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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาประวัติพระเจาทันใจและแหลงทองเที่ยวประดิษฐาน

พระเจาทันใจ 2) ศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวที่ประดิษฐานพระเจาทันใจ 

3) หาแนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่ประดิษฐานพระเจาทันใจ เปนการวิจัยแบบผสานวิธี พื้นที่วิจัย 

คือวัด 9 แหงในเขตคูเมืองจังหวัดเชียงใหม ไดแก วัดพระสิงหวรมหาวิหาร วัดเชียงยืน วัดเจดีย

หลวงวรวิหาร วัดพันอน วัดศรีเกิด วัดราชมณเฑียร วัดอินทขีลสะดือเมือง วัดเจ็ดลิน และวัดอุโมงค 

มหาเถรจันทร กลุมตัวอยาง 180 คน แบงออกเปน 2 กลุม คือ 1) พระภิกษุ ผูประกอบการทองเที่ยว 

เจาหนาที่เทศบาล เจาหนาที่สํานักงานการทองเที่ยว และมัคคุเทศก จํานวน 30 คน ใชการคัดเลือก

แบบเจาะจง 2) นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาสักการะพระเจาทันใจ จํานวน 150 คน โดยใช

การคัดเลือกแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามสําหรับเก็บขอมูลเชิงปริมาณและ 

แบบสัมภาษณกับการสนทนากลุมใชเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะหขอมูลโดยใช รอยละ คาเฉลี่ย 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเขยีนบรรยายเชิงพรรณนา 

 ผลการวิจัยพบวา 1) พระเจาทันใจในแหลงทองเที่ยวทั้ง 9 แหง มีประวัตินาเชื่อถือ เกาแก 

สงางาม และเปนพระพุทธรูปที่ถูกสรางเสร็จภายในวันเดยีว 2) นักทองเที่ยวสวนใหญเช่ือในความศักดิ์สิทธ

ของพระเจาทันใจและมาบูชาเพื่อขอโชคลาภ วัตถุที่ใชในการบูชา คือ ดอกมะลิและพวงมาลัย  

โดยสวนมากมาบูชาปละครั้ง โดยมากับครอบครัว 3) สําหรับแนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

ที่ประดิษฐานพระเจาทันใจทั้ง 9 แหง มี 3 แนวทาง คือ 3.1) ดานประวัติ ควรใหความสําคัญกับ 

การประชาสัมพันธหรือทําปายประวัติพระเจาทันใจใหนักทองเที่ยวทราบถึงความสําคัญ 3.2) ดานสิ่งอํานวย

ความสะดวกและที่ตั้ง ควรใหความสําคัญกับที่ตั้งใหมีจุดเดน และปายบอกที่ตั้งพระเจาทันใจ 

3.3) ดานความเช่ือ ควรมผูีใหคําแนะนําเกี่ยวกับประวัติและพธิกีรรมที่ถูกตองเกี่ยวกับพระเจาทันใจ 

 คําสําคัญ: พระเจาทันใจ การพัฒนาการทองเท่ียว การทองเท่ียวเชิงศาสนา 
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Abstract 

 The purpose of this study were: 1) to study a history of Prajao Tanjai and tourist 

attractions with contain Phrajao Tanjai. 2) to study tourist attractions which contain Prajao 

Tanjai, and 3) to set up guidelines for developing tourist attractions containing. This study 

assesses the utility of mixed methods designs that integrate qualitative and quantitative data 

through a transformative process. The research areas were 9 temples in Chiang Mai 

including: Wat Phra Singh, Wat Chiang Yuen, Wat Che di Luang, Wat Phan Aon, Wat See 

Kurt, Wat Rajmonthean, Wat Inthakin sadue Mueng, Wat Jed Lin, and Wat U - Mong 

Mahaterajan. Research tools was comprised a set of questionnaires, interview form, and 

group discussion were used for data collection administered with sample group of 180 

people. Samples were divided into two groups i.e. 1) The sample group by purposive 

sampling of this study was 30 people consists of monks, tour operators, municipal officials, 

travel agents, and tour guides. 2) A total of 150 people consists of Thai tourists that were 

chosen by using an accidental sampling method. Obtained data were analyzed by using 

descriptive statistics i.e. percentage, mean, and standard deviation including to descriptive 

research. 

 The findings were that: 1) Prajao Tanjai from 9 temples has a faithfulness of 

history, ancient, attractiveness and the Buddha image was built and finished in one day.           

2) The most of tourists believe in the holiness of Prajao Tanjai and come to worship in once 

year with family for the good fortune. The objects used to worship are jasmine and garland. 

And 3) A guideline for developing tourist attractions which contain Prajao Tanjai in 9 places 

have three ways: 3.1) The history aspect: There should focus on public relations or create 

the poster of Prajao Tanjai’s history that can make the tourists know the importance of 

Prajao Tanjai. 3.2) The facilities and location aspect should give priority to a prominent point 

of location and guide post. and 3.3) The faithful aspect should have an advisor to give 

guidance about history and right rituals for Prajao Tanjai. 

 Keywords: Phrajao Tanjai, Development of Tourism, Religion Tourism 

  



วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 23 ฉบับที่ 45 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 

Journal of Chandrakasemsarn Vol. 23 No. 45 July – December, 2017 

67 

บทนํา 

 การทองเที่ยวเชิงศาสนา (Religion tourism) และการทองเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ (Spiritual 

tourism) กลายเปนการทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมเปน อยางมากจากนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ

ชาวตางประเทศ โดยใหความสนใจเปนพิเศษกับวัด แหลงโบราณสถาน และสถานที่ปฏิบัติธรรม 

เนื่องจากวัดเปนมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยที่มเีอกลักษณเฉพาะตัว และมีการถายทอด

มรดกทางวัฒนธรรมสืบเนื่องมาเปนเวลาชานาน ตามคติความเช่ือที่วาการไดมาสักการะสถานที่

ศักดิ์สทิธิ ์รวมทําบุญ บรจิาคทาน ปฏบิัตบิูชา จะนําความเปนสริมิงคลมาสูชีวิตและครอบครัวของ

ผูที่ไดไปสักการะ ขอพร และยังสามารถสรางเสริมกําลังใจใหเกิดขึ้นทําใหจิตใจผองใส วัดเปนแหลง

ทองเที่ยวที่สะทอนใหเห็นถึงอารยธรรม และรองรอยวิถีชีวิตในอดีตที่มีลักษณะกลมกลืน ระหวาง

ชุมชน วัด และสิ่งแวดลอมบนพื้นฐานของความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ความเช่ือทองถิ่น และ

ยังเปนแหลงรวมขอมูลดานประวัติศาสตร ศิลปกรรม สถาปตยกรรม รวมทั้งเช่ือมโยงความเปนมา 

ของวัฒนธรรม และการตั้งถิ่นฐานของชุมชน จากการศึกษาของประทีป พืชทองหลาง (2558) 

พบวา แหลงทองเที่ยวประเภทวัดเปนสถานที่ที่มีประวัติศาสตร คุณคา และมีศักยภาพสูงในการพัฒนา 

ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนา โดยเฉพาะวัดที่มีชื่อเปนมงคล เชน วัดดวงดี วัดลอยเคราะห  

วัดชัยมงคล วัดหมื่นลาน เปนตน หรือมีเจดียหรือพระพุทธรูปที่สําคัญ ที่มีประวัติความเช่ือ

เกี่ยวกับความศักดิ์สทิธิ์ 

 พระเจาทันใจ หลวงพอทันใจ หรอืพระทันใจ เปนพระพุทธรูปที่สรางเสร็จภายในหนึ่งวัน 

เปนการสรางพระพุทธรูปที่ปรากฏในคติความเช่ือของลานนาและพื้นที่ใกลเคียง พระเจาทันใจ 

ไดช่ือวาเปนพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ คนลานนาเช่ือวา พระเจาทันใจศักดิ์สิทธิ์ ขอพรไดทันใจ

เหมือนช่ือพระพุทธรูป ดังนั้น ประชาชนที่เดินทางมารวมสรางพระพุทธรูป มีความเช่ือวาการสราง

พระพุทธรูปมอีานสิงสมาก สามารถชวยใหพนจากความทุกข เมื่อตายไปแลวก็ไดขึ้นสวรรค อีกทั้ง

เปนการสืบทอดพระพุทธศาสนา สําหรับพระเจาทันใจสรางสําเร็จใน 1 วัน สามารถดลบันดาล 

ในสิ่งที่อธิษฐานใหสมปรารถนาไดรวดเร็วทันใจที่สําคัญ คือ ผูสรางพระเจาทันใจมุงม่ันสรางพระเจาทันใจ

เพื่อใหเปนสัญลักษณทางพระพุทธศาสนา และเปนศูนยรวมจิตใจของชาวพุทธ การสรางพระเจาทันใจ

สามารถทําสําเร็จไดรวดเร็วทันใจภายใน 1 วัน แสดงถึงความสามัคคีรวมมือรวมใจของชาวบาน 

พระสงฆ ที่ถึงพรอมดวยความเช่ือม่ัน ความตั้งใจควบคูอธิษฐานจิต การรวมกําลังทรัพย กําลัง

แรงงานเพื่อรวมสรางพระเจาทันใจ และแสดงถึงความเขมแข็งของพุทธศาสนิกชน (วิโรจ นาคชาตรี, 

2557) พระเจาทันใจที่มีช่ือเสียงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนและนักทองเที่ยวรูจักกันดี คือ 

พระเจาทันใจ วัดพระธาตุดอยคํา ตําบลแมเหียะ อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมเปนพระพุทธรูป

ซึ่งสรางขึ้นในรัชสมัย พญากือนา กษัตริยแหงอาณาจักรลานนา ปจจุบันมีชื่อเสียงอยางมาก 
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ในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์หลายตอหลายครั้งที่มีผูเดินทางมาขอพร บนบานแลว ประสบ

ความสําเร็จและไดเดนิทางกลับมาถวายดอกมะลเิพื่อแกบน 

 องคความรูเดิมจากงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับพระเจาทันใจจากการตรวจเอกสารในเบื้องตน 

พบวา มีการศึกษาในวงแคบ มีขอมูลเพียงเล็กนอย เชน ความเช่ือเรื่องปาฏิหาริยพระเจาทันใจ: 

ศกึษาเฉพาะกรณวีัดยอดแกวศรบีุญเรอืง วโิรจ นาคชาตร ี(2557) ไดศึกษาที่มาของพระเจาทันใจ 

พฤติกรรมการแกบนพิธีการบวงสรวงและความเช่ือพระเจาทันใจที่มีตอคนไทยตั้งแตอดีตจนถึง

ปจจุบัน สวนการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่ประดิษฐานพระเจาทันใจนั้นยังไมพบ งานวิจัยเรื่องนี้       

จะมาเติมเต็มสวนที่ขาดและใหเห็นภาพใหญของการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่ประดิษฐานพระเจาทันใจ

อยางครอบคลุม การเก็บขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวที่ประดิษฐานพระเจาทันใจในเบื้องตนของ

คณะผูวิจัยเพื่อคนหาศึกษา และหาแนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเพราะสักการะพระเจาทันใจ 

แหงใหมนอกเหนือจากพระเจาทันใจ วัดพระธาตุดอยคําแลว พบวา วัดสําหรับในเขตคูเมือง

จังหวัดเชียงใหมนั้นมีวัดที่ประดิษฐานพระเจาทันใจหลายแหงซึ่งสามารถพัฒนาเปนแหลง

ทองเที่ยวเชิงศาสนาได ในบรรดาวัดเหลานั้น คณะผูวิจัยไดคัดเลือกวัด 9 แหง คือ วัดศรีเกิด        

วัดเจ็ดลิน วัดอินทขีลสะดือเมือง วัดพระสิงหวรมหาวิหาร วัดเจดียหลวงวรวิหาร วัดพันอน          

วัดราชมณเฑียร วัดเชียงยืน และวัดอุโมงคมหาเถรจันทร ที่สามารถพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว

เพื่อกราบไหวสักการะพระเจาทันใจได เนื่องจากเปนวัดที่มีที่ตั้งไมหางกันนัก เหมาะสําหรับ

นักทองเที่ยวที่ไมเรงรีบ สามารถเดินทางทองเที่ยวดวยเทา ปนจักรยานสัมผัสความงามของ

ศิลปกรรม สถาปตยกรรมของวัด สักการะ ขอพรพระเจาทันใจได คณะผูวิจัยไดใชแนวคิด           

การพัฒนาการทองเที่ยว แนวคดิเกี่ยวกับความเช่ือ และแนวคิดการบูชาและการบนบาน เพื่อเปน

กรอบแนวคดิในการวจัิยเพื่อใชในการตอบคําถามการวจัิยในครัง้นี้ 

 บทความวิจัยนี้ คณะผูวิจัยไดนําเสนอผลการศึกษาประวัติพระเจาทันใจ และแหลง

ทองเที่ยวที่ประดิษฐานพระเจาทันใจ พฤติกรรมการทองเที่ยวที่ประดิษฐานพระเจาทันใจ และ

แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่ประดษิฐานพระเจาทันใจของวัด 9 แหง ในเขตคูเมือง อําเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งผลจากการวิจัยจะเกิดประโยชนตอการทองเที่ยวเชิงศาสนา และ

เทศบาลนครเชียงใหม ที่สามารถนําวิจัยนี้ไปเผยแพรเพื่อสงเสริม และจัดการการทองเที่ยว         

เชิงศาสนาในจังหวัดเชียงใหมใหมปีระสทิธภิาพมากขึ้น 
 

วัตถุประสงคการวจัิย 

 1. เพื่อศกึษาประวัตพิระเจาทันใจและแหลงทองเที่ยวที่ประดษิฐานพระเจาทันใจ 

 2. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมของนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวที่ประดษิฐานพระเจาทันใจ 

 3. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่ประดษิฐานพระเจาทันใจ 
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ขอบเขตการวจัิย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร คือ ผูที่มีสวนเกี่ยวของในแหลงทองเที่ยวทั้ง 9 แหลง คือ พระภิกษุ 

ผูประกอบการทองเที่ยว เจาหนาที่เทศบาล เจาหนาที่สํานักงานการทองเที่ยว มัคคุเทศก และ

นักทองเที่ยวชาวไทย กลุมตัวอยาง จํานวน 180 คน แบงออกเปน 2 กลุม คือ พระภิกษุ 

ผูประกอบการทองเที่ยว เจาหนาที่เทศบาล เจาหนาที่สํานักงานการทองเที่ยว และมัคคุเทศก 

จํานวน 30 คน ใชการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และนักทองเที่ยวชาวไทย 

ที่เดินทางมาสักการะพระเจาทันใจ โดยใชการคัดเลือกแบบบังเอิญ (Haphazard or Accidental 

Sampling) จํานวน 150 คน จากนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวในวัดทั้ง 9 แหงในวันเสาร 

และอาทติย ระหวางเดอืนสงิหาคม - ธันวาคม 2559 
  

วธิดีําเนินการวจัิย 

 เครื่องมอืการวจัิย 

 เครื่องมือที่ใชในการวจัิย 3 ชนดิ คอื 

  1. แบบสอบถาม ประกอบดวยคําถามปลายปด (Close - Ended Question) 

แบงออกเปน 3 ตอน ไดแก ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พฤติกรรมการบูชา ความเชื่อ

ตอพระเจาทันใจ และปจจัยที่สงผลตอการบูชาพระเจาทันใจ 

  2. แบบสัมภาษณ ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยว

ประดิษฐานพระเจาทันใจ 4 ดาน ไดแก ดานอาคารสถานที่ ดานการจัดการทัศนียภาพของ

สถานที่ ดานการรองรับนักทองเที่ยว และดานการใหคุณคาทางจติใจและปญญา 

  3. แบบสนทนากลุม ประกอบดวยประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาทองเที่ยวอยาง

ยั่งยืนโดยชุมชน ไดแก แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน แนวทางพัฒนารูปแบบ 

การทองเที่ยว เสนทาง กิจกรรม แนวทางการพัฒนาทางการตลาดการทองเที่ยว แนวทางการพัฒนา

ขีดความสามารถในการใหบริการทองเที่ยวในชุมชน และแนวทางการอนุรักษ ทรัพยากร 

การทองเที่ยวในชุมชน 

  การรวบรวมขอมูล 

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed - Method Research) ระหวางการวิจัย 

เชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้ 

  1. การวิจัยเชิงปริมาณ ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

จากนักทองเที่ยวชาวไทย จํานวน 150 คน 
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  2. การวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการสํารวจเอกสาร การสัมภาษณ และสนทนากลุมกับ

นักทองเที่ยวและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับแหลงทองเที่ยว คือ พระภิกษุ ผูประกอบการทองเที่ยว 

เจาหนาที่เทศบาล เจาหนาที่สํานักงานการทองเที่ยว และมัคคุเทศก จํานวน 30 คน 

 การวเิคราะหขอมูล 

 1. ขอมูลเชิงปริมาณ นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามนักทองเที่ยวที่ผานการตรวจสอบ

ความสมบูรณแลว โดยเลอืกแบบสอบถามที่มขีอมูลครบถวนมาจัดระเบยีบขอมูลแลวทําการวิเคราะห

ดวยโปรแกรมคอมพวิเตอรสําเร็จรูป สถิติที่ใช ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

นําผลที่ไดจากการวเิคราะหทัง้หมดมาสรุปและอภปิรายผล 

 2. ขอมูลเชิงคุณภาพ นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจเอกสาร การสํารวจ สัมภาษณ และ

สนทนากลุม มาวเิคราะหเชิงเนื้อหา (Content analysis) สรุปประเด็น แลวเขยีนบรรยายเชิงพรรณนา 
 

ผลการวจัิย 

 1. ประวัตพิระเจาทันใจและแหลงทองเที่ยวที่ประดษิฐานพระเจาทันใจ 

 พระเจาทันใจเปนพระพุทธรูปที่สรางเสร็จภายใน 1 วัน มีช่ือที่ใชเรียกอื่น ๆ คือ “หลวงพอ

ทันใจ หรือ พระทันใจ” เปนการสรางพระพุทธรูปที่ปรากฏในคติความเชื่อทางดินแดนภาคเหนือ

ของประเทศไทยและประเทศใกลเคยีง “พระเจาทันใจ” ไดช่ือวาเปนพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ คนไทย

ภาคเหนือเช่ือวา “พระเจาทันใจเปนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ขอพรไดทันใจเหมือนช่ือพระพุทธรูป” 

ประชาชนที่เดินทางมารวมสรางพระพุทธรูป มีความเช่ือวาการสรางพระพุทธรูปมีอานิสงสมาก 

สามารถชวยใหพนจากความทุกข เมื่อตายไปแลวก็ไดขึ้นสวรรคอีกทั้งเปนการสืบทอด

พระพุทธศาสนา สําหรับพระเจาทันใจสรางสําเร็จใน 1 วัน สามารถดลบันดาลในสิ่งที่อธิษฐานให

สมปรารถนาไดรวดเร็วทันใจที่สําคัญ คือ ผูสรางพระเจาทันใจมุงม่ันสรางพระเจาทันใจเพื่อให

เปนสัญลักษณทางพระพุทธศาสนา และเปนศูนยรวมจิตใจของชาวพุทธ การสรางพระเจาทันใจ

สามารถทําสําเร็จไดรวดเร็วทันใจภายใน 1 วัน แสดงถึงความสามัคคีรวมมือรวมใจของชาวบาน 

พระสงฆ ที่ถึงพรอมดวยความเช่ือม่ัน ความตั้งใจควบคูอธิษฐานจิต การรวมกําลังทรัพย กําลัง

แรงงานเพื่อรวมสรางพระเจาทันใจ พระเจาทันใจเปนพระพุทธรูปที่พบไดเกือบทุกวัดในลานนา 

มีความแตกตางกันไปทั้งขนาดและวัสดุที่สรางขึ้นอยูกับกําลังศรัทธา (วิโรจ นาคชาตรี, 2557)  

ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 พระเจาทันวัดเชียงยนื 
 

 พระเจาทันใจเปนพระพุทธรูปที่พบทั่วไปในวัดของลานนา มีความแตกตางกันไปทั้งวัสดุ

และขนาดที่สราง เชน อิฐ ไม สําริด ปูน และพระพุทธรูปจะมีขนาดเล็กใหญเทาใดก็ได ในวัด 

บางแหงอาจจะมีพระเจาทันใจหลายองค แตนิยมประดิษฐานพระเจาทันใจไวในวิหารขนาดเล็ก

แยกจากพระพุทธรูปทั่วไป วิหารนี้เรียกวา “วิหารพระเจาทันใจ” เพื่อความสะดวกในการกราบ

ไหวบูชา (อรุณรัตน วิเชียรเขียว, 2558) สําหรับตํานานปรัมปราเกี่ยวกับพระเจาทันใจใน

จังหวัดเชียงใหม มีเรื่องเลาวา มีหญิงชราคนหนึ่งมาบูชาพระเจาทันใจ และอธิษฐานขอใหตนเอง

หายจากโรคภัยไขเจ็บ ถาหายโดยเร็ว จะถวายผลไม 5 ชนิด นางกราบเสร็จแลวจึงกลับบาน  

อกีสองสามวันตอมา อาการเจ็บปวยของนางก็หายเปนปกติ นางจึงไดกลับมาถวายผลไมแกพระเจาทันใจ

ตามที่บนบานไว ชาวบานจงึเช่ือวา พระเจาทันใจมคีวามศักดิ์สทิธิ์ (ปฐม หงสสุวรรณ, 2554) 

 2. แหลงทองเที่ยวที่ประดษิฐานพระเจาทันใจ 

  2.1 วัดพระสิงควรมหาวิหาร ตั้งอยูบนถนนสามลาน สรางโดยพญาผายู กษัตริย

เชียงใหมราชวงศมังราย สรางขึ้นในป พ.ศ. 1888 สรางเจดียสูง 23 วา เพื่อบรรจุพระอัฐิ

ของ พญาคําฟู 3 5 พระราชบิดา ตอมาอีก 2 ป ไดสรางพระอาราม เสนาสนวิหาร ศาลาการเปรียญ 

หอไตร และกุฏิสงฆ เมื่อสรางเสร็จทรงตั้งชื่อวา "วัดลีเชียงพระ" สมัยพระเจาแสนเมืองมา 35ขึ้น

ครองนครเชียงใหม 35โปรดใหอัญเชิญพระพุทธสิหิงค 35มาจากเมืองเชียงรายมาประดิษฐาน วิหาร 

พระเจาทันใจ บูรณะเมื่อป 2538 เพื่อรวมสมโภชเมืองเชียงใหม 700 ป เปนโบสถหลังนอย 

ที่ตัง้อยูภายในโบสถหลังเล็ก หนาโรงอาหาร ในเขตบรเิวณโรงเรยีนธรรมราชศกึษา 

  2.2 วัดราชมณเฑียร เปนวัดเกาแก สรางขึ้นเมื่อป พ.ศ. 1974 เปนวัดแรกที่พระเจา

ติโลกราช กษัตริยแหงราชวงศมังราย ทรงสรางขึ้นในรัชสมัยของพระองค ดวยความศรัทธา

พระองค และพระมหาเทวีทรงโปรดใหรื้อพระตําหนักราชมณเฑียรสวนพระองคมาสรางเปนวัด

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%9F%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C
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ถวายแดพระมหาญาณคัมภีรมหาเถระและคณะทรงพระราชทานนามพระอารามนี้วา “วัดราชมณเฑียร” 

และเปลี่ยนช่ือเปน “วัดมณเฑียร” ในรัชสมัยของพระเจาติโลกราชเจริญรุงเรืองมาก เนื่องจาก

เปนวัดที่อยูในพระบรมราชูปถัมภของพระองค และไดรับการทํานุบํารุงจากราชวงศมังรายสืบตอ 

กันมา พระเจาทันใจองคนี้ เรียกวา “พระเจาหลวงทันใจ” ซึ่งมีขนาดใหญที่สุดเปนปูนปนสีขาว

องคใหญตระหงาน มีพระพักตร สมบูรณพูนสุข และไมไดอยูในโบสถ แตภายในโบสถจะมี 

หลวงพอเงินทันใจ ที่มลีักษณะงดงาม 

  2.3 วัดอนิทขลีสะดอืเมอืง อยูใกลกับหอศลิปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม3 5 (ศาลากลาง

หลังเกา) และอนุสาวรยีสามกษัตรยิ35เดมิเปนวัดรางและเคยเปนที่ประดิษฐานเสาอินทขีล (เสาหลักเมือง) 

วัดนี้สรางขึ้นราวศตวรรษที่ 19 ในสมัยพญามังราย เพื่อเปนที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองเชียงใหม

หรอืสะดอืเมอืง0 ตอมาไดมยีายสะดอืเมอืงไปอยูที่วัดเจดยีหลวง0 และไดสรางเสาอินทขีลจําลองมา

ตัง้ไวแทน และไดสรางพระวหิารวัดอนิทขลีสะดอืเมอืงขึ้นใหมบนฐานเดิม โดยอัญเชิญพระเจาอุนเมือง 

(หลวงพอขาว) มาประดิษฐานเปนพระประธานอยูภายในพระวิหาร ซึ่งเปนพระพุทธรูปที่สําคัญที่

อยูคูบานคูเมืองเชียงใหมมาเปนเวลานาน หลวงพอเงินสมปรารถนาทันใจ ประดิษฐานในวิหาร 

พอทันใจ ตรงขามโบสถของวัดอนิทขลีสะดอืเมอืง 

  2.4 วัดเจดียหลวงวรวิหาร ตั้งอยูบนถนนพระปกเกลา ตําบลพระสิงห อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม วัดเจดยีหลวงเปนวัดเกาแกในจังหวัดเชียงใหม สรางขึ้นในสมัยพระเจาแสนเมือง 

กษัตริยลําดับ ที่ 7 แหงราชวงศมังราย สันนิษฐานวาวัดแหงนี้สรางในป พ.ศ. 1928 - 1945  

วัดเจดยีหลวงเปนพระอารามหลวงแบบโบราณ พระเจดีย เปนองคพระเจดียที่มีความสําคัญที่สุด

องคหนึ่งในเชียงใหมตั้งอยูกลางใจเมืองเชียงใหม มีพระเจาทันใจอยู 2 องค คือ พระเจาทันใจ 

สรางขึ้นดวยทองสําริด ประทับน่ังขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย มีพุทธลักษณะงดงามมาก

สันนิษฐานวาอาจจะเปนฝมือชางหลวง และพระทันใจพุทธเพชรมงคล สรางขึ้นเมื่อป 2547 ขาง

ในของพระพุทธรูปเปนปูนตัง้อยูบรเิวณดานหลังทางซายของวหิาร 

  2.5 วัดอุโมงคมหาเถรจันทร ตั้งอยูบนถนนราชภาคินัย เดิมเรียกวา วัดมหาพลอย

สะหรนีอยกลางเวยีง หรอืวัดโพธิ์นอยหรอืวัดอุโมงคอรยิมณฑล หรือวัดอุโมงควิหาร สรางขึ้นราว

ปพ.ศ. 1839 – 1840 โดยพระมหากษัตริยสามพระองค 0 คือ พระเจาเม็งราย พญางําเมือง และ 

พอขุนรามคําแหงมหาราช โดยมีหลักฐานจาก “คัมภีรธรรมปญหาเถรจันทศรมณ” ที่บันทึกไววา 

เมื่อครั้งที่สรางเมืองเชียงใหม เมื่อกษัตริยทั้งสามไดวางผังเมืองเรียบรอยแลว จึงไดจัดสราง 

“วัดโพธิ์นอย” ไวที่ในจุดกลางเมอืงขึ้นเปนวัดแรกของเชียงใหม พระเจาทันใจองคที่ 1 ประดิษฐาน

อยูทางดานหลังของเจดียอุโมงคที่มีอายุ 500 ป พระเจาทันใจองคที่ 2 ประดิษฐานทางดานหลัง

ของพระอุโบสถ 

http://www.comingthailand.com/chiangmai/chiangmai-cultural-center.html
http://www.comingthailand.com/chiangmai/threeking-statue.html
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  2.6 วัดเจ็ดลิน สรางขึ้นเมื่อประมาณ 470 ปมาแลว เปนวัดที่เคยใชเปนสถานที่

ประกอบพิธีสรงน้ํามูรธาภิเษกของกษัตริยเชียงใหมในบริเวณวัดมีพระเจดีย และพระพุทธรูป 

ปูนปนปางมารวิชัย 1 องคหลังพระเจดียมีหนองน้ําขนาดใหญซึ่งเปนที่อาศัยอยูของสัตวน้ํานานา 

ชนิด ๆ เชน ปลาดุกรัสเซีย เตา นกกวักที่หาดูไดยาก ชาวบานจึงเรียกช่ือวัดวา “วัดหนองจลิน” 

ตอมาเมื่อมี 2546 ไดเปลี่ยนช่ือใหถูกตองตามใบโฉนด เปน “วัดเจ็ดลิน” พระเจาทันใจสรางขึ้น

เมื่อวันศุกร ที่ 30 พฤษภาคม 2546 หนาตักกวาง 39 นิ้ว สูง 1 เมตร 30 เซนติเมตร ตั้งอยู

บรเิวณขางศาลาเอนกประสงค หันหนาออกมาทางประตูวัด 

  2.7 วัดเชียงยืน เปนวัดนามมงคลของเชียงใหม จากคัมภีรมหาทักษาพยากรณ

พบวา การสรางเมืองเชียงใหมในอดีต จะมีวัดสําคัญตั้งอยูประจําทิศทั้งแปด คือ ดานทิศอุดรนี้ 

(ทิศเหนือ) ถือวาเปนเดชเมือง มีวัดเชียงยืนเปนเดชเมือง อันมีช่ือเรียกวา “วัดฑีฆาชีววัสสาราม” 

ในอดตีเคยเปนวัดหลวงและที่ประทับของพระปฐมสังฆราชเจา สังฆนายกองคแรกของอาณาจักร

ลานนา มีโบราณสถานที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ําคาไดแก พระมหาธาตุเจดีย พระอุโบสถ

รูปทรงแปดเหลี่ยม และพระประธานในวิหารของวัดนามวา “พระสัพพัญูเจาเดชเมือง” 

สิ่งที่เคารพสักการบูชาเกาแกที่มีความสําคัญมากอยูคูกับเมืองเชียงใหมมาแตโบราณ มีพระเจาทันใจ

ทัง้หมด 2 องค 

  2.8 วัดศรเีกดิ ตัง้อยูบนถนนราชดําเนนิ เรียกวา วัดปดจารามหรือพิชราม ไมปรากฏ

หลักฐานวาสรางขึ้นเมื่อใด แตมีช่ือปรากฏในโครงนิราศหริภุญชัย เมื่อประมาณป พ.ศ. 2343 

ซึ่งสมเด็จพระบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานวาอาจมีช่ือวา วัดหลวง

โพธิรุกขพิชชาราม เพราะปรากฏในศิลาจารึกคราวอัญเชิญพระเจาแขงคมเขามาประดิษฐาน 

ในวิหาร สมัยพระบรมราชาธิบดีกาวิละ ไดมีการบูรณปฏิสังขรณเพราะวัดวาอารามตาง ๆ ที่ถูกทอดทิ้ง 

ใหอยูนอกกําแพงเมอืง เนื่องจากเปนระยะที่พมายกทัพมาตีเมืองเชียงใหมและพระบรมราชาธิบด ี

กาวิละทรงจัดยายพระพุทธรูปพระเจาแขงคมจากวัดปาตาลนอยมาประดิษฐานไวที่วัดศรีเกิด 

และสันนิษฐานวาสรางขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2140 ตอมาไดขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมื่อ 

ปพ.ศ. 2478 มีพระเจาทันใจตั้งอยูตรงซุมพระพุทธรูปพระเจาทันใจรอบตนโพธิ์อยูดานหลัง 

พระวหิารพระเจาแขงคม 

  2.9 วัดพันอน สรางเมื่อประมาณ พ.ศ. 2044 ในรัชสมัยของพระเมืองแกวกษัตริย

แหงราชวงศมังราย คําวา “พันอน” นั้น สันนิษฐานไดวาเปนช่ือผูสรางวัด ผูสรางเปนทหารหรือ 

ขุนนางที่มีบรรดาศักดิ์เปน “พัน” และมักจะนําช่ือตนเองหรือสถานที่บริเวณนั้น ๆ เปนชื่อของวัด 

ที่ตนสรางและคงมนีามวา “อน” เมื่อสรางวัดแหงนี้เสร็จจึงใหมนีามวา “วัดพันอน” 

 สรุปไดวา แหลงทองเที่ยวที่ประดิษฐานพระเจาทันใจในแหลงทองเที่ยวทั้ง 9 แหง 

มีประวัตินาเ ช่ือถือ เกาแก สงางาม และเปนพระพุทธรูปที่ถูกสรางเสร็จภายในวันเดียว 
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นักทองเที่ยวสวนใหญเช่ือในความศักดิ์สทิธของพระเจาทันใจและมาบูชาเพื่อขอโชคลาภ วัตถุที่ใช

ในการบูชา คอื ดอกมะลแิละพวงมาลัย โดยสวนมากมาบูชาปละครัง้ โดยมากับครอบครัว 

 3. พฤตกิรรมการทองเที่ยวแหลงทองเที่ยวทีป่ระดษิฐานพระเจาทันใจ 

  3.1 ลักษณะการบูชาพระเจาทันใจ ลักษณะการบูชาพระเจาทันใจของนักทองเที่ยว

สวนใหญมีวัตถุประสงคในการบูชาพระเจาทันใจเพื่อขอโชคลาภ จํานวนครั้งในการบูชาปละครั้ง 

สิ่งที่นําไปบูชาดอกไม/พวงมาลัย สวนใหญเคย บนบานกับพระเจาทันใจ เคยบนบานในเรื่องโชคลาภ 

แกบนดวยวธิีถวายผลไม มักจะขอพรในเรื่องโชคลาภ รับรูประวัติพระเจาทันใจมาจากครอบครัว 

ไดรับอิทธิพลการบูชามาจากครอบครัว เมื่อนึกถึงพระเจาทันใจก็จะนึกถึงความศักดิ์สิทธิ ์

ความเช่ือเกี่ยวกับพระเจาทันใจ ทําใหมีโชคลาภ ไปเคารพพระเจาทันใจเมื่อตองการขอพร มักจะ

ไปบูชาพระเจาทันใจเมื่อมโีอกาสในชวงวันหยุด วัดที่เคยไปบูชาพระเจาทันใจ วัดพระธาตุดอยคํา 

  3.2 ปจจัยที่สงผลตอการบูชาพระเจา โดยแบงออกเปน 3 ดาน ไดแก 

   3.2.1 ดานความศักดิ์สิทธิ์ เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมพบวา นักทองเที่ยวมี 

ความคิดเห็นตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.14 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นตอการสรางขวัญและกําลังใจใหตนเองมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.46 

รองลงมาคือความนาเช่ือถือ คาเฉลี่ย 4.40 การบูชาพระเจาทันใจเปนสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใกลเคียง

กับความเช่ือในการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คาเฉลี่ย 4.36 และ 4.32 ทําใหรูสึกสบายใจคาเฉลี่ย 4.30 

อิทธิพลปาฏิหาริยของพระเจาทันใจและมีความศรัทธาตอพระเจาทันใจ มีคาเฉลี่ยเทากัน คือ 

4.26 ชวยใหประสบความสําเร็จในชีวิต คาเฉลี่ย 4.14 ความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจาทันใจ คาเฉลี่ย 

4.08 ความมช่ืีอเสียงของพระเจาทันใจ คาเฉลี่ย 4.06 ความคาดหวังในสิ่งที่จะไดรับจากการอวยพร 

คาเฉลี่ย 4.02 ชวยใหการดําเนินชีวิตดีขึ้น คาเฉลี่ย 4.00 ทําใหฐานะทางการงานดีขึ้นและ 

ความสมหวังในการขอพร คาเฉลี่ย 3.94 และชวยแกปชง คาเฉลี่ย 3.58 

   3.2.2 ดานประวัตเิมื่อพจิารณาโดยภาพรวม พบวา นักทองเที่ยวมีความคิดเห็น

ตอประวัตคิวามเปนมา ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.97 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาความสงางาม

ของพระเจาทันใจ มีความคิดเห็นมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.08 ใกลเคียงกับความเกาแกของพระเจาทันใจ 

คาเฉลี่ย 4.02 และมปีระวัตทิี่มคีวามนาเช่ือถอื คาเฉลี่ย 3.82  

   3.2.3 ดานสิ่งอํานวยสะดวกและสถานที่ตั้ง เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบวา 

นักทองเที่ยวมคีวามคดิเห็นตอสิ่งอํานวยสะดวกและสถานที่ ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.60 เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ พบวา สถานที่เพยีงพอรับนักทองเที่ยวที่มาสักการะพระเจาทันใจ มีความคิดเห็นมาก

ที่สุด เฉลี่ย 4.00 รองลงมาคือสิ่งอํานวยความสะดวกในการบูชา เชน ดอกไม ธูป เทียน คาเฉลี่ย 

3.92 ทัศนยีภาพรอบ ๆ พระเจาทันใจ คาเฉลี่ย 3.88 ความเหมาะสมในการตั้งพระเจาทันใจและ

ความสะดวกในการเรียกรถโดยสาร คาเฉลี่ยเทากันคือ 3.80 ความสะดวกสบายในการจอดรถ 
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คาเฉลี่ย 3.70 ความสะดวกสบายในการเดินทาง คาเฉลี่ย 3.66 เอกสารในการแนะนําขอมูล 

คาเฉลี่ย 3.62 ใกลกับสถานที่บูชาอื่น ๆ คาเฉลี่ย 3.58 หองน้ํามีความสะดวกสบาย คาเฉลี่ย 

3.46 มสีถานที่ใหนั่งพักผอน คาเฉลี่ย 2.94 และวัดใกลกับที่พักอาศัย คาเฉลี่ย 2.90 

 4. แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่ประดษิฐานพระเจาทันใจ 

 ผลจากสัมภาษณและสนทนากลุมกับเจาอาวาส ผูประกอบการทองเที่ยว เจาหนาที่ของรัฐ 

ประชาชน และนักทองเที่ยวได สรุปแนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่ประดิษฐานพระเจาทันใจ

ในเขตอําเภอเมอืง จังหวัดเชียงใหมไวดังนี้ 

  4.1 ดานสถานที่ ควรพจิารณาเรื่องความสะอาด ลานจอดรถ หองน้ํา ความสะดวก

ในการเขาถึง การสื่อสาร ประชาสัมพันธและทําความเขาใจเกี่ยวกับประวัติของพระเจาทันใจ 

ขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนผูแนะนําและใหความรูเกี่ยวกับพระเจาทันใจทั้งเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ 

และนัยเรื่องความสามัคคใีนการสรางพระเจาทันใจ 

  4.2 ดานการจัดการทัศนียภาพสถานที่ประดิษฐานพระเจาทันใจ ควรใหความสําคัญ 

กับการดูแล การจัดผังองคประกอบภูมิสถาปตยกรรมของสถานที่ประดิษฐานพระเจาทันใจ 

เพราะบางแหงไมมีปาย หรือประวัติติดไว ทําใหนักทองเที่ยวไมทราบ หรือบางแหงอยูในจุดอับ  

ไมโดดเดน การแสดงเอกลักษณทางพระพุทธศาสนา 

  4.3 ดานการรองรับนักทองเที่ยว วัดบางแหงที่นักทองเที่ยวรูจักมาก เชน วัดพระสิงห

วรมหาวิหาร วัดเจดียหลวงวรวิหาร เปนตน จะมีนักทองเที่ยวเดินทางมาเที่ยวมาก ปญหาเรื่อง

การรองรับนักทองเที่ยวก็มีมากตามไปดวย เพราะฉะนั้นผูที่เกี่ยวของตองจัดการและเตรียมความพรอม 

ในการรองรับเรื่องนี้ใหได ทัง้นี้เพื่อรักษาความสงบของวัด ไมรบกวนการปฏบิัตธิรรมของพระสงฆ 

  4.4 ดานการใหคุณคาทางจิตใจและปญญา สิ่งสําคัญนอกเหนือจากเรื่อง 

ความศักดิ์สิทธิ์แลว วัดถือวาเปนสถานที่พัฒนาปญญาของพุทธศาสนิกชน ดังนั้น คุณคาทาง

จิตใจที่เกิดจากการเขาวัด ไหวพระแลว หลักธรรมที่วัดจะตองสอดแทรก อธิบายก็ตองให

ความสําคัญ เชน ตดิปายพุทธภาษติ คําคม หลักธรรมสัน้ ๆ ที่เขาใจงาย เปนตน 

 สรุปไดวา แหลงทองเที่ยวประดิษฐานพระเจาทันใจ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมครั้งนี้ 

ไดคนพบขอมูลที่สําคัญดังนี้  

  1. พระเจาทันใจในแหลงทองเที่ยวทั้ง 9 แหง มีประวัตินาเชื่อถือ เกาแก สงางาม 

และเปนพระพุทธรูปที่ถูกสรางเสร็จภายในวันเดียว มีช่ือเสียงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ บนบานขอพร

แลวสมปรารถนา  

  2. พฤติกรรมของนักทองเที่ยวจากผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมของนักทองเที่ยว

สวนใหญเช่ือในความศักดิ์สิทธของพระเจาทันใจและมาบูชาเพื่อขอโชคลาภ วัตถุที่ใชในการบูชา 

คอื ดอกมะลแิละพวงมาลัย โดยสวนมากมาบูชาปละครัง้ โดยมากับครอบครัว  
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  3. แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่ประดิษฐานพระเจาทันใจทั้ง 9 แหง 

ม ี3 แนวทาง คอื 

   3.1 ดานประวัติ ควรใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธหรือทําปายประวัติ

พระเจาทันใจใหนักทองเที่ยวทราบถงึความสําคัญ  

   3.2 ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและที่ตัง้ ควรใหความสําคัญกับที่ตั้งใหมีจุดเดน

และปายบอกที่ตัง้พระเจาทันใจ 

   3.3 ดานความเช่ือ ควรมีผูใหคําแนะนําเกี่ยวกับประวัติและพิธีกรรมที่ถูกตอง

เกี่ยวกับพระเจาทันใจ 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

 ผลจากการศึกษาเอกสารและสํารวจประวัติพระเจาทันใจในแหลงทองเที่ยวทั้ง 9 แหง 

พบวา มีประวัตินาเช่ือถือ เกาแก สงางาม และเปนพระพุทธรูปที่ถูกสรางเสร็จภายในวันเดียว 

สอดคลองกับงานวิจัยของวิโรจ นาคชาตรี (2557) เรื่องความเช่ือเรื่องปาฏิหาริยพระเจาทันใจ: 

ศกึษาเฉพาะกรณวีัดยอดแกวศรีบุญเรือง ที่อธิบายวา ตํานานของพระเจาทันใจ เปนพระพุทธรูป

ที่สรางเสร็จภายใน 1 วัน จึงมีชื่อที่ใชเรียกวา “หลวงพอทันใจ” หรือ “พระเจาทันใจ” ในตํานาน

ชาวเหนือ กลาววาครั้งที่พระนางจามเทวีเสด็จมาทางชลมารคและพบกับอุปสรรคกลางแมน้ําปง 

ระหวางเมืองตากกับเมืองลี้ เรือพระที่น่ังหลงวงเวียนในหุบเขาหลายรอบไมสามารถหาทางออก

ได พระนางจามเทว ีตัง้จติอธษิฐานขอบุญบารมขีองพระรัตนตรัย จากนั้นจึงไดสั่งใหไพรพลหาดิน

มาสรางพระพุทธรูปแลวบวงสรวง ณ ที่นั้น ตอมาจึงเดินทางตอไปถึงจุดหมายได การสราง        

พระเจาทันใจนัน้มลีักษณะที่แปลกกวาการสรางพระพุทธรูปอื่น ๆ คอื ตองสรางเสร็จภายใน 1 วัน 

ในองคพระมีการบรรจุหัวใจพระเจา คลายกับหัวใจของมนุษย ตลอดจนการบรรจุวัตถุมงคล

สิ่งของมีคาไวในองคพระพุทธรูปดวย ชาวลานนาจึงมีความเช่ือวา พระเจาทันใจเปนพระพุทธรูป 

ที่ศักดิ์สทิธิ์ ความเช่ือจึงเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหนักทองเที่ยวเดินทางมาสักการะพระเจาทันใจ 

ยิ่งไดทราบขาวจากสื่อสารมวลชนมากเทาไร แรงจูงใจในการเดินทางมาสักการะของนักทองเที่ยว       

ก็จะมากขึ้นเทานั้น รวมถึงการไดรับฟงความศักดิ์สิทธิ์ของคนที่ใกลชิดก็จะเพิ่มความศรัทธามาก

ขึ้นไปอีก จากการสัมภาษณและสนทนากลุมกับเจาอาวาส ผูประกอบการทองเที่ยว เจาหนาที่      

ที่เกี่ยวของ ไดใหขอเสนอแนะวา การประชาสัมพันธหรือสรางหมุดหมายเสนทางทองเที่ยว         

เชิงศาสนาของวัดที่ประดษิฐานพระเจาทันใจในเขตอําเภอเมอืง จังหวัดเชียงใหมทั้ง 9 แหง จึงเปน

เรื่องสําคัญ อาจจะทําเปนเสนทางทองเที่ยวแบบไมเรงรีบ เนนการเดินเที่ยว หรือปนจักรยาน

สําหรับนักทองเที่ยวแบบเชาไป-เย็นกลับ หรือมีเวลาทองเที่ยวนอย สอดคลองกับขอเสนอแนะของ

ประทปี พชืทองหลาง (2558) ที่ไดศกึษาเสนทางทองเที่ยวเชิงศาสนาประเภทเจดียและพระพุทธรูป
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สําคัญในจังหวัดเชียงใหม ไดเสนอไววา การทองเที่ยวเชิงศาสนาในจังหวัดเชียงใหมยังขาด 

การสื่อสารประชาสัมพันธที่ดีใหกับนักทองเที่ยว ยังไมมีปายหรือมัคคุเทศกใหความรูเรื่องประวัต ิ

คุณคาของพระพุทธรูป พระเจดียที่สําคัญในเชิงลึก  ตลอดจนถึงหลักธรรมที่แฝงอยู  

ใหนักทองเที่ยวไดทราบเพื่อนอมนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน นอกเหนือจากการกราบไหว 

เพื่อเปนสิริมงคลแกชีวิตเทานั้น อันจะทําใหนักทองเที่ยวเหลานี้กลับมาทองเที่ยวเชิงศาสนา 

ในแหลงทองเที่ยวอื่น ๆ ในจังหวัดเชียงใหม หรือแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาอื่น ๆ ในประเทศไทย 

ความศรัทธา ความเช่ือในเรื่องศักดิ์สิทธิ์เปนจุดเริ่มตนของการเดินทางมาสักการะและทองเที่ยว

พระเจาทันใจ การยกเอาประเด็นเรื่องนี้เขามาเพื่อยกระดับวัดที่ประดิษฐานพระเจาทันใจทั้ง 

9 แหง นอกเหนอืจากวัดพระธาตุดอยคําที่ประชาชนรูจักดีอยูแลว ใหอยูในโครงการหรือกิจกรรม

การทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหมใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนา พัฒนาศักยภาพใหเปนแหลง

ทองเที่ยว สรางสิ่งดงึดูดใจนักทองเที่ยวในประเด็นนี้ชาญคณติ อาวรณ (2557) ไดใหขอเสนอแนะ

ที่สอดคลองกับธนดล สุวรรณนกิขะ (2556) ไววา โครงการหรอืกจิกรรมที่วางแผนโดยรัฐที่จัดรูปแบบ

เสนทางทองเที่ยวทําใหวัดหรอืสถานที่ทางวัฒนธรรมที่ถูกผนวกในกจิกรรมหรือโครงการจะมีสิ่งดึงดูด 

และการสนับสนุนที่ดี เชน โครงการไหวพระ 9 วัด เปนตน ในขณะเดียวกัน วัดหรือสถานที่ทาง

วัฒนธรรมที่ไมไดถูกจัดไว ยอมจําเปนตองสรางพื้นที่ของตนเอง โดยดงึจุดเดน กิจกรรม ประเพณ ี

ความศักดิ์สทิธิ์ หรอืเรื่องราว ในชุมชนใหเปนที่สนใจของนักทองเที่ยวใหได สรุปไดวาพระเจาทันใจ

เปนสัญลักษณทางพระพุทธศาสนาในวัฒนธรรมลานนา และเปนศูนยรวมจิตใจของชาวพุทธ 

พระเจาทันใจสรางสําเร็จไดรวดเร็วทันใจภายใน 1 วัน แสดงถึงความสามัคคี รวมมือรวมใจของ

ชาวบาน ชุมชน พระสงฆ ถือเปนนัยสําคัญนอกจากเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ การพัฒนาใหเปนแหลง

ทองเที่ยวตองดึงจุดแข็งทั้งเรื่องสองประเด็นนี้ มาเปนสิ่งดึงดูดใจนักทองเที่ยว โดยการประชาสัมพันธ 

ผานสื่อสังคมผานความรวมมือของวัด สถานประกอบการทองเที่ยว เจาหนาที่ของรัฐ และ

ประชาชนในชุมชนจงึจะเกดิการทองเที่ยวที่ยั่งยนืตอไป 

 พระเจาทันใจมีจุดเดนในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ ขอพร บนบานแลวไดผลสําเร็จตามตองการ 

จึงเปนสิ่งดึงดูดใจของประชาชนและนักทองเที่ยวทั่วไปใหมาสักการะหรือมาทองเที่ยว ผลจาก

การศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวและสักการะพระเจาทันใจในวัดทั้ง 

9 แหง พบวา สวนใหญเช่ือในความศักดิ์สิทธของพระเจาทันใจและมาบูชาเพื่อขอโชคลาภ วัตถุที่ใช 

ในการบูชา คือ ดอกมะลิและพวงมาลัย โดยสวนมากมาบูชาปละครั้ง โดยมากับครอบครัว 

สอดคลองกับงานวิจัยของขรรคชัย อภิสุภาพ (2547) และนาฏสุดา เชมนะสิริ (2556) ที่พบวา 

ความสัมพันธระหวางความเช่ือและพฤติกรรม คือ ความเช่ือมีอิทธิพลตอวิถีการดํารงชีวิตของ

มนุษย และเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของมนุษยใหปฏิบัติไปตามความเช่ือนั้น ความเช่ือมีอิทธิตอ

พฤติกรรมของบุคคลและสังคม เมื่อความเช่ือของบุคคลหรือสังคมเปลี่ยนไป พฤติกรรมของ
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บุคคลหรอืสังคมก็จะเปลี่ยนไปดวย เชนเดียวกับงานวิจัยของประสิทธิ์ บัวงาม (2538) ที่กลาววา

ความสัมพนัธระหวางความเช่ือและพฤตกิรรม คือ ความเช่ือมีความสัมพันธตอการดํารงชีวิตและ

มีอิทธิพลตอสังคม เปนตัวกําหนดการแสดงออกทางพฤติกรรมของคนในสังคม เมื่อคนเรามี

ความเช่ืออยางใดยอมเปนเหตุจูงใจใหเกิดการกระทําหรือพฤติกรรมที่ตอบสนองความเช่ือนั้น ๆ 

และถาเปลี่ยนความเช่ือไปจาก พฤตกิรรมก็จะเปลี่ยนตามไปดวย ซึ่งพฤตกิรรมนี้จะสะทอนใหเห็น

ไดในลักษณะของขอหาม และขอปฏบิัตใินการดํารงชีวติของคนในสังคม 

 จากการสัมภาษณเจาอาวาส ผูประกอบการทองเที่ยว เจาหนาที่เทศบาล และเจาหนาที่

สํานักงานการทองเที่ยว รวมถึงนักทองเที่ยว ไดใหความสําคัญกับแนวทางการพัฒนาแหลง

ทองเที่ยว มีวัตถุประสงคเพื่อคนหาแนวทางในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว และวิเคราะหคนหา 

จุดแข็งจุดออนโอกาสและอุปสรรคทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกของวัดไรขิง อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม สอดคลองกับแนวคิดในแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนตองเนน 

5 แนวทาง ของบุญเลศิ จติตัง้วัฒนา (2548) ดังนี้ 

  1. แนวทางการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน คือ การดึงคณะสงฆ ชุมชน 

หนวยงานภาครัฐเขามามสีวนรวมในการพัฒนาวัดใหเปนแหลงทองเที่ยวที่ไดมาตรฐาน 

  2. แนวทางพัฒนารูปแบบการทองเที่ยว เสนทาง กิจกรรม คือ ตองเนนเอกลักษณ 

วัฒนธรรมและหลักธรรมที่แฝงอยูในพิธีกรรมคําสอนเกี่ยวกับพระเจาทันใจเพื่อใหเกิดคุณคาทาง

จติใจและเกดิปญญาไปพรอมกันดวย 

  3. แนวทางการพัฒนาทางการตลาดการทองเที่ยว คือ ตองเพิ่มชองทางการสื่อสาร 

การประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวใหประชาชนและนักทองเที่ยวรูจักทางเว็บไซต เฟสบุค แผนพับ 

ปายทัง้ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาจนี ภาษาญี่ปุน เปนตน 

  4. แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการทองเที่ยวในชุมชน คือ 

การพัฒนาสถานที่ดานความสะอาด หองน้ํา ที่ผักผอน จุดใหขอมูล มัคคุเทศกพื้นถิ่น เปนตน 

  5. แนวทางการอนุรักษ ทรัพยากรการทองเที่ยว คือ การพัฒนาตองเนนการอนุรักษ

ทรัพยากรใหคงสภาพเดมิอยางมีคุณคามีความหมาย และดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวและ

ประชาชนผานเรื่องเลา ประวัติศาสตร และคุณคาทางจิตใจและปญญาที่จะไดรับมากกวา

ผลตอบแทน ดานการทองเทีย่ว 

 แนวทางทั้งหมดนี้ตองอยูบนพื้นฐานความตองการของชุมชนและความตองการของ

นักทองเที่ยว สรุปไดวา การดําเนินกิจรรมที่ทําใหการทองเที่ยวเปนไปในทิศทางที่ดีขึ้น รักษา

ทรัพยากรการทองเที่ยวใหดงึดูดใจนักทองเที่ยวและมกีารพัฒนาแหลงทองเที่ยวในดานโครงสราง

พื้นฐาน ความพรอมของชุมชน ตลอดจนการบริการการทองเที่ยว โดยภาพรวมการพัฒนาแหลง

ทองเที่ยวประดิษฐานพระเจาทันใจในเขตคูเมือง จังหวัดเชียงใหมตองไดรับความรวมมือจาก    
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ทุกภาคสวน จึงจะสามารถพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวแหงใหมและเปนที่รูจักมากขึ้น วัดบางแหง

เปนที่รูจักอยูแลวของนักทองเที่ยวทั่วไป เชน วัดพระสิงหวรมหาวิหาร วัดเจดียหลวงวรวิหาร  

เปนตน แตนักทองเที่ยวก็ยังไมรูวาทัง้สองวัดนี้มพีระเจาทันใจที่งดงาม 

 ดังนั้น แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวประดิษฐานพระเจาทันใจทั้ง 9 แหง สามารถ

พัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาแหงใหมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมได เหมาะสําหรับ 

การทองเที่ยวแบบไมเรงรีบ สําหรับนักทองเที่ยวที่มีเวลามาเที่ยวเชียงใหมนอย 1-2 วัน สามารถ

เดินหรือปนจักรยานทองเที่ยววัดทั้ง 9 แหงเพื่อสักการะพระเจาทันใจได เพราะมีพื้นที่ไมหางกัน

มากนัก 
 

ขอเสนอแนะการวจัิย 

 ขอเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ 

 1. ในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่ประดษิฐานพระเจาทันใจนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของ คือ 

เทศบาลนครเชียงใหมและวัดในเขตคูเมืองที่ประดิษฐานพระเจาทันใจ ควรใหความสําคัญกับ 

การพัฒนาภูมิทัศนที่ประดิษฐานพระเจาทันใจ และการประชาสัมพันธใหประชาชนและ

นักทองเที่ยวใหมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาใหเปนแหลงทองเทีย่วเชิงศาสนาแหงใหม 

 2. ควรจัดทําปายบอกรายละเอียดหลักปฏิบัติ หลักธรรม และประวัติของพระเจาทันใจ

ใหชัดเจน เพื่อใหนักทองเที่ยวไดความรูและความเขาใจอยางแทจรงิเกี่ยวกับพระเจาทันใจ 

 3. เทศบาลนครเชียงใหมและหนวยงานดานการทองเที่ยวของจังหวัด ควรเขามา

สนับสนุนวัด และเขามามีสวนรวมในการอํานวยความสะดวกใหกับนักทองเที่ยวที่เขามา

สักการบูชาพระเทาใจ 

 ขอเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังตอไป 

 1. ควรวจัิยเกี่ยวกับการบรหิารจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาในประเทศไทย 

 2. ควรวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาในทุกมิติทั้งจาก

นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาต ิ

 3. ควรวจัิยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาในประเทศไทย 

 4. ควรวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ 

ในการพัฒนาและรองรับนักทองเที่ยวโดยใหชุมชน เครือขาย และหนวยงานที่เกี่ยวของมีสวนรวม

ในการศกึษาและพัฒนารวมกัน 
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