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A Guideline for Developing Tourist Attractions with Contain Phrajao
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาประวัติพระเจาทันใจและแหลงทองเที่ยวประดิษฐาน
พระเจาทันใจ 2) ศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวที่ประดิษฐานพระเจาทันใจ
3) หาแนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่ประดิษฐานพระเจาทันใจ เปนการวิจัยแบบผสานวิธี พื้นที่วิจัย
คือวัด 9 แหงในเขตคูเมืองจังหวัดเชียงใหม ไดแก วัดพระสิงหวรมหาวิหาร วัดเชียงยืน วัดเจดีย
หลวงวรวิหาร วั ดพั นอน วั ดศรีเกิด วั ดราชมณเฑียร วัดอินทขีลสะดือเมือง วั ดเจ็ ดลิน และวัดอุ โมงค
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
แบบสั มภาษณ กั บการสนทนากลุมใชเก็ บขอมู ลเชิงคุ ณภาพ วิเคราะห ขอมู ลโดยใช รอยละ ค าเฉลี่ ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเขียนบรรยายเชิงพรรณนา
ผลการวิจัยพบวา 1) พระเจาทันใจในแหลงทองเที่ยวทั้ง 9 แหง มีประวัตินาเชื่อถือ เกาแก
สงางาม และเปนพระพุทธรูปที่ถูกสรางเสร็จภายในวันเดียว 2) นักทองเที่ยวสวนใหญเชื่อในความศักดิ์สิทธ
ของพระเจาทันใจและมาบูชาเพื่อขอโชคลาภ วัตถุที่ใชในการบูชา คือ ดอกมะลิและพวงมาลัย
โดยสวนมากมาบูชาปละครั้ง โดยมากับครอบครัว 3) สําหรับแนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
ที่ประดิษฐานพระเจาทันใจทั้ง 9 แหง มี 3 แนวทาง คือ 3.1) ดานประวัติ ควรใหความสําคัญกับ
การประชาสัมพันธหรือทําปายประวัติพระเจาทันใจใหนักทองเที่ยวทราบถึงความสําคัญ 3.2) ดานสิ่งอํานวย
ความสะดวกและที่ตั้ ง ควรให ความสํ าคั ญกั บที่ ตั้ งให มี จุ ดเด น และปายบอกที่ ตั้ งพระเจา ทั น ใจ
3.3) ดานความเชื่อ ควรมีผูใหคําแนะนําเกี่ยวกับประวัติและพิธีกรรมที่ถูกตองเกี่ยวกับพระเจาทันใจ
คําสําคัญ: พระเจาทันใจ การพัฒนาการทองเที่ยว การทองเที่ยวเชิงศาสนา
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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
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บทนํา
การทองเที่ยวเชิงศาสนา (Religion tourism) และการทองเที่ยวเชิงจิตวิญญาณ (Spiritual
tourism) กลายเปนการทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมเปน อยางมากจากนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวตางประเทศ โดยใหความสนใจเปนพิเศษกับวัด แหลงโบราณสถาน และสถานที่ปฏิบัติธรรม
เนื่องจากวัดเปนมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว และมีการถายทอด
มรดกทางวัฒนธรรมสืบเนื่องมาเปนเวลาชานาน ตามคติความเชื่อที่วาการไดมาสักการะสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ รวมทําบุญ บริจาคทาน ปฏิบัติบูชา จะนําความเปนสิริมงคลมาสูชีวิตและครอบครัวของ
ผูที่ไดไปสักการะ ขอพร และยังสามารถสรางเสริมกําลังใจใหเกิดขึ้นทําใหจิตใจผองใส วัดเปนแหลง
ทองเที่ยวที่สะทอนใหเห็นถึงอารยธรรม และรองรอยวิถีชีวิตในอดีตที่มีลักษณะกลมกลืน ระหวาง
ชุมชน วัด และสิ่งแวดลอมบนพื้นฐานของความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ความเชื่อทองถิ่น และ
ยังเป นแหลงรวมขอมู ลดานประวั ติศาสตร ศิลปกรรม สถาป ตยกรรม รวมทั้งเชื่อมโยงความเป นมา
ของวัฒนธรรม และการตั้งถิ่นฐานของชุมชน จากการศึกษาของประทีป พืชทองหลาง (2558)
พบวา แหลงทองเที่ยวประเภทวัดเปนสถานที่ที่มีประวัติศาสตร คุณคา และมีศักยภาพสูงในการพัฒนา
ใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนา โดยเฉพาะวัดที่มีชื่อเปนมงคล เชน วัดดวงดี วัดลอยเคราะห
วั ด ชั ย มงคล วั ด หมื่นล าน เป นตน หรื อ มีเ จดี ยหรื อ พระพุท ธรูป ที่สํา คัญ ที่มี ป ระวั ติค วามเชื่ อ
เกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์
พระเจาทันใจ หลวงพอทันใจ หรือพระทันใจ เปนพระพุทธรูปที่สรางเสร็จภายในหนึ่งวัน
เปนการสรางพระพุทธรูปที่ปรากฏในคติความเชื่อของลานนาและพื้นที่ใกลเคียง พระเจาทันใจ
ไดชื่อวาเป น พระพุ ทธรู ปที่ศัก ดิ์สิท ธิ์ คนลานนาเชื่อ วา พระเจาทัน ใจศัก ดิ์สิท ธิ์ ขอพรไดทันใจ
เหมือนชื่อพระพุทธรูป ดังนั้น ประชาชนที่เดินทางมารวมสรางพระพุทธรูป มีความเชื่อวาการสราง
พระพุทธรูปมีอานิสงสมาก สามารถชวยใหพนจากความทุกข เมื่อตายไปแลวก็ไดขึ้นสวรรค อีกทั้ง
เปนการสืบทอดพระพุทธศาสนา สําหรับพระเจาทันใจสรางสําเร็จใน 1 วัน สามารถดลบันดาล
ในสิ่งที่อธิษฐานใหสมปรารถนาไดรวดเร็วทันใจที่สําคัญ คือ ผูสรางพระเจาทันใจมุงมั่นสรางพระเจาทันใจ
เพื่อใหเปนสัญลักษณทางพระพุทธศาสนา และเปนศูนยรวมจิตใจของชาวพุทธ การสรางพระเจาทันใจ
สามารถทําสําเร็จไดรวดเร็วทันใจภายใน 1 วัน แสดงถึงความสามัคคีรวมมือรวมใจของชาวบาน
พระสงฆ ที่ถึงพรอมดวยความเชื่อมั่น ความตั้งใจควบคูอธิษฐานจิต การรวมกําลังทรัพย กําลัง
แรงงานเพื่อรวมสรางพระเจาทันใจ และแสดงถึงความเขมแข็งของพุทธศาสนิกชน (วิโรจ นาคชาตรี,
2557) พระเจาทันใจที่มีชื่อเสียงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนและนักทองเที่ยวรูจักกันดี คือ
พระเจาทันใจ วัดพระธาตุดอยคํา ตําบลแมเหียะ อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหมเปนพระพุทธรูป
ซึ่งสรางขึ้นในรัชสมัย พญากือนา กษัตริยแหงอาณาจัก รลานนา ปจจุบันมีชื่อ เสีย งอยางมาก
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ในเรื่ อ งของความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ห ลายต อ หลายครั้ ง ที่ มี ผู เ ดิ น ทางมาขอพร บนบานแล ว ประสบ
ความสําเร็จและไดเดินทางกลับมาถวายดอกมะลิเพื่อแกบน
องคความรูเดิมจากงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับพระเจาทันใจจากการตรวจเอกสารในเบื้องตน
พบวา มีการศึกษาในวงแคบ มีขอมูลเพียงเล็กนอย เชน ความเชื่อเรื่องปาฏิหาริยพระเจาทันใจ:
ศึกษาเฉพาะกรณีวัดยอดแกวศรีบุญเรือง วิโรจ นาคชาตรี (2557) ไดศึกษาที่มาของพระเจาทันใจ
พฤติกรรมการแกบนพิธีการบวงสรวงและความเชื่อพระเจาทันใจที่มีตอคนไทยตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน สวนการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่ประดิษฐานพระเจาทันใจนั้นยังไมพบ งานวิจัยเรื่องนี้
จะมาเติมเต็มสวนที่ขาดและใหเห็นภาพใหญของการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่ประดิษฐานพระเจาทันใจ
อยางครอบคลุม การเก็บขอมูลเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวที่ประดิษฐานพระเจาทันใจในเบื้องตนของ
คณะผูวิจัยเพื่อคนหาศึกษา และหาแนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเพราะสักการะพระเจาทันใจ
แหงใหมนอกเหนือ จากพระเจาทั น ใจ วัด พระธาตุดอยคําแลว พบวา วั ด สําหรับ ในเขตคูเมือง
จั ง หวั ด เชี ย งใหม นั้ น มี วั ด ที่ ป ระดิ ษ ฐานพระเจ า ทั น ใจหลายแห ง ซึ่ ง สามารถพั ฒ นาเป น แหล ง
ทองเที่ยวเชิงศาสนาได ในบรรดาวัดเหลานั้น คณะผูวิจัยไดคัดเลือกวัด 9 แหง คือ วัดศรีเกิด
วั ด เจ็ ด ลิน วั ด อิน ทขี ล สะดือ เมือ ง วัด พระสิงห ว รมหาวิหาร วัด เจดียหลวงวรวิ หาร วั ด พั นอ น
วัดราชมณเฑียร วัดเชียงยืน และวัดอุโมงคมหาเถรจันทร ที่สามารถพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว
เพื่อกราบไหวสั ก การะพระเจาทั น ใจได เนื่อ งจากเปน วัด ที่มีที่ตั้งไมหางกัน นัก เหมาะสําหรับ
นัก ทองเที่ย วที่ไ มเรงรีบ สามารถเดินทางทอ งเที่ย วดว ยเทา ปนจัก รยานสัมผั สความงามของ
ศิล ปกรรม สถาป ต ยกรรมของวั ด สั ก การะ ขอพรพระเจ า ทั นใจได คณะผู วิจั ย ได ใ ช แ นวคิ ด
การพัฒนาการทองเที่ยว แนวคิดเกี่ยวกับความเชื่อ และแนวคิดการบูชาและการบนบาน เพื่อเปน
กรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อใชในการตอบคําถามการวิจัยในครั้งนี้
บทความวิจัย นี้ คณะผูวิจัย ไดนําเสนอผลการศึก ษาประวัติพระเจาทั นใจ และแหลง
ทองเที่ยวที่ประดิษฐานพระเจาทันใจ พฤติกรรมการทองเที่ยวที่ประดิษฐานพระเจาทันใจ และ
แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่ประดิษฐานพระเจาทันใจของวัด 9 แหง ในเขตคูเมือง อําเภอ
เมือ ง จั งหวั ด เชี ย งใหม ซึ่งผลจากการวิจั ย จะเกิด ประโยชนตอ การทอ งเที่ย วเชิงศาสนา และ
เทศบาลนครเชีย งใหม ที่ส ามารถนํ าวิจัย นี้ไ ปเผยแพรเ พื่อ สงเสริม และจั ด การการทอ งเที่ย ว
เชิงศาสนาในจังหวัดเชียงใหมใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาประวัติพระเจาทันใจและแหลงทองเที่ยวที่ประดิษฐานพระเจาทันใจ
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวที่ประดิษฐานพระเจาทันใจ
3. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่ประดิษฐานพระเจาทันใจ
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ขอบเขตการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร คื อ ผู ที่ มี ส ว นเกี่ ย วข อ งในแหล ง ท อ งเที่ ย วทั้ ง 9 แหล ง คื อ พระภิ ก ษุ
ผูประกอบการทองเที่ยว เจาหนาที่เทศบาล เจาหนาที่สํานักงานการทองเที่ยว มัคคุเทศก และ
นั ก ท อ งเที่ ย วชาวไทย กลุ ม ตั ว อย า ง จํ า นวน 180 คน แบ ง ออกเป น 2 กลุ ม คื อ พระภิ ก ษุ
ผูประกอบการทองเที่ยว เจาหนาที่เทศบาล เจาหนาที่สํานักงานการทองเที่ยว และมัคคุเทศก
จํานวน 30 คน ใชการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และนัก ทอ งเที่ย วชาวไทย
ที่เดินทางมาสักการะพระเจาทันใจ โดยใชการคัดเลือกแบบบังเอิญ (Haphazard or Accidental
Sampling) จํานวน 150 คน จากนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวในวัดทั้ง 9 แหงในวันเสาร
และอาทิตย ระหวางเดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2559
วิธีดําเนินการวิจัย
เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 3 ชนิด คือ
1. แบบสอบถาม ประกอบด ว ยคํา ถามปลายป ด (Close - Ended Question)
แบงออกเปน 3 ตอน ไดแก ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พฤติกรรมการบูชา ความเชื่อ
ตอพระเจาทันใจ และปจจัยที่สงผลตอการบูชาพระเจาทันใจ
2. แบบสัมภาษณ ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยว
ประดิษ ฐานพระเจาทันใจ 4 ดาน ไดแก ดา นอาคารสถานที่ ดานการจัด การทัศ นีย ภาพของ
สถานที่ ดานการรองรับนักทองเที่ยว และดานการใหคุณคาทางจิตใจและปญญา
3. แบบสนทนากลุม ประกอบดวยประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาทองเที่ยวอยาง
ยั่ ง ยื น โดยชุ ม ชน ได แ ก แนวทางการส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของชุ ม ชน แนวทางพั ฒนารู ปแบบ
การทองเที่ยว เสนทาง กิจกรรม แนวทางการพัฒนาทางการตลาดการทองเที่ยว แนวทางการพัฒนา
ขี ดความสามารถในการให บ ริ ก ารท อ งเที่ ย วในชุ ม ชน และแนวทางการอนุ รั ก ษ ทรั พ ยากร
การทองเที่ยวในชุมชน
การรวบรวมขอมูล
การวิจัยนี้เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed - Method Research) ระหวางการวิจัย
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังนี้
1. การวิจัย เชิงปริมาณ ใชแบบสอบถามเปน เครื่องมือในการเก็บ รวบรวมขอ มูล
จากนักทองเที่ยวชาวไทย จํานวน 150 คน
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2. การวิจัยเชิงคุณภาพ ใชการสํารวจเอกสาร การสัมภาษณ และสนทนากลุมกับ
นักทองเที่ยวและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับแหลงทองเที่ยว คือ พระภิกษุ ผูประกอบการทองเที่ยว
เจาหนาที่เทศบาล เจาหนาที่สํานักงานการทองเที่ยว และมัคคุเทศก จํานวน 30 คน
การวิเคราะหขอ มูล
1. ขอมูลเชิงปริมาณ นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามนักทองเที่ยวที่ผานการตรวจสอบ
ความสมบูรณแลว โดยเลือกแบบสอบถามที่มีขอมูลครบถวนมาจัดระเบียบขอมูลแลวทําการวิเคราะห
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติที่ใช ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
นําผลที่ไดจากการวิเคราะหทั้งหมดมาสรุปและอภิปรายผล
2. ขอมูลเชิงคุณภาพ นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจเอกสาร การสํารวจ สัมภาษณ และ
สนทนากลุม มาวิเคราะหเชิงเนื้อหา (Content analysis) สรุปประเด็น แลวเขียนบรรยายเชิงพรรณนา
ผลการวิจัย
1. ประวัติพระเจาทันใจและแหลงทองเที่ยวที่ประดิษฐานพระเจาทันใจ
พระเจาทันใจเปนพระพุทธรูปที่สรางเสร็จภายใน 1 วัน มีชื่อที่ใชเรียกอื่น ๆ คือ “หลวงพอ
ทันใจ หรือ พระทันใจ” เปนการสรางพระพุทธรูปที่ปรากฏในคติความเชื่อทางดินแดนภาคเหนือ
ของประเทศไทยและประเทศใกลเคียง “พระเจาทันใจ” ไดชื่อวาเปนพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ คนไทย
ภาคเหนือเชื่อวา “พระเจาทันใจเปนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ขอพรไดทันใจเหมือนชื่อพระพุทธรูป”
ประชาชนที่เดินทางมารวมสรางพระพุทธรูป มีความเชื่อวาการสรางพระพุทธรูปมีอานิสงสมาก
สามารถช ว ยให พ น จากความทุ ก ข เมื่ อ ตายไปแล ว ก็ ไ ด ขึ้ น สวรรค อี ก ทั้ ง เป น การสื บ ทอด
พระพุทธศาสนา สําหรับพระเจาทันใจสรางสําเร็จใน 1 วัน สามารถดลบันดาลในสิ่งที่อธิษฐานให
สมปรารถนาไดรวดเร็วทันใจที่สําคัญ คือ ผูสรางพระเจาทันใจมุงมั่นสรางพระเจาทันใจเพื่อให
เปนสัญลักษณทางพระพุทธศาสนา และเปนศูนยรวมจิตใจของชาวพุทธ การสรางพระเจาทันใจ
สามารถทําสําเร็จไดรวดเร็วทันใจภายใน 1 วัน แสดงถึงความสามัคคีรวมมือรวมใจของชาวบาน
พระสงฆ ที่ถึงพรอมดวยความเชื่อมั่น ความตั้งใจควบคูอธิษฐานจิต การรวมกําลังทรัพย กําลัง
แรงงานเพื่อรวมสรางพระเจาทันใจ พระเจาทันใจเปนพระพุทธรูปที่พบไดเกือบทุกวัดในลานนา
มีความแตกตางกันไปทั้งขนาดและวัสดุที่สรางขึ้นอยูกับกําลังศรัทธา (วิโรจ นาคชาตรี, 2557)
ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 พระเจาทันวัดเชียงยืน
พระเจาทันใจเปนพระพุทธรูปที่พบทั่วไปในวัดของลานนา มีความแตกตางกันไปทั้งวัสดุ
และขนาดที่สราง เชน อิฐ ไม สํ าริด ปูน และพระพุทธรู ปจะมีขนาดเล็ กใหญเทาใดก็ได ในวั ด
บางแหงอาจจะมีพระเจาทันใจหลายองค แตนิยมประดิษฐานพระเจาทันใจไวในวิหารขนาดเล็ก
แยกจากพระพุทธรูปทั่วไป วิหารนี้เรียกวา “วิหารพระเจาทันใจ” เพื่อความสะดวกในการกราบ
ไหว บู ช า (อรุ ณ รั ต น วิ เ ชี ย รเขี ย ว, 2558) สํา หรั บ ตํา นานปรั ม ปราเกี่ ย วกั บ พระเจ า ทั น ใจใน
จังหวัด เชียงใหม มีเรื่องเลาวา มีหญิงชราคนหนึ่งมาบูชาพระเจาทันใจ และอธิษฐานขอใหตนเอง
หายจากโรคภัยไขเจ็บ ถาหายโดยเร็ว จะถวายผลไม 5 ชนิด นางกราบเสร็จแลว จึงกลับ บาน
อีกสองสามวันตอมา อาการเจ็บปวยของนางก็หายเปนปกติ นางจึงไดกลับมาถวายผลไมแกพระเจาทันใจ
ตามที่บนบานไว ชาวบานจึงเชื่อวา พระเจาทันใจมีความศักดิ์สิทธิ์ (ปฐม หงสสุวรรณ, 2554)
2. แหลงทองเที่ยวที่ประดิษฐานพระเจาทันใจ
2.1 วัดพระสิงควรมหาวิหาร ตั้งอยูบนถนนสามลาน สรางโดยพญาผายู กษัตริย
เชีย งใหมราชวงศมังราย สรางขึ้นในป พ.ศ. 1888 สรา งเจดียสูง 23 วา เพื่อ บรรจุพ ระอัฐิ
ของ พญาคําฟู พระราชบิดา ตอมาอีก 2 ป ไดสรางพระอาราม เสนาสนวิหาร ศาลาการเปรียญ
หอไตร และกุฏิสงฆ เมื่อสรางเสร็จทรงตั้งชื่อวา "วัดลีเชียงพระ" สมัยพระเจาแสนเมืองมา ขึ้น
ครองนครเชียงใหม โปรดใหอัญเชิญพระพุทธสิหิงค มาจากเมืองเชียงรายมาประดิษฐาน วิหาร
พระเจาทัน ใจ บูรณะเมื่อ ป 2538 เพื่อ รว มสมโภชเมือ งเชีย งใหม 700 ป เปนโบสถหลังนอ ย
ที่ตั้งอยูภายในโบสถหลังเล็ก หนาโรงอาหาร ในเขตบริเวณโรงเรียนธรรมราชศึกษา
2.2 วัดราชมณเฑียร เปนวัดเกาแก สรางขึ้นเมื่อป พ.ศ. 1974 เปนวัดแรกที่พระเจา
ติโ ลกราช กษั ตริยแหงราชวงศมังราย ทรงสรางขึ้น ในรัชสมัย ของพระองค ดว ยความศรัท ธา
พระองค และพระมหาเทวีทรงโปรดใหรื้อพระตําหนักราชมณเฑียรสวนพระองคมาสรางเปนวัด
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ถวายแดพระมหาญาณคัมภีรมหาเถระและคณะทรงพระราชทานนามพระอารามนี้วา “วัดราชมณเฑียร”
และเปลี่ยนชื่อเปน “วัดมณเฑียร” ในรัชสมัยของพระเจาติโลกราชเจริญรุงเรืองมาก เนื่องจาก
เปนวัดที่อยูในพระบรมราชูปถัมภของพระองค และไดรับการทํานุบํารุงจากราชวงศมังรายสืบตอ
กันมา พระเจาทันใจองคนี้ เรียกวา “พระเจาหลวงทันใจ” ซึ่งมีขนาดใหญที่สุดเปนปูนปนสีขาว
องคใ หญตระหงาน มีพ ระพั ก ตร สมบู ร ณพู น สุ ข และไมไ ดอ ยูใ นโบสถ แตภ ายในโบสถจ ะมี
หลวงพอเงินทันใจ ที่มีลักษณะงดงาม
2.3 วัดอินทขีลสะดือเมือง อยูใกลกับหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม (ศาลากลาง
หลังเกา) และอนุสาวรียสามกษัตริย เดิมเปนวัดรางและเคยเปนที่ประดิษฐานเสาอินทขีล (เสาหลักเมือง)
วัดนี้สรางขึ้นราวศตวรรษที่ 19 ในสมัยพญามังราย เพื่อเปนที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองเชียงใหม
หรือสะดือเมือง ตอมาไดมียายสะดือเมืองไปอยูที่วัดเจดียหลวง และไดสรางเสาอินทขีลจําลองมา
ตั้งไวแทน และไดสรางพระวิหารวัดอินทขีลสะดือเมืองขึ้นใหมบนฐานเดิม โดยอัญเชิญพระเจาอุนเมือง
(หลวงพอขาว) มาประดิษฐานเปนพระประธานอยูภายในพระวิหาร ซึ่งเปนพระพุทธรูปที่สําคัญที่
อยูคูบานคูเมืองเชียงใหมมาเปนเวลานาน หลวงพอเงินสมปรารถนาทันใจ ประดิษฐานในวิหาร
พอทันใจ ตรงขามโบสถของวัดอินทขีลสะดือเมือง
2.4 วัดเจดียหลวงวรวิหาร ตั้งอยูบนถนนพระปกเกลา ตําบลพระสิงห อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม วัดเจดียหลวงเปนวัดเกาแกในจังหวัดเชียงใหม สรางขึ้นในสมัยพระเจาแสนเมือง
กษัตริยลําดับ ที่ 7 แหงราชวงศมังราย สันนิษ ฐานวาวัด แหงนี้ส รางในป พ.ศ. 1928 - 1945
วัดเจดียหลวงเปนพระอารามหลวงแบบโบราณ พระเจดีย เปนองคพระเจดียที่มีความสําคัญที่สุด
องคหนึ่งในเชียงใหมตั้งอยูกลางใจเมืองเชียงใหม มีพระเจาทันใจอยู 2 องค คือ พระเจาทันใจ
สร า งขึ้ น ด ว ยทองสํ า ริ ด ประทั บ นั่ ง ขั ด สมาธิ ร าบ ปางมารวิ ชั ย มี พุ ท ธลั ก ษณะงดงามมาก
สันนิษฐานวาอาจจะเปนฝมือชางหลวง และพระทันใจพุทธเพชรมงคล สรางขึ้นเมื่อป 2547 ขาง
ในของพระพุทธรูปเปนปูนตั้งอยูบริเวณดานหลังทางซายของวิหาร
2.5 วัดอุโมงคมหาเถรจันทร ตั้งอยูบนถนนราชภาคินัย เดิมเรียกวา วัดมหาพลอย
สะหรีนอยกลางเวียง หรือวัดโพธิ์นอยหรือวัดอุโมงคอริยมณฑล หรือวัดอุโมงควิหาร สรางขึ้นราว
ปพ.ศ. 1839 – 1840 โดยพระมหากษัตริยสามพระองค คือ พระเจาเม็งราย พญางําเมือง และ
พอขุนรามคําแหงมหาราช โดยมีหลักฐานจาก “คัมภีรธรรมปญหาเถรจันทศรมณ” ที่บันทึกไววา
เมื่อ ครั้งที่สรางเมือ งเชียงใหม เมื่อ กษั ตริยทั้งสามไดวางผั งเมืองเรียบรอยแลว จึงไดจัดสราง
“วัดโพธิ์นอย” ไวที่ในจุดกลางเมืองขึ้นเปนวัดแรกของเชียงใหม พระเจาทันใจองคที่ 1 ประดิษฐาน
อยูทางดานหลังของเจดียอุโมงคที่มีอายุ 500 ป พระเจาทันใจองคที่ 2 ประดิษฐานทางดานหลัง
ของพระอุโบสถ
35

35

0

0

0

72

วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 23 ฉบับที่ 45 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560
Journal of Chandrakasemsarn Vol. 23 No. 45 July – December, 2017

2.6 วัดเจ็ดลิน สรางขึ้น เมื่อ ประมาณ 470 ปมาแลว เปนวัด ที่เ คยใชเ ปนสถานที่
ประกอบพิธีสรงน้ํามู รธาภิเ ษกของกษัตริยเชีย งใหมใ นบริเวณวัดมีพระเจดีย และพระพุทธรูป
ปูนปนปางมารวิชัย 1 องคหลังพระเจดียมีหนองน้ําขนาดใหญซึ่งเปนที่อาศัยอยูของสัตวน้ํานานา
ชนิด ๆ เชน ปลาดุกรัสเซีย เตา นกกวักที่หาดูไดยาก ชาวบานจึงเรียกชื่อวัดวา “วัดหนองจลิน”
ตอมาเมื่อมี 2546 ไดเปลี่ยนชื่อใหถูกตองตามใบโฉนด เปน “วัดเจ็ดลิน” พระเจาทันใจสรางขึ้น
เมื่อ วันศุก ร ที่ 30 พฤษภาคม 2546 หนาตัก กวาง 39 นิ้ว สูง 1 เมตร 30 เซนติเ มตร ตั้งอยู
บริเวณขางศาลาเอนกประสงค หันหนาออกมาทางประตูวัด
2.7 วัด เชีย งยืน เปนวัด นามมงคลของเชีย งใหม จากคัมภีรมหาทัก ษาพยากรณ
พบวา การสรางเมืองเชียงใหมในอดีต จะมีวัดสําคัญตั้งอยูประจําทิศทั้งแปด คือ ดานทิศอุดรนี้
(ทิศเหนือ) ถือวาเปนเดชเมือง มีวัดเชียงยืนเปนเดชเมือง อันมีชื่อเรียกวา “วัดฑีฆาชีววัสสาราม”
ในอดีตเคยเปนวัดหลวงและที่ประทับของพระปฐมสังฆราชเจา สังฆนายกองคแรกของอาณาจักร
ลานนา มีโบราณสถานที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ําคาไดแก พระมหาธาตุเจดีย พระอุโบสถ
รู ป ทรงแปดเหลี่ ย ม และพระประธานในวิ ห ารของวั ด นามว า “พระสั พ พั ญ ู เ จ า เดชเมื อ ง”
สิ่งที่เคารพสักการบูชาเกาแกที่มีความสําคัญมากอยูคูกับเมืองเชียงใหมมาแตโบราณ มีพระเจาทันใจ
ทั้งหมด 2 องค
2.8 วัดศรีเกิด ตั้งอยูบนถนนราชดําเนิน เรียกวา วัดปดจารามหรือพิชราม ไมปรากฏ
หลักฐานวาสรางขึ้นเมื่อใด แตมีชื่อปรากฏในโครงนิราศหริภุญชัย เมื่อประมาณป พ.ศ. 2343
ซึ่งสมเด็จพระบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงสันนิษฐานวาอาจมีชื่อวา วัดหลวง
โพธิรุกขพิชชาราม เพราะปรากฏในศิลาจารึกคราวอัญเชิญ พระเจาแขงคมเขามาประดิษฐาน
ในวิหาร สมัยพระบรมราชาธิบดีกาวิละ ไดมีการบูรณปฏิสังขรณเพราะวัดวาอารามตาง ๆ ที่ถูกทอดทิ้ง
ใหอยูนอกกําแพงเมือง เนื่องจากเปนระยะที่พมายกทัพมาตีเมืองเชียงใหมและพระบรมราชาธิบดี
กาวิละทรงจัดยายพระพุทธรูปพระเจาแขงคมจากวัดปาตาลนอยมาประดิษฐานไวที่วัดศรีเกิด
และสั น นิ ษ ฐานว า สร า งขึ้ น เมื่ อ ประมาณ พ.ศ. 2140 ต อ มาได ขึ้ น ทะเบี ย นโบราณสถานเมื่ อ
ปพ.ศ. 2478 มีพ ระเจาทันใจตั้งอยูต รงซุมพระพุท ธรูป พระเจาทัน ใจรอบตน โพธิ์อ ยูดานหลัง
พระวิหารพระเจาแขงคม
2.9 วัดพันอน สรางเมื่อประมาณ พ.ศ. 2044 ในรัชสมัยของพระเมืองแกวกษัตริย
แหงราชวงศมังราย คําวา “พันอน” นั้น สันนิษฐานไดวาเปนชื่อผูสรางวัด ผูสรางเปนทหารหรือ
ขุนนางที่มีบรรดาศักดิ์เปน “พัน” และมักจะนําชื่อตนเองหรือสถานที่บริเวณนั้น ๆ เปนชื่อของวัด
ที่ตนสรางและคงมีนามวา “อน” เมื่อสรางวัดแหงนี้เสร็จจึงใหมีนามวา “วัดพันอน”
สรุ ป ได วา แหล งท อ งเที่ ย วที่ป ระดิษ ฐานพระเจา ทั น ใจในแหลง ทอ งเที่ย วทั้ ง 9 แห ง
มี ป ระวั ติ น า เชื่ อ ถื อ เก า แก สง า งาม และเป น พระพุ ท ธรู ป ที่ ถู ก สร า งเสร็ จ ภายในวั น เดี ย ว
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นักทองเที่ยวสวนใหญเชื่อในความศักดิ์สิทธของพระเจาทันใจและมาบูชาเพื่อขอโชคลาภ วัตถุที่ใช
ในการบูชา คือ ดอกมะลิและพวงมาลัย โดยสวนมากมาบูชาปละครั้ง โดยมากับครอบครัว
3. พฤติกรรมการทองเที่ยวแหลงทองเที่ยวทีป่ ระดิษฐานพระเจาทันใจ
3.1 ลักษณะการบูชาพระเจาทันใจ ลักษณะการบูชาพระเจาทันใจของนักทองเที่ยว
สวนใหญมีวัตถุประสงคในการบูชาพระเจาทันใจเพื่อขอโชคลาภ จํานวนครั้งในการบูชาปละครั้ง
สิ่งที่นําไปบูชาดอกไม/พวงมาลัย สวนใหญเคย บนบานกับพระเจาทันใจ เคยบนบานในเรื่องโชคลาภ
แกบนดวยวิธีถวายผลไม มักจะขอพรในเรื่องโชคลาภ รับรูประวัติพระเจาทันใจมาจากครอบครัว
ได รั บ อิ ท ธิ พ ลการบู ช ามาจากครอบครั ว เมื่ อ นึ ก ถึ ง พระเจ า ทั น ใจก็ จ ะนึ ก ถึ ง ความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
ความเชื่อเกี่ยวกับพระเจาทันใจ ทําใหมีโชคลาภ ไปเคารพพระเจาทันใจเมื่อตองการขอพร มักจะ
ไปบูชาพระเจาทันใจเมื่อมีโอกาสในชวงวันหยุด วัดที่เคยไปบูชาพระเจาทันใจ วัดพระธาตุดอยคํา
3.2 ปจจัยที่สงผลตอการบูชาพระเจา โดยแบงออกเปน 3 ดาน ไดแก
3.2.1 ดานความศัก ดิ์สิท ธิ์ เมื่อ พิจ ารณาโดยภาพรวมพบวา นัก ทอ งเที่ย วมี
ความคิ ด เห็ น ต อ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ใ นระดั บ มาก ค า เฉลี่ ย 4.14 เมื่ อ พิ จ ารณาเป น รายข อ พบว า
นั ก ทองเที่ย วมีค วามคิด เห็ นตอ การสรางขวัญ และกําลังใจใหต นเองมากที่สุด คา เฉลี่ ย 4.46
รองลงมาคือความนาเชื่อถือ คาเฉลี่ย 4.40 การบูชาพระเจาทันใจเปนสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใกลเคียง
กับความเชื่อในการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คาเฉลี่ย 4.36 และ 4.32 ทําใหรูสึกสบายใจคาเฉลี่ย 4.30
อิทธิพลปาฏิหาริยของพระเจาทันใจและมีความศรัทธาตอพระเจาทันใจ มีคาเฉลี่ยเทากัน คือ
4.26 ชวยใหประสบความสําเร็จในชีวิต คาเฉลี่ย 4.14 ความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจาทันใจ คาเฉลี่ย
4.08 ความมีชื่อเสียงของพระเจาทันใจ คาเฉลี่ย 4.06 ความคาดหวังในสิ่งที่จะไดรับจากการอวยพร
คา เฉลี่ ย 4.02 ชว ยใหก ารดํา เนิน ชีวิต ดีขึ้น คา เฉลี่ ย 4.00 ทํา ใหฐ านะทางการงานดีขึ้น และ
ความสมหวังในการขอพร คาเฉลี่ย 3.94 และชวยแกปชง คาเฉลี่ย 3.58
3.2.2 ดานประวัติเมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบวา นักทองเที่ยวมีความคิดเห็น
ตอประวัติความเปนมา ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.97 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาความสงางาม
ของพระเจาทันใจ มีความคิดเห็นมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.08 ใกลเคียงกับความเกาแกของพระเจาทันใจ
คาเฉลี่ย 4.02 และมีประวัติที่มีความนาเชื่อถือ คาเฉลี่ย 3.82
3.2.3 ดานสิ่งอํานวยสะดวกและสถานที่ตั้ง เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม พบวา
นักทองเที่ยวมีความคิดเห็นตอสิ่งอํานวยสะดวกและสถานที่ ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.60 เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา สถานที่เพียงพอรับนักทองเที่ยวที่มาสักการะพระเจาทันใจ มีความคิดเห็นมาก
ที่สุด เฉลี่ย 4.00 รองลงมาคือสิ่งอํานวยความสะดวกในการบูชา เชน ดอกไม ธูป เทียน คาเฉลี่ย
3.92 ทัศนียภาพรอบ 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 มีสถานที่ใหนั่งพักผอน คาเฉลี่ย 2.94 และวัดใกลกับที่พักอาศัย คาเฉลี่ย 2.90
4. แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่ประดิษฐานพระเจาทันใจ
ผลจากสัมภาษณและสนทนากลุมกับเจาอาวาส ผูประกอบการทองเที่ยว เจาหนาที่ของรัฐ
ประชาชน และนักทองเที่ยวได สรุปแนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่ประดิษฐานพระเจาทันใจ
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมไวดังนี้
4.1 ดานสถานที่ ควรพิจารณาเรื่องความสะอาด ลานจอดรถ หองน้ํา ความสะดวก
ในการเขาถึง การสื่อสาร ประชาสัมพันธและทําความเขาใจเกี่ยวกับประวัติของพระเจาทันใจ
ขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนผูแนะนําและใหความรูเกี่ยวกับพระเจาทันใจทั้งเรื่องความศักดิ์สิทธิ์
และนัยเรื่องความสามัคคีในการสรางพระเจาทันใจ
4.2 ดานการจัดการทัศนียภาพสถานที่ประดิษฐานพระเจาทันใจ ควรใหความสําคัญ
กั บ การดู แล การจั ด ผั งองคป ระกอบภูมิส ถาปต ยกรรมของสถานที่ป ระดิษ ฐานพระเจาทันใจ
เพราะบางแหงไมมีปาย หรือประวัติติดไว ทําใหนักทองเที่ยวไมทราบ หรือบางแหงอยูในจุดอับ
ไมโดดเดน การแสดงเอกลักษณทางพระพุทธศาสนา
4.3 ดานการรองรับนักทองเที่ยว วัดบางแหงที่นักทองเที่ยวรูจักมาก เชน วัดพระสิงห
วรมหาวิหาร วัดเจดียหลวงวรวิหาร เปนตน จะมีนักทองเที่ยวเดินทางมาเที่ยวมาก ปญหาเรื่อง
การรองรับนักทองเที่ยวก็มีมากตามไปดวย เพราะฉะนั้นผูที่เกี่ยวของตองจัดการและเตรียมความพรอม
ในการรองรับเรื่องนี้ใหได ทั้งนี้เพื่อรักษาความสงบของวัด ไมรบกวนการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ
4.4 ด า นการให คุ ณ ค า ทางจิ ต ใจและป ญ ญา สิ่ ง สํา คั ญ นอกเหนื อ จากเรื่ อ ง
ความศักดิ์สิทธิ์แลว วัดถือวาเปนสถานที่พัฒนาปญญาของพุท ธศาสนิกชน ดังนั้น คุณคาทาง
จิ ต ใจที่ เ กิ ด จากการเข า วั ด ไหว พ ระแล ว หลั ก ธรรมที่ วั ด จะต อ งสอดแทรก อธิ บ ายก็ ต อ งให
ความสําคัญ เชน ติดปายพุทธภาษิต คําคม หลักธรรมสั้น ๆ ที่เขาใจงาย เปนตน
สรุปไดวา แหลงทองเที่ยวประดิษฐานพระเจาทันใจ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมครั้งนี้
ไดคนพบขอมูลที่สําคัญดังนี้
1. พระเจาทันใจในแหลงทองเที่ยวทั้ง 9 แหง มีประวัตินาเชื่อถือ เกาแก สงางาม
และเปนพระพุทธรูปที่ถูกสรางเสร็จภายในวันเดียว มีชื่อเสียงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ บนบานขอพร
แลวสมปรารถนา
2. พฤติกรรมของนักทองเที่ยวจากผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมของนักทองเที่ยว
สวนใหญเชื่อในความศักดิ์สิทธของพระเจาทันใจและมาบูชาเพื่อขอโชคลาภ วัตถุที่ใชในการบูชา
คือ ดอกมะลิและพวงมาลัย โดยสวนมากมาบูชาปละครั้ง โดยมากับครอบครัว
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3. แนวทางการพั ฒ นาแหล ง ท อ งเที่ ย วที่ ป ระดิ ษ ฐานพระเจ า ทั น ใจทั้ ง 9 แห ง
มี 3 แนวทาง คือ
3.1 ดานประวัติ ควรใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธหรือทําปายประวัติ
พระเจาทันใจใหนักทองเที่ยวทราบถึงความสําคัญ
3.2 ดานสิ่งอํานวยความสะดวกและที่ตั้ง ควรใหความสําคัญกับที่ตั้งใหมีจุดเดน
และปายบอกที่ตั้งพระเจาทันใจ
3.3 ดานความเชื่อ ควรมีผูใหคําแนะนําเกี่ยวกับประวัติและพิธีกรรมที่ถูกตอง
เกี่ยวกับพระเจาทันใจ
อภิปรายผลการวิจยั
ผลจากการศึกษาเอกสารและสํารวจประวัติพระเจาทันใจในแหลงทองเที่ยวทั้ง 9 แหง
พบวา มีประวัตินาเชื่อถือ เกาแก สงางาม และเปนพระพุทธรูปที่ถูกสรางเสร็จภายในวันเดียว
สอดคลองกับงานวิจัยของวิโรจ นาคชาตรี (2557) เรื่องความเชื่อเรื่องปาฏิหาริยพระเจาทันใจ:
ศึกษาเฉพาะกรณีวัดยอดแกวศรีบุญเรือง ที่อธิบายวา ตํานานของพระเจาทันใจ เปนพระพุทธรูป
ที่สรางเสร็จภายใน 1 วัน จึงมีชื่อที่ใชเรียกวา “หลวงพอทันใจ” หรือ “พระเจาทันใจ” ในตํานาน
ชาวเหนือ กลาววาครั้งที่พระนางจามเทวีเสด็จมาทางชลมารคและพบกับอุปสรรคกลางแมน้ําปง
ระหวางเมืองตากกับเมืองลี้ เรือพระที่นั่งหลงวงเวียนในหุบเขาหลายรอบไมสามารถหาทางออก
ได พระนางจามเทวี ตั้งจิตอธิษฐานขอบุญบารมีของพระรัตนตรัย จากนั้นจึงไดสั่งใหไพรพลหาดิน
มาสรางพระพุท ธรู ป แลว บวงสรวง ณ ที่นั้น ต อ มาจึงเดินทางตอ ไปถึงจุ ด หมายได การสรา ง
พระเจาทันใจนั้นมีลักษณะที่แปลกกวาการสรางพระพุทธรูปอื่น ๆ คือ ตองสรางเสร็จภายใน 1 วัน
ในองคพ ระมีการบรรจุหัว ใจพระเจา คลายกั บหัว ใจของมนุษย ตลอดจนการบรรจุวั ตถุมงคล
สิ่งของมีคาไวในองคพระพุทธรูปดวย ชาวลานนาจึงมีความเชื่อวา พระเจาทันใจเปนพระพุทธรูป
ที่ศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อจึงเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหนักทองเที่ยวเดินทางมาสักการะพระเจาทันใจ
ยิ่งไดทราบขาวจากสื่อสารมวลชนมากเทาไร แรงจูงใจในการเดินทางมาสักการะของนักทองเที่ยว
ก็จะมากขึ้นเทานั้น รวมถึงการไดรับฟงความศักดิ์สิทธิ์ของคนที่ใกลชิดก็จะเพิ่มความศรัทธามาก
ขึ้นไปอีก จากการสัมภาษณและสนทนากลุมกับเจาอาวาส ผูประกอบการทองเที่ยว เจาหนาที่
ที่เ กี่ ย วขอ ง ไดใ หขอ เสนอแนะวา การประชาสั มพั นธ หรือ สร างหมุ ด หมายเสน ทางทอ งเที่ย ว
เชิงศาสนาของวัดที่ประดิษฐานพระเจาทันใจในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมทั้ง 9 แหง จึงเปน
เรื่องสําคัญ อาจจะทําเปนเสนทางทองเที่ยวแบบไมเรงรีบ เนนการเดินเที่ยว หรือปนจักรยาน
สําหรับนักทองเที่ยวแบบเชาไป-เย็นกลับ หรือมีเวลาทองเที่ยวนอย สอดคลองกับขอเสนอแนะของ
ประทีป พืชทองหลาง (2558) ที่ไดศึกษาเสนทางทองเที่ยวเชิงศาสนาประเภทเจดียและพระพุทธรูป
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สําคั ญ ในจั งหวั ด เชีย งใหม ได เ สนอไวว า การทอ งเที่ย วเชิงศาสนาในจั งหวั ด เชี ย งใหม ยั ง ขาด
การสื่อสารประชาสัมพันธที่ดีใหกับนักทองเที่ยว ยังไมมีปายหรือมัคคุเทศกใหความรูเรื่องประวัติ
คุ ณ ค า ของพระพุ ท ธรู ป พระเจดี ย ที่ สํา คั ญ ในเชิ ง ลึ ก ตลอดจนถึ ง หลั ก ธรรมที่ แ ฝงอยู
ใหนั ก ทอ งเที่ย วไดท ราบเพื่ อ น อ มนํ าไปปฏิ บัติใ นชีวิ ต ประจํ าวั น นอกเหนื อ จากการกราบไหว
เพื่อ เป นสิริมงคลแกชีวิตเทานั้น อั นจะทํ าใหนัก ทอ งเที่ย วเหลานี้ก ลั บ มาทอ งเที่ย วเชิงศาสนา
ในแหลงทองเที่ยวอื่น ๆ ในจังหวัดเชียงใหม หรือแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาอื่น ๆ ในประเทศไทย
ความศรัทธา ความเชื่อในเรื่องศักดิ์สิทธิ์เปนจุดเริ่มตนของการเดินทางมาสักการะและทองเที่ยว
พระเจาทันใจ การยกเอาประเด็ น เรื่องนี้เ ขามาเพื่อ ยกระดับวัดที่ประดิษ ฐานพระเจาทัน ใจทั้ง
9 แหง นอกเหนือจากวัดพระธาตุดอยคําที่ประชาชนรูจักดีอยูแลว ใหอยูในโครงการหรือกิจกรรม
การทองเที่ยวของจังหวัดเชียงใหมใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนา พัฒนาศักยภาพใหเปนแหลง
ทองเที่ยว สรางสิ่งดึงดูดใจนักทองเที่ยวในประเด็นนี้ชาญคณิต อาวรณ (2557) ไดใหขอเสนอแนะ
ที่สอดคลองกับธนดล สุวรรณนิกขะ (2556) ไววา โครงการหรือกิจกรรมที่วางแผนโดยรัฐที่จัดรูปแบบ
เสนทางทองเที่ยวทําใหวัดหรือสถานที่ทางวัฒนธรรมทีถ่ ูกผนวกในกิจกรรมหรือโครงการจะมีสิ่งดึงดูด
และการสนับสนุนที่ดี เชน โครงการไหวพระ 9 วัด เปนตน ในขณะเดียวกัน วัดหรือสถานที่ทาง
วัฒนธรรมที่ไมไดถูกจัดไว ยอมจําเปนตองสรางพื้นที่ของตนเอง โดยดึงจุดเดน กิจกรรม ประเพณี
ความศักดิ์สิทธิ์ หรือเรื่องราว ในชุมชนใหเปนที่สนใจของนักทองเที่ยวใหได สรุปไดวาพระเจาทันใจ
เป นสั ญลั กษณ ทางพระพุ ทธศาสนาในวั ฒ นธรรมล า นนา และเป นศู น ยร วมจิ ต ใจของชาวพุ ท ธ
พระเจาทันใจสรางสําเร็จไดรวดเร็วทันใจภายใน 1 วัน แสดงถึงความสามัคคี รวมมือรวมใจของ
ชาวบาน ชุมชน พระสงฆ ถือเปนนัยสําคัญนอกจากเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ การพัฒนาใหเปนแหลง
ทองเที่ยวตองดึงจุดแข็งทั้งเรื่องสองประเด็นนี้ มาเปนสิ่งดึงดูดใจนักทองเที่ยว โดยการประชาสัมพันธ
ผา นสื่ อ สั ง คมผา นความรว มมือ ของวั ด สถานประกอบการท อ งเที่ ย ว เจ าหน าที่ ข องรั ฐ และ
ประชาชนในชุมชนจึงจะเกิดการทองเที่ยวที่ยั่งยืนตอไป
พระเจาทันใจมีจุดเดนในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ ขอพร บนบานแลวไดผลสําเร็จตามตองการ
จึงเปนสิ่งดึงดูดใจของประชาชนและนักทองเที่ยวทั่วไปใหมาสักการะหรือมาทองเที่ยว ผลจาก
การศึกษาพฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวและสักการะพระเจาทันใจในวัดทั้ง
9 แหง พบวา สวนใหญเชื่อในความศักดิ์สิทธของพระเจาทันใจและมาบูชาเพื่อขอโชคลาภ วัตถุที่ใช
ในการบู ชา คื อ ดอกมะลิ และพวงมาลั ย โดยส ว นมากมาบู ช าป ล ะครั้ ง โดยมากั บ ครอบครั ว
สอดคลองกับงานวิจัยของขรรคชัย อภิสุภาพ (2547) และนาฏสุดา เชมนะสิริ (2556) ที่พบวา
ความสัมพันธระหวางความเชื่อและพฤติกรรม คือ ความเชื่อมีอิทธิพลตอวิถีการดํารงชีวิตของ
มนุษย และเปนตัวกําหนดพฤติกรรมของมนุษยใหปฏิบัติไปตามความเชื่อนั้น ความเชื่อมีอิทธิตอ
พฤติกรรมของบุค คลและสั งคม เมื่อ ความเชื่อ ของบุคคลหรือสังคมเปลี่ย นไป พฤติกรรมของ
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บุคคลหรือสังคมก็จะเปลี่ยนไปดวย เชนเดียวกับงานวิจัยของประสิทธิ์ บัวงาม (2538) ที่กลาววา
ความสัมพันธระหวางความเชื่อและพฤติกรรม คือ ความเชื่อมีความสัมพันธตอการดํารงชีวิตและ
มีอิท ธิพ ลตอสังคม เปนตั วกํ าหนดการแสดงออกทางพฤติก รรมของคนในสังคม เมื่อคนเรามี
ความเชื่ออยางใดยอมเปนเหตุจูงใจใหเกิดการกระทําหรือพฤติกรรมที่ตอบสนองความเชื่อนั้น ๆ
และถาเปลี่ยนความเชื่อไปจาก พฤติกรรมก็จะเปลี่ยนตามไปดวย ซึ่งพฤติกรรมนี้จะสะทอนใหเห็น
ไดในลักษณะของขอหาม และขอปฏิบัติในการดํารงชีวิตของคนในสังคม
จากการสัมภาษณเจาอาวาส ผูประกอบการทอ งเที่ย ว เจาหนาที่เทศบาล และเจาหนาที่
สํานักงานการทอ งเที่ย ว รว มถึงนัก ทอ งเที่ย ว ไดใ หค วามสําคัญ กับ แนวทางการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยว มีวัตถุประสงคเพื่อคนหาแนวทางในการพัฒนาแหลงทองเที่ยว และวิเคราะหคนหา
จุดแข็งจุดออนโอกาสและอุปสรรคทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกของวัดไรขิง อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม สอดคลองกับแนวคิดในแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืนตองเนน
5 แนวทาง ของบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) ดังนี้
1. แนวทางการส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของชุ ม ชน คื อ การดึ ง คณะสงฆ ชุ ม ชน
หนวยงานภาครัฐเขามามีสวนรวมในการพัฒนาวัดใหเปนแหลงทองเที่ยวที่ไดมาตรฐาน
2. แนวทางพัฒนารูปแบบการทองเที่ยว เสนทาง กิจกรรม คือ ตองเนนเอกลักษณ
วัฒนธรรมและหลักธรรมที่แฝงอยูในพิธีกรรมคําสอนเกี่ยวกับพระเจาทันใจเพื่อใหเกิดคุณคาทาง
จิตใจและเกิดปญญาไปพรอมกันดวย
3. แนวทางการพัฒนาทางการตลาดการทองเที่ยว คือ ตองเพิ่มชองทางการสื่อสาร
การประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวใหประชาชนและนักทองเที่ยวรูจักทางเว็บไซต เฟสบุค แผนพับ
ปายทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน เปนตน
4. แนวทางการพัฒ นาขีด ความสามารถในการใหบ ริก ารทอ งเที่ย วในชุมชน คือ
การพัฒนาสถานที่ดานความสะอาด หองน้ํา ที่ผักผอน จุดใหขอ มูล มัคคุเทศกพื้นถิ่น เปนตน
5. แนวทางการอนุรักษ ทรัพยากรการทองเที่ยว คือ การพัฒนาตองเนนการอนุรักษ
ทรัพยากรใหคงสภาพเดิมอยางมีคุณคามีความหมาย และดึงดูดความสนใจของนักทองเที่ยวและ
ประชาชนผา นเรื่ อ งเลา ประวั ติศ าสตร และคุ ณ คา ทางจิต ใจและป ญ ญาที่ จ ะไดรั บ มากกวา
ผลตอบแทน ดานการทองเทีย่ ว
แนวทางทั้งหมดนี้ตองอยูบ นพื้นฐานความตอ งการของชุมชนและความตองการของ
นักทองเที่ยว สรุปไดวา การดําเนินกิจรรมที่ทําใหการทองเที่ยวเปนไปในทิศทางที่ดีขึ้น รักษา
ทรัพยากรการทองเที่ยวใหดึงดูดใจนักทองเที่ยวและมีการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในดานโครงสราง
พื้นฐาน ความพรอมของชุมชน ตลอดจนการบริการการทองเที่ยว โดยภาพรวมการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวประดิษฐานพระเจาทันใจในเขตคูเมือง จังหวัดเชียงใหมตอ งไดรับความรวมมือจาก
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ทุกภาคสวน จึงจะสามารถพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวแหงใหมและเปนที่รูจักมากขึ้น วัดบางแหง
เปนที่รูจักอยูแลวของนักทองเที่ยวทั่วไป เชน วัดพระสิงหวรมหาวิหาร วัดเจดียหลวงวรวิหาร
เปนตน แตนักทองเที่ยวก็ยังไมรูวาทั้งสองวัดนี้มีพระเจาทันใจที่งดงาม
ดังนั้น แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยวประดิษฐานพระเจาทันใจทั้ง 9 แหง สามารถ
พัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาแหงใหมในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมได เหมาะสําหรับ
การทองเที่ยวแบบไมเรงรีบ สําหรับนักทองเที่ยวที่มีเวลามาเที่ยวเชียงใหมนอย 1-2 วัน สามารถ
เดินหรือปนจักรยานทองเที่ยววัดทั้ง 9 แหงเพื่อสักการะพระเจาทันใจได เพราะมีพื้นที่ไมหางกัน
มากนัก
ขอเสนอแนะการวิจยั
ขอเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ
1. ในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวที่ประดิษฐานพระเจาทันใจนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของ คือ
เทศบาลนครเชียงใหมและวัดในเขตคูเมืองที่ประดิษฐานพระเจาทันใจ ควรใหค วามสําคัญ กับ
การพั ฒ นาภู มิ ทั ศ น ที่ ป ระดิ ษ ฐานพระเจ า ทั น ใจ และการประชาสั ม พั น ธ ใ ห ป ระชาชนและ
นักทองเที่ยวใหมากยิ่งขึ้น เพื่อพัฒนาใหเปนแหลงทองเทีย่ วเชิงศาสนาแหงใหม
2. ควรจัดทําปายบอกรายละเอียดหลักปฏิบัติ หลักธรรม และประวัติของพระเจาทันใจ
ใหชัดเจน เพื่อใหนักทองเที่ยวไดความรูแ ละความเขาใจอยางแทจริงเกี่ยวกับพระเจาทันใจ
3. เทศบาลนครเชีย งใหมแ ละหนว ยงานดา นการทอ งเที่ ย วของจั ง หวั ด ควรเขา มา
สนั บ สนุ น วั ด และเข า มามี ส ว นร ว มในการอํา นวยความสะดวกให กั บ นั ก ท อ งเที่ ย วที่ เ ข า มา
สักการบูชาพระเทาใจ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาในประเทศไทย
2. ควรวิจัย เกี่ย วกั บ การพัฒนาศัก ยภาพแหลงทอ งเที่ย วเชิงศาสนาในทุก มิติทั้งจาก
นักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ
3. ควรวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาในประเทศไทย
4. ควรวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ
ในการพัฒนาและรองรับนักทองเที่ยวโดยใหชุมชน เครือขาย และหนวยงานที่เกี่ยวของมีสวนรวม
ในการศึกษาและพัฒนารวมกัน
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