหมือนคนไทย อีกสองสายนั้น พระสงฆ์เมียน
มาจะบิณฑบาตในชุมชนริมเมยและแม่ตาวเหนือ ซึ่งมีคนไทยเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นพระสงฆ์จะรับ
บาตรพร้อมกับให้พรโยมคนไทย แต่ยังติดสาเนียงเมียนมาอยู่บ้าง ซึ่งเป็นการปรับตัวให้เข้ากับวิถี
ปฏิบัติแบบไทย จึงเห็นได้ว่าพระสงฆ์เมียนมาจะปรับตัวเข้ากับพุทธศาสนิกชนไทยมากกว่า ส่วนการ
บิ ณ ฑบาตของพระสงฆ์ ไ ทยยั ง คงมี วิ ถี ป ฏิ บั ติ ต ามแบบไทย ไม่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ แ บบเมี ย นมาแม้ จ ะมี
พุทธศาสนิกชนเมียนมาใส่บาตรก็ตาม
แม้ว่าพระสงฆ์ไทยจะไม่ได้ปรับตัวในด้านวิถีปฏิบัติเมื่อต้องรับบาตรชาวเมียนมา แต่ได้รับ
วัฒ นธรรมด้านอาหารของชาวเมียนมา เพราะไม่ส ามารถปฏิเสธอาหารที่ต่างวัฒ นธรรมได้ ทั้ง
พระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์เมียนมาจึงต้องฉันทั้งอาหารไทยและเมียนมาผสมผสานกัน ซึ่งเป็นการ
ปรั บ ตั ว เรี ย นรู้ รั บ วั ฒ นธรรมทางด้ า นอาหารระหว่ า งกั น สะท้ อ นให้ เ ห็ น ความหลายหลายทาง
วัฒนธรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นแม่สอด

ภาพที่ 24 ชุมชนไทใหญ่ดั้งเดิมใส่บาตรแบบเมียนมา

ภาพที่ 25 พระสงฆ์เมียนมาบิณฑบาตชุมชนคนไทย
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ภาพที่ 26 พระสงฆ์ไทยฉันอาหารเมียนมา พระสงฆ์เมียนมาฉันอาหารไทย

อีกกิจวัตรหนึ่งคือการทาวัตรของพระสงฆ์เมียนมาในวัดไทยจะต้องปฏิบัติตามพระสงฆ์ในวัด
ไทยทุกประการ ส่วนใหญ่มักจะทาวัตรรวมกันที่ศาลาการเปรียญ แต่ถ้าหากพระสงฆ์เมียนมารูปใด
ต้องการทาวัตรแบบเมียนมา คือจะนั่งชันเข่าสวดมนต์ พร้อมกับสวดมนต์แบบเมียนมา เจ้าอาวาสก็
อนุญาต ซึ่งจะทาวัตรตามศาลาพระพุทธรูปหรือในกุฏิ เมื่อมีกิจนิมนต์หรือต้องทาพิธีกรรมแก่ญาติโยม
คนไทยก็ต้องสวดมนต์ และปฏิบัติแบบไทย เช่น การถวายสังฆทาน พระสงฆ์ เมียนมาต้องมีผ้ามา
รองรับการประเคนและสวดบทให้พรเป็นแบบสาเนียงไทย ส่ วนพระสงฆ์ไทยก็ต้องปรับวัฒนธรรมให้
เข้ากับพุทธศาสนิกชนเมียนมาเช่นกัน โดยพระสงฆ์ไทยบางรูปที่สามารถสวดมนต์แบบเมียนมาได้ก็
สามารถรับกิจนิมนต์ของชาวเมียนมาไปช่วยประกอบพิธีกรรมได้ พระสงฆ์ไทยที่สามารถสวดมนต์แบบ
เมียนมาได้มักจะเป็นคนไทยเชื้อสายไทใหญ่ หรือจาพรรษาร่วมกับพระสงฆ์เมียนมาเป็นเวลานาน
2) พิธีกรรมของคณะสงฆ์และประเพณีท้องถิ่น
พิธีกรรมของคณะสงฆ์ที่ส าคัญอันทาให้ เห็ นภาพการผสมผสานระหว่างพระสงฆ์ไทยและ
พระสงฆ์เมียนมาในช่วงเข้าพรรษา ได้แก่ การสวดปาติโมกข์ อันเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ทุกวัดทั้งวัด
ไทยและวัดเมียนมา ตลอดจนสานักสงฆ์ในเขตปกครองของสงฆ์ จะต้องเข้าโบสถ์ร่วมสวดปาติโมกข์ใน
วัดของเจ้าคณะตาบล ตลอดจนพิธีกรรมทางศาสนา เช่น งานกฐิน พระสงฆ์จะต้องประกอบพิธีกรรม
ร่วมกัน นอกจากการแต่งกายที่พระสงฆ์เมียนมาจะต้องแต่งกายเหมือนพระสงฆ์ไทยทุกรูปแล้วนั้น
พระสงฆ์เมียนมาจะต้องสวดมนต์สาเนียงไทยและต้องสวดบทภาษาไทยบางบทที่แตกต่างจากบทของ
เมียนมาอีกด้วย เช่น บทกรวดน้า บทแผ่เมตตา เป็นต้น พระสงฆ์เมียนมาที่มาจาพรรษาในฝั่งไทยจึงมี
การปรับ ตัว โดยการฝึ กภาษาไทยและวิถีปฏิบัติแบบไทยกับพระรุ่นพี่ในวัด ทาให้ สามารถเข้าร่ว ม
พิธีกรรมกับคณะสงฆ์ไทยตลอดจนดารงชีวิตได้สะดวกสบายมากขึ้น
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ภาพที่ 27 พระสงฆ์เมียนมาร่วมสวดปาติโมกข์

เมื่อมีงานประเพณี ทางศาสนา เช่น งานทอดกฐิน วัดที่จัดงานจะนิมนต์พระสงฆ์จากทุกวัด
ใกล้เคียงมาร่วมด้วย พระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์เมียนมาจะมาร่วมสวดมนต์ประกอบพิธีร่วมกันเป็น
แบบไทย แต่ถ้าเป็นวัดเมียนมาทอดกฐิน พระสงฆ์จะสวดมนต์แบบไทยก่อน เมื่อพระสงฆ์จากวัดไทย
กลั บ พระสงฆ์เมีย นมาจึ งสวดมนต์ประกอบพิธี กรรมแบบเมียนมาต่อ แสดงถึงการปรับประยุกต์
วัฒนธรรมที่เกิดการผสมผสานวิถีการปฏิบัติทางศาสนาร่วมกัน โดยพระสงฆ์เมียนมาเป็นฝ่ายปรับตัว
ปฏิบัติศาสนาแบบไทยเข้าหาพระสงฆ์ไทยมากกว่า แม้พระสงฆ์ไทยไม่ได้ปฏิบัติตามเมียนมาแต่ก็ได้
ยอมรับเข้าร่วมปฏิบัติศาสนาและเป็นฝ่ายกาหนดปรับพิธีกรรมในบางประการโดยธารงวิถีปฏิบัติทาง
ศาสนาของทั้ง 2 วัฒนธรรมไว้ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ ของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนไทยและเมียน
มาไว้ได้อย่างลงตัว อันเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ ประเพณีทางศาสนาท้องถิ่น ของแม่สอดมีอัตลักษณ์
เฉพาะตัวที่เห็นถึงวัฒนธรรมไทยและเมียนมาผสมผสานอยู่ร่วมกัน นอกจากนั้นประเพณีท้องถิ่น เช่น
ประเพณีตานก๋ว ยสลากเป็ น ประเพณีแบบไทยล้ านนา ที่พระสงฆ์จะต้องจับสลากจากญาติโ ยมที่
ต้องการทาบุญถวายอาหารและสิ่งของเครื่องใช้โดยไม่เจาะจงพระสงฆ์รูปใด วัดที่จัดงานประเพณี
ตานก๋วยสลากจะนิมนต์พระสงฆ์จากหลายตาบลมาร่วมพิธีกรรม รวมถึงพระสงฆ์เมียนมาได้เข้ามาร่วม
รับ สั งฆทาน และร่ วมสวดบทให้ พรแก่พุทธศาสนิกชนไทย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นงานบุญใดในแม่ส อด
พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้งไทยและเมียนมาจะมาร่วมปฏิบัติศาสนาด้วยกัน
นอกจากประเพณีส าคัญ ในท้อ งถิ่ นแล้ ว กิจ นิม นต์ ที่ญาติโ ยมนิม นต์ พระสงฆ์ไ ปประกอบ
พิธีกรรมได้สะท้อนให้เห็นการผสมผสานในเชิงพิธีกรรมของคนในชุมชน เนื่องจากการมีชุมชนคนไทย
และคนเมียนมาอยู่ร่วมกัน ผู้คนย่อมมีปฏิสัมพันธ์และความผูกพันระหว่าง เช่น เมื่อมีพิธีศพก็จะนิมนต์
พระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์เมียนมามาประกอบพิธีศพร่วมกันในลักษณะที่ผสมผสาน โดยสวดอภิธรรม
ศพแบบเมียนมาสลับ กับแบบไทยวันเว้นวัน เมื่อถึงวันฌาปนกิจศพจะนิมนต์พระสงฆ์ทั้งไทยและ
พระสงฆ์เมียนมา รวมทั้งพระสงฆ์เมียนมาจากประเทศเมียนมามาร่วมสวดพิธีศพ โดยการนั่งประกอบ
พิธีกรรมจะนั่งรวมกันไม่แยกพระสงฆ์ไทยหรือพระสงฆ์เมียนมา เรียงลาดับการนั่งจากพระสงฆ์ที่มี
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ตาแหน่งสูงทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเมียนมาตามลาดับอาวุโส เมื่อเริ่มสวดมนต์จะทาการแบ่งบทกันสวด
พระสงฆ์ไทยจะเป็นฝ่ายสวดก่อนจากนั้นพระสงฆ์เมียนมาจะสวดบทที่เหลือจนเสร็จพิธี ทาให้เห็นภาพ
การปฏิบัติของพระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์เมียนมที่ได้ประกอบพิธีกรรมจากการรับกิจนิมนต์ร่วมกัน
นอกจากนั้นพระสงฆ์ได้มาพบปะพูดคุยซึ่งกั นและกัน สะท้อนความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระสงฆ์ไทย
และพระสงฆ์เมียนมา
4.3.4 ปัจจัยสนับสนุนการผสมผสานวัฒนธรรม
ในหัวข้อนี้นาเสนอปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดการผสมผสานวัฒนธรรม ได้แก่ ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่น เครือข่ายพระสงฆ์ ปัญหาจากประเทศเมียนมา การขาดแคลนพระสงฆ์ไทย และบทบาทพระ
สังฆาธิการ แต่ด้วยพื้นฐานความเป็นพุทธนิกายเถรวาทเช่นเดียวกัน ประกอบกับปัจจัยของวัดและ
พระสงฆ์ทั้งไทยและเมียนมาในแม่สอด ล้วนมีส่วนให้เกิดการผสมผสานวิถีปฏิบัติของพระสงฆ์ไปใน
ทิศทางที่ดีและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างไม่มีความขัดแย้ง โดยแบ่งหัวข้อดังนี้
1) ประวัติศาสตร์ วัดและชุมชนท้องถิ่น
จากประวัติศาสตร์ที่มีการก่อตั้งชุมชนโดยชาวไทใหญ่ ในแม่สอดที่มีวิถีปฏิบัติและประเพณี
ทางศาสนาแบบประเทศเมียนมา ได้สร้างวัดเมียนมาและไปมาหาสู่ระหว่างประเทศไทยและประเทศ
เมียนมาผ่านการค้าขายและการมีเครือญาติที่อยู่ประเทศเมียนมา เมื่อมีการสร้างวัดจึงนิมนต์พระสงฆ์
จากประเทศเมียนมามาเป็นเจ้าอาวาสจาพรรษาร่วมกับพระสงฆ์ท้องถิ่นที่มีวิถีปฏิบัติแบบเมียนมา อัน
เป็ น รากฐานของการมี วิ ถี ป ฏิ บั ติ ท างศาสนาตามวั ฒ นธรรมเมี ย นมา พระสงฆ์ ในแม่ ส อดจึ ง มี
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมไทยและเมียนมาสืบมาจนปัจจุบัน แม้ภายหลังที่พระสงฆ์ท้องถิ่นทั้งวัด
ไทยและวัดเมียนมาเริ่มมีการบวชน้อยลง แต่เมื่อมีแรงงานเมียนมาเข้าทางานในแม่สอด ได้ตั้งชุมชน
อยู่ร่วมกับคนท้องถิ่น พระสงฆ์เมียนมาได้เข้ามาจาพรรษาเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีพุทธศาสนิกชนชาว
เมีย นมามาอาศัยจานวนมาก อีกทั้งยังมีรากฐานของวัดเมียนมาและชุมชนที่มีวัฒ นธรรมเมียนมา
เก่าแก่ จึงทาให้แม่สอดเป็นพื้นที่ที่พระสงฆ์เมียนมาสามารถเข้ามาจาพรรษาได้สะดวกสบาย และไม่
เกิดปัญหาความขัดแย้งทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรมที่แตกต่าง โดยที่ไม่ต้องปรับตัวด้านวัฒนธรรมมาก
นัก เพราะมีวิถีปฏิบัติและประเพณีทางศาสนาแบบเมียนมาในพื้นที่ อีกทั้งยังนับถือพุทธศาสนานิกาย
เถรวาทเช่นเดียวกัน พระสงฆ์เมียนมาจึงสามารถธารงวิถีปฏิบัติของตนได้ควบคู่กับการเรียนรู้ในวิถี
ปฏิบัติของพระสงฆ์ไทย ซึ่งขึ้นอยู่กับวัดที่พระสงฆ์จาพรรษา หากเป็นวัดเมียนมาอาจจะปรับตัวไม่มาก
เท่ากับการไปจาพรรษาในวัดไทย ซึ่งมักเลือกวัดจาพรรษาผ่านพระรุ่นพี่หรือเครือข่ายพระสงฆ์ ที่อยู่ใน
แม่สอด
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2) เครือข่ายพระสงฆ์เมียนมาในแม่สอด
ปัจจัยที่มีผลต่อการผสมผสานวัฒนธรรมของพระสงฆ์เมียนมากับพระสงฆ์ไทย ตลอดจนเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจย้ายถิ่นและจาพรรษาในแม่สอดของพระสงฆ์เมียนมาที่สาคัญ มากอีก
ประการหนึ่ง คือการมีเครือข่ายของพระสงฆ์เมียนมาที่อยู่ฝั่งไทย กลุ่มพระสงฆ์เหล่านี้มักจะจาพรรษา
ในแม่สอดเป็ นเวลานานจนเป็ น ที่รู้ จักของพุทธศาสนิกชนไทยและเมียนมา และสามารถเป็นผู้ นา
ศาสนา จัดงานบุญแบบเมียนมาได้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะคณะศรัทธาเมียนมาที่อยู่แม่สอดนิยมนิมนต์
พระสงฆ์จากประเทศเมียนมามาเทศนาบ่อยครั้ง รวมทั้งนิมนต์มาเป็นเจ้าอาวาสในวัดเมียนมาอีกด้วย
ประกอบกับในส่วนของพระสงฆ์ที่เป็นเครือญาติและรู้จักกัน จะชักชวนให้มาจาพรรษาในวัดที่ตนจา
พรรษาอยู่ พระสงฆ์จะแนะนาวิถีการปฏิบัติให้กันและกัน ถ้าเป็นวัดไทยผสมเมียนมากลุ่มพระสงฆ์
เมีย นมาจะคอยแนะน าการปรั บ ตัว ให้ เข้ากับธรรมเนียมไทย สอนภาษาไทย จากการมีเครือข่าย
พระสงฆ์ทาให้เกิดความน่าเชื่อถือต่อการรับเข้าจาพรรษาของเจ้าอาวาส เกิดวามไว้วางใจต่อพระสงฆ์
ใหม่ อีกทั้งเจ้าอาวาสไม่ต้องเหนื่อยกับการอบรมสั่งสอนวิถีปฏิบัติเมื่อต้องอยู่ในวัดตลอดจนการเข้า
ร่วมปฏิบัติเมื่อมีงานประเพณีท้องถิ่นอีกด้วย ดังนั้นการปรับตัวของพระสงฆ์เมียนมาใช้เวลาไม่เกิน 1-2
เดือน ก็สามารถปรับตัวได้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานและประสบการณ์ของพระสงฆ์แต่ละรูป บางรูปเคยทางาน
ในไทยก็แทบจะไม่ต้องปรับตัว มีเพียงการเรียนรู้ในเรื่องกิจของสงฆ์เท่านั้น โดยพระสงฆ์เมียนมาที่จา
พรรษาในวัดไทย มีการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมไทยอย่างเห็นได้ชัด เพราะจะต้องปฏิบัติทางศาสนา
ตามแบบไทยเป็นหลัก และต้องรับกิจนิมนต์ของพุทธศาสนิกชนไทย จึงมีความจาเป็นต้องเรียนรู้การมี
ปฏิสั มพันธ์กับ คนไทยมากกว่าพระสงฆ์ในวัดเมียนมาที่ปฏิบัติศาสนาและมีพิธีกรรมแบบเมียนมา
พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ที่เข้ามาทาบุญในวัดมักพูดภาษาเมียนมาเป็นหลัก ทาให้มีพระสงฆ์บางกลุ่มไม่
สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ เมื่อมีการร่วมพิธีกรรมสาคัญกับพระสงฆ์ไทย พระสงฆ์ที่สื่อสารภาษาไทย
ไม่ได้ก็จะไม่ไปร่วม แต่เจ้าอาวาสจะส่งพระสงฆ์ที่สามารถปฏิบัติแบบไทยได้ไปแทน
“พระเมียนมาที่จะมาจาพรรษาวัดไทยมักจะมีเครือข่ายคนรู้จักอยู่แล้ว ถ้ามีพระรุ่น
พี่ในวัดรู้จักกันก็จะน่าเชื่อถือค่อยกล้ารับมาจาพรรษา ถ้าไม่มีที่มาที่ ไปไม่กล้ารับหรอก
และพวกที่อยู่ดี ๆ จะขอจาพรรษาไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะมีเครือข่ายของเขา ทาให้การ
ปรับตัวไม่ยากเพราะช่วยกันบอกและปฏิบัติตามพระรุ่นพี่ไป ศาสนกิจไทยกับพม่าก็ไม่
ต่างกันมาก อยู่ไป 1-2 เดือนก็ปรับตัวได้แล้ว ปัจจุบันพระที่มาก็จะจาพรรษานาน ไม่
ค่อยมีปัญหาไป ๆ มา ๆ แต่ถ้าเป็นเณรมีแต่กะเหรี่ยง พม่า พ่อแม่จะให้บวชเรียนสัก 23 ปีได้ภาษาไทยก็สึกไปทางานละ” (พระครูอาทรกิจจานุกูล,สัมภาษณ์ ,20 ส.ค.2558)
“พระเมียนมาในวัดไทยวัฒนารามจะมีพระชาติพันธุ์ปะโอมาเพราะเจ้าอาวาสรูป
ก่อนกับรูปปัจจุบันเป็นปะโอ ก็จะพูดภาษาปะโอได้ จึงมี พระปะโอมาอยู่ การปรับตัว
แรก ๆ อาจจะงง พระใหม่ก็ปฏิบัติตามพระผู้ใหญ่ไป ก็ไม่ยากเพราะปฏิบัติแบบเมียนมา
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หมด การบิณฑบาตที่นี่อาจจะไม่เหมือนฝั่งเมียนมาและก็ไม่เหมือนวัดอื่น ๆ ในแม่สอด
เพราะแต่ละสายที่โปรดญาติโยมก็ปฏิบัติไม่เหมือนกัน เจ้าอาวาสให้เน้นความสบายใจ
ญาติโยมเป็นหลัก ทางบ้านคนไทยต้องให้พร แต่ถ้าทางบ้านเหนือซอยข้างกาแพงวัดนี้ก็
ทากันมานานแล้วแบบไทใหญ่ไม่ต้องให้พร พระทุกรูปจะต้องรู้แต่ก็ไม่ยากเพราะพระ
ผู้ใหญ่นาหน้าอยู่แล้วก็ทาตาม ๆ ไป” (พระสุชาติ เตชินฺโท, สัมภาษณ์, 29 ต.ค.2558)

3) ปัญหาความเป็นอยู่ในประเทศเมียนมา
ความเป็นอยู่ของพระสงฆ์ในประเทศเมียนมา เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้พระสงฆ์ตัดสินใจย้ายถิ่น
มาจ าพรรษาในแม่สอด แม้ว่าประเทศเมียนมาจะเป็นเมืองที่มีความเจริญในด้านพุทธศาสนา แต่
หมู่บ้านหลายแห่งยังคงทุรกันดาร ยากจน และขาดปัจจัยในการดาเนิ นชีวิต จากปัญหาการเมืองและ
การพัฒนาประเทศที่ยังไม่ทั่วถึง พระสงฆ์จึงต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถศึ กษาพระธรรมคาสั่ง
สอนทางพุทธศาสนาและสามารถปฏิบัติ ทางศาสนาได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนเรียนรู้ภ าษาไทยและ
แสวงหาประสบการณ์ใหม่ให้กับชีวิต
“พระเมี ย นมาที่เ ข้ ามาจาพรรษาอยากเข้ ามาเรี ย นภาษาไทย เรีย นหนั งสื อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เพราะอยู่เมียนมาบ้านเมืองยังยากจน ความเป็นอยู่ก็ยัง
ลาบาก แม้กระทั่งในวัดก็ตาม เคยทางานในไทยกว่า 10 ปี แต่ติดคุก กลับไปบ้านพ่อ
แม่ตายหมด เลยมาอยู่วัดที่ไทยจะได้ศึกษาพระธรรม สงบจิตใจ” (พระโทนี่ วินาสยะ,
สัมภาษณ์, 24 ต.ค.2558)

4) วัดไทยขาดแคลนพระสงฆ์
ความเป็นอยู่ของผู้คนเริ่มเปลี่ยนไปจากวิถี ชีวิตดั้งเดิมที่ทาการเกษตรกรรมที่มีเวลาอยู่กับ
ครอบครัว และสามารถเข้าวัดทาบุญและสืบทอดประเพณีกันอย่างเหนียวแน่น แต่ด้วยความเป็นเมือง
และระบบวิถีชีวิตที่เริ่มแปรเปลี่ยนเป็นการทางาน การเรียน ที่ไม่มีเวลาเข้าวัด ทาให้คนบวชเรียน
น้อยลง กลายเป็นปัญหาของวั ดไทยที่ไม่มีพระสงฆ์และสามเณรในการช่วยงานวัด เพราะพระสงฆ์ใน
วัดส่ ว นใหญ่มักจะอายุ มาก จึ ง ทาให้ ต้องการรับพระสงฆ์เมียนมาเข้ามาจาพรรษาในวัดไทย เพื่อ
ต้องการกาลังในการช่วยงานภายในวัดและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น
การทอดกฐิน บางวัดจานวนพระสงฆ์ไม่พอต่อการรับองค์กฐิน ซึ่งพระสงฆ์เมียนมาส่วนมากมีความ
พร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบและวิถีปฏิบัติของคณะสงฆ์ไทย อีกทั้งคณะศรัทธาเมียนมาที่
ต้องการเข้ามาทาบุญก็จะได้มีพระสงฆ์เมียนมาสามารถสื่อสารและรับกิจนิมนต์ไปประกอบพิธีกรรม
ศาสนาให้แก่ชาวเมียนมาได้ นอกจากนั้นยังเป็น การดึงดูดให้พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้ช่วยกัน
พัฒนาและใช้ประโยชน์พื้นที่ทางศาสนาของวัดอีกด้วย
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5) บทบาทของพระสังฆาธิการในการบริหารจัดการคณะสงฆ์ในแม่สอด
พระสังฆาธิการต้ องดาเนินนโยบายตามกฎของเถรสมาคมที่มีนโยบายกาหนดให้พระสงฆ์
เมียนมาปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของพระสงฆ์ไทย เพราะมีเงื่อนไขในเรื่องของความมั่นคง
อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติกลับเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างอะลุ้มอล่วย
ทั้งนีต้ ามกฎระเบียบเจ้าอาวาสวัดต้องมีสัญชาติไทย เช่นที่วัดเมียนมาเจ้าอาวาสวัดไทยวัฒนารามได้รับ
สัญชาติไทย เนื่องจากอาศัยอยู่ประเทศไทยมานานและได้รับการรับรองโดยคณะศรัทธาชาวไทย หาก
ไม่มีหลักฐานการถือสัญชาติไทย เจ้าอาวาสจะดารงตาแหน่งเป็นรองเจ้าอาวาส แต่เป็นเจ้าอาวาส
ในทางปฏิบัติ เมื่อมีกิจกรรมระหว่างวัดไทยกับวัดเมียนมาก็เข้าร่วมปฏิบัติศาสนาร่วมกัน ซึ่งถือว่าเป็น
ประเพณีท้อ งถิ่ น ที่วั ดไทยและวัดเมีย นมาในแม่ ส อดมีค วามสั ม พันธ์ ระหว่า งกั นมาอย่ างยาวนาน
กระบวนการทางด้านกฎระเบียบของพระสงฆ์ไทยไม่ได้ก่อให้เกิดอุปสรรคหรือความขัดแย้งในการอยู่
ร่วมกันระหว่างพระสงฆ์ไทยและเมียนมา แต่กลับเป็นปัจจั ยสนับสนุนในทางที่ดีต่อการผสมผสาน
วัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขภายใต้การควบคุมดูแลของพระสังฆาธิการ โดยมีแนวทางการ
รับพระสงฆ์เมียนมาและการจัดอบรมพระสงฆ์บวชใหม่ทั้งพระสงฆ์ไทยและเมียนมาให้รู้กฎหมายและ
วิถีปฏิบัติของพระสงฆ์ไทย ซึ่งอบรมโดยเจ้าคณะตาบลท่าสายลวดที่วัดท่าสายโทรเลขทุกวันโกนช่วง
บ่าย เพราะเป็นพื้นที่ชายแดนที่ต้องคานึงถึงความมั่นคงและพระสงฆ์ควรรู้กฎหมายบ้านเมืองด้วย เช่น
การไม่บ้วนน้าหมากตามท้องถนน เป็นต้น พระสงฆ์เมียนมาสามารถธารงวัฒนธรรมแบบเมียนมาได้
ตามกาลเทศะ ซึ่งเจ้าอาวาสวัดจะเป็นผู้ชี้แนะเมื่ออยู่ในวัดเป็นหลัก การรับพระสงฆ์เมียนมามาจา
พรรษาจึ งขึ้น อยู่ กับ เจ้ าอาวาส ต้องดูพฤติกรรมและหลั กฐานระบุตัว ตน เอกสารการบวช ที่อยู่ที่
สามารถติดตามตัวได้ จากนั้นพระทุกวัดต้องส่งรายชื่อพระสงฆ์และสามเณรแก่เจ้าคณะตาบล เพื่อ
ป้องกันอาชญากรแฝงในรูปพระสงฆ์ หรือป้องกันการกระทาผิดแล้วไม่สามารถติดตามตัวได้ จึงเป็น
ความรั บ ผิ ด ชอบของเจ้ า อาวาสและพระสั ง ฆาธิ ก ารในระดั บ ต าบลของแม่ ส อด การผสมผสาน
วัฒนธรรมของพระสงฆ์เมียนมาให้เข้ากับพระสงฆ์ไทยจึงเป็นกระบวนการที่ช่วยลดปัญหาที่เกิดจาก
การเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีผู้คนแตกต่างหลากหลายมากขึ้น
“การรั บ เข้ ามาจ าพรรษาเข้ ม งวดมากขึ้ น โดยตรวจบั ตรพระสงฆ์ เมี ย นมาหรื อ
ใบอนุญาตที่มีหลักฐานรับรองให้ทราบที่มาที่ไป พร้อมกับสังเกตพฤติกรรมก็สามารถให้
จาพรรษาได้ โดยเจ้าอาวาสจะต้องแจ้งมายังเจ้าคณะตาบลเสมอ หากมีปัญหาก็จับสึก
หรือให้ไปอยู่วัดอื่น ในด้านระยะเวลาการจาพรรษาส่วนใหญ่พระเมียนมาในตาบลจะจา
พรรษานาน ไม่ค่อยย้ายไปไหนโดยเฉพาะวัดเมียนมา หากเป็นวัดที่มีพระไทยพระเมียน
มาผสมกันนั้นก็มีย้ายไปบ้าง แต่ก็มักจะย้ายไปยังวัดใกล้เคียง ส่วนกรณีที่แอบแฝงเข้ามา
ในรูปพระสงฆ์มาจาพรรษาสักพักแล้วสึกไปทางานก็มีทั้งความจาเป็นและความตั้งใจที่
เข้าไปทางานในพื้นที่ชั้นในโดยตรง ซึ่งปัจจุบันลดน้อยลงแล้ว เพราะพระเมียนมาเหล่านี้

89
เมื่ออยู่นานก็จะรู้ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย มีการสอนภาษาในวัด ประกอบกับความ
สะดวกในการใช้ชีวิตในเมืองไทยก็ต้องรู้การปฏิบัติแบบไทย ญาติโยมเมียนมาก็มีมาก
เมื่อมีกิจนิมนต์ก็สามารถเลือกพระเมียนมาไปทาพิธีกรรมซึ่งเป็นเรื่องดีที่ชาวเมียนมาก็
ได้ปฏิบัติศาสนาประเพณีเขาได้” (พระครูอาทรกิจจานุกูล, สัมภาษณ์, 5 ส.ค.2558 )

ภาพที่ 28 การจัดอบรมพระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์เมียนมาบวชใหม่

การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งในรูปแบบวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและกิจกรรม
ของหน่วยงานราชการที่ให้ความสาคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมียนมา เนื่องจากนโยบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ต้องรักษาผลประโยชน์ทางการค้าและการเมืองท่ามกลางการเป็น
ประชาคมอาเซียนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งทางเมียวดีกับแม่สอดนั้นต่างต้องพึ่งพาอาศัยกันในการ
เป็นแหล่งตลาดแรงงานและฐานอุตสาหกรรมในอนาคต ปัจจุบันในแม่สอดมีแรงงานเมียนมาเข้ามาอยู่
จานวนมากและเปิดโอกาสให้จัดงานประเพณีตามแบบของเมียนมาได้ เช่น การแห่กฐิน แห่ผ้าป่า ซึ่ง
เจ้าอาวาสวัดที่เป็นเจ้าภาพงานก็จะดูแลโดยตรงเป็นประโยชน์ต่อวัดที่มีกาลังบุญมากขึ้น จากเดิมที่มี
แต่ชาวไทยก็ขยับขยายเป็นชาวเมียนมา ทางพระสังฆาธิการจึงต้องมีบทบาทในการดูแลกิจกรรมทาง
ศาสนาไปพร้อมกับการป้องกันปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติจากการจัดงานประเพณีของผู้คนต่าง
วัฒนธรรมที่มีมากขึ้น
“สังคมที่นี่หลากหลาย งานของคณะสงฆ์ปรับโครงสร้างหลายอย่าง เพราะกิจกรรม
เยอะ กิจนิมนต์ก็มากในแม่สอด หากเป็นประเพณีสาคัญที่ต้องนิมนต์พระสงฆ์มาร่วม
กิจกรรมจานวนมาก อย่างเช่น งานตักบาตรวันเข้าพรรษาที่สะพานริมเมย การตักบาตร
เทโว พระไทยกับพระเมียนมาในแม่สอดจะมาร่วมบิณฑบาต ซึ่งมักจะมีชีหรือพระที่
ไม่ได้รับอนุญาตแอบแฝง แต่ปัจจุบันได้จัดการอย่างเข้มงวดมากขึ้นโดยผ่านเจ้าอาวาส
วัด ต้ อ งส่ งจานวนพระที่ จ ะมาร่ วมงานหรื อจ านวนชี ที่ม าจ าพรรษาเวลามีงาน เพื่ อ
ป้องกันพระและชีแอบแฝง” (พระมหานวปฎล กุสลญาโณ, สัมภาษณ์, 5พ.ย.2558)

พระสงฆ์ในแม่สอด 60% เป็นพระสงฆ์เมียนมา งานพระพุทธศาสนาที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างไทยและเมียนมา ตลอดจนการป้องกันอาชญากรรมในงานประเพณีสาคัญมีการพัฒนาที่ดีขึ้น
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ทางพระสังฆาธิการกาลังดาเนิ น การตั้งศูนย์ควบคุมพระสงฆ์เมียนมาที่เข้ามาจาพรรษาหรือเดิน
ทางผ่านเข้ามาในแม่สอด ปัจจุบันมีศูนย์ตรวจจับพระสงฆ์เมียนมาที่ดูแลโดยเจ้าคณะตาบลท่าสาย
ลวด และกาลังเขียนนโยบายโดยมอบหมายให้ พระมหายุทธชัย ธมฺมปิโย เลขาเจ้าอาวาสวัดไทย
วัฒนาราม เพื่อจัดตั้งศูนย์ประสานงานคัดกรองพระสงฆ์เมียนมาที่วัดไทยวัฒนาราม โดยพระสงฆ์
เมียนมาที่ข้ามแดนมาจะต้องแสดงเอกสารประจาตัวพระสงฆ์ เพื่อเก็บประวัติและสามารถติดตามตัว
ได้หากกระทาผิดก่อนจะเข้ามาจาพรรษาในแม่สอดหรือเดินทางไปยังพื้นที่ชั้นใน โดยร่ว มมือกับ
หน่ ว ยงานราชการทุกภาคส่ ว น ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ตารวจตรวจคนเข้าเมือง ทหารพราน ตารวจ
ตระเวนชายแดน และหน่วยงานฝ่ายปกครอง (พระมหานวปฎล กุสลญาโณ, สัมภาษณ์, 5 พ.ย.
2558) นอกจากนั้นบทบาทด้านการจัดการพระสงฆ์เมียนมาในเขตเทศบาลนครแม่สอด เน้นรูปแบบ
การประสานการทางานระหว่างกัน บางวัดไม่รับพระสงฆ์เมียนมาเพราะปฏิบัติศาสนาไม่เหมือนกัน
แต่จะให้ไปจาพรรษาที่วัดเมี ยนมาในเขตเทศบาลนครแม่สอด 3 วัด ได้แก่ วัดแม่ซอดน่าด่าน วัด
ภาวนานิยมาราม วัดสุนทริกาวาส หรือไปอยู่ในเขตตาบลท่าสายลวดที่มีวัดเมียนมาและวัดไทยผสม
เมียนมามากกว่าในเขตเทศบาลนครแม่สอด
“จากตาแหน่งพระวินยาธิการหรือตารวจพระจะต้องคอยสอดส่องดูแลพระสงฆ์ทั้ง
ไทยและเมียนมาไม่ให้ทาผิดกฎพระสงฆ์และกฎหมายบ้านเมืองไทย ปัญหาที่พบ ได้แก่
เข้ามาเรี่ ยไรในฝั่ งไทยโดยไม่ ได้รั บอนุ ญาตซึ่งบางครั้งก็ อาจจะเป็นพระปลอม ก็จ ะ
ประสานงานกับหน่วยงานราชการส่งกลับเมียนมาไป ภายหลังเข้มงวดมากขึ้นก็เริ่ม
น้อยลงแล้ว ซึ่งพระเมียนมาจะเข้ามาจาพรรษาอยู่ในไทยก็ต้องปฏิบัติเหมือนพระสงฆ์
ไทย แต่วัดดอนไชยจะไม่รบั พระเมียนมาเลยเพราะปฏิบัตไิ ม่เหมือนกัน เพราะมีวัดเมียน
มาของเขา เรามีแต่เณรกะเหรี่ยง พม่าที่มาเรียนปริยัติธรรม ” (พระมหาธีรวัฒน์ ธีรว
ฑฺฒนเมธี (ดร.), สัมภาษณ์, 9 ก.ย.2558)

กรณีของสามเณร เจ้าอาวาสจากทั้งวัดไทยและวัดเมียนมามักจะส่งสามเณรในวัดเข้าเรียน
โรงเรียนปริยัติธรรม ซึ่งต้องเรียนรู้การปฏิบัติแบบพระสงฆ์ไทย เรียนเป็นภาษาไทยและสวดมนต์แบบ
สาเนียงไทย หากสามเณรรูปใดอ่อนภาษาไทยก็จะให้พระรุ่นพี่ในวัดช่วยสอนกันเอง อันสะท้อนให้เห็น
ถึงการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมไทยในลักษณะของการให้การศึกษา แต่ส่วนใหญ่สามเณรเป็นชาติพันธุ์
พม่าและกะเหรี่ยงที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา ส่วนหนึ่งเป็นเพราะครอบครัวฐานะยากจนหรือมีความ
ต้องการที่จะให้รู้ภาษาไทยในระดับหนึ่งและสึกออกไปทางาน ซึ่งเป็นผลดีต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรม เพราะในทางปฏิบัติของพระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์เมียนมามีลักษณะของการผสมผสาน
วัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันได้มากกว่าจะเป็นการผสมกลมกลืนที่ทาให้วัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งหายไป
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ข้อดีของการมีนโยบายทางการศึกษาในโรงเรียนปริยัติธรรมและนโยบายของพระสังฆาธิการ ทาให้เกิด
ความเป็น อยู่ ที่ดีขึ้น เพราะทาให้ พระสงฆ์และสามเณรหลากหลายชาติพันธุ์เหล่ านี้มีคุณภาพทาง
การศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรมมากกว่าการไม่ได้รับการศึกษาแต่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในแม่สอด ซึ่งอาจ
ก่อปั ญหาอาชญากรรมและปั ญหาสั งคม เนื่องจากปัจจุบันมีการไปมาหาสู่ ของผู้ คนหลายรูปแบบ
ตลอดจนการขยายตัวของชุมชนคนต่างถิ่นมากขึ้น
การรับพระสงฆ์เมียนมาเข้ามาจาพรรษาในแม่สอดนั้นจึงมีผลดีมากกว่าจะเป็นผลเสีย แม้ว่า
ในทางปฏิบัติแล้วนั้น พระสงฆ์ที่มาจาพรรษาในแม่สอดส่วนใหญ่จะไม่มีบัตรเข้าเมืองถูกกฎหมาย แต่ก็
รับ เข้าจ าพรรษาโดยมีการรับ รองโดยผู้ ใหญ่บ้านและเจ้าอาวาสจะเป็นผู้ พิจารณาโดยตรง หากมี
พฤติกรรมดีก็ให้จ าพรรษาอยู่ได้และแจ้งให้ กับเจ้าคณะตาบลทราบ พระสงฆ์ที่จาพรรษามานานก็
มักจะได้รับบัตร 10 ปี หรือบางรูปก็ได้สัญชาติไทย โดยการรับพระสงฆ์เมียนมานั้นเป็นประโยชน์ต่อ
พระสงฆ์ไทยและสังคมแม่สอดหลายด้าน โดยเฉพาะการช่วยงานในวั ดและการปฏิบัติพิธีกรรมทาง
ศาสนา เพราะปัจจุบันพระสงฆ์ไทยเริ่มน้อยลงไม่ค่อยสนใจบวช ขาดกาลังคนในการทางาน ทั้งงาน
ศาสนาและงานทาความสะอาด ดูแลความสวยงามของวัด อีกทั้งเมื่อมีพิธีกรรมในวัดไทยบางวัด
จานวนพระสงฆ์มีน้อยก็ไม่สามารถรับองค์กฐินได้ เป็นอุปสรรคในการจัดงานประเพณี หากชุมชนไหน
ที่มีชาวเมียนมาอยู่การรับพระสงฆ์เมียนมาก็จะเป็นประโยชน์ต่ อการรับกิจนิมนต์ให้ชาวเมียนมาได้
เป็ น การดึ งดู ดคณะศรั ทธาพุ ทธศาสนิ กชนไทยและพุ ทธศาสนิ กชนเมีย นมาเข้า วัด ทาบุญ ร่ ว มกั น
นอกจากนั้นในส่วนของวัดเมียนมา ตัวอย่างเช่นวัดแม่ซอดน่าด่าน คณะศรัทธาชาวเมียนมาจะนิมนต์
พระสงฆ์ที่เคารพศรั ทธาจากย่างกุ้งมาจาพรรษาเฉพาะช่ว งในเข้าพรรษาเป็นประจาทุกปีจนเป็น
ประเพณีท้องถิ่น โดยวัดมีกุฏิรับรองให้โดยเฉพาะ เพื่อเทศนาธรรมแก่พุทธศาสนิกชนเมียนมาที่อยู่ ใน
แม่สอด รวมถึงชาวไทยที่เข้าใจภาษาเมียนมาก็มาร่วมฟังด้วย เหตุผลของการนิมนต์พระสงฆ์เมียนมา
มาจาพรรษาเป็นกิจกรรมทางศาสนาที่ยิ่งใหญ่ของแม่สอดที่เป็นการหล่อหลอมผู้คนในดารงอยู่ใน
ศีลธรรม (พระบุญ ปสฺสครุโก, สัมภาษณ์, 18 มิ.ย.2559)
ปัจจัยดังกล่าวล้วนเป็นปัจจัยต่อการตัดสินใจย้ายถิ่นของพระสงฆ์มาจาพรรษาที่แม่สอด เป็น
ปั จ จั ย ผลั กดัน ตามแนวคิดการย้ ายถิ่นระหว่างประเทศ จากปัญหาในประเทศเมีย นมาที่ส่ งผลให้
พระสงฆ์ เ มี ย นมาต้ อ งย้ า ยถิ่ น มาจ าพรรษาที่ วั ด ไทยหรื อ วั ด เมี ย นมาในฝั่ ง ไทย การมี วั ด เมี ย นมา
เครือข่ายพระสงฆ์และคณะศรัทธาเมียนมา เป็นปัจจัยดึงดูดที่ทาให้มาจาพรรษาที่แม่สอด ดังนั้นการ
ย้ายถิ่นมาจาพรรษายิ่งนานการปรับตัวผสมผสานให้เข้ากับวัฒนธรรมไทยก็มีมากขึ้น
4.4 การผสมผสานวิถีปฏิบัติและประเพณีทางศาสนาของพุทธศาสนิกชนไทยและเมียนมา
พื้นที่แม่สอดมีประเพณีวัฒนธรรมที่เกิดการผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างไทยและเมียนมามา
อย่างยาวนาน จนกลายเป็นประเพณีท้องถิ่นที่ค นไทยและเมียนมายังคงปฏิบัติสืบทอดจนถึงปัจจุบัน
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ซึ่งสะท้อนการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานวัฒนธรรมและศาสนาได้อย่างชัดเจน โดยพุทธศาสนิกชนไทยรับ
วัฒนธรรมเมียนมาเข้าไปผสมผสานเป็นส่วนใหญ่ เพราะคนเมียนมาเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ในพื้นที่แม่
สอด ตลอดจนวัฒนธรรมเมียนมาเป็นวัฒนธรรมหลั กที่สั่งสมมาจากการก่อตั้งวัดและชุมชน ซึ่งเห็นได้
อย่ า งชั ด เจนผ่ า นประเพณี ท้ อ งถิ่ น แม่ ส อดที่ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น วั ฒ นธรรมของเมี ย นมา โดยเฉพาะ
พุทธศาสนิกชนไทยที่รับวัฒนธรรมเมียนมาเข้าไปผสมผสานมากกว่า ในขณะที่พุทธศาสนิกชนเมียนมา
รับการปฏิบัติทางศาสนาและประเพณีไทยในบางประการ ผู้เขียนจะนาเสนอความแตกต่างและการ
ผสมผสานของวัฒนธรรมไทยและเมียนมา ดังนี้
4.4.1 การปฏิบัติศาสนาของพุทธศาสนิกชนไทย
เนื่ อ งจากชุ ม ชนคนไทยในแม่ ส อดส่ ว นใหญ่ มี วั ฒ นธรรมแบบไทยล้ า นนา วิ ถี ป ฏิ บั ติ แ ละ
ประเพณีทางศาสนาจึงได้รับอิทธิพลของไทยล้านนาเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายไปวัด อาหาร
สาหรับทาบุญก็ล้วนมีวัฒนธรรมแบบภาคไทยเหนือ
1) กิจวัตรประจาวัน
ช่วงเข้าพรรษาพุทธศาสนิกชนจะมีความเคร่งครัดในการปฏิบัติทางศาสนา โดยเฉพาะการตัก
บาตรทุกเช้าจนออกพรรษา โดยจะตื่นเช้ามาหุงข้าวเตรียมอาหาร ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารเหนือ และ
มักจะปลูกดอกไม้ในบ้าน สาหรับบูชาพระสงฆ์เวลาใส่บาตรไปพร้อมกับสารับอาหารที่ได้เตรียมไว้ เมื่อ
ใส่บาตรเสร็จก็รับพรจากพระสงฆ์และกรวดน้าอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ญาติที่ล่วงลับไป
ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศาสนิกชนจะถวายเทียนพรรษา หลอดไฟ และผ้าอาบน้าฝน
โดยพุทธศาสนิกชนจะประกอบพิธีกรรมทางศาสนาแบบไทยล้านนาที่ศาลาการเปรียญ จะเริ่มไปวัดกัน
ตั้งแต่เช้าตรู่ ชาวบ้านจะมาตักบาตรใส่ข้าวพระพุทธ อาหารที่นามาถวายส่วนใหญ่เป็นอาหารเหนือ
เช่น ยาหน่อไม้ น้าพริกอีเก๋ซึ่งทาจากมะเขือกับผักต้ม เป็นต้น จากนั้นจะเตรียมธูป เทียน ข้าวตอก
ดอกไม้หรือก้านใบไม้มงคลที่ปลูกไว้ ในบ้านไปนมัสการไหว้พระพุทธรูป ที่ศาลาการเปรียญ ขณะที่ไหว้
พระจะพนมดอกไม้พร้อมกับธูปไหว้พระและปักธูปกับดอกไม้ โรยข้าวตอกลงไปพร้อมกัน จากนั้นก็นา
ดอกไม้ธูปเทียนมาวางสามมุม ในตานขันแก้วทั้งสาม มุมละ 1 ดอก ซึ่งหมายถึงการระลึ กถึงแก้ว
ประเสริฐ 3 ประการหรือพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เพื่อนาไปถวายพระพุทธ
จากนั้นนาไปถวายอีก 1 ชุดในตานขันศีล เพื่อนาไปประเคนพระสงฆ์ ซึ่งหมายถึงการระลึกถึงการอยู่
ในศีลธรรมอันดีและจะได้ขอรับศีลรับพรจากพระสงฆ์
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ภาพที่ 29 ชาวบ้านถวายธูปเทียนดอกไม้ในตานขันแก้วทั้งสามและตานขันศีล

ในวันเข้าพรรษาและวันออกพรรษา ทั้ง 2 วันนี้เป็นวันส าคัญทางพุทธศาสนาและเป็น
วันหยุดราชการที่ครอบครั วอยู่ พร้อมหน้าพร้อมตากัน จึงมีญาติโ ยมมาทาบุญที่วัดกันจานวนมาก
ตั้งแต่เช้ามืดเวลาประมาณ 5.00-6.00 น. แต่ละครอบครัวจะเข้าแถวประเคนอาหารคาวหวานแด่
พระสงฆ์ทีละครอบครัว เพื่อทาพิธีตานบุญคนตายหรือการกรวดน้าอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ตาย
ในครอบครัวนั้น โดยพระสงฆ์จะสวดมนต์พร้อมขานชื่อผู้ตายของครอบครัวนั้น เพื่อส่งบุญไปให้ผู้ตาย
ซึ่งจะใช้เวลานานกว่าจะครบทุกครอบครัว เมื่อใกล้เวลา 8.00 น. ชาวบ้านจะมาร่วมกันขึ้นวัดพร้อม
กัน เป็นโอกาสสาคัญที่วัดและผู้นาชุมชนได้ประชาสัมพันธ์ข่าวคราวในชุมชมและกิจกรรมภายในวัด
อีกทั้งเจ้าอาวาสจะเทศน์ให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาแก่พระพุทธศาสนิกชนที่ได้มาร่วมทาบุญด้วย
เมื่อพิธีกรรมเริ่มขึ้นพระสงฆ์จะสวดภาษาบาลีเป็นสาเนียงเหนือ เมื่อถึงขั้นตอนการถวายขันแก้วทั้ง
สาม มรรคนายกจะสวดบทตานขันแก้ว เป็นภาษาเหนือ เมื่อพระสงฆ์ใ ห้ พรแล้ ว นั้นจะตี ฆ้องเป็ น
สัญญาณว่าเสร็จพิธีกรรม
2) พิธีกรรมและประเพณีท้องถิ่น
วันอาสาฬหบูชา พุทธศาสนิกชนไทยจะไปเวียนเทียนกันตอนหัวค่ารอบโบสถ์ โดยเจ้าอาวาส
เป็นผู้นา ก่อนเวียนเทียนจะสวดมนต์ทาวัตรเย็น จากนั้นจึงเวียนเทียนรอบโบสถ์ พอถึงวันเข้าพรรษา
ชาวบ้านแต่ละชุมชนจะแห่เทียนพรรษาไปถวายที่วัดในหมู่บ้าน และร้องราทาเพลงอย่างสนุ กสนาน
และเมื่อถึงวันออกพรรษาแต่ละหมู่บ้านจะตักบาตรเทโว โดยชาวบ้านจะเตรียมข้าวสารอาหารแห้งตั้ง
โต๊ะรอขบวนพระสงฆ์มารับบาตรรอบหมู่บ้าน
นอกจากนั้นประเพณี ท้องถิ่นแบบไทยล้านนาที่เด่นชัด ที่ได้ปฏิบัติในช่วงเข้าพรรษา ได้แก่
ประเพณีตานก๋วยสลาก เป็นประเพณีไทยล้านนาที่มีจุดประสงค์ทาบุญถวายสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่
ผู้ตาย โดยผู้ถวายจะต้องไปจับสลากหมายเลขที่วัดจัดให้ หากพระสงฆ์รูปใดจับสลากได้ตรงกันจึงนา
ของไปถวาย เป็ นการถวายสั งฆทานแบบไม่เจาะจงพระสงฆ์ รูปใดรูปหนึ่ง เพื่อเป็นการขจัดกิเลส
จากนั้นก็สวดอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลและกรวดน้าให้แก่ผู้ตาย
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4.4.2 การปฏิบัติศาสนาของพุทธศาสนิกชนเมียนมา
1) กิจวัตรประจาวัน
พุทธศาสนิกชนเมียนมามีวิถีการปฏิบัติทางศาสนาในชีวิตประจาวันคล้ายคนไทย โดยจะตื่น
เช้ามาหุงข้าวเตรียมอาหาร ซึ่งเป็นอาหารเมียนมา ไปใส่บาตรและกรวดน้าอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่
ญาติที่ล่วงลับไป และถวายข้าวพระพุทธ เปลี่ยนดอกไม้ จุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปหิ้งพระในบ้าน
โดยหิ้งพระในบ้านชาวไทใหญ่หรือชาวเมียนมาจะสร้างหิ้งพระยื่นออกนอกตัวบ้าน เพราะถือว่าที่อยู่
ของพระสงฆ์ กั บ ฆราวาสไม่ ค วรอยู่ ด้ ว ยกั น ตลอดช่ ว งเข้ า พรรษาชาวเมี ย นมาก็ นิ ย มถวายเที ย น
หลอดไฟ และผ้าอาบน้าฝนเช่นเดียวกับคนไทย แต่แตกต่างกันที่สิ่งของที่นามาถวายก็จะเป็นเครื่องใช้
ตามประเพณีของพระสงฆ์เมียนมา เช่น ผ้าจีวรสีแดง พัดกามะหยี่ ชุดสังฆทานเมียนมา ซึ่งเป็นสินค้าที่
ผลิตจากประเทศเมียนมา มีอักษรเมียนมากากับ เป็นต้น
คนเมียนมาให้ความสาคัญกับการฟังเทศน์และการนั่งสมาธิ เป็นเพราะการศึกษาธรรมะของ
ชาวเมียนมาเข้าใจง่ายและนาไปใช้ได้จริง จึงสนุกกับการฟังเทศน์และมักจะตั้งใจจดคาสอนโดยเฉพาะ
พระนักเทศน์ที่มักจะนิมนต์มาจากประเทศเมียนมา คนเมียนมาจึงมีความเคร่งครัดต่อ พระธรรมคาสั่ง
สอนมาก (พระบุญ ปสฺสครุโก, สัมภาษณ์, 18 มิ.ย.2559) เข้าพรรษาปี พ.ศ.2558 นี้ วัดแม่ซอดน่า
ด่าน ได้นิมนต์พระสงฆ์เมียนมาจากย่างกุ้งมาเทศนาทุกวันเวลา 18.00 น. ซึ่งได้รับการตอบรับจากชาว
เมียนมาในแม่สอดตลอดจนคนไทยที่เข้าใจภาษาเมียนมาก็มาร่วมฟังเทศน์และโต้ตอบคาถามอย่าง
พร้อมเพรียงกัน ผู้เข้าร่วมฟังเทศนามีตั้งแต่วัยเด็กจนวัยชรานั่งฟังกันจนแน่นศาลาทุกวัน การแต่งกาย
เรียบร้อย ผู้ชายสวมเสื้อเชิ้ตนุ่งโสร่ง ผู้หญิงพาดสไบสาหรับรองกราบสวยงาม
ทุ ก เย็ น จะเห็ น ชาวเมี ย นมาทั้ ง วั ย หนุ่ ม สาว วั ย ท างานมาไหว้ พ ระสั ก การะด้ ว ยดอกไม้ ที่
พระพุทธรูปประจาวันเกิดของตนเองที่เจดีย์หรือตามศาลาพระพุทธรูป ในวัดต่าง ๆ และเป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจและพบปะเพื่อนฝูง โดยจะเคร่งครัดกับการปฏิบัติตัวเมื่ออยู่ในวัดอันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
เช่น ถอดและหิ้วรองเท้าเมื่อต้องอยู่ในวัด แต่งกายสุภาพมีสีสันสวยงามทั้งหญิงและชาย เป็นต้น
ทุกวัน พระพุทธศาสนิกชนเมียนมาที่มาขึ้นวัดส่ ว นหนึ่งเป็นคนไทยเชื้อสายไทใหญ่ ซึ่งจะ
ปฏิบัติศาสนาแบบเมียนมาทั้งหมด ชาวไทยเชื้อสายไทใหญ่ทั้งหญิงและชายจะแต่งกายแบบไทใหญ่
ผู้ชายสวมเสื้อและกางเกงผ้าฝ้ายผูกผ้ารัดเอว บางคนมีผ้าพันศีรษะ ผู้หญิงจะนุ่งซิ่นยาว สวมเสื้อผ้า
ฝ้ายแขนยาวกระดุมพาดอกและมีดอกไม้ปักที่มวยผม ส่วนชาวเมียนมา ผู้ชายจะสวมเชิ้ตแขนยาวนุ่ง
โสร่ง ส่วนผู้หญิงจะใส่ชุดที่สั่งตัดมาโดยเฉพาะ สวมผ้าถุงลายคลื่นประดับด้วยพลอยและลูกปัด ญาติ
โยมที่มาทาบุญจะเตรียมข้าวใส่บาตรพระพุทธที่ศาลาการเปรียญแล้วจึงเดินไปถวายปิ่นโตกับข้าวที่
ศาลาหอฉันแด่พระสงฆ์ จากนั้นมารวมกันที่ศาลาประกอบพิธีกรรมระหว่างรอพระสงฆ์ฉัน ภัตตาหารก็
นาดอกไม้ธูปเทียนไปถวายพานดอกไม้ที่จัดเตรียมไว้ 3 พานอันมีความหมายถึงพระพุทธ พระธรรม
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พระสงฆ์ ดอกไม้ไหว้พระที่ชาวเมียนมานิยมมาถวายคือ ใบสะเปส่าหรือคนไทยเรียกต้นชนะไพรหรือ
ต้นชนะมาร ชาวเมียนมาจะนิยมปลูกในบ้านและวัดเพราะเป็นต้นไม้มงคลสาหรับบูชาพระพุทธเจ้า
พระสงฆ์ ผู้อาวุโส และนักรบก่อนออกรบ (ศุภชัย สินประเสริฐ , สัมภาษณ์, 14 ส.ค.2558) การ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นการสวดแบบเมียนมาทั้งหมด เมื่อเสร็จพิธีจะมีการตีกังสดาลเพื่อให้ผู้
ที่ได้ยินเสียงรวมทั้งเทวดาและวิญญาณต่าง ๆ ได้รับบุญกันอย่างทั่วถึง คล้ายกับการตีฆ้องของวัดไทย
2) พิธีกรรมและประเพณีท้องถิ่น
วันเข้าพรรษาและออกพรรษาชาวเมียนมาจะไปจุดเทียนรอบเจดีย์ ศาลาพระพุทธรูปต่าง ๆ
ในวัดอย่างสวยงาม แต่จะไม่มีการเวียนเทียนเหมือนประเพณีไทย อีกทั้งช่วงหัวค่าจะจัดวางกระทง
ใบตองใส่อาหาร ขนม ผลไม้ พร้อมกับปักธูปเทียนตามจุดต่าง ๆ ของบ้าน เพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
คุ้มครองคนในบ้ าน ได้แก่ ประตูรั้ว ประตูห้อง บันได ยุ้งฉาง บ่อน้า เสาบ้าน เป็นต้น และในวัน
เข้าพรรษาเวลา 8.00 น. พุทธศาสนิกชนจะจัดเตรียมดอกไม้ไปถวายพระสงฆ์ที่วั ด คือประเพณีถวาย
ดอกพรรษา เพื่อถวายดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้าผ่านพระสงฆ์ในการประกอบพิธีกรรมที่จัดขึ้นเฉพาะวัด
เมียนมาเท่านั้น
ประเพณี ต ลอดช่ ว งเข้ า พรรษาในแม่ ส อดล้ ว นเป็ น ประเพณี ท้ อ งถิ่ น ที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจ าก
วัฒนธรรมเมียนมา ได้แก่ ประเพณีแหล่อุปัดตะก่า เป็นประเพณีท้องถิ่นที่ปฏิบัติเหมือนประเทศเมียน
มาที่มีมาตั้งแต่ก่อตั้งวัดเมียนมาในแม่สอด โดยคาว่า ‘ตะก่า’ หมายถึง ผู้ชายที่ถือศีลนุ่งขาวห่มขาว
‘แหล่’ หมายถึง ไปเที่ยวแห่ ซึ่งเป็นภาษาไทใหญ่ ดังนั้นความหมายของการแหล่อุปัดตะก่า คือการไป
เที่ยวหาของปัจจัยเพื่อให้คนได้ทาบุญเข้าวัด (จุมพล นวลสิงห์, สัมภาษณ์ , 21 ก.ย.2558) โดยวัดที่มี
การแหล่อุปดั ตะก่า ได้แก่ วัดแม่ซอดน่าด่าน วัดไทยวัฒนารามและวัดท่าอาจใหม่ ซึ่งจะนิยมแห่ทุกวัน
โกนในช่วงเข้าพรรษาเวลาหลังเที่ยงวัน แต่วัดไทยวัฒนารามนั้นจะแห่ตลอดทั้งปีในช่วงเช้า ของวันโกน
สาหรับพิธีกรรมผู้ร่วมแห่จะใส่ชุดขาว รับศีลพร้อมกันที่วัดก่อนแห่ โดยมีอุปกรณ์ ได้แก่ หมวกกูบแบบ
ไทใหญ่ กระบุงสาหรับใส่ข้าวสารอาหารแห้ง เมื่อเริ่มขบวนจะมีการตีฆ้องเป็นสัญญาณให้ชาวบ้าน
มาร่ ว มทาบุ ญ ผู้ แห่ จ ะไม่ส วมรองเท้า ผู้ นาขบวนจะถือพระบัว เข็มพร้อมกับสวดมนต์ตลอดเวลา
ชาวบ้านจะถวายช่อดอกไม้ ธูปเทียน อาหารแห้ง และเงินใส่ลงไปในภาชนะที่ใช้แห่ ประเพณีนี้เป็น
กิจกรรมที่ช่วยให้คนที่ไม่มีเวลาไปทาบุญที่วัดได้มีโอกาสทาบุญผ่านตัวแทนในขบวนอุปัดตะก่า
สาหรับประเพณีถวายข้าวพระพุทธ เป็นประเพณีที่จัดขึ้นในช่วงเข้าพรรษาเช่นกัน วัดแม่ซอด
น่าด่านเป็นวัดแรกที่เริ่มประเพณีนี้ ชาวไทใหญ่เรียกว่า “ต่างซอมต่อโหลง” หลังจากนั้นจึงแพร่หลาย
จะจัดทุกวัดในแม่สอดทั้งวัดไทยและวัดเมียนมาเพื่อให้ญาติโยมนาผลไม้ อาหาร จาน ชาม เก้าอี้มา
ถวายวัดในวันโกน ทางวัดจะมีอาหารเลี้ยง มีการกวนข้าวทิพย์ ปั้นข้าวจานวน 49 ก้อนตามตานาน
ของนางสุชาดาทีไ่ ด้ถวายพระพุทธเจ้าขณะกาลังจะตรัสรู้ โดยพระพุทธเจ้าได้อธิษฐานหากตรัสรู้ขอให้
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ถาดข้าวพระพุทธลอยทวนน้าซึ่งเป็นจริง ดังนั้นการถวายข้าวพระพุทธจึงต้องอธิษฐานและยกถาดของ
ถวายเทินหัวเสมอ
ประเพณีแฮนซอมโก่จา เป็นประเพณีของชาวไทใหญ่ที่จะทาบุญให้คนตายคล้ายกับตานก๋วย
สลากแบบล้านนาแต่จะทาก่อนออกพรรษา 7 วัน โดยชาวบ้านและคณะศรัทธาจากวัดเมียนมา 5 วัด
จะมาช่วยกันติดผ้าส่างกานหรือจีวรห่มพระพุทธรูป เพราะเชื่อว่าจะทาให้คนตายได้ไปสวรรค์ ในงาน
จะเลี้ยงอาหารแขกและเตรียมของใช้ให้ผู้ตายโดยจะถวายให้พระสงฆ์ เพื่อเป็นทางผ่านให้คนตายมี
ของใช้ติดตัวไปโลกหน้า การประดับตุงหมายถึงการนาทางให้ผู้ตายไปสู่ภพภูมิ ที่ดี จะนารูปผู้ตายและ
สิ่งของที่จะถวายมารวมกันที่ศาลาการเปรียญ เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งจะสวดเป็นแบบ
เมียนมา กรวดน้าและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตาย ซึ่งจะต้อ งจองวันกับวัดก่อนเพราะการจัดงานจะจัด
เพียง 1 ครอบครัวต่อวันเท่านั้น ซึ่งคนในชุมชนก็จะมาร่วมทาบุญขึ้นวัดกัน ประเพณีนี้จึงเป็นการสืบ
ทอดประเพณีไทใหญ่และยังปฏิบัติต่อจนถึงรุ่นลูกหลาน อีกทั้งชาวบ้านทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาก็
ต่างมาร่วมพิธีกรรม ซึ่งผู้เขียนเข้าไปสังเกตการจัดงานของครอบครัวคายะ บ้านแม่ตาวหมู่ 1 ตาบลท่า
สายลวด ที่วัดไทยวัฒนาราม ชาวบ้านต่างช่วยกันวัดขนาดผ้าส่างกานและประดับ ตกแต่งลวดลาย
สวยงาม รวมทั้งชาวเมียนมาก็ได้มาช่วยปรุงอาหารเลี้ยงแขก นอกจากจะสะท้อนการผสมผสานทาง
วัฒนธรรม ยังแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีของคนในชุมชนบ้านแม่ตาวในการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
เมื่อพิธีกรรมเสร็จก็จะนาผ้าไปห่มพระพุทธรูปในวัดอย่างสวยงาม
4.4.3 การผสมผสานวิถีปฏิบัติและประเพณีทางศาสนาของพุทธศาสนิกชนไทยและเมียนมา
1) กิจวัตรประจาวัน
การตักบาตรของพุทธศาสนิกชน แม้จะไม่มีความต่างกันมาก เพราะมีวิถีปฏิบัติคล้ายกัน คือ
ถอดรองเท้าเพื่อไม่ให้อยู่สูงกว่าพระสงฆ์ แต่ก็พบว่าชาวเมียนมาจะปรับตัวเข้ากับ วิถีปฏิบัติแบบไทย
เพราะเมื่อตักบาตรกับพระสงฆ์ไทยก็จะรับพรแบบคนไทย นอกจากนั้นวันพระปี พ.ศ.2558 ประเทศ
ไทยเร็วกว่าวันพระของประเทศเมียนมา 1 วัน ดังนั้นชาวเมียนมาที่จะขึ้นวัดทาบุญที่วัดต่าง ๆ ในแม่
สอดไม่ว่าจะเป็นวัดไทยหรือวัดเมียนมาจะกาหนดวันพระตามปฏิทินของไทย ซึ่งเป็นการปรับวิถีการ
ปฏิบัติทางศาสนาในเข้ากับประเพณีของท้องถิ่น
อย่างไรก็ตามวิถีการปฏิบัติทางศาสนาบางประการไม่ได้เป็นการผสมผสานวัฒนธรรมแต่เป็น
เพียงการบูรณาการทางวัฒนธรรม จากกรณีพุทธศาสนิกชนเมียนมาเข้าไปทาบุญในวัดไทย ซึ่งประเด็น
นี้เป็นกระบวนการบูรณาการทางวัฒนธรรมเนื่องจากพุทธศาสนิกชนไม่ได้เข้าร่วมพิธีกรรมกับชาวไทย
หรือไม่ได้ปฏิบัติทางศาสนาในแบบไทย เป็นเพียงการใช้พื้นที่ทางศาสนาในวัดไทย ตัวอย่างเช่น คณะ
ศรัทธาเมียนมาวัดท่าสายโทรเลข แม้ว่าวัดท่าสายโทรเลขจะมีพื้นที่สาหรับขึ้นวัดทาบุญ ในวันพระของ
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ชาวไทยที่ศาลาการเปรียญ แต่ชาวเมียนมาจะไปประกอบพิธีกรรมที่กุฏิอนุสรณ์หลังจากที่คนไทยมา
ขึ้นวัดทาบุญไปแล้ว 1 วัน เพราะยึดหลักปฏิบัติเหมือนประเทศเมียนมาที่วันพระปีนี้ช้ากว่าไทย 1 วัน
และจะเริ่มประกอบพิธีกรรมเวลา 9.00 น. เหมือนวัดเมียนมา โดยชาวเมียนมากลุ่มนี้จะหิ้วปิ่นโต
เตรียมอาหาร ดอกไม้และปัจจัยมาทาบุญที่กุฏิอนุสรณ์ ซึ่งเป็นห้องทาบุญเล็ก ๆ ที่ทางวัดจัดไว้ให้
คณะศรัทธาจะเตรียมชุดน้าชา กาแฟและคุกกี้ไว้รับประทานระหว่างรอประกอบพิธีกรรม ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาที่ชาวเมียนมาได้พบปะพูดคุยกัน บ้างก็ช่วยกันลงขันทาบุญและแจกจ่ายอุปกรณ์ที่จาเป็นต่อ
การดารงชีวิตที่พระสงฆ์เตรียมไว้ให้ เช่น กล่องยารักษาโรค ขนม เป็นต้น ชาวเมียนมากลุ่มนี้เลือกที่
จะมาประกอบพิธีกรรมศาสนาที่วัดท่าสายโทรเลข เพราะใกล้โรงงานที่ตนและครอบครัวอาศัยอยู่ มี
คนชักชวนกันมาและมีพระสงฆ์เมียนมาประกอบพิธีกรรม จึงทาให้สะดวกต่อการทาบุญ เพราะถ้าหาก
ต้องเดินทางออกนอกชุมชนก็เสี่ยงที่จะโดนตารวจเรียกจับได้ แรงงานชาวเมียนมาส่วนใหญ่เป็นชาว
พุทธนิกายเถรวาทที่มีวิถีปฏิบัติใกล้เคียงกัน หากต้องการทาบุญหรือมีกิจนิมนต์ เช่น งานแต่งงาน งาน
วันเกิด งานศพ เป็น ต้น ก็จะนิมนต์พระสงฆ์จากวัดนี้ เพราะสะดวกต่อการสื่อสาร อีกทั้งพระสังฆาธิ
การวัดและผู้นาชุมชนก็อนุญาตให้เข้ามาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้
“เพราะเป็นชุมชนที่มีชาวเมียนมาจานวนมาก การสนับสนุนให้ศรัทธาชาวเมียนมา
เข้ามาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในแบบประเทศเขา ก็ช่วยให้ เขาได้ทาบุญและสืบ
ทอดพระพุทธศาสนา จะเข้ามาสร้างอะไรก็ให้มาขอก่อนว่าจะทาอะไร แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่
ห้ามอยู่แล้วเพราะเค้าช่วยกันดี ทั้งก่อสร้างหาเงินมาทาบุญทากันเองหมด เราเพียงแค่
ควบคุม พระปัญญาก็คอยช่วยดูแลให้อีกแรง เมื่อทางวัดขอความช่วยเหลือเวลามีงาน
ใหญ่กลุ่มคนเหล่านี้ก็จะมาช่วยกันทั้งช่วยหาเงินทาบุญเข้าวัดจากโรงงานต่าง ๆ ช่วยแห่
กฐิ น ทางวั ดก็ น ารถไปให้ ใ ช้ ผู้ น าชุม ชน ชาวบ้า นก็ ปฏิ บั ติ ศาสนาแบบไทยไป แต่ ก็
ยอมรับชาวเมียนมาเพราะอยู่ร่วมกันมานาน ประเพณีท้องถิ่นก็ร่วมกันปฏิบัติจนชิน
เช่น งานตักบาตรเทโว งานกฐิน งานถวายข้าวพระพุทธ เป็นต้น” (พระครูอาทรกิจจานุ
กูล, สัมภาษณ์, 30 ส.ค.2558)
“ทางานอยู่โรงงานจากัวร์เยื้อง ๆ กับวัดนี้ บ้านก็อยู่แถวนี้มาทางานได้ 3 ปี ชอบ
เข้าวัดพอมีคนชวนก็เลยมาวัดนี้ประจา มาสวดทาวัตรเย็นทุกวันอาทิตย์ วันพระก็มา
ทาบุญ ถวายภัตตาหารและล้างจาน” (เอเอหน่วย (ชาวเมียนมา), สัมภาษณ์, 23 ส.ค.
2558 )

ทุกเย็นวันอาทิตย์บริเวณกุฏิอนุสรณ์วัดท่าสายโทรเลขแห่งนี้ ชาวเมียนมาส่วนใหญ่ที่เป็น
ผู้หญิงจะห่มสไบยอกี่สีน้าตาลนิยมมาร่วมปฏิบัติธรรมกับเด็ก ๆ ซึ่งเรียนโรงเรียนฝั่งเมียนมา พอถึงวัน
เสาร์อาทิตย์ก็จะมาวัด ซึ่งได้ชวนกันมาสวดมนต์ไหว้พระ โดยไม่มีพระสงฆ์ประกอบพิธีกรรม สวดบท
พุทธคุณกับมหาปัฎฐานแบบเมียนมา ตั้งแต่เวลา 18.00-20.00 น. หลังจากนั้นก็เลี้ยงน้าและขนม
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ช่ว ยกัน ทาความสะอาดและแยกย้ ายกลั บบ้าน นอกจากชาวเมียนมาจะได้ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาตามวัฒนธรรมประเพณีของตนแล้วนั้น ทางวัดได้รับจตุปัจจัยและค่าน้าค่าไฟจากพลังศรัทธาที่
มีมากขึ้นรวมทั้งมีแรงงานที่สามารถช่วยเหลืองานวัดได้อย่างไม่ขาดสาย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคณะ
ศรัทธาชาวเมียนมาได้มีส่วนร่วมในการจรรโลงพุทธศาสนาของไทยด้วย

ภาพที่ 30 ชาวเมียนมาทาบุญที่วัดท่าสายโทรเลข

2) พิธีกรรมและประเพณีท้องถิ่น
ประเพณีท้องถิ่นของแม่สอดมีอิทธิพลของวัฒนธรรมเมียนมาเป็นหลัก จากรากฐานของการ
สร้างวัดสร้างชุมชนโดยชาวเมียนมมมากว่า 2 ศตวรรษ ทาให้ประเพณีเมียนมาแพร่หลายไปยังวัดไทย
และพุทธศาสนิกชนชาวไทยได้เข้าร่วมสืบทอดวิถีปฏิบัติมายังปัจจุบัน ไม่ว่า จะเป็นประเพณีแหล่อุปัด
ตะก่า ประเพณีถวายข้าวพระพุทธ ประเพณีแฮนซฮมโกจา ล้วนเป็นประเพณีเมียนมาที่ชาวพุทธไทยมี
ส่วนเข้าร่วมปฏิบัติเป็นประเพณีท้องถิ่นร่ว มกัน ชาวเมียนมาที่มาอยู่แม่สอดก็สามารถเข้าร่วมได้ง่าย
เพราะเป็นประเพณีที่เหมือนประเทศเมียนมา ส่วนประเพณีไทย เช่น ตานก๋วยสลาก ชาวเมียนมาต่าง
ก็ปรับตัวเข้าร่วมการปฏิบัติเช่นกัน อีกทั้งวันสาคัญทางพุทธศาสนา เช่น การตักบาตรเทโว การจัดงาน
ในแม่สอดก็มักเน้นการผสมผสานวัฒนธรรม โดยหน่วยงานรัฐ ต้องการให้เป็นอัตลักษณ์ของแม่สอด
หรือประเพณีท้องถิ่นของแม่สอด จึงเป็นจุดเชื่อมชาวไทยและเมียนมาให้สามารถอยู่ร่วมกันภายใต้
สังคมพหุวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างหลากหลายได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสะท้อนความสามัคคีและ
ความเข้าใจระหว่างพลเมืองอาเซียนด้วยกันผ่านวิถีปฏิบัติทางศาสนาอีกด้วย
ประเพณีแหล่อุปัดตะก่า เป็นประเพณีท้องถิ่นแบบเมียนมา แต่ผู้เข้าร่วมแห่และร่วมตักบาตร
เป็นทั้งชาวไทยและชาวเมียนมา จากการสัมภาษณ์หนาน4ตู่ อายุ 66 ปี เป็นคนไทยเชื้อสายไทใหญ่
อยู่บ้านแม่ตาวหมู่ 1 ตาบลท่าสายลวด ผู้นาแหล่อุปัดตะก่าที่นาแห่ทั้งวัดแม่ซอดน่าด่านและวัดไทย
4

หนานเป็นภาษาเหนือที่เรียกคนที่เคยบวชเรียนมาก่อน
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วัฒนาราม เพราะเป็นศรัทธาทั้ง 2 วัด เนื่องจากเป็นวัดไทใหญ่เหมือนกัน คณะศรัทธาวัดจะไปมาหาสู่
ระหว่างกัน เมื่อมีงานก็จะมาช่วยกันเสมอ โดยเฉพาะช่วงเข้าพรรษาวัดไทยวัฒนารามจะแห่ตั้งแต่เช้า
วันโกนก่อนวันพระใหญ่ จะแห่ไปถึงสะพานริมเมย แต่ถ้าวันพระเล็กก็จะแห่แค่รอบหมู่บ้าน พอบ่ายก็
จะไปวัดแม่ซอดน่าด่านต่อ เส้นทางการแห่ก็จะเดินรอบชุมชนวัดหลวง ไปตลาดพาเจริญ ผ่านโรงเรียน
สรรพวิทยา ทั้งคนไทยและคนเมียนมาร่วมกันใส่บาตรเพราะได้ปฏิบัติกันมานานแล้ว คนที่มาช่วยแห่
ส่วนใหญ่เป็นชาวเมียนมาซึ่งเขาก็ทางานในโรงงาน แต่เมื่อมีงานบุญก็ยอมเสียสละเวลามาช่วยวัดแหล่
อุปัดตะก่า (ภูวดล โพธิ์ประยูร, สัมภาษณ์, 23 ก.ย.2558) จากคาบอกเล่าของหนานตู่นั้นสะท้อนวิถี
ชีวิตและการปฏิบัติ ทางศาสนาของคนแม่สอดที่ต่างยอมรับการปฏิบัติศาสนาที่แตกต่างกัน ไม่กีดกัน
และยังช่วยกันสนับสนุนซึ่งกันและกันบนพื้นฐานของการเป็นพุทธศาสนิกชนเหมือนกัน
นอกจากนั้นประเพณี แหล่อุปัดตะก่ายังเป็นที่ยอมรับให้นักเรียนไทยได้เข้าร่วมปฏิบัติและ
เรียนรู้ที่จ ะอนุรั กษ์ป ระเพณีท้อ งถิ่นในโรงเรียน อันจะเป็นการสืบทอดการปฏิบัติทางศาสนาพุทธ
ตลอดช่วงเข้าพรรษาโรงเรียนสรรพวิทยาจะจัดตารางให้นักเรียนในแต่ละระดับชั้นเตรียมของมาทาบุญ
ในขบวนแหล่อุปัดตะก่าของวัดแม่ซอดน่าด่าน เมื่อขบวนมาถึงจะประกาศให้นักเรียนและคุณครูลง
มาร่ วมทาบุ ญ สะท้อนบทบาทของหน่ วยงานทางการศึกษาที่มีส่ วนช่วยให้ เกิดการผสมผสานทาง
วัฒนธรรมในแม่สอดมากขึ้น

ภาพที่ 31 ชาวไทยและเมียนมาร่วมกันทาบุญในประเพณีแหล่อุปัดตะก่า

ประเพณีถวายข้าวพระพุทธ เป็นประเพณีของชาวไทใหญ่เรียกว่า “ต่างซอมต่อโหลง” โดย
จะจัดทุกวัดในแม่สอดทั้งวัดไทยและเมียนมา โดยพระสังฆาธิการระดับอาเภอจะจัดตารางการจัดงาน
เพื่อให้ญาติโยมสามารถเตรียมตัวและเวียนไปทาบุญได้ครบทุกวัด สิ่งของที่นามาทาบุญของชาวไทย
และเมียนมาคล้ายคลึงกัน ได้แก่ ข้าวสาร ผลไม้ น้าผึ้ง เนย นม น้าตาล ถั่ว งา ที่เชื่อว่าเป็นโอสถถวาย
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พระพุทธเจ้า ก่อนนาไปถวายบริเวณพื้นที่ของพระพุทธ ครอบครัวผู้ที่มาทาบุญจะยกของทั้งหมดเทิน
หัวและอธิษฐานร่วมกัน หลังจากทาบุญเสร็จ ทุกวัดจะทาอาหารสาหรับเลี้ยงแขกที่ได้มาร่วมงาน
อาหารเลี้ ย งแขกนั้ น จะเป็ น ลั กษณะบูรณาการ เนื่องจากทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาต่างมาร่ว ม
ประเพณีกันอย่างเนืองแน่น เช่น ขนมเส้นสูตรไทยและสูตรเมียนมา แกงฮินเล ข้าวซอย ขนมเส่งเผ่
ฮะละหว่า เป็ น ต้น พุทธศาสนิ ก ชนจะมาร่ว มกันรับประทานอาหาร เป็นโอกาสที่ได้พูดคุย สร้ า ง
ความสั ม พัน ธ์อั น ดี ร ะหว่ า งกั น ซึ่ง แต่ ล ะวัด อาจมีก ารปฏิ บัติ ที่แ ตกต่า งกั น ไป แต่สิ่ งที่ น่า สนใจคื อ
พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวเมียนมาจะพาครอบครัวมาร่วมทาบุญกัน โดยเมื่อถึงกาหนดวันงาน
ถวายข้าวพระพุทธ หากมีงานที่วัดไหนก็จะตามไปทาบุญให้ครบ สะท้อนการสืบทอดการผสมผสาน
พระพุทธศาสนาร่วมกันไว้ได้อย่างเหนียวแน่น

ภาพที่ 32 การกวนข้าวทิพย์และถวายอาหารในประเพณีถวายข้าวพระพุทธ

ประเพณีตานก๋วยสลาก เป็นประเพณีไทยล้านนาที่มีจุดประสงค์ทาบุญถวายสิ่งของเครื่องใช้
ให้แก่ผู้ตายโดยผู้ถวายจะต้องไปจับสลากหมายเลขที่วัดจัดให้ แต่เป็นประเพณีที่ไม่แพร่หลายเท่า
ประเพณีถวายข้าวพระพุทธ เพราะจัดงานขึ้นเฉพาะวัดไทยบางแห่ง ซึ่งมักจะเป็นวัดที่มีเจ้าคณะตาบล
จาพรรษาอยู่ รวมทั้งเป็นสถานที่สวดปาติโมกข์ การจัดงานจึงเลือกวันให้ตรงกับวันพระใหญ่ที่พระสงฆ์
ทุกวัดในเขตตาบลนั้นจะมาร่วมลงอุโบสถศีล เพื่อจะได้มีพระสงฆ์เข้าร่วมประเพณีได้จานวนมาก ซึ่ง
ทาให้ประเพณีตานก๋วยสลากมี ทั้งพระสงฆ์ไทยพระสงฆ์เมียนมารวมกัน หลังจากพิธีสวดปาติโมกข์
พระสงฆ์จึงแยกย้ายตามหาญาติโยมที่ได้จับสลากหมายเลขเดียวกัน จากนั้นจึงประกอบพิธีกรรมให้แก่
พุทธศาสนิกชนแบบประเพณีไทย โดยการสวดมนต์ให้พรและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ตาย ดังนั้นพระสงฆ์
เมี ย นมาจะมี ก ารปรั บ ตั ว ประกอบพิ ธี ก รรมแบบไทยและรั บ จตุ ปั จ จั ย ของไทยกลั บ วั ด ส่ ว น
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พุทธศาสนิกชนเมียนมาที่เข้าร่วมประเพณี ก็ต้องจัดเตรียมสิ่งของทาบุญจาพวกเครื่องอุปโภคบริโภค
ดอกไม้ ผลไม้ อาหารแห้ง รวมทั้งเขียนชื่อผู้ตายติดไว้กับภาชนะตามแบบประเพณีแบบไทยล้านนา
เช่นกัน อันเป็นประเพณีหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนเมียนมามีความพยายามที่จะเข้าร่วมประเพณีของไทย

ภาพที่ 33 ประเพณีตานก๋วยสลาก

อีกทั้งประเพณีแฮนซอมโกจาหรือการทาบุญให้แก่ผู้ตายของชาวไทใหญ่ จัดขึ้นในวัดเมียนมา
5 วัด ซึ่งมีจุดประสงค์ของของประเพณีคล้ายกับตานก๋วยสลากของไทยล้านนา แต่เน้นที่การปักผ้าส่าง
กานหรือผ้าห่มพระพุทธรูป การผสมผสานวัฒนธรรมผ่านประเพณีนี้เกิดขึ้นบนเงื่อนไขของการอยู่
ร่วมกันในชุมชนที่มีทั้งชาวไทยและชาวเมียนมา เสมือนเป็นขนบธรรมเนียมของชุมชนที่หากบ้านไหนมี
ผู้ตายและต้องการประกอบพิธีกรรมนี้ จะต้องจองวัดและประกาศให้คนในชุมชนมาเข้าร่วมประเพณี
ตลอดจนช่วยงานครอบครัวของผู้ตาย เช่น การปักผ้า เตรียมของตกแต่ง เตรียมอาหารเลี้ยงแขกที่มา
ร่วมงาน ตลอดจนเตรียมภัตตาหารและชุดสังฆทานถวายพระสงฆ์ในการประกอบพิธีกรรม ถือว่าเป็น
ประเพณีใหญ่ที่จะจัดเพียง 7 วันก่อนออกพรรษา นอกจากนั้นบ้านไหนที่ผู้ตายเป็นชาวไทยแต่แต่งงาน
กับชาวเมียนมา หากต้องการจะทาบุญแฮนซอมโกจา ก็จะเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในพิธีกรรมเหมือนเมียน
มา แต่อาจจะไปประกอบพิธีกรรมที่วัดไทย โดยให้พระสงฆ์ไทยสวดประกอบพิธีกรรมเหมือนการ
ทาบุ ญคนตาย เพราะเชื่ อว่า วิ ญญาณผู้ ตายจะสื่ อ สารเข้ าใจกว่าให้ พระสงฆ์เมี ยนมาสวดให้ และ
ชาวบ้านทั้งไทยและเมียนมาก็จะตามไปประกอบพิธีกรรมที่วัดไทยและเข้าร่วมฟังสวดแบบไทย เป็น
การปรับประยุกต์พิธีกรรมเป็นรูปแบบใหม่ ความหลากหลายในการผสมผสานวัฒนธรรมจึงมีความ
ซับซ้อนเมื่อต้องอยู่ร่วมกันหลายเชื้อชาติ แต่ก็มีความเหมือนที่อยู่บนความต่าง ที่คนในสังคมสามารถ
ปรับตัวให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสามัคคี
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ภาพที่ 34 การปักผ้าส่างกานในประเพณีแฮนซอมโกจา

การเข้าร่วมงานสวดมหาปัฎฐานของพุทธศาสนิกชนไทยเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น แม้จะเป็น
พิธีกรรมแบบเมียนมาที่สวดเป็นภาษาเมียนมาทั้งหมด แต่ด้วยความเชื่อทางพุทธศาสนาที่รับมาจาก
เมียนมาที่ว่าบ้านเมืองใดมีการสวดมหาปัฏฐานจะเจริญรุ่งเรือง พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้จึงเข้าไปผสมผสาน
ในวัดไทย โดยพุทธศาสนิกชนไทยเริ่มให้ความสนใจและมีการจัดงานสวดมหาปัฏฐานโดยคนไทยในแม่
สอดมากขึ้ น เช่ น วั ด มณี ไ พรสณฑ์ จ ะจั ด งานเป็ น ประจ าทุ ก ปี เนื่ อ งจากแม่ ส อดมี พ ระสงฆ์ แ ละ
พุทธศาสนิกชนเมียนมาจานวนมาก การจัดงานจึงเป็นไปได้ง่าย อันเป็นการริเริ่มการจัดประเพณี
ท้องถิ่นใหม่ที่สามารถรวมใจพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมาได้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวัฒนธรรม และเปิดโอกาสให้ชาวพุทธช่วยกันทานุบารุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง

ภาพที่ 35 การสวดมหาปัฎฐานที่วัดมณีไพรสณฑ์

นอกจากนั้นประเพณีทางศาสนาที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานราชการในช่วงเข้าพรรษา ที่เป็นงาน
บุญใหญ่ที่ดึงดูดให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมา ร่วมปฏิบัติทางศาสนาในการตักบาตรเทโว
ด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการสนับสนุนอัตลักษณ์ท้องถิ่นแม่สอดให้มีความเด่นชัด ดึงดูดการท่องเที่ยวและ
ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นงานตักบาตรสองแผ่นดินบริเวณสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา
ที่มักจะจัดเมื่อมีงานสาคัญต่าง ๆ ตลอดทั้งปี ซึ่งการตักบาตรเทโวรอบเมืองแม่สอด เป็นประเพณีที่สืบ
ทอดมาอย่างยาวนาน พระสงฆ์ทุกวัดจากทุกตาบลในอาเภอแม่สอดจะมาบิณฑบาต รวมทั้งพระสงฆ์ที่
นิมนต์มาจากประเทศเมียนมา ทั้งพระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์เมียนมาจะรับบาตรจากพุทธศาสนิกชน
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ที่มารอใส่บาตรเป็นจานวนมาก ตลอดเส้นทางตั้งแต่วัดมณีไพรสณฑ์วนไปจนวัดอรัญเขต ชาวไทยและ
ชาวเมียนมาต่างพาครอบครัวมาตั้งโต๊ะรอพระสงฆ์ ชาวเมียนมาจะแต่งกายสวยงามเหมือนไปวัดตาม
วัฒนธรรมเมียนมา พร้อมกับจัดเตรียมอาหารแห้งที่มักจะเป็นสินค้าจากประเทศเมียนมามาร่วมใส่
บาตรกับชาวไทย ความเป็นท้องถิ่นแม่สอดเหล่านี้จึงมีการผสมผสานวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือหลักที่
เชื่อมชาวไทยและชาวเมียนมาให้อยู่ร่วมกันได้ ซึ่งเกิดจากปัจจัยสนับสนุน ดังนี้
4.4.4 ปัจจัยสนับสนุนการผสมผสานวัฒนธรรม
สืบเนื่องจากปัจจัยการสนับสนุนการผสมผสานวัฒนธรรมของพระสงฆ์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ย้ายถิ่นมาจาพรรษาในแม่สอด ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ วัด ชุมชนท้องถิ่นที่มีรากฐานวัฒนธรรม
เมียนมา การมีเครือข่ายพระสงฆ์ตลอดจนพุทธศาสนิกชนเมียนมาท้องถิ่นและรูปแบบแรงงานเมียนมา
ที่เข้ามาทางานในแม่สอด ความต้องการทาบุญ และปัญหาจากประเทศเมียนมา เช่น ความยากจน
ปัญหาการเมือง ความต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี อันทาให้ชาวเมียนมาต้องย้ายถิ่นมาทางานในไทย
ตลอดจนบทบาทพระสังฆาธิการที่ไม่ได้กีดกัน คณะศรัทธาเมียนมาที่ต้องการธารงวัฒนธรรมเมียนมา
สามารถเข้ามาสร้างและใช้ประโยชน์พื้นที่ทางศาสนาในวัดไทย อันก่อประโยชน์ต่อวัดและชุมชนที่มี
คนเข้ามาช่วยพัฒนาวัด ดูแลความสะอาด และจรรโลงพุทธศาสนาร่วมกัน นอกจากประเด็นเหล่านี้
แล้วบทบาทของหน่วยงานราชการและกลุ่มพุทธศาสนิกชนในแม่สอดก็มีส่วนในการสนับสนุนการ
ผสมผสานวัฒนธรรมให้มีความชัดเจนขึ้น
หน่วยงานที่มีบทบาทสาคัญในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามีการสนับสนุนวัฒนธรรม
ระหว่างไทยกับเมียนมา ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด เทศบาลนครแม่สอด เทศบาลตาบลท่าสายลวด
วัฒนธรรมจังหวัด และการท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย ร่วมกันจัดกิจกรรมสองแผ่นดิ นให้ชาวแม่สอด
และชาวเมืองเมียวดีได้เชื่อมโยงกันในรูปแบบพิธีกรรมสาคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ การตักบาตร
สองแผ่นดินที่สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ตักบาตรเทโวสองแผ่นดินรอบเมืองแม่สอด เป็นต้น อีกทั้ง
ยังมีกิจกรรมทีจ่ ัดร่วมกันระหว่างจังหวัดเมียวดีกับแม่สอด เช่น กิจกรรมปั่นจักรยานคล้องย่ามไหว้พระ
สองแผ่นดิน เป็นการร่วมมือของหน่วยงานราชการแม่สอดกับจังหวัดเมียวดี เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม
และการอยู่ร่วมกันระหว่างคนไทยและเมียนมา เป็นการส่ง เสริมการท่องเที่ยวที่จะทาให้คน 2 ฝั่ง
ผสมผสานวัฒนธรรมกันมากขึ้น ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาดูวัฒนธรรมและซื้อสินค้าท้องถิ่น ซึ่งจะเป็น
การสร้างรายได้ให้แก่แม่สอดและเมียวดี จึงเป็นประโยชน์ในแง่เศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ ประกอบกับการลดความตึงเครียดจากการปะทะกันบริเวณชายแดนของทหารกะเหรี่ ยงและ
เมียนมา และเตรียมผลักดันความเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษ ที่ทั้ง 2 พื้นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยกัน
ตัวอย่างเช่น นโยบายในการตรวจตราพระสงฆ์เมียนมาก็ได้ประสานการทางานร่วมกันบริเวณชายแดน
ในพื้นที่ตาบลท่าสายลวดที่ทางหน่วยงานราชการประสานงานกับพระสังฆาธิการ โดยมีคณะทางาน
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ได้แก่ เจ้าคณะอาเภอแม่สอด เจ้าคณะตาบลท่าสายลวด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านแม่ตาว ตาบลท่าสาย
ลวด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและตารวจ จัดตั้งศูนย์คัดกรองพระสงฆ์เมียนมาที่วัดไทยวัฒนาราม
ปัจจุบันกาลังดาเนินการเขียนแผนนโยบาย

ภาพที่ 36 กิจกรรมปั่นจักรยานคล้องย่าม

นอกจากนั้นบทบาทของพระสงฆ์และหน่วยงานราชการมีส่วนในการก่อให้เกิดการผสมผสาน
ทางวัฒนธรรม เช่น การปลูกฝังให้เด็กเข้าค่ายพุทธธรรม ซึ่งลูกหลานของชาวเมียนมาที่เข้าเรียนใน
โรงเรียนไทยก็จะได้เรียนรู้การปฏิบัติ ทางศาสนาแบบไทย ค่านิยมและมารยาทของคนไทย เมื่อมา
อาศัยในไทยก็ต้องเรียนรู้ความเป็นพลเมืองไทย อันเป็นความพยายามของหน่วยงานรัฐที่มีบทบาทใน
การผสมกลมกลืนวัฒนธรรมไทยผ่านวัดและโรงเรียน อย่างไรก็ตามกระบวนการเหล่านี้ ไม่ได้ทาให้เด็ก
และเยาวชนชาวเมียนมาถูกกลืนไปกลับวัฒนธรรมไทย แต่สามารถเข้าใจความเป็น 2 วัฒนธรรม คือรู้
วัฒ นธรรมไทยและธ ารงไว้ ซึ่ง วั ฒ นธรรมเมี ยนมา เป็ น การปรับ ตั ว ในรู ปแบบของการบู ร ณาการ
วัฒนธรรมเมื่อต้องพบเจอคนต่างวัฒนธรรม และเกิด การผสมผสานวัฒนธรรมเมื่อคนต่างวัฒนธรรมมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและปรับประยุกต์หรือรับอีกวัฒนธรรมเข้ามาใช้ เพราะเด็กเหล่านี้เมื่ออยู่ใน
โรงเรียนหรือบริบทของสังคมไทยก็จะเรียนรู้การปฏิบัติในแบบวัฒนธรรมไทย เช่น พูดภาษาไทย การ
ไหว้ทักทายแบบไทย รับประทานอาหารไทย ร้องเพลงชาติไทย เป็นต้น รวมทั้งการปฏิบัติ ทางศาสนา
แบบไทย เด็กรับรู้ได้ว่าพระสงฆ์เมียนมากับพระสงฆ์ไทยมีความแตกต่างกันอย่างไร เช่น สีจีวร การ
โกนคิ้ว การนั่งสวดมนต์ เป็นต้น ดังนั้นเด็กเมียนมาจะสามารถปฏิบัติศาสนาแบบไทยได้เมื่ออยู่ใน
สังคมคนไทย เมื่ออยู่ในสังคมเมียนมาก็จะปฏิบัติ ทางศาสนาแบบเมียนมา กระบวนการเหล่านี้เป็น
การบูรณาการทางวัฒนธรรม แต่เมื่ออยู่ร่วมกับวัฒนธรรมไทยนานมากขึ้น ย่อมเกิดความผูกพันและ
ต้องการเข้าร่วมปฏิบัติตามประเพณีไทย จะต้องปรับตัวรับวัฒนธรรมไทยไปใช้หรือปรับประยุกต์
วัฒนธรรมเป็นรูปแบบใหม่ กระบวนการนี้เป็นการผสมผสานวัฒนธรรม เช่น เด็กเมียนมาติดตาม
ผู้ปกครองไปสร้างศาสนวัตถุในวัดไทย เด็กไทยไปร่วมใส่บาตรแหล่อุปัดตะก่า เป็นต้น
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4.4.5 การสืบทอดวิถีปฏิบัติและประเพณีทางศาสนา
แนวโน้มการสืบทอดวิถปี ฏิบัติทางศาสนาทั้งแบบไทยและเมียนมานั้น ผู้เขียนมองว่าหากหมด
รุ่นผู้เฒ่าผู้แก่ที่เข้าวัดเป็นประจาแล้ว การปฏิบัติทางศาสนาจะมีความเหนียวแน่นน้อยลง เนื่องจากวิถี
ชีวิตปัจจุบันที่ทาให้ผู้คนเข้าวัดน้อยลงจากการเรียนและการทางาน รวมทั้งกระแสโลกาภิวัตน์ที่ทาให้
คนสนใจเข้าวัดน้อยลง แต่เมื่อถึงวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาที่เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และช่ว ง
เทศกาลสาคัญที่เป็นประเพณีท้องถิ่นของแม่สอดนั้นยังคงมีการปฏิบัติสืบทอดกันอย่างเนืองแน่น ทั้ง
ชาวไทยและชาวเมียนมาต่างมาเข้าร่วมประเพณีทางพระพุทธศาสนาด้วยกัน ชาวพุทธแม่สอดจะพา
ครอบครัวร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ไปทั้งวัดไทยและวัดเมียนมากันโดยไม่แบ่งแยก เช่น ประเพณีถวาย
ข้าวพระพุทธ ประเพณีแหล่อุปัดตะก่า ประเพณีทอดกฐิน เป็นต้น
หากจะพิจารณาถึงวัฒนธรรมแบบเมียนมาของคนแม่สอดดั้งเดิม ซึ่งเป็นประเพณีของชาวไท
ใหญ่ เริ่มมีการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมน้อยลง เนื่องจากวิถีชีวิตปัจจุบันที่ทาให้คนเข้าวัดน้อยลง
วัย ผู้ ใหญ่ต้องไปทางาน วัย เด็กก็ต้องไปโรงเรียน คนรุ่นใหม่ให้ ความส าคัญกับระบบทุนนิยมและ
เทคโนโลยีที่น่าเสพมากกว่าการเข้าวัด ซึ่งส่งผลต่อการสืบทอดตาแหน่งของผู้นาศาสนาในวัดและผู้นา
ชุมชนที่ยังมองไม่ออกว่าจะมีผู้ใดให้ความสาคัญกับวัฒนธรรมเมียนมาอย่างจริงจัง แม้นโยบายบทบาท
ของวัฒนธรรมจังหวัดกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่มุ่งส่ งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมเมียนมาใน
แม่สอดมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมตักบาตรสองแผ่น กิจกรรมปั่นจักรยานไหว้พระวัดไทยวัดเมียน
มา งานปีใหม่เครือไต 12 ชนเผ่า งานปอยออกหว่าพลาลงเมิงที่วัดไทยวัฒนาราม หน่วยงานเหล่านี้ให้
การสนับ สนุ นและเข้ามาเปิ ดงานอย่างเป็นทางการ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ เข้ามาท่องเที่ยวใน
แม่สอดมากขึ้น แต่เป็นเพียงกิจกรรมแบบผิวเผินที่ไม่ได้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติทางศาสนาของ
พุทธศาสนิกชนในพื้นที่ให้เป็นกิจวัตรประจาวัน
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“หากหมดผู้เฒ่าผู้แก่ที่มาทาบุญรุ่นนี้ก็คงไม่มีใครเข้ามาสืบทอดเท่าใดนักเพราะคน
รุ่นหลังต้องทางาน เด็กก็ห่างเหินจากการเข้าวัดไปแล้ว เจ้าอาวาสรูปต่อไปจากพระจ่า
จ่อยก็คงต้องเป็นพระไทย ประเพณีวัฒนธรรมในวัดที่เป็นเมียนมาแบบนี้อาจจะน้อยลง
สาหรับตัวผู้ใหญ่เองแม้จะมีเชื้อสายไทใหญ่หากจะปฏิบัติธรรมแบบจริงจังก็เข้าวัดไทย
ปัจจุบันที่เข้าวัดไทยวัฒนารามเพราะเป็นหน้าที่ที่จะให้ชุมชนคงความเป็นวัฒนธรรม
ดั้งเดิมไว้อยู่และพยายามปั้นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านให้ทางานต่อ กิจกรรมศาสนาก็พยายามให้
เด็กและเยาวชนเข้ามาเรียนรู้ แต่ก็คิดว่ายากที่วัฒนธรรมจะยังคงเหนียวแน่นเหมือนเดิม
ในส่วนของคนเมียนมาที่เข้ามาวัดนั้นมีจานวนมากก็สามารถปฏิบัติได้ไม่มีใครห้าม แต่
หากจะให้มีผู้นาศาสนาโดยคนเมียนมาเลยคงไม่ได้เพราะอาจมีปัญหาด้านความมั่นคง”
(กิตติมศักดิ์ สี่เดือน, สัมภาษณ์, 29 ต.ค.2558)

อย่างไรก็ตามชาวเมียนมาที่เข้ามาเป็นแรงงานตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ในแม่สอดอันเป็นผู้สืบทอด
พระพุทธศาสนาในแม่สอดอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่และหลากหลายวัย มีตั้งแต่เด็ก วัยหนุ่มสาว
วัยผู้ใหญ่ จนกระทั่งวัยชรา อีกทั้งพระสงฆ์สามเณรในวัดเมียนมายังมีจานวนมาก วัดไทยผสมเมียนมา
ก็มี พ ระสงฆ์ เมี ย นมาจ าพรรษาอยู่ ผู้ เ ขี ย นมองว่า กลุ่ ม คนเหล่ า นี้ เ ข้ า มาเติ ม เต็ ม และช่ ว ยสื บ ทอด
พระพุทธศาสนาทั้งในวัดไทยและวัดเมียนมา โดยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นวัดในชุมชนที่คนเมียนมาเข้ามา
อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น โดยมักจะรักษาอัตลักษณ์ทางศาสนาของตนที่แสดงออกผ่านศาสนวัตถุและ
พิธีกรรมทางศาสนา คนเมียนมาจะเข้ามาช่วยงานวัด ทั้งการทาบุญ การปฏิบัติทางศาสนา และทา
ความสะอาดวัด เพราะเชื่อว่าจะได้บุญ บางคนก็ได้รับอาหารและของใช้ที่พระสงฆ์ให้เป็นสินน้าใจจาก
การช่วยเหลือวัดไปจุนเจือครอบครัว ซึ่งคนเมียนมาส่วนใหญ่จะไม่ไปวัดที่อยู่ไกลจากชุมชนเพราะมี
ข้อจากัดในการเดินทางและเสี่ยงต่อการโดนตารวจเรียกจับ ดังนั้นคนไทยในชุมชนที่มีชาวเมียนมา
อาศัยอยู่จะซึมซับวัฒนธรรมเมียนมา เช่น การบูชาพระอุปคุต พระพุทธรูปหินอ่อน เป็นต้น ยิ่งหาก
เป็นชาวไทยเชื้อสายไทใหญ่ที่มีการปฏิบัติแบบเมียนมาแล้ว การรักษาและสืบทอดอัตลักษณ์ปรากฏให้
เห็นในวัดเมียนมาที่มีการพัฒนาขึ้นอย่างโดดเด่น จนเป็นสถานที่สาคัญที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว ดังนั้น
พุทธศาสนิกชนในแม่สอดได้สร้างพื้นที่ทางศาสนาขึ้นมาในลักษณะของการสร้างวัด ร่วมบูรณะศาสน
สถานที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว และมี ก ารปฏิ บั ติ ห รื อ ด าเนิ น กิ จ กรรมทางศาสนาร่ ว มกั น โดยความช่ ว ยเหลื อ
สนับสนุนจากเครือข่ายทางศาสนาทั้งภายในชุมชนและระหว่างชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายที่มี
ความเกี่ยวพันทางศาสนาบนพื้นฐานของชาติพันธุ์ ภาษา และวัฒนธรรมเดียวกัน เช่น กลุ่มเครือไต
ของชาวไทยเชื้อสายไทใหญ่ กลุ่มศรัทธาชาวเมียนมาตามโรงงาน คณะอุปัดตะก่าวัดหลวง และ
มูลนิธิชาวเมียนมาช่วยเหลือการทาศพของชาวเมียนมาในแม่สอด เป็นต้น กลุ่มเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็น
ไวยาวัจกร กรรมการและคณะศรัทธาวัด ซึ่งเป็นกาลังในการช่วยเหลือกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาใน
พื้นทีแ่ ม่สอด ตลอดจนกิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์ เมื่อมีเหตุการณ์ภัยพิบัติ มีผู้เจ็บป่วยพิการ คนใน
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ครอบครัวเสียชีวิตแต่ไม่มีเงินจัดงานศพ กลุ่มเหล่านี้มักจะช่วยเหลือโดยไม่แบ่งแยกชาวไทยและชาว
เมียนมาเสมอ
ในส่วนของการมีพุทธศาสนิกชนเมียนมาเข้ามาปฏิบัติ ทางศาสนาในวัดไทย บทบาทของผู้นา
ชุมชนและพระสงฆ์มีผลต่อการอนุญาตให้คนเมียนมาเข้ามาอาศัยและปฏิบัติศาสนาในชุมชน แต่โดย
ภาพรวมแล้ว ก็ไม่ได้ห้ ามให้ป ฏิบัติแต่อย่างใด เพียงแต่ให้เคารพกฎของชุมชนและกฎหมายไทยก็
เพียงพอ พระสงฆ์และกรรมการวัดก็ยินดีที่จะให้ชาวเมียนมามาทาบุญโดยเฉพาะวัดเมียนมา เพราะ
การปฏิบัติทางศาสนาไม่แตกต่างกัน สามารถสื่อสารเป็นภาษาเมียนมาและปฏิบัติศาสนาร่วมกับคน
ไทยท้องถิ่นที่มีเชื้อสายไทใหญ่ได้เป็นอย่างดี ส่วนเจ้าอาวาสและกรรมการวัดไทยก็ไม่ได้ขัดข้อง เพราะ
ถือว่าไม่มีเหตุอันใดที่จะห้ามชาวพุทธด้วยกันเข้ามาทาบุญไหว้พระ สักการะพระพุ ทธรูปหรือปฏิบัติ
ศาสนาภายในวัด ซึ่งชาวเมียนมาต้องปรับวัฒนธรรมให้เข้ากับคนไทย เมื่อมีงานบุญสาคัญชาวเมียน
มายังช่วยเหลือวัดทั้งกาลังทรัพย์และกาลังแรงงานอีกด้วย มุมมองของชาวบ้านคนไทยหลายคนมองว่า
ถ้าขาดคนเมียนมาในการทาความสะอาดวัด ช่วยทาอาหาร ล้างจาน วัดก็จะลาบาก อีกทั้งคนเมียนมา
ชอบทาบุญมาก ก็จะช่วยบารุงวัดในแม่สอดด้วย
“คนไทยเรามีแต่คนรุ่นหลัง ๆ แล้วที่เข้าวัด คนพม่านี่จะเคร่งครัดมากต่อศาสนา
ช่วยงานวัด กวาดลานวัด ไม่เกี่ยงเลยเพราะเขาถือว่าได้บุญ แต่ถ้าคนไทยนี่ไม่มีใครทา
หรอก ถ้าไม่ได้พม่านี่ไม่รู้ว่าจะมีใครมาทา” (แหลง พุทธิวงษ์, สัมภาษณ์, 2 ส.ค. 2558)

ดังนั้นการสืบทอดพุทธศาสนาจากการผสมผสานทางวัฒนธรรมของคนแม่สอด มีความเหนียว
แน่นในการปฏิบัติศาสนาผ่านประเพณีท้องถิ่น ที่มีการยอมรับและปรับประยุกต์วัฒนธรรมไทยและ
เมียนมาเข้าด้วยกัน ทั้งครอบครัวของชาวพุทธไทยและเมียนมาได้มีโ อกาสสืบทอดวัฒนธรรมระหว่าง
กัน นอกจากนั้นผู้ย้ายถิ่นชาวเมียนมายังเป็นกาลังสาคัญต่อการสืบทอดพระพุทธศาสนาในแม่สอด อีก
ทั้งจะเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้คนไทยยอมรับและอยู่ร่วมกับคนเมียนมาได้อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของ
ความเป็นเมืองแม่สอด
สรุปได้ว่าแม่สอดเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบ้านเมือง ผู้คนต่างบูรณาการและ
ผสมผสานวัฒนธรรมกันมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นคนแม่สอดเองที่ บางส่วนผสมกลมกลืนเชื้อชาติ
จากการแต่งงานระหว่างชาติพันธุ์ การมีพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมาอยู่ใน
พื้นที่แม่สอดร่วมกันมาอย่างยาวนานจากรากฐานทางประวัติศาสตร์ ช่วยให้ชาวไทยและชาวเมียนมา
ยังคงธารงวัฒนธรรมของตนไว้อย่างเด่นชัด ไปพร้อมกับการบูรณาการความต่างทางวัฒนธรรมผ่าน
ภาษา การแต่งกาย และอาหาร การบูรณาการทางวัฒนธรรมจึงเป็น เครื่องมือสาหรับปฏิสัมพันธ์เมื่อ
ต้องเข้าหาวัฒนธรรมที่ต่างกัน และไม่ได้เกิดความขัดแย้งหากต่างคนต่างธารงวัฒนธรรมของตนเป็น
หลัก อีกทั้งยังสามารถเข้าไปเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างเหล่านั้นได้ เมื่อมีการแลกเปลี่ยนและนา
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วัฒ นธรรมอีกฝ่ ายมาใช้ห รื อ ปรั บ ประยุกต์ให้ เข้า กับวัฒ นธรรมของตนเองย่อมเกิดการผสมผสาน
วัฒนธรรม ยิ่งเกิดการสืบทอดการปฏิบัติทางศาสนาและประเพณีสู่รุ่นลูกหลาน จึงไม่แปลกที่ประเพณี
ท้องถิ่นของแม่สอดส่วนใหญ่มีวัฒนธรรมเมียนมาเข้ามาผสมผสานอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งด้านพื้นที่ทาง
ศาสนาในด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรม วัดไทยและวัดเมียนมาต่างมีสิ่งก่อสร้างและศาสนวัตถุทั้ง
แบบไทยแบบเมียนมาผสมผสาน โดยมีความโน้มเอียงไปทางเมียนมา โดยเฉพาะวัดไทยหลังจากปี
พ.ศ.2530 มีศาสนวัตถุแบบเมียนมาเกิดขึ้นในวัดอย่างแพร่หลาย เพราะเกิดจากแรงงานชาวเมียนมา
เข้ามาก่อสร้างและใช้ประโยชน์ ในพื้นที่วัด ซึ่งส่งผลให้วิถีปฏิบัติทางศาสนาและประเพณี เกิดการ
ผสมผสานวัฒนธรรมด้วย ไม่ว่าจะเป็นการรับความเชื่อในการบูชาและถวายพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ การ
เข้าร่วมประเพณีท้องถิ่นแม่สอดร่วมกัน ด้วยพื้นฐานของความเป็นพลเมืองร่วมกันในด้านวัฒนธรรม
ทางพุทธศาสนา ทาให้เกิดการยอมรับและร่วมปฏิบัติวัฒนธรรมจนผสมผสานกันมาอย่างเหนียวแน่น
ตลอดจนบทบาทของพระสั งฆาธิก ารและหน่ ว ยงานราชการก็ ได้เ ปิด กว้า งยอมรั บและสนับ สนุ น
ประเพณีท้องถิ่นมากขึ้น พร้อมกับแก้ปัญหาอาชญากรรมที่อาจแฝงมากับกระบวนการย้ายถิ่ นของ
พระสงฆ์หรือรูปแบบการข้ามแดนที่มาเรี่ยไรโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดี และ
รักษาภาพลักษณ์พระสงฆ์เมียนมาในพื้นที่แม่สอดด้วย ในส่วนของระบบการศึกษามีส่วนสาคัญที่ช่วย
ปลู กฝั งประเพณีวัฒ นธรรม เช่น โรงเรียนสรรพวิทยาที่สื บ ทอดประเพณีการแหล่ อุ ปัดตะก่าช่ว ง
เข้าพรรษา และการส่งลูกหลานของชาวเมียนมาเข้าเรียนในโรงเรียนไทย อันมีผลต่อการผสมกลมกลืน
เข้ากับวัฒนธรรมไทยแต่ในทางปฏิบัติชาวเมียนมายังคงธารงวัฒนธรรมของตนไปพร้อมกับการเรียนรู้
วัฒนธรรมไทย เพื่อที่จะปรับตัวและผสมผสานวัฒนธรรมให้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนไทยได้ ดังนั้นการบูร
ณาการและผสมผสานวั ฒ นธรรมเป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ เ ชื่ อ มความสั ม พั น ธ์ แ ละการด าเนิ น ชี วิ ต ของ
พุทธศาสนิกชนไทยและเมียนมาให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ภาพของคนแม่สอดช่วยสะท้อน
ให้เห็นแนวโน้มการอยู่ร่วมกันแบบไร้พรมแดนภายใต้ประชาคมอาเซียนว่ามีความเป็นไปได้ที่พลเมือง
ไทยและเมียนมาจะสามารถเข้าใจยอมรับความแตกต่างพร้อมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายใต้
ประชาคมเดียวกัน
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ
ในบทนี้เป็นการสรุปผลการวิจัยซึ่งพบว่าพื้นที่แม่สอด จังหวัดตาก มีความเป็นเมืองสังคมพหุ
วัฒนธรรมที่มีศาสนาพุทธเป็นจุดเชื่อมผู้คนที่แตกต่างหลากหลายให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ ภายใต้ความ
ซับซ้อนในปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมเมียนมา โดยแบบแผนความสัมพันธ์ทาง
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี สามารถอธิบายได้ในเชิงการบูรณาการทางวัฒนธรรมและการ
ผสมผสานทางวัฒนธรรม ซึ่งจะพิจารณาได้จากปรากฏการณ์ทางสังคมที่มีความสัมพันธ์กับวิถีการ
ดาเนินชีวิต วิถีการปฏิบัติทางศาสนาและประเพณี รวมถึงการพัฒนาและใช้ประโยชน์พื้นที่ทางศาสนา
ผ่านสถาปัตยกรรมและศิล ปกรรม อันสะท้อนให้เห็นถึงความเหมือนและความแตกต่าง และการ
ผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างไทยกับเมียนมา
5.1 แบบแผนการผสมผสานพุทธศาสนาไทยและเมียนมา
สั ง คมไทยก าลั ง ก้า วเข้า สู่ ค วามเป็ นสั งคมพหุ วัฒ นธรรมที่ เ ข้ม ข้น มากขึ้ น โดยเฉพาะเมื่ อ
ประเทศไทยได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน ดังจะเห็นได้จากสังคมชายแดนแม่สอด ที่
สะท้อนให้ถึงความแตกต่างหลากหลายของผู้คนระหว่างคนไทยและเมียนมา รวมถึงปัญหาของคนใน
สั งคมที่มีความแตกต่างทางภาษาและชาติพันธุ์ ซึ่งมักจะก่อให้ เกิดความไม่เข้าใจในด้านทัศนคติ
ความคิด ความเชื่อ ตลอดจนวิถีปฏิบัติทางวัฒนธรรมประเพณี ยิ่งผู้คนในสังคมมีความต่างกันมากขึ้น
ก็จะยิ่งยากที่จะเชื่อมความต่างเหล่านั้นให้มีแบบแผนในการดารงชีวิตร่วมกันได้ และย่อมเป็นสาเหตุ
ของความขัดแย้งทีอ่ าจสร้างปัญหาการอยู่ร่วมกันในสังคมได้ อย่างไรก็ตามคนแม่สอดและคนเมียนมา
ส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาทเช่นเดียวกัน ทาให้ความมีอคติ ความขัดแย้ง และปัญหาที่
เกิดขึ้นในสังคมระหว่างคนไทยและเมียนมาดูผ่อนคลายภายใต้จุดเชื่อมทางพุทธศาสนา โดยแม้จะมีวิถี
ปฏิบัติที่แตกต่างกันบ้าง แต่การมีพื้นฐานคาสอนทางพุทธศาสนาที่เหมือนกัน ส่งผลให้พุทธศาสนิกชน
สามารถปรับตัวและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ พุทธศาสนาจึงเสมือนเป็นเครื่องมือทางสังคมที่
ก่อให้เกิดกระบวนการปรับตัวหรือผสมผสานวัฒนธรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขมากขึ้น แต่
ทั้งนี้การผสมผสานวัฒนธรรมไม่ได้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่อย่างเสมอเหมือน เพราะใน
บางกรณีไม่ได้เกิดการผสมผสานแต่เป็นเพียงการบูรณาการวัฒนธรรม เพื่อที่จะอยู่ร่วมกันได้โดยธารง
วัฒนธรรมของชาติพันธุ์ เป็นหลัก และบางกรณีก็ไม่ได้ รับวัฒนธรรมอื่นมาใช้ ซึ่ง จะกล่าวถึงประเด็น
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมในแบบแผนการผสมผสานและการบูรณาการจากการศึกษาวิเคราะห์
ปรากฏการณ์ทพี่ บเห็นได้ในพื้นที่แม่สอด ดังนี้
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1) การบูรณาการทางภาษา การแต่งกาย และอาหาร
วิถีการดาเนินชีวิตของคนแม่สอดที่สะท้อนให้เห็นการบูรณาการวัฒนธรรมระหว่างคนต่าง
กลุ่มชาติพันธุ์นั้นมีหลายกรณีให้พบเห็นได้ ตัวอย่างเช่น ชาวเมียนมาพูดภาษาพม่าหรือชาวไทใหญ่พูด
ภาษาไทใหญ่ภายในครอบครัวและชุมชนของตนเป็นหลัก อีกทั้งการสร้างบ้านเรือนจะบ่งบอกถึง ความ
แตกต่างทางชาติพัน ธุ์ได้ โดยเฉพาะบ้านของชาวเมียนมามักจะต่อหิ้งพระยื่ นออกมาจากตัว บ้าน
เพราะเชื่อว่าพื้นที่พระกับคนไม่ควรอยู่พื้นที่เดียวกัน รวมทั้งประดับไฟและดอกไม้สดที่หิ้งพระอย่าง
อลังการ อีกทั้งในประเด็นการรับประทานอาหารพบว่าคนแม่สอดส่วนใหญ่จะประกอบอาหารเองใน
ครัวเรือนและซื้ออาหารที่มีขายภายในชุมชน โดยในแต่ละชาติพันธุ์มักจะนิยมรับประทานอาหารของ
ตนเอง กล่ าวคือ อาหารของคนไทยล้ านนา เช่น แกงหมูปอง แกงส้ มป่อย น้าพริกอีเก๋ หน่อจ่อ ม
หน่อไม้อ่อนลวกจิ้มน้าพริก เนื้อหมักเกลื อ ขนมตับควาย เป็นต้น อาหารของคนไทใหญ่ เช่น จะส่าน
ข้าวกั้นจิ้น แกงแปหล่อ แปจี เมี่ยงกะปิ แกงไก่ผีปู่ยา แซดนามิวฮิ นโฉ่ว(ต้นจืด 12 อย่าง) ข้าวองทมิฬ
หุงด้วยมะพร้าว เป็นต้น ส่วนอาหารพม่า เช่น น้าพริกปลาร้า แกงฮังเล ละแพะโต๊ะ ยาหอมแดง เป็น
ต้น นอกจากนี้คนในแม่สอดยังคงรักษาแบบแผนการดาเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนแต่ละชาติ
พันธุ์ได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น คนไทยล้านนานิยมเคี้ยวเมี่ยง สูบยาเส้น ส่วนคนเมียนมานิยมเคี้ยว
หมาก การแต่งกายผู้ชายชาวเมียนมาชอบนุ่งโสร่ง ผู้หญิงชอบนุ่งซิ่นและมวยผมปักดอกไม้หรือหวี
และจะแยกแยะได้ชัดเจนมากขึ้นเมื่อแต่งกายไปวัด ชาวเมียนมาจะให้ความสาคัญกับการแต่งกายไป
วัดที่เน้นสีสันสดใส ผู้หญิงจะตัดชุดไปวัดโดยนิยมใช้ผ้าแพรปักด้วยพลอยอัดเป็นลวดลายดอกไม้ ซิ่น
พม่าจะเป็นลายคลื่นน้าปักลิ่มสวยงาม ผู้ชายจะสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวนุ่งโสร่ง ส่วนชาวไทใหญ่จะนิยมสวม
ผ้าฝ้าย ผู้ชายจะตัดชุดม่อฮ่อมสีสันต่าง ๆ และมีผ้าโพกหัว ส่วนผู้หญิงจะสวมเสื้อผ้าฝ้ายมีกระดุมพาด
ตัว สวมเข็มขัดนุ่งซิ่นผ้าฝ้ายลวดลายคล้ายล้านนา ล้วนแล้วเป็นวิถีชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละชาติ
พันธุ์
อย่างไรก็ตามเมื่อคนในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์พบปะกัน มักจะต้องมีสื่อสัมพันธ์ที่สามารถสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันได้ อย่างกรณีการใช้ภาษาหากเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในเมียนมาด้วยกัน ก็จะใช้ภาษา
พม่าสื่อสารกัน แต่หากพบปะกันระหว่างคนไทยกับคนเมียนมาก็จะใช้ภาษาไทยเป็นภาษากลางในการ
สื่อสารกัน ส่วนคนแม่สอดที่ต้องพบปะผู้คนในสังคมจานวนมากมักสื่อสารกันได้หลายภาษา เช่น
พ่อค้าแม่ค้า นักธุรกิจ ผู้ เฒ่าผู้ แก่ เป็นต้น กลุ่ มคนเหล่ านี้ส ามารถสื่ อสารภาษาไทใหญ่ พม่า ไทย
ล้านนาอย่างบูรณาการ บางครั้งพูดไทใหญ่คาล้านนาคาแต่ก็สามารถเข้าใจกันได้ เช่น คาว่า “เช็ดสบ”
แปลว่า เช็ดปาก โดยสบเป็นภาษาไทใหญ่ หมายถึงอาการที่มาบรรจบกัน เป็นต้น
ด้านอาหารการกิน คนแม่สอดมักจะรับประทานอาหารประจาชาติพันธุ์ต่าง ๆ ได้ร่วมกันและ
หลากหลาย โดยเฉพาะในชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกัน จึงเกิดการแลกเปลี่ยนอาหารการกินระหว่างกันได้

111
ง่าย ยิ่งเวลาไปวัดจะพบอาหารถวายพระสงฆ์แปลกตาหลากหลายชนิด พุทธศาสนิกชนต่างทาอาหาร
ตามความนิยมของชาติพันธุ์ไปถวายพระสงฆ์ จากนั้นก็จะร่วมกันรับประทานอาหารกัน จึงเกิดการ
แลกเปลี่ยนระหว่างกัน รวมทั้งอาหารของแต่ละชาติพันธุ์ก็ มีขายในตลาดทั้งอาหารสาเร็จรูปและ
เครื่องปรุง จนสามารถเลือกรับประทานอาหารที่ชอบและเลือกนาวัตถุดิบมาบูรณาการปรับรสชาติใน
การปรุงอาหารในครอบครั ว ให้ถูกปากยิ่งขึ้น เช่น คนไทยล้านนาจะซื้อพริกป่นพม่ามาปรุงอาหาร
เพราะเนื้อละเอียดและเผ็ดกว่า บางครั้งก็รับประทานละแพะโต๊ะหรือยาถั่วพม่า น้าพริกปลาร้าพม่าจิ้ม
กับผักลวก รับประทานขนมเส่งเผ่ ฮะละหว่าของไทใหญ่ ส่วนคนไทใหญ่ในเขตเทศบาลนครแม่สอดก็
มั ก จะรั บ ประทานโรตี ซาโมซา อาหารอิ ส ลามเพราะชุ ม ชนอยู่ ใ กล้ กั น นอกจากนั้ น อาหารที่ มี
วัฒนธรรมใกล้เคียงกันก็เป็นอาหารพื้นฐาน โดยเฉพาะเมื่อมีงานบุญเลี้ยงอาหารก็มักจะเป็นอาหาร
หลักที่คนหลายชาติสามารถรับประทานได้ ร่วมกัน เช่น ขนมจีนน้าหยวก ข้าวซอย แกงฮังเล เป็นต้น
เพราะเป็นอาหารที่แพร่หลายทั้ง ในหมู่ชาวไทยและชาวเมียนมา โดยมีการปรับสูตรการปรุงอาหารที่
แตกต่างกันไปตามความชอบ เพราะอาหารพม่าจะเน้นรสเค็มมัน แต่ไม่ใช้กะทิและไม่เน้น เปรี้ยว
เหมือนอาหารไทย
ส่วนการแต่งกายผู้หญิงชาวไทยล้านนา พม่า ไทใหญ่ นิยมนุ่งผ้าซิ่นและห่มสไบเวลาไปวัด มี
ลวดลายแตกต่ างกัน ไป และเลื อกซื้ อใช้ไ ด้ เพราะมีข ายในตลาดอย่ า งแพร่ ห ลาย จึ งเกิด ลั กษณะ
แลกเปลี่ ย นหรือเลีย นแบบการแต่งกาย ซึ่งเป็นเรื่องปกติของชาวไทยและชาวเมียนมาในแม่ส อด
รวมทั้ ง ด้ า นสิ น ค้ า อุ ป โภคบริ โ ภค ในแม่ ส อดมี สิ น ค้ า เมี ย นมาแพร่ ห ลายเพราะมี ร้ า นค้ า และ
ห้างสรรพสินค้าที่เจ้าของเป็นชาวเมียนมาอย่างห้างฮงล้ง ซึ่งเป็นห้างเก่าแก่ของแม่สอด มักจะมีชาว
เมียนมาในไทย และนักท่องเที่ยวจากประเทศเมียนมา แวะเข้ามาซื้อสินค้าเป็นประจา สินค้าเมียนมา
ยอดนิยม คือทะนาคาสาหรับบารุงผิวหน้า ทั้งคนไทยและเมียนมานิยมปะทะนาคาจนเป็นเรื่องปกติใน
ชีวิตประจาวันที่พบเห็นได้ในแม่สอด
สรุปได้ว่าการปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างชาวไทยและชาวเมียนมาในประเด็นการใช้
ภาษา การแต่งกาย และอาหารมีลักษณะที่เป็นแบบแผนการบูรณาการทางวัฒนธรรมมากกว่าจะเป็น
การผสมผสานวัฒนธรรม โดยที่แต่ละชาติพันธุ์มีลักษณะของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมโดยนาเอา
วัฒนธรรมอื่นมาใช้ แต่ยังคงแสดงออกและธารงวัฒนธรรมของตนไว้อย่างชัดเจน การปฏิบัติและการ
แสดงออกยังคงสามารถจาแนกได้ว่าลักษณะใดเป็นเป็นวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ใด ชาติพันธุ์อื่นอาจ
นาไปปรับใช้ในวัฒนธรรมของตนบ้าง แต่ยังคงอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมเดิมนั้นไว้ได้อย่างค่อนข้าง
ชัดเจน ซึ่งจะพบเห็นได้มากในกรณีชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้กนั มีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกัน และอยู่
อาศัยร่วมกันมาอย่างยาวนาน จะเป็น เงื่อนไขที่เชื่อมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะรับและปรับ
ประยุกต์วัฒนธรรมของตนไปใช้ให้เข้ากับอีกฝ่ายได้ อันเป็นการบูรณาการทางวัฒนธรรมที่อาจจะ
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น าไปสู่ ก ารผสมผสานทางวั ฒ นธรรมได้ แต่ ใ นภาพรวมแล้ ว ยั ง สามารถแยกแยะอั ต ลั ก ษณ์ ท าง
วัฒนธรรมที่ได้เข้ามามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้ โดยไม่ได้กลืนกลายไปกับอีกวัฒนธรรมหนึ่งจนหายไป
2) การผสมผสานในวิถีปฏิบัติทางศาสนาและประเพณี
เนื่องจากการที่ช าวไทยและชาวเมียนมาอาศัยอยู่ร่ว มกัน ย่อมมีปฏิสั มพันธ์และเชื่อมโยง
วัฒนธรรมระหว่างกัน มีการรับวัฒนธรรมของอีก ฝ่ายหนึ่งมาใช้และปรับประยุกต์ให้เข้ากับวัฒนธรรม
ของตน พื้นที่แม่สอดสะท้อนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยอมรับความแตกต่างหลากหลายของคนไทย
และคนเมียนมาบนพื้นฐานของความเป็น พุทธศาสนิกชนเช่นเดียวกัน การผสมผสานวัฒนธรรมทาง
พุทธศาสนาในแม่สอดจึงปรากฏให้เห็นได้อย่างชัดเจน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1) การผสมผสานการใช้ประโยชน์พื้นที่ทางศาสนาแบบไทยกับแบบเมียนมา
จากการศึกษาข้อมูลการสร้างและใช้ประโยชน์พื้นที่ทางศาสนาในวัดทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ วัด
ไทยคือวัดวังตะเคียน วัดเมียนมาคือวัดไทยวัฒนาราม และวัดไทยผสมเมียนมาคือ วัดท่าสายโทรเลข
พบว่าในด้านพื้นที่ทางกายภาพ ได้แก่ สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมของวัดทั้ง 3 แบบ เป็นการ
ผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างไทยกับเมียนมา แต่อาจกล่าวได้ว่า มีความโน้มเอียงไปในทางการ
ผสมผสานเข้ากับศิลปะแบบเมียนมามากกว่า เนื่องจากในพื้นที่แม่สอด (พื้นที่เทศบาลนครแม่สอดและ
ตาบลท่าสายลวด) มีประชาชนที่เป็นชนกลุ่มน้อยจากหลายชาติพันธุ์ในเมียนมาเข้ามาอาศัยอยู่ร่วมกัน
มากกว่าคนไทย แบบแผนการอยู่ร่วมกันจึงได้รับอิทธิพลจากคนเมียนมาในชุมชน รวมถึงคณะศรัทธา
วัดที่เป็นชาวเมียนมามากกว่าชาวไทย ความต้องการใช้ประโยชน์พื้นที่ทางศาสนาเพื่อการทาบุญ และ
ดึงดูดการท่องเที่ยวจากความโดดเด่นในด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมทางพุทธศาสนาแบบเมียน
มา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาในกรณีของวัดไทยวัฒนาราม ซึ่งเป็นวัดเมียนมาที่สร้างและตั้งอยู่
ในชุมชนไทใหญ่ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งถิ่นฐานชุมชน ประกอบกับ มีแรงงานชาวเมียนมาจานวนมากเข้ามา
ทางานและอาศัยอยู่ร่วมกัน จึงทาให้มีวัฒนธรรมการปฏิบัติ ทางศาสนาแบบเมียนมาอย่างเด่นชัดมา
โดยตลอด ในขณะที่ชาวไทใหญ่ในชุมชนแม้ว่าจะได้กลืนกลายเป็นคนไทยเพราะมีสัญชาติไทยแล้วนั้น
แต่ก็ยังคงปฏิบัติศาสนาแบบเมียนมา ส่วนในกรณีวัดวังตะเคียนซึง่ เป็นวัดไทยล้านนา สร้างขึ้นโดยชาว
ไทยภาคเหนือที่อพยพจากลาปางและลาพูน มีการปฏิบัติศาสนาแบบไทยล้านนา แต่ พบสิ่งก่อสร้าง
แบบเมียนมาในวัด เนื่องจากคนชุมชนวังตะเคียนมีความสัมพันธ์ ทางเครือญาติกับชาวบ้านห้วยส้าน
จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา จึงได้รับเอาอิทธิพลศิลปะเมียนมาผสมผสานอยู่ในวัดวังตะเคียนใน
ลักษณะที่อาจเรียกได้ว่าวัฒนธรรมไทยผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมเมียนมา รวมถึงกรณีวัดท่าสายโทร
เลขซึง่ เป็นวัดไทยล้านนา ชุมชนดั้งเดิมเป็นชุมชนคนไทยล้านนา แต่ภายหลังมีแรงงานเมียนมาจานวน
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มากเข้ามาทางานในโรงงาน จึงทาให้เกิดคณะศรัทธาเมียนมาที่ต้องการทาบุญและปฏิบัติศาสนาแบบ
เมียนมาในวัด จึงขอสร้างศาสนวัตถุขึ้น เช่น พระอุปคุต พระพุทธรูปหินอ่อน พระพุทธรูปประจาวัน
เกิดล้อมต้นโพธิ์ตามคตินิยมของเมียนมา เป็นต้น ในภาพรวมจึงกล่าวได้ว่าการพัฒนาและใช้ประโยชน์
พื้นที่ทางศาสนามีลักษณะที่ผสมผสานเอาแบบอย่างของวัฒนธรรมเมียนมาก่อสร้างในวัดทั้ง 3 แห่ง
อย่างเด่นชัด โดยเฉพาะมีการใช้พื้นที่ทางศาสนาแบบเมียนมาในวัดไทยอย่างแพร่หลายทั้งโดยชาวไทย
และชาวเมียนมา ประกอบกับหลักฐานการก่อสร้างศาสนวัตถุในวัดหลังจากปี พ.ศ.2530 อันเป็น
ช่วงเวลาที่แรงงานเมียนมาเข้ามาอาศัยในแม่สอด และได้สร้างศาสนวัตถุในพื้นที่ศาสนาเพิ่มขึ้นตาม
ความคตินิยมเมียนมา เพื่อให้เป็นแหล่งสักการบูชาและราลึกถึงพระพุทธคุณ จึงมีความพยายามสร้าง
สิ่งก่อสร้างที่เคารพศรัทธาไว้ในเขตพุทธาวาส และทาให้สถาปัตยกรรมและศิล ปกรรมทางพุทธศาสนา
แบบเมียนมาแพร่หลายทั้งในวัดไทยและวัดเมียนมา ซึ่งคณะสงฆ์ไทยยินยอมและอนุญาตให้มีการสร้าง
และใช้ประโยชน์พื้นที่ทางศาสนาแบบเมียนมาได้ในพื้นที่ของวัด ไม่ได้กีดกันหรือเกิดความขัดแย้งใน
การแบ่ งเขตพื้นที่ทางศาสนาระหว่างกันแต่อย่างใด เพราะคณะสงฆ์ส่วนมากมีความเห็นว่าวัดคือ
สถานที่ทาบุญเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สาหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน ซึ่ง วัดก็ได้รับประโยชน์จากการมี คณะ
ศรัทธาชาวเมียนมาเข้ามาช่วยทาบุญ ถวายภัตตาหาร ทานุบารุงศาสนา บารุงค่าน้าค่าไฟ ช่วยงาน
ด้านแรงงาน และเป็นสื่อกลางสานความสัมพันธ์ของคนในชุมชนให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข
ตารางที่ 1 การผสมผสานการพัฒนาและใช้ประโยชน์ผ่านพื้นที่ทางศาสนาจากวัด 3 ประเภท
พื้นที่ทางศาสนา
วัดไทย
วัดเมียนมา
วัดไทยผสมเมียนมา
สิ่งก่อสร้าง/ศาสนวัตถุ

ผสมผสานวัฒนธรรม

ผสมผสานวัฒนธรรม

ผสมผสานวัฒนธรรม

(สถาปัตยกรรมและ

โดยมีไทยเป็นหลัก

โดยมีเมียนมาเป็นหลัก

โดยโน้มเอียงไปในทาง

ศิลปกรรม)

เมียนมา

สรุ ป ได้ว่าการสร้ างและใช้ประโยชน์พื้นที่ทางศาสนาในวัด หากมองในเชิงกายภาพและ
สิ่งก่อสร้าง จึงมีลักษณะของการผสมผสานทางวัฒนธรรม โดยมีสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมทางพุทธ
ศาสนาแบบวัฒนธรรมเมียนมาเป็นวัฒนธรรมหลัก ไม่ใช่ไทยเป็นวัฒนธรรมหลัก เพราะมีชาวเมียนมา
อยู่ ในพื้นที่แม่ส อดมากกว่าชาวไทย กล่ าวคือคนเมียนมาเข้าวัดเมียนมาและสร้างศาสนวัตถุแบบ
เมียนมาและเมื่อเข้าวัดไทยก็สร้างศาสนวัตถุแบบเมียนมา อย่างไรก็ตามลักษณะทางกายภาพอาจจะ
ไม่เกิดการปรับประยุกต์หรือเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในลักษณะการผสมกลมกลืน เพราะยังสามารถ
พบเห็ น ร่ องรอยของความแตกต่างทางสถาปัตยกรรมและศิล ปกรรมระหว่างไทยและเมียนมาได้
เพียงแต่มีการก่อสร้างในพื้นที่ทางศาสนาเดียวกัน โดยไม่เกิดความแปลกแยก นอกจากนั้นคนไทยและ
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คนเมียนมามีความศรัทธาในพุทธศาสนาเหมือนกัน โดยเฉพาะการเคารพบูชาศาสนาวัตถุที่มีความ
ศักดิ์สิทธิ์ เช่น เจดีย์ พระอุป คุต พระหินอ่อน เป็นต้น จึงทาให้ คนไทยยอมรั บเอาศาสนวัตถุตาม
วัฒนธรรมของเมียนมาไปใช้ และเข้าสู่การผสมผสานวัฒนธรรมที่พบเห็นได้ในวัดไทยหลายแห่งใน
พื้นที่แม่สอด ตัวอย่างเช่น ในบริเวณโบสถ์ของวัดท่าสายโทรเลข มีการสร้างพญานาคแบบเมียนมา
เป็นกาแพงแก้วรอบโบสถ์ และสร้างพญานาคแบบไทยบนบันไดเข้าโบสถ์ เป็นต้น โดยพญานาคแบบ
ไทยจะคอสั้น ไม่มีลิ้น ส่วนพญานาคเมียนมาลิ้นจะชี้ขึ้น และคอยาวกว่า สามารถสร้างในพื้นที่ทาง
ศาสนาเดียวกันได้อย่ างกลมกลืน ไม่ขัดตา อีกทั้งวัดไทยหลายแห่งได้สร้างศาสนวัตถุแบบเมียนมา
ภายในวัด เช่น เจดีย์ ชเวดากอง วัดชุมพลคีรี ศาลาพระอุปคุต วัดมณีไพรสณฑ์ และพระพุทธรูปหิน
อ่อนจานวนมากที่ถวายโดยคนไทยและคนเมียนมาในวัดตรีรัตนาราม (หนองบัวคูณ) เป็นต้น
2.2) การผสมผสานวิถีปฏิบัติทางศาสนาและประเพณีของพระสงฆ์ไทยและเมียนมา
เนื่องจากพื้นที่แม่สอดมีวัดเมียนมาที่สร้างโดยคนเมียนมาท้องถิ่น ในส่วนของพระสงฆ์จึงมี
พระสงฆ์เมียนมาท้องถิ่นกับพระสงฆ์ที่ย้ายถิ่นมาจาพรรษาร่วมกัน นอกจากจะมีพระสงฆ์เมียนมาจา
พรรษาในวัด เมีย นมาแล้ ว วั ด ไทยก็ มีพ ระสงฆ์ เมี ย นมาจ าพรรษาร่ ว มด้ ว ย แต่ การปฏิ บั ติ กิจ วั ต ร
ประจาวันและพิธีกรรมทางศาสนาจะต้องทาตามแบบพระสงฆ์ไทยบนเงื่อนไขของกฎคณะสงฆ์ไทย
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและลดปัญหาความวุ่นวายจากวิถีการปฏิบัติทางศาสนาที่แตกต่างกัน
โดยเฉพาะการเข้าร่วมพิธีกรรมคณะสงฆ์ เช่น การเข้าร่วมสวดปาติโมกข์ การเข้าร่วมงานบุญกฐิน เป็น
ต้น พระสงฆ์เมียนมาจากทุกวัดจะต้องปฏิบัติตามแบบพระสงฆ์ไทยทั้งหมด ได้แก่ การห่มจีวรแบบ
พระสงฆ์ไทย การโกนคิ้ว การสวดมนต์แบบไทย รวมทั้งไม่นั่งชันเข่าแบบพระสงฆ์เมียนมาขณะสวด
มนต์ นอกจากนั้นกิจวัตรประจาวันที่พระสงฆ์เมียนมาจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับพุทธศาสนิกชนไทยก็ต้อง
ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมไทยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น การบิณฑบาตก็จะต้องให้สวดให้พรแบบคนไทย
และไม่สามารถบิณฑบาตเกินเวลา 8.00 น. แม้พระสงฆ์ในประเทศเมียนมาจะสามารถบิณฑบาตได้ถึง
11.00 น.ก็ตาม อีกทั้งการรับสังฆทานจากคนไทยต้องใช้ผ้ารองในการรับสิ่งของจากสีกา ในขณะที่วิถี
ปฏิบัติแบบเมียนมาไม่ต้องมีผ้ามารองรับก็ได้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าพระสงฆ์เมียนมาผสมผสานวิถีการ
ปฏิบัติและประเพณีทางศาสนาเข้ากับวัฒนธรรมไทยอย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติพระสังฆาธิการยังพยายามสนับสนุนการปฏิบัติทางศาสนาร่วมกัน
ระหว่างชาวไทยและชาวเมียนมา โดยได้กาหนดวิถีการปฏิบัติทางศาสนาในพื้นที่เฉพาะและคอย
อานวยความสะดวกให้ ชาวไทยและชาวเมียนมาได้ทาหน้าที่ เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี และสามารถ
ปฏิบัติศาสนาตามวัฒนธรรมของแต่ละชาติพันธุ์ได้อย่างเหมาะสม โดยไม่เกิดความขัดแย้งระหว่างกัน
แม้จะมีข้อกาหนดให้พระสงฆ์ต่างชาติต้องปฏิบัติตามกฎของคณะสงฆ์ไทย แต่ในส่วนของวัดเมียนมา
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ยังคงอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นไว้ได้ในลักษณะที่ยืดหยุ่น เพราะถือว่าเป็น วิถีปฏิบัติทางศาสนาท้องถิ่น
ของแม่สอดที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้เมื่อมีประเพณีหรือพิธีกรรมสาคัญที่มีพุทธศาสนิกชนชาว
ไทยและชาวเมีย นมาเข้าร่ ว มจ านวนมาก ฝ่ ายพระสงฆ์ไทยมีความพยายามจะปรับประยุ กต์บาง
พิธีกรรมให้ พระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์เมียนมาสามารถปฏิบัติศาสนาตามวัฒ นธรรมของตนอย่าง
ผสมผสานร่วมกันได้ ตัวอย่างเช่น งานบุญกฐินและพิธีศพ ที่มักจะนิมนต์พระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์
เมียนมาไปประกอบพิธีร่วมกัน พระสงฆ์จะนั่งรวมกันตามลาดับอาวุโสโดยไม่แบ่งพระสงฆ์ไทยหรือ
พระสงฆ์เมียนมา เมื่อถึงเวลาประกอบพิธีกรรมพระสงฆ์ไทยจะสวดก่อน แล้วจึงตามด้วยพระสงฆ์
เมียนมา แสดงถึงพิธีกรรมที่เป็นลักษณะท้องถิ่นที่เห็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจน
ช่วยให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวเมียนมาที่ได้เข้าร่วมพิธีกรรมสามารถธารงวัฒนธรรมของตน
และเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันด้วย
ตารางที่ 2 การผสมผสานวิถีปฏิบัติและประเพณีทางศาสนาของพระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์เมียนมา
วิถีปฏิบัตศิ าสนาของพระสงฆ์

พระสงฆ์ไทย

กิจวัตรประจาวัน

ผสมผสานเมียนมาบางประการ

พระสงฆ์เมียนมา
ผสมผสานเข้ากับกฎระเบียบของ
คณะสงฆ์ไทย

พิธีกรรมคณะสงฆ์และประเพณี ผสมผสานเข้ากับพิธีกรรมแบบเมียน ผสมผสานเข้ า กั บ แบบแผนพิ ธี ก รรม
ท้องถิ่น

มาเฉพาะกิ จ นิ ม นต์ แ ละประเพณี ของไทยเป็นส่วนใหญ่
ท้องถิ่น

สรุปได้ว่าปัจจัยสาคัญที่สนับสนุนการผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างพระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์
เมียนมาให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ คือ
1) ประวัติศาสตร์การก่อตั้งวัดและชุมชนท้องถิ่นที่มีรากฐานวัฒนธรรมเมียนมาอยู่ในพื้นที่แม่
สอดมาอย่างยาวนาน จากการมีวัดเมียนมาในแม่สอดถึง 5 วัด วิถีปฏิบั ติทางศาสนาและประเพณี
ท้องถิ่นแม่สอดส่วนใหญ่มีอิทธิพลของวัฒนธรรมเมียนมาปรากฎให้เห็นอย่างชัดเจน
2) การมีเครือข่ายพระสงฆ์เมียนมาในแม่สอดที่ชวนให้มาจาพรรษาและแนะนาการปฏิบัติ
แบบพระสงฆ์ไทย ซึ่งทาให้เจ้าอาวาสวัดสามารถตัดสินใจรับพระสงฆ์เมียนมาเหล่านี้เข้ามาจาพรรษา
ง่ายขึ้น เพราะทราบประวัติพระสงฆ์และไม่ต้องใช้เวลาในการอบรมมากนัก รวมทั้งสามารถอยู่ร่วมกัน
ระหว่างพระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์เมียนมาอย่างปกติสุข
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3) ปั ญหาความเป็ น อยู่ ใ นประเทศเมียนมาที่ ค่อ นข้างขาดแคลนเพราะความยากจนของ
ประชาชน ทาให้พระสงฆ์ย้ายถิ่น มาจาพรรษาในไทย เพื่อต้ องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถ
ศึกษาพระธรรมคาสั่งสอนได้อย่างเต็มที่
4) วัดไทยขาดแคลนพระสงฆ์ เนื่องจากคนไทยบวชน้อยลง จึงรับพระสงฆ์เมียนมาเข้ามา
ช่วยงานในวัดและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้อย่างสมบูรณ์ เพราะพระสงฆ์เมียนมาส่วนมากมี
ความพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับกฎระเบียบและวิถีปฏิบัติของคณะสงฆ์ไทย
5) บทบาทพระสังฆาธิการในการบริหารจัดการพระสงฆ์ชาวเมียนมาตามกฎของคณะสงฆ์
ไทย เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยและป้องกันอาชญากรแฝงที่เข้ามาในรูปแบบของพระสงฆ์ ลดความ
วุ่น วายจากความเป็ น สั งคมพหุ วัฒ นธรรมไปพร้ อมกับ การสนับสนุ นกิจกรรมทางศาสนาระหว่า ง
ประเทศไทยและเมียนมาให้พระสงฆ์ทั้ง 2 วัฒนธรรมมีความสัมพันธ์ อันดีระหว่างกัน และร่วมกัน
จรรโลงพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงสืบไป
ดังนั้นพระสงฆ์เมียนมาต้องผสมผสานวิถีปฏิบัติทางศาสนาตามแบบพระสงฆ์ไทยบนเงื่อนไข
ของกฎคณะสงฆ์ไทย ยิ่งจาพรรษานานยิ่งผสมผสานเข้ ากับวัฒนธรรมไทยได้มากขึ้น แต่ในบางกรณี
พระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์เมียนมาในแม่สอดได้ผสมผสานวัฒนธรรมในเชิงของการประกอบพิธีกรรม
โดยไม่แบ่งแยกพระสงฆ์ไทยและพระสงฆ์เมียนมาให้สามารถธารงวัฒนธรรมร่วมกันได้ บนเงื่อนไข
สาคัญที่ว่า ศาสนาทาให้ชาวไทยและชาวเมียนมาในแม่สอดอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข
2.3) การผสมผสานวิถีปฏิบัติทางศาสนาของพุทธศาสนิกชนไทยและเมียนมา
การปฏิ บั ติ ท างศาสนาของชาวไทยและชาวเมี ย นมา แม้ ว่ า จะมี ค วามเหมื อ นในกิ จ วั ต ร
ประจาวัน เช่น การใส่บาตร การเข้าวัดทาบุญ ฟังเทศน์ เป็นต้น อันเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชน
นิกายเถรวาท แต่ด้วยความแตกต่างทางชาติพันธุ์ทาให้วิถีการปฏิบัติทางศาสนามีลักษณะที่แตกต่าง
กันไป เช่น คนเมียนมาตักบาตรกับพระสงฆ์ไทยก็รับพรอย่างคนไทย และจะต้องเตรียมตัวใส่บาตรได้
ถึงเวลา 8.00 น. เพราะพระสงฆ์ในฝั่งไทยไม่สามารถบิณฑบาตถึงเวลา 11.00 น. เหมือนฝั่งประเทศ
เมียนมา การจะไปวัดทาบุญในวันพระต้องดูปฏิทินของไทยเพราะปี พ.ศ.2558 วันพระของประเทศ
เมียนมาช้ากว่าประเทศไทย 1 วัน พุทธศาสนิกชนเมียนมาจึงต้องปรับตัวตามประเพณีของไทย
ในภาพรวมวิถีปฏิบัติทางศาสนาของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่แม่สอด พบว่าเป็นไปในลักษณะที่
ชาวไทยยอมรับและปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีแบบเมียนมาเป็นส่วนใหญ่ โดยสิ่งที่เห็นได้ชัดคือ
ความเชื่อความศรัทธาที่ มีต่อพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ของเมียนมา เช่น การบูชาและถวายพระอุปคุต
พระหิ นอ่อน พระมหามุนี ตามวัดต่าง ๆ ในแม่ส อดของคนไทย ความต้องการทาบุญและเข้าร่ว ม
กิจ กรรมทางศาสนา โดยความศรั ท ธาในพุ ทธศาสนาร่ว มกัน นาไปสู่ การปฏิ บัติ จนเป็ น แบบแผน
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วัฒนธรรมทางด้านประเพณี และกลายเป็นประเพณีท้องถิ่นที่เป็นลักษณะเฉพาะของแม่สอด โดยมี
ลักษณะของการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมไทยและเมียนมารวมอยู่ด้วยกัน ได้แก่ ประเพณีการแหล่
อุปัดตะก่า ประเพณีการถวายข้าวพระพุทธ ประเพณีแฮนซอมโกจา ซึ่งประเพณีเหล่านี้เป็นการปฏิบัติ
ตามวัฒนธรรมเมียนมาที่เกิดขึ้นในแม่สอดมาอย่างยาวนาน โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากวัดเมียนมาและ
ชุมชนไทใหญ่หลายแห่งของแม่สอดที่ได้ร่วมปฏิบัติประเพณีท้องถิ่นเหล่านี้มา แม้ว่าคนไทใหญ่เหล่านี้
ปัจจุบันมีสัญชาติไทยและผสมกลมกลืนเป็นพลเมืองไทย แต่ในด้านวิถีการปฏิบัติและประเพณีทาง
ศาสนายังคงปฏิบัติตามแบบเมียนมาไว้อย่างเด่นชัดไปพร้อมกับแรงงานชาวเมียนมาผู้เป็นกลุ่มคนส่วน
ใหญ่ในพื้นที่แม่สอดที่ได้เข้ามาปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน นอกจากนั้น การเข้าร่วมฟังสวดมหา
ปัฏฐานของเมียนมา ก็เป็นประเพณีท้องถิ่นที่พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเมียนมาเริ่มนาเข้ามาปฏิบัติ
ซึ่งได้รั บ ความนิ ย มไปยั งวัดไทย เช่น วัดมณีไพรสณฑ์ ในเขตเทศบาลนครแม่ส อด เนื่องจากเป็น
พิธีกรรมทางศาสนาที่เชื่อว่าจะทาให้บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรือง และสามารถรวมใจพุทธศาสนิกชน
ชาวไทยและชาวเมี ย นมาได้ อีก ทั้ ง ประเพณี ตานก๋ ว ยสลากแม้ จะเป็ น วัฒ นธรรมไทยล้ า นนา แต่
พุทธศาสนิกชนเมียนมาก็ได้ปรับตัวเข้าร่วมประเพณีด้วยเช่นกัน เพราะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
พุทธศาสนาและสนองตอบต่อความต้องการทาบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ตายตามความเชื่อ
ในพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท อันเป็นลักษณะของชาวพุทธไทยและชาวพุทธเมียนมาที่มีเหมือนกัน
ตารางที่ 3 การผสมผสานวิถีปฏิบัติและประเพณีทางศาสนาของพุทธศาสนิกชนไทยและเมียนมา
วิถีปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน

พุทธศาสนิกชนไทย

พุทธศาสนิกชนเมียนมา

กิจวัตรประจาวัน

ผสมผสานกับเมียนมาบางประการ

ผสมผสานกับไทยบางประการ

พิธีกรรมและประเพณีท้องถิ่น

ผสมผสานเข้ากับเมียนมา เพราะ

ผสมผสานเข้ากับไทยในบางประการ

ยึดถือเป็นประเพณีท้องถิ่นแม่สอด

โดยยังคงปฏิบตั ิตามแบบเมียนมาใน
พิธีกรรมและประเพณีเฉพาะ

สรุปได้ว่าวิถีการปฏิบัติและประเพณีทางศาสนาของพุทธศาสนิกชนไทยและเมียนมามีการ
ผสมผสานโน้มเอียงไปทางวัฒนธรรมเมียนมาภายใต้เงื่อนไขการผสมผสานระหว่างกันมาอย่างยาวนาน
จนกลายเป็นพิธีกรรมและประเพณีท้องถิ่นของแม่สอด เนื่องจากปัจจัยของรากฐานวัฒนธรรมเมียนมา
เข้ามาสู่พื้นที่แม่สอดอย่างต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า 2 ศตวรรษแล้ว ทาให้ประเพณีท้องถิ่นแม่สอด
ดังกล่าวล้วนมีอิทธิพลของวัฒนธรรมเมียนมาเข้ามาผสมผสานอย่างชัดเจน รวมทั้งแรงงานเมียนมาที่
เข้ามาตั้งถิ่นฐานในแม่สอดมีจานวนมากกว่าชาวไทย ได้เข้าร่วมสืบสานประเพณีร่วมกับคนท้องถิ่นได้
อย่างง่ายดาย เพราะวิถีปฏิบัติและประเพณีทางศาสนาของแม่สอดเหมือนกับที่ปฏิบัติอยู่ในประเทศ
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เมีย นมา ตลอดจนความศรั ทธาในพุทธศาสนาของชาวไทยและชาวเมียนมาที่มีเหมือนกัน ทาให้
ต้องการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาของกันและกัน รวมทั้งหน่วยงานรัฐที่เป็นฝ่าย
สนับสนุนประเพณีทางศาสนาให้มีความโดนเด่นมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสรรพวิทยาที่ให้นักเรียน
ร่ ว มกัน ตักบาตรในประเพณีแหล่ อุปัดตะก่าในการอนุรักษ์ ประเพณีท้องถิ่น องค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมตักบาตรสองแผ่นดิน เพื่อดึงดูดการท่องเที่ยว
และแสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่นแม่สอดที่มีความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมไทยและเมียนมา ล้วนเป็น
กระบวนการที่ทาให้เกิดการผสมผสานวัฒนธรรมไทยและเมียนมาในแม่สอด อีกทั้งยังสังเกตได้ว่าใน
แต่ละประเพณีทั้งคนไทยและคนเมียนมาจะพาครอบครัวเข้าร่วมปฏิบัติ ทาให้ผู้คนในแม่สอดเกิด
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม การสืบสานประเพณีมีโอกาสที่จะตกทอดไปสู่ลูกหลาน
ประเพณีท้องถิ่นแม่สอดจึงช่วยให้คนไทยและคนเมียนมาซึมซับวัฒนธรรมที่ผสมผสานและปฏิบัติสืบ
ทอดต่อไป ไม่มีการแบ่งแยกระหว่างคนท้องถิ่นกับแรงงานชาวเมียนมา การเปิดโอกาสให้ผู้คนได้เข้า
ร่ ว มในวิถีป ฏิบั ติและประเพณีทางศาสนา แสดงให้ เห็ น ว่าชาวไทยและชาวเมียนมาสามารถเป็ น
พลเมืองภายใต้กรอบความร่วมมือและการผสมผสานประชาคมอาเซียนทางด้านสังคมและวัฒนธรรม
ได้ สิ่งเหล่านี้เป็นการพัฒนาสังคมของผู้คนในสังคมพหุวัฒนธรรมให้เป็นพลเมืองที่เข้าใจความเหมือน
ความต่าง และการผสมผสานผ่านแบบแผนทางวัฒนธรรมที่สามารถนามาใช้ร่วมกัน โดยขึ้นอยู่กับ
บริบทของท้องถิ่นนั้น เพื่อก่อเกิดความเป็นอยู่ที่ดี ไม่มีความขัดแย้ง ตลอดจนมีวิถีชีวิตที่เอื้อต่อการ
ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมท้องถิ่น ทาให้ตระหนักได้ว่าการอยู่ร่วมกันภายใต้พลเมืองทางสัง คมและ
วัฒนธรรมในความเป็นท้องถิ่นแม่สอดจะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
กล่ าวโดยสรุ ป ได้ว่า แม่สอดเป็นสั งคมพหุวัฒ นธรรมตั้งแต่เริ่มความเป็นเมืองแม่ส อดดัง ที่
ปรากฏให้เห็นจากหลักฐานการสร้างวัดและสร้างชุมชนของชาวไทใหญ่ พม่า และไทยล้านนา มีการ
ค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า ทาการเกษตร ตลอดจนการปฏิบัติพิธีกรรมทางพุทธศาสนาในแบบไทยและ
เมียนมาควบคู่กันไป ความเป็นอยู่ของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่แม่สอดจึงเป็นลักษณะของ
การบูรณาการและผสมผสานวัฒนธรรม เพื่อที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างพึ่งพาอาศัยกัน ภาพเหล่านี้พบ
เห็นได้ตั้งแต่อดีตและสืบมาจนปัจจุบัน อีกทั้งตั้งแต่ในช่วงกว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมามีแรงงานย้ายถิ่น
ชาวเมียนมาจานวนมากเข้ามาทางานและตั้งชุมชนอยู่ร่วมกับคนท้องถิ่น กลุ่มคนเหล่านี้ได้เข้ าร่วมสืบ
ทอดประเพณีวัฒนธรรมทางพุทธศาสนา เข้ามาสร้างและใช้ประโยชน์พื้นที่ศาสนาอย่างเข้มข้นมากขึ้น
ด้านสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมในพื้นที่ทางศาสนาจึงเป็นลักษณะการผสมผสานวัฒนธรรมในทิศ
ทางการรับเอาวัฒนธรรมเมียนมาเข้ามาปรับประยุกต์ในวัดไทย ส่วนการผสมผสานวัฒนธรรมในวิถี
ปฏิบั ติ ทางศาสนาของพระสงฆ์ ไ ทยและพระสงฆ์เมีย นมาเป็นไปในลั กษณะการปรับ ประยุ กต์ รั บ
วัฒนธรรมไทยมาใช้เป็นหลัก เพราะต้องอยู่ภายใต้ระเบียบคณะสงฆ์ไทย โดยเฉพาะการปฏิบัติศาสนา
ในด้านกิจวัตรประจาวันและการประกอบพิธีกรรมคณะสงฆ์ อีกประการหนึ่งแม้ว่าพุทธศาสนิกชนชาว
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ไทยและชาวเมียนมาได้มีการบูรณาการทางวัฒนธรรมทางภาษา การแต่งกายและอาหาร ซึ่งในแต่ละ
ชาติพันธุ์ต่างธารงวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ตนเป็นหลัก โดยใช้วัฒนธรรมหลักในพื้นที่นั้นเป็นตัวกลางใน
การสื่อสารเมื่อต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมอื่น แต่ในส่วนวิถีการปฏิบัติทางศาสนาในกิจวัตร
ประจาวันและประเพณีท้องถิ่นเป็นการผสมผสานวัฒนธรรม โดยมีความศรัทธาในพระพุ ทธศาสนาที่
เป็นความเหมือนทางวัฒนธรรมเป็นจุดเชื่อมความแตกต่างของชาวไทยและชาวเมียนมาในแม่สอดไว้
แม้ว่าความเป็นรัฐชาติที่ต้องดาเนินตามกฎหมายอย่างเข้มงวดและมีกฎเกณฑ์ที่จะต้องปฏิบัติมากขึ้น
เพราะเป็นเมืองชายแดนที่มีปัญหาเรื่องความมั่นคงสืบเนื่องจากปัญหาความวุ่นวายที่คนหลากหลาย
ชาติพันธุ์ต้องมาอาศัยอยู่ร่ว มกัน แต่ด้วยความเป็นท้องถิ่นแม่สอดทาให้วิถีปฏิบัติทางศาสนาและ
ประเพณี ข องพุ ท ธศาสนิ ก ชนไทยและเมี ย นมาสามารถอยู่ ร่ ว มกั น ได้ เพราะการมี แ บบแผนทาง
วัฒนธรรมร่วมกัน จากการบูรณาการและผสมผสานวัฒนธรรมและประเพณีทางพุทธศาสนา
ปัจจุบันแม่สอดเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมอาเซียนและการเตรียมตัวเพื่อจะเป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ เป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้การอยู่ร่วมกัน ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมมี ความเด่นชัดมากขึ้น ความ
เชื่อมโยงระหว่างคนแม่สอดกับคนเมียวดีสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันง่ายขึ้น โดยเฉพาะการข้ามไป
ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา เช่น การถวายผ้าป่า ถวายกฐิน การไปทาบุญข้ามน้าเมยได้กลับมา
เป็นประเพณีสาคัญที่เชื่อมโยงระหว่างกันอีกครั้ง ดังนั้นการอยู่ร่วมกัน อย่างหลากหลายของชาวไทย
และชาวเมียนมาในบริบทของแม่สอด จะเป็นประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียนและการ
เตรียมพร้อมสู่การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ผู้คนต่างวัฒนธรรมจะต้องหลั่งไหลไปมาหาสู่กันมากขึ้น
ซึ่งสามารถนาองค์ความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้ในท้องถิ่นอื่นได้โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีพุทธศาสนาเป็นจุดเชื่อมที่สาคัญ
5.2 ข้อเสนอแนะ
1) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
การศึกษาวิจัยนี้ช่วยให้ผู้วิจัยสามารถนาเสนอข้อพิจารณาในประเด็น ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
สาหรับของพระสงฆ์และฆราวาสได้ 2 ประการ คือ
(1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สานักวัฒนธรรมจังหวัด
สถาบันอุดมศึกษาและโรงเรี ยน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรนาจุดเด่นในการผสมผสานทาง
พระพุทธศาสนาไปเป็นแนวทางการปฏิบัติร่วมระหว่างพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาว
เมี ย นมา เพื่ อ ป้ อ งกั น การเกิ ด ปั ญ หาความขั ด แย้ง ทางวั ฒ นธรรมจากการอยู่ ร่ ว มกั น ในสั ง คมพหุ
วัฒนธรรมที่มีความแตกต่างหลากหลาย โดยพยายามชูประเด็นความเป็นพุทธศาสนิกชนที่มีความเชื่อ
ศรัทธา และวิถีปฏิบัติตามแนวทางของพุทธศาสนาเถรวาทเช่นเดียวกัน
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(2) หน่ ว ยงานราชการทั้ ง ฝ่ า ยการปกครองระดั บ ภู มิ ภ าคและท้ อ งถิ่ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
โรงเรียน วัด ควรสนับสนุนให้ประชาชนและนักเรียนรู้จักความเป็นท้องถิ่น แม่สอด ที่มีรากเหง้าและ
วัฒนธรรมของแต่ละกลุ่ม ชาติพันธุ์ที่สามารถผสมผสานเข้าหากันได้ ตลอดจนความรู้ความเข้าใจใน
ประเด็นประวัติศาสตร์การก่อตั้งเมือง การก่อตั้งวัด การอพยพย้ายถิ่นของคนแม่สอด รวมทั้งจาก
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ของชุมชนที่มีความสัมพันธ์ร่วมกันมาตั้งแต่อดีต เช่น จังหวัดเมียวดี ประเทศ
เมียนมา และความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนที่ไปมาหาสู่กันตั้งแต่อดีตให้มีความชัดเจนเป็นที่ประจักษ์ เพื่อ
ปลูกฝังให้เด็กรักท้องถิ่นและเรียนรู้การอาศัยอยู่ร่วมกัน แม้จะต่างชาติพันธุ์แต่สามารถศึกษาแนวทาง
ในอยู่ร่วมกันในสังคมในลักษณะพหุวัฒนธรรมได้ เพื่อให้เป็นสังคมที่มีสานึกร่วมในการพึ่งพาอาศัยกัน
และช่วยเหลือกัน พร้อมที่จะสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันหลากหลายต่อไป โดยมีเป้าหมายการอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุขตามวิถีการอยู่ร่วมกันแบบสังคมพหุวัฒนธรรม
2) ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
(1) ศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแม่สอดร่วมกับประวัติศาสตร์จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา
เพื่อหาความเชื่อมโยงระหว่างผู้คนที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันมาอย่างยาวนานกว่า 2 ศตวรรษ
ตลอดจนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของอาเภอใกล้เคียง โดยเฉพาะการสืบหาหลักฐานทางโบราณคดีที่มี
หลายแห่งแต่ไม่มีความชัดเจน และยังไม่สามารถเชื่อมโยงยุคสมัยการตั้งถิ่นฐานการเป็นชุมชนของ
เมืองเก่าเหล่านั้นได้ เช่น เมืองเก่าห้วยลึก อาเภอท่าสองยาง เมืองเก่าในอาเภอแม่ระมาด อาเภอพบ
พระ อาเภออุ้มผางและบางส่วนในจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา ซึ่งอาจทาให้ เห็นความสัมพันธ์ทาง
ชาติพัน ธุ์ ความสัมพัน ธ์ทางสังคม ศาสนาและวัฒ นธรรมของคนในอดีตที่ทาให้ เห็ นการเชื่อมโยง
ระหว่างไทยกับเมียนมาในอดีตได้ชัดเจนมากขึ้น
(2) ศึ กษาความเหมื อน ความต่ าง และการผสมผสานในการปฏิบั ติท างศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมทางศาสนาของไทยและเมียนมาตลอด 12 เดือน ซึ่งจะช่วยให้เห็นแบบแผนการผสมผสาน
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น อย่างละเอียดและชัดเจนมากขึ้น อันจะทาให้ เห็นวิถีชีวิตและการ
ปฏิบัติศาสนาร่วมกันระหว่างคนไทยกับเมียนมาตลอดทั้งปี
(3) ศึกษาแบบแผนการผสมผสานวัฒนธรรมและศาสนาที่มากกว่าศาสนาพุทธนิกายเถรวาท
ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่แม่สอด เพราะแม่สอดมีความหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนา
ไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์ อิสลาม พราหมณ์ -ฮินดู ซิกข์ ซึ่งจะทาให้เห็นแบบแผนการผสมผสานพหุ
วัฒนธรรมของแม่สอดได้อย่างชัดเจนมากขึ้น อีกทั้งจะสามารถวิเคราะห์การปรับตัวและการอยู่ร่วมกัน
ระหว่างผู้คนต่างศาสนาโดยปราศจากความขัดแย้ง ที่สามารถนาไปปรับใช้กับพื้นที่ชายแดนอื่นได้ เพื่อ
เป็นตัวอย่างหรือแนวทางในการสร้างประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
(4) ศึกษาผลกระทบทางสังคมต่อกระบวนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่จะส่งผลกระทบต่อ
วิถีการดาเนินชีวิตของคนแม่สอด รวมถึงประเด็นการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ส่งผลกระทบ
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ต่อความเป็นท้องถิ่นแม่สอด โดยเฉพาะวิถีชีวิตของการอยู่ร่วมกัน ความสัมพันธ์ทางศาสนา สังคม
และวัฒนธรรม ภาพเหล่านี้อาจล่มสลายหายไป หากไม่ได้มีการศึกษาการเตรียมพร้อมรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะความเป็นเมื องเศรษฐกิจที่มีคนภายนอกมาอยู่มากขึ้น ซึ่งคนท้องถิ่นอาจจะ
ต้ อ งอพยพไปอยู่ ช านเมื อ งหรื อ หรื อ พื้ น ที่ อื่ น การรั ก ษาประเพณี ท้ อ งถิ่ น ของแม่ ส อด
อาจลดน้อยลงไป เพราะการรุกคืบเข้ามาของวัฒนธรรมใหม่ ๆ ในยุคประชาคมอาเซียน
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ชื่อ

ตำแหน่ง

วันที่
สัมภำษณ์
5 ส.ค.58

1. พระครูสุวิมลกิตติสาร กิตฺติสาโร

เจ้าคณะอาเภอท่าสองยาง,เจ้าอาวาสวัดอมราวดี(ห้วยม่วง)

2. พระมหานวปฎล กุสลญาโณ
3. พระครูอาทรกิจจานุกูล ปุญฺญชโย

รองเจ้าคณะอาเภอแม่สอด
เจ้าคณะตาบลท่าสายลวดและรองเจ้าอาวาสวัดท่าสายโทร
เลข

5 พ.ย.58
5 ส.ค.58

4. พระครูสมุหศักดิ์ชัย กตปุญโญ
5. พระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒนเมธี(ดร.)
6. พระครูสุชาติ วรนิเวศน์
7. พระอธิการณรงค์ เตโช
8. พระจ่าจ่อย กิตฺปาโล
9. พระบุญ ปสสครุโก
10. พระธวัชชัย ธีรปัญโย
11. พระสมยศ จองโป่
12. พระมหายุทธชัย ธมฺมปิโย
13. พระสุชาติ เตชินฺโท
14. พระปัญญา ฐิตสมปันฺโน
15. พระแปง เปมฺสีโล
16. พระทุน เตชะปัญโญ

เจ้าคณะตาบลแม่สอดเขต 1,เจ้าอาวาสวัดมณีไพรสณฑ์
เจ้าคณะตาบลแม่สอดเขต 2 ,เจ้าอาวาสวัดดอนไชย
เจ้าอาวาสวัดวังตะเคียน
เจ้าอาวาสวัดท่าอาจใหม่
เจ้าอาวาสวัดไทยวัฒนาราม
เจ้าอาวาสวัดแม่ซอดน่าด่าน
เจ้าสานักสงฆ์ป่าถาภูผาธรรม(โรงโม่)
เจ้าสานักสงฆ์คอกช้างเผือก
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไทยวัฒนาราม
พระไทยเชือสายไทใหญ่ วัดไทยวัฒนาราม
พระเมียนมาจากรัฐมอญ วัดท่าสายโทรเลข
พระไทย วัดท่าสายโทรเลข
พระเมียนมาจากเมืองตะโถ่ง สานักสงฆ์ป่าถาภูผาธรรม(โรง
โม่)

18 ต.ค.58
14 ก.ย.58
18 ส.ค.58
23 ก.ย.58
10 ส.ค.58
18 มิ.ย.59
6 ส.ค.58
14 ส.ค.58
16 พ.ย.58
2 ส.ค. 58
24 ต.ค.58
24 ต.ค.58
4 ส.ค.58

17. พระโทนี่ วินาสยะ

พระเมียนมาจากเมืองเมียวดี สานักสงฆ์ป่าถาภูผาธรรม
(โรงโม่)

24 ต.ค.58

18. พระโกวิต๊ะ กิตฺติปัญโญ
19. พระวศิน ธนวงโส
20. พระสมุหธัญนพ ฐานฺวโร
21. พระไกรฤกษ์ มหัพภโล
22. พระหลาย สิตฺมาโล
23. พระเย็ง อตฺจันโท
24. สามเณรขจรยศ วงศ์แก้ว
25. พระสุเมศ สุเมโธ
26. พระบริบูรณ์ วิสุทธสีโล
27. พระอธิการกมล กมโล
28. พระสมศักดิ์ วิปโร
29. พระกล้าหาญ อาสโภ

พระเมียนมา จากย่างกุ้ง วัดตรีรัตนาราม(หนองบัวคูณ)
พระไทย วัดอมราวดี(ห้วยม่วง)
เจ้าสานักสงฆ์รวมใจสามัคคี
พระไทย สานักสงฆ์รวมใจสามัคคี
พระไทย สานักสงฆ์รวมใจสามัคคี
พระปะโอ จากเมืองพะอ่าง สานักสงฆ์รวมใจสามัคคี
สามเณรไทย สานักสงฆ์รวมใจสามัคคี
เลขาเจ้าคณะตาบลแม่สอดเขต 1 วัดมณีไพรสณฑ์
พระไทย วัดมณีไพรสณฑ์
เจ้าอาวาสวัดไตรรัตนาราม
เจ้าสานักสงฆ์ป่าใหม่ดวงดี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสสัดแม่ต้านเหนือ อาเภอท่าสองยาง

10 ส.ค.58
15 ก.ย.58
15 พ.ย.58
15 พ.ย.58
15 พ.ย.58
15 พ.ย.58
24 ต.ค.58
29 ต.ค.58
29 ต.ค.58
28 ส.ค.58
25 ส.ค. 58
21 ก.ย.58

128
รายชื่อฆราวาสผู้ให้การสัมภาษณ์

129

130
แนวคาถามสาหรับพระสงฆ์
ใช้สัมภาษณ์พระสังฆาธิการ เจ้าคณะอาเภอแม่สอด เจ้าคณะตาบลในอาเภอแม่สอด เจ้า
อาวาสหรื อประธานคณะสงฆ์ในวัดและสานักสงฆ์ในตาบลท่าสายลวดพระสงฆ์ช าวเมียนมา และ
พระสงฆ์ชาวไทย ประกอบด้วยประเด็นสาคัญ ดังต่อไปนี้
1) ชาติพันธุ์ของผู้ให้ข้อมูล
2) ภูมิลาเนาเดิม
3) ลักษณะการย้ายถิ่นมาประเทศไทย สาเหตุในการย้ายถิ่น เหตุผลในการเลือกจาวัดในพื้นที่แม่สอด
4) ประสบการณ์การบวชมาอยู่วัดปัจจุบันได้กี่ปี
5) ระดับการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม
6) ตาแหน่งทางสงฆ์และบทบาทหน้าที่
7) ระดับสังฆาธิการ: มีบทบาทในการพิจารณาอนุมัติการสร้ างศาสนสถาน การใช้พื้นที่ทางศาสนาทั้ง
วัดไทยและเมียนมาร์อย่างไรมีนโยบายต่อการปฏิบัติทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมอย่างไร
8) ระดับเจ้าอาวาส เจ้าสานักสงฆ์: มีการปฏิบัติทางศาสนาตามนโยบายจากสังฆาธิการหรือกฎหมาย
สงฆ์อย่างไร มีการปฏิบัติตามความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนอย่างไร มีการผสมผสานหรือไม่ อย่างไร
9) มีการพัฒนาและใช้ประโยชน์พื้นที่ทางศาสนาอย่างไร
10) ข้อมูลวัด จานวนพระสงฆ์ที่อยู่ในวัด ชาติพันธุ์ของพระสงฆ์ในวัด
11) การสร้ า งและใช้ ป ระโยชน์ พื้ น ที่ ท างศาสนา สิ่ ง ก่ อ สร้ า งในวั ด มี อ ะไรบ้ า ง การวางผั ง
สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมเป็นอย่างไร ใครเป็นผู้สร้างและมีการใช้ประโยชน์อย่างไร
12) ความเชื่อทางศาสนา มีความเหมือนหรือแตกต่างจากชาติพันธุ์อื่นหรือไม่อย่างไร และมีการปรับ
ประยุกต์ความเชื่อผ่านพื้นที่ทางศาสนาหรือประเพณีวัฒนธรรมอย่างไร
13) แบบแผนกิจวัตรของพระสงฆ์มีหลักการปฏิบัติอย่างไร มีความเหมือนหรือแตกต่างจากชาติพันธุ์
อื่นอย่างไรบ้าง
14) แบบแผนการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีเป็นอย่างไร มีการผสมผสานทางศาสนา
ประเพณีและวัฒนธรรมของพุทธศาสนิกชนไทยและเมียนมาอย่างไร
15) ความสัมพันธ์ระหว่างพระสงฆ์กับฆราวาสพระสงฆ์ให้ความสาคัญต่อกิจกรรมทางศาสนาในชุมชน
อย่างไร และมีการปรับประยุกต์กิจกรรมทางศาสนาระหว่างพุทธศาสนิกชนที่มีความแตกต่างทางชาติ
พันธุ์อย่างไร
16) ความคิดเห็นต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นกับอัตลักษณ์อาเซียน แบบแผนการดาเนินชีวิต การปฏิบัติทาง
ศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในแม่สอด เป็นอัตลักษณ์ของแม่
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แนวคาถามสาหรับฆราวาส
ใช้ สั ม ภาษณ์ เ จ้ า หน้ า ที่ แ ละบุ ค ลากรในหน่ ว ยงานและเครื อ ข่ า ยองค์ ก รทางพุ ท ธศาสนา
ไวยาวัจกรและคณะกรรมการวัด พุทธศาสนิกชนทั้งชาวเมียนมาและชาวไทย ประกอบด้วยประเด็น
สาคัญ ดังต่อไปนี้
1) ชาติพันธุ์ของผู้ให้ข้อมูล
2) ภูมิลาเนาเดิม
3) ที่อยู่ปัจจุบันอาศัยมากี่ปี อยู่ร่วมกับชาติพันธุ์อื่นด้วยหรือไม่ อย่างไร
4) ลักษณะการย้ายถิ่นมาประเทศไทยสาเหตุการย้ายถิ่น เหตุผลในการเลือกอยู่ในชุมชนนี้
5) อาชีพ สถานที่ทางาน
6) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานองค์กรเครือข่ายพระพุทธศาสนา : มีหน้าที่ในการดูแล บริหารจัดการ
สนั บ สนุ น กิ จ กรรมของพุ ท ธศาสนิ ก ชนไทยและเมี ย นมาบนพื้ น ฐานความเป็ น ทางการอย่ า งไร
หน่วยงานมีนโยบายและแนวทางในการดาเนินกิจกรรมดังกล่ าวจากอดีต ปัจจุบันและอนาคตเป็น
อย่างไร
7) ไวยาวัจกรและคณะกรรมการวัด : มีหน้าที่ในการดูแล บริหารจัดการ กิจกรรมทางศาสนา
ประเพณีและวัฒนธรรมบนพื้นฐานหลักศรัทธาของพุทธศาสนิกชนไทยและเมียนมาอย่างไร มีบทบาท
ต่ อ การสร้ า งและใช้ ป ระโยชน์ พื้ น ที่ ท างศาสนาวิ ถี ป ฏิ บั ติ ท างศาสนา และบทบาทต่ อ การสร้ า ง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระสงฆ์กับฆราวาสอย่างไร
8) แบบแผนการดาเนินชีวิตเป็นอย่างไร มีความเชื่อทางศาสนาหรือความเชื่อท้องถิ่นอย่างไรและใช้
ชีวิตตามหลักพุทธศาสนาอย่างไรบ้าง มีความเหมือนหรือแตกต่างจากชาติพันธุ์อื่นอย่างไรบ้าง
9) มีการสร้างและใช้ประโยชน์พื้นที่ทางศาสนาที่ไหน อย่างไร มีความสาคัญอย่างไร
10) ประเพณีและพิธีกรรมทางศาสนา จัดขึ้นที่ไหน เวลาใด มีใครเข้าร่วม ประเพณีหรือพิธีกรรมมี
ความสาคัญอย่างไร มีขั้นตอนอย่างไร มีการปรับประยุกต์ประเพณีหรือพิธีกรรมทางศาสนาอย่างไร มี
การผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างชาติพันธุ์หรือไม่ อย่างไร
11) ความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน มีวิธีการอยู่ร่ว มกันในชุมชนอย่างไร ธารงอัตลักษณ์ของตน
หรือมีการปรับตัวให้เข้ากับชุมชนอย่างไรบ้าง
12) ความคิดเห็นต่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นกับอัตลักษณ์อาเซียน แบบแผนการดาเนินชีวิต การปฏิบัติทาง
ศาสนา ความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในแม่สอด เป็นอัตลักษณ์ของแม่
สอดหรือไม่ อย่างไร มีความเข้าใจต่ออัตลักษณ์อาเซียนหรือไม่ สิ่งเหล่านี้มีความสัมพันธ์ต่อกันหรือไม่
อย่างไร
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