
 
 

 
  

  



 
 

 
  

 

ค ำน ำ 

       สวัสดคี่ะ  การจัดท า Ebook ในครัง้นี้เกดิจาก

การทีผู่เ้ขยีนไดม้โีอกาสไปเทีย่วที ่จ.เชยีงใหม ่และ

ไดไ้ปนมัสการหลวงพ่อทันใจ ณ วัดพระธาตดุอยค า 

ท าใหเ้กดิความเลือ่มใส ศรัทธา และประทับใจ จงึได ้

ศกึษาหาขอ้มูลและน ามาจัดท าเป็น EBook  เพื่อ

เผยแพร่เป็นธรรมทาน ใหแ้ก่ผูท้ีศ่รัทธา นับถอื และ

ตอ้งการศกึษาประวัตขิองหลวงพ่อทันใจและวัดพระ

ธาตุดอยค า หรืออยากเห็นสถานที่จรงิ แต่ยังไม่มี

โอกาสไดไ้ปคะ่ 

     อานสิงสข์องการจัดท า Ebook ในครัง้นี้ ขออทุศิ

ใหแ้ก่เทวดาทีป่กปักรักษาตัว  เจา้กรรมนายเวร ผูม้ี

พระคุณบดิา มารดา ครูบาอาจารย์ ครอบครัวและ

กัลยาณมติรทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข ความ

เจรญิ สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไขเ้จ็บ สม

ปรารถนา ในสิง่ทีห่วังทกุประการคะ่ 

     

     ชชันันท ์สอิง้ทอง 
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กรำบหลวงพอ่ทนัใจ วดัพระธำตดุอยค ำ 

จ.เชยีงใหม ่
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   สวสัดคีะ่ ครัง้นีผู้เ้ขยีนไดม้โีอกาสไปเทีย่วที ่

จ.เชยีงใหม ่และไดไ้ปนมัสการหลวงพอ่ทันใจ 

ณ วดัพระธาตดุอยค า ซึง่เคยไดย้นิชือ่เสยีง

และความศักดิส์ทิธิข์องทา่นมาชา้นานแลว้ แต่

ยังไมม่โีอกาสไดไ้ปกราบทา่น  ครัง้นีเ้พือ่นไป

แกบ้นคะ่ เพราะเธอมาบนขอกบัหลวงพอ่ไวว้า่ 

ขอใหเ้ธอขายทีด่นิได ้จะมาแกบ้นดว้ย

พวงมาลัยดอกมะล ิ2,000 พวง พวกเรารวม  

กนั  5 คน ถอื

โอกาสตดิตาม

เธอมาดว้ย ถา้

พรอ้มแลว้ไปกันเลยคะ่  
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วธิกีำรเดนิทำง ทรปินีพ้วกเราเดนิทางไป 

 จ.เชยีงใหม่ กันประมาณเดือน ตค.63 เป็น

การเดินทางโดยเครื่องบินครั้งแรกหลังการ

ระบาดของโรคโควดิ-19 ท าใหเ้ห็นมาตรการ

ตา่งๆทีเ่ขม้งวดของสนามบนิ และสายการการ

บนิ เช่น มีการตรวจวัดอุณหภูม ิตอ้งสวมใส่

หน ้ากากอนามั ยก่อน เข า้สนามบินและ

ตลอดเวลาที่อยู่ในสนามบิน  รวมทั ้งมีการ

รักษาระยะห่าง การเขา้แถวขึ้นเครื่องบิน 

ตามล าดับเลขทีน่ั่ง และสวมใสห่นา้กากอนมัย

ตลอดเทีย่วบนิ งดบรกิารอาหารและเครือ่งดืม่

ทกุชนดิ เมือ่ถงึทีจ่ดุหมายปลายทาง   
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การลงจากเครือ่งบนิ ก็ตอ้งลงตามล าดับแถว 

หา้มลุกขึ้นยืนรอเหมือนที่ เคยท า  ท าให ้

ผูโ้ดยสารรูส้กึมั่นใจ และรูส้กึปลอดภัยดีค่ะ   

เป็นการขึน้เครือ่งบนิครัง้แรกในรอบ 1 ปีทีเ่กดิ

โ รคโควิด - 19  

ตื่ น เ ต ้ น

เ ห มื อ น กั น ค่ ะ 

ไม่ได เ้ห็นกอ้น

เมฆและทอ้งฟ้า

สวยๆแบบนี ้

มานานแลว้ 
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ถงึสนามบนิเชยีงใหม่ประมาณ 8.00 น. พวก

เราเช่ารถขับกันเองค่ะ ไดร้ถโตโยตา้ แคมรี่ 

น่ังสบาย 5 คนพอดีค่ะ ก่อนออกเดินทาง 

กองทัพตอ้งเดนิดว้ยทอ้งค่ะ ไปเชยีงใหม่ทุก

ครัง้ อาหารเชา้ตอ้ง โจ๊กตน้พะยอมคะ่ เป็นมติ

เอกฉันท ์ทกุอยา่งอรอ่ยเหมอืนเดมิคะ่ 
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หลังจากอิม่แลว้พวกเราก็พรอ้มทีจ่ะออก

เดนิทางกันตอ่ไปยังวดัพระธาตดุอยค าแลว้คะ่ 

กำรเดนิทำง ไปวดัพระธำตดุอยค ำ  

สามารถเดนิทางไปได ้3 ทางคอื 
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1.  เขา้ทางถนนเลยีบคลองชลประทาน แยก

จากถนนเชงิดอยบรเิวณตลาดตน้พะยอมไป

ทางทศิใตป้ระมาณ 6 กโิลเมตร วัดพระธาตุ

ดอยค าจะอยูด่า้นขวา 

2. ไปตามถนนสาย เชียงใหม่ – ฮอด เป็น

ระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร จากสี่แยก

สนามบิน และมีทางแยกเลี้ยวขวาสู่ศูนย์

ขยายพันธุพ์ชืที ่7 เขา้ไปอกี 4  กโิลเมตร ซึง่

จากเสน้ทางนี้บรเิวณวัดจะอยู่ในเขตของศูนย์

ขยายพันธุพ์ชื 
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3. เดินทางตามเสน้ทางสี่แยกสะเมิง ถนน

เชียงใหม่ – หางดง 

ไปตามเสน้ทางเรียบ

คลองชลประทาน จะ

มป้ีายบอกขา้มคลอง

ไปทางต าบลแมเ่หยีะ 

ไปทางเดียวกับสวน

ร า ช พ ฤ ก ษ์  ห รื อ

เชยีงใหมไ่นทซ์าฟาร ีและศนูยว์จัิยเกษตรฯ 
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วดัพระธำตุดอยค ำ เป็นวัดส าคัญใน

จังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี 

ตัง้อยู่บริเวณดอยค า ดา้นหลังอุทยานหลวง

ราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมอืงประมาณ 10 กม. 

วัดพระธาตุดอยค ามีความสูงจากระดับที่ราบ

เชียงใหม่ราว 140 ม. และมีความสูงจาก

ระดับน ้าทะเลปานกลาง 465 ม. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
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วัดพระธาตุดอยค ามีลานชมวิวที่สามารถ

มองเห็นววิทวิทัศนร์อบเมอืงเชยีงใหม ่และยัง

เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อทันใจซึ่งมีอายุ

เกา่แกก่วา่หา้รอ้ยปี 
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ประวตัวิดัพระธำตดุอยค ำ   วัดพระธาตุ

ดอยค าสรา้งในปี พ.ศ. 1230 รัชสมัยพระนาง

จามเทวกีษัตรยิแ์ห่งหรภิุญชัย โดยพระโอรส

ทัง้ 2 เป็นผูส้รา้ง ประกอบดว้ยเจดยีบ์รรจุพระ

บรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ ศาลาการ

เปรยีญกฏุสิงฆ ์และพระพุทธรูปปนูปั้น เดมิชือ่

วดัสวุรรณบรรพต แตช่าวบา้นเรยีกวา่ 

 "วดัดอยค ำ" 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2


12 
 

 
  

 

เมื่อขึน้วัดพระธาตุดอยค าจะสังเกตเห็นพระ

ธาตุดอยค าตัง้อยู่อย่างเด่นชัด  พระธาตุดอย

ค าเป็นพระธาตุส าคัญของเชยีงใหม่  จงึไดรั้บ

การบรูณะอยูต่ลอดมาจนเมือ่อาณาจักรลา้นนา
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เริม่เสือ่มอ านาจและตกอยูภ่ายใตก้ารปกครอง

ของพมา่วดัพระธาตดุอยค าจงึกลายเป็นวดัรา้ง   

กระทั่งในปี  พ.ศ.  2509  มีการคน้พบวัตถุ

โบราณล ้าค่าหลายชิ้นเพราะกรุในวัดแตก   

เชน่ พระรอดหลวง พระหนิทรายปิดทององค์

ใหญ่ พระสามหมอ (เนื้อดิน) และ พระคง 

(พระเนื้อดนิ) ซึง่น ามาบูชาไว ้ณ วหิารวัดพระ

ธาตดุอยค า 
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วัดพระธาตุดอยค า นอกจากจะเป็นที่

สักการบูชาของคนทอ้งถิ่นแล ว้  ยัง เ ป็น

สัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของการบนิไทยที่ใช ้

ก า ห น ด

พื้ น ที่ ท า ง

ส า ย ต า 

ก่อนที่จะน า

เครือ่งบนิลง

จ อ ด ที่

ส น า ม บิ น

เชยีงใหม ่

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%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%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%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
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พระอโุบสถวัดพระธาตดุอยค า  ตัง้อยูห่า่งจาก

พระเจดีย์และพระวหิาร  บริษัทการบินไทย

จ ากดั  (มหาชน)  เป็นผูส้รา้งอทุศิถวาย 
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พระธาตุดอยค า  ตัง้อยู่บนฐานสีเ่หลีย่มย่อมุม  

มีการยืดทอ้งไมใ้หสู้งขึ้นท าใหเ้ป็นฐานสูง  

องคเ์จดยีม์ลีักษณะคลา้ยๆพระธาตุดอยสเุทพ   

มลีวดบัว  5  เสน้  องคร์ะฆัง  บัลลังกย์่อมุม  

ปลยีอด  และฉัตรแบบพมา่ 
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พระวิหารตั ้งอยู่ด า้นหนา้พระธาตุดอยค า   

วหิารมขีนาดเล็ก  ศลิปะลา้นนา  มโีถงก่อนที่

จะเขา้พระวหิาร   
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หลวงพอ่ทนัใจ  ประดษิฐานอยูด่า้นขา้งพระ

วหิาร  วา่กนัวา่สรา้งขึน้ในรัชสมัย พญากอืนา 

กษัตรยิแ์หง่

อาณาจักร

ลา้นนา ปัจจบุัน

มชีือ่เสยีงอยา่ง

มากในเรือ่งของ

ความศักดิส์ทิธิ์

หลายตอ่หลายครัง้ทีม่ผีูเ้ดนิทางมาขอพร บน

บาน แลว้ ประสบความส าเร็จ เชน่ถกูหวย

รางวลัใหญ ่การงานส าเร็จ และไดเ้ดนิทาง

กลับมาถวายพวงมาลัยดอกมะลเิพือ่แกบ้น 
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ประวตั ิหลวงพ่อทนัใจ    วัดส าคัญทาง

ภาคเหนือ นิยมสรา้งพระพุทธรูปที่เรียกว่า 

“พระเจา้ทันใจ” ซึง่หมายถงึ พระพุทธรูปทีใ่ช ้

เวลาสรา้งไดส้ าเร็จภายใน 1 วัน กล่าวคอื จะ

เริม่พธิตีัง้แตห่ลังหกทุม่เป็นตน้ไป จนสามารถ

สรา้งองคพ์ระไดส้ าเร็จก่อนพระอาทติยต์กดนิ 

(ก่อนเวลา 18.00 น.) ของวันถัดไป ถา้สรา้ง

ไมเ่สร็จถอืเป็นพระพุทธรูปธรรมดาทั่วไป และ

สามารถท าพธิพีทุธาภเิษกไดใ้นเย็นอกีวันหนึง่ 

ทัง้นีเ้นือ่งจากการสรา้งพระพุทธรูปนัน้ มักจะมี

ขัน้ตอน และพธิกีรรมทีล่ะเอยีดซับซอ้น การ

ส ร ้า งพร ะพุทธ รู ป  แล ะสามา รถท าพิธี        
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พุทธาภเิษกไดส้ าเร็จภายใน 1 วัน จึงถือว่า

เป็นเรือ่งมหัศจรรย ์จงึเชือ่กันวา่เป็นเพราะพระ

พุทธานุภาพ และอานุภาพแห่งเทพยดาที่

บันดาลใหพ้ิธีกรรมส า เ ร็จโดยปราศจาก

อุปสรรค ดังนั้นพุทธศาสนิกชนจึงถือว่าพระ

เจ า้ทั น ใจ เ ป็นพระพุทธ รู ปที่จ ะบั นด าล

ความส าเร็จใหแ้กผู่อ้ธษิฐานขอพรไดอ้ยา่งทัน

อกทันใจ  การขอพร หลวงพ่อทันใจ แตล่ะคน

จะขอพรไดค้นละ 1 ขอ้ เมื่อสิง่ที่ขอประสบ

ผลส าเร็จ ก็ใหน้ าพวงมาลัยมาถวายหลวงพ่อ 

ซึ่งดูจากจ านวนพวงมาลัยอันมากมายแลว้ 

แสดงวา่มหีลายทา่นไดพ้รดังประสงค ์
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พระพทุธรปูองคใ์หญ ่ พระพทุธนพสีพีงิรตัน ์
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ป ร ะ ว ั ต ิ พ ร ะ พุ ท ธ น พี ส ี พิ ง ค ร ั ต น ์

พระพทุธนพสีพีงิครัตน ์เป็นพระพทุธรูป ขนาด

หนา้ตักกวา้ง 12 เมตร สงู 17 เมตร รเิริม่สรา้ง

โดย ทายาทของเจา้แม่อนิหวัน ณ เชยีงใหม่ 

โดยเจา้แมไ่ดล้ว่งลับไปเมือ่วันที ่2 กมุภาพันธ ์

2525 (สิริรวมอายุได ้86 ปี) หลังจากนั้น

ประมาณ 7-8 วัน เจา้กลุวงศ ์ผูเ้ป็นทายาทคน

หนึ่งไดฝั้นว่า เจา้แม่ขอใหส้รา้งพระพุทธรูป

องค์ใหญ่ประดิษฐานไว  ้ณ ที่สูง เพื่อให ้

ประชาชนไดก้ราบไหวบู้ชาจากระยะไกลได ้

ในฝันเจา้กุลวงศ ์ไดถ้ามเจา้แม่ว่าท่านใหช้ือ่

พระพุทธรูปองคน์ี้ว่าอย่างไรด ีเจา้แม่ตอบว่า 
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แลว้แต่ลูกจะเห็นสมควร เจา้กุลวงศ์ตอบไป

ทันทโีดยไม่ไดค้ดิมาก่อนว่า จะใหช้ือ่ว่า พระ

พุ ท ธนพีสีพิ ง ค รั ต น์  ( มี ค ว า มหม า ย ว่ า 

พระพุทธรูปอันเป็นแกว้ที่ประเสริฐของเมือง

เชียงใหม่) และเมื่อเจา้กุลวงศ์ไดเ้ล่าเรื่อง

ความฝันใหพ้ี่นอ้งฟัง ทุกคนต่างปีติศรัทธา

เห็นชอบการจัดสรา้งพระพุทธรูป และได ้

รวบรวมเงินเป็นค่าจัดสรา้ง 450,000 บาท

ต่อมามีการซ่อมแซมก่อสรา้งเพิ่มเติม รวม

งบประมาณในการกก่อสรา้งประมาณ 1 ลา้น

บาทเศษ 
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ทราบประวัตคิวามเป็นมาของวัดพระธาตุดอย

ค าและพระพุทธรูปส าคัญประจ าวัดกันแลว้นะ

คะ มขีอ้ปลกีย่อยเล็กๆนอ้ยๆของการเดนิทาง

มาเลา่สูก่นัฟังคะ่ กอ่นถงึวดัพระธาตดุอยค า 
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จะมรีา้นขายดอกมะลจิ านวนมาก สามารถซือ้

ไปไหวพ้ระได ้พวกเราแวะซือ้ขา้งทางคะ่ราคา

เท่ากันทุกรา้นพวงละ 120 บาท (แลว้แต่

ฤดกูาลนะคะ)  

ทางขึน้ไปยังวัดพระธาตุดอยค า เป็นทางขึน้

เขา ทางแคบ รถวิง่สวนกันได ้แตต่อ้งใชค้วาม

ระมัดระวงัเป็นพเิศษ  ทีจ่อดรถสามารถจอดได ้

ทีร่มิถนนกอ่นถงึวัดพระธาตุดอยค า 100 เมตร 

หรือจะจอดที่ลานจอดขา้งวัดก็ได ้ในบางวัน 

กอ่นจะถงึวดัจะมป้ีายบอกทีจ่อดรถดา้นบนเต็ม 

ใหจ้อดรถดา้นล่าง แลว้น่ังรถแดงขึน้ไปคนละ 

20 บาท 
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ถา้ไมข่ับรถขึน้ไปสามารถเดนิขึน้บันไดไปได ้

คะ่ ประมาณ 500 ขัน้ 

ขึน้ไปจะเป็นลานกวา้ง มพีระพุทธรปูปางยนื 

และปางนอน กอ่นเดนิเขา้ไปในวหิารคะ่
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พระพทุธเบกิฟ้ำประทำนพร พระพุทธรปู

ปางยนืองคน์ี ้สามารถมองขึน้มาจากอทุยาน

หลวงราชพฤกษ์ มองเห็นไดแ้ตไ่กลเลยคะ่ 
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ภาพบรรยากาศ ภายในวดัพระธาตดุอยค า 
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กำรขอพรหลวงพอ่ทนัใจ 
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1. จดุธปู 3 ดอก 

2. ทอ่ง “นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต 

สมัมาสมัพทุธัสสะ (3 จบ)” แลว้ตามดว้ย

คาถาบชูา  หลวงพอ่ทนัใจ   “โอมนะโม   

พทุธายะ ยะอะสะ สมุัง จะปาคะ”  

3. เอย่ ชือ่ และ นามสกลุ ของทา่น 

4. ขอพรทีท่า่นตอ้งการไดท้กุเรือ่ง โดยระบุ

เรือ่งใหช้ดัเจน ครัง้ละ 1 เรือ่ง 

เมือ่ส าเร็จแลว้ สามารถน าดอกมะลมิาแกบ้น

ไดท้ีว่ัดพระธาตุดอยค าแห่งนี้ แลว้จงึขอเรือ่ง

ใหมไ่ด ้โดยระบจุ านวนของดอกมะลใิหช้ดัเจน 

และตอ้งไม่ต ่ ากว่าตั ้งแต่  50 พวงขึ้นไป 

ตามแต่เรือ่งทีท่่านขอ โดยท่านไม่จ าเป็นตอ้ง

ก าหนดวันส าเร็จ เพราะพระเจา้ทันใจมกี าหนด

ระยะเวลาเอาไวภ้ายใน 3 เดอืน 
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พวงมาลัยดอกมะลถิา้ใชจ้ านวนมากสามารถ

โทร.ไปสั่งใหร้า้นไปสง่ทีว่ัดไดค้ะ่ มหีลายรา้น

ใหเ้ลือก ติดต่อไดต้าม Facebook เลยค่ะ 

ราคาเท่าๆกันแลว้แต่ตกลงต่อรองจ านวนกัน

คะ่ ส าหรับวนันีท้รปิกราบขอพรหลวงพ่อทันใจ 

วัดพระธาตุดอยค าส าเร็จแลว้ค่ะ ไดม้ากราบ

ขอพรทา่นสมความปรารถนาแลว้ ปลืม้ใจ  

สุขใจมากค่ะ แลว้พบกันใหม่ทริปหนา้นะคะ 

สวสัดคีะ่ 
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