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โบราณสถานและโบราณวัตถุ เวียงกุมกาม นันพบหลั
้
กฐานมาแล้ วตังแต่
้
พ.ศ. 1913 และ
จนกระทัง่ เมื่อประมาณต้ นปี พ.ศ. 2527 ได้ มีการขุดพบพระพิมพ์ดินเผาเป็ นจานวนมากในบริ เวณ
สนามหญ้ าหน้ าโรงเรี ยนช้ างค ้า กลางเวียงกุมกามทางกรมศิลปากรจึงเข้ าไปสารวจโบราณสถาน
ในเขตของเวียงกุมกามทังหมด
้
และเริ่ มทยอยขุดแต่งบูรณะโบราณสถานมาโดยลาดับจนกระทัง่
ปั จจุบนั โดยกรมศิลปกรได้ ประกาศขึ ้นทะเบียนเป็ นโบราณสถานของชาติ ภายในเขตกาแพงเวียง
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โดยงานวิจัยนีไ้ ด้ ศึกษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและการจัดการการ
ท่องเที่ยวเพื่อที่จะนาแนวทางมาพัฒนาให้ เกิดแนวความคิดใหม่ๆที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การท่องเที่ยว
ภายในจัง หวัดเชี ยงใหม่ซึ่ง เป็ นจัง หวัด ที่ อุตสาหกรรมหลักคือ การท่องเที่ ยวและมี ศิล ปกรรมที่
สวยงามมากมาย
เวี ย งกุม กามนัน้ มี ขุด ค้ น ข้ อ มูล ต่า งๆมากมายรวมทัง้ ข้ อ มูล ทางด้ า น
ประวัติศ าสตร์ ศิล ปะทางผู้วิ จัย ต้ อ งการน าความรู้ ด้ า นนี เ้ ข้ า มาพัฒ นาศัก ยภาพทางด้ า นการ
ท่องเที่ยวที่เป็ นองค์ประกอบสาคัญของเวียงกุมกามให้ พฒ
ั นาอย่างยัง่ ยืน โดยมีระเบียบแบบแผนที่
สามารถปฏิบตั ิได้ จริ งเพื่อพัฒ นาแหล่งท่องเที่ยวนี ้ให้ ยงั่ ยืนและสามารถที่จะอยู่คกู่ บั ชุมชนได้ เพื่อ
สนองและให้ สอดคล้ องกับนโยบายการพัฒนาเมืองที่มีผลต่อการอนุรักษ์โบราณสถานต่อไป
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Archeological evidence discovered in Wiang Kum Kam has many historical
sites and ancient artifacts. Wiang Kum Kam has found since 1913 and until about the
beginning of 1984 has been excavated. A large number in the grass field in front of the
elephant school In the middle of Wiang Kum Kam, the Fine Arts Department of Thailand
went to explore all the historic sites in Wiang Kum Kam district. And began gradually
digging up the restoration of the ancient sites until the present, by the Department of
Fine Arts announced to register as a national historic site Within the area of the Wiang
Kum Kam wall, 25 places and 5 walls
As a result of this study, the guidelines for the development of artistic
tourism management in Wiang Kum Kam, which may be important and a pattern for use
in the future, are not possible. Only use knowledge of art history in one way, but use
management knowledge to integrate in the management of historic sites and tourism.
Which is a major industry can bring beneficial to the country. Thailand is a rich culture
that can be spread to the world. And Wiang Kum Kam has the potential to be tourist
attractions and attract tourists.
This research has studied in area. Antiques and tourism management to
bring the guidelines to develop new ideas are beneficial to tourism in Chiang Mai,
which is the province of tourism industry and has many beautiful arts. Wiang Kum Kam
has excavated many information including information on art history. The researcher
wants to bring this knowledge to develop the potential of tourism that is an important
element of Wiang Kum Kam for sustainable development. With a map can be practically
practiced in order to develop tourist attraction and sustainable to the community.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
เวี ยงกุม กามครั ง้ หนึ่งเคยเป็ นราชธานี โบราณของล้ านนามาก่อนที่ จ ะมี การสร้ างเมื อง
เชียงใหม่เวียงกุมกามยังเป็ นแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุที่สาคัญของเมืองเชียงใหม่ สร้ างขึ ้น
ในปี พ.ศ. 1839 เพื่อให้ เป็ นศูนย์กลางของอาณาจักรล้ านนาและเข้ าสู่สมัยล้ านนา เมืองโบราณนี ้
ตังอยู
้ ท่ างทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของเมืองเชียงใหม่ริมฝั่ งด้ านตะวันออกของแม่น ้าปิ ง เวียงกุมกามนี ้
มีชื่อปรากฏอยู่ในตานานที่สาคัญของล้ านนา เช่น ตานานมูลศาสนา ตานานชินกาลมาลีปกรณ์
และตานานพื ้นเมืองเชียงใหม่ โดยกล่าวว่าเมื่อพญามังรายกษัตริ ย์จากลุ่มน ้ากกสามารถยึดเมือง
หริภญ
ุ ไชยได้ แล้ วนันทรงประทั
้
บอยู่ที่นนเพี
ั ้ ยง 2 ปี จากนันพระองค์
้
ทรงโปรดให้ สร้ างเวียงกุมกาม
ทิศเหนื อของเมื อ งหริ ภุญ ไชยประมาณปี พ.ศ.18291 จากนัน้ มาเวี ยงกุม กามได้ เ ป็ น เมื องที่
เจริ ญรุ่ งเรื องด้ านการค้ าที่สาคัญต่อมาพญามังรายทรงมีแนวความคิดที่จะสร้ างเมืองที่ใหญ่กว่า
เวียงกุมกาม คือ เมืองเชียงใหม่
ในปี พ.ศ. 2527 สานักศิลปากรที่ 4 ได้ เริ่ มเข้ ามาขุดแต่งวิหารกานโถมในและทาขุดค้ น
แต่งบูรณปฏิสงั ขรณ์โบราณสถานต่างๆ อย่างต่อเนื่องมาจนกระทัง่ ถึงปั จจุบั น ในช่วงเวลาขุดค้ น
และบูรณปฏิสงั ขรณ์นนเรื
ั ้ ่ องราวของเวียงกุมกามในแง่มุมต่างๆ ได้ ถูกเผยแพร่ ขึ ้นจากการขุดค้ น
ของ กรมศิลปากร ซึ่งได้ ให้ ข้อมูลในเชิงลึกจากการขุดค้ นแหล่งโบราณสถานที่สาคัญหลายแห่ง
ช่วงแรกตัง้ แต่ พ.ศ. 2527 - 2532 ร่ องรอยของโบราณสถานที่ อยู่ใต้ ดินก็ เ ริ่ ม ปรากฏขึน้ ให้ เห็ น
ชัดเจนมากขึ ้น ในปี งบประมาณปี พ.ศ. 2544รัฐบาลได้ จดั สรรงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจให้ กับ
สานักศิลปากรที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการอนุรักษ์ และพัฒนาพื ้นที่เมืองประวัติศาสตร์ เวียง
กุมกามจานาน 39.4 ล้ านบาท งบประมาณดังกล่าว ส่วนหนึ่งได้ ใช้ ในการขุดแต่งทางโบราณคดี
เพิ่มเติมอีก 3 – 4 แหล่ง พบวัดแห่งใหม่เพิ่มขึ ้นและทาให้ เกิดการตื่นตัวในการจัดการท่องเที่ยว
ภายในชุมชนขึ ้นโดยการบริ หารจัดการขององค์การบริ หารส่วนตาบล และชุมชนในท้ องถิ่น ในปี

1

สุรพล ดาริห์กลุ , ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีล้านนา(แผ่ นดินล้ านนา), (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2539), 28
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พ.ศ. 2546 ได้ มีการผลักดันให้ พื ้นที่เวียงกุมกามเป็ นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญของเมืองเชียงใหม่มีการ
เร่งพัฒนาและสร้ างอาคารในพื ้นที่เพื่อหวังผลจากการท่องเที่ยว 2 จากนันใน
้ พ.ศ. 2547 ได้ พบ
โบราณสถานขนาดใหญ่อีกจานวนมากและพบหลักฐานต่างๆเพิ่มขึ ้น ดังนันพื
้ ้นที่ประวัติศาสตร์
แห่งนีจ้ ึงได้ รับความสนใจจากนักวิชาการที่จะเข้ ามาศึกษาอีกครั ง้ ในขณะเดียวกันการทาลาย
โบราณสถานและสภาพแวดล้ อมเวียงกุมกามยังคงอยู่อย่างต่อเนื่อง ทังจากการใช้
้
ทาประโยชน์
ของเอกชนที่กรรมสิทธิ์ที่ดนิ อย่างถูกต้ องการขยายตัวของชุมชนตลอดจนส่วนของภาครัฐ
นับตังแต่
้ การบริ หารจัดการของชุมชนในเขตพื ้นที่เมืองเก่าเวียงกุมกามได้ ดาเนิ นการมา
ตังแต่
้ ปี พ.ศ.2544 โดยองค์การบริ หารส่วนตาบลได้ ดาเนินการให้ ชมุ ชนใช้ ประโยชน์จากโบราณ
สถานที่กระจัดกระจายในพื ้นที่เมืองเก่าในเชิงการท่องเที่ยว ขณะเดียวกันกรมศิลปากรได้ ประกาศ
ขึ ้นทะเบียนเป็ นโบราณสถานของชาติ ภายในเขตกาแพงเวียงกุมกาม 25 แห่ง และนอกกาแพง 5
แห่ง รวม 29 แห่งในเขตพื ้นที่เวียงกุมกามในปั จจุบนั นี ้ได้ มีการบริ หารจัดการจากหลายหน่วยงาน
และหลายภาคส่วนเพื่อพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยว แต่ในปั จจุบนั นี ้การจัดการท่องเที่ยวในเวียงกุม
กามนี ้จัดได้ ว่ายังไม่ประสบความสาเร็ จดังตามวัตถุประสงค์และไม่มีการพัฒนาต่อเนื่ องทาให้ เป็ น
แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งปล่อยร้ าง จึงเป็ นที่มาของการศึกษาครัง้ นี ้ โดยคาถามงานวิจยั นี ้จะเน้ น
ด้ านกระบวนการจัดการท่องเที่ยวอนุรักษ์ ศิลปกรรมของเวียงกุมกาม โบราณสถาน โบราณวัตถุ
โดยมีประเด็นที่ต้องการค้ นคว้ าดังนี ้
กระบวนการจัดการการท่องเที่ยวศิล ปกรรมในเวียงกุม กามเป็ นอย่างไร แนวทางการ
อนุรักษ์ โบราณสถาน โบราณวัตถุในเวียงกุมกามเป็ นอย่างไร การศึกษาด้ านประวัติศาสตร์ ศิลปะ
จะช่วยในการศึกษาและกาหนดช่วงยุคสมัยเพื่อนาชมโบราณสถานในเวียงกุมกามได้ มากน้ อย
เพียงใดเพื่อให้ ง่ายต่อการจัดทาแผนทางการท่องเที่ยวในเวียงกุมกาม โดยงานวิจยั นี ้อาจเป็ นส่วน
หนึง่ ที่จะนาเสนอข้ อมูลทางด้ านประวัติศาสตร์ ศิลปะเพื่อนาเสนอคุณค่าของโบราณสถานที่สาคัญ
ของเวียงกุม กามเพื่อที่จะเป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและการท่องเที่ ยวต่อไป โดยการศึกษาข้ อมูล
ทางด้ านประวัติศาสตร์ ศิลปะเพื่อที่จะสามารถให้ ข้อมูลและเห็ นถึงความสาคัญของโบราณสถาน
ในเวียงกุมกามและสามารถจัดแบ่งช่วงยุคสมัยของวัดที่สาคัญและโบราณสถานที่สาคัญในเวียง
2

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม่ , “งานเทศกาลเปิ ดประตูสเู่ วียงกุมกามนครใต้ พิภพเดือนกุมภาพันธ์ถึง
เมษายน พ.ศ. 2546”.

3
กุมกามซึ่งเป็ นฐานข้ อมูลเชิงประจักษ์ เพื่อกาหนดเส้ นทางการที่เที่ยวที่สาคัญได้ รวมทังสามารถที
้
่
จะอนุรักษ์โบราณสถานในเขตชุมชนโดยข้ อมูลจากงานวิจยั นี ้ โดยงานวิจยั นี ้อาจเป็ นส่วนหนึ่งที่จะ
นาเสนอข้ อมูลทางด้ านประวัติศาสตร์ ศิลปะเพื่อนาเสนอคุณค่าของโบราณสถานที่สาคัญของเวียง
กุมกามเพื่อที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ชุมชนและการท่องเที่ยวต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. ศึกษาผลของการจัดการการท่องเที่ยวศิลปกรรมในเวียงกุมกาม โดยภาครัฐและชุมชน
เพื่อพัฒนาเป็ นแผนการจัดการท่องเที่ยวในเวียงกุมกามต่อไป
2. เสนอแนะกระบวนการจัดการท่องเที่ยวเชิงศิลปกรรมในเขตพื ้นที่เวียงกุมกาม โดยใช้
ฐานความรู้ทางประวัตศิ าสตร์ ศลิ ปะ
1.3 สมมติฐานของการศึกษา
การจัดการการท่องเที่ยวทางศิลปกรรมเวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่ โดยสารนิพนธ์ นี ้ได้
ศึกษางานวิจยั ใกล้ เคียง บทความ วรรณกรรม และแผนพัฒนาการท่องเที่ยงเวียงกุมกาม โดยใน
ปั จ จุ บัน นี ก้ ารจัด การท่ อ งเที่ ย วในเวี ย งกุม กามนี จ้ ัด ได้ ว่ า ยัง ไม่ ป ระสบความส าเร็ จ ดัง ตาม
วัตถุประสงค์และไม่มี การพัฒ นาต่อเนื่ องทาให้ เป็ นแหล่ง ท่องเที่ ยวบางแห่ง ปล่อยร้ าง โดยใน
ปั จจุบนั นี ้การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ได้ มีการเติบโตอย่างรวดเร็ วและส่งผลต่อการคงอยู่ของ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัด วาอารามที่ เ ป็ น มรดกทางวัฒ นธรรมของเวี ย งกุม กาม จัง หวัด
เชี ยงใหม่ เพื่ อที่ จ ะรั กษามรดกทางวัฒนธรรมนี เ้ พื่ อให้ คงอยู่ และพัฒนาเป็ นแหล่ง ท่องเที่ ยวที่
ส าคั ญ ของจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ทั ง้ อยู่ ช่ ว งส่ ง เสริ ม ให้ เป็ นภู มิ ค วามรู้ ในด้ าน ประวั ติ ศ าสตร์
ประวัตศิ าสตร์ ศลิ ปะ โบราณคดี สถาปัตยกรรม และการผังเมืองต่อไป
โดยงานวิ จั ย ชิ น้ นี จ้ ะได้ จั ด ท าแผนการท่ อ งเที่ ย วโดยเรี ย งล าดับ ความส าคัญ ทาง
ประวัติศาสตร์ ของโบราณสถานการศึกษาด้ านประวัติศาสตร์ ศิลปะจะช่วยในการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมและเป็ นการส่งเสริมให้ เห็นถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ที่สาคัญของเวียงกุมกามจังหวัด
เชียงใหม่เพื่อที่จะพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ โดยได้ การจัดทาแผนการ
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ท่องเที่ ย วนี จ้ ะเน้ นความส าคัญ ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะของเวี ยงกุม กาม เพื่ อจัด ทาแผนการ
ท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมและเป็ นการส่งเสริ มให้ เห็นถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ที่สาคัญของ
จังหวัดเชียงใหม่

1.4 ขอบเขตการศึกษา
พื ้นที่ศกึ ษา ได้ แก่ พื ้นที่ชุมชนในเขตเมืองเก่าเวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ตงเวี
ั ้ ยงกุม
กาม อยูใ่ นท้ องที่ หมู่ 11 ตาบลท่าวังตาล อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่
ไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ ประมาณ 5 กิโลเมตร โดยเวียงกุมกามมีผงั เป็ นรู ปสี่เหลี่ยมผืนผ้ ามี
ความยาวประมาณ 850 เมตร ไปตามแนวทิศตะวันออกเฉี ยงใต้ สู่ทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือและ
กว้ างประมาณ 600 เมตร ตัวเมืองยาวไปตามลาน ้าปิ ง สายเดิมที่เคยไหลไปทางด้ านทิศตะวันออก
ของเมือง ปั จจุบนั เวียงกุมกามอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของเมืองเชียงใหม่ ประมาณ ก.ม. 3 –
4 ถนนเชียงใหม่-ลาพูน ด้ านขวามือ ในเขตตาบลท่าวังตาล อาเภอสารภี และอยู่ใกล้ ฝั่งด้ านทิศ
ตะวันออกของแม่น ้าปิ ง
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ภาพที่ 1 :

แผนที่แสดงขอบเขตของพื ้นที่ศกึ ษาเวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่

ที่มา :

ดัดแปลงมาจาก กรมแผนที่ทหาร
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1.5 ขัน้ ตอนการศึกษา
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องได้ แก่ ทฤษฎีการบริ หารจัดการ ทฤษฎีการจัดการและ
การอนุรักษ์ เ มื องเก่า ประวัติศาสตร์ ศิลปะของเวี ยงกุม กามรวมถึง ศึกษารู ปแบการจัดการการ
ท่องเที่ยวในเวียงกุมกาม เพื่อวิเคราะห์แผนและเส้ นทางในการจัดการการท่องเที่ยวภายในเวียงกุม
กามและสามารถที่จะอนุรักษ์ โบราณสถานและโบราณวัตถุ เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษาการ
จัดการการท่องเที่ยวในเขตพื ้นที่เมืองเก่าเวียงกุมกาม โดยจะนาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์สรุ ปผล
การศึกษาและวิเคราะห์ประเมินผลการศึกษาเพื่อเป็ นการเสนอแนะแนวทางในการจัดการการ
ท่องเที่ยวทางศิลปกรรมเวียงกุมกามที่เหมาะสม โดยใช้ เอกสารประกอบการและวิเคราะห์ทงในเชิ
ั้
ง
ประจักษ์และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)

1.6 วิธีการศึกษา
งานวิจยั ชิ ้นนี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวเมืองโบราณเวียงกุมกาม
เพื่อวิเคราะห์การจัดการการท่องเที่ยวทางศิลปกรรมเวียงกุมกามในปั จจุบนั เพื่อเสนอแนะแนว
ทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงศิลปกรรมในเวียงกุมกาม เพื่อเป็ นแนวทางในการอนุรักษ์ ศึกษา
ค้ นคว้ าข้ อมูลทางโบราณคดีทางภาคเหนือและการมีสว่ นร่วมของชุมชนกับภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
โดยมีขนตอนการศึ
ั้
กษาดังนี ้
1. การจัดทาดัชนีชีว้ ัดและเก็บรวบรวมข้ อมูล การบริ หารจัดการและการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชนในเขตพื ้นที่เมืองเก่าเวียงกุมกาม โดยการรวบรวมข้ อมูลทังปฐมภู
้
มิและทุตยิ ภูมิ
ด้ านข้ อมูลปฐมภูมิ เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากการรวบรวมเอกสารข้ อมูล และภาคสนาม เพื่อให้
ทราบถึง รูปแบบโครงสร้ างการบริหารจัดการจากหน่วยงานต่างๆ
ด้ านข้ อมูลทุตยิ ภูมิ เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากการเก็บข้ อมูลและรวบรวมข้ อมูลที่ได้ มีการเก็บและ
รวบรวมไว้ แล้ วจากหน่วยงานต่างๆ ซึง่ เป็ นข้ อมูลเอกสาร และงานวิจยั ต่างๆ
2. วิเคราะห์การจัดการการท่องเที่ยวทางศิลปกรรมเวียงกุม กามในชุมชนและภาครัฐ เพื่อ
เป็ นแนวทางในการศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวทางศิลปกรรมเวียงกุมกามและมีส่วนร่วมของ
ชุมชน โดยใช้ วิธีการประเมินในเชิงประจักษ์ และคุณภาพ (Qualitative Research)

เพื่อเป็ น
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ตัวชี ้วัดในการวิเคราะห์รายละเอียดและข้ อมูลทังหมดเพื
้
่อนาไปสู่การสรุ ปผลการศึกษาเพื่อให้ เป็ น
ข้ อมูลเชิงประจักษ์
3. สรุ ปผลการศึก ษา และการวิเคราะห์ ประเมิ นผลการศึกษาเพื่ อเป็ นแนวทางในการ
จัดการการท่องเที่ยวทางศิลปกรรมเวียงกุมกามอย่างเหมาะสม
4. เสนอแนะแนวทางและวิธีการจัดการการท่องเที่ยวทางศิลปกรรมเวียงกุมกาม และการ
อนุรักษ์ด้านโบราณคดีเพื่อให้ มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคตได้
1.7 บรรณานุกรมคัดสรร
สรัสวดี อ๋องสกุล3 ทาการศึกษาเรื่ อง ชุมชนโบราณในแอ่งเชียงใหม่ – ลาพูน ( Ancient
Communities in the Chiang Mai – Lamphun Basin) ก่อนกาเนิดเวียงกุมกามบริ เวณวัดกาน
โถมหรื อวัดช้ างค ้า ในเวียงกุมกามเป็ นชุมชนโบราณสมัยหริ ภุญชัยมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 17
ชุมชนดังกล่าวมีฐานะมีฐานะเป็ นหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ขึน้ ตรงต่อการปกครองของเมืองหริ ภุญชัย
เพราะพบร่องรอยวัฒนธรรมหริ หุญชัย เวียงกุมกามสร้ างขึ ้นในสมัยพญามังรายทรงประสงค์จะ
สร้ างราชธานี แห่ง ใหม่แทนที่ เวี ยงหริ ภุญชัยสถานที่สร้ างเวียงกุมกามมี ความเหมาะสมกับการ
ขยายตัวของสังคมเมืองขณะนัน้ เพราะมีทาเลที่ตงอยู
ั ้ ่ริมแม่นา้ ซึ่งเป็ นเส้ นทางคมนาคมที่สาคัญ
เวี ย งกุม กามถูก สร้ างขึน้ ท่า มกลางสภาวะแวดล้ อ มทางสัง คมและวัฒ นธรรมหริ หุญ ชัย จาก
การศึกษาพบว่าผังเวียงกุมกามเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้ า รูปแบบดังกล่าวได้ รับแนวคิดการสร้ างเวียง
ตามแบบหริหญ
ุ ชัย
สุรพล ดาริ ห์กลุ 4 ทาการรวบรวมบทความทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี สังคม และ
วัฒ นธรรมล้ านนาและได้ พ บร่ องรอยของเวี ยงกุม กามปรากฏอยู่ในเขตพื น้ ที่ ตาบล ท่าวัง ตาล
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ไปทางด้ านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 5 กิโลเมตรเศษ ลักษณะ
ที่ ตงั ้ และรู ปแบบของเวี ยงกุม กามนัน้ จากการศึกษาภาพถ่ายทางอากาศและจากการส ารวจ
3

สรัสวดี อ๋องสกุล, ชุมชนโบราณในแอ่ งเชียงใหม่ – ลาพูน (Ancient Communities in the Chiang Mai – Lamphun
Basin), พิมพ์ครัง้ ที่ 2 ( เชียงใหม่ : โรงพิมพ์วิทอินดีไซส์ จากัด , 2543), 8.
4
สุรพล ดาริห์กลุ , แผ่ นดินล้ านนา (รวบรวมบทความทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี สังคม และวัฒนธรรมของล้ านนา),
พิมพ์ครัง้ ที่ 2 ( กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ , 2555), 12.
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ร่ อ งรอยของคู น า้ คัน ดิ น ที่ เ ป็ นก าแพงเวี ย งโบราณที่ เ หลื อ อยู่ พ บว่ า เวี ย งกุ ม กามมี ผั ง รู ป
สี่เหลี่ยมผืนผ้ ามีความยาว 850 เมตร ไปตามแนวทิศตะวันออกเฉียงใต้ ส่ตู ะวันออกเฉียงเหนือ และ
กว้ าง 600 เมตร ตัวเมืองยาวตามลาน ้าปิ งสายเดิมที่เคยไหลในทางด้ านทิศตะวันออกของเมือง
เวียงกุมกามจะตังอยู
้ ่บนฝั่ งทิศตะวันตกหรื อฝั่ งเดียวกับตัวเมืองเชียงใหม่ แต่เนื่องจากกระแสของ
แม่น ้าปิ งเปลี่ยนทิศทาง จึงทาให้ เวียงกุม กามเปลี่ยนมาตังอยู
้ ่ทางฝั่ งตะวันออกดังที่เป็ นอู่ปัจจุบนั
ช่ว งเวลาของการเปลี่ ยนแปลงกระแสน า้ ดัง กล่า วคาดว่าน่า จะอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 23 การ
เปลี่ยนแปลงครัง้ นันได้
้ ทาให้ เกิดน ้าท่วมเวียงกุมกามครัง้ ใหญ่จนเวียงกุมกามล่มสลาย
ศักดิช์ ยั สายสิงห์5 ทาการศึกษาเรื่ องศิลปะล้ านนา โดยยุคเริ่มต้ นแห่งอาณาจักรล้ านนานัน้
อยูบ่ นพื ้นฐานของอารยะธรรมที่เจริ ญรุ่งเรื อง ก่อนหน้ างานสถาปั ตยกรรมในช่วงระยะเวลาที่มีแรง
บันดาลใจมาจาก 2 แห่งวัฒนธรรมที่สาคัญ ศิลปะหริ หุญชัย และศิลปะพุกามจากประเทศพม่า
หลักฐานทางสถาปั ตยกรรมที่แสดงให้ เห็นถึงการสืบทอดศิลปะหริ หญ
ุ ชัย ได้ แก่เจดีย์เหลี่ยมหรื อกู่
คา วัดกู่คา เวียงกุมกามจังหวัดเชียงใหม่ โดยวัดนี ้ได้ ปรากฏในตานานกล่าวว่าพญามังรายโปรดให้
สร้ างขึ ้นภายหลังการสร้ างเวียงกุมกามในราวปี พ.ศ. 1847 จากรูปทรงต้ นแบบมาจากเจดีย์วดั กู่กด
วัดจามเทวี จังหวัดลาพูน
ทวี ศกั ดิ์ เกี ยรติวีระศักดิ์6 ทาการศึกษาเรื่ องผังเมืองโบราณล้ านนาเวียงกุมกาม อาเภอ
สารภี จัง หวัด เชี ย งใหม่ ผัง เมื อ งโบราณล้ า นนาเวี ย งกุม กามเป็ น การศึก ษาองค์ ค วามรู้ ด้ า น
ประวัติศาสตร์ สถาปั ตยกรรม โดยการศึกษาผังเมืองโบราณเวียงกุมกามนีไ้ ด้ มีความสาคัญเป็ น
รอยต่อเชื่อมของพัฒนาการผังเมืองช่วงระหว่างเมืองหริ หญ
ุ ชัยกับเมืองเชียงใหม่ ปั จจุ บนั เป็ นเมือง
โบราณที่เต็มไปด้ วยซากโบราณสถานจานวนมากที่ได้ มีการขุดแต่งบูรณะตังแต่
้ พ.ศ. 2528 มา
จนถึงปั จจุบนั แต่ความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับเวียงกุมกามยังมีเนื ้อหาไม่ครอบคลุมและมีความไม่ชดั เจน
บางเรื่ อง

ศักดิ์ชยั สายสิงห์, ศิลปะล้ านนา, (กรุงเทพฯ : มติชน , 2556), 15.
ทวีศกั ดิ์ เกียรติวีระศักดิ,์ “การศึกษาผังเมืองโบราณล้ านนา : เวียงกุมกาม อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่”( วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต บัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปกร, 2548), จ.
5
6
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ปิ่ นรัชฎ์ กาญจนัษฐิ ติ7 ได้ กล่าวถึงสถาปั ตยกรรมและชุมชนประวัติ ศาสตร์ ที่เป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่มีคณ
ุ ค่า และเป็ นทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่สามารถนามาสร้ างประโยชน์เพื่อสังคม
ปั จ จุบันได้ การดาเนิ นการอนุรั กษ์ และการจัดการสถาปั ต ยกรรมและชุม ชน เมื่ อ พิจ ารณาถึ ง
องค์ประกอบหลักที่เกี่ยวข้ องกับการท่องเที่ยวละการอนุรักษ์ ภายในพื ้นที่สาคัญ ทางวัฒนธรรมอัน
ประกอบไปด้ วย ทรัพยากรทางวัฒนธรรม ชุมชนธุรกิจท่องเที่ยวจะพบว่าการวางแผนการจัดการ
พื ้นที่เพื่อการท่องเที่ยวประกอบขึ ้นด้ วยหลากหลายหน่วยงานและหลากหลายความต้ องการ
ICOMOS THAILAND8 ยังได้ ให้ ความหมายการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม หมายถึงการจัดการ
ทรัพย์สมบัติทางวัฒนธรรมที่ตกทอดมาจากรุ่ นก่อน อันเป็ นประจักษ์ พยานของพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ เป็ นผลผลิตที่ได้ จาการประดิษฐ์ คิดค้ น คัดเลือก ปรับปรุง สร้ างสรรค์ของบรรพชน
ที่ยึดถือ เรี ยนรู้ สืบทอดและปฏิบตั ิกันมาจนถึงในวิถีชีวิตร่ วมสมัยที่สาธารณชนเข้ าถึงและรับรู้ ได้
รวมทังดู
้ แลรักษาจัดการเพื่อให้ คนรุ่นหลังได้ สืบทอด
DANIDA9 ได้ กล่าวไว้ ว่า การจัดการมรดกทางวัฒนธรรมหมายถึง การจัดการพื ้นที่หรื อ
สิ่งแวดล้ อมที่ส ะท้ อนถึง โฉมหน้ าทางประวัติศาสตร์ ที่ส าคัญของมนุษยชาติซึ่ง สัมพันธ์ กับองค์
ความรู้และค่านิยมร่วมกันของสังคม บอกเล่าเรื่ องราวที่ มนุษย์ใช้ ประโยชน์จากธรรมชาติ กิจกรรม
ของผู้คน และขนมธรรมเนียมประเพณีปฏิบตั ใิ นประวัตศิ าสตร์ ที่ผา่ นมาเพื่อให้ คงอยู่ตอ่ ไป

7

ปิ่ นรัชฏ์ กาญจนัษฐิ ติ, การอนุรักษ์ มรดกสถาปั ตยกรรมและชุมชน, (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552), 20.
ICOMOS THILAND คือ คณะกรรมการโบราณสถานแห่งชาติวา่ ด้ วยสภาโบราณสถานระหว่างประเทศ.
9
DANIDA ( Danish Development Assistance ) คือโครงการว่าด้ วยความช่วยเหลือและพัฒนาระหว่างประเทศเดนมาร์ ก
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บทที่ 2
ประวัตศิ าสตร์ และความเป็ นมาของเวียงกุมกาม
2.1 ประวัตศิ าสตร์ ความเป็ นมาของเวียงกุมกาม
เวียงกุมกามนันมี
้ ปรากฏในเอกสารตานานหลายฉบับโดยกล่าวว่า พญามังรายได้ โปรดให้
สร้ างขึ ้นในภายหลังจากที่ยกกองทัพจากแคว้ นโยนกซึง่ อยู่ในแอ่งที่ราบเชียงรายมายึดครองเมือง
หริหญ
ุ ไชยได้ ในพ.ศ. 1824 ต่อมาทรงมอบเมืองหริหญ
ุ ไชยให้ อ้ายฟ้าปกครองแทนพระองค์ จากนัน้
พญามังรายเสด็จไปสร้ างเมือง ณ ทิศเบื ้องตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองหริ หญ
ุ ไชยประทับอยูไ่ ด้ 3
ปี เห็นเป็ นลุม่ ที่ลาบากจึงมาย้ ายมาสร้ างเมืองใหม่เมื่อ พ.ศ. 1829 10 มีชื่อเรี ยกว่าเวียงกุมกามโดย
โปรดให้ ขดุ คูเวียงทังสี
้ ่ด้านไขแม่น ้าปิ งให้ ขงั ไว้ ในคูเวียงและตังล
้ าเวียงกรอบทุกเบื ้อง ซึ่ งตรงกับ
แผนผังของเวียงกุมกามเป็ นผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ าวางตัวในแนวตะวันออกเฉียงใต้ ถึงตะวันตกเฉียง
เหนือ ก่อนการสร้ างเวียงกุมกามนันในบริ
้
เวณวัดการโถมยังคงมีชมุ ชนที่มีฐานะเป็ นหมูบ่ ้ าน
ขึ ้นกับการปกครองของเมืองหริหญ
ุ ชัยมาก่อน พญามังรายก็ยกพลย้ ายไปตังถิ
้ ่นฐานบ้ านเรื อนที่
เชียงกุ่มกวม แม่น ้าระมิง พญามังรายประทับอยูจ่ นถึง พ.ศ. 1835 โดยได้ พบชัยภูมิที่เหมาะสมที่
จะสร้ างเมืองแห่งใหม่ในบริเวณเชิงดอยสุเทพ ต่อมาจึงทรงสร้ างเมืองใหม่เสร็จและย้ ายไปประทับ
ที่เมืองเชียงใน พ.ศ. 1839 นัน่ เอง
ในปัจจุบนั ร่องรอยของเวียงกุมกามนันปรากฏอยู
้
่ในเขตพื ้นที่ตาบลท่าวังตาล อาเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ โดยระยะห่างจากเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 5
กิโลเมตร โดยลักษณะที่ตงและรู
ั้
ปร่างของเวียงกุมกามนันจากการศึ
้
กษาภาพถ่ายทางอากาศและ
จากการสารวจร่องรอยคูน ้าคันดินที่เป็ นกาแพงเวียงโบราณที่เหลืออยูพ่ บว่า11 เวียงกุมกามมีผงั เป็ น
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ ามีความยาวประมาณ 850 เมตร ไปตามแนวทิศตะวันออกเฉียงใต้ ส่ทู ิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ และกว้ างประมาณ 600เมตร ตัวเมืองยาวตามลาน ้าปิ งสายเดิมที่เคยไหลไป
ทางด้ านทิศตะวันออกของเมือง

10
11

สรัสวดี อ๋องสกุล, เวียงกุมกาม การศึกษาประวัติศาสตร์ ชุมชนโบราณในล้ านนา, (เชียงใหม่ : โรงพิมพ์มิ่งเมือง, 2537), 21.
สุรพล ดาริห์กลุ , ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีล้านนา(แผ่ นดินล้ านนา), (กรุงเทพฯ,เมืองโบราณ, 2539 ), 18.
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ภาพที่ 2 :

แผนที่แสดงลักษณะทีต่ งและลั
ั้
กษณะภูมิประเทศเวียงกุมกาม

ที่มา:

ดัดแปลงมาจาก กรมแผนที่ทหาร

อย่างไรก็ตามอาณาเขตของเวียงกุมกามนันน่
้ าจะยังคงมีปัญหาอยู่โดยเฉพาะแนวของกาแพง
เมืองของเวียงกุมกามทางด้ านทิศตะวันตกและด้ านทิศเหนือเพราะแนวคูและคันดินตังแต่
้ หน้ าวัด
พระเจ้ าองค์ดาต่อเนื่องถึงวัดปู่ เปี ย้ ที่เข้ าใจว่าเป็ นแนวกาแพงและคูเมืองนันเดิ
้ มเป็ นลาเหมืองขนาด
เล็กต่อมาได้ ขุดลอกขยายขึน้ ใหม่จนมีสภาพคล้ ายจะเป็ นแนวคูของเวียงกุมกาม ดังนัน้ ในสมัย
โบราณเวียงกุมกามจะตังอยู
้ ่บนฝั่ งทิศตะวันตกหรื อฝั่ งเดียวกับเมืองเชียงใหม่ แต่เนื่องจากกระแส
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ของแม่น ้าเปลี่ยนทิศทาง จึงทาให้ ปัจจุบนั นี ้เวียงกุมกามเปลี่ยนมาตังอยู
้ ่ฝั่งทิศตะวันออก ช่วงเวลา
ของการเปลี่ยนแปลงกระแสน ้าคาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 23 ซึ่งขณะนันบ้
้ านเมืองเกิด
ความวุ่น วายเนื่ อ งด้ ว ยพม่า เข้ า มายึด ครองและเกิ ด การแย่ง ชิ ง อ านาจกัน การเปลี่ ย นแปลง
กระแสน ้าครัง้ นันท
้ าให้ เกิดน ้าท่วมเวียงกุมกามครัง้ ใหญ่จนทาให้ ล่มสลาย และวัดวาอารามจมอยู่
ใต้ ดนิ ทรายจนเป็ นเมืองร้ างในที่สดุ โดยผู้วิจยั ได้ ทาการแบ่งช่วงเวลาของเวียงกุมกามไว้ ดงั นี ้

2.1.1 เวียงกุมกามในสมัยราชวงศ์ มังราย (พ.ศ. 1839-2101)
หลังจากสร้ างเมื องเชี ยงใหม่เป็ นเมื องหลวงแล้ วเวียงกุมกามก็มิ ได้ สิน้ สลายลงคงเป็ น
ชุมชนสืบต่อมาเวียงกุมกามเป็ นชุมชนขนาดใหญ่พอสมควร โดยดูจากซากวัดร้ างในเวียงกุมกาม
ซึ่งมีจานวนนับสิบวัดและมีร่องรอยการซ่อมแซมของเดิมซึ่งแสดงถึงความเป็ นชุมชนสืบมาอย่าง
ต่อเนื่องจนสิ ้นสมัยราชวงศ์มงั รายเนื่องจากเวียงกุมกามมีที่ตงอยู
ั ้ ่ใกล้ เมืองเชียงใหม่จึงอยู่ภายใต้
การปกครองโดยตรงของกษัตริ ย์และมีฐานะเป็ นเวียงบริ วารกษัตริ ย์และพระญาติวงศ์เสด็จไป
ประทับพักผ่อนในเวียงกุมกามจึงมีการทานุบารุ งเวียงกุมกามให้ มีความเจริ ญควบคูก่ ับเชียงใหม่
และผลจากการอยู่ใกล้ เชียงใหม่ทาให้ เวียงกุมกามมีหน้ าที่เป็ นด่านป้องกันข้ าศึกที่จะเข้ าตีเมือง
เชียงใหม่กษัตริย์จะควบคุมเวียงกุมกามไว้ ในอานาจไม่ให้ เวียงกุมกามเป็ นฐานกาลังสาหรับศัตรู

2.1.2 เวียงกุมกามล่ มสลายเนื่องจากนา้ ท่ วมครั ง้ ใหญ่ ในสมัยพม่ าปกครอง
(พ.ศ. 2101-2317)
น ้าท่วมอย่างรุนแรงเป็ นภัยธรรมชาติที่ทาลายเวียงกุมกามให้ สลายตัวลงเหตุการณ์ครัง้ นี ้
ทาให้ เวียงกุมกามเสียหายมากเพราะหลักฐานจากการขุดแต่งวัดร้ างในเวียงกุมกามของหน่วย
ศิลปากรที่ 4 พบซากวัดร้ างจมอยู่ใต้ ตะกอนที่แม่น ้าพัดพามาระดับพื ้นดินเดิมของวัดจึงอยู่ต่ากว่า
พื ้นดินในปั จจุบนั ประมาณ 1.50 - 1.80 เมตร สภาพวัดที่อยู่จมลึกลงไปจากพื ้นดินปั จจุบนั เป็ น
อย่างมากเวียงกุมกามจึงได้ ชื่อว่า “เมืองใต้ ดิน” ความเสียหายที่เกิดขึ ้นทาให้ ยากที่จะฟื น้ ฟูเวี ยงกุม
กามให้ กลับสูส่ ภาพเดิมเวียงกุมกามจึงถูกปล่อยทิ ้งให้ ร้างไปประกอบกับในช่วงที่น ้าท่วมใหญ่อยู่ใน
สมัยพม่าปกครองซึ่งมีสภาพบ้ านเมืองที่มีความแตกแยกทางการเมืองย่อมไม่มีเวลามาทานุบารุ ง
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เวียงกุมกาม และแม้ แต่ตานานพื ้นเมืองเชียงใหม่ก็ไม่บนั ทึกเหตุการณ์ น ้าท่วมใหญ่เวี ยงกุมกาม
ทิศทางของกระแสน ้าที่ไหลทะลักเข้ าเวียงกุมกามมาจากทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือ โดย
ไหลเข้ ามาในแนวระหว่างวัดอีค่างและวัดปู่ เปี ย้ ทาให้ บริ เวณ 2 วัดดังกล่าวถูกตระก้ อนที่น ้าพัดพา
มาจมฝั ง ลึกมากกว่า บริ เ วณอื่ น คาดว่ากาแพงเวี ยงกุม กามด้ า นตะวันตกอาจจะจมอยู่บริ เวณ
ระหว่างวัดอีค่างและวัดปู่ เปี ย้ และได้ ถกู น ้าทาลายลงในเหตุการณ์น ้าท่วมใหญ่ครัง้ นี ้เพราะสภาพ
ปัจจุบนั ไม่พบร่องรอยของกาแพงเวียงด้ านทิศตะวันตกเลย12
สาเหตุจากน ้าท่วมเวียงกุมกามรุ นแรงทาให้ แม่น ้าปิ งเปลี่ยนร่ องน ้าจากเดิมแม่น ้าปิ งเดิม
เคยไหลไปทางทิศตะวันออกของเวียงกุมกามซึง่ เป็ นแนวของแม่น ้าปิ งในปั จจุบนั แม่น ้าปิ งจึงไม่ไหล
ผ่านเวียงกุมกามและเวียงลาพูนซึ่งในอดีตแม่น ้าปิ งไหลผ่านเวียงเชียงใหม่เวียงกุมกามและเวียง
ลาพูนทัง้ 3 เวียง ดังกล่าวจะอยู่ทางด้ านตะวันตกของแม่น ้าปิ งเช่นเดียวกันการติดต่อสื่อสารกันก็
ไม่ต้องข้ ามแม่น ้าปิ งแต่การเดินทางจากเวียงเชียงใหม่ไปเวียงกุมกามในปั จจุบนั จะต้ องข้ ามแม่น ้า
ปิ ง

2.1.3 เวียงกุมกามกับการเป็ นชุมชนอีกครัง้ หนึ่ง สมัยรัชกาลที่ 5
เวียงกุมกามมีสภาพเป็ นชุมชนอีกครัง้ หนึง่ ในสมัยรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีการตัง้
ชุมชนใหม่ขึ ้นและแผ่ขยายไปทั่วทาให้ พืน้ ที่ในเขตเวียงกุมกามถูกจับจองเป็ นที่อยู่อาศัยและถื อ
กรรมสิทธิ์ โดยราษฎรที่ เ ข้ ามาอยู่ในเวี ยงกุม กามขณะนัน้ มี ทัง้ กลุ่ม ลัวะกลุ่ม มอญและพื น้ เมื อง
ภายใต้ ชื่อ “บ้ านช้ างค ้า” จากการบอกเล่าของผู้สงู อายุซึ่งเกิดที่เวียงกุมกามได้ เล่าถึงการเข้ ามาตัง้
บ้ านเรื อนอยู่อาศัย ภายในเวี ย งกุม กามเป็ น เวลานานต่อกันมาถึง 3 ชั่ว คนแล้ วหากเที ยบเป็ น
ระยะเวลาตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อเทียบกับระยะเวลาการซ่อมเจดีย์วดั กานโถมเป็ นรูปช้ างค ้าจะ
อยู่ในช่วงปลายสมัยรัชกาลที่ 5 เพราะการซ่อมเจดีย์วัดกานโถมอยู่ในรุ่ นเดียวกับการซ่อมเจดีย์
วัดกู่คาหรื อวัดเจดีย์เหลี่ยมซึ่งถูกเปลี่ยนแปลงเป็ นศิลปะแบบพม่าเช่นเดียวกันหลักฐานจากการ
บอกเล่าจึงสอดคล้ องกับหลักฐานทางโบราณคดีแสดงว่าอย่างน้ อยตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ 5 ในเวียง
กุมกามมีการย้ ายเข้ ามาอยู่อาศัยกันแล้ วจึงมีการซ่อมแซมวัดกานโถมให้ พ้นจากสภาพวัดร้ างการ
12

สรัสวดี อ๋ องสกุล, ชุ มชนโบราณในแอ่ งเชียงใหม่ -ลาพูน, (เชี ยงใหม่ : สำนักพิมพิ์อมริ นทร์ พริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิชซิ่ ง , 2543), 30.
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ซ่อมแซมเจดีย์วดั กานโถมเป็ นรู ปช้ างค ้าทาให้ เวลาต่อมาหมู่บ้านเล็กๆ แห่งนี ้ได้ ชื่อว่า บ้ านช้ างค ้า
และเรี ยกวัดช้ างค ้าแทนชื่อเดิม คือ วัดกานโถมทังนี
้ ้เพราะชาวบ้ านที่ย้ายเข้ า มาอยู่ใหม่ไม่ทราบ
ประวัติความเป็ นมาของวัดกานโถมและเวียงกุมกามเนื่องจากเวียงกุมกามร้ างไปหลายร้ อยปี แล้ ว
หมู่บ้านช้ างค ้ามีวัดกานโถมหรื อวัดช้ างค ้าเป็ นวัดประจาหมู่บ้านนับเป็ นวัดเดียวภายในเวียงกุม
กามที่ ไม่เ ป็ นวัดร้ างส่ วนวัดอื่นๆยัง ถูกทิง้ รกร้ างต่อไป ในช่วงประมาณพ.ศ. 2471 มี การขยาย
การศึกษาเข้ าสู่ห มู่บ้า นช้ า งคา้ โรงเรี ย นวัด ช้ างคา้ เป็ นโรงเรี ยนประชาบาลประจ าหมู่บ้านการ
ก่อสร้ างโรงเรี ยนวัดช้ างค ้าได้ ปรับพื ้นที่ซึ่งเดิมเป็ นวิหารกานโถมที่มีเนินดินปกคลุมอยู่จึงทาให้ ซาก
โบราณสถานถูกทาลายลงไปอย่างน่าเสียดายต่อมาวิหารกานโถมจึงได้ รับการขุดแต่งบูรณะ พ.ศ.
2527 แต่นนมาเรื
ั้
่ องราวของเวียงกุมกามจึงถูกแพร่หลาย13
สภาพหมู่บ้านช้ างค ้าเมื่อประมาณ 30-40 ปี ที่ผ่านมาเป็ นหมู่บ้านเล็กๆ สภาพเป็ นป่ ารกมี
บ้ านประมาณ 20 หลังคาเรื อน แต่ละบ้ านสร้ างห่างกันผู้คนส่วนใหญ่เป็ นญาติกนั ด้ วยเหตุนี ้ตระกู ล
เก่าของบ้ านช้ างค ้าจะตังนามสกุ
้
ลคล้ ายกัน เช่น กาบศรี กาบย้ อย กาบทอง กาบขาว และกาบรส
ลักษณะการอยู่อาศัยแบบช่วยเหลือเกื ้อกูลกันคนในหมู่บ้านรู้ จกั กันหมดถนนในหมู่บ้านเป็ นเพียง
ทางเท้ าที่ชว่ ยกันทาหากต้ องการจะเข้ าไปในเวียง (ตัวเมือง) ก็จะเดินไปในหมู่บ้านไม่มีตลาดตลาด
ที่อยูใ่ กล้ คือ ตลาดหนองหอยสภาพการใช้ พื ้นที่ภายในเวียงกุมกามในปั จจุบนั แตกต่างกันแบ่งเป็ น
2 เขต14 คือ
1) ด้ านตะวันออกของเวียงกุมกาม ช่วง พ.ศ. 2520 มีลกั ษณะเป็ นพื ้นที่ล่มุ ต่ากว่าด้ าน
ตะวันตกพื ้นที่ส่วนใหญ่เป็ นที่นาและสวนผักเมื่อถึงฤดูทานาชาวบ้ านก็จะลงทานาพื ้นที่ตงแต่
ั ้ หน้ า
วัดกานโถมไปจนจรดกาแพงเวียงด้ านตะวันออกเป็ นที่นาส่วนด้ านเหลือใกล้ วดั หัวหนองส่วนใหญ่
ทาสวนผักชาวสวนจะนาผักไปขายในเวียงเชียงใหม่น่าสังเกตว่าด้ านตะวันออกของเวียงกุมกาม
เป็ น “กลางทุ่ง” จะไม่มีผ้ คู นเข้ าไปอาศัยอยู่แต่หลังจาก พ.ศ. 2535 ก็เริ่ มมีการถมที่นาสร้ างบ้ าน
โดยเฉพาะบริเวณที่รถยนต์เข้ าถึงสภาพเช่นนี ้ที่นาด้ านตะวันออกจึงได้ กลายเป็ นที่อยู่อาศัยมากขึ ้น
เป็ นลาดับบริ เวณด้ านตะวันออกยังมีซากโบราณสถานร้ างกระจายตัวกันวัดที่ขดุ แต่งไป คือ วัดหัว
13

สรัสวดี อ๋องสกุล, เวียงกุมกาม การศึกษาประวัติศาสตร์ ชุมชนโบราณในล้ านนา, พิมพ์ครัง้ ที่ 2 ( เชียงใหม่ : โรงพิมพ์วิทอิน
ดีไซน์ จากัด, 2546), 18.
14
สหวัฒน์ แน่นหนา และคนอื่นๆ, เวียงกุมกาม เมืองโบราณใต้ ตะกอนทราย, (มปพ, เชียงใหม่ 2547),10.
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หนอง วัดไม้ ซ้ง นอกจากนันมี
้ สภาพเป็ นโบราณสถานที่ยงั ไม่ได้ รับการขุดแต่งบูรณะโบราณสถาน
แต่ละแห่งจะมีร่องรอยการขุดหาของมีคา่ จนเจดีย์พรุนไปหมดการขุดหาของมีคา่ มีมาช้ านานตังแต่
้
ก่อนสงครามโลกครัง้ ที่ 2 แล้ วจากการสารวจภายในเวียงกุมกามมีข้อสังเกตว่าบริ เวณด้ านเหนือ
ใกล้ กาแพงเวียงซึง่ อยูใ่ กล้ แม่น ้าปิ ง (ปิ งห่าง) จะเป็ นที่ตงของวั
ั้
ดขนาดใหญ่เช่น วัดอีคา่ ง วัดกุมกาม
และวัดหัวหนอง สภาพซากโบราณสถานและโบราณวัตถุหนาแน่นกว่าทางด้ านใต้ ของเวียงในเขต
สวนผักใกล้ วดั หัวหนองตามแปลงผักพบเศษเครื่ องปั น้ ดินเผากระจัดกระจายเป็ นจานวนมากแสดง
ว่าตาแหน่งที่ใกล้ แม่น ้าปิ ง (ปิ งห่าง) มีผ้ คู นอยู่หนาแน่นเนื่องจากสามารถใช้ น ้าได้ สะดวกส่วนด้ าน
ใต้ ของเวียงกุมกามมีวดั ขนาดเล็กเช่นวัดไม้ ซ้งกู่ลิดไม้ และพบเศษเครื่ องปั น้ ดินเผาตามพื ้นดินจะมี
น้ อยกว่าด้ านเหนือเป็ นไปได้ วา่ ขณะที่เวียงกุมกามมีความเจริ ญรุ่งเรื องอยู่นนภายในเวี
ั้
ยงกุมกามมี
ผู้คนอยูอ่ ย่างหนาแน่นด้ านตอนเหนือและกระจายตัวอยู่ทวั่ ไปในด้ านตอนใต้
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ภาพที่ 3 :
ที่มา :

สภาพพื ้นที่เมืองเก่าเวียงกุมกามในปี พ.ศ. 2520
ดัดแปลงมาจาก กรมแผนที่ทหาร

2) ด้ านตะวันตกของเวียงกุมกาม เป็ นเขตชุมชนมีบ้านเรื อนและสวนลาไยในช่วงปี พ.ศ.
2520 เวียงกุมกามมีสภาพชุมชนเป็ นสังคมหมู่บ้านชนบทที่เงียบสงบคนในหมู่บ้านมีอาชีพทานา
ทาสวนและรับจ้ างร้ านค้ ามีเพียง 2 ร้ านสภาพบ้ านมีหลายแบบตามฐานะแต่รวมแล้ วเป็ นบ้ านที่
เรี ยบง่ายตามแบบที่เห็นในชนบทความเปลี่ยนแปลงในเวียงกุมกามในระยะหลัง พ.ศ. 2535 จนถึง
ปั จจุบนั คือ การย้ ายเข้ ามาอยู่ในเวียงกุมกามของคนจากที่อื่นมีโครงการจัดสรรที่ดินและโครงการ
บ้ านจัดสรรและการซื ้อที่ดินจากชาวบ้ านเอง ด้ วยเหตุนี ้ได้ เกิดการสร้ างบ้ านตามแบบชนชันกลาง
้
ในเมืองซึง่ แปลกแยกกับโบราณสถานโดยเฉพาะด้ านตะวันออกของเวียงกุมกามเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ วและเสียหายกว่าด้ านตะวันตกสาเหตุที่มีการย้ ายเข้ ามาอยู่อาศัยในเวียงกุมกามขึน้ มาก
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เพราะเมืองเชียงใหม่ขยายตัวออกไปโดยรอบโดยปราศจากการวางแผนเวียงกุมกามซึ่งอยู่ใกล้ กับ
เชี ยงใหม่จึง เป็ นแหล่ง หนึ่งที่ ถูกขยายตัวเข้ ามาสัง คมในเวี ยงกุม กามได้ เปลี่ ยนแปลงไปสภาพ
บ้ านเรื อนหนาแน่นขึ ้นตามลาดับและที่จะเป็ นปั ญหามาก คือ การสร้ างบ้ านใกล้ กับโบราณสถาน
ทาให้ เสียทัศนียภาพ

2.1.4 เวียงกุมกามในปั จจุบัน
เวียงกุมกามในปั จจุบนั (ดูแผนที่ 4.3 ประกอบ) ตังอยู
้ ่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของเมือง
เชียงใหม่หา่ งจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 5 กิโลเมตรอยู่ในเขตอาเภอเมืองเชียงใหม่และอาเภอ
สารภี ครอบคลุมพื ้นที่องค์การบริ หารส่วนตาบลหนองหอย อาเภอเมืองเชียงใหม่ อบต.ท่าวังตาล
และ อบต.หนองผึ ้ง อาเภอสารภีในพื ้นที่ 6 ชุมชน คือ 1) บ้ านเจดีย์เหลี่ยม 2) บ้ านป่ าเปอะ 3) บ้ าน
ช้ างค ้า 4) บ้ านศรี บญ
ุ เรื อง 5) บ้ านเสาหิน และ 6) บ้ านหนองผึ ้งเหนือ15 บริ เวณพื ้นที่ซึ่งเป็ นที่ตงั ้
ของชุมชนดังกล่าวมีซากโบราณสถานกระจัดกระจายฝั งจมอยู่ในตระกอนดินทาให้ เวียงกุมกามได้
ชื่อว่าเป็ นนครโบราณใต้ พิภพหรื อเมืองใต้ ดนิ ในส่วนของชุมชนเวียงกุมกามที่คนในชุมชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการท่องเที่ยวเวียงกุมกามอย่างเห็นได้ ชดั มีเพียง 3 ชุมชน คือชุมชนบ้ านช้ างค ้า ชุมชน
บ้ านเจดีย์เหลี่ยม และชุมชนบ้ านป่ าเปอะ เนื่องมาจากมีแหล่งโบราณสถานที่สมบูรณ์และสวยงาม
อยูใ่ นพื ้นที่ซงึ่ เอื ้อประโยชน์ตอ่ การจัดเส้ นทางรถรางและรถม้ าเพื่อการท่องเที่ยวในเวียงกุมกาม
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สรัสวดี อ๋องสกุล,เวียงกุมกาม การศึกษาประวัติศาสตร์ ชมุ ชนโบราณในล้ านนา, พิมพ์ครัง้ ที่ 2 ,เชียงใหม่ , โรงพิมพ์วิทอิน
ดีไซน์ จากัด, 2546
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ภาพที่ 4 :
ที่มา :

สภาพพื ้นที่เมืองเก่าเวียงกุมกามในปั จจุบนั
กรมแผนที่ทหาร

ตังอยู
้ ่ไม่ไกลจากเมืองเชียงใหม่จึงทาให้ ได้ รับอิทธิพลจากการขยายตัวทางด้ านเศรษฐกิจ
การพัฒ นาด้ า นต่า งๆ จากภาครั ฐ ความต้ อ งการที่ อ ยู่อ าศัย จากชุม ชนนัน้ ส่ ง ผลท าให้ พื น้ ที่
โบราณสถานถูกรุกล ้าและขาดการดูแลจากประชาชนในท้ องถิ่นรวมทังได้
้ มีการอพยพเข้ ามาตังถิ
้ ่น
ฐานในพื ้นที่ ซึ่งไม่มีความรู้ และความเข้ าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาและความสาคัญ
ของพืน้ ที่ ทาให้ ขาดจิตสานึกในเรื่ องความเป็ นชุมชนโบราณไม่มีส่วนร่ วมในการดูแลรักษา และ

19
ไม่ให้ ความร่ วมมือกับภาครัฐในการดูแลรักษาโบราณสถานเพราะเกรงว่าจะถูกเวนคืนที่ดินทาให้
ต้ องอพยพไปหาที่อยู่อาศัยใหม่ ภาครัฐเองก็ขาดแคลนงบประมาณในการดูแลรักษาเป็ นเหตุให้
เกิดปัญหาในชุมชนคือโบราณสถานมักถูกบุกรุกถูกทาลายให้ เสื่อมโทรมลงตามกาลเวลา
2.2 ประวัตศิ าสตร์ ศิลปกรรมเวียงกุมกาม
หลัก ฐานทางโบราณคดี ที่ ค้ น พบในเวี ย งกุม กามนัน้ มี ม ากมายทัง้ โบราณสถานและ
โบราณวัตถุ เวียงกุมกาม นันพบหลั
้
กฐานมาแล้ ว ตังแต่
้ พ.ศ. 1913 และจนกระทัง่ เมื่อประมาณต้ น
ปี พ.ศ. 2527 ได้ มีการขุดพบพระพิมพ์ดินเผาเป็ นจานวนมากในบริ เวณสนามหญ้ าหน้ าโรงเรี ยน
ช้ างค ้า กลางเวียงกุมกามทางกรมศิลปากรจึงเข้ าไปสารวจโบราณสถานในเขตของเวียงกุมกาม
ทังหมด
้
และเริ่ มทยอยขุดแต่งบูรณะโบราณสถานมาโดยลาดับจนกระทัง่ ปั จจุบนั โดยกรมศิลปกร
ได้ ประกาศขึน้ ทะเบียนเป็ นโบราณสถานของชาติ ภายในเขตกาแพงเวียงกุมกาม 25 แห่ง และ
นอกกาแพง 5 แห่ง รวมเป็ น 30 แห่ง แต่และแห่งล้ วนมีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 2116 เป็ นส่วน
ใหญ่ เนื่องด้ วยจากการกาหนดรูปแบบของศิลปะนันไม่
้ สามารถสืบหาเรื่ องราวการสร้ างเวียงกุม
กามได้ คงมีแห่งเดียวคือ วัดการโกน ที่สามารถศึกษางานด้ านศิลปกรรมของเวียงกุมกามได้ ซึ่งวัด
นี ้เคยพบร่องรอยของชุมชนดังเดิ
้ มก่อนการสร้ างเวียงกุมกามโดยได้ พบพระพิมพ์ดินเผาสกุลช่างหริ
ภุญชัยราวพุทธศตวรรษที่ 18 รวมทังยั
้ งพบเครื่ องถ้ วยจีนจากการขุดแต่งในวัดหนานช้ าง ซึ่งเป็ น
หลัก ฐานส าคัญ ในทางประวัติศ าสตร์ ศิล ปกรรมของเวี ย งกุม กาม ทัง้ ยัง มี โ บราณสถานและ
โบราณวัต ถุที่ ส าคัญ และทรงคุณ ค่า ที่ พ บในเวี ย งกุม กามเพื่ อ เป็ น ข้ อ มูล และหลัก ฐานในด้ า น
โบราณคดี ในราวพุทธศตวรรษที่ 21 ตามหลักฐานที่ขดุ พบ
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สานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่, โบราณคดีสามทศวรรษที่เวียงกุมกาม, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2548), 10.

20

ภาพที่ 5 : โบราณสถานในเวียงกุมกาม วัดช้ างค ้า

ภาพที่ 6: โบราณสถานในเวียงกุมกาม วัดอีขา่ ง

21
นอกจากนัน้ โบราณสถานในเวี ยงกุมกามก็ เป็ นอีกสิ่งหนึ่งที่ สามารถศึกษารู ปแบบทรง
สถาปัตยกรรมและลวดลายปูนปั น้ อายุประมาณพุทะศตวรรษที่ 21 ซึ่งสามารถพบได้ ทวั่ ไปในเวียง
กุมกามตามประวัตศิ าสตร์ นนเวี
ั ้ ยงกามกามได้ ถกู สร้ างขึ ้นในสมัยพญามังรายเป็ นราชธานีหลังจาก
นันพญามั
้
งรายได้ สร้ างเมืองใหม่และทรงย้ ายราชธานีแต่เวียงกุมกามไม่ได้ ถูกปล่อยร้ าง แต่เป็ น
เมืองท่าที่สาคัญสาหรับการนาสิ่งของลงไปขายทางโดยผ่านแม่น ้าปิ งตามหลักฐานทางโบราณวัตถุ
ที่ได้ พบเครื่ องถ้ วยชามที่ถกู ผังไว้ ในดินนัน้ สันนิฐานได้ ว่างานศิลปกรรมของเวียงกุมกามนันไม่
้ ได้
หายไปแต่ถูกกระแสน ้าของแม่นา้ ปิ งที่เปลี่ยนเส้ นทางทาให้ เมืองจมอยู่ใต้ บาดาลจนมีการขุดพบ
และได้ รับการบูรณะเพื่อให้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ทางโบราณคดี
2.3 รู ปแบบของงานศิลปกรรมในเวียงกุมกาม
ศึกษารู ปแบบและวิวัฒ นาการของโบราณสถาน โบราณวัตถุในเวียงกุม กาม เพื่ อที่ จ ะ
สามารถแบ่งเป็ นหมวดหมู่ตามช่วงยุคสมัยเนื่ องจากเวียงกุมกามนัน้ อยู่ในหลายช่วงเวลาและ
สามารถจาแนกงานศิลปกรรมได้ เมื่อประมาณต้ นปี 17 พ.ศ. 2527 ได้ มีการขุดพบพระพิมพ์ดินเผา
เป็ นจานวนมากในบริเวณสนามหญ้ าหน้ าโรงเรี ยนช้ างค ้ากลางเวียงกุมกามทางกรมศิลปากรจึงเข้ า
ไปส ารวจโบราณสถานในอาณาเขตของเวี ย งกุม กามทัง้ หมด และเริ่ ม ทยอยขุด แต่ง บูร ณะ
โบราณสถานมาโดยลาดับจนกระทัง่ พ.ศ. 2547 พบว่ามีโบราณสถานทังสิ
้ ้น 27 แห่ง โดย
โบราณสถานเหล่านี ้ได้ มีการขุดแต่งและบูรณะทังที
้ ่สมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ไปแล้ วจานวน 24 แห่ง
ในการสารวจและขุดแต่งนี ้ได้ ค้นพบรูปแบบทางศิลปกรรมในเวียงกุมกาม
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จิรศักดิ์ เดชวงศ์ญา, ประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมเวียงกุมกาม, ( เชียงใหม่,สถาบันพัฒนาเมือง, 2548), 25.
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ภาพที่ 7 :

แผนผังแสดงตาแหน่งวัดและโบราณสถานในเวียงกุมกาม

ที่มา:

กรมศิลปากร

2.3.1 รู ปแบบและแผนผังวัดในเวียงกุมกาม
เป็ นที่น่าสังเกตได้ ว่าโบราณสถานที่ถูกสารวจและขุดแต่งในเวียงกุมกามนัน้ อยู่กระจัด
กระจายในพื ้นที่อาเภอเมืองเชียงใหม่และข้ ามไม่ยงั เขตอาเภอสารภีจึงถือได้ ว่าเวียงกุมกามนันใน
้
อดีต น่า จะเป็ นเมื อ งที่ ส าคัญ เนื่ องจากได้ ค้ นพบหลัก ฐานว่าเป็ นเมื อ งที่ ถูก สร้ างขึน้ ก่อ นเมื อ ง
เชียงใหม่ โบราณสถานในเขตพื ้นที่เวียงกุมกามนันบางส่
้
วนก็ได้ ถกู รุกล ้าและบางส่วนก็ได้ มีการถือ
ครองกรรมสิ ทธิ์ โดยที่ มิ ทราบว่าชัน้ ใต้ ดินนัน้ มี โบราณสถานอยู่แ ต่บางส่วนก็ ยัง สมบูรณ์ แ บบ
รูปแบบแผนผังโดยทัว่ ไปในเวียงกุมกามนันจะมี
้ ลกั ษณะที่ใกล้ เคียงกัน โดยมีองค์ประกอบหลักของ
วัด คือวัดส่วนใหญ่ หันหน้ าไปทางทิศตะวันออก มี เจดีย์เป็ นประธานมี วิหารหลวงอยู่ด้านหน้ า
สาหรับอุโบสถไม่ปรากฏว่ามีทกุ วัด18 ซึง่ รูปแบบนี ้ก็จะคล้ ายกับเวียงท่ากานเช่นกันตามรูปแบบและ
แผนผังของวัดในเชียงใหม่

ศักดิ์ขยั สายสิงห์ , รายงานการวิจัย เวียงท่ ากานพัฒนาการของเมืองโบราณจากหลักฐานโบราณคดีและศิลปกรรม,
(กรุงเทพ : สานักศิลปกรที่ 8 เชียงใหม่, 2552), 40.
18

23
การวางผังวัดโบราณในเวียงกุมกามจากหลักฐานทางการขุดแต่งพบว่าค่อนข้ างจะมีการ
แบ่งเป็ นสัดส่วนที่ชดั เจน โดยจะมีกาแพงแก้ วล้ อมรอบและมีซ้ ุมประตูโขงเป็ นทางเข้ าวัดภายในวัด
จะประกอบด้ วยอาคารหลักคือวิหาร และเจดีย์ที่วางตัวอยู่ในแนวแกนเดียวกัน 19 โดยสันนิฐานได้
ว่าน่าจะได้ รับอิทธิพลจากศิลปะหริ หุญชัยในการสร้ างวัดในเวียงกุมกาม ตามประวัติที่ปรากฏใน
ตานานได้ กล่าวว่าพญามังรายโปรดให้ สร้ างเวียงกุมกามใน พ.ศ. 1847

20

โดยสันนิฐานจาก

รูปแบบผังวัดในเวียงกุมกามนันมี
้ ความคล้ ายกับรูปแบบผังวัดในศิลปะหริ หญ
ุ ชัยและได้ รับอิทธิพล
รวมทังยั
้ งได้ พบหลักฐานทางสถาปั ตยกรรมที่แสดงให้ เห็นถึงการสืบทอดทางศิลปะและอาจจะส่ง
ให้ เวียงกุมกาม

19
20

จิรศักดิ์ เดชวงศ์ญา, ประวัตศิ าสตร์ และศิลปกรรมเวียงกุมกาม, (เชียงใหม่,สถาบันพัฒนาเมือง, 2548), 12.
ศักดิ์ขยั สายสิงห์ , ศิลปะล้ านนา, ( กรุงเทพฯ : มติชน, 2556 ), 38.
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ภาพที่ 8: รูปแบบและแผนผังวัดในเวียงกุมกาม

ภาพที่ 9 : รูปแบบและแผนผังวัดในเวียงกุมกาม
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โดยตาแหน่งของวิหารอยู่ด้านหน้ าของเจดีย์เสมอ ตาแหน่งของอุโบสกนันไม่
้ เป็ นที่แน่น
นอนว่าจะอยู่ตาแหน่งใดแต่น่าจะอยู่ในอาณาบริ เวณของวัด โดยส่วนใหญ่แล้ วการวางแนววิหาร
และเจดีย์นนั ้ พบว่าจะวางในแนวแกนทิศตะวันออกเพราะคติความเชื่อทางพุทธศาสนาที่ว่าทิศ
ตะวันออกเป็ นทิศที่พระพุทธเจ้ าหันพระพักตร์ ไปคราวตรัสรู้และสอดคล้ องกับการวางตาแหน่งพระ
ประธานซึ่งจะพบในรูปแบบโบราณสถานใกล้ เคียงในเวียงท่ากานก็จะมีการจัดวางผังวัดใกล้ เคียง
กับเวียงกุมกาม แต่อย่างไรก็ตามบางวัดในเวียงกุมกามก็ไม่ได้ หันไปทางทิศตะวันออกอาจสันนิ
ฐานได้ ว่าอาจเป็ นเพราะเป็ นการหันหน้ าเข้ าแม่น ้าปิ งซึ่งอาจใช้ เป็ นเส้ นทางคมนาคม การวางผัง 21
นันจะวางเป็
้
นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ าคลุมพื ้นที่โบราณสถานทังหมดโดยการวางผั
้
งวิหารหันหน้ าทางทิศ
ตะวันออกสาหรับแนวกาแพงนันส่
้ วนมากได้ พงั ทลาย โบราณสถานที่ยงั คงหลงเหลือหลักฐานใน
เวียงกุมกามและสามารถนามาศึกษารู ปแบบทางศิลปกรรมได้ ประกอบด้ วย วิหาร เจดีย์ ซุ้มโขง
อุโบสถ และแท่นบูชา
2.3.2 วิหารในเขตโบราณสถานเวียงกุมกาม
จากหลัก ฐานทางเอกสารระบุว่า การสร้ างวิ ห ารในคติ ค วามเชื่ อ ของชาวล้ า นนาที่ มี
จุดประสงค์ในการสร้ างไว้ หลายประการ คือเพื่อเป็ นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรู ป22 ซึ่งความเชื่อ
นี ้ยังส่งผลต่อการสร้ างและการบูรณปฏิสงั ขรณ์วิหารอย่างต่อเนื่อง จะพบวิหารหลายแห่งในเวียง
กุมกามได้ มีการสร้ างทับซ้ อนกันอย่างต่อเนื่องและมีร่องรอยการต่อเติมโครงสร้ างหลักจากการ
สร้ างครัง้ แรกอีกด้ วย เนื่องด้ วยวิหารจากเวียงกุมกามล้ วนแต่เป็ นวิหารที่พัง ทลายไปแล้ วทัง้ สิน้
ส่วนหลักฐานทางโบราณสถานที่เหลืออยูน่ นสามารถสั
ั้
นนิฐานได้ วา่ ส่วนโครงสร้ างฐานนันก่
้ ออิฐถือ
ปูนเนื่องด้ วยพบซากลวดลายปูนปั น้ ที่ประดับฐานอาคารทาให้ สามารถสันนิฐานจากรู ปแบบได้
ส่วนโครงสร้ างหลังคานันเป็
้ นโครงสร้ างไม้ จึงไม่หลงเหลือสภาพให้ เห็นแล้ วในปั จจุบนั ดังนันจาก
้
การศึกษารู ปแบบของวิหารภายในเวียงกุมกามนันจึ
้ งจาเป็ นต้ องศึกษาจากการสันนิฐานรู ปแบบ
ซากโครงสร้ างของโบราณสถานและเศษวัสดุที่ใช้ ในการตกแต่งที่ได้ พบจากการขุดแต่งเท่านันและ
้
แบบวิหารที่พบในเวียงกุมกามนันสามารถแยกออกเป็
้
น 5 แบบโดยแยกได้ ดงั นี ้
21

สานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่, โบราณคดีสามทศวรรษที่เวียงกุมกาม, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2548), 10.

22

จิรศักดิ์ เดชวงศ์ญา, ประวัตศิ าสตร์ และศิลปกรรมเวียงกุมกาม, (เชียงใหม่,สถาบันพัฒนาเมือง, 2548),28.

26
แบบที่ 1 วิหารมีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ ายกเก็จด้ านหน้ า 2 ช่วงและยกเก็จด้ านหลัง 1
ช่วง ซึ่งหากแยกย่อยตามบันไดทางขึ ้นแล้ วจะพบว่ามีบนั ไดขึ ้นด้ านหน้ าเพียงทางเดียว อีกทังยั
้ งมี
อีกแบบที่บนั ไดขึ ้นทางด้ านหน้ าและสองข้ างทางด้ านหลังสุด จากแผนวิหารแบบที่ 1 นี ้สามารถสัน
นิฐานได้ ว่าคงจะมีหลังคาซ้ อนลดด้ านหน้ า 2 ซด และซ้ อนด้ านหลัง 1 ซดเนื่องด้ วยมีเสาคูก่ ลาง
ตรงตัวอาคารดังนันหลั
้ งคาจะมีการซ้ อนกัน 2 ตับ
แบบที่ 2 วิหารมีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ ายกเก็จด้ านหน้ าและด้ านหลังด้ านละสองช่วง

ภาพที่ 10 :

รูปแบบผังวิหารวัดภายในบริเวณเวียงกุมกาม
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แบบที่ 3 วิหารมีแผนผังที่มีฐานต่อเนื่องกับอาคารที่เรี ยกว่าวิหารทรงปราสาท โดยแผนผัง
วิหารด้ านหน้ ามีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ ายกเก็จทังด้
้ านหน้ าและด้ านหลังแต่พื ้นที่ยกเก็จด้ านหลัง
นันมี
้ ทางเชื่อมกับอาคาร โดยแผนผังของวิ หารแบบนี ้แพร่ หลายในศิลปะพม่าที่พุกามและศิลปะ
สุโขทัย จากลักษณะของฐานปั ทมที่ เหลืออยู่ภายในอาคารทาให้ สันนิฐ านได้ ว่าเหนือฐานปั ทม
น่า จะมี แ ท่ ง สี่ เ หลี่ ย มเช่ น เดี ย วกับ วิ ห ารในศิล ปะพุก ามและทัง้ สี่ ด้ า นของแท่ ง สี่ เ หลี่ ย มนัน้ คง
ประดิษ ฐานพระพุทธรู ปทัง้ สี่ ทิ ศ โดยสันนิฐ านว่าส่ วนยอดของรู ปแบบอาคารนี ไ้ ม่น่าจะมี ศิข ร
เหมือนศิลปะพุกาม โดยโครงสร้ างหลังคาน่าจะเป็ นทรงหลังคาลาดซ้ อนลดกัน
แบบที่ 4 วิหารมีแผนผังรู ปสี่เหลี่ยมผืนผ้ ายกเก็จด้ านหน้ าช่วงเดียวกับวิหารวัดธาตุขาว
โดยแผนผังแบบนี ้คล้ ายกับว่ามีการซ้ อนลดของหลังด้ านหน้ าเพียงซดเดียวและผืน หลังคาอาจจะ
เป็ นผืนเดียวกัน
แบบที่ 5 วิหารมีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ ายกเก็จทังด้
้ านหน้ าและด้ านหลัง แต่จะมีอาคารที่
ขยายออกทางด้ านข้ างหรื อด้ านหน้ า ลักษณะของแผนผังที่แตกต่างไปจากกลุ่มอื่นทาให้ ไม่แน่นใจ
ว่าอาคารที่เชื่อมต่อออกไปนันเป็
้ นการก่อสร้ างในคราวแรกสร้ างหรื อเพิ่มเติมขึ ้นในภายหลัง
เจดีย์ในเวียงกุมกาม
เจดีย์หรื อสถูปของภาคเหนือ ซึ่งชาวล้ านนาเรี ยกว่าธาตุ นิยมสร้ างขึน้ สาหรับบรรจุอัฐิธาตุ
เจดีย์แบบล้ านนามีแบบสาคัญอยู่ 2 แบบคือเจดีย์ทรงระฆังและเจดีย์ทรงปราสาท โดยความนิยม
สร้ าง เจดีย์ทงสองแบบนี
ั้
้ทาให้ เกิดมีลกั ษณะปลีกย่อยต่างๆ กันซึ่งเกิดจากการทากันมากจึงมี
การคลี่คลายและผสมระหว่างกันและการรับอิทธิพลศิลปะจากภายนอก 23 เจดีย์ที่พบหลักฐาน
ในเวี ยงกุม กามมี ทงั ้ ที่ส ามารถจัดแยกประเภทได้ และแยกไม่ได้ เนื่ องจากพบหลักฐานที่ ขุดค้ น
ค่อนข้ างจะหลากหลายและสามารถพบหลักฐานที่ศึกษาได้ โดยแบ่งเป็ น 2 แบบใหญ่ๆ คือเจดีย์
ทรงปราสาท และเจดีย์ทรงระฆัง
แบบที่ 1 เป็ นแบบเจดีย์ทรงปราสาทคือเจดีย์ก่คู าหรื อเจดีย์เหลี่ยมวัดเจดีย์เหลี่ยม มีลกั ษณะ
เป็ นเจดีย์สี่เหลี่ยมที่มีเรื อนธาตุสี่เหลี่ยมซ้ อนกันอยู่ 5 ชัน้ แต่ละชันจะมี
้
ซ้ ุมไว้ พระพุทธรูปอยู่ด้านล่ะ
23

สันติ เล็กสุขมุ , ศิลปะภาคเหนือ:หริ หุญชัย-ล้ านนา, พิมพ์ครัง้ ที่ 3 (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ , 2555),27.

28
สามซุ้มรวมจานวนทังสิ
้ น้ 60 ซุ้ม ลักษณะดังกล่าวคล้ ายคลึงกับเจดีย์ก่กู ุดวัดในวัดจามเทวี และ
สุวรรณเจดีย์ในวัดพระธาตุหริ ภุญไชย จัง หวัดลาพูนเป็ นแบบแผนของเจดีย์ในสมัยหริ ภุญไชย
ต้ นแบบเจดีย์ในลักษณะดังกล่าวนี ้ยังเป็ นที่ ถกเถียงกันซึ่งรูปแบบเจดีย์ไม่ใช่แบบศิลปะพุกามที่ พบ
ในเขตพื ้นที่ภาคเหนือ ต่อมาเจดีย์เหลี่ยมและวัดเจดีย์เหลี่ยมก็ได้ รับการบูรณะซ่อมแซมครัง้ ใหญ่
ใน พ.ศ. 2441 โดยหลวงโยนการวิจิตร (หม่องปั นโหย่) ได้ จ้างช่างชาวพม่าทาการบูรณะ ด้ วยเหตุ
นี ้ลวดลายเครื่ องประดับและพระพุทธรูปในซุ้มเจดีย์จึงถูกเปลี่ยนแปลงเป็ นศิลปะแบบพม่า 24 แต่
กระนัน้ รู ปทรงและองค์ประกอบต่างๆ ยังแสดงให้ เห็นถึงแบบแผนของเจดีย์เหลี่ยมอยู่และมีการ
เพิ่มซุ้มประดิษฐานพระพุทธรู ปที่บริ เวณกึ่งกลางของฐานในแต่ละด้ านด้ วยจึงทาให้ มีซ้ ุมประดับ
พระพุทธรู ป 64 ซุ้มจากเดิมที่มี 60 ซุ้ม จึงนับเป็ นโบราณสถานที่มีความสาคัญและมีขนาดใหญ่
ที่สดุ ของเวียงกุมกาม

ภาพที่ 11 :

24

เจดีย์ทรงปราสาท วัดเจดีย์เหลีย่ ม เวียงกุมกามเชียงใหม่

สุรพล ดาริห์กลุ , แผ่ นดินล้ านนา (รวมบทความทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี สังคม และวัฒนธรรมของล้ านนา), พิมพ์
ครัง้ ที่ 2 (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2555), 31.

29
โดยเจดีย์แบบนี ้มีมาก่อนการสร้ างเมืองเชียงใหม่ วัสดุที่ใช้ ก่อสร้ างประกอบด้ วยแลงผสม
อิฐเป็ นศิลปะที่มีความละม้ ายกับศิลปะที่เราเรี ยกว่าทวารวดีมีลกั ษณะเหลี่ ยมเป็ นส่วนใหญ่ ส่วนที่
สร้ างเป็ นลักษณะซุ้มทรงปราสาทที่ปรากฏพระพิมพ์ดินเผานัน้ ไม่ปรากฏว่าสร้ างในสมัยนี ้ แต่
ปรากฏเป็ นรูปแบบของประตูโขงในศิลปะแบบล้ านนาในสมั ยหลัง รู ปแบบของเจดีย์ที่ว่าเป็ นแบบ
เจดีย์เหลี่ยมซ้ อนเป็ นชันๆ
้ ในรู ปทรงกรวยเหลี่ยมแต่ละชันจะมี
้
ซ้ ุมจรนาประดับ 25 เจดีย์เหลี่ยม
หรื อกู่คา วัดเจดีย์เหลี่ยม โดยรูปแบบศิลปะหริหญ
ุ ชัย คือการทาเป็ นเจดีย์ทรงปราสาทที่มีเรื อนธาตุ
อยู่ในผังสี่เหลี่ยมซ้ อนลดหลัน่ กันขึ ้นไปเป็ นชันๆแต่
้
ละชันมี
้ จระนาซุ้มประดิษฐานพระพุทธรู ปและ
อย่างไรก็ตามเจดีย์องค์นี ้ได้ รับการบูรณะขึ ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 5 จากการโดยการพอกปูนทับ
ปั น้ ลวดลายและพระพุทธรู ปใหม่มีการก่อคูหาเพิ่มและมีการประดิษฐานพระพุทธรู ปที่ฐานทัง้ 4
ด้ าน ดังนันลั
้ กษณะพระพุทธรูปลวดลายจึงเป็ นแบบศิลปะพม่าสมัยหลังในช่วงกลางพุทธศตวรรษ
ที่ 25 ซึ่งพม่าอยู่ภายใต้ การปกครองของอังกฤษแล้ ว ลวดลายจึงเป็ นศิลปะพม่าที่ได้ รับอิทธิพล
ศิ ล ปะตะวั น ตก 26 โดยเปรี ย บกั บ เจดี ย์ ต่ า งๆ ของวั ด พม่ า ในเขตภาคเหนื อ รู ป แบบทาง
สถาปั ตยกรรมของเจดีย์เหลี่ยม นันมี
้ ความแตกต่างกับเจดีย์พม่าที่ได้ พบเห็นเพียงแต่รูปแบบการ
ตกแต่งประดับลวดลายนันยั
้ งมีแบบพม่าผสมอยู่
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เสนอ นิลเดช, ศิลปะสถาปั ตยกรรมล้ านนา (เอกสารประกอบคาบรรยายวิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะสถาปั ตยกรรม), พิมพ์
ครัง้ ที่ 2 (กรุงเทพฯ เมืองโบราณ, 2539), 5.
26
ศักดิ์ชยั สายสิงห์, ศิลปะล้ านนา, (กรุงเทพฯ : มติชน , 2556), 28.
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ภาพที่ 12 :

วัดม่ อนคาสิงห์ จังหวัดลาปาง

31

ภาพที่ 13 :

วัดฉางข้ าวน้ อยใต้ เฉียง จังหวัดลาพูน
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ลักษณะทางสถาปั ตยกรรมของเจดีย์เหลี่ยมหรื อเจดีย์ก่คู าประกอบด้ วย ฐานเขียงในผัง
สี่เหลี่ยมจัตรุ ัสรับฐานปัทมลูกแก้ วกลมยกเก็จกึ่งกลางเหนือฐานเขียงแต่ละด้ านประดับด้ วยจระนา
มุมที่ก่อยื่นออกมาจากฐานปั ทมลูกแก้ วยกเก็จภายในจระนาประดิษฐานพระพุทธรูป 27 มุมเหนือ
ฐานเขียงทุกมุมประดับสิงห์สว่ นแกนกลางของเจดีย์เป็ นเรื อนธาตุทรงแท่งสี่เหลี่ยมซ้ อนลดหลัน่ กัน
5 ชันแต่
้ ละด้ านมีจระนาภายในประดิษฐานพระพุทธรู ปประทับยืนด้ านละ 3 องค์รวมทังหมด
้
60
องค์ที่บริ เวณมุมเหนือเรื อนธาตุแต่ละชันประดั
้
บด้ วยเจดีย์จาลองทุกมุมส่วนยอดมีลกั ษณะคล้ าย
กับบัวกลุม่ ที่คาดทับด้ วยรัดอกรูปลูกแก้ วทาให้ คล้ ายกับบัวกลุม่ ซ้ อนกันสองชัน้ ถัดไปเป็ นปั ทมบาท
ปลี ฉัตรโลหะ

ภาพที่ 14 : รูปทรงลวดลายที่ปรากฏลนจระนาซุ้มของเจดีย์เหลีย่ ม
27

จิรศักดิ์ เดชวงศ์ญา, ประวัตศิ าสตร์ และศิลปกรรมเวียงกุมกาม, (เชียงใหม่ : สถาบันพัฒนาเมือง, 2546), 30.

33

ภาพที่ 15 :

สิงห์ประจามุมบนฐานเจดีย์เหลีย่ ม
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ภาพที่ 16 : ส่วนยอดของเจดีย์เหลี่ยม

35
ซึ่งโครงสร้ างทางสถาปั ตยกรรมของเจดีย์เหลี่ยมนี ้เป็ นแบบดังเดิ
้ มของศิลปะหริ หุญไชย
เพียงแต่ได้ รับการบูรณปฏิสงั ขรณ์รูปแบบภายนอกเท่านัน้ โดยช่างชาวพม่ายังคงเอกลักษณ์เดิมแต่
ผสมผสานศิลปะพม่าแบบอมรปุระ-มัณฑเลย์ จระนาซุ้มเจดีย์เหลี่ยมหรื อเจดีย์ก่คู า นันเดิ
้ มที่มี 60
ซุ้มแต่ถูกเพิ่มเติม 4 ซุ้มที่บริ เวณกึ่งกลางของฐานในแต่ละด้ านภายในจระนาซุ้มนันประดิ
้
ษฐาน
พระพุทธรูป จระนาด้ านทิศตะวันตกประดิษฐานพระพุทธรูปนัง่ ห้ อยพระบาท ด้ านทิศใต้ ปางมาร
วิชยั ด้ านทิศตะวันออกปางสมาธิ และด้ านทิศเหนือพระพุทธรู ปทรงเครื่ อง โดยการบุรณะจระนา
ซุ้มนี ไ้ ด้ มีการพอกปูนทับ ปั น้ ลวดลายซุ้มใบอะแคนตัสซึ่งได้ รับอิทธิพลตะวันตก ยอดด้ านบนสุด
ประดับด้ วยบุคคลโดยสืบมาจากซุ้ มประเพณี ไ ม่มี เคร็ กไม่มี การหยักวงโค้ ง หลายวงลักษณะที่
สาคัญของซุ้มเป็ นแบบอิทธิพลตะวันตกที่เข้ ามาในพม่า และจรนาซุ้มจะมีการแบ่งเป็ นชันแบบแรก
้
เป็ นจรนาซุ้มแบบใบอะแคนตัลในชัน้ ล่างมีลวดลายประดับใบไม้ เป็ นศิลปะแบบพม่าผสมผสาน
ตะวันตกและในชันต่
้ อไปจะประดับด้ วยจรนาซุ้มแบบแคร็ งพม่าในชันต่
้ อไปรู ปแบบจะเป็ นคล้ าย
นาคพันกันสองตัวแล้ วมีใบอะแคนตัลใบเดียวประดับคล้ ายแคร็ งพม่า ซึ่งสามารถจาแนกจรนาซุ้ม
ในเจดีย์เหลี่ยมเป็ น 2 แบบซึ่งน่าจะได้ รับอิทธิพลทางช่างพม่าโดยมีส่วนคล้ ายคลึงกับจรนาซุ้มใน
วัดฉางข้ าวน้ อยใต้ และวัดม่อนคาสิง ห์ โดยสันนิฐานว่าผู้ทาการบูรณะวัดหลวงโยนการวิจิตร
(หม่องปันโยว่)มาจากเมืองเมาะละเม่ง ซึง่ เป็ นเมืองที่ได้ รับอิทธิพลอังกฤษมากที่สดุ น่าจะได้ นาช่าง
มาจากเมืองนี เ้ ข้ ามาซ่อมแซมวัดเจดีย์เหลี่ยม จากการศึกษาภาคสนามได้ พบว่าวัดพม่าในเขต
ภาคเหนือนัน้ ซุ้มใบอะแคนตัสจะคล้ ายๆกันแต่จะจาแนกเป็ นแบบลวดลายพฤกษาขดด้ วยกับ แบบ
ที่เป็ นลายตังขึ
้ ้นซึง่ นิยมมากในช่วงสมัยที่ไทยได้ ทาการค้ าไม้ กบั ชาติตะวันตกวัดต่างๆ
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ภาพที่ 17 :

รูปแบบใบอะแคนตัสที่ประดับจระนาซุ้ม วัดเจดีย์เหลีย่ ม
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ภาพที่ 18 :

รูปแบบซุ้มเคล็กแบบพม่าที่ประดับจระนาซุ้ม วัดเจดีย์เหลี่ยม
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ภาพที่ 19

จระนาซุ้มเจดีย์เหลี่ยม
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ภาคเหนื อตอนบนโดยมี คหบดีช าวพม่ามาบูรณปฏิ สัง ขรณ์ ซุ้ มใบอะแคนตัสนัน้ พบใน
เจดีย์วัดมหาเถียนเซดีองค์ที่ 1 เมืองชเวโบ ปรากฏซุ้มแบบใหม่ซึ่งแตกต่างจากซุ้มแบบประเพณี
เนื่ องจากกรอบซุ้ มคลอบคลุมไปด้ วยลายใบอะแคนตัสอันเป็ นอิทธิ พ ลตะวันตก 28ด้ วยเหตุนีจ้ ึง
เรี ยกว่าซุ้มใบอะแคนตัสอิทธิพลตะวันตก เนื่องด้ วยการติดต่อกับชาติตะวันตกในสมัยอมรปุระมัณฑเลย์ โดยน่าเชื่อว่าซุ้มแบบนี ้อาจไดรับความนิยมยิ่งขึ ้นอีกภายหลังพม่าตกเป็ นเมืองขึ ้นของ
อังกฤษและเข้ ามาในประเทศไทย โดยลักษณะสาคัญของซุ้มแบบนี ้ คือ กรอบซุ้มครอบคลุมไปด้ วย
ลายใบอะแคนตัสและลดทอนรายละเอียดหลายประการออกไป จึงทาให้ ซ้ ุมประเภทนี ้ไม่มีเคล็ก
และไม่มีการหยักวงโค้ งหลายวง และลวดลายจระนาซุ้มที่พบในเจดีย์เหลี่ยมอีกแบบหนึ่งเป็ นแบบ
นาคพันกันสองตัววางซ้ อนชันกั
้ บจระนาซุ้มใบอะแคนตัสสันนิษฐานว่าน่าจะเป็ นแบบซุ้มเคล็กแบบ
พม่าที่ช่างได้ ซ้ ุมประดับด้ วยปูน เช่นเดียวกัน ลักษณะของลวดลายกาบบนไม่มีความโค้ งมากนัก
ส่วนใหญ่จะปั น้ ปูนเป็ นแนวตรงภายในประดับด้ วยลายไม้ ขนาดใหญ่ เป็ นลักษณะลายที่แตกต่าง
ไปจากสายพัฒนาการของศิลปะพม่าที่พฒ
ั นาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน สาหรับลายกาบที่เจดีย์เหลี่ยม
หรื อเจดีย์ก่คู านี ้ อาจเปรี ยบเทียบได้ กบั ลายประดับในศิลปะพม่าราวพุทธศตวรรษที่ 25 ได้ 29 ซึ่ง
คงเป็ นลายที่เปลี่ยนแปลงคราวซ่อมครัง้ สุดท้ ายเมื่อ พ.ศ. 2455 เพราะลวดลายของเจดีย์และจะ
นาซุ้มนี ้ได้ มีการซ่อมแซมเปลี่ยนแปลง คงไว้ แต่รูปแบบสถาปั ตยกรรมแต่รายละเอียดต่างนันได้
้
บูรณะโดยช่างจากพม่าสันนิฐานว่าได้ รับอิทธิพลแบบมัณฑเลย์ เพราะรายละเอียดการปั น้ ปูนที่มี
เอกลักษณะเฉพาะทาให้ สังเกตุเห็นรู ปแบบปูนปั น้ ลวดลายใบไม้ ที่ ขดกันตามแบบศิลปะพม่าที่
สามารถพบเห็นทัว่ ไปในเขตภาคเหนือตอนบน
แบบที่ 2 เจดีย์ทรงระฆังองค์ประกอบที่สาคัญของเจดีย์คือ ทรงระฆังที่พัฒนามาจาก
รูปทรงครึ่งวงกลมของสถูปในประเทศอินเดีย เจดีย์ทรงระฆังนี ้แพร่หลายเข้ าไปดินแดนต่างๆ 30 ทา
ให้ มีการพัฒนาการที่ตา่ งไปจากต้ นแบบในดินแดนล้ านนานันก็
้ มีรูปแบบเฉพาะของล้ านนาและได้
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เชษฐ์ ติงสัญชลี, เจดีย์ในศิลปะพม่ า-มอญ:พัฒนาการทางด้ านรู ปแบบตัง้ แต่ ศิลปะศรี เกษตรถึงศิลปะมัณฑเลย์ ,
(กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2555), 51.
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จิรศักดิ์ เดชวงศ์ญา, ประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมเวียงกุมกาม , (เชียงใหม่ : สถาบันพัฒนาเมือง, 2546), 38.
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เรื่องเดียวกัน , 42.

40
มีการพัฒนารู ปแบบอย่างต่อเนื่อง เจดีย์ทรงระฆังที่พบในเวียงกุมกามนี ้จะไม่พบรู ปแบบที่สร้ าง
พร้ อมกับการก่อตังเวี
้ ยงกุมกาม ซึง่ อาจเป็ นไปได้ วา่ มีการบูรณะที่เปลี่ยนรูปไปตามสมัยนิยม

ภาพที่ 20: รูปทรงเจดีย์ทรงระฆัง วัดอีก้าง ในเวียงกุมกาม
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ภาพที่ 21 :

รูปทรงเจดีย์ทรงระฆัง วัดปู่ เปี ย้ ในเวียงกุมกาม

42
โดยรู ปแบบเจดีย์ที่สามารถเห็นและศึกษาได้ อย่างชัดเจนคือเจดีย์วัดอีก้างโดยผลจากการ
บูรณะประกอบด้ วยฐานเขียงในผังสี่เหลี่ยมรับฐานแปดเหลี่ยม ถัดขึ ้นไปเป็ นฐานปั ทมลูกแก้ วอกไก่
ซ้ อนกันสองฐาน ส่วนกลางได้ แก่ชดุ ของฐานเขียงในผังกลมซ้ อนลดหลัน่ กันสามชันรั
้ บมาลัยเถารูป
ฐานบัวลูกแก้ วอกไก่ซ้อนกันสามฐาน ต่อด้ วยทรงระฆัง บังลังก์ โดยวัดอีก้างนี ้ยอดได้ หกั หายไป
แล้ วรู ปแบบคล้ ายกับเจดีย์วดั กู่ขาวซึ่งได้ รับการขุดแต่งและถูกบูรณะทาให้ เจดีย์มีฐานเขียงในผัง
สี่เหลี่ยมจัตตุรัสสูงมากซึ่งคล้ ายกับวัดอีก้าง ส่วนเจดีย์วดั ปู่ เปี ย้ นันฐานเขี
้
ยงในผังสี่เหลี่ยมรับฐาน
สี่เหลี่ยมในผังยกเก็จซ้ อนลดหลัน่ กันรับฐานปัทมลูกแก้ วอกไก่ยกเก็จสูงซ้ อนกันสองฐาน ส่วนกลาง
เป็ นเรื อนธาตุทรงสี่เหลี่ยมยกเก็จตามแนวของฐานปั ทมด้ านล่าง ที่มุมของเรื อนธาตุประดับด้ วย
ลายกาบบนและลายกาบล่างกึ่งกลางของเรื อนธาตุแต่ละด้ านมีจระนาประดิษฐานพระพุทธรู ปมี
เสายกเก็จรับกรอบซุ้มจระนา ส่วนยอดเหนือเรื อนธาตุเป็ นชัน้ ลดรู ปฐานปั ทมรับมาลัยเถาและ
องค์ระฆังในผังแปดเหลี่ยมโดยที่ชนั ้ ของมาลัยเถานัน้ ไม่ค่อยตรงตามระเบียบมากนัก ลักษณะ
รูปแบบเจดีย์ดงั กล่าวเป็ นรูปแบบที่ผ่านการพัฒนาการมายาวนาน ลักษณะของฐานปั ทมซ้ อนกัน
สองชันนั
้ นมี
้ วิวฒ
ั นาการมาจากฐานปั ทมแบบชันเดี
้ ยวเตี ้ยๆก่อนที่จะค่อยๆเพิ่มความสูงขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จนกระทัง่ กลายเป็ นฐานซ้ อนกันสองฐาน ทาให้ รูปทรงดูผสมตามรูปแบบการบูรณะที่มีมา
หลายยุคสมัย
ลวดลายปูนปั ้น
ลายปูนปั น้ ที่พบในเวียงกุมกามตามที่ปรากฏตามหลักฐานในรายงานการขุดแต่งและบูรณะ
มักพบเป็ นชิ ้นส่วนขนาดเล็ก ซึ่งยากแก่การตรวจสอบภายหลังการขุดแต่ง ลายปูนปั น้ เท่าที่พบมัก
ประดับตามเจดีย์ทรงปราสาทมีเพียงส่วนน้ อยที่พบประดับตามอาคารประเภทอื่น ลายปูนปั ้นที่
ยังคงหลงเหลือประดับตามโบราณสถานต่างๆในเวียงกุมกามเหลือเพียงไม่กี่แห่งเท่านัน้ 31 โดย
บทความนี ้ได้ นาเสนอลวดลายปูนปั น้ ของวัดปู่ เปี ย้ ในเวียงกุมกาม ซึ่งสามารถพบลวดลายปูนปั น้ ที่
ประดับเจดีย์ลวดลายกระหนกในศิลปะล้ านนาเริ่ มปรากฏหลักฐานเกี่ยวข้ องกับศิลปะจีนได้ จาก
รูปแบบของลวดลายปูนปั น้ และได้ ขาดหายไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งในราวพุทธศตวรรษที่ 19 จึง
เริ่ มได้ รับอิทธิพลจากกระหนกในศิลปะพุกามที่เข้ ามาทางล้ านนา จากการศึกษาลวดลายปูนปั น้ นี ้
31

จิรศักดิ์ เดชวงศ์ญา, ประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมเวียงกุมกาม, (เชียงใหม่ : สถาบันพัฒนาเมือง, 2546), 36.

43
ทาให้ ทราบถึง ที่ ม าและวิเ คราะห์ รูป แบบของลวดลายปูนปั น้ ของวัดปู่ เปี ย้ ที่ เ ป็ นลวดลายพัน ธ์
พฤกษาที่ได้ รับอิทธิพลศิลปะจีนเข้ ามาในเวียงกุมกามหลังจากนันก็
้ ได้ รับอิทธิพลพุกามจนพัฒนา
เป็ นรูปแบบของตนเอง

ภาพที่ 22 :

ลวดลายปูนปั น้ วัดปู่ เปี ย้ เวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่
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ภาพที่ 23 :

จระนาซุ้มเจดีย์วดั ปู่ เปี ย้ เวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่
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จากนัน้ ก็มีการพัฒนาการของตนเองกระหนกที่ พบในเวียงกุมกามน่าจะเป็ นกระหนกที่
เกิดจากสายพัฒนาการของศิลปะล้ านนา โดยรูปแบบที่พบเก่าแก่ที่สดุ น่าจะเป็ นกระหนกประกอบ
ลายดอกไม้ ในกรอบช่องกระจก หรื อกระหนกปลายซุ้ม จระนาเจดีย์กระหนกทังสองแห่
้
งนี ้เกิดจาก
การปั น้ ปูนเป็ นวงโค้ งติดกับพืน้ จากนัน้ ช่างจะใช้ นิ ้วกดรี ดเนือ้ ปูนให้ ยกสูงขึน้ ต่อมาใช้ เครื่ องมือ
บากร่ องของหัวขมวดอย่างคร่ าวๆ ซึ่งมีลกั ษณะที่ใกล้ เคียงกับกระหนกที่ประดับเจติยวิหารในวัด
เจ็ดยอดเชียงใหม่ ซึ่งกาหนดอายุราวต้ นพุทธศตวรรษที่ 21 กระหนกที่ปลายกรอบซุ้มจระนาเจดีย์
วัดปู่ เปี ย้ มีเทคนิคที่พฒ
ั นาต่อเนื่องลงมาแล้ วคือการยกสูงของเนื ้อปูนสูงขึ ้นมากจนเนื ้อปูนบางและ
เพรี ยวที่ปลายของกระหนก โดยช่างสามารถจับบิดให้ มีความพริ ว้ มากขึ ้นซึ่งการสบัดพริ ว้ ที่ปลาย
มากนันคล้
้ ายกับว่าจะได้ รับอิทธิพลจากศิลปะจีน กระหนกแบบนี ้เชื่อกันว่าน่าจะเป็ นรูปแบบที่นิยม
สร้ างกันราวพุทธศตวรรษที่ 21 ลงมาแล้ วเพราะโบราณสถานหลายแห่งประดับด้ วยลายกระหนก
แบบนี ้ล้ วนแล้ วแต่มีระยะเวลาการสร้ างราวกลางพุทธศตวรรษที่ 21
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ภาพที่ 24 :

ลวดลายปูนปั น้ วัดปู่ เปี ย้ เวียงกุมกาม จังหวัดเชียงใหม่
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ลายกราบและประจายามอก ลายกาบคือลายในทรงสามเหลี่ยมที่ประดับตามมุมเสากาบ
ที่ประดับด้ านบนของเหลี่ยมเสาปลายแหลมของกาบชี ้ลงเรี ยกว่ากาบบน หรื อ บัวคอเสื ้อ กาบที่
ประดับโคนเสาปลายแหลมของกาบชี ้ขึ ้นเรี ยกว่า กาบล่าง หรื อบัวเชิงล่างและหากนาเอากาบมา
ประกบกันเป็ นกรอบสี่เหลี่ยมคล้ ายรูปประจายาม ประดับอยูก่ ลางเสาระหว่างกาบบนและกาบล่าง
ก็เรี ยกว่า ประจายามอก หรื อประจายามรัดอกในเรื่ องตาแหน่งของการประดับลายดังกล่าวได้ มี
การเสนอว่าเป็ นการได้ รับอิทธิพลจากศิลปะพุกาม ลายกราบในศิล ปะล้ านนาพบหลักฐานตังแต่
้
ราวพุทธศตวรรษที่ 19 เป็ นต้ นมาและมีการพัฒนาการต่อเนื่องเป็ นลาดับสาหรับลายกาบที่เจดีย์
วัดปู่ เปี ย้ นันมี
้ ลกั ษณะคล้ ายกับลายกาบที่นิยมสร้ างราวพุทธศตวรรษที่ 21 ลักษณะลวดลายปูน
ปั น้ นี ม้ ี ม าก่อนการสร้ างเมื องเชี ยงใหม่ รู ปแบบเจดีย์วัดปูเปี ย้ นั น้ ประกอบด้ วยฐานเขี ยงในผัง
สี่เหลี่ยมรับฐานสี่เหลี่ยมในผังยกเก็จซ้ อนลดหลั่นกันรับฐานปั ทมลูกแก้ วอกไก่ยกเก็ จสูงซ้ อนกัน
สองฐาน ส่วนกลางเป็ นเรื อนธาตุทรงสี่เหลี่ยมยกเก็จตามแนวของฐานปั ทมด้ านล่าง ที่มมุ ของเรื อน
ธาตุประดับด้ วยลายกาบบนและลายกาบล่างกึ่งกลางของเรื อนธาตุแต่ละด้ านมีจรนาประดิษฐาน
พระพุทธรู ปมีเสายกเก็จรับกรอบซุ้มจระนา 32 ส่วนยอดเหนือเรื อนธาตุเป็ นชันลดรู
้
ปฐานปั ทมรับ
มาลัยเถาและองค์ระฆังในผังแปดเหลี่ยมโดยที่ชนของมาลั
ั้
ยเถานันไม่
้ คอ่ ยตรงตามระเบียบมากนัก
ลักษณะรูปแบบเจดีย์ดงั กล่าวเป็ นรูปแบบที่ผ่านการพัฒนาการมายาวนาน ลักษณะของฐานปั ทม
ซ้ อนกันสองชันนั
้ นมี
้ วิวฒ
ั นาการมาจากฐานปั ทมแบบชันเดี
้ ยวเตี ้ยๆก่อนที่จะค่อยๆเพิ่มความสูงขึ ้น
อย่างต่อเนื่ อง จนกระทั่ง กลายเป็ น ฐานซ้ อนกันสองฐานและมี รูปแบบใกล้ เคี ยงจากหลักฐาน
เอกสาร ระยะเวลาการสร้ างที่มีวิวฒ
ั นาการทางศิลปะได้ แก่ เจดีย์วดั โลกโมฬีที่สร้ างขึ ้นในรัชกาล
ของพระเกษเกล้ าเมื่อ พ.ศ. 2071 ดังนันรู
้ ปแบบของเจดีย์วดั ปูเปี ย้ เป็ นเจดีย์แบบทรงปราสาทยอด
และลวดลายคล้ ายกับของวัดปั นสาทรที่มีรูปแบบเจดีย์ทรงปราสาทยอดแบบเรื อนชันซ้
้ อนผสมกับ
แบบหลัง คาลาดคล้ า ยกับ อาคารทรงปยาธาตุข องพม่ า เป็ น สถาปั ต ยกรรมเฉพาะในล้ านนา
ลวดลายปูนปัน้ ประดับเป็ นลายพรรณพฤกษาหรื อลายเครื อล้ านนาที่ตวั กรอบลายกาบบนกาบล่าง
เป็ นเส้ นหยักโค้ งอย่างมาก33 และรู ปแบบเจดีย์ทรงปราสาทยอดนี ้ได้ รับอิทธิพลมาสมัยหริ หญ
ุ ชัย
ตอนปลายและระยะแรกของล้ านนา แต่ชว่ งเวลาดังกล่าวจะเป็ นเจดีย์ปราสาทยอดหรื อปราสาทห้ า
จิรศักดิ์ เดชวงศ์ญา, ประวัติและศิลปศาสตร์ กรรมเวียงกุมกาม , (เชียงใหม่ : สถาบันพัฒนาเมือง, 2546), 57.
ศักดิ์ชยั สายสิงห์ , ศิลปะล้ านนา , (กรุงเทพฯ : มติชน , 2556), 30.

32
33
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ยอด โดยราวพุท ธศตวรรษที่ 21 ในล้ า นนาได้ มี เ จดี ย์ รู ป แบบปราสาทยอดที่ วิ วัฒ นาการสื บ
เนื่องมาจากระยะแรกมีลกั ษณะเฉพาะ คือ ปราสาทยอดเดียวสันนิษฐานว่าพระเจ้ าติโลกราชทรง
สร้ างวัดเจดีย์หลวงขึ ้นใหม่และโปรดให้ ก่อเจดีย์เป็ นกระพุ่มยอดเดียว ซึ่ง ในความหมายคือแต่เดิม
เจดีย์สว่ นใหญ่มกั นิยมเจดีย์ทรงปราสาทห้ ายอดในสมัยพระองค์ทายอดเดียวโดยไม่มีเจดีย์ประดับ
มุมทังสี
้ ่ ซึง่ อาจส่งผลต่อเจดีย์ทรงปราสาทยอดวัดปั นสาทร วัดโลกโมฬี วัดปู่ เปี ย้ ซึ่งอยู่ในช่วงสมัย
เดียวกันที่ได้ รับอิทธิพลและคลี่คลายรูปแบบของรูปทรงเจดีย์ปราสาทยอด

ภาพที่ 25 :

วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่
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ภาพที่ 26 : วัดปั นสาทร จังหวัดเชียงใหม่
ลวดลายประดับลายปูนปั น้ เป็ นองค์ประกอบด้ วยลายกาบบน กาบล่างและลายประจา
ยามรัดอก34ลักษณะของลวดลายเป็ นลายเครื อล้ านนา ได้ แก่ลายเครื อเถาหรื อลายพรรณพฤกษาที่
พบในการประดับตัวเสาอาคารหรื อเรื อนธาตุของเจดีย์ทรงปราสาทลักษณะของลวดลาย ลายกาบ
บน กาบล่างอยู่กรอบสามเหลี่ยมขอบหลายหยักโค้ งลายประจายามรัดอก อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม
ขนมเปี ยกปูน ภายในดอกโบตัน๋ ล้ อมรอบด้ วยใบไม้ ซึ่งเป็ นอิทธิพลของจีน ซึ่งเป็ นแบบพวกเครื่ อง
ถ้ วยจี นที่ พ บทั่ว ไปในศิล ปะล้ า นนาในพุท ธศตวรรษที่ 21 และปรากฏในเจดีย์ท รงปราสาทใน
ระยะแรกของล้ านนานิยมลุลายโปร่ งในขณะก่อนหน้ านันจะเป็
้
นลายทึบ จากการศึกษาลวดลาย
ปูนปัน้ ของเจดีย์วดั ปู่ เปี ย้ ซึง่ อยูใ่ นช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 โดยลวดลายประดับเจดีย์นัน้ คล้ ายกับลาย
ประดับซุ้มประตูโข่งของวัดพระธาตุลาปางหลวง และวัดเจ็ดยอด ซึ่งอยู่ในช่วงยุคสมัยเดียวกัน
สังเกตุจากลวดลายที่ประดับน่าจะมีความคล้ ายคลึงกันกับทังสองที
้
่ กรอบซุ้มจรนาเป็ นวงโค้ งก็มี
34

ศักดิ์ชยั สายสิงห์, เอกสารการบูรณะวัดพระธาตุลาปางหลวง , (กรุงเทพ : กรมศิลปากร 2555), 12.
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การประดับลวดลายปูนปั น้ เป็ นแบบลายพันธุ์พฤกษาที่สามารถพบได้ ทวั่ ไปในศิลปะล้ านนา โดย
สันนิฐานได้ ว่าคงเป็ นรู ปแบบที่นิยมสร้ างกันในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 21 แล้ ว และตรงกันกับ
ลักษณะลวดลายปูนปั น้ ที่ประดับซึ่งมีวิวฒ
ั นาการของรูปแบบเป็ นที่นิยมในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
แต่ปรากฏเป็ นรูปแบบของประตูโขงในศิลปะแบบล้ านนาในสมัยหลังรูปแบบ 35 รูปแบบลายปูนปั น้
ในเวียงกุมกามนี ้ได้ รับอิทธิพลจากศิลปะพุกาม และ ศิลปะจีนที่เข้ ามามีอิทธิพลในดินแดนล้ านนา
และส่งอิทธิพลไปยังอาณาจักรอยุธยาผ่านงานศิลปกรรม ลวดลายปูนปั น้ ของวัดปู่ เปี ย้ ซึ่งยังคงเห็น
ลวดลายประดับกาบบนกาบล่างที่เป็ นลายดอกโบตัน๋ ที่สลักลวดลายปูนปั น้ สันนิฐานว่าน่ าจะอยู่
ในช่วงพุทธศตวรรษที่21

ภาพที่ 27 :

35

ลวดลายซุ้มโข่งประตู วัดพระธาตุลาปางหลวง

เสนอ นิลเดช, ศิลปะสถาปั ตยกรรมล้ านนา (เอกสารประกอบคาบรรยายวิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะสถาปั ตยกรรม) พิมพ์
ครัง้ ที่ 2 (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2539), 9.
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ภาพที่ 28 :

ลวดลายซุ้มประตูโข่ง วัดเจ็ดยอด

และอยู่ในช่วงเดียวกับ วัดปั นสาทร วัดพระธาตุล าปางหลวง วัดเจ็ ดยอด หากสัง เกต
ลวดลายจะคล้ ายๆกันซึ่งอาจจะมีการสร้ างในช่วงยุคสมัยเดียวกันแต่ลวดลายปูนปั น้ ของวัดพระ
ธาตุลาปางหลวงจะเห็นชัดเจนมากกว่าวัดปู่ เปี ย้ ที่เวียงกุมกามมากกว่าเป็ นรู ปแบบที่อยู่ในช่วง
เดียวกับวัดปู่ เปี ย้ จากการศึกษารูปแบบเจดีย์ ลวดลายปูนปั น้ ของวัดปู่ เปี ย้ เวียงกุ มกามสันนิษฐาน
ว่าสร้ างในราวพุทธศตวรรษที่ 21 มีความเชื่อมโยงกับรูปแบบของเจดีย์วดั ปั นสาทรที่อยู่ในช่วงสมัย
เดียวกัน โดยได้ มีวิวัฒนาการการสร้ างเจดีย์ปราสาทยอดมาจากวัดเจดีย์หลวงโดยการลดรูปแบบ
เจดีย์ประจามุมเป็ นเจดีย์ตรงกลางอันเดียวในสมัยพระเจ้ าติโลกราชและถือว่าเป็ นเจดีย์ปราสาท
ยอดช่วงแรกๆหลังจากนันก็
้ มีการวิวฒ
ั นาการของรู ปแบบเจดีย์ปราสาทยอดจนถึงพุทธศตวรรษที่
21 ที่มีรูปแบบวิวัฒนาการอย่างเห็นได้ ชัดเจน เจดีย์วดั ปู่ เปี ย้ วัดปั นสาทร วัดโลโมฬีเป็ นรู ปแบบ
เจดีย์ปราสาทยอด ส่วนลวดลายปูนปัน้ นันจากการศึ
้
กษาทาให้ ทราบว่าก่อนพุทธศตวรรษที่ 21 นัน้
ลวดลายพัน ธุ์ พ ฤกษาที่ ป ระดับ ตัว อาคาร เจดี ย์ หรื อ ซุ้ ม นัน้ จะเป็ น แบบทึบยัง ไม่ฉ ลุโ ปร่ ง จาก
การศึก ษาเอกสาร ลวดลายปูนปั น้ ซุ้ ม ประตูวัดพระธาตุล าปางหลวง และวัดเจ็ ด ยอดมความ
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คล้ ายคลึง กันมากสันนิฐ านว่าสร้ างในช่วงยุคสมัยเดียวกัน โดยได้ รับอิทธิ พ ลมาจากศิลปะจี น
ส่งผ่านมายังเครื่ องถ้ วยแล้ วนาลายมาทาเป็ นปูนปั น้ ประดับและได้ รับความนิยมมากในช่วงสมัย
นันโดยมี
้
อิทธิพลพุกามทาให้ คล้ ายคลึงกับลายปูนปั น้ ของวัดปู่ เปี ย้ ที่มีการใช้ ลายพันธุ์พฤกษาแบบ
เดียวกับซุ้มประตูวดั ทังสอง
้
ซึ่งอิทธิพลนี ้ได้ เข้ ามาในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 และได้ รับความนิยม
เรื่ อยมาจนส่งผ่านไปยังอยุธยา

บทที่ 3
การจัดการท่ องเที่ยวทางศิลปกรรมเวียงกุมกาม
3.1 การจัดการท่ องเที่ยวทางศิลปกรรมในเวียงกุมกาม
การจัดการท่องเที่ยวของเวียงกุมกามในปั จจุบนั นันมาจากหน่
้
วยงานภาครัฐและองค์กรที่
เกี่ยวข้ อง เพื่อทาให้ การจัดการการท่องเที่ยวเชิงศิลปกรรมเวียงกุมกามนัน้ มีประสิทธิภาพ ทาง
ผู้วิจยั ได้ นาความรู้ ด้ านประวัติศาสตร์ ศิลป์ เข้ ามาบูรณการพร้ อมทัง้ นาเสนอให้ เวียงกุมกามเป็ น
สถานที่ ท่องเที่ ยวที่ น่าสนใจทัง้ ยัง ช่วยส่ง เสริ ม เศรษฐกิจ ในท้ องถิ่ น และเป็ นสถานที่ ท่องเที่ยวที่
สาคัญ อี กแห่งหนึ่งภายในจัง หวัดเชียงใหม่ เส้ นทางท่องเที่ยวทางศิลปกรรมเวี ยงกุ มกามนัน้ มี
ความสาคัญมาก

ภาพที่ 29 :
ที่มา :

แผนที่สภาพพื ้นที่เมืองเก่าเวียงกุมกามในปั จจุบนั
ดัดแปลงจาก กรมแผนที่ทหาร
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เนื่องจากเวียงกุมกามยังคงมีสภาพความเป็ นเมืองโบราณและมีโบราณสถานหลายแห่ง
ทังยั
้ งสมบูรณ์ และถูกรุ กลา้ การจัดการการท่องเที่ยวเชิงศิลปกรรมนีย้ งั ต้ องคานึงถึงการอนุรักษ์
มรดกทางสถาปั ตยกรรมและชุมชน เนื่องจากโบราณสถานในเวียงกุมกามนันบางแห่
้
งก็อยู่ภายใน
ชุมชนแต่เนื่องจากเวียงกุมกามนัน้ เดิมทีได้ รับเงินอุดหนุนงบประมาณในการท่องเที่ยวทาให้ มีการ
จัดทา ระบบสาธารณูปโภคถนน เส้ นทางจักรยาน ศูนย์ข้อมูล รถรางนาชมโบราณสถาน แต่นนยั
ั้ ง
ไม่สามารถที่จะทาให้ เวียงกุมกาม เป็ นสถานท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้ โดยสถานที่ท่องเที่ยวที่ผ้ วู ิจยั
ได้ จดั ลาดับความสาคัญของแต่ละสถานที่กระจายอยู่ทวั่ เวียงกุมกามเพื่อให้ ง่ายต่อการเดินทาง
รวมทัง้ ได้ สรุ ปสาระสาคัญของแหล่งท่องเที่ยวในพืน้ ที่เวียงกุมกามนัน้ เพื่อเป็ นการสร้ างสรรค์
ความรู้ ความเข้ าใจถึงข้ อมูล และความสาคัญของแหล่งโบราณสถานและงานศิลปกรรมให้ ผ้ ูที่
สนใจทัว่ ไปสามารถเยี่ยมชมและเข้ าถึงงานศิลปกรรมของเวียงกุมกามได้
3.1.1 โบราณสถานภายในเวียงกุมกาม
ความสาคัญของแหล่ งโบราณสถานภายในเวียงกุมกาม
โบราณสถานภายในเวียงกุมกามเป็ นหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่สามารถเห็นได้ และศึกษา
ข้ อมูลทางโบราณคดี ความสาคัญของแหล่งโบราณสถานในเวียงกุมกามนี ้มีความสาคัญมากทัง้
ทางด้ านประวัตศิ าสตร์ ความเป็ นมาของเวียงกุมกามมีทงรู
ั ้ ปแบบผังวัดที่เป็ นแบบสมบูรณ์แบบและ
ซากปรังหักพัง รวมทังที
้ ่มีการบูรณะใหม่ โดยได้ มีการจัดอันดับตารางความสาคัญของข้ อมูลวัด
ต่างๆภายในเวียงกุมกาม ดังต่อไปนี ้
ตารางที่ 1 : ตารางแสดงความสาคัญทางศิลปกรรมเวียงกุมกาม
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

โบราณสถานเวียงกุมกาม
วัดเจดีย์เหลี่ยม (กู่คา)
วัดช้ างค ้ากานโถม
วัดอีคา่ ง(วัดอีก้าง)
วัดปู่ เปี ย้
วัดธาตุขาว
วัดกู่ปา้ ด้ อม

ค่าเฉลี่ย
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วัดเจดีย์เหลี่ยม (กู่คา)
ความเป็ นมาของวัดเจดีย์เหลี่ ยมในตานานเรี ยกว่า วัดกู่คา เชื่ อกันว่าสร้ างขึน้ ในสมัย
พญามังรายเพราะมีหลักฐานบันทึกไว้ ในเอกสารทางประวัติศาสตร์ หลายฉบับ 36ในชินกาลปกรณ์
ได้ บนั ทึกว่า “ต่อจากได้ ชยั ชนะพระเจ้ าญี บาแล้ ว พระเจ้ ามังรายได้ สร้ างนครกุมกามแล้ วโปรดให้
สร้ างเจดีย์ก่คู าขึ ้นในนครนันเรี
้ ยงรายไปด้ วยพระพุทธรูป 60 องค์” จุดประสงค์ในการสร้ างนี ้ยัง
ปรากฏในศิลาจารึกวัดศรี อโุ มงค์คา พ.ศ. 2066 ซึ่งกาหดอายุสมัยพระเมืองแก้ วระบุว่ากู่คาเป็ นที่
บรรจุพระธาตุของพระพุทธเจ้ าหรื อพระอรหันต์ ความว่า ”คากูมกามไว้ ธาตุดกู ข้ างขวาไว้ ธาตุมือ
ขวา”
หลังจากเวียงกุมกามฟื น้ กลับเป็ นเมืองอีกครัง้ สมัยรัชกาลที่ 5 ในปี พ.ศ. 2451 เจดีย์
เหลี่ยมได้ รับการบรู ณะครัง้ ใหญ่ โดยหลวงโยนการวิจิตร (มองปั นโย่อุปโยคิน )หรื อพระยาตะก่า
คหบดี ช าวมอญสัญ ชาติ พ ม่ า ที่ ท าการค้ า ขายในเมื อ งเชี ย งใหม่ โดยหลวงโยนการวิ จิ ต รได้
ปฏิสงั ขรณ์องค์พระเจดีย์เหลี่ยมด้ วยการใส่ฉตั รใหญ่ ฉัตรเล็ก และได้ เปลี่ยนแปลงงานประดับเจดีย์
ทังหมด
้
เช่นลวดลายปูนปั น้ ประดับจระนาซุ้ม ลวดลายเจดีย์ประดับมุมพระพุทธรูปในซุ้มอีกทังยั
้ ง
ได้ เพิ่มจระนาซุ้มในส่วนฐานตอนล่างอีกด้ านละ 1 ซุ้มทังสี
้ ่ด้าน จึงทาให้ พระพุทธรูปประจาซุ้มวัด
เจดีย์เหลี่ ยมเพิ่ม จาก 60

องค์เป็ น 64 องค์เท่ากับอายุของหลวงโยนการวิจิ ตรในขณะนัน้

โบราณสถานที่สาคัญในวัดเจดีย์เหลี่ยม ได้ แก่เจดีย์ประธานด้ านหลังวิหารซึ่งหันหน้ าสู่ทางทิศ
ตะวันออกตามรูปแบบผังวัดในเวียงกุมกามที่ส่วนใหญ่จะหันหน้ าไปทางทิศนี ้ เจดีย์ประธานนี ้มีมา
ก่อนการสร้ างเมืองเชียงใหม่ วัสดุที่ใช้ ก่อสร้ างประกอบด้ วยแลงผสมอิฐเป็ นศิลปะที่มีความละม้ าย
กับศิลปะที่ เราเรี ยกว่าทวารวดีมี ลักษณะเหลี่ ยมเป็ นส่วนใหญ่ ส่วนที่สร้ างเป็ นลักษณะซุ้ม ทรง
ปราสาทที่ปรากฏพระพิมพ์ดินเผานัน้ ไม่ปรากฏว่าสร้ างในสมัยนี ้ แต่ปรากฏเป็ นรูปแบบของประตู
โขงในศิลปะแบบล้ านนาในสมัยหลัง รู ปแบบของเจดีย์ที่ว่าเป็ นแบบเจดีย์เหลี่ยมซ้ อนเป็ นชันๆใน
้
รูปทรงกรวยเหลี่ยมแต่ละชันจะมี
้
ซ้ ุมจรนาประดับ 37 เจดีย์เหลี่ยมหรื อกู่คา วัดเจดีย์เหลี่ยม โดย
รูปแบบศิลปะหริหญ
ุ ชัย คือการทาเป็ นเจดีย์ทรงปราสาทที่มีเรื อนธาตุอยู่ในผังสี่เหลี่ยมซ้ อนลดหลัน่
36

สานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่, โบราณคดีสามทศวรรษที่เวียงกุมกาม, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2548), 10.
เสนอ นิลเดช, ศิลปะสถาปั ตยกรรมล้ านนา (เอกสารประกอบคาบรรยายวิชาประวัติศาสตร์ ศิลปะสถาปั ตยกรรม), พิมพ์
ครัง้ ที่ 2 (กรุงเทพฯ เมืองโบราณ, 2539), 26-27.
37
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กันขึ ้นไปเป็ นชันๆแต่
้
ละชันมี
้ จระนาซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปและอย่างไรก็ตามเจดีย์องค์นี ้ได้ รับ
การบูรณะขึ ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 5 จากการโดยการพอกปูนทับ ปั น้ ลวดลายและพระพุทธรูปใหม่
มีการก่อคูหาเพิ่มและมีการประดิษฐานพระพุทธรู ปที่ฐานทัง้ 4 ด้ าน ดังนันลั
้ กษณะพระพุทธรู ป
ลวดลายจึงเป็ นแบบศิลปะพม่าสมัยหลังในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 25 ซึ่งพม่าอยู่ภายใต้ การ
ปกครองของอังกฤษแล้ ว ลวดลายจึงเป็ นศิลปะพม่าที่ได้ รับอิทธิพลศิลปะตะวันตก 38 โดยเปรี ยบ
กับเจดีย์ตา่ งๆของวัดพม่าในเขตภาคเหนือ
รูปแบบทางสถาปั ตยกรรมของเจดีย์เหลี่ยมนันมี
้ ความแตกต่างกับเจดีย์พม่าที่ได้ พบเห็น
เพียงแต่รูปแบบการตกแต่งประดับลวดลายนันยั
้ งมีแบบพม่าผสมอยู่ ลักษณะทางสถาปั ตยกรรม
ของเจดีย์เหลี่ยมหรื อเจดีย์ก่คู าประกอบด้ วย ฐานเขียงในผังสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสรับฐานปั ทมลูกแก้ วกลม
ยกเก็ จ กึ่ ง กลางเหนื อฐานเขี ย งแต่ล ะด้ า นประดับด้ วยจระนามุม ที่ ก่อยื่ น ออกมาจากฐานปั ท ม
ลูกแก้ วยกเก็จภายในจระนาประดิษฐานพระพุทธรู ป 39 มุมเหนือฐานเขียงทุกมุมประดับสิงห์ส่วน
แกนกลางของเจดีย์เป็ นเรื อนธาตุทรงแท่งสี่เหลี่ยมซ้ อนลดหลัน่ กัน 5 ชันแต่
้ ละด้ านมีจระนาภายใน
ประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืนด้ านละ 3 องค์รวมทังหมด
้
60 องค์ที่บริ เวณมุมเหนือเรื อนธาตุ
แต่ละชันประดั
้
บด้ วยเจดีย์จาลองทุกมุมส่วนยอดมีลกั ษณะคล้ ายกับบัวกลุ่มที่คาดทับด้ วยรัดอกรูป
ลูกแก้ วทาให้ คล้ ายกับบัวกลุม่ ซ้ อนกันสองชัน้ ถัดไปเป็ นปั ทมบาท ปลี ฉัตรโลหะ โดยช่างชาวพม่า
ยังคงเอกลักษณ์เดิมแต่ผสมผสานศิลปะพม่าแบบอมรปุระ-มัณฑเล จระนาซุ้มเจดีย์เหลี่ยมหรื อ
เจดีย์ก่คู า นันเดิ
้ มที่มี 60 ซุ้มแต่ถูกเพิ่มเติม 4 ซุ้มที่บริ เวณกึ่งกลางของฐานในแต่ละด้ านภายใน
จระนาซุ้มนันประดิ
้
ษฐานพระพุทธรู ป จรนาด้ านทิศตะวันตกประดิษฐานพระพุทธรูปนัง่ ห้ อยพระ
บาท ด้ านทิศใต้ ปางมารวิชยั ด้ านทิศตะวันออกปางสมาธิ และด้ านทิศเหนือพระพุทธรูปทรงเครื่ อง
โดยการบุรณะจระน าซุ้ ม นี ไ้ ด้ มี การพอกปูนทับ ปั น้ ลวดลายซุ้ ม ใบอะแคนตัส ซึ่ง ได้ รับอิทธิ พ ล
ตะวันตก ยอดด้ านบนสุดประดับด้ วยบุคคลโดยสืบมาจากซุ้มประเพณีไม่มีเคร็ กไม่มีการหยักวง
โค้ งหลายวงลักษณะที่สาคัญของซุ้มเป็ นแบบอิทธิพลตะวันตกที่เข้ ามาในพม่า และจรนาซุ้มจะมี
การแบ่ง เป็ นชัน้ แบบแรกเป็ นจรนาซุ้ มแบบใบอะแคนตัลในชัน้ ล่างมี ลวดลายประดับใบไม้ เป็ น
ศิลปะแบบพม่าผสมผสานตะวันตกและในชันต่
้ อไปจะประดับด้ วยจรนาซุ้มแบบแคร็ งพม่าในชัน้
38
39

ศักดิ์ชยั สายสิงห์ , ศิลปะล้ านนา, (กรุงเทพฯ : มติชน,2556), 24 -26.
จิรศักดิ์ เดชวงศ์ญา, ประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมเวียงกุมกาม, (เชียงใหม่ : สถาบันพัฒนาเมือง, 2546), 50.
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ต่อไปรูปแบบจะเป็ นคล้ ายนาคพันกัน สองตัวแล้ วมีใบอะแคนตัลใบเดียวประดับคล้ ายแคร็ งพม่า40
ซึง่ เป็ น เมืองที่ได้ รับอิทธิพลอังกฤษมากที่สดุ น่าจะได้ นาช่างมาจากเมืองนี ้เข้ ามาซ่อมแซมวัดเจดีย์
เหลี่ยม จากการที่ได้ ศกึ ษาข้ อมูลวัดนี ้เป็ นวัดที่มีความสาคัญทางด้ านข้ อมูลทางประวัติศาสตร์ และ
ประวัตศิ าสตร์ ศลิ ป์ ที่ได้ มีการบูรณรูปแบบที่หลากหลายรวมทังเป็
้ นจุดสนใจของนักท่องเที่ยว
วัดช้ างคา้ กานโถม
ความเป็ น มาของวัด ช้ า งค า้ กานโถมเป็ น วัด ที่ มี พ ระสงฆ์ จ าพรรษาอยู่ ใน พ.ศ. 2527
ประชาชนได้ ขดุ พบโบราณสถานและพระพิมพ์ดนิ เผาแบบต่างๆ บริ เวณสนามหญ้ าโรงเรี ยนวัดช้ าง
ค ้าปัจจุบนั นี ้ได้ รือ้ ถอนไปแล้ ว และกรมศิลปากรได้ เข้ าไปขุดแต่งทางโบราณคดีพบว่าโบราณสถาน
นันคื
้ อ วัดกานโถมเดิมซึ่งในปั จจุบนั อยู่ในเขตวัดช้ างค ้าและได้ เรี ยกรวมกันว่า 41 “วัดช้ างค ้ากาน
โถม” โดยวัดนี ้ถูกสร้ างขึ ้นโดยพญามังรายใน พ.ศ. 1833 ในครัง้ นันพญามั
้
งรายโปรดให้ สร้ างเจดีย์
กว้ าง 6 วา สูง 4 วา มีจระนาซุ้ม 2 ชัน้ ชันล่
้ างมีพระพุทธรูปประทับนัง่ 4 องค์

40

เชษฐ์ ติงสัญชลี, เจดีย์ในศิลปะพม่ า-มอญ:พัฒนาการทางด้ านรู ปแบบตัง้ แต่ ศิลปะศรี เกษตรถึงศิลปะมัณฑเลย์ ,
(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2555), 366.
41
สานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่, โบราณคดีสามทศวรรษที่เวียงกุมกาม, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,2548), 27.
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ภาพที่ 30 : โบราณสถานวัดช้ างค ้ากานโถม เวียงกุมกาม

ภาพที่ 31 : เจดีย์ภายในวัดช้ างค ้ากานโถม เวียงกุมกาม
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ลักษณะของเจดีย์วดั ช้ างค ้าประกอบด้ วยฐานปัทมในผังสี่เหลี่ยมรับฐานปัทมลูกแก้ วอกไก่
ยกเก็จตื ้นๆที่มมุ ซ้ อนลดหลัน่ กัน 3 ฐานบริเวณมุมของฐานปัทมยกเก็จชันแรกประดั
้
บด้ วยสถูป
จาลอง มุมของฐานปัทมยกเก็จชันที
้ ่สองประดับด้ วยหม้ อทรงกลมกึ่งกลางเป็ นเรื อนธาตุในผัง
สี่เหลี่ยมยกเก็จตื ้นๆยอดเหนือเรื อนธาตุเป็ นชันลดรู
้ ปฐานปัทมลูกแก้ วกลมยกเก็จ รับฐานปัทมใน
ผังแปดเหลี่ยมยกเก็จที่ใกล้ มมุ ทุกมุมถัดไปเป็ นองค์ระฆังกลมต่อด้ วยปลงไฉน ปั ทมบาท ปลี และ
ฉัตร42 โดยรูปแบบเจดีย์นนไม่
ั ้ ได้ เป็ นแบบเจดีย์ในศิลปะล้ านนา เจดีย์องค์นี ้น่าจะถูกซ่อมโดยการ
ก่อทับมาตังแต่
้ สมัยพญามังรายและการซ่อมเจดีย์ครัง้ สุดท้ ายน่าจะเกิดขึ ้นในปลายสมัยรัชกาลที่ 5
หลังจากการซ่อมทาให้ รูปแบบเจดีย์ประธานวัดช้ างค ้าในปัจจุบนั ที่เป็ นรูปแบบเจดีย์ที่ได้ รับอิทธิพล
จากศิลปะพม่าในรุ่นหลังคือราวพุทธศตวรรษที่ 24 ซึง่ สันนิฐานได้ ว่าน่าจะมีการบูรณะในช่วง
เดียวกับวัดเจดีย์เหลี่ยมซึง่ เป็ นเรื่ องที่ยากมากในการสันนิฐานถึงรูปแบบที่สร้ างมาครัง้ แรกว่า
รูปแบบของเจดีย์องค์จริงนันเป็
้ นแบบใด เพราะได้ มีการซ่อมแซมและได้ เปลี่ยนรูปแบบอย่างที่ไม่
สามารถจะคาดเดาได้ ถึงองค์ประกอบต่างๆได้ และการสร้ างช้ างที่ยืนบริเวณกึ่งกลางของฐานปัทม
ยกเก็จสองชันนั
้ นไม่
้ นา่ ที่จะสามารถเข้ ากับรูปแบบของเจดีย์ได้ เนื่องจากเป็ นศิลปะแบบพม่า
รูปแบบทางศิลปกรรมของวัดช้ างค ้ามีเจดีย์ประธานแล้ วยังปรากฏวิหารและมณฑปท้ าย
วิหาร โดยวิหารนันเป็
้ นวิหารโถงในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้ าหันหน้ าสูท่ างทิศตะวันตกปรากฏให้ เห็นเฉพาะ
ส่วนฐาน จากการขุดแต่งพบร่องรอยการสร้ างวิหารทับซ้ อน 2 ครัง้ ลักษณะวิหารยกเก็จด้ านหน้ า
2 ตอนด้ านหลัง 1 ตอนพื ้นที่ยกเก็จด้ านหลังไม่มีฐานชุกชีเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปแต่ได้ ทาทาง
เชื่อมต่อกับมณฑปท้ ายวิหารแบบวิหารทรงปราสาท ภายในมณฑปท้ ายวิหารมีฐานปัทมก่ออิฐรูป
แปดเหลี่ยมเหนือฐานปัทมน่าจะเป็ นแท่งสี่เหลี่ยมสูงเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปทัง้ 4 ทิศ ส่วน
ยอดนันอาจเป็
้
นทรงหลังคาลาดซ้ อนลดกัน โดยยอดบนสุดเป็ นรูปดอกบัวตูมคล้ ายอาคารท้ าย
วิหารขนาดเล็กในศิลปะพุกาม43 ภายในอาคารมักก่อแท่งสี่เหลี่ยมสูงขึ ้นรับน ้าหนักของส่วนหลังคา
อาจเป็ นยอดศิขรหรื อเจดีย์ทรงระฆัง จากการศึกษาข้ อมูลของวัดช้ างค ้านี ้เป็ นจุดที่นา่ สนใจคือ
รูปแบบแผนผังโบราณที่นา่ ศึกษา
จิรศักดิ์ เดชวงศ์ญา, ประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมเวียงกุมกาม, (เชียงใหม่ : สถาบันพัฒนาเมือง, 2546), 39.
จิรศักดิ์ เดชวงศ์ญา, รายงานการศึกษาประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมในชุมชนโบราณเวียงกุมกาม อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ,
(เชียงใหม่ : สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2545), 45.
42
43

60

วัดอีค่าง (วัดอีก้าง)
ความเป็ นมาของ วัดอีคา่ ง หรื อวัดอีก้างอยูท่ างด้ านทิศตะวันออกของแม่น ้าปิ งสายเก่า(ปิ ง
ห่าง)ไม่ปรากฏชื่อวัดอีคา่ งในเอกสารทางประวัติศาสตร์ ใดๆคาว่าอีค่างหรื ออีก้างเป็ นภาษาถิ่นที่มี
ความหมายว่า ลิ ง หรื อค่าง ซึ่งในอดีตเคยมีฝูง ลิงหรื อค่างอาศัยอยู่ในบริ เวณซากวัดร้ างแห่ง นี ้
ชาวบ้ านจึงเรี ยกว่าวัดอีก้าง เดิมสภาพวัดอีก้างเต็มไปด้ วยป่ ารกร้ างในปี 2528-2529 กรมศิลปากร
ได้ ทาการขุดแต่งทางโบราณคดีทางด้ านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของวัดอีก้าง ในปี 2546 ได้
พบโบราณสถานเพิ่มเติมเป็ นอาคารรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ าตังอยู
้ ่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของวิหาร
และแนวก าแพงแก้ วทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ยงใต้ ของวิ ห ารและแนวก าแพงแก้ วทางทิ ศ
ตะวันออกเฉี ยงเหนือของเจดีย์ 44 โบราณสถานภายในวัดอีก้างนันประกอบด้
้
วยกาแพงแก้ ว เจดีย์
ตังอยู
้ ห่ ลังวิหาร มีแท่นบูชารอบเจดีย์ 3 ด้ านและอาคารรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ า

ภาพที่ 32 :

44

รูปภาพวัดอีค่าง(วัดอีก้าง) เวียงกุมกาม

สานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่, โบราณคดีสามทศวรรษที่เวียงกุมกาม, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2548), 12.
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รู ป แบบศิล ปกรรมของวัด อี ก้ า ง โดยรู ป ทรงเจดี ย์ ป ระธานตัง้ อยู่บ นฐานประทัก ษิ ณ ที่
เชื่อมต่อทางท้ ายวิหารเป็ นเจดีย์ทรงระฆังแบบล้ านนา ฐานตอนล่างเป็ นฐานเขียงในผังสี่เหลี่ยม
จัตรุ ัสรองรับฐานแปดเหลี่ยมซ้ อนกัน 3 ขัน้ นันเป็
้ นผลมาจากการบูรณะซึ่งประกอบด้ วยฐานเขียง
ในผัง สี่ เ หลี่ ย มรั บฐานแปดเหลี่ ย ม 45 ถัด ขึน้ ไปควรเป็ น ฐานปั ทมลูก แก้ ว อกไก่ ซ้ อ นกัน สองฐาน
ส่วนกลางได้ แก่ชุดของฐานเขียงในผังกลมซ้ อนลดหลัน่ กันสามชันรั
้ บมาลัยเถารู ปฐานบัวลูกแก้ ว
อกไก่ซ้อนกันสามฐานต่อด้ วยทรงระฆัง บังลังก์ และยอดที่หกั หายไปน่าจะมีการบูรณะหลายครัง้
แต่รูปแบบภายหลังการบูรณะนันมี
้ ข้อสังเกตว่า ชุดฐานเขียงแปดเหลี่ยมเหนือฐานเขียงสี่เหลี่ยม
นันน่
้ าจะเป็ นงานซ่อมแซมครัง้ ใดครัง้ หนึ่งที่ไม่น่าจะใช่ระยะเวลาเดียวกับการสร้ างองค์เจดีย์ ทังนี
้ ้
เพราะเหนือฐานแปดเหลี่ยมนันเป็
้ นชุดฐานปั ทมลูกแก้ วอกไก่ซ้อนกันสองฐานแต่หน้ ากระดานและ
บัวคว่าของฐานปั ทมชันแรกถู
้
กฐานแปดเหลี่ยมครอบทับไว้ ลักษณะของฐานปั ทมลูกแก้ วอกไก่ยก
เก็ จ ซ้ อนกัน สองฐานนัน้ ตามพัฒ นาการแล้ วก็ คงสร้ างขึน้ ในระยะใกล้ เคี ยงกับ เจดีย์ วัด ปู่ เปี ย้
ตลอดจนการหนุนฐานเขียงในผังกลมเหนือฐานปั ทมให้ สงู ขึ ้นและชุดฐานบัวในผังกลมนันมี
้ จงั หวะ
การยึดท้ อ งไม้ ที่สูง ขึน้ จึง มี ผ ลทาให้ อ งค์ร ะฆัง มี ขนาดเล็กเกื อบจะเท่าองค์ร ะฆัง ของเจดี ย์ทรง
ปราสาทจากวิวฒ
ั นาการนี ้น่าจะอยูร่ าวพุทธศตวรรษที่ 21 ถึงต้ น พุทธศตวรรษที่ 22

45

จิรศักดิ์ เดชวงศ์ญา, ประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมเวียงกุมกาม, (เชียงใหม่ : สถาบันพัฒนาเมือง, 2546), 46.

62
วัดปู่ เปี ้ ย
ความเป็ นมาของวัดปู่ เปี ย้ นี ้เป็ นชื่อที่ชาวบ้ านเรี ยกตามลักษณะชายชราร่ างเล็ก (ปู่ เปี ย้
หมายถึงปู่ เตี ้ย) ซึ่งอาศัยอยู่ภายในบริ เวณวัดร้ างแห่งนี ้ ก่อนการบูรณะบริ เวณวัดปู่ เปี ย้ เป็ นสวย
ลาไยเมื่อ พ.ศ. 2529 กรมศิลปากรได้ ดาเนินการปฏิบตั ิการขุดแต่งทางโบราณคดี กลุ่มโบราณคดี
ในวัดปู่ เปี ย้ ประกอบด้ วย เจดีย์ตงอยู
ั ้ ห่ ลังวิหาร อุโบสถ สถูปแปดเหลี่ยมและแท่นบูชา46

ภาพที่ 33 :

รูปภาพวัดปู่ เปี ย้ เวียงกุมกาม

วิหารวัดปู่ เปี ย้ เป็ นแบบวิหารโถงตังอยู
้ ่บนฐานเขียงยกพืน้ สูงต่อกับฐานประทักษิ ณของ
เจดี ย์ เ นื่ อ งจากเป็ น ที่ ลุ่ม ต่ า โดยปั จ จุบัน วิ ห ารวัด ปู่ เปี ย้ คงเหลื อ เฉพาะส่ว นฐานปั ท มในผัง รู ป
46

สานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่, โบราณคดีสามทศวรรษที่เวียงกุมกาม, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2548), 18.
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สี่เหลี่ยมผืนผ้ าห้ องด้ านหลังฐานชุกชี เต็มพืน้ ที่ห้อง ภายในวิหารมี เสาก่ออิฐ 6 คู่มีบันไดหลัก
ด้ านหน้ า 1 แห่งและบันไดเล็กท้ ายวิหาร 2 แห่งทังนี
้ ้บันไดห้ องคูหาท้ ายวิหารมีการเชื่อมต่อกับลาน
ประทักษิ ณ ส่วนอุโบสถวัดปู่ เปี ย้ มีผังยกเก็จด้ านหน้ า 2 ช่วงและด้ านหน้ า 1 ช่วงซึ่งมีโครงสร้ าง
หลังคาเช่นเดียวกับวิหารแต่โดยรอบอุโบสถมีกาแพงแก้ วล้ อมรอบ และเป็ นกาแพงแก้ วที่เจาะช่อง
รูปกากบาทด้ วยเป็ นผังรู ปสี่เหลี่ยมผืนผ้ ามีบนั ไดทางขึ ้นด้ านหน้ า สาหรับเจดีย์ประธานนันตั
้ งอยู
้ ่
บนฐานประทักษิณด้ านหลังวิหารมีกาแพงแก้ วล้ อมรอบมุมฐานประทักษิณทางทิ ศตะวันออกเฉียง
ใต้ มีบนั ไดทางขึ ้น 1 แห่ง
รู ปแบบเจดีย์เป็ นทรงปราสาทยอดระฆัง 47 ประกอบด้ วยฐานเขียงในผังสี่เหลี่ยมรับฐาน
สี่เหลี่ยมในผังยกเก็จซ้ อนลดหลัน่ กันกับฐานปั ทมลูกแก้ วอกไก่ยกเก็จสูงซ้ อนกันสองฐานส่วนกลาง
เป็ นเรื อนธาตุทรงสี่เหลี่ยมยกเก็จตามแนวของฐานปัทมด้ านล่างที่มมุ ของเรื อนธาตุประดับด้ วยลาย
กาบบนและกาบล่างกึ่งกลางของเรื อนธาตุแต่ละด้ านมีจระนาซุ้มประดิษฐานพระพุทธรู ปมีเสายก
เก็จรับกรอบจระนาซุ้มส่วนยอดเหนือเรื อนธาตุเป็ นชันลดรู
้ ปฐานปั ทมรับมาลัยเถาและองค์ระฆังใน
ผังแปดเหลี่ยมโดยที่ชนของมาลั
ั้
ยเถานันไม่
้ คอ่ ยตรงตามระเบียบมากนัก ลักษณะของรูปแบบเจดีย์
นันได้
้ มีการพัฒนาการมายาวนานลักษณะของฐานปั ทมซ้ อนกันสองชันนั
้ นมี
้ วิวฒ
ั นาการมาจาก
ฐานปั ทมแบบชันเดี
้ ยวเตี ้ยๆก่อนที่จะค่อยเพิ่มความสูงขึน้ อย่างต่อเนื่องจนเป็ นฐานซ้ อนกันสอง
ฐานสร้ างในพุทธศตวรรษที่ 21 และตรงกับลักษณะของลวดลายปูนปั น้ ที่ประดับซึ่งเป็ นรูปแบบที่มี
วิวฒ
ั นาการในช่วงเวลาเดียวกัน ลวดลายประดับลายปูนปั น้ เป็ นองค์ประกอบด้ วยลายกาบบน
กาบล่างและลายประจายามรัดอกลักษณะของลวดลายเป็ นลายเครื อล้ านนา ได้ แก่ลายเครื อเถา
หรื อ ลายพรรณพฤกษาที่ พ บในการประดับ ตัวเสาอาคารหรื อเรื อ นธาตุของเจดีย์ ทรงปราสาท
ลักษณะของลวดลาย ลายกาบบน กาบล่างอยู่กรอบสามเหลี่ยมขอบหลายหยักโค้ งลายประจา
ยามรัดอก อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมขนมเปี ยกปูน ภายในดอกโบตัน๋ ล้ อมรอบด้ วยใบไม้ ซึ่งเป็ นอิทธิพล
ของจีนซึง่ เป็ นแบบพวกเครื่ องถ้ วยจีนที่พบทัว่ ไปในศิลปะล้ านนาในพุทธศตวรรษที่ 2
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จิรศักดิ์ เดชวงศ์ญา, ประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมเวียงกุมกาม, (เชียงใหม่ สถาบันพัฒนาเมือง, 2546), 33.
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วัดธาตุขาว
ความเป็ นมาของวัดธาตุขาวในปัจจุบนั เป็ นชื่อที่ชาวบ้ านเรี ยกตามลักษณะขององค์เจดีย์ที่
ฉาบด้ ว ยปูน สี ข าว กรมศิ ล ปากรได้ ด าเนิ น การขุ ด แต่ ง ศึ ก ษาโบราณสถานวัด ธาตุข าวเมื่ อ
พ.ศ.2528-2529 พบว่าประกอบด้ วยวิหารตังอยู
้ ่หน้ าเจดีย์ อุโบสถและมณฑป วิหารวัด ธาตุขาว
เป็ นวิหารโถงหันหน้ าทางทิศตะวันออกมีแผนผังรู ปสี่เหลี่ยมผืนผ้ ายกเก็จด้ านหน้ าแผนผังแบบนี ้
คล้ ายกับว่ามีการซ้ อนลดของหลังด้ านหน้ าเพียงชุดเดียวและผืนหลังคาอาจจะเป็ นผืนเดียวแต่จาก
รูปแบบของวิหารที่มีผงั พื ้นแบบนี ้ในสมัยหลังล้ านนา48

ภาพที่ 34 : รูปภาพวัดธาตุขาว เวียงกุมกาม
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สานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่, โบราณคดีสามทศวรรษที่เวียงกุมกาม, พิมพ์ครัง้ ที่ 1, กรุงเทพฯ,กรมศิลปากร, 2548
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ในส่วนของอุโบสถวัดธาตุขาวโดยปกตินนั ้ จะมีขนาดเล็กกว่าวิหารตามแบบแผนทั่วๆไป
เพราะเป็ นเพี ยงที่ ทาสัง ฆกรรมสงฆ์ รู ปแบบทางสถาปั ตยกรรมของอุโ บสถคงมี ลักษณะทั่วไป
เช่นเดียวกับวิหารเพียงแต่มีใบเสมาเป็ นเครื่ องหมายบอกเขตเท่านัน้ แผนผังของอุโบสถวัดธาตุขาว
นันมี
้ แผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ ามีบนั ไดทางขึ ้นด้ านหน้ า เนื่องจากพบหลักฐานไม่มากพอต่อการสันนิ
ฐานรูปแบบสถาปัตยกรรม เจดีย์ด้านหลังวิหารปั จจุบนั ยังคงเหลือเฉพาะส่วนฐานเขียงตอนล่างใน
ผังรูปสี่เหลี่ยมจัตรุ ัสรองรับฐานปัทมยกเก็จ 2 ตอนซึง่ ภายหลังการสร้ างมณฑปทางทิศใต้ ในระยะที่
2 แล้ วคงมีกาแพงแก้ วเชื่อมต่อทางด้ านมณฑปล้ อมรอบองค์เจดีย์ไปจรดวิหารด้ านทิศตะวันตก
จากรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของโบราณสถานของวัดธาตุขาวน่าจะอยูร่ าวพุทธศตวรรษที่ 21-22
วัดกู่ป้าด้ อม
ความเป็ นมาของวัดกู่ปา้ ด้ อมนันไม่
้ ปรากฏชื่อในเอกสารใดๆ โบราณสถานแห่งนี ้ตังอยู
้ ่ใน
ที่ดินของป้าด้ อมชาวบ้ านจึงเรี ยกตามกันมาว่า วัดกู่ป้าด้ อมหรื อบ้ างก็เรี ยกว่าวัดกู่ป้าต้ อม ในปี
พ.ศ.2542-2543 กรมศิลปากรได้ ดาเนินการขุดแต่งและพบกลุ่มโบราณสถานกระจายตัวกันอย่าง
หนาแน่น ประกอบด้ วยด้ วยวิหารหันหน้ าสู่ทางทิศตะวันออก เจดีย์ด้านหลังวิหาร แท่นบูชาตังอยู
้ ่
ด้ านทิศตะวันตกและทิศเหนือของเจดีย์ด้านล่ะ 1 แท่น กาแพงแก้ วแบบบัวหลังเจียด(บัวคว่า) และ
ซุ้มประตูโขง49

49

สานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่, โบราณคดีสามทศวรรษที่เวียงกุมกาม, พิมพ์ครัง้ ที่ 1, กรุงเทพฯ,กรมศิลปากร, 2548

66

ภาพที่ 35 :

วัดกู่ปา้ ด้ อม เวียงกุมกาม

ภาพที่ 36 :

วัดกู่ปา้ ด้ อม เวียงกุมกาม
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สาหรับวิหารของวัดกู่ป้าด้ อมนันเป็
้ นวิหารโถงปั จจุบนั คงเหลือเฉพาะส่วนฐานปั ทมในผัง
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ ายกเก็จด้ านหน้ า 2 ตอนด้ านหลัง 2 ตอนพื ้นวิหารปูอิฐฉาบปูนขาวประกอบด้ วย
ฐานเสาวิหาร 7 คู่มีบนั ไดด้ านหน้ าและบันไดขนาดเล็กทางด้ านข้ างทังสองข้
้
างของห้ องด้ านหลัง
เฉพาะหัวบันไดด้ านหน้ าตกแต่งด้ วยตัวเหงา ในส่วนฐานของวิหารในเวียงกุมกามนันจะยกพื
้
น้
สูงขึ ้นจากระดับพื ้นดินเดิมลักษณะของฐานนันมี
้ รายละเอียดของการตกแต่งที่ตา่ งกันเล็กน้ อยส่วน
วัดกู่ปา้ ด้ อมจะเป็ นฐานปั ทมลูกแก้ วอกไก่ต่อด้ วยบัวคว่า 50 ท้ ายวิหารเป็ นห้ องสาหรับประดิษฐาน
พระพุทธรู ปโดยสร้ างฐานชุกชีเต็มพื ้นที่ห้อง ฐานชุกชีตกแต่งแบบฐานปั ทมท้ องไม้ ลกู แก้ วอกไก่คู่
ระหว่างขัน้ หน้ ากระดานของส่วนฐานตอนล่างกับฐานปั ทมตอนล่างคัน่ ด้ วยชันลู
้ กแก้ ว ลักษณะ
ของซุ้มโขงวัดกู่ปา้ ด้ อมไม่มีการยกเก็จของเสาและมีร่องรอยการฝั งวงกบประตูไม้ อิฐ ดังนันหากใช้
้
ข้ อสันนิฐานของระยะเลาในการสร้ างเจดีย์เป็ นตัวกาหนดส่วนเจดีย์วดั กู่ปา้ ด้ อมก่ออิฐฉาบปูนขาว
ปั จจุบนั คงเหลือเฉพาะส่วนฐานเขียงในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสรองรับชัน้ หน้ ากระดานยกเก็จ 2 ตอน
กลุม่ โบราณสถานในวัดกู่ปา้ ด้ อม จากการศึกษาเปรี ยบเทียบทางสถาปั ตยกรรมที่เป็ นรูปแบบนิยม
ล้ านนาระหว่างศตวรรษที่ 21-22
จากโบราณสถานที่ กล่าวมาข้ างต้ นนี ส้ ามารถนามาสรุ ปอันดับ ที่มี ความส าคัญ ในการ
สารวจพื ้นที่ภายในโบราณสถานเวียงกุมกาม เพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจได้ เข้ ามาเยี่ยมชม
วัดที่กล่าวมาข้ างต้ นมีความสาคัญทังทางด้
้
านประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ศิลปะ โดยการใช้
หลักเกณฑ์ ในการกาหนดคะแนนเพื่อลาดับความสาคัญรวมทัง้ ความสมบูรณ์ของโบราณสถาน
และ การเข้ าถึงตัวโบราณสถาน การคมนาคม หรื อสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ โดยหลักเกณฑ์ นี ้
ได้ เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลทางด้ านประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ศิลปะ เพื่อจะนามาจัดทาข้ อมูลใน
การท่องเที่ยวที่ง่ายต่อการเข้ าถึง ซึ่งหากเน้ นให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญควรจะนาข้ อมูลของ
เวียงกุมกามบรรจุลงไปในข้ อมูลของการอบรมมัคคุเทศก์ด้วยและเพิ่มเส้ นทางการท่องเที่ยวของ
เวียงกุมกามเข้ าไปในโปรแกรมนาเที่ยวเพื่อเน้ นการท่องเที่ยวแบบเชิงโบราณสถานและชุมชนเพื่อ
ดึงศักยภาพที่สามารถอยูร่ ่วมกันได้ ด้ วยเหตุที่วา่ เวียงกุมกามนันมี
้ การจัดการจากหลายภาคส่วน
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จิรศักดิ์ เดชวงศ์ญา, พระเจดีย์เมืองเชียงใหม่ , (กรุงเทพฯ : วรรณรักษ์ , 2541), 15.
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3.1.2 รู ปแบบการจัดเส้ นทางการท่ องเที่ยวทางศิลปกรรมเวียงกุมกาม
จากการจัดการทางข้ อมูลด้ านประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ศิลป์ เพื่อนาข้ อมูลมาใช้
วิเคราะห์ในการจัดทาเส้ นทางการท่องเที่ยวในเวียงกุมกามนันจะเป็
้
นรูปแบบของการศึกษาข้ อมูล
ทางด้ านประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ ศิลป์ เพื่อเป็ นการท่องเที่ยวตามแหล่งโบราณสถานที่อยู่
ในชุมชน เนื่องจากโบราณสถานในเวียงกุมกามนันได้
้ มีอยู่ในเขตชุมชนด้ วย ซึ่งทาให้ การจัดการ
การท่องเที่ยวนันเป็
้ นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่จะเข้ ามาเที่ยวชมหรื อศึกษาข้ อมูลภายในแหล่ง
โบราณสถานเวี ยงกุม กามเพื่ อกาหนดเส้ นทางการท่องเที่ ยวต่อไป โดยความส าคัญของแหล่ง
โบราณสถานนัน้ มี ประวัติศาสตร์ ยาวนานตัง้ แต่ ก่อนการสร้ างเมืองเชี ยงใหม่ โดยการจัดการ
เส้ นทางนีโ้ ดยการศึกษาข้ อมูลของเวียงกุมกามทางผู้วิจัยได้ สังเกตว่าข้ อมูลทางประวัติศาสตร์
ศิลปะของเวียงกุมกามนันเป็
้ นเรื่ องที่น่าสนใจมากแต่ไม่ได้ นามาใช้ ในการนาชมมากนัก เนื่องจาก
จะเน้ นข้ อมูลทัว่ ๆไปในการนาชมจะเป็ นประวัตศิ าสตร์ ทวั่ ๆไป และแผนการจัดการท่องเที่ยวที่ยงั ไม่
เป็ นระบบ
โดยเส้ นทางการนาเที่ยวนันจะเริ
้
่มที่ศนู ย์ข้อมูลของเวียงกุมกาม และไปตามแนวถนนซึง่
เป็ นการนาชมแบบเป็ นจุดๆ ทางผู้วิจยั ได้ สงั เกตการณ์พบว่าเส้ นทางนาชมนันเริ
้ ่มต้ นที่ศนู ย์ข้อมูล
ก่อนเพื่อเป็ นการให้ ข้อมูลเบื ้องต้ นและหลังจากนันก็
้ จะเป็ นการนาชมโบราณสถานต่างๆ นันท
้ าให้
ต้ องเริ่มต้ นที่จดุ ๆเดียวหากมีนกั ท่องเที่ยวมากอาจไม่สามารถรองรับได้ เนื่องจากเวียงกุมกามเป็ น
แหล่งโบราณสถานขนาดใหญ่ และมีข้อมูลด้ านประวัติศาสตร์ ศลิ ปะที่สาคัญและน่าสนใจอย่างยิ่ง

3.1.3 ปั ญหาและอุปสรรคในการพัฒนาแหล่ งท่ องเที่ยวภายในเวียงกุมกาม
เวี ยงกุม กามนัน้ เป็ น แหล่ง โบราณสถานขนาดใหญ่ ที่ ครอบคลุม หลายพื น้ ที่ ใ นจัง หวัด
เชียงใหม่ ทาให้ มีหลากหน่วยงานราชการเข้ ามาบริ หารจัดการในเขตพื ้นที่เมืองเก่าเวียงกุมกามนัน้
มีแหล่งชุมชนปะปนกับแหล่งโบราณสถานทาให้ ยากต่อการบริ หารจัดการ เวียงกุมกามนันเป็
้ น
แหล่งโบราณสถานขนาดใหญ่ที่ควรส่งเสริ มให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัดเชียงใหม่ทงั ้
ยัง มี ข้อได้ เปรี ยบทางกายภาพแต่ขาดการประชาสัม พันธ์ ที่ดีอาจจะดีในช่วงแรกแต่ขาดความ
ต่อเนื่อง
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ปั ญหาที่ผ้ วู ิจยั พบคือการจัดการที่คอ่ ยข้ างหลากหลายรวมทังโบราณสถานบางแห่
้
งอยู่ใน
เขตชุม ชน การประชาสัม พันธ์ ไ ม่ต่อเนื่ องมี การเข้ ามาศึกษาข้ อมูลด้ านโบราณคดียัง ไม่เอื อ้ ให้
นาไปใช้ ประโยชน์ในเชิงท่องเที่ยวน่าเสียดายที่หลักสูตรมัคคุเทศก์ ไม่ได้ บรรจุข้อมูลของเวียงกุม
กามเข้ าไว้ ในหลักสูตรเพื่อเตรี ยมพร้ อมสาหรับเปิ ดเป็ นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต

3.2 สถานการณ์ การท่ องเที่ยวทางศิลปกรรมเวียงกุมกามในปั จจุบัน
การจัดการการท่องเที่ยวศิลปกรรมเวียงกุมกามนันได้
้ มีจดุ เริ่มต้ นจากการค้ นพบเมือง
โบราณเวียงกุมกามในช่วงเดือนมกราคม ปี พ.ศ.2527 โดยมีราษฎรในท้ องถิ่นได้ ขดุ ค้ นพบพระ
พิมพ์ดนิ เผาแบบต่างๆ จานวนมากบริเวณสนามหญ้ าหน้ าโรงเรี ยนวัดช้ างค ้าซึง่ ปัจจุบนั โรงเรี ยนได้
ถูกรื อ้ ถอนแล้ ว ต่อมาได้ มีหน่วยงานต่างๆ เข้ ามาบริหารจัดการพื ้นที่ โดยมีหน่วยศิลปากรที่ 4 กรม
ศิลปากร ปัจจุบนั คือสานักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ เข้ ามาดาเนินการศึกษารวบรวมพระพิมพ์
โบราณวัตถุอื่นและค้ นหาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ในพื ้นที่เวียงกุมกาม

จากนันได้
้ มีการจัดตัง้

คณะกรรมการชุดพิเศษขึ ้นประกอบด้ วย เจ้ าหน้ าที่ของรัฐจากหน่วยงานต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่
เจ้ าหน้ าที่กรมศิลปากร (หน่วยศิลปากรที่ 4) ศึกษาธิการอาเภอสารภี เจ้ าหน้ าที่ตารวจจากสถานี
ตารวจภูธรอาเภอสารภี คณะสงฆ์และสมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันพิจารณาแก้ ไขปัญหา
การขุดทาลายโบราณสถานและโบราณวัตถุตา่ งๆ
ทางการดาเนินงาน

ในพื ้นที่เวียงกุมกาม

โดยมอบหมายให้ หน่วยศิลปากรที่

4

และร่วมกาหนดแนว

(สานักงานโบราณคดีและ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 6 เชียงใหม่ หรื อสานักงานศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ในปั จจุบนั ) จัดทา
โครงการเร่งด่วนเพื่อของบประมาณจากกรมศิลปากร

ในการดาเนินการขุดค้ นศึกษาและขุดแต่ง

บูรณะ51
ในระยะแรกนันคณะบุ
้
คคลที่มีบทบาทสาคัญในการผลักดันให้ เกิดการสารวจและพัฒ นา
โบราณสถานเวียงกุมกาม คือ สมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว
สภาจังหวัดเชียงใหม่ และชาวบ้ านตาบลท่าวังตาล แต่เป็ นเพียงกระแสแนวความคิดเริ่ มต้ นที่ยงั
51

ธีรวดี จาเดิม, “ผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่มีผลต่อชุมชนเวียงกุมกาม อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่” ( วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549), 54.
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ไม่ได้ รับการตอบสนองเพราะยังขาดงบประมาณในการดาเนินงาน หลังจากที่ได้ รับการสนับสนุน
และผลักดันจากหน่วยงานต่างๆ ในช่วงปี พ.ศ. 2527 กรมศิลปากรที่ 4 เชียงใหม่จึง ได้ รับ
งบประมาณจานวนหนึ่งจึงเร่งดาเนินการสารวจโบราณสถานในพื ้นที่เมืองเก่าเวียงกุมกาม พร้ อม
ทังด
้ าเนินการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถาน หลังจากนันเรื
้ ่ องราวของพื ้นที่เมืองเก่าเวียงกุมกาม
จึงแพร่หลายออกไป แต่มีเพียงกลุ่มนักวิชาการ นักศึกษาและผู้สนใจโดยเฉพาะเท่านันที
้ ่ร้ ู จกั เวียง
กุมกามในเวลาต่อมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนิน
ทอดพระเนตรโบราณสถานที่ถกู ค้ นพบบริเวณวัดช้ างค ้าและภายในพื ้นที่เมืองเก่าเวียงกุมกาม และ
ได้ ทรงตรัสรับสัง่ ให้ คณะกรรมการวัดช้ างค ้าเวียงกุมกาม ดารงเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมล้ านนาให้
ดารงสืบทอดยั่งยืนต่อไป นับเป็ นกระแสรั บสั่ง ที่ทาให้ คณะกรรมการวัดช้ างค ้าและชาวบ้ านใน
ชุม ชนให้ ค วามร่ วมมื อ ในการบูร ณะโบราณสถาน วัดร้ างต่า งๆ โดยเคร่ ง ครั ด และมี การจัดตัง้
คณะกรรมการพัฒนาวัดช้ างค ้าเวียงกุมกาม โบราณสถานขึ ้น โดยการจัดตังกลุ
้ ่มคนภายในชุมชน
เพื่อฟื น้ ฟูอนุรักษ์ โบราณสถานเวียงกุมกามและมีการพัฒนาให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน และ
ได้ มีการจัดทาแผนการพัฒนาวัดช้ างค ้าในการสร้ างพระวิหารใหม่ทดแทนของเดิมที่ชารุ ดด้ วย
จิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปกรรมล้ านนา ร่วมสมัย ซึ่งศิลปกรรมประติมากรรม จิต รกรรม เป็ นที่
สนใจของนักท่องเที่ ยวเป็ นอย่างมาก และดาเนินการของบประมาณจากองค์การบริ หารส่วน
จังหวัดในการสร้ างเส้ นทางเชื่อมระหว่างโบราณสถานเวียงกุมกาม ให้ มีสภาพการสัญจร-ไปมา
สะดวกมากขึ ้น ต่อมามีการส่งเสริ มการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากศูนย์วฒ
ั นธรรมจังหวัดเชียงใหม่
วิทยาลัยครูจงั หวัดเชียงใหม่ โดยได้ จดั สัมมนาเรื่ องล้ านนาศึกษาและนิทรรศการเรื่ องชุมชนโบราณ
เวียงท่ากานและเวียงกุมกามขึน้ เพื่ อเผยแพร่ ความรู้ ชุมชนโบราณให้ แก่นักเรี ยนนักศึกษาและ
ประชาชนทัว่ ไปให้ เป็ นที่ร้ ูจกั มากยิ่งขึ ้น โดยความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ได้ แก่ หน่วยศิลปากร
ที่ 4 เชียงใหม่ สถาบันศึกษาจากภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ วิทยาลัย
ครูเชียงใหม่ สมาคมส่งเสริ มการท่องเที่ยวภาคเหนือ ผู้นาชุมชนท้ องถิ่น นักวิชาการ และวัดต่างๆ
ของชุมชนเมืองโบราณ ซึง่ จัดขึ ้นในปี พ.ศ. 2528
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ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2529 เวียงกุมกามได้ รับการส่งเสริ มและพัฒนาภายใต้ “โครงการ
พัฒนาโบราณสถานเวียงกุมกาม” 52 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเร่งบูรณะพัฒนาแหล่งโบราณสถานไว้
เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมและส่งเสริ มให้ เป็ นจุดท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเชี ยงใหม่ และได้ รับ
การผลักดันจากคณะกรรมการเสริมสร้ างเอกลักษณ์และอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมล้ านนา ให้ มีการจัดงาน
เฉลิมฉลองวาระครบ 700 ปี ของเวียงกุมกามขึ ้น โดยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ได้ แก่ กรม
ศิลปากร คณะกรรมการส่งเสริ มการท่องเที่ยว สภาจังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยครู จงั หวัดเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่ ชมรมอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมล้ านนา สภา
ตาบลท่าวังตาล ชมรมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดเชียงใหม่ แม้ ว่าพื ้นที่เมืองเก่าเวียงกุมกาม
ได้ รับการพัฒนา แต่ในช่วงระยะเวลานันเวี
้ ยงกุมกามไม่มีความคืบหน้ าในการบริ หารจัดการอย่าง
เป็ นรูปธรรมเท่าที่ควร และนับตังแต่
้ พื ้นที่เมืองเก่าเวียงกุมกามถูกค้ นพบยังไม่มีนกั วิชาการท้ องถิ่น
และนักวิชาการทัว่ ไปให้ ความสาคัญกับการศึกษาประวัติศาสตร์ พื ้นที่เมืองเก่าเวียงกุมกามอย่าง
จริ งจัง จนกระทัง่ ในปี พ.ศ.2529 ได้ มีนกั วิชาการด้ านประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น คือ อาจารย์สรัสวดี
อ๋องสกุล ได้ เล็งเห็นคุณค่าความสาคัญของพื ้นที่จึงดาเนินการศึกษาวิจยั ประวัติศาสตร์ พื ้นที่เมือง
เก่าเวียงกุมกาม จากนันใน
้ ปี พ.ศ.2532 หน่วยศิลปากรที่ 4 เชียงใหม่ ได้ รับเงินงบประมาณจาก
แหล่งเงินกู้ของกองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิ จโพ้ นทะเลแห่งประเทศญี่ปนุ่ หรื อ O.C.E.F. เพื่อ
นามาใช้ ในการขุดแต่งบูรณะเสริ มความมัน่ คงโบราณสถานเวียงกุมกามจานวน 4 แห่ง คือ วัดหัว
หนอง วัดกู่ไม้ ซ้ง วัดพระเจ้ าองค์ ดา-วัดพญามังราย และ วัดธาตุขาว 53 ในปี พ.ศ.2545 ที่ นาย
เกษม บุญหมื่น อดีตประธานองค์การบริ หารส่วนตาบลท่าวังตาล และคนในชุมชนกลุ่มหนึ่งได้
เล็งเห็นความสาคัญของโบราณสถานเวียงกุมกามจึงพยายามผลักดันและสนับสนุนการพัฒนา
พื ้นที่เมืองเก่าเวียงกุมกาม โดยมีโอกาสเข้ าไปนาเสนอแนวคิดดังกล่าวกับ นางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ และเป็ นช่วงจังหวะที่รัฐบาลไทย ได้ ให้ ความสาคัญต่อ
การส่งเสริ มการท่องเที่ยวอย่างจริ งจัง โดยมีนโยบายหลักในการพัฒนาและส่งเสริ มการท่องเที่ยว
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ธีรวดี จาเดิม, “ผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่มีผลต่อชุมชนเวียงกุมกาม อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่” ( วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549), 58.
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รัตน์สดุ า ทองเจิม, “การมีสว่ นรวมของชุมชนในการบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เวียงกุม
กาม”.( วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553)48.
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เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเป็ นสาคัญว่า การท่องเที่ยว คือ หนทางสาคัญของการนารายได้ กระแสเงินสด
เข้ าสูป่ ระเทศ ดังนันรั
้ ฐบาลจึงมีนโยบายในการส่งเสริ มคุณภาพและมาตรฐานของการบริ การ เพิ่ม
ความหลากหลายของรู ปแบบการให้ เพิ่ม ความหลากหลายของรู ปแบบการให้ บริ การและการ
ท่องเที่ยว และการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคบริการและการท่องเที่ยว
จากนโยบายหลักที่ส่งเสริ มการท่องเที่ยวของรัฐบาลในยุคนัน้ และภายใต้
การสนับสนุนผลักดันจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาพื ้นที่เมืองเก่าเวียง
กุมกามให้ เป็ นสินค้ าท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจัง หวัดเชียงใหม่ จึง มีผลทาให้ ในช่วงปี พ.ศ. 2545
สานักงานศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ ได้ รับการจัดสรรงบประมาณจากงบกระตุ้นเศรษฐกิจ จานวน
39.5 ล้ านบาทเพื่อให้ ดาเนินการภายใต้ “โครงการอนุรักษ์ และพัฒนาเมืองประวัติศาสตร์ เวียงกุม
กาม” โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก 2 ประการด้ วยกัน คือ 1) การอนุรักษ์ พฒ
ั นาด้ านศิลปกรรมเวียงกุม
กาม และ 2) การพัฒนาให้ เวียงกุมกามกลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติ ศาสตร์ แห่งใหม่ของ
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่ มีหน้ าที่รับผิดชอบเพื่อดาเนินการ คือ 1)
สานักงานศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ 2) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 3) อาเภอสารภี 4) องค์การ
บริ หารส่วนตาบลท่าวังตาล 5) องค์การบริ หารส่วนตาบลหนองผึ ้ง 6) องค์การบริ หารส่วนตาบล
หนองหอย 7) วัดกานโถม (วัดช้ างค ้า) และ 8) ชมรมรักเวียงกุมกาม โดยผ่านโครงการสร้ างความ
เข้ มแข็งและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชนเพื่อเป็ นการอนุรักษ์ และพัฒนางานด้ านศิลปวัฒนธรรม
การท่องเที่ยวของเวียงกุมกามที่ยงั่ ยืน ดังนี ้
1. การส่งเสริ มพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ในการพัฒนานี ้เพื่อให้
ชุมชนเข้ าใจถึงบทบาทตัวเอง พร้ อมทังตระหนั
้
กและหวงแหนโบราณสถานของชุมชน และเพื่อให้
ชุมชนสามารถสร้ างความเข้ มแข็งโดยการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน โดยผ่านโครงการต่อไปนี ้
1.1 โครงการอบรมปฏิ บัติก ารการมี ส่ ว นร่ ว มของชุม ชนในการอนุรั ก ษ์
โบราณสถาน
1.2 โครงการให้ ความรู้ร้านค้ าชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว
1.3 โครงการอบรมความรู้การบริ การจัดการร้ านค้ าชุมชน
1.4 โครงการอบรมส่งเสริมสร้ างความเข้ มแข็งในชุมชน
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1.5 โครงการอบรมการถวายความรู้ ในการมี ส่ ว นร่ ว มอนุรั ก ษ์ ส่ ง เสริ ม
โบราณสถานเวียงกุมกามแก่พระสังฆาฏิการระดับเจ้ าอาวาส
1.6 โครงการการส่ง เสริ ม การประกอบอาชี พ พื น้ ฐานบ้ า นรายย่อ ยเพื่ อ
กระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชน
2. การส่งเสริ มและอนุรักษ์ ประเพณีวฒ
ั นธรรมดังเดิ
้ มภายในชุมชนเวียงกุม
กาม โดยจะเป็ นการส่งเสริ มวัฒนธรรม ประเพณีดงเดิ
ั ้ ม รวมถึงภูมิปัญญาในท้ องถิ่น เช่น การจัก
สาน การถักข้ าว เป็ นต้ น โดยมีโครงการต่อไปนี ้
2.1 โครงการอนุรักษ์ วิถีชีวิตและสืบทอดภูมิปัญญาพื ้นบ้ าน โดยมีการจัดทา
บ้ านและจาลองวิถีชีวิตของคนสมัยเวียงกุมกามในอดีต พร้ อมทังสาธิ
้ ตภูมิปัญญาพื ้นบ้ าน อาทิ
เช่น การจักสาน การแกะสลัก หมอชาวบ้ าน เป็ นต้ น
2.2 โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ซ้ ุมหม้ อน ้าโบราณพื ้นบ้ าน
2.3 โครงการส่งเสริมการจัดตังวงดนตรี
้
พื ้นบ้ าน
2.4 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมประเพณีตามฤดูกาล
2.5 โครงการส่งเสริมการแต่งกายพื ้นเมือง
3. การขุดแต่งโบราณสถานภายในเวียงกุมกาม เพื่ออนุรักษ์ และส่งเสริ มการท่องเที่ยว ทังนี
้ ้
เพื่อขุดพบโบราณสถานแห่งใหม่ๆ และบูรณะโบราณสถานแห่งเดิม เพื่อให้ เข้ าใจประวัติความ
เป็ นมาของเวียงกุมกามมากขึ ้น โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี ้ช่วยสนับสนุน
3.1 โครงการจัดทัวร์ เวียงกุมกามให้ แก่สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว
3.2 โครงการขี่จกั รยานท่องเที่ยวเวียงกุมกาม
นอกจากนี ้ยังมีหน่วยงานที่ไม่ได้ อยู่ภายใต้ โครงการแต่มีส่วนร่ วมเพื่อระดม
การพัฒนาเวียงกุมกาม เช่น สานักงานโยธาธิการและผังเมือง กรมศาสนาสานักงานสิ่งแวดล้ อม
ภาคที่ 1 ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เชียงใหม่ กรมชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ สถาบัน
ศึกษาระดับอาชีวะและเทคนิคจังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากงบประมาณที่
ได้ รับมาได้ มีการพัฒนา ฟื น้ ฟู บูรณะโบราณสถาน ปรับปรุ งระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน ทาง
ระบายน ้า และสร้ างสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อให้ บริ การแก่นกั ท่องเที่ยว เช่น รถราง รถม้ า และ
จักรยาน การจัดสร้ างพิพิธภัณฑ์และศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกาม ร้ านค้ าขายอาหารและของที่ระลึก
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รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ ส่ชู ุมชน เพื่อเตรี ยมความพร้ อมด้ านการท่องเที่ยว ได้ แก่ การอบรม
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น อบรมเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งให้ ชุมชน อบรมความรู้ ด้ านการตลาดเพื่อการ
บริ หารจัดการร้ านค้ าชุมชน เป็ นต้ น นอกจากนี ้พื ้นที่เมืองเก่าเวียงกุมกามได้ อยู่ภายใต้ โครงการ
Unseen in Thailand สัมผัสเมืองไทยในมุมมองที่ไม่เคยเห็น ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
และได้ ประชาสัมพันธ์ถึงเวียงกุมกามไว้ วา่
“เวียงกุมกาม นครโบราณใต้ พิภพ
เมืองที่ถกู กลบฝังด้ วยตะกอนจากน ้าท่วมครัง้ ใหญ่ในอดีต
วันเวลาผ่านไป กลืนหายเรื่ องราวจากครัง้ โบราณ
บ้ านเมืองถูกสร้ างขึ ้นใหม่บนผืนดินนครอันเป็ นตานาน
ใครจะเชื่อว่า เมื่อวันเวลาแห่งการค้ นพบมาถึง
อาณาจักรใต้ ปฐพีผืนนี ้ก็ถกู เผยถึงความรุ่งเรื องยิ่งใหญ่ที่ได้ จมอยูใ่ ต้ พิภพมาแสนนาน”
ดังนัน้ โครงการ Unseen in Thailand นับเป็ นหนึ่งโครงการที่มีบทบาท
ส าคัญ ที่ ช่ ว ยส่ ง เสริ ม และเผยแพร่ ชื่ อ เสี ย งเวี ย งกุ ม กามให้ เป็ นที่ ร้ ู จั ก ในระดับ ประเทศ ทั ง้
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ นอกจากนี ้เวียงกุมกามยังอยู่ภายใต้ “โครงการนาร่ อง
เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวและหมู่บ้านโอท็อปของจังหวัดเชียงใหม่ (Tourism Village)” โดยมี
เส้ นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกัน คือ บ้ านถวาย-สันกาแพง-เวียงกุมกามด้ วย
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ภาพที่ 37 :

รถรางนาชมสถานที่ท่องเที่ยวในเวียงกุมกาม

ภาพที่ 38 :

อาคารศูนย์ข้อมูลและพิพิธภัณฑ์เวียงกุมกาม

ในการจัดการการท่องเที่ยวศิลปกรรมเวียงกุมกามนัน้ เริ่ มเข้ าสู่บริ บทของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวอย่างจริ งจัง มี กิจ กรรมรู ปแบบต่างๆ และสิ่งอานวยความสะดวก เพื่ อให้ บริ การและ
รองรั บนัก ท่องเที่ ย ว เช่น อาคารศูน ย์ ข้อ มูลและพิพิ ธ ภัณ ฑ์ อาคารร้ านค้ า มัค คุเทศก์ ท้ องถิ่ น
บุคลากรด้ านท่องเที่ยว รถราง รถม้ า ที่ จอดรถ ป้ายสื่ อความหมาย ห้ องนา้ และกิจกรรมต่างๆ
ภายในเวียงกุมกาม โดยกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในพื ้นที่เมืองเก่าเวียงกุมกามมีลกั ษณะเป็ น
การนาเที่ยวเพื่อชมโบราณสถานโดยมีเส้ นทางเดินรถผ่านโบราณสถานต่างๆ จานวน 10 แห่ง ซึ่ง
นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้ บริ การการเดินทางด้ วยยานพาหนะต่างๆ ที่ทางชุมชนได้ จดั เตรี ยมไว้
ได้ เช่น รถราง รถม้ า จักรยานปั่ นรอบเวียงกุมกาม หรื อขับรถยนต์ส่วนตัวได้ ด้วยตัวเอง นอกจากนี ้
ยังมีร้านค้ าหัตถกรรมพืน้ บ้ าน บ้ านจาลองแบบล้ านนา กาดหมัว้ ครั วฮอม ลานวัฒนธรรมและ
ดนตรี พื ้นบ้ านให้ บริการในวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์และวันหยุดราชการ ปั จจุบนั กิจกรรมการท่องเที่ยว
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ต่างๆ นันได้
้ ดาเนินการโดยชุมชนท้ องถิ่นเป็ นหลักหลังจากที่หน่วยงานต่างๆ ได้ บริ หารจัดการไว้ ใน
เบื ้องต้ นแล้ ว
จากที่ผ้ วู ิจยั ได้ กล่าวมาในเบื ้องต้ นนัน้ ผู้วิจยั ได้ ทาการศึกษาและสรุปลาดับความสาคัญใน
การจัดการการท่องเที่ยวพื ้นเวียงกุมกามได้ ดงั ตารางต่อไปนี ้
ตารางที่ 2 : แสดงลาดับเหตุการณ์ สาคัญในการจัดการการท่ องเที่ยว
ทางศิลปกรรมเวียงกุมกาม
พ.ศ.
พ.ศ.2527

เหตุการณ์ สาคัญ
 ชุมชนขุดพบพระพิมพ์ดนิ เผาจานวนมากบริเวณวัดช้ างค ้า
 จัดตังคณะกรรมการชุ
้
ดพิเศษเพื่อเข้ ามาดูแลโบราณสถานเวียงกุมกาม และ
ต่อมาได้ มอบหมายให้ หน่วยศิลปากรที่ 4 เข้ ามาดูแลแทน
 เวียงกุมกามได้ แพร่หลายออกไปในกลุ่มนักวิชาการ นักศึกษาและผู้ที่สนใจ
เฉพาะ

พ.ศ.2528

 สมเด็จ พระเทพฯ ทรงเสด็จ พระราชด าเนิ น ทอดพระเนตรโบราณสถาน
บริ เวณวัดช้ างค ้าและเวียงกุมกาม ตรัสรับสัง่ ให้ คณะกรรมการวัดช้ างค ้า
เวียงกุมกามดารงเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมล้ านนาให้ ดารงสืบทอดยัง่ ยืน
ต่อไป
 จัดตังคณะกรรมการพั
้
ฒนาวัดช้ างค ้าเวียงกุมกามโบราณสถาน

พ.ศ.2529

 เกิดโครงการพัฒนาโบราณสถานเวียงกุมกาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่ ง
บูร ณะพัฒ นาโบราณสถานไว้ เ ป็ น มรดกทางวัฒ นธรรมและเป็ น แหล่ ง
ท่องเที่ยว
 จัดตังคณะกรรมการเสริ
้
มสร้ างเอกลักษณ์และอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมล้ านนา จัด
งานเฉลิมฉลองวาระครบ 700 ปี เวียงกุมกาม
 นักวิชาการด้ านประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นเริ่ มศึกษาวิจยั ประวัติศาสตร์ เวียงกุม
กามตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2529 จนถึงปี พ.ศ. 2532 และได้ เรี ยกร้ องให้ มีการอนุรักษ์
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เวียงกุมกามอย่างจริงจังแต่ไม่มีเสียงตอบรับ

พ.ศ.2532

 ได้ รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้ น
ทะเลแห่งประเทศญี่ ปนุ่ หรื อ O.C.E.F. เพื่อนามาใช้ ในการขุดแต่งบูรณะ
เสริ มความมัน่ คงโบราณสถานเวียงกุมกามจานวน 4 แห่ง คือ วัดหัวหนอง
วัดกู่ไม้ ซ้ง วัดพระเจ้ าองค์ดา-วัดพญามังราย และวัดธาตุขาว

พ.ศ.2543

 คุณเกษม บุญหมื่น (อดีตประธานองค์การบริ หารส่วนตาบลท่าวังตาล) และ
กลุ่ม คนในชุม ชนได้ เสนอแนวความคิดในการพัฒ นาเวียงกุม กามให้ เป็ น
แหล่งท่องเที่ยวแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 2 จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ.2544

 ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม จากรั ฐ บาลในการมี น โยบายหลัก ในการพัฒ นาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

พ.ศ.2545

 เกิดโครงการอนุรักษ์ และพัฒนาเมืองประวัติศาสตร์ เวียงกุมกามภายใต้ การ
สนับสนุนจากหน่วยงานท้ องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้ สานักงานศิลปากร
ที่ 8 เชียงใหม่เป็ นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการ
 ได้ รับงบประมาณในการบริ หารจัดการจากงบกระตุ้นเศรษฐกิ จ จ านวน
39.5 ล้ านบาท เพื่อฟื น้ ฟู บูรณะและพัฒนาเวียงกุมกาม
 มีหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐเข้ ามามีส่วนร่วมในการบริ หารจัดการเวียงกุม
กาม
 มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สร้ างสิ่งอานวยความสะดวก
ต่างๆ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
 พัฒนาองค์ความรู้สชู่ มุ ชนเพื่อเตรี ยมความพร้ อมด้ านการท่องเที่ยว

พ.ศ.2546-

 มีการประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังจากหน่วยงานของจังหวัดเชียงใหม่และการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภายใต้ โครงการ “เปิ ดประตูส่เู วียงกุมกาม นคร
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พ.ศ.2547

โบราณใต้ พิภพ” และมีการจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมและพิธีกรรมต่างๆ
อย่างต่อเนื่องตลอดทังปี
้ และมีนกั ท่องเที่ยวเข้ ามาเป็ นจานวนมาก
 เวียงกุมกามได้ อยู่ภายใต้ โครงการ Unseen in Thailand สัมผัสเมืองไทยใน
มุม มองที่ ไ ม่เ คยเห็น และโครงการน าร่ อ งเพื่ อ พัฒ นาการท่อ งเที่ ย วและ
หมู่บ้านโอท็อปของจังหวัดเชียงใหม่ (Tourism Village) โดยมีเส้ นทาง
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงกัน คือ บ้ านถวาย-สันกาแพง-เวียงกุมกาม

พ.ศ.2548 ถึง  จานวนนักท่องเที่ยวเริ่มลดลง
ปัจจุบนั
 เกิดปัญหาต่างๆ เนื่องขาดการบริหารจัดการอย่างเป็ นระบบ
 หน่วยงานต่างๆ ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากขาดงบประมาณ
สนับสนุน
(ที่มา: รายงานสรุปภาพรวมการดาเนินการโครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองประวัติศาสตร์ เวียงกุม
กาม อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่)

จากข้ อมูลที่ได้ นามาวิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยวของเวียงกุมกามในปั จจุบนั นี ้ เวียง
กุมกามได้ มีการจัดการตามแผนการท่องเที่ยวที่เคยมี มาตังแต่
้ เริ่ ม การขุดค้ นจนถึงปั จจุบัน การ
จัดการทามาแต่ขาดการบริหารจัดการอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่องในการจัดการการท่องเที่ยวและ
หน่วยงานต่างๆ ยังขาดการพัฒนาในองค์ความรู้ ที่สาคัญอย่างต่อเนื่องทางด้ านศิลปกรรมในเวียง
กุมกาม เพื่อให้ เล็งเห็นถึงคุณค่าทางศิลปกรรมของเวียงกุมกาม เพื่ อนาข้ อมูลมาวิเคราะห์เพื่อทา
แผนการจัดการการท่องเที่ยวศิลปกรรมโดยใช้ ข้อมูลทางด้ านประวัติศาสตร์ ศิลปะมาใช้ เพื่อเป็ น
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในอนาคตและเป็ นองค์ความรู้ที่ยงั่ ยืนและสามารถนามาบูรณการ
ความรู้เพื่อพัฒนาต่อไป

3.3 การวิเคราะห์ การท่ องเที่ยวทางศิลปกรรมเวียงกุมกาม
จากการศึก ษาข้ อ มูล สถานการณ์ ก ารท่อ งเที่ ย วในเวี ย งกุม กามนัน้ ที่ ผ่ า นมาทางการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ ทาการประชาสัมพันธ์และบรรจุไว้ ในปฎิทินการท่องเที่ยวประจาปี และ
ได้ มีการจัดกิจกรรมหลายอย่างเพื่อเพิ่มศักยภาพและกระตุ้นการท่องเที่ยวในเวียงกุมกาม โดยที่
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ผ่านมาได้ มีการจัดการกิจกรรมมากมายแต่ไม่ประสบความสาเร็ จ ตังแต่
้ มีการขุดค้ นโบราณสถาน
ในเวียงกุมกามในปี 2527 เพื่อเป็ นแหล่งข้ อมูลทางการศึกษาโดยมีกรมศิลปกรที่ 4 เข้ ามาดูแล ใน
ปี 2528 ได้ มีการจัดตังคณะกรรมการการพั
้
ฒนาวัดช้ างค ้าในช่วงแรกนันได้
้ มีการขุดแต่งเวียงกุม
กามนันยั
้ งพบพระพิมพ์ดนิ ดิบจานวนมาก แต่ได้ เริ่ มมีโครงการพัฒนาโบราณสถานเวียงกุมกามให้
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ จากช่วงเวลา 2527-2529 ทางการได้ มี
การผลั ก ดัน ให้ เป็ นแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางวัฒ นธรรม และได้ มี นั ก วิ ช าการเข้ ามาศึ ก ษาวิ จั ย
ประวัตศิ าสตร์ ของเวียงกุมกาม อีกทังได้
้ มีการเรี ยกร้ องให้ มีการอนุรักษ์ เวียงกุมกามอย่างจริ งจังแต่
กลับไม่ได้ การตอบรับที่ดีจากในส่วนงานที่เกี่ยวข้ อง

ภาพที่ 39 : อาคารศูนย์ข้อมูลและพิพิธภัณฑ์เวียงกุมกาม
จากการวิจัยนัน้ โดยผู้วิจัยสัง เกตว่าช่วงแรกเวียงกุมกามไม่ประสบความส าเร็ จในการ
จัดการท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากที่ดนิ ในขณะนันบางส่
้
วนก็อยู่ในเขตหมู่บ้านชุมชนทาให้
ยากต้ องการรื อ้ ย้ ายและโบราณสถานบางแห่งก็อยู่ใต้ ดินในไร่ในสวน ทังยั
้ งไม่มีหน่วยงานที่เข้ ามา
จัด การอย่า งจริ ง จัง หากเปรี ย บเที ย บกับ โบราณสถานในสุโ ขทัย และอยุธ ยานัน้ มี ก ารจัด การ
เบ็ดเสร็จโดยภาครัฐและได้ รับการนาเสนอให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ ซึ่งอาจจะเป็ นข้ อเสียของ
เวียงกุมกามที่ไม่สามารถดึงศักยภาพออกมาได้ ในช่วงแรกและส่งผลต่อมา โดยในปี 2532 ได้ มีการ
ขุดพบโบราณสถานในเขตพื ้นที่เวียงกุมกามและในปี 2543 นายเกษม บุญหมื่น และกลุ่มคนใน
ชุม ชนได้ เ สนอแนวความคิดในการพัฒนาเวี ยงกุมกามให้ เป็ นแหล่ง เที่ ยว และได้ รับการอนุมัติ
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งบประมาณในปี 2545 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ ดาเนินการภายใต้ โครงการอนุรักษ์ และพัฒนาเมือง
ประวัติ ศ าสตร์ เ วี ย งกุม กาม โดยมี วัต ถุป ระสงค์ ห ลัก 2 ประการคื อ การอนุรั ก ษ์ พัฒ นาด้ า น
ศิลปกรรมและพัฒนาให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แห่งใหม่ จากช่วงนี ้ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษา
ข้ อมูล ทางการท่องเที่ ยวในช่วงนี ไ้ ด้ มี การจัดกิ จ กรรมต่างๆเพื่ อสอดคล้ องกับการนาเสนอการ
ท่องเที่ยวในเวียงกุมกามได้ มีการสร้ างพิพิธภัณฑ์เวียงกุมกามและศูนย์ข้อมูล โครงการจัดทัวร์ เวียง
กุมกาม โครงการขี่จกั รยานท่องเที่ยงเวียงกุมกาม โดยเป็ นกิจกรรมที่สนับสนุนการท่องเที่ยว ในปี
2547 ได้ มีการประชาสัมพันธ์ อย่างจริ งจังจากหน่วยงานในจังหวัดและพัฒนาการท่องเที่ยวและ
หมู่บ้านโอท๊ อปโดยมีเส้ นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงกัน ทางผู้วิจยั ได้ ศึกษาข้ อมูลจากการสัมภาษณ์
บุคคลที่ เ กี่ ยวข้ องและข้ อมูล เชิ ง ประจักษ์ พ บว่าโครงการนี ป้ ั จ จุบันได้ มี ปรั บเปลี่ ยนไปบ้ างตาม
กาลเวลา การจัดทัวร์ ในเวียงกุมกามนันเป็
้ นแผนการนาเสนอการท่องเที่ยวสาหรับกลุ่มบริ ษัททัวร์
เพื่ อให้ นาเสนอเป็ นโปรแกรมทัวร์ และโครงการปั่ นจักรยานตอนนี ม้ ี ปั่นบ้ างแต่ไม่ไ ด้ ความนิยม
เนื่ อ งจากไม่มี ท างจักรยาน จากการที่ ไ ด้ รั บงบประมาณมาในช่วงแรกมี การโปรโมรท การท า
กิจกรรมต่างๆเพื่อสอดคล้ องกับการจัดการการท่องเที่ยวในเวียงกุมกามแต่แค่ช่วงแรกเหมือนไฟ
ไหม้ ฟางหลังจากนัน้ ในปี 2548 จนถึงปั จจุบนั ก็เงียบหายไปไม่ได้ รับการจัดการอย่างต่อเนื่องและ
เป็ นระบบทาให้ จานวนนักท่องเที่ยวก็ลดลงเนื่องจากขาดงบประมาณสนับสนุน
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ตารางที่ 3 : การจัดการท่ องเที่ยวภายในเวียงกุมกามโดยกลุ่มชุมชน
หน่วยงานภาคชุมชน

การรวมกลุม่

การดาเนินการ

1. วัดช้ างค ้า

มี ก ารจัด ตัง้ สหกรณ์ ภ ายใน การจัด ตัง้ กลุ่ม รถรางรถม้ า และ
กลุม่ ของวัดช้ างค ้า
สถานที่ จั ด กิ จ กรรมภายในวั ด
พื ้นที่รับผิดชอบวัดช้ างค ้า
2. วัดเจดีย์เหลีย่ ม
มี ก ารจัด ตัง้ สหกรณ์ ภ ายใน การจัด ตัง้ กลุ่ม รถรางรถม้ า และ
กลุม่ ของวัดเจดีย์เหลีย่ ม
สถานที่ จั ด กิ จ กรรมภายในวั ด
พื ้นที่รับผิดชอบวัดเจดีย์เหลีย่ ม
3. กลุม่ และองค์กรชุมชน มีการรวมกลุม่ ชมรมผู้สงู อายุ การจัดตังกลุ
้ ม่ องค์กรภายในเวียง
ในเวีย งกุมกาม ชมรมคนรั ก กุมกามนี ้เป็ นการดาเนินกิจกรรม
เวียงกุมกาม ชมรมมัคคุเทศก์ ภายในเวี ย งกุ ม กามโดยพื น้ ที่
ท้ องถิ่น ชมรมรถรางรถม้ า
ความรั บผิดชอบนันภายในพื
้
้นที่
เมืองเก่าเวียงกุมกาม

ประเมินผล
มี ก ารประชุ ม หารื อกั น
เพื่อประเมินผลตามวาระ
มี ก ารประชุ ม หารื อกั น
เพื่อประเมินผลตามวาระ
มี ก ารประชุ ม หารื อกั น
เพื่อประเมินผลตามวาระ

จากการศึกษาการจัดการท่องเที่ยวทางศิลปกรรมเวียงกุมกามทาให้ ทราบว่า
ขาดการจัดการที่ตอ่ เนื่องนับจากการเริ่ มต้ นขุดค้ นแล้ วนาเสนอให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของ
จัง หวัด เชี ย งใหม่ แต่เ วี ย งกุม กามนัน้ กลับ เป็ น แหล่ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ไ ม่ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง มาก จากการ
สัง เกตการณ์ ของผู้ วิ จัย นัก ท่อ งเที่ ยวที่ เ ข้ ามาในเวี ยงกุม กามนัน้ ส่ว นมากจะเป็ น ทางผ่า นของ
นัก ท่ อ งเที่ ย วที่ ผ่ า นมาและแวะมาเที่ ย ว กลุ่ ม นัก เรี ย น และกลุ่ ม คณะต่ า งๆที่ เ ข้ ามาศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์ ในเวียงกุมกาม นักท่องเที่ยวต่างชาติมีน้อยมาก ส่วนมากจะเป็ นชาวจีนเนื่องจาก
เป็ นทางผ่าน จากการที่ได้ สอบถามจากมัคคุเทศก์ท้องถิ่นนันกลุ
้ ่มนักท่องเที่ยวเข้ ามานันจะมาไหว้
้
พระแล้ วเที่ยวชมโบราณสถานต่างๆโดยรถรางและรถม้ าเพื่อเยี่ยมชมสถานที่
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ภาพที่ 40 :

รถม้ านาชมโบราณสถานในเวียงกุมกาม

จากที่ได้ มาศึกษาข้ อมูลของเวียงกุมกามทางผู้วิจยั ได้ สงั เกตว่าข้ อมูลทางประวัติศาสตร์
ศิลปะของเวียงกุมกามนันเป็
้ นเรื่ องที่น่าสนใจมากแต่ไม่ได้ นามาใช้ ในการนาชมมากนัก เนื่องจาก
จะเน้ นข้ อมูลทัว่ ๆไปในการนาชมจะเป็ นประวัตศิ าสตร์ ทวั่ ๆไป และแผนการจัดการท่องเที่ยวที่ยงั ไม่
เป็ นระบบโดยเส้ นทางการนาเที่ยวนันจะเริ
้
่ มที่ศนู ย์ข้อมูลของเวียงกุมกาม และไปตามแนวถนนซึ่ง
เป็ นการนาชมแบบเป็ นจุดๆ ทางผู้วิจยั ได้ สงั เกตการณ์พบว่าเส้ นทางนาชมนันเริ
้ ่ มต้ นที่ศนู ย์ข้อมูล
ก่อนเพื่อเป็ นการให้ ข้อมูลเบื ้องต้ นและหลังจากนันก็
้ จะเป็ นการนาชมโบราณสถานต่างๆ นันท
้ าให้
ต้ องเริ่ มต้ นที่จดุ ๆเดียวหากมีนกั ท่องเที่ยวมากอาจไม่สามารถรองรับได้ เนื่องจากเวียงกุมกามเป็ น
แหล่งโบราณสถานขนาดใหญ่ และมีข้อมูลด้ านประวัตศิ าสตร์ ศลิ ปะที่สาคัญและน่าสนใจอย่างยิ่ง
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3.4 การจัดการการท่ องเที่ยวทางศิลปกรรมเวียงกุมกาม
ทางผู้วิ จัย ได้ ท าการหาข้ อ มูล แสดงความส าคัญ ของแหล่ ง โบราณสถานที่ เ ป็ น แหล่ ง
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจรวมถึง ได้ สาดับความสาคัญจากหลักฐานทางศิลปกรรมของเวียงกุมกามที่
สามารถเยี่ ยมชมได้ ทัง้ ทางด้ านประวัติศาสตร์ และความสมบูรณ์ ข องตัวโบราณสถาน ทัง้ ยัง
ความส าคัญ ทางด้ า นประวัติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะเพื่ อ ให้ ง่ า ยต่อ การจัด การทางการท่ อ งเที่ ย วของ
โบราณสถานเวียงกุมกามที่มีความสมบูรณ์ ทงทางกายภาพและด้
ั้
านประวัติศาสตร์ ศิลปะหลาย
สมัยของเวียงกุมกาม โดยการจาแนกกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ ามาเยี่ยมชมในเวียงกุมกามเพื่อให้
เหมาะสมกับรูปแบบเส้ นทางการท่องเที่ยวในเวียงกุมกาม
เนื่องจากผู้วิจยั ได้ กาหนดเส้ นทางที่เหมาะสมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรูปแบบในการ
จัดการต่อไป โดยผู้วิจยั ได้ ทาการวิเคราะห์ข้อมูลการท่องเที่ยวของเวียงกุมกาม สามารถจาแนก
กลุม่ ของผู้เข้ ามาใช้ บริการได้ 3 กลุม่ ดังนี ้
1. กลุม่ นักเรี ยน นักศึกษา นักวิจยั
2. กลุม่ คณะดูงานจากต่างจังหวัด
3. กลุม่ นักทัศนาจรไทยและต่างชาติ
โดยทัง้ 3 กลุม่ นี ้ จะเข้ ามาเยี่ยมชมแหล่งโบราณสถานต่างๆในเวียงกุมกาม
โดยกลุม่ ที่ 1 และ 2 จะเริ่มต้ นที่ศนู ย์ข้อมูลของเวียงกุมกามแล้ วไปตามสถานที่ตา่ งๆโดยมี
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น หรื อ เจ้ าหน้ าที่นาชมโดยรถรางของศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกาม ส่วนกลุม่ ที่ 3 นัน้
จะเป็ นนักทัศนาจรที่สญ
ั จรมาเองหากเป็ นนักท่องเที่ยวไทย

และนักท่องเที่ยวต่างชาติจะมี

มัคคุเทศก์อาชีพพานาชมส่วนมากกลุม่ นี ้จะเริ่มต้ นที่วดั เจดีย์เหลี่ยมและมักจะมาเป็ นกลุม่ เล็ก
และกลุม่ ใหญ่โดยทางวัดมีรถม้ า และ

รถรางคอยบริการให้ นกั ท่องเที่ยวเช่าเพื่อเยี่ยมชม

โบราณสถาน โดยจะมีจดุ เริ่มต้ นที่ตา่ งกันเนื่องด้ วยพื ้นที่ของเวียงกุมกามนันมี
้ ทางเข้ าได้ หลาย
ทาง

ทางผู้วิจยั จึงได้ จดั ทาแผนการท่องท่องเที่ยวในรูปแบบศิลปกรรมเพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพ

ทางการท่องเที่ยวให้ กบั เวียงกุมกามและได้ แบ่งกลุม่ ออกเป็ น

2

กลุม่ ดังนี ้

กลุ่มที่ 1 จะเป็ นกลุ่มนักเรี ยน นักศึกษา นักวิจยั และ กลุ่มคณะที่มาดูงาน
จากต่างจังหวัด เนื่องจะกลุม่ นี ้จะมากันหมูค่ ณะขนาดใหญ่
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กลุ่มที่ 2 จะเป็ นนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเนื่องจากกลุ่มนี ้จะ
แบ่งเป็ นกลุ่มย่อยและอาจมีกลุ่มใหญ่ โดยใช้ ข้อมูลทางด้ านประวัติศาสตร์ ศิลปะเข้ ามาช่วยใน
การนาชมและบรรยายเพิ่มเติมกับข้ อมูลด้ านประวัติศาสตร์
เนื่องจากผู้วิจยั ได้ เห็นถึงศักยภาพของเวียงกุมกามที่มีความหลากหลายทาง
โบราณสถาน และโบราณวัตถุ รวมทังมี
้ กิจกรรมต่างๆที่จดั ขึ ้นในเวียงกุมกามจากการวิจยั นี ้ได้ มี
การจัดค่าเฉลี่ยโบราณสถานเพื่อนามาประกอบกับการจัดการเส้ นทางการท่องเที่ยวของเวียงกุม
กาม จากการที่ไ ด้ สังเกตการณ์ นีท้ างผู้วิจัยก็ ได้ กาหนดเส้ นทางการท่องเที่ยวในเวีย งกุม กาม
ให้ กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ ามาเยี่ยมชมโบราณสถาน และโบราณวัตถุที่เวียงกุมกาม เป็ น 2
กลุม่ เพื่อให้ เข้ ากลุม่ นักท่องเที่ยวที่เข้ ามาศึกษาและเยี่ยมชวนภายในเวียงกุมกาม

กลุ่มที่ 1 นักเรี ยน นักศึกษา นักวิจัย และ กลุ่มคณะที่มาดูงานจากต่ างจังหวัด
เนื่องจะกลุม่ นี ้จะมากันหมู่คณะขนาดใหญ่เพื่อเข้ ามาศึกษาข้ อมูลด้ านโบราณวัตถุ

และ

โบราณสถานที่มีในเวียงกุมกาม โดยกลุม่ นี ้อาจจะต้ องมีวิทยากร หรื อ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อนา
ชมสถานที่เพื่อให้ ได้ ข้อมูลความรู้ที่มีในเวียงกุมกาม

และข้ อมูลด้ านประวิตศิ าสตร์ และ

ประวัติศาสตร์ ศลิ ปะจะเป็ นข้ อมูลที่สาคัญมากเพื่อที่จะทาให้ กลุม่ คนนี ้เข้ าใจถึงคุณค่าของ
ศิลปกรรมขงเวียงกุมกาม ดังนันการก
้
าหนดโปรแกรมการท่องเที่ยวกลุม่ นี ้จะเน้ นด้ านเชิงวิชาการ
และสอดแทรกให้ เห็นถึงคุณค่าทางศิลปกรรมที่มีอยูใ่ ห้ คงอยูส่ ืบต่อไปทางผู้วิจยั ได้ กาหนด
เส้ นทางและโปรแกรมนาชมไว้ ดงั นี ้
เริ่มต้ นจากศูนย์ข้อมูลและพิพิธภัณฑ์เวียงกุมกามเพื่อเรี ยนรู้ถึงโบราณวัตถุที่ขดุ พบในเวียง
กุมกามเพื่อให้ ทราบถึงอารายธรรมและวิวฒ
ั นาการการสร้ างเวียงกุมกามก่อการสร้ างราชธานี
เชียงใหม่ เวียงกุมกามยังเป็ นเมืองท่าที่สาคัญหลังจากพญามังรายสร้ างเมืองเชียงใหม่ และยังได้
ศึกษาโบราณวัตถุ

ลวดลายปูนปัน้ ที่พบในเวียงกุมกามเพื่อเป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นในการเที่ยวชม

โบราณสถาน หลังจากนันไปเยี
้
่ยมชมวัดช้ างค ้า โดยรถรางเนื่องจากใกล้ กบั ศูนย์ข้อมูลเวียงกุม
กามวัดช้ างค ้ามีแหล่งโบราณสถานและแหล่งเรี ยนรู้ของเวียงกุมกามวัดนี ้ถูกสร้ างขึ ้นโดยพญามัง
ราย และยังขุดพบพระพิมพ์ดนิ ดิบที่นี ้ด้ วย จากนันก็
้ เยี่ยมชมโบราณสถาน วัดอีก้าง วัดปู่ เปี๊ ย วัด
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ธาตุขาว วัดกู่ปา้ ด้ อม กลุ่มโบราณสถานนี ้จะเป็ นโบราณสถานที่น่าสนใจในการศึกษารูปแบบ
ของผังวิหารและเจดีย์ที่เป็ นรู ปแบบศิลปะล้ านนาทังยั
้ งมีลวดลายปูนปัน้ ที่นา่ สนใจ หลังจากนัน้
วัดสุดท้ ายสาหรับโปรแกรมนี ้ คือวัดเจดีย์เหลี่ยมซึง่ เชื่อกันว่าสร้ าง ได้ สมัยพญามังราย และได้ รับ
การบูรณปฏิสงั ขรณ์มาหลายยุคสมัยความสวยงามของเจดีย์เหลี่ยมและจรนาซุ้มศิลปะพม่าเป็ น
วัดที่สวยสุดในเวียงกุมกาม
กลุ่มที่ 2 นักท่ องเที่ยวชาวไทย และ ชาวต่ างชาติ
กลุม่ ที่ 2 จะเป็ นกลุม่ ของนักท่องเที่ยวซึง่ อาจจะแวะเวียนมาซึง่ ทางผู้วิจยั ได้
สังเกตการณ์ตามข้ อมูลเชิงประจักษ์พบว่ากลุม่ นักท่องเที่ยวชาวไทยจะมาเป็ นกลุม่ เล็ก
ครอบครัวไม่ใหญ่มากมาไหว้ พระที่เวียงกุมกามโดยไม่ได้ ใช้ มคั คุเทศก์อาชีพ หรื อ ท้ องถิ่นแต่จะ
นิยมใช้ บริการรถม้ าเที่ยวชมรอบโบราณสถาน
มัคคุเทศก์อาชีพ

ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินนจะมากั
ั้
บ

ซึง่ น้ อยมากที่เวียงกุมกามจะถูกบรรจุอยูใ่ นโปรแกรมทัวร์ ซงึ่ น่าเสียดายมาก

กลุม่ นักท่องเที่ยวต่างชาตินี ้อาจจะเพิ่มจานวนขึ ้นถ้ าหากเวียงกุมกามได้ รับการสนับสนุนที่ดีซงึ่
เวียงกุมกามนันสามารถพั
้
ฒนาให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญได้
จากที่ผ้ วู ิจยั ได้ ทาการสอบถามมัคคุเทศก์อาชีพที่พานักท่องเที่ยวมานันส่
้ วน
ใหญ่จะเป็ นกลุม่ ทัวร์ จีนซึง่ เป็ นแบบปากต่อปากและทางบริษัททัวร์ ได้ มีการขายโปรแกรมทัวร์ นี ้
ในวันที่มีเวลาว่าง หรื ออาจจะรวบมาในโปรแกรมท่องเที่ยว ส่วนนักท่องเที่ยวชาวยุโรป อเมริ กา
นัน้ มักจะนิยมปั่นจักรยานมาท่องเที่ยวในเวียงกุมกามเอง ซึง่ จุดนี ้ทางผู้วิจยั คิดว่าทางเวียงกุม
กามควรทาแบบจาลองของวัดต่างๆ และข้ อมูลที่เป็ นภาษาต่างประเทศเพื่อเพิ่มความสะดวกให้
นักท่องเที่ยว

ซึง่ ถ้ าสามารถทาให้ เป็ นระบบการบริหารจัดการที่ดีเช่นอยุธยา สุโขทัย ก็อาจ

สามารถเก็บค่าเข้ าชมเพื่อบริ หารจัดการแหล่งโบราณสถานได้
สาหรับเส้ นทางในการชมแหล่งโบราณสถานที่เวียงกุมกามในกลุม่ นี ้สามารถ
นายานพาหนะเข้ ามาเที่ยวได้ เองหรื ออาจใช้ บริการรถม้ า และรถรางเพื่อนาชมโบราณสถานได้
เนื่องจากกลุม่ นี ้อาจจะไม่

เน้ นข้ อมูลมากหากเทียบกับกลุม่ แรกแล้ วซึง่ กลุม่ นี ้อาจจะเที่ยวเอง

หรื อมากับมัคคุเทศก์อาชีพทาให้ เที่ยว ชมได้ ง่ายกว่า ทางผู้วิจยั ได้ จดั โปรแกรมแบบคร่าวๆ โดย
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เริ่มที่วดั เจดีย์เหลี่ยมซึง่ เป็ นวัดที่สาคัญและมี บริการรถราง และ รถม้ าให้ บริการหลังจากนันก็
้
สามารถเที่ยวชมกลุม่ โบราณสถานภายในเวียงกุมกาม เช่น วัดธาตุขาว วัดปู่ เปี ย้ วัดกู่ปา้ ด้ อม
วัดอีคา่ ง

ซึง่ เป็ นกลุม่ โบราณสถานที่มีความสาคัญในเวียงกุมกามที่มีซากโบราณสถานและ

ลวดลายปูนปัน้ ที่สวยงามและหลังจากนันมาที
้
่วดั ช้ างค ้าเพื่อศึกษาข้ อมูลของ เวียงกุมกามที่เป็ น
ส่วนสาคัญของเวียงกุมกาม แล้ วกลับมาที่วดั เจดีย์เหลี่ยมเป็ นการจบโปรแกรม โดยกลุ่มนี ้เป็ น
การจัดโปรแกรมแบบคร่าวๆ

เพราะเวียงกุมกามนันมี
้ ทางเข้ าออกได้ หลายทางแต่ทางผู้วิจยั ได้

เล็งเห็นถึงความสอดคล้ องกับการเยี่ยมชม
เส้ นทางจักรยานควรจะมีการกาหนดเส้ นทางให้ ชดั เจนจากการที่ได้ เข้ าไป
สังเกตการณ์นนมี
ั ้ กลุม่ นักท่องเที่ยวที่นิยมมาเช่าจักรยานแล้ วปั่ นเที่ยวชมเอง เนื่องจากเวียงกุม
กามอยูใ่ นเขตชุมชนด้ วยทังยั
้ งมีถนนที่เป็ นทางสัญจรหลักควรจะมีการจัดทาเส้ นทางนี ้ให้ ชดั เจน
เนื่องจากเวียงกุมกามนันจะมี
้ กิจกรรมปั่นจักรยานประจาปี อยูแ่ ล้ วอยากให้ จดั ทาตรงนี ้อย่าง
ชัดเจน

อาจจะเป็ นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึง่ ที่ชาวต่างชาติปั่นจักรยานมาเยี่ยมชมสถานที่

โบราณสถานแล้ วอาจจะได้ เห็นวิถีชีวิตคนในท้ องที่ด้วย
จากการศึกษาข้ อมูลการท่องเที่ยวนี ้ ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาปั ญหาต่างๆว่าทาไมมี
หลากหลายโครงการแล้ วทาไมไม่ประสบความสาเร็จทางผู้วิจยั ได้ พบว่าการจัดกิจกรรมต่างๆไม่
สอดคล้ องกับการบริหารจัดการทาให้ โครงการไม่ได้ รับความนิยมเนื่องจากไม่ตอ่ เนื่องซึง่ เป็ นสิ่งที่
น่าเสียดายมา

เนื่องจากเวียงกุมกามมีความพร้ อมที่จะพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ

เนื่องจากมีความพร้ อมทังทางด้
้
านกายภาพ

และศิลปกรรม

ความพร้ อมทังทางด้
้
าน

ประวัติศาสตร์ ศลิ ปะเพื่อนามาใช้ ในการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อให้ มีการพัฒนาการอย่างยัง่ ยืน
และสอดคล้ องกับวิถีชีวิตชุมชนและเป็ นประโยชน์ตอ่ ไปในอนาคต
3.5 สรุปผลการจัดการการท่ องเที่ยวทางศิลปกรรมเวียงกุมกาม
การกาหนดเส้ นและจัดทาแผนการท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในเวียงกุมกามนี ้
สามารถนาข้ อมูลด้ านประวัติศาสตร์ ศิลปะเพื่อสร้ างความสอดคล้ องนามาทาแผนการจัดการการ
ท่องเที่ยวหรื อเส้ นทางการท่องเที่ยวภายในเวียงกุมกามโดยในส่วนนี ้ได้ มีการนาข้ อมูลที่เป็ นแหล่งที่
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ท่องเที่ยวในเวียงกุมกามและข้ อมูลการท่องเที่ยวในปัจจุบนั เพื่อหาผลสรุปในการจัดทาเส้ นทางการ
ท่องเที่ยวและการจัดการท่องเที่ยวเชิงศิลปกรรม รวมทังจั
้ ดทาแผนการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาให้ เป็ น
แหล่ง ท่องเที่ ย วทางวัฒ นธรรมที่ ส าคัญ ต่อไป จากการศึก ษาและรวบรวมข้ อมูลและแบ่ง กลุ่ม
นักท่องเที่ยวเพื่อให้ สะดวกต่อการวางแผน

ภาพที่ 41 :

แผนที่แสดงตาแหน่ งวัดในเวียงกุมกาม

ที่มา :

ดัดแปลงจาก กรมแผนที่ทหาร
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การจัดการการท่องเที่ยวทางศิลปกรรมในเวียงกุมกามจะนาความรู้ทางด้ านประวัติศาสตร์
ศิลปะมาใช้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานในการนาชมโบราณสถานในเวียงกุมกามที่มีคณ
ุ ค่าทางศิลปกรรม
และมีประวัติศาสตร์ ที่ยาวนานและการจัดทาแผนการท่องเที่ยวนี ้จะทาเป็ นเส้ นทางการนาชมใน
พื ้นที่ของเวียงกุมกาม โดยการกาหนดยุคสมัยของโบราณสถานโดยใช้ ความรู้ทางด้ านระวัติศาสตร์
เข้ ามาเชื่อมโยงข้ อมูลต่างๆ นันเป็
้ นการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมเป็ นศาสตร์ ที่รวมเอาเรื่ องของ
การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชนเป็ นการศึกษาด้ านศิลปวัฒนธรรมละการจัดการเข้ าไว้ ด้วยกัน
ทังนี
้ ้เป็ นเพราะสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้ อมนับว่าเป็ นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรม 54เป็ นสิ่ง
ที่ ส ามารถน ามาใช้ ส นองวัต ถุป ระสงค์ ต่า งๆที่ เ กิ ด ขึน้ ในปั จ จุบัน เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลตอบแทนตาม
วัตถุประสงค์นนๆได้
ั้
โดยสารนิพนธ์นี ้จะเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานเพื่อให้ เป็ นแนวทางในการจัดการดังนี ้
1. ดาเนิน การจัด การอบรมมัคคุเ ทศก์ ท้อ งถิ่ น เพื่ อตอบสนองความต้ อ งการในอนาคต
เพราะเวียงกุมกามเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ที่สาคัญ สามารถบรรจุลงในตารางทัวร์ ที่
น่าสนใจในเชียงใหม่ได้ อีกทังยั
้ งส่งเสริ มให้ คนในท้ องถิ่นสามารถรับรู้ ถึงข้ อมูลทางประวัติศาสตร์
ศิลปะที่มีความสาคัญต่อชุมชน
2. บรรจุข้อมูลของเวียงกุมกามเข้ าไปในหลักสูตรการอบรมมัคคุเทศก์ทวั่ ไปเพื่อเป็ นการ
เพิ่มศักยภาพของมัคคุเทศก์ ในการนาชมและนาเสนอข้ อมูลของเวียงกุมกาม เนื่องจากจังหวัด
เชียงใหม่เป็ นจังหวัดใหญ่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญโดยส่วนมากก็จะมีนกั ท่องเที่ยวใช้ เวลาอยู่ ที่
เชียงใหม่มากกว่า 2 วันในการเพิ่มศักยภาพนี ้สามารถนาข้ อมูลทางด้ านประวัตศิ าสตร์ ศิลปะเข้ ามา
เชื่องโยงได้
3. จากการที่ ได้ ศึกษาวิเคราะห์ ข้อมูลที่ มีการดาเนินการในเวียงกุม กามนัน้ มี การจัด
กิจกรรมต่างๆมากมายเพียงแต่ไม่มีการสานต่อทาให้ ไม่มีการต่อเนื่องของโครงการต่า งๆและทาให้
การท่องเที่ยวในเวียงกุมกามไม่ตอ่ เนื่อง
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4. เวียงกุมกามได้ มีการจัดตังศู
้ นย์ข้อมูลและพิพิธ ภัณฑ์ขึน้ ในเวียงกุมกามแต่ยังขาด
ผู้ เชี่ ย วชาญทางด้ า นประวัติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะในการให้ ข้ อมู ล ที่ จ าเป็ น ซึ่ ง แตกต่ า งจากแหล่ ง
โบราณสถานต่ า งๆที่ มี ผ้ ูเ ชี่ ย วชาญในด้ า นนี เ้ พื่ อ เป็ นการต่อ ยอดในการหาข้ อ มู ล ต่ า งๆจาก
ผู้เชี่ยวชาญเพราะเป็ นองค์ประกอบสาคัญในการท่องเที่ยวศิลปกรรมในเวียงกุมกาม
5. ข้ อมูลด้ านประวัติศาสตร์ ศิลปะในเวียงกุมกามนันมี
้ ประโยชน์สามารถนาไปใช้ ในการ
ค้ นคว้ าการทาวิจยั หรื อเป็ นข้ อมูลทางด้ านการท่องเที่ยวควรนามาต่อยอดในการอบรมมั คคุเทศก์
ท้ องถิ่นในเวียงกุมกาม
6. ก าหนดเส้ น ทางการท่ อ งเที่ ย วในเวี ย งกุม กามตามเส้ น ที่ ส ามารถสัญ จรได้ เ พื่ อ ให้
นักท่องเที่ยวสามารถที่จะรับชมและเพลิดเพลินกับบรรยากาศในแหล่งโบราณสถานที่อยู่ร่วมกับ
ชุมชน โดยงานวิจยั นี ้ผู้วิจยั ได้ ให้ คา่ เฉลี่ยต่างๆในแหล่งโบราณเพื่อสามารถที่จะจัดทาเป็ นแผนการ
ท่องเที่ยวในเวียงกุมกามได้
7. งานวิจยั นี ้สามารถนาไปต่อยอดเพื่อจัดทาเป็ นข้ อมูลในการนาชมแหล่งโบราณสถานใน
เวียงกุมกามเพื่อให้ สามารถง่ายต่อการใช้ เป็ นข้ อมูลในการนาชม เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาให้
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญและไม่ถกู ลืม
การจัดการท่องเที่ยงเชิงศิลปกรรมเป็ นลักษณะของการท่องเที่ยวที่มีความเกี่ยวข้ องกับ
มรดกทางสถาปั ตยกรรมและชุมชนเก่าเป็ นอย่างมาก 55 แหล่งโบราณสถานที่มีความสาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ และชุมชนท้ องถิ่นเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถึงดูดนักท่องเที่ยวได้ พอๆกับแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เป็ นแหล่งธรรมชาติและสถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบนั มีความซับซ้ อนมากขึ ้นและ
เกี่ยวข้ องกับหลายปั จจัย โดยการสร้ างความสมดุลระหว่างปั จจัยต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับนักท่องเที่ยว
และความน้ องการของชุม ชนท้ องถิ่ นเป็ นสิ่ง ที่ ต้องคานึง ถึง เป็ นอย่างมาก จากการศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลทางด้ านประวัติศาสตร์ ศิลปะและการจัดการท่องเที่ยวเชิงศิลปกรรมนี ้เป็ นการนา
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ข้ อมูลมาบูรณการเพื่อเอามาใช้ ในการพัฒนาแหล่งโบราณสถานที่สาคัญเพื่อให้ เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชนและคนในท้ องถิ่น

บทที่ 4
สรุ ปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
4.1 สรุปแนวทางการวิจัยเพื่อนามาพัฒนาในการจัดการท่ องเที่ยวเชิงศิลปกรรมเวียงกุม
กาม
จาการที่ได้ ศึกษางานวิจยั นี ้จึงได้ แนวทางเพื่อนามาพัฒนาการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
ศิลปกรรมในเวียงกุมกามซึ่งอาจจะมี ความสาคัญและเป็ นแบบแผนในการนามาใช้ งานได้ จริ งใน
อนาคตเนื่องจากงานวิจยั นี ้ไม่ได้ เพีย งแค่ใช้ ความรู้ ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะเพียงด้ านเดียวแต่ใช้
ความรู้ ด้ า นการบริ ห ารจัด การเพื่ อ เป็ น การบูร ณการในการจัด การด้ า นโบราณสถานกับ การ
ท่องเที่ยวซึง่ เป็ นอุตสาหกรรมหลักนี ้สามารถนาเงินตราต่างประเทศเข้ ามาในประเทศ ประเทศไทย
เป็ นประเทศที่รวยทางด้ านวัฒนธรรมที่สามารถเผยแพร่ตอ่ สายตาชาวโลกได้ และเวียงกุมกามนัน้
มีศกั ยภาพที่จะนาเสนอให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคณ
ุ ภาพและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ ามาได้
โดยงานวิจยั นี ้ได้ ศกึ ษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อที่จะนา
แนวทางมาพัฒ นาให้ เ กิ ด แนวความคิด ใหม่ๆ ที่ เป็ น ประโยชน์ ต่อ การท่อ งเที่ ย วภายในจัง หวัด
เชียงใหม่ซึ่งเป็ นจังหวัดที่อุตสาหกรรมหลักคือการท่องเที่ยวและมีศิลปกรรมที่สวยงามมากมาย
เวียงกุมกามนันมี
้ ขุดค้ นข้ อมูลต่างๆมากมายรวมทังข้
้ อมูลทางด้ านประวัติศาสตร์ ศิลปะทางผู้วิจยั
ต้ องการนาความรู้ ด้านนี ้เข้ ามาพัฒนาศักยภาพทางด้ านการท่องเที่ยวที่เป็ นองค์ประกอบสาคัญ
ของเวียงกุมกามให้ พฒ
ั นาอย่างยัง่ ยืน โดยมีระเบียบแบบแผนที่สามารถปฏิบตั ิได้ จริ งเพื่อพัฒนา
แหล่ง ท่อ งเที่ ย วนี ใ้ ห้ ยั่ง ยื นและสามารถที่ จ ะอยู่คู่กับชุม ชนได้ เพื่ อสนองและให้ ส อดคล้ อ งกับ
นโยบายการพัฒนาเมืองที่มีผลต่อการอนุรักษ์ โบราณสถานต่อไป
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4.2 ข้ อเสนอแนะเพื่อจัดทาแผนในการจัดการการท่ องเที่ยวศิลปกรรมเวียงกุมกาม
ข้ อเสนอแนะแผนการจัดการท่องเที่ยวในเวียงกุมกาม เพื่อใช้ ในพัฒนาการท่องเที่ยวใน
เวียงกุมกาม โดยได้ ข้อสรุปในการดาเนินการจัดการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่นเพื่อตอบสนองความ
ต้ อ งการในอนาคต ทัง้ จ าเป็ น ต้ อ งบรรจุข้ อ มูล ของเวี ย งกุม กามเข้ า ไปในหลัก สูต รการอบรม
มัคคุเทศก์ทวั่ ไปเพื่อเป็ นการเพิ่มศักยภาพของมัคคุเทศก์ในการนาชมและนาเสนอข้ อมูลของเวียง
กุมกาม จากการที่ได้ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่ มีการดาเนินการในเวียงกุมกามนันมี
้ การจัดกิจกรรม
ต่างๆมากมายเพียงแต่ไ ม่มีการสานต่อทาให้ ไม่มีการต่อเนื่องของโครงการต่างๆและทาให้ การ
ท่องเที่ยวในเวียงกุมกามไม่ต่อเนื่อง เวียงกุมกามได้ มีการจัดตังศู
้ นย์ข้อมูลและพิพิธภัณฑ์ขึ ้นใน
เวียงกุมกามแต่ยงั ขาดผู้เชี่ยวชาญทางด้ านประวัติศาสตร์ ศิลปะในการให้ ข้อมูลที่ กาหนดเส้ นทาง
การท่องเที่ยวในเวียงกุมกามตามเส้ นที่สามารถสัญจรได้ เพื่อให้ นักท่องเที่ยวสามารถที่จะรับชม
และเพลิดเพลินกับบรรยากาศในแหล่งโบราณสถานที่อยูร่ ่วมกับชุมชน
4.3 ข้ อเสนอการจัดการข้ อมูลความรู้ ด้านประวัตศิ าสตร์ ศิลปะที่สามารถนามาพัฒนาด้ าน
การท่ องเที่ยวให้ มีประสิทธิภาพมากขึน้
การศึกษาศิลปกรรมเวียงกุมกามนี ้โดยใช้ ฐานความรู้ ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะเพื่อเข้ ามา
ช่วยเพิ่มข้ อมูลที่สาคัญสาหรับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวศิลปกรรมเวียงกุมกามที่มีหลายช่วง
ยุดสมัยที่สามารถศึกษาได้ จากรูปแบบที่เห็นเป็ นข้ อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้ การแบ่งช่วงยุคสมัยของ
ศิลปะและโบราณสถานในเวียงกุมกามมาเป็ นตัวช่วยในการสอดแทรกเนื ้อหาที่สาคัญเพื่อนามา
ประยุกต์ใช้ ให้ เป็ นแนวทางการปฏิบตั แิ ละสอดคล้ องกับความรู้ทางด้ านประวัตศิ าสตร์ ศลิ ปะ
เพื่ อ ที่ จ ะน าข้ อ มูล ความรู้ ด้ านประวัติศ าสตร์ ศิล ปะมาพัฒ นาด้ า นการท่อ งเที่ ย วให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น โดยข้ อมูลด้ านประวัตศิ าสตร์ ศลิ ปะในเวียงกุมกามนันได้
้ มีผ้ วู ิจยั และจัดทา
ไว้ เป็ นจานวนมากทางผู้วิจยั ได้ นามาใช้ เป็ นเอกสารอ้ างอิงเพื่อให้ เป็ นแนวทางการบริ หารจัดการ
การท่องเที่ยวศิลปกรรมในเวียงกุมกาม โดยงานวิจยั ชิ ้นนี ้จะเป็ นงานวิจยั ที่เป็ นแนวทางเพื่อใช้ ใน
การพัฒนาต่อไป
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4.4 ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครัง้ ต่ อไป
ข้ อเสนอแนะประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจและยังไม่ได้ ศึกษาหรื อสามารถพัฒนาต่อไปอีก ใน
อนาคต จากการวิเ คราะห์ข้อมูลเพื่ อสรุ ปผลการจัดการการท่องเที่ ยวศิลปกรรมเวียงกุม กาม
นอกจากจะได้ ข้อสรุ ปผลการวิจัยแล้ วยังมีประเด็นที่สาคัญที่ได้ จากงานวิจัยครัง้ นีแ้ ละสามารถ
เสนอแนะสาหรับการศึกษาในครัง้ ต่อไปได้
การศึกษารู ปแบบแผนผังโบราณสถานเวียงกุมกาม เพื่อศึกษาข้ อมูลรูปแบบของแผนผัง
โบราณสถานที่น่าสนใจแล้ วนาไปใช้ ในงานด้ านโบราณคดีและยังสามารถเป็ นแบบแผนศึกษา
ชุมชนโบราณใกล้ เคียงเพื่อนาพัฒนาชุมชนต่อไปในอนาคต
การศึกษาลวดลายปูนปั น้ ภายในโบราณสถานเวียงกุมกาม ในข้ อมูลนี ้ทางผู้วิจยั ได้ เข้ าไป
ศึกษาทาให้ เป็ นหัวข้ อที่น่าสนใจได้ เนื่องจากเวียงกุมกามเป็ นโบราณสถานขนาดใหญ่สามารถ
ทาการศึกษาหาช่วงยุคสมัยต่างๆได้
การมีส่วนร่ วมของชุมชนในการอนุรักษ์ พื ้นที่เมืองเก่าเวียงกุมกาม เพื่อศึกษาการมีส่วน
ร่วมของของในชุมชนต่อการอนุรักษ์ โบราณสถานในเขตพื ้นที่เมืองเก่าเพื่อที่จะทราบถึง การมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชนที่มีตอ่ การการอนุรักษ์ โบราณสถานภายในท้ องถิ่นเพื่อพัฒนาชุมชนต่อไปใน
อนาคต
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