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บทคัดยอ
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาสภาพการณในการทองเท่ียวเชิงศาสนาในจังหวัดเชียงใหม                        
2) เพื่อศึกษาประวัติศาสตร และคุณคาเกี่ยวกับแหลงทองเที่ยวเชิงศาสนาประเภทเจดียและพระพุทธรูปสําคัญ          
ในจังหวัดเชียงใหม  3) เพ่ือนําเสนอเสนทางการทองเท่ียวเชิงศาสนาประเภทเจดียและพระพุทธรูปสําคัญใน           
จังหวัดเชียงใหม  ใชการวิจัยแบบผสานวิธีระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ พื้นท่ีวิจัย คือ วัดในเขต              
อําเภอเมืองเชียงใหม จํานวน 16 วัด ใชวิธีคัดเลือกแบบเจาะจงจากรายชื่อวัดที่ปรากฏในมูลศาสนาและชินกาล      
มาลีปกรณ เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย มี 3 ชนิด ไดแก แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และการสนทนากลุม ขอมูล      
เชิงปริมาณไดจากแบบสอบถามนักทองเที่ยวกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน ขอมูลเชิงคุณภาพ ไดจากศึกษาเอกสาร 
รวมกับการสัมภาษณ และสนทนากลุมกับผูมีสวนเกี่ยวของ จํานวน 20 คน ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพการณ             
ของการทองเท่ียวเชิงศาสนาในจังหวัดเชียงใหม นักทองเท่ียวใชระยะเวลาสวนใหญ 1 วัน แบบเชาไป-เย็นกลับ        
นิยมทองเที่ยวไหวพระมากที่สุด วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเปนวัดที่นักทองเที่ยวนิยมมากที่สุด 2) วัดในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมทั้ง 16 แหง มปีระวัติศาสตร คุณคาและศักยภาพในการพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยว
เชิงศาสนาไดในระดับสูง 3) เสนทางทองเท่ียวที่นําเสนอแบงเปน 2 เสนทาง คือ เสนทางตามชื่อวัดที่เปนมงคล          
และเสนทางประวัติศาสตรการสรางเจดียและพระพุทธรูปสําคัญ
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Abstract
  The purpose of this research was to present 1) to study situation of religion tourism in Chiang Mai 
2) to study the history and value of religion tourism source for the important Chedi and Buddha image in 
Chiang Mai 3) to present religion tourism routes for pagoda and Buddha image in Chiang Mai. This study 
used mixed methodology, research areas were 16 temples in Muang district, Chiang Mai with purposively 
selected from the temple list that appears in the Tamnan munlasatsana and Jinakalamalipakaranam        
The three instruments used in this research were questionnaires, interviews and focus groups. Quantitative 
data from the survey sample, a group of 400 people and qualitative data from the literatures and the   
interviews from 20 people. The results showed that: 1) In situation of religion tourism in Chiang Mai,       
tourists spend time on traveling in one day and a popular activity was to pay respect to the Buddha then 
Wat Phrathat Doisuthep Rajawarawihara is the most popular for travelers  2) The 16 temples in Muang 
district, Chiang Mai have long history, value and potential for develop into a religion tourist attraction in 
high level 3) The religion tourism routes were divided 2 ways; the route of the name of auspicious temples 
and the route of Chedi and Buddha image with significant construction history.
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บทนํา
  อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในประเทศไทยไดเติบโตอยางรวดเร็ว และมีแนวโนมที่จะเติบโตอยางไมหยุดยั้ง 
เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมหลักที่นํารายไดเขาสูประเทศไทยเปนจํานวนมหาศาล และจัดเปนบริการที่ทํารายได       
อันดับหนึ่งของประเทศ  ดังนั้น รัฐบาลจึงไดกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาดานการทองเท่ียวของประเทศไทย        
โดยเนนเรื่องการทองเที่ยวเชิงอนุรักษเพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวดานบริการ  ดานการทองเที่ยว การพัฒนา                   
ดานทรัพยากรบุคคล เพื่อใหการทองเที่ยวของประเทศไทยมีการเติบโตอยางตอเนื่องและยั่งยืน ในแผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่11 (พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2559) ไดกาํหนดยทุธศาสตรการปรบัโครงสรางเศรษฐกจิ
ใหสมดุลและย่ังยนื โดยการปรับโครงสรางภาคบริการใหเปนแหลงรายไดหลกัของประเทศ โดยพัฒนาการทองเท่ียวไทย
ใหเปนศนูยกลางการทองเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของภูมภิาค บนฐานความโดดเดนและความหลากหลาย
ของทรพัยากรธรรมชาต ิวฒันธรรมและความเปนไทย เนนการฟนฟูพฒันาแหลงทองเทีย่วทางธรรมชาต ิประวตัศิาสตร 
โบราณสถานในเชิงพ้ืนที ่และเสรมิสรางเอกลกัษณความเปนไทย  รวมทัง้การอนุรกัษวฒันธรรมทองถิน่ วถิชีวีติชุมชน
และภมูปิญญาชาวบาน เพือ่สรางสนิคาและแหลงทองเทีย่วใหมๆ  แกธรุกจิการทองเทีย่วไทย เพือ่ใหเปนแหลงทองเทีย่ว
ของตลาดโลก (สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554)
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  การทองเที่ยวแหงประเทศไทยไดมีการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงศาสนา ตลอดชวงระยะเวลาที่ผานมา           
เชน โครงการอยุธยามหามงคล โครงการทองเที่ยวธรรมะ ไหวพระ 9 วัด โครงการทองเที่ยวกราบรอยพระแกวมรกต 
โครงการสุขใจลองใตกินเจ เปนตน ซึ่งลวนเปนกิจกรรมการตลาดทองเที่ยวแบบเจาะกลุมเปาหมาย เพื่อขยายฐาน
นักทองเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะในแงประวัติศาสตร วัฒนธรรม การทองเที่ยวที่มีเร่ืองราว อีกทั้งรูปแบบการ            
ทองเที่ยวเชิงศาสนาจะทําใหใจเบิกบาน ควบคูไปกับความรูที่ไดรับจากการทองเที่ยว ในป พ.ศ. 2550 เปนตนมา    
การทองเท่ียวแหงประเทศไทยไดจดัโครงการ “เท่ียวทัว่ไทย สขุใจเสริมมงคล” ซึง่เปนการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงศาสนา 
และวัฒนธรรมประเพณี อันเปนรูปแบบการทองเที่ยวที่ลงตัวและเหมาะสม ไมตองเสียคาใชจายที่สูงมาก แตใหทั้ง
ความสุขกายและความสบายใจ เพื่อท่ีจะปลูกฝงความรู ความเขาใจในศาสนา วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม                
มอบความสุขกายสบายใจจากการเดินทางทองเท่ียว และเปนการรวมสรางสงัคมท่ีดตีามแนวคดิ “คุณธรรมนําสังคม” 
อีกทั้งกระตุนใหคนรุนใหมเกิดการตื่นตัวตอการเห็นความสําคัญของรากฐานวัฒนธรรมภายในชาติ นอกเหนือจาก
การกระตุนเศรษฐกจิและกอใหเกดิการหมนุเวียนของรายไดสูทองถิน่ทัว่ทกุภมูภิาค (กระทรวงการทองเทีย่วและกฬีา, 2554)
  จังหวัดเชียงใหม เปนเมืองแหงการทองเท่ียวโดยเฉพาะดานสถาปตยกรรมมีสถานท่ีหลายแหงท่ีมีรูปแบบ
สถาปตยกรรมทีม่คีณุคาทางประวตัศิาสตร ซึง่คนสวนใหญไมทราบ เน่ืองจากไมไดรบัการประชาสมัพนัธหรือพัฒนา
ใหเปนแหลงทองเที่ยว  ซึ่งวิฑูรย  เหลียวรุงเรือง และ สุจิณณา พานิชกุล (2547)   ไดวิจัยพบประเด็นปญหาเก่ียวกับ
แหลงทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมวา ขาดแหลงทองเที่ยวและเสนทางการทองเที่ยวใหมๆ แหลงทองเที่ยวเกา             
เริ่มทรุดโทรมลง ผูที่เดินทางมาเที่ยวภาคเหนือตอนบน มักไมคอยพบสิ่งแปลกใหม เพ่ือแกไขปญหาในประเด็นนี้       
ควรมีการจัดการทองเที่ยวเปนกลุมที่มีวัตถุประสงคเฉพาะ เชน โบราณสถาน วัด อาคาร สิ่งกอสรางและสถานที่          
ที่มีคุณคาที่มีอยูในทองถิ่น เปนตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของม่ิงสรรค ขาวสะอาด (2551) ที่พบวา นักทองเที่ยว      
ที่มาทองเท่ียวในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม รอยละ 70 ใหความสนใจการทองเท่ียว           
ที่เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมประเพณี แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตรและโบราณสถานและศาสนสถานที่สําคัญ       
ดังน้ัน การพัฒนาเสนทางทองเท่ียวดานวัฒนธรรมประเพณี ประวัติศาสตรและโบราณสถานเพ่ือสนองตอบ              
ความตองการของนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาติจึงมีความจําเปนเรงดวนและสําคัญเพ่ือเพิ่มจํานวน       
แหลงทองเที่ยวและจํานวนนักทองเที่ยวใหมากขึ้น
  การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร วัฒนธรรมประเพณี และศาสนาในดินแดนลานนาจัดเปนแหลงดึงดูด          
การทองเที่ยวที่สําคัญ ซึ่งมีความเปนมาทางประวัติศาสตรและความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีโบราณสถานและ
ศาสนสถานท่ีสําคัญ งดงามและโดดเดนเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะพระเจดียและพระพุทธรูปที่สําคัญ                               
ดังที่ศาสตราจารยเกียรติคุณ สุรพล  ดําริหกุล (2538) ไดกลาวไววา โบราณสถานในวัฒนธรรมลานนาน้ัน มีลักษณะ
ทางสถาปตยกรรมและแบบแผนทางศิลปกรรมอยูหลายรูปแบบ ซึ่งแตละรูปแบบท่ีปรากฏน้ัน เปนหลักฐาน                
ทางวิชาการสําคัญที่สะทอนใหเห็นเร่ืองราวท่ีเกี่ยวของกับประวัติศาสตร สังคมและวัฒนธรรมลานนาไดเปนอยางดี  
นอกจากน้ัน แหลงทองเท่ียวท่ีมพีระเจดียและพระพุทธรูปสาํคัญประดิษฐานอยูยงัสามารถพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียว
กระแสใหมที่ชาวไทยและชาวตางชาติกําลังใหความสนใจ เกิดเปนโครงการทองเที่ยวเชิงศาสนาที่กระตุนใหเกิด      
การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและปลูกฝงความดีงามทางศาสนาผานการทองเที่ยวไดอีกดวย
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  ดวยเหตผุลดังกลาวมาแลวขางตน  การวิจยัเสนทางทองเท่ียวเชิงศาสนาประเภทเจดียและพระพุทธรปูสาํคัญ
ในจงัหวดัเชยีงใหมครัง้นี ้ จงึเปนการจาํลองเสนทางการทองเท่ียวและนาํเสนอเนือ้หาทางประวตัศิาสตร สถาปตยกรรม
ที่มีคุณคาเพื่อสรางความเชื่อมโยงในการทองเที่ยวใหความเพลิดเพลินใหความรูและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ 
พรอมกับการเพิ่มคุณคาทางเศรษฐกิจตอชุมชนทองถิ่น  การมีสวนรวมของประชาชนและการอนุรักษสถาปตยกรรม
ประเภทพระเจดียและพระพุทธรูปสําคัญในจังหวัดเชียงใหมสืบไป

วัตถุประสงค
  1.  เพื่อศึกษาสภาพการณในการทองเที่ยวเชิงศาสนาในจังหวัดเชียงใหม
  2.  เพื่อศึกษาประวัติศาสตร และคุณคาเก่ียวกับแหลงทองเท่ียวเชิงศาสนาประเภทเจดียและพระพุทธรูป
สําคัญในจังหวัดเชียงใหม
  3.  เพื่อนําเสนอเสนทางการทองเที่ยวเชิงศาสนาประเภทเจดียและพระพุทธรูปสําคัญในจังหวัดเชียงใหม

ระเบียบวิธีวิจัย
  1. รูปแบบการวิจัย 
            การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed-Method Research) ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ      
ไดขอมูลจากแบบสอบถามนักทองเที่ยว และการวิจัยเชิงคุณภาพ  ไดขอมูลจากการศึกษาเอกสาร สัมภาษณ และ
การสนทนากลุม เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวน และสมบูรณอยางแทจริง
  2. พื้นท่ีการวิจัย
            การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยกําหนดพ้ืนท่ีวิจัย คือ วัดท่ีมีเจดียและพระพุทธรูปสําคัญทางประวัติศาสตร และ     
มีคุณคาทางศิลปวัฒนธรรมที่งดงามในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ใชวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง จากรายชื่อ
วัดที่ปรากฏในคัมภีรมูลศาสนาและชินกาลมาลีปกรณและต้ังอยูในบริเวณตัวเมืองเชียงใหม จํานวน 16 แหง ไดแก 
วัดบุพพาราม วัดโพธาราม (เจ็ดยอด) วัดเจดียหลวงวรวิหาร  วัดปราสาท วัดพระสิงหวรมหาวิหาร  วัดพันเตา                
วดัศรเีกดิ วดัเกตการาม วดัเชยีงมัน่ วดัเชยีงยนื วดัดวงด ีวดัโลกโมฬ วดัอนิทขีล   วดัสวนดอก  วดัอโุมงคสวนพทุธธรรม 
และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
  3. ขั้นตอนการวิจัย 
            การวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
   ขั้นตอนที่ 1 ใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อสํารวจสภาพการณของการทองเที่ยวเชิงศาสนาในจังหวัด
เชียงใหม  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักทองเที่ยวที่เดินทางมาทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม ในป พ.ศ. 2557 
จํานวนประมาณ 7,089,792  คน (การทองเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม, 2557) กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 
โดยการเปดตารางของ Krejcie & Morgan (1970) ไดกลุมตัวอยางเทากับ 384 คน แตการวิจัยครั้งนี้ กําหนด             
กลุมตัวอยางเปน 400 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 3 ตอน ไดแก ลักษณะสวนบุคคล 
ปจจัยการทองเท่ียว และปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ นําไปทดลองใชไดคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Coefficient 
Alpha) ของครอนบาค มีความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability: R) = .9416 ผูวิจัยรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
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วเิคราะหขอมลูดวยโปรแกรมคอมพวิเตอรสาํเรจ็รปู สถติทิีใ่ช ไดแก รอยละ คาเฉลีย่ คาเบีย่งเบนมาตรฐาน วเิคราะห
คําถามปลายเปดดวยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
   ขั้นตอนท่ี 2 ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ผานการสัมภาษณและสนทนากลุม เพื่อหาขอเสนอแนะ                 
เชงินโยบายในการพัฒนาเสนทางทองเทีย่วเชงิศาสนาประเภทเจดียและพระพทุธรปูสําคญัในเชียงใหม จาํนวน 20 คน 
ไดแก นักทองเที่ยวชาวไทย 5 คน เจาอาวาส 6 รูป มัคคุเทศก 5 คน เจาหนาที่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
1 คน เจาหนาที่สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 1 คน เจาหนาที่เทศบาลนครเชียงใหม 2 คน            
โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากผูมสีวนเก่ียวของตอการสงเสริมและการพัฒนาการทองเท่ียว
เชิงศาสนาในจังหวัดเชียงใหม วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
  4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
   เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มี 3 ชนิด ไดแก แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ และแนวทางการสนทนากลุม

ผลการวิจัย
  1. การศกึษาสภาพการณในการทองเทีย่วเชิงศาสนาในจังหวดัเชียงใหม เพือ่ตอบวตัถปุระสงคการวจิยั  
ขอที่ 1 เปนการวิจัยเชิงปริมาณในข้ันตอนท่ี 1  ใชแบบสอบถามกับนักทองเที่ยว จํานวน 400 คน คัดเลือกตัวอยาง
แบบบังเอิญ โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ไดแก 1) ลักษณะการทองเท่ียว 2) พฤติกรรมการทองเท่ียว      
และ 3) ความพึงพอใจตอแหลงทองเที่ยว  โดยมีรายละเอียดดังนี้
   1.1 กลุมตวัอยางเปนนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียววัดในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม ใชวธิสีอบถามแบบบังเอิญ 
พบวา นักทองเที่ยวใชระยะเวลาในการทองเที่ยว 1 วัน รองลงมาใชเวลา 2-3 วัน ลักษณะการทองเที่ยวสวนใหญ    
เปนแบบเชาไป-เย็นกลบั กิจกรรมที่นักทองเที่ยวนิยมทํามากที่สุด คือ ไหวพระเพ่ือความเปนสิริมงคลของชีวิต 
   1.2  พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงศาสนาประเภทเจดยีและพระพุทธรปูสาํคัญในเชยีงใหม พบวา นกัทองเท่ียว
นิยมทองเที่ยววัดที่มีเจดียและพระพุทธรูปสําคัญ มีประวัติศาสตรการสรางเกาแก มีความเชื่อเร่ืองความศักดิ์สิทธิ์     
มีคุณคาทางศิลปวัฒนธรรม และมีการนําเสนอผานสื่อประชาสัมพันธใหพบเห็นบอยๆ ซึ่งวัดที่นักทองเที่ยวนิยม       
ทองเที่ยวมากที่สุด ไดแก วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร รองลงมาคือวัดเจดียหลวงวรวิหาร ดังตารางที่ 1
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1  384 87.00 
2  230 57.50 
3  228 57.00 
4  222 55.50 
5  212 53.00 
6  208 52.00 
7  208 52.00 
8  200 50.00 
9  144 36.00 

10  134 33.50 
11  132 33.00 
12  ( ) 126 31.50 
13  114 28.50 
14  112 28.00 
15  112 28.00 
16  100 25.00 

   

ตารางท่ี 1 
จํานวนและรอยละของวัดที่นักทองเที่ยวนิยมไปทองเที่ยวมากที่สุด

   1.3 กลุมตวัอยางมคีวามพงึพอใจในการทองเท่ียวเชิงศาสนาในจงัหวดัเชียงใหม ในภาพรวมอยูในระดบั
มาก เม่ือพิจารณารายขอพบวา คุณคาและความสําคัญดานสถาปตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม และคุณคา   
ดานจิตใจ มีคะแนนสูงที่สุด รองลงมา คือ คุณคาทางศิลปวัฒนธรรม คุณคาและความสําคัญทางประวัติศาสตร 
บรรยากาศในการทองเท่ียว ความเหมาะสมในการจัดการแหลงทองเท่ียว เครือ่งทาํบุญ วตัถมุงคล และความปลอดภัย 
สวนลําดับสุดทายสิ่งอํานวยความสะดวกในวัด เชน หองนํ้า ที่นั่ง มานั่ง นํ้าดื่ม เปนตน 
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  2. การศึกษาประวัตศิาสตรและคุณคาเกีย่วกับแหลงทองเท่ียวเชิงศาสนาประเภทเจดียและพระพุทธรูป
สําคัญในจังหวัดเชียงใหม เพ่ือตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพขั้นตอนที่ 2 ไดขอมูล            
การศึกษาจากเอกสาร  รวมกับการสัมภาษณ และสนทนากลุมกับผูที่มีสวนเกี่ยวของ  จํานวน 20 คน นักทองเที่ยว
ชาวไทย 5 คน เจาอาวาส 6 รูป มัคคุเทศก 5 คน เจาหนาที่สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 1 คน เจาหนาที่
สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 1 คน เจาหนาท่ีเทศบาลนครเชียงใหม 2 คน โดยการคัดเลือก      
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) วิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ผลการวจิัยดังนี้
   2.1  จงัหวดัเชยีงใหมซึง่เปนสวนหนึง่ของดนิแดนลานนาในอดตีและยงัคงรุงเรืองดวยวฒันธรรม ประเพณี
ที่สืบทอดผานทางหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา มีวัดวาอารามที่สําคัญ มีพระเจดีย พระพุทธรูปสําคัญหลายองค
ที่มีประวัติศาสตรในการสรางอันยาวนาน เปนท่ียึดเหน่ียวจิตใจของคนลานนา ตลอดจนประชาชนคนไทยท่ัวไป           

ที่นับถือพระพุทธศาสนา ไดเดินทางทองเที่ยวมาศึกษาประวัติศาสตร ความงามทางศิลปกรรม กราบไหวบูชา              
เพื่อความเปนสิริมงคลของชีวิต ในการวิจัยเพ่ือนําเสนอเสนทางทองเท่ียวเชิงศาสนาประเภทเจดียและพระพุทธรูป
สาํคญัในเชียงใหมครัง้นี ้ มวีดัทัง้หมด 16 วดั ทีเ่ปนพ้ืนทีว่จิยั ไดแก วดับพุพาราม  วดัโพธาราม (เจ็ดยอด) วดัเจดยีหลวง
วรวิหาร วัดปราสาท วัดพระสิงหวรมหาวิหาร วัดพันเตา วัดศรีเกิด วัดเกตการาม วัดเชียงม่ัน วัดเชียงยืน วัดดวงดี    
วัดโลกโมฬ วัดอินทขีล วัดสวนดอก วัดอุโมงคสวนพุทธธรรม และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ผลการศึกษา
ศักยภาพของวัดทั้งหมดเพ่ือพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิงศาสนา ใน 4 ประเด็น ไดแก ดานประวัติศาสตร                      
ดานศลิปกรรมและสถาปตยกรรม ดานคณุคาทางจิตใจ และคตธิรรมคาํสอน พบวา ทัง้ 16 วดั มศีกัยภาพอยูในระดับสูง 
สามารถพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวเชิงธรรมได ดังตัวอยางของวัดสวนดอก และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 
ดังนี้
   2.2  เจดียและพระพุทธรูปสําคัญวัดสวนดอก  พระธาตุเจดียวัดสวนดอกเปนพระธาตุเจดียองคแรก     
ในลานนาที่สรางขึ้นตามคติการบูชาพระธาตุภายหลังจากการรับพุทธศาสนาลังกาวงศจากสุโขทัยรูปแบบพระธาตุ
เจดียวัดสวนดอก เปนเจดียทรงระฆัง ตั้งบนฐานขนาดใหญและสูง ที่มีซุมประตูและบันไดทางข้ึนในตอนกลาง             
ทั้งสี่ดาน มุมทั้งสี่ของฐานขนาดใหญนั้น ประดิษฐานเจดียจําลองมุมละ 1 องค รวม 4 องค เหนือฐานขนาดใหญ      
เปนชดุฐานบวั ทองไมลกูแกวอกไกคู ในผงักลม เรยีงซอนลดหลัน่กนั 3 ชัน้ รบัองคระฆงัในตอนกลาง เหนอืองคระฆงั
เปนบัลลังกแบบฐานบัว ในผังสี่เหลี่ยมแตงลายดอกไมประดิษฐในชองส่ีเหลี่ยมเล็กๆ เรียงกัน 2 แถว ประดับกระจก
จีน แกนปลองไฉนตกแตงดวยปูนปนพระพุทธรูปลีลา ตอจากน้ันจึงเปนปลองไฉน ปลียอด และฉัตรตอนบนสุด          
ทัง้น้ีภาพถายกอน พ.ศ. 2468 ทาํใหเราทราบวาพระธาตุเจดียวดัสวนดอกแตเดิม มชีางยืนโดยรอบ ทวาภาพถายเกา
สมัยกอนที่ครูบาศรีวิชัยจะบูรณะเจดีย ฐานชางยืนโดยรอบไมปรากฏแลว กลับมีลักษณะคลายกับเจดียปจจุบัน        
ตอมาใน พ.ศ. 2549 มีการบูรณะเจดียใหม ดวยการปดทองทั้งองค ปจจุบันเจดียจึงเหลืองอรามดวยสีทอง ไมเปน      
สีขาวโพนอยางในอดีต
   สําหรับลักษณะการวางเจดียบนฐานขนาดใหญเนนความสําคัญของเจดียประธานดวยการเพ่ิมเจดีย
มุมทั้งสี่ทิศเปนเจดียบรวิาร พบไมมากนักในองคประกอบของเจดียเชียงใหม ทวากลับเปนเชนเดียวกับองคประกอบ
การสรางเจดียในสุโขทัยและศรีสัชนาลัยที่สรางตามแนวคิดคติจักรวาล เนนความสําคัญสูงสุดของเจดียศักดิ์สิทธ์ิ    
ใหมีฐานะเปนศูนยกลางจักรวาล เชน เจดียประธานในวัดมหาธาตุ สุโขทัย หรือเจดียเจ็ดแถว ศรีสัชนาลัย เปนตน  
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สวนองคประกอบเจดียสุโขทัยยังปรากฏในองคประกอบเจดียวัดสวนดอกสวนอ่ืนอีก ไดแก สัดสวนองคระฆังท่ี          
คอนขางใหญเม่ือเทียบกับองคระฆังเจดียลานนา บัลลังกในผังสี่เหล่ียม รวมถึงปูนปนพระลีลารอบแกนปลองไฉน     
ทีส่าํคัญการมีฐานชางโดยรอบอยางท่ีปรากฏในภาพถายเกา ยนืยันคติชางลอมหรือชางรอบท่ีสโุขทัยรับมาจากลังกา 
นอกจากน้ี ในภาพถายสมัยกอนที่ครูบาศรีวิชัยจะบูรณะพระธาตุเจดีย เจดียรายที่ตั้งอยูโดยรอบเจดียประธาน           
ดานนอกซุมเจดียนั้น เฉพาะองคมุมทิศตะวันออกเฉียงเหนือเปนเจดียทรงดอกบัวตูมแบบสุโขทัย ตอมา พ.ศ. 2475 
ครูบาศรีวิชัยจึงรับนิมนตเจา   แกวนวรัฐ กับเจาดารารัศมี มาชวยฟนฟูบูรณะวัดสวนดอก ใหเปนที่รุงเรืองมากระท่ัง
ทุกวันนี้ 
   ดวยประการฉะน้ี พระธาตุเจดียวดัสวนดอกเม่ือแรกสราง จงึไดรบัอทิธพิลทางความคิดในการสรางเจดีย 
รวมถึงรูปแบบสถาปตยกรรมมาจากสุโขทัยเปนหลัก รูปแบบพระธาตุเจดียวัดสวนดอก เปนเจดียทรงระฆัง                       
ตั้งบนฐานขนาดใหญและสูง ที่มีซุมประตูและบันไดทางขึ้นในตอนกลางทั้งสี่ดาน มุมทั้งสี่ของฐานขนาดใหญนั้น 
ประดิษฐานเจดียจําลองมุมละ 1 องค รวม 4 องค เหนือฐานขนาดใหญเปนชุดฐานบัว ทองไมลูกแกวอกไกคู                   
ในผังกลม เรยีงซอนลดหลัน่กนั 3 ชัน้ รบัองคระฆงัในตอนกลาง เหนอืองคระฆงัเปนบลัลงักแบบฐานบวั แกนปลองไฉน 
ปลองไฉน ปลียอดและฉัตรตอนบนสุด

ภาพที่ 1: เจดียและพระพุทธรูปสําคัญในวัดสวนดอก

   2.3 เจดียวดัพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร  ในจํานวนพระธาตุเจดียบนภูเขาสูงท้ังหมดมีพระธาตุเจดีย
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเปนพระธาตุที่อายุเกาที่สุด ตามประวัติวาสรางในพุทธศตวรรษที่ 20 รูปแบบ            
พระธาตุเจดียวัดดอยสุเทพในปจจุบัน เฉพาะองคประกอบสวนรองรับองคระฆัง ที่ทําเปนช้ันบัวถลาค่ันดวย                 
หนากระดานนั้น เคยปรากฏมากอนแลวอยางสมบูรณในองคประกอบเจดียสุโขทัย
    สาํหรับแผนผังวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เปนไปตามคติจกัรวาล ทีห่มายเอาพระธาตุเจดีย
เปนศูนยกลางจักรวาล เอาระเบียงคดรอบองคเจดียประหนึ่งเขาสัตตบริภัณฑ เชนเดียวกับที่ปรากฏในแผนผัง              
วัดพระธาตุลําปางหลวง จังหวัดลําปาง เปนตน ที่เชื่อวานิยมกันในลานนาราวพุทธศตวรรษท่ี 21  สวนพระธาตุเจดีย
วดัดอยสเุทพเมือ่แรกสราง สรางขึน้ในสถานทีศ่กัดิส์ทิธิข์องชาวลวัะ ชนพ้ืนถิน่ดัง้เดมิ เพือ่กลมกลนืความเชือ่ในระบบ
ผใีหเขากบัความเชือ่ทางพทุธศาสนา ไมสามารถระบรุปูแบบเจดยีเมือ่แรกสรางได สวนรปูแบบเจดยีในปจจบุนั พฒันา
ขึ้นในลานนา เกิดจากการบูรณะในสมัยพญาเมืองเกษเกลา พ.ศ. 2081
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       นอกจากน้ี  พระธาตุดอยสุเทพยังเปนหนึง่ในพระธาตุประจําปเกดิตามความเช่ือคนลานนา พทุธศตวรรษ
ที่ 24 อธิบายไดวาสัตวประจําปเกิดแตละตัวจะแยกยายกันกํากับอยูพระธาตุเจดียแตละองค ในรอบ 12 เดือน           
เพื่อคอยเรียกวิญญาณคนท่ีเกิดในปนั้นๆ ใหมาพักที่พระธาตุกอน เม่ือถึงเวลาเหมาะสมแลว วิญญาณจะยายไป   
สถิตยังกระหมอมของผูเปนบิดาเปนเวลา 7 วัน กอนเขาปฏิสนธิในครรภผูเปนมารดาตอไป
       รปูแบบเจดยี ประกอบดวย ชดุฐานตอนลางเปนฐานเขียงส่ีเหล่ียมขนาดใหญกบัฐานยอเกจ็สีเ่หล่ียม 3 ชัน้ 
ชุดฐานตอนบนเปนชุดฐานบัวทองไมลูกแกวอกไก 2 ชั้น คั่นไวดวยหนากระดาน ทั้งหมดอยูในผังยอเก็จ สวน             
ตอนกลางเปนชุดฐานบัวถลาท่ีมีชั้นหนากระดานค่ัน เรียงซอนกัน 5 ชั้นในผัง 12 เหล่ียม รับองคระฆังขนาดเล็ก           
ในผัง  12 เหล่ียมเชนกัน สวนตอนบนเปนบลัลงักแบบฐานบัวทองไมลกูแกวอกไกในผงั 12 เหล่ียม รบัปลองไฉน และ           
ปลียอดเปนลําดับขึ้นไป

ภาพที่ 2: เจดียวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

  3. การนําเสนอเสนทางทองเท่ียวเชิงศาสนาประเภทเจดียและพระพุทธรูปสาํคญัในจังหวัดเชียงใหม
        ผลจากสนทนากลุมกับผูที่มีสวนเกี่ยวของ จํานวน 20 คน ในการกําหนดเสนทางทองเที่ยวเชิงศาสนา
ประเภทเจดยีและพระพุทธรูปสําคัญในจังหวัดเชียงใหม และการสํารวจวัดที่เปนพื้นที่วิจัยของผูวิจัย จํานวน 16 วัด 
ทําใหไดขอมูลเพื่อกําหนดเสนทางทองเท่ียวเชิงศาสนาประเภทเจดียและพระพุทธรูปสําคัญในจังหวัดเชียงใหม              
ผูวิจัยไดสรุปและนําเสนอการจัดเสนทางทองเที่ยวเชิงศาสนา ระยะเวลา 1 วัน  และ 2-3 วัน ได 2 เสนทาง ดงันี้
   3.1 เสนทางทองเที่ยวตามช่ือวัดที่เปนมงคล
               เสนทางนี้เหมาะสําหรับผูสนใจที่จะกราบไหวพระเจดียและพระพุทธรูปสําคัญเพื่อความเปน            
สริมิงคลของชีวติ เหมาะสําหรับนกัทองเท่ียวท่ีมเีวลาทองเท่ียวในเชียงใหมนอย แบบเชาไป-เยน็กลับ ทองเท่ียวเพียง 
1 วัน ไดแก วัดบุพพาราม วัดศรีเกิด วัดเกตการาม วัดพระสิงหวรมหาวิหาร วัดปราสาท วัดเชียงมั่น วัดเชียงยืน         
วัดดวงดี ตามคําขวัญที่วา “เริ่มดี ศรีเกิด ฉลาด องอาจดังสิงห รํ่ารวย มั่นคง ยั่งยืน ดวงดี”
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ภาพที่ 3: เสนทางทองเที่ยวตามชื่อวัดที่เปนมงคล

   3.2 เสนทางทองเที่ยวตามประวัติการสรางพระเจดียและพระพุทธรูปสําคัญ
               เสนทางน้ีเนนการศึกษาประวัติศาสตรของการสรางเจดียและพระพุทธรูปสําคัญตามคัมภีรมูล
ศาสนาและชินกาลมาลีปกรณ เหมาะสําหรับนักทองเที่ยวที่มีเวลาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมนาน  2-3 วันชื่นชอบ 
ชื่นชมสุนทรียภาพดานศิลปกรรมและสถาปตยกรรม ควบคูไปกับการศึกษาประวัติศาสตรการสรางวัด เวียง วัง และ
ความรุงเรืองของพระพุทธศาสนาในลานนา สามารถทองเที่ยวไดทุกวัด ไดแก วัดบุพพาราม วัดโพธาราม (เจ็ดยอด) 

วดัเจดยีหลวงวรวหิาร วดัปราสาท วดัพระสงิหวรมหาวหิาร วดัพนัเตา วดัศรเีกดิ วดัเกตการาม วดัเชยีงมัน่ วดัเชยีงยนื 
วัดดวงดี วัดโลกโมฬ วัดอินทขีล วัดสวนดอก วัดอุโมงคสวนพุทธธรรม และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

อภิปรายผลการวิจัย
  ผลจากการศกึษาเสนทางทองเทีย่วเชงิศาสนาประเภทเจดยีและพระพทุธรปูสาํคัญในจงัหวดัเชยีงใหม  ทาํให
ทราบขอมูลเชิงลกึวา ประชาชนชาวเชียงใหมมวีฒันธรรมท่ีสบืเน่ืองมาจากพระธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาท่ีคอย
หลอเลี้ยงและยึดเหนี่ยวจิตใจอยางมั่นคง และยาวนาน โดยสะทอนใหเห็นผานการสรางพระพุทธรูป การสราง           
พระเจดียในวัดตางๆ ตามเสนทางทองเท่ียวทั้ง 16 แหง ซึ่งมีพระพุทธรูป พระเจดียที่สวยงามเช่ือมโยงความเช่ือ       
ความศรทัธา ความศกัดิส์ทิธิเ์ขาดวยกันเปนสิง่ดงึดดูใจนกัทองเทีย่ว มสีิง่อาํนวยความสะดวกทีค่อยบรกิารนกัทองเทีย่ว 
และสามารถเดนิทางทองเทีย่วผานการบรกิารสาธารณะตางๆ ไดอยางสะดวก  ซึง่สอดคลองกบั Collier & Harraway, 
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1997 (อางถึงใน ชูสิทธิ์ ชูชาติ, 2544, 41) ที่มีความเห็นวา การทองเที่ยวที่จะบรรลุวัตถุประสงคไดนั้นแหลงทองเที่ยว
จะตองม ีองคประกอบสาํคญั 3 ประการ หรอื 3As ซึง่ไดแก สิง่ดงึดดูใจ (Attraction) สิง่อาํนวยความสะดวก (Amenities) 
และการเขาถึงแหลงทองเท่ียว (Accessibility) นอกจากน้ัน แหลงทองเท่ียวเชิงศาสนาท่ีใหความเพลิดเพลินกับ        
นกัทองเทีย่วแลว  ยงัใหความสงบใจ อิม่เอบิ และความรูทางดานพทุธศลิปจากงานประตมิากรรม จติรกรรมในวดัอกี
ดวย สอดคลองกับงานวิจัยของอนุกูล ศิริพันธ, นพพงษ สวางอัม  และ กิตติศักดิ์ กลิ่นหมื่นไวย (2557, 265-276)        
ทีไ่ดศกึษาการออกแบบเสนทางทองเทีย่วดานพุทธศลิปในเขตอําเภอเมอืง จงัหวดัลําปาง พบวา ขอมลูทางศลิปกรรม
ทางพุทธศาสนาในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง เปนประโยชนอยางมากในการสรางคุณคาและความสําคัญใหแก       
วัดตางๆ  สามารถใชมิติทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร ความงามของศิลปกรรมที่โดดเดน แสดงถึงเอกลักษณของ  
ทองถิ่นเปนสิ่งดึงดูดใจนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี

สรุป
  สรปุผลการวจิยัครัง้นี ้พบวา พฤตกิรรมการทองเทีย่วของนกัทองเทีย่วนยิมทองเทีย่ววดัทีม่เีจดยีและพระพทุธ
รปูสาํคญัทีม่ปีระวตัศิาสตรการสรางเกาแก  มคีวามเชือ่เรือ่งความศักดิส์ทิธิ ์ มคีณุคาทางศลิปวฒันธรรม โดยมีการนาํเสนอ
ผานส่ือประชาสัมพันธใหพบเห็นบอยๆ ดังนั้น ควรมีการประชาสัมพันธใหนักทองเท่ียวทราบเสนทางการทองเท่ียว
อืน่ๆ นอกเสนทางการทองเทีย่วหลกัทีน่กัทองเทีย่วรูจกัด ีเชน วดัพระธาตดุอยสเุทพราชวรวหิาร วดัเจดยีหลวงวรวหิาร 
วัดพระสิงหวรมหาวิหาร เปนตน  โดยประชาสัมพันธเสนทางทองเที่ยวตามชื่อวัดที่เปนมงคล  ซึ่งเสนทางนี้                 
เหมาะสาํหรบัผูสนใจทีจ่ะกราบไหวพระเจดยีและพระพทุธรูปสาํคญัเพ่ือความเปนสิรมิงคลของชวีติ แตนกัทองเทีย่ว
มเีวลาทองเท่ียวในเชียงใหมนอย แบบเชาไป-เยน็กลับ ทองเท่ียวเพียง 1 วนั ไดแก วดับพุพาราม วดัศรีเกดิ วดัเกตการาม 
วัดพระสิงหวรมหาวิหาร วัดปราสาท วัดเชียงมั่น วัดเชียงยืน วัดดวงดี ตามคําขวัญที่วา “เริ่มดี ศรีเกิด ฉลาด องอาจ
ดังสิงห รํ่ารวย มั่นคง ย่ังยืน ดวงดี” และเสนทางทองเท่ียวตามประวัติการสรางพระเจดียและพระพุทธรูปสําคัญ         
ซึ่งเสนทางนี้เนนการศึกษาประวัติศาสตรของการสรางเจดียและพระพุทธรูปสําคัญตามคัมภีรมูลศาสนาและ                 
ชินกาลมาลีปกรณ เหมาะสําหรับนักทองเที่ยวที่มีเวลาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหมนาน  2-3 วัน ชื่นชอบ ชื่นชม
สุนทรียภาพดานศิลปกรรมและสถาปตยกรรม ควบคูไปกับการศึกษาประวัติศาสตรการสรางวัด เวียง วัง และ           
ความรุงเรืองของพระพุทธศาสนาในลานนา สามารถทองเที่ยวไดทุกวัด ไดแก วัดบุพพาราม  วัดโพธาราม (เจ็ดยอด) 
วดัเจดยีหลวงวรวหิาร วดัปราสาท วัดพระสงิหวรมหาวหิาร วดัพนัเตา วดัศรเีกิด   วดัเกตการาม วดัเชยีงมัน่ วดัเชยีงยนื 
วัดดวงดี วัดโลกโมฬ วัดอินทขีล วัดสวนดอก วัดอุโมงคสวนพุทธธรรม และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เปนตน
  ดังนั้น  การพัฒนาเสนทางทองเท่ียวเชิงศาสนาประเภทเจดียและพระพุทธรูปสําคัญในจังหวัดเชียงใหม        
ใหเกิดประสิทธิภาพและเปนรูปธรรมนั้น ทุกภาคสวนควรจัดทําแผนยุทธศาสตรการทองเที่ยวเชิงศาสนาของ          
จังหวัดเชียงใหม  พรอมกับทําแผนที่ทางเดิน (Road Map) การทองเที่ยวเชิงบูรณาการอยางตอเนื่องกับรูปแบบ       
การทองเที่ยวประเภทอ่ืนๆ หนวยงานและผูที่มีสวนเกี่ยวของระดับนโยบายควรสรางเอกลักษณ ความรู และคุณคา
ใหเห็นวัฒนธรรมเฉพาะทองถิ่นของลานนา  สวนการบริหารจัดการการทองเที่ยวนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของระดับ
นโยบายควรเรงรัด สนับสนุน สงเสริม และควรเรงรัดการจัดระเบียบวัด รานคาในวัด สิ่งอํานวยความสะดวก                 
ปรับภูมิทัศน และเพิ่มความปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยวเพื่อรองรับการทองเที่ยวตอไป
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  ขอเสนอแนะ
  1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
        1.1 ควรจดัทาํแผนยทุธศาสตรการทองเทีย่วเชงิศาสนาของจงัหวดัเชยีงใหมเนือ่งจากจงัหวดัเชยีงใหม
มวีดั และสถานทีท่ีเ่ก่ียวเนือ่งดวยศาสนาทีม่ปีระวตัศิาสตรและคณุคาทางศลิปวัฒนธรรม พรอมกบัทําแผนทีท่างเดนิ 
(Road Map) การทองเที่ยวเชิงบูรณาการอยางตอเนื่อง
   1.2 แหลงทองเท่ียวเชิงศาสนาประเภทเจดียและพระพุทธรปูสําคญัยงัไมมสีิง่ดึงดูดใจเพียงพอ นอกจาก
ความเช่ือศรัทธาทีส่ามารถกระตุนใหนกัทองเท่ียวมาเท่ียวซํา้บอยๆ ได ดงัน้ัน หนวยงานและผูทีม่สีวนเกีย่วของระดับ
นโยบายควรสรางเอกลักษณ ความรู คุณคาใหเห็นวัฒนธรรมเฉพาะทองถิ่นของลานนา
   1.3 วัดทีเ่ปนแหลงทองเท่ียวเชิงศาสนาและธรรมะยังมปีญหาดานการบริหารจัดการ ดงันัน้ หนวยงาน
ที่เกี่ยวของระดับนโยบายควรเรงรัดและสนับสนุน สงเสริมการบริหารจัดการทองเที่ยว โดยเรงรัดการจัดระเบียบวัด 
รานคาในวัด สิ่งอํานวยความสะดวก ปรับภูมิทัศนและเพิ่มความปลอดภัยใหแกนักทองเที่ยว
  2. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
        2.1 ควรดําเนนิการปรับปรงุและพัฒนาวัดทีเ่ปนแหลงทองเทีย่ว ภมูทิศัน สิง่อาํนวยความสะดวกใหกบั
นักทองเที่ยว ความสะอาด สถานที่จอดรถ ความเปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม จัดทําปายบอกวัดที่เปน                      
แหลงทองเที่ยวหรือปายบอกทางใหชัดเจน
   2.2 ควรบริหารจัดการดานอาหาร เครือ่งดืม่ และรานจําหนายของทําบญุหรอืวตัถมุงคลใหสะอาดและ
มีราคาที่เหมาะสม
   2.3 การทองเทีย่วเชงิศาสนาในจังหวดัเชยีงใหมยงัขาดการส่ือสารประชาสัมพนัธทีด่ใีหกบันกัทองเทีย่ว 
ยังไมมีปายหรือผูใหความรูเรื่องประวัติ คุณคาของพระพุทธรูป และพระเจดียสําคัญ ตลอดจนถึงหลักธรรมท่ีแฝงอยู
ใหกับนักทองเที่ยวเพื่อที่จะนอมนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวัน นอกเหนือจากการกราบไหวเพื่อเปนสิริมงคลแกชีวิต
เทานัน้ อนัจะทาํใหนกัทองเทีย่วเหลานีก้ลบัมาทองเทีย่วเชิงธรรมะเพิม่เตมิ เชน การมาปฏิบตัธิรรม หรือการฟงธรรมะ 
เปนตน

กิตติกรรมประกาศ
  ขอขอบพระคุณโครงการสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (HR2L)      
โดยศาสตราจารย ดร. ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพและคณะที่ไดพิจารณาใหทุนอุดหนุนการวิจัยและแนะนําการเขียน
บทความวิจัยในครั้งนี้
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