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             หลักฐานทางโบราณคดีท่ีค้นพบในเวียงกุมกามนัน้มีมากมายทัง้

โบราณสถานและโบราณวตัถุ เวียงกุมกาม นัน้พบหลกัฐานมาแล้วตัง้แต่ พ.ศ. 1913 และ
จนกระทัง่เม่ือประมาณต้นปี พ.ศ. 2527 ได้มีการขดุพบพระพิมพ์ดินเผาเป็นจ านวนมากในบริเวณ
สนามหญ้าหน้าโรงเรียนช้างค า้ กลางเวียงกมุกามทางกรมศิลปากรจึงเข้าไปส ารวจโบราณสถาน
ในเขตของเวียงกมุกามทัง้หมด และเร่ิมทยอยขุดแต่งบรูณะโบราณสถานมาโดยล าดบัจนกระทัง่
ปัจจบุนัโดยกรมศิลปกรได้ประกาศขึน้ทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ  ภายในเขตก าแพงเวียง
กมุกาม 25 แห่ง และนอกก าแพง 5 แห่ง รวมเป็น 30 แห่ง      จาการท่ีได้ศกึษางานวิจยันีจ้ึงได้
แนวทางเพ่ือน ามาพัฒนาการจัดการการท่องเท่ียวเชิงศิลปกรรมในเวียงกุมกามซึ่งอาจจะมี
ความส าคญัและเป็นแบบแผนในการน ามาใช้งานได้จริงในอนาคตเน่ืองจากงานวิจยันีไ้ม่ได้เพียง
แค่ใช้ความรู้ด้านประวตัิศาสตร์ศิลปะเพียงด้านเดียวแต่ใช้ความรู้ด้านการบริหารจดัการเพ่ือเป็น
การบูรณการในการจดัการด้านโบราณสถานกบัการท่องเท่ียวซึ่งเป็นอตุสาหกรรมหลกันีส้ามารถ
น าเงินตราต่างประเทศเข้ามาในประเทศ  ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีรวยทางด้านวัฒนธรรมท่ี
สามารถเผยแพร่ต่อสายตาชาวโลกได้ และเวียงกุมกามนัน้มีศกัยภาพท่ีจะน าเสนอให้เป็นแหล่ง
ทอ่งเท่ียวท่ีมีคณุภาพและสามารถดงึดดูนกัทอ่งเท่ียวเข้ามาได้ 

              โดยงานวิจัยนีไ้ด้ศึกษาโบราณสถาน โบราณวัตถุและการจัดการการ
ทอ่งเท่ียวเพ่ือท่ีจะน าแนวทางมาพฒันาให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การท่องเท่ียว
ภายในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นจังหวัดท่ีอุตสาหกรรมหลักคือการท่องเท่ียวและมีศิลปกรรมท่ี
สวยงามมากมาย   เวียงกุมกามนัน้มีขุดค้นข้อมูลต่างๆมากมายรวมทัง้ข้อมูลทางด้าน
ประวัติศาสตร์ศิลปะทางผู้ วิจัยต้องการน าความรู้ด้านนีเ้ข้ามาพัฒนาศักยภาพทางด้านการ
ทอ่งเท่ียวท่ีเป็นองค์ประกอบส าคญัของเวียงกมุกามให้พฒันาอยา่งยัง่ยืน โดยมีระเบียบแบบแผนท่ี
สามารถปฏิบตัิได้จริงเพ่ือพฒันาแหล่งท่องเท่ียวนีใ้ห้ยัง่ยืนและสามารถท่ีจะอยู่คูก่บัชมุชนได้ เพ่ือ
สนองและให้สอดคล้องกบันโยบายการพฒันาเมืองท่ีมีผลตอ่การอนรัุกษ์โบราณสถานตอ่ไป 
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บทคดั ย่อภาษาองักฤษ  

57107309 : Major (ART HISTORY) 
Keyword : MANAGEMENT/TOURISM/ART 

MR. NATTAPONG SAIPOUNGKAEW : MANAGEMENT OF TOURISM ART 
HISTORY “WING KUM KAM” CHIANG MAI THESIS ADVISOR : PROFESSOR SAKCHAI 
SAISINGHA, Ph.D. 

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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ตลอด พร้อมทัง้ความเมตตา ความเอาใจใส่ ท่ีท่านมอบให้กบัผู้วิจยัเสมอมา รวมทัง้ผู้ช่วยศาสตร์
จารย์ ดร.อชิรัชญ์ ไชยพจน์พาณิช และ ดร. สิโรตม์ ภินนัท์รัชต์ธร ส าหรับการให้ค าแนะน า ข้อคิดท่ี
เป็นประโยชน์ต่องานสารนิพนธ์ และขอขอบพระคณุ คณาจารย์ประจ าภาคประวตัิศาสตร์ศิลปะ 
คณะโบราณคดี ท่ีประสิทธิประสาทวิชาความรู้ทางด้านประวตัิศาสตร์ศิลปะตลอดระยะเวลาท่ีผ่าน
มา และเจ้าหน้าท่ีประจ าคณะโบราณคดีท่ีอ านวยความสะดวกตลอดระยะเวลาท่ีได้ศกึษาท่ีคณะนี ้

ขอขอบพระคณุชาวชุมชนท่าวงัตาล  อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่และ เจ้าหน้าท่ีท่ี
เก่ียวข้อง กรมศิลปากรท่ี 8 จงัหวดัเชียงใหม่ เทศบาลท่าวงัตาล  อ าเภอสารภี และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องท่ีให้ความช่วยเหลือ อ านวยความสะดวกในการลงพืน้ท่ีเก็บข้อมูล รวมทัง้แหล่งข้อมลูทัง้
จากส่ือสิ่งพิมพ์ เอกสาร และ เวปไซต์ตา่งๆ ท่ีได้อนเุคราะห์ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การท าวิจยัในครัง้
นีด้้วยดีมาตลอด ท าให้สารนิพนธ์ส าเร็จได้ด้วยดี 

ท้ายท่ีสุดผู้ วิจัยขอขอบพระคุณผู้ มีพระคุณบิดา  มารดา เพ่ือนร่วมรุ่นสาขาวิชา
ประวตัิศาสตร์ศิลปะปีการศกึษา 2557 ท่ีเป็นก าลงัใจและคอ่ยให้ความช่วยเหลือในสารนิพนธ์เล่มนี ้
ส าเร็จลลุว่งไปด้วยดี ขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสนีด้้วย 
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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

เวียงกุมกามครัง้หนึ่งเคยเป็นราชธานีโบราณของล้านนามาก่อนท่ีจะมีการสร้างเมือง

เชียงใหม่เวียงกมุกามยงัเป็นแหล่งโบราณสถาน โบราณวตัถท่ีุส าคญัของเมืองเชียงใหม่ สร้างขึน้

ในปี พ.ศ. 1839 เพ่ือให้เป็นศนูย์กลางของอาณาจกัรล้านนาและเข้าสู่สมยัล้านนา เมืองโบราณนี ้

ตัง้อยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของเมืองเชียงใหม่ริมฝ่ังด้านตะวนัออกของแม่น า้ปิง เวียงกมุกามนี ้

มีช่ือปรากฏอยู่ในต านานท่ีส าคญัของล้านนา เช่น ต านานมูลศาสนา ต านานชินกาลมาลีปกรณ์ 

และต านานพืน้เมืองเชียงใหม่ โดยกล่าวว่าเม่ือพญามงัรายกษัตริย์จากลุ่มน า้กกสามารถยึดเมือง

หริภญุไชยได้แล้วนัน้ทรงประทบัอยู่ท่ีนัน้เพียง 2  ปี จากนัน้พระองค์ทรงโปรดให้สร้างเวียงกมุกาม

ทิศเหนือของเมืองหริภุญไชยประมาณปี พ.ศ.18291 จากนัน้มาเวียงกุมกามได้เป็นเมืองท่ี

เจริญรุ่งเรืองด้านการค้าท่ีส าคญัต่อมาพญามงัรายทรงมีแนวความคิดท่ีจะสร้างเมืองท่ีใหญ่กว่า

เวียงกมุกาม คือ เมืองเชียงใหม ่ 

ในปี พ.ศ. 2527 ส านกัศิลปากรท่ี 4  ได้เร่ิมเข้ามาขดุแตง่วิหารกานโถมในและท าขุดค้น

แต่งบรูณปฏิสงัขรณ์โบราณสถานต่างๆ อย่างตอ่เน่ืองมาจนกระทัง่ถึงปัจจบุัน ในช่วงเวลาขุดค้น

และบูรณปฏิสงัขรณ์นัน้เร่ืองราวของเวียงกุมกามในแง่มุมต่างๆ ได้ถูกเผยแพร่ขึน้จากการขุดค้น

ของ กรมศิลปากร ซึ่งได้ให้ข้อมูลในเชิงลึกจากการขุดค้นแหล่งโบราณสถานท่ีส าคญัหลายแห่ง  

ช่วงแรกตัง้แต่ พ.ศ. 2527 - 2532 ร่องรอยของโบราณสถานท่ีอยู่ใต้ดินก็เร่ิมปรากฏขึน้ให้เห็น

ชดัเจนมากขึน้ ในปีงบประมาณปี พ.ศ. 2544รัฐบาลได้จดัสรรงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับ

ส านกัศิลปากรท่ี 8 จงัหวดัเชียงใหม่ ในโครงการอนุรักษ์และพฒันาพืน้ท่ีเมืองประวตัิศาสตร์เวียง

กมุกามจ านาน 39.4  ล้านบาท งบประมาณดงักล่าว  ส่วนหนึ่งได้ใช้ในการขดุแตง่ทางโบราณคดี

เพิ่มเติมอีก 3 – 4 แหล่ง พบวดัแห่งใหม่เพิ่มขึน้และท าให้เกิดการต่ืนตวัในการจดัการท่องเท่ียว

ภายในชุมชนขึน้โดยการบริหารจดัการขององค์การบริหารส่วนต าบล และชุมชนในท้องถ่ิน ในปี 

                                                           
1 สรุพล ด าริห์กลุ, ประวัติศาสตร์และโบราณคดีล้านนา(แผ่นดินล้านนา), (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2539), 28 
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พ.ศ. 2546 ได้มีการผลกัดนัให้พืน้ท่ีเวียงกมุกามเป็นแหลง่ท่องเท่ียวส าคญัของเมืองเชียงใหม่มีการ

เร่งพฒันาและสร้างอาคารในพืน้ท่ีเพ่ือหวงัผลจากการท่องเท่ียว2     จากนัน้ใน พ.ศ. 2547 ได้พบ

โบราณสถานขนาดใหญ่อีกจ านวนมากและพบหลกัฐานต่างๆเพิ่มขึน้  ดงันัน้พืน้ท่ีประวตัิศาสตร์

แห่งนีจ้ึงได้รับความสนใจจากนักวิชาการท่ีจะเข้ามาศึกษาอีกครั ง้ ในขณะเดียวกันการท าลาย

โบราณสถานและสภาพแวดล้อมเวียงกุมกามยงัคงอยู่อย่างต่อเน่ือง  ทัง้จากการใช้ท าประโยชน์

ของเอกชนท่ีกรรมสิทธ์ิท่ีดนิอยา่งถกูต้องการขยายตวัของชมุชนตลอดจนสว่นของภาครัฐ 

นบัตัง้แต่การบริหารจดัการของชุมชนในเขตพืน้ท่ีเมืองเก่าเวียงกุมกามได้ด าเนินการมา

ตัง้แต ่ปี พ.ศ.2544  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการให้ชมุชนใช้ประโยชน์จากโบราณ

สถานท่ีกระจดักระจายในพืน้ท่ีเมืองเก่าในเชิงการทอ่งเท่ียว  ขณะเดียวกนักรมศิลปากรได้ประกาศ

ขึน้ทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ ภายในเขตก าแพงเวียงกมุกาม 25 แห่ง และนอกก าแพง 5 

แห่ง รวม 29 แห่งในเขตพืน้ท่ีเวียงกุมกามในปัจจบุนันีไ้ด้มีการบริหารจดัการจากหลายหน่วยงาน

และหลายภาคสว่นเพ่ือพฒันาเป็นแหลง่ท่องเท่ียว  แตใ่นปัจจบุนันีก้ารจดัการท่องเท่ียวในเวียงกมุ

กามนีจ้ดัได้ว่ายงัไม่ประสบความส าเร็จดงัตามวตัถปุระสงค์และไม่มีการพฒันาตอ่เน่ืองท าให้เป็น

แหล่งท่องเท่ียวบางแห่งปล่อยร้าง   จึงเป็นท่ีมาของการศกึษาครัง้นี ้ โดยค าถามงานวิจยันีจ้ะเน้น

ด้านกระบวนการจดัการท่องเท่ียวอนรัุกษ์ศิลปกรรมของเวียงกุมกาม  โบราณสถาน โบราณวตัถ ุ

โดยมีประเดน็ท่ีต้องการค้นคว้าดงันี ้    

กระบวนการจัดการการท่องเท่ียวศิลปกรรมในเวียงกุมกามเป็นอย่างไร  แนวทางการ

อนรัุกษ์โบราณสถาน  โบราณวตัถใุนเวียงกมุกามเป็นอย่างไร การศึกษาด้านประวตัิศาสตร์ศิลปะ

จะช่วยในการศึกษาและก าหนดช่วงยุคสมัยเพ่ือน าชมโบราณสถานในเวียงกุมกามได้มากน้อย

เพียงใดเพ่ือให้ง่ายตอ่การจดัท าแผนทางการท่องเท่ียวในเวียงกมุกาม  โดยงานวิจยันีอ้าจเป็นส่วน

หนึง่ท่ีจะน าเสนอข้อมลูทางด้านประวตัิศาสตร์ศิลปะเพ่ือน าเสนอคณุคา่ของโบราณสถานท่ีส าคญั

ของเวียงกุมกามเพ่ือท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและการท่องเท่ียวต่อไป โดยการศึกษาข้อมูล

ทางด้านประวตัิศาสตร์ศิลปะเพ่ือท่ีจะสามารถให้ข้อมูลและเห็นถึงความส าคญัของโบราณสถาน

ในเวียงกมุกามและสามารถจดัแบง่ช่วงยคุสมยัของวดัท่ีส าคญัและโบราณสถานท่ีส าคญัในเวียง

                                                           
2 การทอ่งเที่ยวแหง่ประเทศไทยและจงัหวดัเชียงใหม ่, “งานเทศกาลเปิดประตสููเ่วียงกมุกามนครใต้พิภพเดือนกมุภาพนัธ์ถึง
เมษายน  พ.ศ. 2546”. 
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กมุกามซึ่งเป็นฐานข้อมูลเชิงประจกัษ์ เพ่ือก าหนดเส้นทางการท่ีเท่ียวท่ีส าคญัได้รวมทัง้สามารถท่ี

จะอนรัุกษ์โบราณสถานในเขตชมุชนโดยข้อมลูจากงานวิจยันี ้โดยงานวิจยันีอ้าจเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะ

น าเสนอข้อมลูทางด้านประวตัิศาสตร์ศิลปะเพ่ือน าเสนอคณุคา่ของโบราณสถานท่ีส าคญัของเวียง

กมุกามเพื่อท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่ชมุชนและการทอ่งเท่ียวตอ่ไป 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.  ศกึษาผลของการจดัการการท่องเท่ียวศิลปกรรมในเวียงกมุกาม โดยภาครัฐและชมุชน   

เพ่ือพฒันาเป็นแผนการจดัการทอ่งเท่ียวในเวียงกมุกามตอ่ไป 

2.  เสนอแนะกระบวนการจดัการท่องเท่ียวเชิงศิลปกรรมในเขตพืน้ท่ีเวียงกมุกาม โดยใช้

ฐานความรู้ทางประวตัศิาสตร์ศลิปะ 

 

1.3 สมมตฐิานของการศึกษา 

การจดัการการท่องเท่ียวทางศิลปกรรมเวียงกมุกาม จงัหวดัเชียงใหม่ โดยสารนิพนธ์นีไ้ด้

ศกึษางานวิจยัใกล้เคียง บทความ วรรณกรรม และแผนพฒันาการท่องเท่ียงเวียงกมุกาม โดยใน

ปัจจุบันนีก้ารจัดการท่องเท่ียวในเวียงกุมกามนีจ้ัดได้ว่ายังไม่ประสบความส าเร็จดังตาม

วัตถุประสงค์และไม่มีการพัฒนาต่อเน่ืองท าให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวบางแห่งปล่อยร้าง โดยใน

ปัจจบุนันีก้ารท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่ได้มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและส่งผลตอ่การคงอยู่ของ

โบราณสถาน โบราณวัตถุ วัดวาอารามท่ีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของเวียงกุมกาม  จังหวัด

เชียงใหม่ เพ่ือท่ีจะรักษามรดกทางวัฒนธรรมนีเ้พ่ือให้คงอยู่ และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี

ส าคัญของจังหวัดเ ชียงใหม่ทัง้อยู่ช่วงส่งเสริมให้เป็นภูมิความรู้ในด้าน ประวัติศาสตร์ 

ประวตัศิาสตร์ศลิปะ โบราณคดี สถาปัตยกรรม และการผงัเมืองตอ่ไป  

โดยงานวิจัยชิ น้นี จ้ะได้จัดท าแผนการท่องเ ท่ียว โดยเรียงล าดับความส าคัญทาง

ประวัติศาสตร์ของโบราณสถานการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ศิลปะจะช่วยในการท่องเท่ียวเชิง

วฒันธรรมและเป็นการสง่เสริมให้เห็นถึงคณุคา่ทางประวตัิศาสตร์ท่ีส าคญัของเวียงกมุกามจงัหวดั

เชียงใหม่เพ่ือท่ีจะพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัทางประวตัิศาสตร์โดยได้การจดัท าแผนการ
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ท่องเท่ียวนีจ้ะเน้นความส าคัญทางประวัติศาสตร์ศิลปะของเวียงกุมกาม เพ่ือจัดท าแผนการ

ท่องเท่ียวในเชิงวัฒนธรรมและเป็นการส่งเสริมให้เห็นถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ท่ีส าคญัของ

จงัหวดัเชียงใหม ่

 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

พืน้ท่ีศกึษา ได้แก่ พืน้ท่ีชุมชนในเขตเมืองเก่าเวียงกุมกาม จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีตัง้เวียงกุม

กาม อยูใ่นท้องท่ี หมู ่11  ต าบลทา่วงัตาล อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ ห่างจากตวัเมืองเชียงใหม่

ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร โดยเวียงกุมกามมีผงัเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ามี

ความยาวประมาณ 850 เมตร ไปตามแนวทิศตะวันออกเฉียงใต้สู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือและ

กว้างประมาณ 600 เมตร ตวัเมืองยาวไปตามล าน า้ปิง สายเดิมท่ีเคยไหลไปทางด้านทิศตะวนัออก

ของเมือง ปัจจบุนัเวียงกมุกามอยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของเมืองเชียงใหม่ ประมาณ ก.ม. 3 – 

4  ถนนเชียงใหม่-ล าพูน ด้านขวามือ ในเขตต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภีและอยู่ใกล้ฝ่ังด้านทิศ

ตะวนัออกของแมน่ า้ปิง 
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ภาพท่ี 1 : แผนท่ีแสดงขอบเขตของพืน้ท่ีศกึษาเวียงกมุกาม จงัหวดัเชียงใหม ่

ท่ีมา : ดดัแปลงมาจาก กรมแผนท่ีทหาร 
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1.5 ขัน้ตอนการศึกษา 

ศกึษาแนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องได้แก่ ทฤษฎีการบริหารจดัการ ทฤษฎีการจดัการและ

การอนุรักษ์เมืองเก่า ประวัติศาสตร์ศิลปะของเวียงกุมกามรวมถึงศึกษารูปแบการจัดการการ

ทอ่งเท่ียวในเวียงกมุกาม เพ่ือวิเคราะห์แผนและเส้นทางในการจดัการการท่องเท่ียวภายในเวียงกมุ

กามและสามารถท่ีจะอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวตัถุ   เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาการ

จดัการการท่องเท่ียวในเขตพืน้ท่ีเมืองเก่าเวียงกุมกาม  โดยจะน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์สรุปผล

การศึกษาและวิเคราะห์ประเมินผลการศึกษาเพ่ือเป็นการเสนอแนะแนวทางในการจัดการการ

ทอ่งเท่ียวทางศลิปกรรมเวียงกมุกามท่ีเหมาะสม โดยใช้เอกสารประกอบการและวิเคราะห์ทัง้ในเชิง

ประจกัษ์และเชิงคณุภาพ (Qualitative Research)  

 

1.6 วิธีการศึกษา 

งานวิจยัชิน้นี ้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาการจดัการการท่องเท่ียวเมืองโบราณเวียงกมุกาม 

เพ่ือวิเคราะห์การจัดการการท่องเท่ียวทางศิลปกรรมเวียงกุมกามในปัจจุบนั เพ่ือเสนอแนะแนว

ทางการจดัการการท่องเท่ียวเชิงศิลปกรรมในเวียงกมุกาม เพ่ือเป็นแนวทางในการอนุรักษ์ ศกึษา

ค้นคว้าข้อมลูทางโบราณคดีทางภาคเหนือและการมีสว่นร่วมของชมุชนกบัภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 

โดยมีขัน้ตอนการศกึษาดงันี ้

1. การจัดท าดชันีชีว้ัดและเก็บรวบรวมข้อมูล การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของ

ชมุชนในเขตพืน้ท่ีเมืองเก่าเวียงกมุกาม   โดยการรวบรวมข้อมลูทัง้ปฐมภมูิและทตุยิภมูิ 

  ด้านข้อมลูปฐมภูมิ เป็นข้อมลูท่ีได้จากการรวบรวมเอกสารข้อมลู และภาคสนาม  เพ่ือให้

ทราบถึง รูปแบบโครงสร้างการบริหารจดัการจากหนว่ยงานตา่งๆ             

ด้านข้อมลูทตุยิภมูิ เป็นข้อมลูท่ีได้จากการเก็บข้อมลูและรวบรวมข้อมลูท่ีได้มีการเก็บและ

รวบรวมไว้ แล้วจากหนว่ยงานตา่งๆ ซึง่เป็นข้อมลูเอกสาร และงานวิจยัตา่งๆ  

 2. วิเคราะห์การจดัการการท่องเท่ียวทางศิลปกรรมเวียงกมุกามในชมุชนและภาครัฐ เพ่ือ

เป็นแนวทางในการศึกษาการจดัการการท่องเท่ียวทางศิลปกรรมเวียงกมุกามและมีส่วนร่วมของ

ชมุชน โดยใช้วิธีการประเมินในเชิงประจกัษ์และคณุภาพ (Qualitative Research)   เพ่ือเป็น
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ตวัชีว้ดัในการวิเคราะห์รายละเอียดและข้อมลูทัง้หมดเพ่ือน าไปสู่การสรุปผลการศกึษาเพ่ือให้เป็น

ข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

  3. สรุปผลการศึกษา และการวิเคราะห์ประเมินผลการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการ

จดัการการทอ่งเท่ียวทางศลิปกรรมเวียงกมุกามอยา่งเหมาะสม  

 4. เสนอแนะแนวทางและวิธีการจดัการการท่องเท่ียวทางศิลปกรรมเวียงกมุกาม และการ

อนรัุกษ์ด้านโบราณคดีเพ่ือให้มีประสิทธิภาพตอ่ไปในอนาคตได้      

 

1.7 บรรณานุกรมคัดสรร  

สรัสวดี  อ๋องสกลุ3   ท าการศกึษาเร่ือง ชมุชนโบราณในแอ่งเชียงใหม่ – ล าพนู ( Ancient 

Communities in the Chiang Mai – Lamphun Basin) ก่อนก าเนิดเวียงกมุกามบริเวณวดักาน

โถมหรือวัดช้างค า้ ในเวียงกุมกามเป็นชุมชนโบราณสมัยหริภุญชยัมีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 17  

ชุมชนดงักล่าวมีฐานะมีฐานะเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งท่ีขึน้ตรงต่อการปกครองของเมืองหริภุญชัย

เพราะพบร่องรอยวฒันธรรมหริหุญชยั   เวียงกมุกามสร้างขึน้ในสมยัพญามงัรายทรงประสงค์จะ

สร้างราชธานีแห่งใหม่แทนท่ีเวียงหริภุญชัยสถานท่ีสร้างเวียงกุมกามมีความเหมาะสมกับการ

ขยายตวัของสงัคมเมืองขณะนัน้เพราะมีท าเลท่ีตัง้อยู่ริมแม่น า้ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมท่ีส าคญั  

เวียงกุมกามถูกสร้างขึน้ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมหริหุญชัย จาก

การศกึษาพบว่าผงัเวียงกมุกามเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า รูปแบบดงักล่าวได้รับแนวคิดการสร้างเวียง

ตามแบบหริหญุชยั 

สรุพล  ด าริห์กลุ4     ท าการรวบรวมบทความทางประวตัิศาสตร์   โบราณคดี  สงัคม และ

วัฒนธรรมล้านนาและได้พบร่องรอยของเวียงกุมกามปรากฏอยู่ในเขตพืน้ท่ีต าบล ท่าวังตาล  

อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม ่ไปทางด้านทิศตะวนัออกเฉียงใต้ประมาณ 5  กิโลเมตรเศษ ลกัษณะ

ท่ีตัง้และรูปแบบของเวียงกุมกามนัน้ จากการศึกษาภาพถ่ายทางอากาศและจากการส ารวจ

                                                           
3  สรัสวดี  ออ๋งสกลุ, ชุมชนโบราณในแอ่งเชียงใหม่ – ล าพูน (Ancient Communities in the Chiang Mai – Lamphun 

Basin), พิมพ์ครัง้ที่ 2 ( เชียงใหม ่: โรงพิมพ์วิทอินดีไซส์ จ ากดั , 2543), 8. 
4 สรุพล ด าริห์กลุ, แผ่นดินล้านนา (รวบรวมบทความทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี สังคม และวัฒนธรรมของล้านนา), 
พิมพ์ครัง้ที่ 2 ( กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ , 2555), 12. 
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ร่องรอยของคูน า้คันดินท่ีเ ป็นก าแพงเวียงโบราณท่ีเหลืออยู่พบว่า เ วียงกุมกามมีผัง รูป

ส่ีเหล่ียมผืนผ้ามีความยาว 850 เมตร ไปตามแนวทิศตะวนัออกเฉียงใต้สู่ตะวนัออกเฉียงเหนือ และ

กว้าง 600 เมตร ตวัเมืองยาวตามล าน า้ปิงสายเดิมท่ีเคยไหลในทางด้านทิศตะวนัออกของเมือง  

เวียงกมุกามจะตัง้อยู่บนฝ่ังทิศตะวนัตกหรือฝ่ังเดียวกบัตวัเมืองเชียงใหม่  แตเ่น่ืองจากกระแสของ

แม่น า้ปิงเปล่ียนทิศทาง  จึงท าให้เวียงกมุกามเปล่ียนมาตัง้อยู่ทางฝ่ังตะวนัออกดงัท่ีเป็นอู่ปัจจบุนั 

ช่วงเวลาของการเปล่ียนแปลงกระแสน า้ดังกล่าวคาดว่าน่าจะอยู่ในพุทธศตวรรษท่ี 23  การ

เปล่ียนแปลงครัง้นัน้ได้ท าให้เกิดน า้ทว่มเวียงกมุกามครัง้ใหญ่จนเวียงกมุกามลม่สลาย 

ศกัดิช์ยั สายสิงห์5 ท าการศกึษาเร่ืองศลิปะล้านนา โดยยคุเร่ิมต้นแหง่อาณาจกัรล้านนานัน้

อยูบ่นพืน้ฐานของอารยะธรรมท่ีเจริญรุ่งเรือง ก่อนหน้างานสถาปัตยกรรมในช่วงระยะเวลาท่ีมีแรง

บนัดาลใจมาจาก 2 แห่งวัฒนธรรมท่ีส าคญั ศิลปะหริหุญชัย และศิลปะพุกามจากประเทศพม่า 

หลกัฐานทางสถาปัตยกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการสืบทอดศิลปะหริหญุชยั ได้แก่เจดีย์เหล่ียมหรือกู่

ค า วดักู่ค า เวียงกมุกามจงัหวดัเชียงใหม ่โดยวดันีไ้ด้ปรากฏในต านานกล่าวว่าพญามงัรายโปรดให้

สร้างขึน้ภายหลงัการสร้างเวียงกมุกามในราวปี พ.ศ. 1847 จากรูปทรงต้นแบบมาจากเจดีย์วดักู่กด 

วดัจามเทวี จงัหวดัล าพนู 

ทวีศกัดิ์ เกียรติวีระศกัดิ์6 ท าการศึกษาเร่ืองผังเมืองโบราณล้านนาเวียงกุมกาม อ าเภอ

สารภี จังหวัดเชียงใหม่ ผังเมืองโบราณล้านนาเวียงกุมกามเป็นการศึกษาองค์ความรู้ด้าน

ประวตัิศาสตร์สถาปัตยกรรม โดยการศึกษาผังเมืองโบราณเวียงกุมกามนีไ้ด้มีความส าคญัเป็น

รอยตอ่เช่ือมของพฒันาการผงัเมืองชว่งระหว่างเมืองหริหญุชยักบัเมืองเชียงใหม่ ปัจจุบนัเป็นเมือง

โบราณท่ีเต็มไปด้วยซากโบราณสถานจ านวนมากท่ีได้มีการขุดแต่งบูรณะตัง้แต่ พ.ศ. 2528 มา

จนถึงปัจจบุนั แตค่วามรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัเวียงกมุกามยงัมีเนือ้หาไม่ครอบคลมุและมีความไม่ชดัเจน

บางเร่ือง 

                                                           
5 ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, ศิลปะล้านนา, (กรุงเทพฯ : มติชน , 2556), 15. 
6 ทวีศกัดิ์ เกียรตวิีระศกัดิ,์ “การศกึษาผงัเมืองโบราณล้านนา : เวียงกมุกาม อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม”่( วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต บณัทิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปกร, 2548), จ. 
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ป่ินรัชฎ์ กาญจนษัฐิติ7 ได้กล่าวถึงสถาปัตยกรรมและชมุชนประวตัิศาสตร์ท่ีเป็นมรดกทาง

วฒันธรรมท่ีมีคณุคา่   และเป็นทรัพยากรทางวฒันธรรมท่ีสามารถน ามาสร้างประโยชน์เพ่ือสงัคม

ปัจจุบันได้ การด าเนินการอนุรักษ์และการจัดการสถาปัตยกรรมและชุมชน เม่ือพิจารณาถึง

องค์ประกอบหลกัท่ีเก่ียวข้องกบัการท่องเท่ียวละการอนรัุกษ์ภายในพืน้ท่ีส าคญัทางวฒันธรรมอนั

ประกอบไปด้วย ทรัพยากรทางวฒันธรรม ชมุชนธุรกิจท่องเท่ียวจะพบว่าการวางแผนการจดัการ

พืน้ท่ีเพ่ือการทอ่งเท่ียวประกอบขึน้ด้วยหลากหลายหน่วยงานและหลากหลายความต้องการ 

ICOMOS THAILAND8 ยงัได้ให้ความหมายการจดัการมรดกทางวฒันธรรม หมายถึงการจดัการ

ทรัพย์สมบตัิทางวัฒนธรรมท่ีตกทอดมาจากรุ่นก่อน อันเป็นประจักษ์พยานของพัฒนาการทาง

ประวตัิศาสตร์ เป็นผลผลิตท่ีได้จาการประดิษฐ์ คิดค้น คดัเลือก ปรับปรุง สร้างสรรค์ของบรรพชน 

ท่ียึดถือ เรียนรู้ สืบทอดและปฏิบตัิกันมาจนถึงในวิถีชีวิตร่วมสมยัท่ีสาธารณชนเข้าถึงและรับรู้ได้

รวมทัง้ดแูลรักษาจดัการเพ่ือให้คนรุ่นหลงัได้สืบทอด 

DANIDA9 ได้กล่าวไว้ว่า การจดัการมรดกทางวฒันธรรมหมายถึง การจดัการพืน้ท่ีหรือ

สิ่งแวดล้อมท่ีสะท้อนถึงโฉมหน้าทางประวัติศาสตร์ ท่ีส าคญัของมนุษยชาติซึ่งสัมพันธ์กับองค์

ความรู้และคา่นิยมร่วมกนัของสงัคม บอกเล่าเร่ืองราวท่ีมนษุย์ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ กิจกรรม

ของผู้คน และขนมธรรมเนียมประเพณีปฏิบตัใินประวตัศิาสตร์ท่ีผา่นมาเพ่ือให้คงอยู่ตอ่ไป 

                                                           
7 ป่ินรัชฏ์  กาญจนษัฐิติ, การอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมและชุมชน, (กรุงเทพฯ : จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2552), 20. 
8 ICOMOS THILAND คือ คณะกรรมการโบราณสถานแหง่ชาตวิา่ด้วยสภาโบราณสถานระหวา่งประเทศ. 
9 DANIDA ( Danish Development  Assistance ) คือโครงการวา่ด้วยความชว่ยเหลือและพฒันาระหวา่งประเทศเดนมาร์ก 



 

บทที่ 2 

ประวัตศิาสตร์และความเป็นมาของเวียงกุมกาม 

2.1 ประวัตศิาสตร์ความเป็นมาของเวียงกุมกาม 

เวียงกมุกามนัน้มีปรากฏในเอกสารต านานหลายฉบบัโดยกลา่วว่า พญามงัรายได้โปรดให้

สร้างขึน้ในภายหลงัจากท่ียกกองทพัจากแคว้นโยนกซึง่อยู่ในแอง่ท่ีราบเชียงรายมายดึครองเมือง

หริหญุไชยได้ในพ.ศ. 1824 ตอ่มาทรงมอบเมืองหริหญุไชยให้อ้ายฟ้าปกครองแทนพระองค์ จากนัน้

พญามงัรายเสดจ็ไปสร้างเมือง ณ ทิศเบือ้งตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองหริหญุไชยประทบัอยูไ่ด้ 3 

ปีเห็นเป็นลุม่ท่ีล าบากจงึมาย้ายมาสร้างเมืองใหมเ่ม่ือ พ.ศ. 1829 10 มีช่ือเรียกวา่เวียงกมุกามโดย

โปรดให้ขดุคเูวียงทัง้ส่ีด้านไขแมน่ า้ปิงให้ขงัไว้ในคเูวียงและตัง้ล าเวียงกรอบทกุเบือ้ง ซึ่งตรงกบั

แผนผงัของเวียงกมุกามเป็นผงัรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าวางตวัในแนวตะวนัออกเฉียงใต้ถึงตะวนัตกเฉียง

เหนือ   ก่อนการสร้างเวียงกมุกามนัน้ในบริเวณวดัการโถมยงัคงมีชมุชนท่ีมีฐานะเป็นหมูบ้่าน

ขึน้กบัการปกครองของเมืองหริหญุชยัมาก่อน พญามงัรายก็ยกพลย้ายไปตัง้ถ่ินฐานบ้านเรือนท่ี 

เชียงกุ่มกวม แมน่ า้ระมิง  พญามงัรายประทบัอยูจ่นถึง พ.ศ. 1835 โดยได้พบชยัภมูิท่ีเหมาะสมท่ี

จะสร้างเมืองแหง่ใหมใ่นบริเวณเชิงดอยสเุทพ ตอ่มาจงึทรงสร้างเมืองใหมเ่สร็จและย้ายไปประทบั

ท่ีเมืองเชียงใน พ.ศ. 1839 นัน่เอง  

ในปัจจบุนัร่องรอยของเวียงกมุกามนัน้ปรากฏอยู่ในเขตพืน้ท่ีต าบลทา่วงัตาล อ าเภอสารภี 

จงัหวดัเชียงใหม ่โดยระยะห่างจากเมืองเชียงใหมไ่ปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ประมาณ 5 

กิโลเมตร โดยลกัษณะท่ีตัง้และรูปร่างของเวียงกมุกามนัน้จากการศกึษาภาพถ่ายทางอากาศและ

จากการส ารวจร่องรอยคนู า้คนัดนิท่ีเป็นก าแพงเวียงโบราณท่ีเหลืออยูพ่บว่า11 เวียงกมุกามมีผงัเป็น

รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ามีความยาวประมาณ 850 เมตร ไปตามแนวทิศตะวนัออกเฉียงใต้สู่ทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือ และกว้างประมาณ 600เมตร ตวัเมืองยาวตามล าน า้ปิงสายเดมิท่ีเคยไหลไป

ทางด้านทิศตะวนัออกของเมือง  

                                                           
10 สรัสวดี ออ๋งสกลุ, เวียงกุมกาม การศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนโบราณในล้านนา, (เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ม่ิงเมือง, 2537), 21. 
11 สรุพล ด าริห์กลุ, ประวัติศาสตร์และโบราณคดีล้านนา(แผ่นดินล้านนา), (กรุงเทพฯ,เมืองโบราณ, 2539 ), 18. 
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ภาพท่ี 2 : แผนท่ีแสดงลกัษณะทีต่ัง้และลกัษณะภมูิประเทศเวยีงกมุกาม 

ที่มา:  ดดัแปลงมาจาก กรมแผนท่ีทหาร 

 

อยา่งไรก็ตามอาณาเขตของเวียงกมุกามนัน้นา่จะยงัคงมีปัญหาอยู่โดยเฉพาะแนวของก าแพง

เมืองของเวียงกมุกามทางด้านทิศตะวนัตกและด้านทิศเหนือเพราะแนวคแูละคนัดินตัง้แตห่น้าวดั

พระเจ้าองค์ด าตอ่เน่ืองถึงวดัปู่ เปีย้ท่ีเข้าใจวา่เป็นแนวก าแพงและคเูมืองนัน้เดิมเป็นล าเหมืองขนาด

เล็กต่อมาได้ขุดลอกขยายขึน้ใหม่จนมีสภาพคล้ายจะเป็นแนวคูของเวียงกุมกาม ดงันัน้ในสมัย

โบราณเวียงกมุกามจะตัง้อยู่บนฝ่ังทิศตะวนัตกหรือฝ่ังเดียวกบัเมืองเชียงใหม่ แตเ่น่ืองจากกระแส
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ของแมน่ า้เปล่ียนทิศทาง จึงท าให้ปัจจบุนันีเ้วียงกมุกามเปล่ียนมาตัง้อยู่ฝ่ังทิศตะวนัออก ช่วงเวลา

ของการเปล่ียนแปลงกระแสน า้คาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 23 ซึ่งขณะนัน้บ้านเมืองเกิด

ความวุ่นวายเน่ืองด้วยพม่าเข้ามายึดครองและเกิดการแย่งชิงอ านาจกัน การเปล่ียนแปลง

กระแสน า้ครัง้นัน้ท าให้เกิดน า้ท่วมเวียงกมุกามครัง้ใหญ่จนท าให้ล่มสลาย และวดัวาอารามจมอยู่

ใต้ดนิทรายจนเป็นเมืองร้างในท่ีสดุ โดยผู้วิจยัได้ท าการแบง่ชว่งเวลาของเวียงกมุกามไว้ดงันี ้

 

2.1.1 เวียงกุมกามในสมัยราชวงศ์มังราย (พ.ศ. 1839-2101) 

 หลังจากสร้างเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองหลวงแล้วเวียงกุมกามก็มิได้สิน้สลายลงคงเป็น

ชมุชนสืบต่อมาเวียงกมุกามเป็นชมุชนขนาดใหญ่พอสมควร โดยดจูากซากวดัร้างในเวียงกมุกาม

ซึ่งมีจ านวนนบัสิบวดัและมีร่องรอยการซ่อมแซมของเดิมซึ่งแสดงถึงความเป็นชุมชนสืบมาอย่าง

ตอ่เน่ืองจนสิน้สมยัราชวงศ์มงัรายเน่ืองจากเวียงกมุกามมีท่ีตัง้อยู่ใกล้เมืองเชียงใหม่จึงอยู่ภายใต้

การปกครองโดยตรงของกษัตริย์และมีฐานะเป็นเวียงบริวารกษัตริย์และพระญาติวงศ์เสด็จไป

ประทบัพกัผ่อนในเวียงกุมกามจึงมีการท านุบ ารุงเวียงกุมกามให้มีความเจริญควบคูก่ับเชียงใหม่

และผลจากการอยู่ใกล้เชียงใหม่ท าให้เวียงกุมกามมีหน้าท่ีเป็นด่านป้องกันข้าศึกท่ีจะเข้าตีเมือง

เชียงใหมก่ษัตริย์จะควบคมุเวียงกมุกามไว้ในอ านาจไมใ่ห้เวียงกมุกามเป็นฐานก าลงัส าหรับศตัรู 

  

2.1.2  เวียงกุมกามล่มสลายเน่ืองจากน า้ท่วมครัง้ใหญ่ในสมัยพม่าปกครอง  

(พ.ศ. 2101-2317) 

 น า้ท่วมอย่างรุนแรงเป็นภัยธรรมชาติท่ีท าลายเวียงกมุกามให้สลายตวัลงเหตกุารณ์ครัง้นี ้

ท าให้เวียงกุมกามเสียหายมากเพราะหลักฐานจากการขุดแต่งวดัร้างในเวียงกุมกามของหน่วย

ศิลปากรท่ี 4 พบซากวดัร้างจมอยู่ใต้ตะกอนท่ีแม่น า้พดัพามาระดบัพืน้ดินเดิมของวดัจึงอยู่ต ่ากว่า

พืน้ดินในปัจจบุนัประมาณ 1.50 - 1.80 เมตร สภาพวดัท่ีอยู่จมลึกลงไปจากพืน้ดินปัจจุบนัเป็น

อยา่งมากเวียงกมุกามจงึได้ช่ือวา่ “เมืองใต้ดิน” ความเสียหายท่ีเกิดขึน้ท าให้ยากท่ีจะฟืน้ฟูเวียงกมุ

กามให้กลบัสูส่ภาพเดมิเวียงกมุกามจงึถกูปลอ่ยทิง้ให้ร้างไปประกอบกบัในชว่งท่ีน า้ท่วมใหญ่อยู่ใน

สมยัพม่าปกครองซึ่งมีสภาพบ้านเมืองท่ีมีความแตกแยกทางการเมืองย่อมไม่มีเวลามาท านบุ ารุง
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เวียงกุมกาม และแม้แต่ต านานพืน้เมืองเชียงใหม่ก็ไม่บนัทึกเหตุการณ์น า้ท่วมใหญ่เวียงกุมกาม

ทิศทางของกระแสน า้ท่ีไหลทะลกัเข้าเวียงกมุกามมาจากทิศเหนือและทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ โดย

ไหลเข้ามาในแนวระหว่างวดัอีค่างและวดัปู่ เปีย้ท าให้บริเวณ 2 วดัดงักล่าวถกูตระก้อนท่ีน า้พดัพา

มาจมฝังลึกมากกว่าบริเวณอ่ืนคาดว่าก าแพงเวียงกุมกามด้านตะวันตกอาจจะจมอยู่บริ เวณ

ระหว่างวดัอีค่างและวดัปู่ เปีย้และได้ถกูน า้ท าลายลงในเหตกุารณ์น า้ท่วมใหญ่ครัง้นีเ้พราะสภาพ

ปัจจบุนัไมพ่บร่องรอยของก าแพงเวียงด้านทิศตะวนัตกเลย12 

 สาเหตจุากน า้ท่วมเวียงกมุกามรุนแรงท าให้แม่น า้ปิงเปล่ียนร่องน า้จากเดิมแม่น า้ปิงเดิม

เคยไหลไปทางทิศตะวนัออกของเวียงกมุกามซึง่เป็นแนวของแม่น า้ปิงในปัจจบุนัแม่น า้ปิงจึงไม่ไหล

ผ่านเวียงกุมกามและเวียงล าพูนซึ่งในอดีตแม่น า้ปิงไหลผ่านเวียงเชียงใหม่เวียงกมุกามและเวียง

ล าพูนทัง้ 3 เวียง ดงักล่าวจะอยู่ทางด้านตะวนัตกของแม่น า้ปิงเช่นเดียวกนัการติดต่อส่ือสารกนัก็

ไม่ต้องข้ามแม่น า้ปิงแตก่ารเดินทางจากเวียงเชียงใหม่ไปเวียงกมุกามในปัจจบุนัจะต้องข้ามแม่น า้

ปิง  

 

2.1.3  เวียงกุมกามกับการเป็นชุมชนอีกครัง้หน่ึง สมัยรัชกาลที่ 5 

 เวียงกมุกามมีสภาพเป็นชมุชนอีกครัง้หนึง่ในสมยัรัชกาลท่ี 5 แหง่กรุงรัตนโกสินทร์มีการตัง้

ชุมชนใหม่ขึน้และแผ่ขยายไปทั่วท าให้พืน้ท่ีในเขตเวียงกุมกามถูกจับจองเป็นท่ีอยู่อาศยัและถือ

กรรมสิทธ์ิโดยราษฎรท่ีเข้ามาอยู่ในเวียงกุมกามขณะนัน้มีทัง้กลุ่มลัวะกลุ่มมอญและพืน้เมือง

ภายใต้ช่ือ “บ้านช้างค า้” จากการบอกเล่าของผู้สงูอายซุึ่งเกิดท่ีเวียงกมุกามได้เล่าถึงการเข้ามาตัง้

บ้านเรือนอยู่อาศัยภายในเวียงกุมกามเป็นเวลานานต่อกันมาถึง 3 ชั่วคนแล้วหากเทียบเป็น

ระยะเวลาตรงกบัสมยัรัชกาลท่ี 5 เม่ือเทียบกบัระยะเวลาการซอ่มเจดีย์วดักานโถมเป็นรูปช้างค า้จะ

อยู่ในช่วงปลายสมยัรัชกาลท่ี 5  เพราะการซ่อมเจดีย์วัดกานโถมอยู่ในรุ่นเดียวกับการซ่อมเจดีย์  

วดักู่ค าหรือวดัเจดีย์เหล่ียมซึ่งถูกเปล่ียนแปลงเป็นศิลปะแบบพม่าเช่นเดียวกันหลกัฐานจากการ

บอกเล่าจึงสอดคล้องกับหลกัฐานทางโบราณคดีแสดงว่าอย่างน้อยตัง้แตส่มยัรัชกาลท่ี 5 ในเวียง

กมุกามมีการย้ายเข้ามาอยู่อาศยักนัแล้วจึงมีการซ่อมแซมวดักานโถมให้พ้นจากสภาพวดัร้างการ

                                                           
12 สรัสวดี อ๋องสกุล, ชุมชนโบราณในแอ่งเชียงใหม่-ล าพูน, (เชียงใหม ่: ส ำนกัพิมพ์ิอมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชซ่ิง , 2543), 30. 
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ซ่อมแซมเจดีย์วดักานโถมเป็นรูปช้างค า้ท าให้เวลาตอ่มาหมู่บ้านเล็กๆ แห่งนีไ้ด้ช่ือว่า บ้านช้างค า้ 

และเรียกวดัช้างค า้แทนช่ือเดิม คือ  วดักานโถมทัง้นีเ้พราะชาวบ้านท่ีย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ไม่ทราบ

ประวตัิความเป็นมาของวดักานโถมและเวียงกมุกามเน่ืองจากเวียงกมุกามร้างไปหลายร้อยปีแล้ว

หมู่บ้านช้างค า้มีวัดกานโถมหรือวัดช้างค า้เป็นวดัประจ าหมู่บ้านนับเป็นวัดเดียวภายในเวียงกุม

กามท่ีไม่เป็นวัดร้างส่วนวัดอ่ืนๆยังถูกทิง้รกร้างต่อไป  ในช่วงประมาณพ.ศ. 2471 มีการขยาย

การศึกษาเข้าสู่หมู่บ้านช้างค า้โรงเรียนวัดช้างค า้เป็นโรงเรียนประชาบาลประจ าหมู่บ้านการ

ก่อสร้างโรงเรียนวดัช้างค า้ได้ปรับพืน้ท่ีซึ่งเดิมเป็นวิหารกานโถมท่ีมีเนินดินปกคลมุอยู่จึงท าให้ซาก

โบราณสถานถกูท าลายลงไปอย่างน่าเสียดายตอ่มาวิหารกานโถมจึงได้ รับการขดุแตง่บรูณะ พ.ศ. 

2527 แตน่ัน้มาเร่ืองราวของเวียงกมุกามจงึถกูแพร่หลาย13 

           สภาพหมู่บ้านช้างค า้เม่ือประมาณ 30-40 ปี ท่ีผ่านมาเป็นหมู่บ้านเล็กๆ สภาพเป็นป่ารกมี

บ้านประมาณ 20 หลงัคาเรือน แตล่ะบ้านสร้างหา่งกนัผู้คนส่วนใหญ่เป็นญาติกนัด้วยเหตนีุต้ระกูล

เก่าของบ้านช้างค า้จะตัง้นามสกลุคล้ายกนั เช่น กาบศรี กาบย้อย กาบทอง กาบขาว และกาบรส 

ลกัษณะการอยู่อาศยัแบบช่วยเหลือเกือ้กลูกนัคนในหมู่บ้านรู้จกักันหมดถนนในหมู่บ้านเป็นเพียง

ทางเท้าท่ีชว่ยกนัท าหากต้องการจะเข้าไปในเวียง (ตวัเมือง) ก็จะเดินไปในหมู่บ้านไม่มีตลาดตลาด

ท่ีอยูใ่กล้ คือ ตลาดหนองหอยสภาพการใช้พืน้ท่ีภายในเวียงกมุกามในปัจจบุนัแตกตา่งกนัแบง่เป็น 

2 เขต14 คือ 

 1) ด้านตะวนัออกของเวียงกมุกาม ช่วง พ.ศ. 2520  มีลกัษณะเป็นพืน้ท่ีลุ่มต ่ากว่าด้าน

ตะวนัตกพืน้ท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีนาและสวนผกัเม่ือถึงฤดทู านาชาวบ้านก็จะลงท านาพืน้ท่ีตัง้แตห่น้า

วดักานโถมไปจนจรดก าแพงเวียงด้านตะวนัออกเป็นท่ีนาส่วนด้านเหลือใกล้วดัหวัหนองส่วนใหญ่

ท าสวนผกัชาวสวนจะน าผกัไปขายในเวียงเชียงใหม่น่าสงัเกตว่าด้านตะวนัออกของเวียงกุมกาม

เป็น “กลางทุ่ง” จะไม่มีผู้คนเข้าไปอาศยัอยู่แตห่ลงัจาก พ.ศ. 2535 ก็เร่ิมมีการถมท่ีนาสร้างบ้าน

โดยเฉพาะบริเวณท่ีรถยนต์เข้าถึงสภาพเช่นนีท่ี้นาด้านตะวนัออกจึงได้กลายเป็นท่ีอยู่อาศยัมากขึน้

เป็นล าดบับริเวณด้านตะวนัออกยงัมีซากโบราณสถานร้างกระจายตวักนัวดัท่ีขดุแตง่ไป คือ วดัหวั

                                                           
13 สรัสวดี ออ๋งสกลุ, เวียงกุมกาม การศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนโบราณในล้านนา, พิมพ์ครัง้ที่ 2 ( เชียงใหม ่: โรงพิมพ์วิทอิน 
ดีไซน์ จ ากดั, 2546), 18. 
14 สหวฒัน์ แน่นหนา และคนอ่ืนๆ, เวียงกุมกาม เมืองโบราณใต้ตะกอนทราย, (มปพ, เชียงใหม่ 2547),10. 
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หนอง วดัไม้ซ้ง นอกจากนัน้มีสภาพเป็นโบราณสถานท่ียงัไม่ได้รับการขดุแต่งบรูณะโบราณสถาน

แตล่ะแหง่จะมีร่องรอยการขดุหาของมีคา่จนเจดีย์พรุนไปหมดการขดุหาของมีคา่มีมาช้านานตัง้แต่

ก่อนสงครามโลกครัง้ท่ี 2 แล้วจากการส ารวจภายในเวียงกุมกามมีข้อสงัเกตว่าบริเวณด้านเหนือ

ใกล้ก าแพงเวียงซึง่อยูใ่กล้แมน่ า้ปิง (ปิงหา่ง) จะเป็นท่ีตัง้ของวดัขนาดใหญ่เช่น วดัอีคา่ง วดักมุกาม 

และวดัหวัหนอง สภาพซากโบราณสถานและโบราณวตัถหุนาแน่นกว่าทางด้านใต้ของเวียงในเขต

สวนผกัใกล้วดัหวัหนองตามแปลงผกัพบเศษเคร่ืองปัน้ดินเผากระจดักระจายเป็นจ านวนมากแสดง

วา่ต าแหน่งท่ีใกล้แม่น า้ปิง (ปิงห่าง) มีผู้คนอยู่หนาแน่นเน่ืองจากสามารถใช้น า้ได้สะดวกส่วนด้าน

ใต้ของเวียงกมุกามมีวดัขนาดเล็กเช่นวดัไม้ซ้งกู่ลิดไม้และพบเศษเคร่ืองปัน้ดินเผาตามพืน้ดินจะมี

น้อยกวา่ด้านเหนือเป็นไปได้วา่ขณะท่ีเวียงกมุกามมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่นัน้ภายในเวียงกมุกามมี

ผู้คนอยูอ่ยา่งหนาแนน่ด้านตอนเหนือและกระจายตวัอยู่ทัว่ไปในด้านตอนใต้ 
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ภาพท่ี 3 : สภาพพืน้ท่ีเมืองเก่าเวียงกมุกามในปี พ.ศ. 2520 
ท่ีมา : ดดัแปลงมาจาก กรมแผนท่ีทหาร 

 

2) ด้านตะวนัตกของเวียงกมุกาม เป็นเขตชมุชนมีบ้านเรือนและสวนล าไยในช่วงปี พ.ศ.

2520 เวียงกมุกามมีสภาพชุมชนเป็นสงัคมหมู่บ้านชนบทท่ีเงียบสงบคนในหมู่บ้านมีอาชีพท านา

ท าสวนและรับจ้างร้านค้ามีเพียง 2  ร้านสภาพบ้านมีหลายแบบตามฐานะแต่รวมแล้วเป็นบ้านท่ี

เรียบง่ายตามแบบท่ีเห็นในชนบทความเปล่ียนแปลงในเวียงกมุกามในระยะหลงั พ.ศ. 2535  จนถึง

ปัจจบุนั คือ การย้ายเข้ามาอยู่ในเวียงกมุกามของคนจากท่ีอ่ืนมีโครงการจดัสรรท่ีดินและโครงการ

บ้านจดัสรรและการซือ้ท่ีดินจากชาวบ้านเอง ด้วยเหตนีุไ้ด้เกิดการสร้างบ้านตามแบบชนชัน้กลาง

ในเมืองซึง่แปลกแยกกบัโบราณสถานโดยเฉพาะด้านตะวนัออกของเวียงกมุกามเปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็วและเสียหายกว่าด้านตะวันตกสาเหตท่ีุมีการย้ายเข้ามาอยู่อาศยัในเวียงกุมกามขึน้มาก
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เพราะเมืองเชียงใหม่ขยายตวัออกไปโดยรอบโดยปราศจากการวางแผนเวียงกมุกามซึ่งอยู่ใกล้กับ

เชียงใหม่จึงเป็นแหล่งหนึ่งท่ีถูกขยายตัวเข้ามาสังคมในเวียงกุมกามได้เปล่ียนแปลงไปสภาพ

บ้านเรือนหนาแน่นขึน้ตามล าดบัและท่ีจะเป็นปัญหามาก คือ การสร้างบ้านใกล้กับโบราณสถาน

ท าให้เสียทศันียภาพ 

 

2.1.4 เวียงกุมกามในปัจจุบัน 

 เวียงกมุกามในปัจจุบนั (ดแูผนท่ี 4.3 ประกอบ) ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของเมือง

เชียงใหมห่า่งจากตวัเมืองเชียงใหมป่ระมาณ 5 กิโลเมตรอยู่ในเขตอ าเภอเมืองเชียงใหม่และอ าเภอ

สารภี ครอบคลุมพืน้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหอย อ าเภอเมืองเชียงใหม่ อบต.ท่าวงัตาล 

และ อบต.หนองผึง้ อ าเภอสารภีในพืน้ท่ี 6 ชมุชน คือ 1) บ้านเจดีย์เหล่ียม 2) บ้านป่าเปอะ 3) บ้าน

ช้างค า้ 4) บ้านศรีบญุเรือง 5) บ้านเสาหิน และ 6) บ้านหนองผึง้เหนือ15 บริเวณพืน้ท่ีซึ่งเป็นท่ีตัง้

ของชมุชนดงักลา่วมีซากโบราณสถานกระจดักระจายฝังจมอยู่ในตระกอนดินท าให้เวียงกมุกามได้

ช่ือวา่เป็นนครโบราณใต้พิภพหรือเมืองใต้ดนิในสว่นของชมุชนเวียงกมุกามท่ีคนในชมุชนมีส่วนร่วม

ในการจดัการท่องเท่ียวเวียงกุมกามอย่างเห็นได้ชดัมีเพียง 3 ชุมชน คือชุมชนบ้านช้างค า้ ชุมชน

บ้านเจดีย์เหล่ียม และชมุชนบ้านป่าเปอะ เน่ืองมาจากมีแหล่งโบราณสถานท่ีสมบรูณ์และสวยงาม

อยูใ่นพืน้ท่ีซึง่เอือ้ประโยชน์ตอ่การจดัเส้นทางรถรางและรถม้าเพ่ือการท่องเท่ียวในเวียงกมุกาม 

                                                           
15

 สรัสวดี ออ๋งสกลุ,เวียงกมุกาม การศกึษาประวติัศาสตร์ชมุชนโบราณในล้านนา, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 ,เชียงใหม ่, โรงพิมพ์วิทอิน 
ดีไซน์ จ ากดั, 2546 



  18 

 

ภาพท่ี 4 : สภาพพืน้ท่ีเมืองเก่าเวยีงกมุกามในปัจจบุนั 
ที่มา :  กรมแผนที่ทหาร 

 

ตัง้อยู่ไม่ไกลจากเมืองเชียงใหม่จึงท าให้ได้รับอิทธิพลจากการขยายตวัทางด้านเศรษฐกิจ

การพัฒนาด้านต่างๆ จากภาครัฐ ความต้องการท่ีอยู่อาศัยจากชุมชนนัน้ส่งผลท าให้พืน้ท่ี

โบราณสถานถกูรุกล า้และขาดการดแูลจากประชาชนในท้องถ่ินรวมทัง้ได้มีการอพยพเข้ามาตัง้ถ่ิน

ฐานในพืน้ท่ี  ซึ่งไม่มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับประวตัิศาสตร์ความเป็นมาและความส าคญั

ของพืน้ท่ี ท าให้ขาดจิตส านึกในเร่ืองความเป็นชุมชนโบราณไม่มีส่วนร่วมในการดูแลรักษา และ
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ไม่ให้ความร่วมมือกบัภาครัฐในการดแูลรักษาโบราณสถานเพราะเกรงว่าจะถูกเวนคืนท่ีดินท าให้

ต้องอพยพไปหาท่ีอยู่อาศยัใหม่ ภาครัฐเองก็ขาดแคลนงบประมาณในการดแูลรักษาเป็นเหตใุห้

เกิดปัญหาในชมุชนคือโบราณสถานมกัถกูบกุรุกถกูท าลายให้เส่ือมโทรมลงตามกาลเวลา  

 
2.2 ประวัตศิาสตร์ศิลปกรรมเวียงกุมกาม  

หลักฐานทางโบราณคดีท่ีค้นพบในเวียงกุมกามนัน้มีมากมายทัง้โบราณสถานและ

โบราณวตัถ ุเวียงกมุกาม นัน้พบหลกัฐานมาแล้วตัง้แต ่พ.ศ. 1913 และจนกระทัง่เม่ือประมาณต้น

ปี พ.ศ. 2527 ได้มีการขดุพบพระพิมพ์ดินเผาเป็นจ านวนมากในบริเวณสนามหญ้าหน้าโรงเรียน

ช้างค า้ กลางเวียงกุมกามทางกรมศิลปากรจึงเข้าไปส ารวจโบราณสถานในเขตของเวียงกุมกาม

ทัง้หมด และเร่ิมทยอยขดุแตง่บูรณะโบราณสถานมาโดยล าดบัจนกระทัง่ปัจจบุนั โดยกรมศิลปกร

ได้ประกาศขึน้ทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ ภายในเขตก าแพงเวียงกุมกาม 25 แห่ง และ

นอกก าแพง 5 แหง่ รวมเป็น 30 แหง่ แตแ่ละแหง่ล้วนมีอายปุระมาณพทุธศตวรรษท่ี 2116 เป็นส่วน

ใหญ่   เน่ืองด้วยจากการก าหนดรูปแบบของศิลปะนัน้ไม่สามารถสืบหาเร่ืองราวการสร้างเวียงกุม

กามได้คงมีแหง่เดียวคือ วดัการโกน ท่ีสามารถศกึษางานด้านศิลปกรรมของเวียงกมุกามได้  ซึ่งวดั

นีเ้คยพบร่องรอยของชมุชนดัง้เดมิก่อนการสร้างเวียงกมุกามโดยได้พบพระพิมพ์ดินเผาสกลุช่างหริ

ภุญชยัราวพทุธศตวรรษท่ี 18 รวมทัง้ยงัพบเคร่ืองถ้วยจีนจากการขุดแตง่ในวดัหนานช้าง ซึ่งเป็น

หลักฐานส าคัญในทางประวัติศาสตร์ศิลปกรรมของเวียงกุมกาม ทัง้ยังมีโบราณสถานและ

โบราณวัตถุท่ีส าคัญและทรงคุณค่าท่ีพบในเวียงกุมกามเพ่ือเป็นข้อมูลและหลักฐานในด้าน

โบราณคดี ในราวพทุธศตวรรษท่ี 21 ตามหลกัฐานท่ีขดุพบ 

 

  

                                                           
16 ส านกัศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่, โบราณคดีสามทศวรรษที่เวียงกุมกาม,  (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2548), 10. 



  20 

ภาพท่ี 5 : โบราณสถานในเวียงกมุกาม วดัช้างค า้ 

 

ภาพท่ี 6: โบราณสถานในเวียงกมุกาม วดัอีขา่ง  
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นอกจากนัน้โบราณสถานในเวียงกุมกามก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งท่ีสามารถศึกษารูปแบบทรง

สถาปัตยกรรมและลวดลายปนูปัน้อายปุระมาณพทุะศตวรรษท่ี 21 ซึ่งสามารถพบได้ทัว่ไปในเวียง

กมุกามตามประวตัศิาสตร์นัน้เวียงกามกามได้ถกูสร้างขึน้ในสมยัพญามงัรายเป็นราชธานีหลงัจาก

นัน้พญามงัรายได้สร้างเมืองใหม่และทรงย้ายราชธานีแตเ่วียงกุมกามไม่ได้ถูกปล่อยร้าง  แตเ่ป็น

เมืองทา่ท่ีส าคญัส าหรับการน าสิ่งของลงไปขายทางโดยผา่นแมน่ า้ปิงตามหลกัฐานทางโบราณวตัถุ

ท่ีได้พบเคร่ืองถ้วยชามท่ีถกูผงัไว้ในดินนัน้ สนันิฐานได้ว่างานศิลปกรรมของเวียงกมุกามนัน้ไม่ได้

หายไปแต่ถูกกระแสน า้ของแม่น า้ปิงท่ีเปล่ียนเส้นทางท าให้เมืองจมอยู่ใต้บาดาลจนมีการขุดพบ

และได้รับการบรูณะเพ่ือให้เป็นแหลง่เรียนรู้ทางโบราณคดี  

2.3 รูปแบบของงานศิลปกรรมในเวียงกุมกาม 

ศึกษารูปแบบและวิวัฒนาการของโบราณสถาน โบราณวัตถุในเวียงกุมกาม เพ่ือท่ีจะ

สามารถแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามช่วงยุคสมัยเน่ืองจากเวียงกุมกามนัน้อยู่ในหลายช่วงเวลาและ

สามารถจ าแนกงานศิลปกรรมได้ เม่ือประมาณต้นปี17 พ.ศ. 2527  ได้มีการขดุพบพระพิมพ์ดินเผา

เป็นจ านวนมากในบริเวณสนามหญ้าหน้าโรงเรียนช้างค า้กลางเวียงกมุกามทางกรมศิลปากรจึงเข้า

ไปส ารวจโบราณสถานในอาณาเขตของเวียงกุมกามทัง้หมด และเร่ิมทยอยขุดแต่งบูรณะ

โบราณสถานมาโดยล าดบัจนกระทัง่ พ.ศ. 2547 พบว่ามีโบราณสถานทัง้สิน้  27 แห่ง โดย

โบราณสถานเหลา่นีไ้ด้มีการขดุแตง่และบรูณะทัง้ท่ีสมบรูณ์และไม่สมบรูณ์ไปแล้วจ านวน  24 แห่ง 

ในการส ารวจและขดุแตง่นีไ้ด้ค้นพบรูปแบบทางศลิปกรรมในเวียงกมุกาม 

  

                                                           
17 จิรศกัดิ์ เดชวงศ์ญา, ประวัติศาสตร์และศิลปกรรมเวียงกุมกาม, ( เชียงใหม,่สถาบนัพฒันาเมือง, 2548), 25. 
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ภาพท่ี 7 : แผนผงัแสดงต าแหนง่วดัและโบราณสถานในเวียงกมุกาม 

ที่มา:  กรมศิลปากร 

 

2.3.1 รูปแบบและแผนผังวัดในเวียงกุมกาม  

เป็นท่ีน่าสงัเกตได้ว่าโบราณสถานท่ีถูกส ารวจและขุดแต่งในเวียงกุมกามนัน้ อยู่กระจัด

กระจายในพืน้ท่ีอ าเภอเมืองเชียงใหม่และข้ามไม่ยงัเขตอ าเภอสารภีจึงถือได้ว่าเวียงกมุกามนัน้ใน

อดีตน่าจะเป็นเมืองท่ีส าคัญ เน่ืองจากได้ค้นพบหลักฐานว่าเป็นเมืองท่ีถูกสร้างขึน้ก่อนเมือง

เชียงใหม ่โบราณสถานในเขตพืน้ท่ีเวียงกมุกามนัน้บางส่วนก็ได้ถกูรุกล า้และบางส่วนก็ได้มีการถือ

ครองกรรมสิทธ์ิ  โดยท่ีมิทราบว่าชัน้ใต้ดินนัน้มีโบราณสถานอยู่แต่บางส่วนก็ยังสมบูรณ์แบบ 

รูปแบบแผนผงัโดยทัว่ไปในเวียงกมุกามนัน้จะมีลกัษณะท่ีใกล้เคียงกนั โดยมีองค์ประกอบหลกัของ

วัด คือวัดส่วนใหญ่หันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีเจดีย์เป็นประธานมีวิหารหลวงอยู่ด้านหน้า 

ส าหรับอโุบสถไมป่รากฏวา่มีทกุวดั18 ซึง่รูปแบบนีก็้จะคล้ายกบัเวียงท่ากานเช่นกนัตามรูปแบบและ

แผนผงัของวดัในเชียงใหม ่

                                                           
18 ศกัดิ์ขยั สายสิงห์ , รายงานการวิจัย เวียงท่ากานพัฒนาการของเมืองโบราณจากหลักฐานโบราณคดีและศิลปกรรม, 
(กรุงเทพ : ส านกัศิลปกรที่ 8 เชียงใหม่, 2552), 40. 
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การวางผงัวดัโบราณในเวียงกมุกามจากหลกัฐานทางการขดุแตง่พบว่าคอ่นข้างจะมีการ

แบง่เป็นสดัสว่นท่ีชดัเจน  โดยจะมีก าแพงแก้วล้อมรอบและมีซุ้มประตโูขงเป็นทางเข้าวดัภายในวดั

จะประกอบด้วยอาคารหลกัคือวิหาร และเจดีย์ท่ีวางตวัอยู่ในแนวแกนเดียวกนั 19  โดยสนันิฐานได้

ว่าน่าจะได้รับอิทธิพลจากศิลปะหริหุญชยัในการสร้างวดัในเวียงกุมกาม ตามประวตัิท่ีปรากฏใน

ต านานได้กล่าวว่าพญามงัรายโปรดให้สร้างเวียงกุมกามใน พ .ศ. 1847 20 โดยสันนิฐานจาก

รูปแบบผงัวดัในเวียงกมุกามนัน้มีความคล้ายกบัรูปแบบผงัวดัในศิลปะหริหญุชยัและได้รับอิทธิพล

รวมทัง้ยงัได้พบหลักฐานทางสถาปัตยกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงการสืบทอดทางศิลปะและอาจจะส่ง

ให้เวียงกมุกาม  

  

                                                           
19

 จิรศกัด์ิ เดชวงศ์ญา,  ประวัตศิาสตร์และศิลปกรรมเวียงกุมกาม, (เชียงใหม,่สถาบนัพฒันาเมือง, 2548), 12.  
20 ศกัดิ์ขยั สายสิงห์ , ศิลปะล้านนา, ( กรุงเทพฯ : มติชน, 2556 ), 38.  
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ภาพท่ี 8: รูปแบบและแผนผังวัดในเวียงกุมกาม 

ภาพท่ี 9 : รูปแบบและแผนผงัวดัในเวียงกมุกาม 
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โดยต าแหน่งของวิหารอยู่ด้านหน้าของเจดีย์เสมอ ต าแหน่งของอุโบสกนัน้ไม่เป็นท่ีแน่น

นอนว่าจะอยู่ต าแหน่งใดแตน่่าจะอยู่ในอาณาบริเวณของวดั โดยส่วนใหญ่แล้วการวางแนววิหาร

และเจดีย์นัน้พบว่าจะวางในแนวแกนทิศตะวันออกเพราะคติความเช่ือทางพุทธศาสนาท่ีว่าทิศ

ตะวนัออกเป็นทิศท่ีพระพทุธเจ้าหนัพระพกัตร์ไปคราวตรัสรู้และสอดคล้องกบัการวางต าแหน่งพระ

ประธานซึ่งจะพบในรูปแบบโบราณสถานใกล้เคียงในเวียงท่ากานก็จะมีการจดัวางผงัวดัใกล้เคียง

กับเวียงกุมกาม แต่อย่างไรก็ตามบางวดัในเวียงกุมกามก็ไม่ได้หันไปทางทิศตะวนัออกอาจสนันิ

ฐานได้ว่าอาจเป็นเพราะเป็นการหนัหน้าเข้าแม่น า้ปิงซึ่งอาจใช้เป็นเส้นทางคมนาคม การวางผงั21

นัน้จะวางเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าคลมุพืน้ท่ีโบราณสถานทัง้หมดโดยการวางผงัวิหารหนัหน้าทางทิศ

ตะวนัออกส าหรับแนวก าแพงนัน้ส่วนมากได้พงัทลาย โบราณสถานท่ียงัคงหลงเหลือหลกัฐานใน

เวียงกุมกามและสามารถน ามาศึกษารูปแบบทางศิลปกรรมได้ประกอบด้วย วิหาร เจดีย์ ซุ้มโขง 

อโุบสถ และแทน่บชูา     

2.3.2 วิหารในเขตโบราณสถานเวียงกุมกาม 

จากหลักฐานทางเอกสารระบุว่าการสร้างวิหารในคติความเช่ือของชาวล้านนาท่ีมี

จดุประสงค์ในการสร้างไว้หลายประการ คือเพ่ือเป็นสถานท่ีประดิษฐานพระพทุธรูป22 ซึ่งความเช่ือ

นีย้งัส่งผลตอ่การสร้างและการบูรณปฏิสงัขรณ์วิหารอย่างต่อเน่ือง จะพบวิหารหลายแห่งในเวียง

กุมกามได้มีการสร้างทบัซ้อนกันอย่างต่อเน่ืองและมีร่องรอยการต่อเติมโครงสร้างหลักจากการ

สร้างครัง้แรกอีกด้วย เน่ืองด้วยวิหารจากเวียงกุมกามล้วนแต่เป็นวิหารท่ีพังทลายไปแล้วทัง้สิน้ 

สว่นหลกัฐานทางโบราณสถานท่ีเหลืออยูน่ัน้สามารถสนันิฐานได้วา่สว่นโครงสร้างฐานนัน้ก่ออิฐถือ

ปนูเน่ืองด้วยพบซากลวดลายปูนปัน้ท่ีประดบัฐานอาคารท าให้สามารถสนันิฐานจากรูปแบบได้ 

ส่วนโครงสร้างหลงัคานัน้เป็นโครงสร้างไม้จึงไม่หลงเหลือสภาพให้เห็นแล้วในปัจจบุนั ดงันัน้จาก

การศึกษารูปแบบของวิหารภายในเวียงกุมกามนัน้จึงจ าเป็นต้องศึกษาจากการสนันิฐานรูปแบบ

ซากโครงสร้างของโบราณสถานและเศษวสัดท่ีุใช้ในการตกแตง่ท่ีได้พบจากการขดุแตง่เท่านัน้และ

แบบวิหารท่ีพบในเวียงกมุกามนัน้สามารถแยกออกเป็น 5 แบบโดยแยกได้ดงันี ้ 

                                                           
21

 ส านกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม,่ โบราณคดีสามทศวรรษที่เวียงกุมกาม, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2548), 10.  
22

 จิรศกัด์ิ เดชวงศ์ญา, ประวัตศิาสตร์และศิลปกรรมเวยีงกุมกาม, (เชียงใหม,่สถาบนัพฒันาเมือง, 2548),28. 
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แบบท่ี 1  วิหารมีแผนผงัรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ายกเก็จด้านหน้า 2 ช่วงและยกเก็จด้านหลงั 1 

ช่วง ซึ่งหากแยกย่อยตามบนัไดทางขึน้แล้วจะพบว่ามีบนัไดขึน้ด้านหน้าเพียงทางเดียว อีกทัง้ยงัมี

อีกแบบท่ีบนัไดขึน้ทางด้านหน้าและสองข้างทางด้านหลงัสดุ จากแผนวิหารแบบท่ี 1 นีส้ามารถสนั

นิฐานได้ว่าคงจะมีหลงัคาซ้อนลดด้านหน้า 2  ซด และซ้อนด้านหลงั 1 ซดเน่ืองด้วยมีเสาคูก่ลาง

ตรงตวัอาคารดงันัน้หลงัคาจะมีการซ้อนกนั 2  ตบั 

แบบท่ี 2  วิหารมีแผนผงัรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ายกเก็จด้านหน้าและด้านหลงัด้านละสองชว่ง 

 

ภาพท่ี 10 : รูปแบบผังวิหารวดัภายในบริเวณเวียงกุมกาม 
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แบบท่ี 3 วิหารมีแผนผงัท่ีมีฐานตอ่เน่ืองกบัอาคารท่ีเรียกว่าวิหารทรงปราสาท โดยแผนผงั

วิหารด้านหน้ามีแผนผงัรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ายกเก็จทัง้ด้านหน้าและด้านหลงัแต่พืน้ท่ียกเก็จด้านหลงั

นัน้มีทางเช่ือมกับอาคาร โดยแผนผงัของวิหารแบบนีแ้พร่หลายในศิลปะพม่าท่ีพุกามและศิลปะ

สุโขทัย จากลักษณะของฐานปัทมท่ีเหลืออยู่ภายในอาคารท าให้สันนิฐานได้ว่าเหนือฐานปัทม

น่าจะมีแท่งส่ีเหล่ียมเช่นเดียวกับวิหารในศิลปะพุกามและทัง้ส่ีด้านของแท่งส่ีเหล่ียมนัน้คง

ประดิษฐานพระพุทธรูปทัง้ส่ีทิศ โดยสันนิฐานว่าส่วนยอดของรูปแบบอาคารนีไ้ม่น่าจะมีศิขร

เหมือนศลิปะพกุาม โดยโครงสร้างหลงัคานา่จะเป็นทรงหลงัคาลาดซ้อนลดกนั 

แบบท่ี 4 วิหารมีแผนผงัรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ายกเก็จด้านหน้าช่วงเดียวกับวิหารวดัธาตขุาว 

โดยแผนผงัแบบนีค้ล้ายกบัว่ามีการซ้อนลดของหลงัด้านหน้าเพียงซดเดียวและผืนหลงัคาอาจจะ

เป็นผืนเดียวกนั  

แบบท่ี 5 วิหารมีแผนผงัรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ายกเก็จทัง้ด้านหน้าและด้านหลงั แตจ่ะมีอาคารท่ี

ขยายออกทางด้านข้างหรือด้านหน้า ลกัษณะของแผนผงัท่ีแตกตา่งไปจากกลุ่มอ่ืนท าให้ไม่แน่นใจ

วา่อาคารท่ีเช่ือมตอ่ออกไปนัน้เป็นการก่อสร้างในคราวแรกสร้างหรือเพิ่มเตมิขึน้ในภายหลงั 

 

เจดีย์ในเวียงกุมกาม 
เจดีย์หรือสถูปของภาคเหนือ ซึ่งชาวล้านนาเรียกว่าธาตุ นิยมสร้างขึน้ส าหรับบรรจุอัฐิธาตุ

เจดีย์แบบล้านนามีแบบส าคญัอยู่ 2 แบบคือเจดีย์ทรงระฆงัและเจดีย์ทรงปราสาท โดยความนิยม

สร้าง    เจดีย์ทัง้สองแบบนีท้ าให้เกิดมีลกัษณะปลีกย่อยต่างๆ กันซึ่งเกิดจากการท ากันมากจึงมี

การคล่ีคลายและผสมระหว่างกนัและการรับอิทธิพลศิลปะจากภายนอก23     เจดีย์ท่ีพบหลกัฐาน

ในเวียงกุมกามมีทัง้ท่ีสามารถจัดแยกประเภทได้และแยกไม่ได้เน่ืองจากพบหลักฐานท่ีขุดค้น

คอ่นข้างจะหลากหลายและสามารถพบหลกัฐานท่ีศึกษาได้โดยแบ่งเป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือเจดีย์

ทรงปราสาท และเจดีย์ทรงระฆงั   

แบบท่ี 1 เป็นแบบเจดีย์ทรงปราสาทคือเจดีย์กู่ค าหรือเจดีย์เหล่ียมวดัเจดีย์เหล่ียม มีลกัษณะ

เป็นเจดีย์ส่ีเหล่ียมท่ีมีเรือนธาตส่ีุเหล่ียมซ้อนกนัอยู่ 5 ชัน้ แตล่ะชัน้จะมีซุ้มไว้พระพทุธรูปอยู่ด้านล่ะ

                                                           
23 สนัติ เล็กสขุมุ, ศิลปะภาคเหนือ:หริหุญชัย-ล้านนา, พิมพ์ครัง้ที่ 3 (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ , 2555),27. 
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สามซุ้มรวมจ านวนทัง้สิน้ 60 ซุ้ม ลกัษณะดงักล่าวคล้ายคลึงกับเจดีย์กู่กุดวดัในวดัจามเทวี และ

สุวรรณเจดีย์ในวัดพระธาตุหริภุญไชย จังหวัดล าพูนเป็นแบบแผนของเจดีย์ในสมัยหริภุญไชย 

ต้นแบบเจดีย์ในลกัษณะดงักล่าวนีย้งัเป็นท่ีถกเถียงกนัซึ่งรูปแบบเจดีย์ไม่ใช่แบบศิลปะพกุามท่ีพบ

ในเขตพืน้ท่ีภาคเหนือ    ตอ่มาเจดีย์เหล่ียมและวดัเจดีย์เหล่ียมก็ได้รับการบรูณะซ่อมแซมครัง้ใหญ่

ใน พ.ศ. 2441  โดยหลวงโยนการวิจิตร (หม่องปันโหย่) ได้จ้างช่างชาวพม่าท าการบรูณะ ด้วยเหตุ

นีล้วดลายเคร่ืองประดบัและพระพุทธรูปในซุ้มเจดีย์จึงถกูเปล่ียนแปลงเป็นศิลปะแบบพม่า24   แต่

กระนัน้รูปทรงและองค์ประกอบต่างๆ ยังแสดงให้เห็นถึงแบบแผนของเจดีย์เหล่ียมอยู่และมีการ

เพิ่มซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปท่ีบริเวณกึ่งกลางของฐานในแต่ละด้านด้วยจึงท าให้มีซุ้มประดบั

พระพุทธรูป 64 ซุ้มจากเดิมท่ีมี 60 ซุ้ม  จึงนบัเป็นโบราณสถานท่ีมีความส าคญัและมีขนาดใหญ่

ท่ีสดุของเวียงกมุกาม 

ภาพท่ี 11 :  เจดย์ีทรงปราสาท วดัเจดย์ีเหลีย่ม เวียงกมุกามเชียงใหม ่ 

  

                                                           
24 สรุพล ด าริห์กลุ, แผ่นดินล้านนา (รวมบทความทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี สังคม และวัฒนธรรมของล้านนา), พิมพ์
ครัง้ที ่2 (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2555), 31. 
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โดยเจดีย์แบบนีมี้มาก่อนการสร้างเมืองเชียงใหม่ วสัดท่ีุใช้ก่อสร้างประกอบด้วยแลงผสม

อิฐเป็นศลิปะท่ีมีความละม้ายกบัศิลปะท่ีเราเรียกว่าทวารวดีมีลกัษณะเหล่ียมเป็นส่วนใหญ่ ส่วนท่ี

สร้างเป็นลักษณะซุ้มทรงปราสาทท่ีปรากฏพระพิมพ์ดินเผานัน้ ไม่ปรากฏว่าสร้างในสมัยนี ้แต่

ปรากฏเป็นรูปแบบของประตโูขงในศิลปะแบบล้านนาในสมัยหลงั รูปแบบของเจดีย์ท่ีว่าเป็นแบบ

เจดีย์เหล่ียมซ้อนเป็นชัน้ๆ ในรูปทรงกรวยเหล่ียมแต่ละชัน้จะมีซุ้มจรน าประดบั25    เจดีย์เหล่ียม

หรือกู่ค า วดัเจดีย์เหล่ียม โดยรูปแบบศลิปะหริหญุชยั คือการท าเป็นเจดีย์ทรงปราสาทท่ีมีเรือนธาตุ

อยู่ในผงัส่ีเหล่ียมซ้อนลดหลัน่กนัขึน้ไปเป็นชัน้ๆแตล่ะชัน้มีจระน าซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปและ

อย่างไรก็ตามเจดีย์องค์นีไ้ด้รับการบูรณะขึน้ใหม่ในสมัยรัชกาลท่ี 5 จากการโดยการพอกปนูทับ 

ปัน้ลวดลายและพระพุทธรูปใหม่มีการก่อคหูาเพิ่มและมีการประดิษฐานพระพุทธรูปท่ีฐานทัง้ 4 

ด้าน ดงันัน้ลกัษณะพระพทุธรูปลวดลายจึงเป็นแบบศิลปะพม่าสมยัหลงัในช่วงกลางพทุธศตวรรษ

ท่ี 25  ซึ่งพม่าอยู่ภายใต้การปกครองขององักฤษแล้ว  ลวดลายจึงเป็นศิลปะพม่าท่ีได้รับอิทธิพล

ศิลปะตะวันตก 26   โดยเปรียบกับเจดีย์ต่างๆ  ของวัดพม่าในเขตภาคเหนือรูปแบบทาง

สถาปัตยกรรมของเจดีย์เหล่ียม นัน้มีความแตกต่างกบัเจดีย์พม่าท่ีได้พบเห็นเพียงแต่รูปแบบการ

ตกแตง่ประดบัลวดลายนัน้ยงัมีแบบพมา่ผสมอยู ่   

 

  

                                                           
25 เสนอ นิลเดช, ศิลปะสถาปัตยกรรมล้านนา (เอกสารประกอบค าบรรยายวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะสถาปัตยกรรม), พิมพ์
ครัง้ที่ 2 (กรุงเทพฯ เมืองโบราณ, 2539), 5. 
26 ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, ศิลปะล้านนา, (กรุงเทพฯ : มติชน , 2556), 28. 
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ภาพท่ี 12 : วัดม่อนค าสิงห์ จงัหวัดล าปาง 
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ภาพท่ี 13 : วดัฉางข้าวน้อยใต้เฉียง จงัหวดัล าพนู 
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ลกัษณะทางสถาปัตยกรรมของเจดีย์เหล่ียมหรือเจดีย์กู่ค าประกอบด้วย ฐานเขียงในผัง

ส่ีเหล่ียมจตัรัุสรับฐานปัทมลกูแก้วกลมยกเก็จกึ่งกลางเหนือฐานเขียงแตล่ะด้านประดบัด้วยจระน า

มมุท่ีก่อย่ืนออกมาจากฐานปัทมลูกแก้วยกเก็จภายในจระน าประดิษฐานพระพุทธรูป 27  มมุเหนือ

ฐานเขียงทกุมมุประดบัสิงห์สว่นแกนกลางของเจดีย์เป็นเรือนธาตทุรงแท่งส่ีเหล่ียมซ้อนลดหลัน่กนั 

5 ชัน้แต่ละด้านมีจระน าภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประทบัยืนด้านละ 3 องค์รวมทัง้หมด 60 

องค์ท่ีบริเวณมุมเหนือเรือนธาตแุต่ละชัน้ประดบัด้วยเจดีย์จ าลองทุกมุมส่วนยอดมีลกัษณะคล้าย

กบับวักลุม่ท่ีคาดทบัด้วยรัดอกรูปลกูแก้วท าให้คล้ายกบับวักลุม่ซ้อนกนัสองชัน้ ถดัไปเป็นปัทมบาท 

ปลี ฉตัรโลหะ  

 

 ภาพท่ี 14 : รูปทรงลวดลายที่ปรากฏลนจระน าซุ้มของเจดีย์เหลีย่ม  

                                                           
27

 จิรศกัด์ิ เดชวงศ์ญา, ประวัตศิาสตร์และศิลปกรรมเวยีงกุมกาม, (เชียงใหม ่: สถาบนัพฒันาเมือง, 2546), 30. 
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ภาพท่ี 15 : สงิห์ประจ ามมุบนฐานเจดีย์เหลีย่ม 
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ภาพท่ี 16 : สว่นยอดของเจดีย์เหล่ียม 
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ซึ่งโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของเจดีย์เหล่ียมนีเ้ป็นแบบดัง้เดิมของศิลปะหริหุญไชย

เพียงแตไ่ด้รับการบรูณปฏิสงัขรณ์รูปแบบภายนอกเทา่นัน้ โดยชา่งชาวพมา่ยงัคงเอกลกัษณ์เดิมแต่

ผสมผสานศลิปะพม่าแบบอมรปรุะ-มณัฑเลย์ จระน าซุ้มเจดีย์เหล่ียมหรือเจดีย์กู่ค า นัน้เดิมท่ีมี 60 

ซุ้มแต่ถูกเพิ่มเติม 4 ซุ้มท่ีบริเวณกึ่งกลางของฐานในแต่ละด้านภายในจระน าซุ้มนัน้ประดิษฐาน

พระพทุธรูป จระน าด้านทิศตะวนัตกประดิษฐานพระพุทธรูปนัง่ห้อยพระบาท ด้านทิศใต้ปางมาร

วิชยั ด้านทิศตะวนัออกปางสมาธิ และด้านทิศเหนือพระพุทธรูปทรงเคร่ือง โดยการบุรณะจระน า

ซุ้มนีไ้ด้มีการพอกปนูทบั ปัน้ลวดลายซุ้มใบอะแคนตสัซึ่งได้รับอิทธิพลตะวันตก ยอดด้านบนสุด

ประดับด้วยบุคคลโดยสืบมาจากซุ้ มประเพณีไม่มีเคร็กไม่มีการหยักวงโค้งหลายวงลักษณะท่ี

ส าคญัของซุ้มเป็นแบบอิทธิพลตะวนัตกท่ีเข้ามาในพม่า และจรน าซุ้มจะมีการแบง่เป็นชัน้แบบแรก

เป็นจรน าซุ้มแบบใบอะแคนตลัในชัน้ล่างมีลวดลายประดบัใบไม้เป็นศิลปะแบบพม่าผสมผสาน

ตะวนัตกและในชัน้ต่อไปจะประดบัด้วยจรน าซุ้มแบบแคร็งพม่าในชัน้ต่อไปรูปแบบจะเป็นคล้าย

นาคพนักันสองตวัแล้วมีใบอะแคนตัลใบเดียวประดบัคล้ายแคร็งพม่า ซึ่งสามารถจ าแนกจรน าซุ้ม

ในเจดีย์เหล่ียมเป็น 2 แบบซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลทางช่างพม่าโดยมีส่วนคล้ายคลึงกบัจรน าซุ้มใน

วัดฉางข้าวน้อยใต้ และวัดม่อนค าสิงห์  โดยสันนิฐานว่าผู้ท าการบูรณะวัดหลวงโยนการวิจิตร 

(หมอ่งปันโยว)่มาจากเมืองเมาะละเมง่ ซึง่เป็นเมืองท่ีได้รับอิทธิพลองักฤษมากท่ีสดุน่าจะได้น าช่าง

มาจากเมืองนีเ้ข้ามาซ่อมแซมวัดเจดีย์เหล่ียม จากการศึกษาภาคสนามได้พบว่าวดัพม่าในเขต

ภาคเหนือนัน้ ซุ้มใบอะแคนตสัจะคล้ายๆกนัแตจ่ะจ าแนกเป็นแบบลวดลายพฤกษาขดด้วยกบัแบบ

ท่ีเป็นลายตัง้ขึน้ซึง่นิยมมากในชว่งสมยัท่ีไทยได้ท าการค้าไม้กบัชาตติะวนัตกวดัตา่งๆ 
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ภาพท่ี 17 : รูปแบบใบอะแคนตสัที่ประดบัจระน าซุ้ม วดัเจดย์ีเหลีย่ม  

  



  37 

 

 

ภาพท่ี 18 : รูปแบบซุ้มเคล็กแบบพมา่ท่ีประดบัจระน าซุ้ม วดัเจดีย์เหล่ียม 
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ภาพท่ี 19  จระน าซุ้มเจดีย์เหล่ียม 
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ภาคเหนือตอนบนโดยมีคหบดีชาวพม่ามาบูรณปฏิสังขรณ์ ซุ้ มใบอะแคนตัสนัน้พบใน

เจดีย์วัดมหาเถียนเซดีองค์ท่ี 1 เมืองชเวโบ ปรากฏซุ้มแบบใหม่ซึ่งแตกต่างจากซุ้มแบบประเพณี 

เน่ืองจากกรอบซุ้ มคลอบคลุมไปด้วยลายใบอะแคนตสัอันเป็นอิทธิพลตะวันตก 28ด้วยเหตุนีจ้ึง

เรียกว่าซุ้มใบอะแคนตัสอิทธิพลตะวนัตก  เน่ืองด้วยการติดต่อกับชาติตะวนัตกในสมยัอมรปรุะ -

มณัฑเลย์ โดยน่าเช่ือว่าซุ้มแบบนีอ้าจไดรับความนิยมยิ่งขึน้อีกภายหลงัพม่าตกเป็นเมืองขึน้ของ

องักฤษและเข้ามาในประเทศไทย โดยลกัษณะส าคญัของซุ้มแบบนี ้คือ กรอบซุ้มครอบคลมุไปด้วย

ลายใบอะแคนตสัและลดทอนรายละเอียดหลายประการออกไป จึงท าให้ซุ้มประเภทนีไ้ม่มีเคล็ก

และไมมี่การหยกัวงโค้งหลายวง และลวดลายจระน าซุ้มท่ีพบในเจดีย์เหล่ียมอีกแบบหนึ่งเป็นแบบ

นาคพนักนัสองตวัวางซ้อนชัน้กบัจระน าซุ้มใบอะแคนตสัสนันิษฐานว่าน่าจะเป็นแบบซุ้มเคล็กแบบ

พม่าท่ีช่างได้ซุ้มประดบัด้วยปนูเช่นเดียวกัน ลักษณะของลวดลายกาบบนไม่มีความโค้งมากนัก

ส่วนใหญ่จะปัน้ปนูเป็นแนวตรงภายในประดบัด้วยลายไม้ขนาดใหญ่ เป็นลกัษณะลายท่ีแตกตา่ง

ไปจากสายพฒันาการของศลิปะพมา่ท่ีพฒันาอย่างตอ่เน่ืองเช่นกนั ส าหรับลายกาบท่ีเจดีย์เหล่ียม

หรือเจดีย์กู่ค านี ้  อาจเปรียบเทียบได้กบัลายประดบัในศิลปะพม่าราวพุทธศตวรรษท่ี 25 ได้29 ซึ่ง

คงเป็นลายท่ีเปล่ียนแปลงคราวซ่อมครัง้สดุท้ายเม่ือ พ.ศ. 2455  เพราะลวดลายของเจดีย์และจะ

น าซุ้มนีไ้ด้มีการซ่อมแซมเปล่ียนแปลง คงไว้แต่รูปแบบสถาปัตยกรรมแต่รายละเอียดต่างนัน้ได้

บรูณะโดยช่างจากพม่าสนันิฐานว่าได้รับอิทธิพลแบบมณัฑเลย์ เพราะรายละเอียดการปัน้ปนูท่ีมี

เอกลักษณะเฉพาะท าให้สังเกตุเห็นรูปแบบปูนปัน้ลวดลายใบไม้ท่ีขดกันตามแบบศิลปะพม่าท่ี

สามารถพบเห็นทัว่ไปในเขตภาคเหนือตอนบน    

แบบท่ี 2 เจดีย์ทรงระฆังองค์ประกอบท่ีส าคญัของเจดีย์คือทรงระฆังท่ีพัฒนามาจาก

รูปทรงคร่ึงวงกลมของสถปูในประเทศอินเดีย เจดีย์ทรงระฆงันีแ้พร่หลายเข้าไปดินแดนตา่งๆ 30 ท า

ให้มีการพฒันาการท่ีตา่งไปจากต้นแบบในดินแดนล้านนานัน้ก็มีรูปแบบเฉพาะของล้านนาและได้

                                                           
28 เชษฐ์ ติงสญัชลี, เจดีย์ในศิลปะพม่า-มอญ:พัฒนาการทางด้านรูปแบบตัง้แต่ศิลปะศรีเกษตรถึงศิลปะมัณฑเลย์, 
(กรุงเทพมหานคร : เมืองโบราณ, 2555), 51. 
29 จิรศกัดิ์ เดชวงศ์ญา, ประวัติศาสตร์และศิลปกรรมเวียงกุมกาม , (เชียงใหม ่: สถาบนัพฒันาเมือง, 2546), 38. 
30 เร่ืองเดียวกนั , 42. 
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มีการพัฒนารูปแบบอย่างต่อเน่ือง เจดีย์ทรงระฆงัท่ีพบในเวียงกุมกามนีจ้ะไม่พบรูปแบบท่ีสร้าง

พร้อมกบัการก่อตัง้เวียงกมุกาม ซึง่อาจเป็นไปได้วา่มีการบรูณะท่ีเปล่ียนรูปไปตามสมยันิยม 

 

ภาพท่ี 20: รูปทรงเจดีย์ทรงระฆงั วดัอีก้าง ในเวียงกมุกาม 
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ภาพท่ี 21 : รูปทรงเจดย์ีทรงระฆงั วดัปู่ เปีย้ ในเวียงกมุกาม 
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โดยรูปแบบเจดีย์ท่ีสามารถเห็นและศึกษาได้อย่างชัดเจนคือเจดีย์วัดอีก้างโดยผลจากการ

บรูณะประกอบด้วยฐานเขียงในผงัส่ีเหล่ียมรับฐานแปดเหล่ียม ถดัขึน้ไปเป็นฐานปัทมลกูแก้วอกไก่

ซ้อนกนัสองฐาน สว่นกลางได้แก่ชดุของฐานเขียงในผงักลมซ้อนลดหลัน่กนัสามชัน้รับมาลยัเถารูป

ฐานบวัลูกแก้วอกไก่ซ้อนกันสามฐาน ต่อด้วยทรงระฆงั บงัลงัก์ โดยวดัอีก้างนีย้อดได้หกัหายไป

แล้วรูปแบบคล้ายกับเจดีย์วดักู่ขาวซึ่งได้รับการขดุแต่งและถูกบูรณะท าให้เจดีย์มีฐานเขียงในผงั

ส่ีเหล่ียมจตัตรัุสสูงมากซึ่งคล้ายกับวดัอีก้าง ส่วนเจดีย์วดัปู่ เปีย้นัน้ฐานเขียงในผงัส่ีเหล่ียมรับฐาน

ส่ีเหล่ียมในผงัยกเก็จซ้อนลดหลัน่กนัรับฐานปัทมลกูแก้วอกไก่ยกเก็จสงูซ้อนกนัสองฐาน ส่วนกลาง

เป็นเรือนธาตทุรงส่ีเหล่ียมยกเก็จตามแนวของฐานปัทมด้านล่าง ท่ีมุมของเรือนธาตุประดบัด้วย

ลายกาบบนและลายกาบล่างกึ่งกลางของเรือนธาตแุต่ละด้านมีจระน าประดิษฐานพระพุทธรูปมี

เสายกเก็จรับกรอบซุ้มจระน า   ส่วนยอดเหนือเรือนธาตเุป็นชัน้ลดรูปฐานปัทมรับมาลยัเถาและ

องค์ระฆังในผังแปดเหล่ียมโดยท่ีชัน้ของมาลัยเถานัน้ไม่ค่อยตรงตามระเบียบมากนัก ลักษณะ

รูปแบบเจดีย์ดงักล่าวเป็นรูปแบบท่ีผ่านการพฒันาการมายาวนาน ลกัษณะของฐานปัทมซ้อนกัน

สองชัน้นัน้มีวิวฒันาการมาจากฐานปัทมแบบชัน้เดียวเตีย้ๆก่อนท่ีจะคอ่ยๆเพิ่มความสูงขึน้อย่าง

ตอ่เน่ือง จนกระทัง่กลายเป็นฐานซ้อนกนัสองฐาน ท าให้รูปทรงดผูสมตามรูปแบบการบรูณะท่ีมีมา

หลายยคุสมยั 

 

ลวดลายปูนป้ัน  
ลายปนูปัน้ท่ีพบในเวียงกุมกามตามท่ีปรากฏตามหลกัฐานในรายงานการขดุแต่งและบรูณะ

มกัพบเป็นชิน้ส่วนขนาดเล็ก ซึ่งยากแก่การตรวจสอบภายหลงัการขดุแตง่ ลายปนูปัน้เท่าท่ีพบมกั

ประดบัตามเจดีย์ทรงปราสาทมีเพียงส่วนน้อยท่ีพบประดบัตามอาคารประเภทอ่ืน ลายปนูปั ้นท่ี

ยงัคงหลงเหลือประดบัตามโบราณสถานต่างๆในเวียงกุมกามเหลือเพียงไม่ก่ีแห่งเท่านัน้ 31  โดย

บทความนีไ้ด้น าเสนอลวดลายปนูปัน้ของวดัปู่ เปีย้ในเวียงกมุกาม ซึ่งสามารถพบลวดลายปนูปัน้ท่ี

ประดบัเจดีย์ลวดลายกระหนกในศิลปะล้านนาเร่ิมปรากฏหลกัฐานเก่ียวข้องกับศิลปะจีนได้จาก

รูปแบบของลวดลายปนูปัน้และได้ขาดหายไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งในราวพุทธศตวรรษท่ี 19 จึง

เร่ิมได้รับอิทธิพลจากกระหนกในศิลปะพกุามท่ีเข้ามาทางล้านนา จากการศึกษาลวดลายปนูปัน้นี ้
                                                           
31 จิรศกัดิ์ เดชวงศ์ญา, ประวัติศาสตร์และศิลปกรรมเวียงกุมกาม, (เชียงใหม ่: สถาบนัพฒันาเมือง, 2546), 36. 
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ท าให้ทราบถึงท่ีมาและวิเคราะห์รูปแบบของลวดลายปูนปัน้ของวัดปู่ เปีย้ท่ีเป็นลวดลายพันธ์

พฤกษาท่ีได้รับอิทธิพลศิลปะจีนเข้ามาในเวียงกมุกามหลงัจากนัน้ก็ได้รับอิทธิพลพกุามจนพฒันา

เป็นรูปแบบของตนเอง 

 

ภาพท่ี 22 : ลวดลายปนูปัน้วดัปู่ เปีย้  เวียงกมุกาม จงัหวดัเชียงใหม ่

 

  



  44 

 

 

 

 

ภาพท่ี 23 : จระน าซุ้มเจดีย์วดัปู่ เปีย้ เวียงกมุกาม จงัหวดัเชียงใหม่ 
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จากนัน้ก็มีการพฒันาการของตนเองกระหนกท่ี พบในเวียงกุมกามน่าจะเป็นกระหนกท่ี

เกิดจากสายพฒันาการของศิลปะล้านนา โดยรูปแบบท่ีพบเก่าแก่ท่ีสดุน่าจะเป็นกระหนกประกอบ

ลายดอกไม้ในกรอบช่องกระจก หรือกระหนกปลายซุ้มจระน าเจดีย์กระหนกทัง้สองแห่งนีเ้กิดจาก

การปัน้ปูนเป็นวงโค้งติดกับพืน้ จากนัน้ช่างจะใช้นิว้กดรีดเนือ้ปูนให้ยกสูงขึน้ ต่อมาใช้เคร่ืองมือ

บากร่องของหวัขมวดอย่างคร่าวๆ ซึ่งมีลกัษณะท่ีใกล้เคียงกับกระหนกท่ีประดบัเจติยวิหารในวดั

เจ็ดยอดเชียงใหม ่ซึ่งก าหนดอายรุาวต้นพุทธศตวรรษท่ี 21  กระหนกท่ีปลายกรอบซุ้มจระน าเจดีย์

วดัปู่ เปีย้ มีเทคนิคท่ีพฒันาตอ่เน่ืองลงมาแล้วคือการยกสงูของเนือ้ปนูสงูขึน้มากจนเนือ้ปนูบางและ

เพรียวท่ีปลายของกระหนก โดยช่างสามารถจบับิดให้มีความพริว้มากขึน้ซึ่งการสบดัพริว้ท่ีปลาย

มากนัน้คล้ายกบัวา่จะได้รับอิทธิพลจากศลิปะจีน กระหนกแบบนีเ้ช่ือกนัวา่น่าจะเป็นรูปแบบท่ีนิยม

สร้างกันราวพุทธศตวรรษท่ี 21 ลงมาแล้วเพราะโบราณสถานหลายแห่งประดบัด้วยลายกระหนก

แบบนีล้้วนแล้วแตมี่ระยะเวลาการสร้างราวกลางพทุธศตวรรษท่ี 21  
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ภาพท่ี 24 : ลวดลายปนูปัน้วดัปู่ เปีย้  เวียงกมุกาม จงัหวดัเชียงใหม ่ 
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ลายกราบและประจ ายามอก ลายกาบคือลายในทรงสามเหล่ียมท่ีประดบัตามมมุเสากาบ

ท่ีประดบัด้านบนของเหล่ียมเสาปลายแหลมของกาบชีล้งเรียกว่ากาบบน หรือ บวัคอเสือ้ กาบท่ี

ประดบัโคนเสาปลายแหลมของกาบชีข้ึน้เรียกว่า กาบล่าง หรือบวัเชิงล่างและหากน าเอากาบมา

ประกบกนัเป็นกรอบส่ีเหล่ียมคล้ายรูปประจ ายาม ประดบัอยูก่ลางเสาระหว่างกาบบนและกาบล่าง

ก็เรียกว่า ประจ ายามอก หรือประจ ายามรัดอกในเร่ืองต าแหน่งของการประดบัลายดงักล่าวได้มี

การเสนอว่าเป็นการได้รับอิทธิพลจากศิลปะพุกาม ลายกราบในศิลปะล้านนาพบหลกัฐานตัง้แต่

ราวพุทธศตวรรษท่ี 19 เป็นต้นมาและมีการพฒันาการต่อเน่ืองเป็นล าดบัส าหรับลายกาบท่ีเจดีย์

วดัปู่ เปีย้ นัน้มีลกัษณะคล้ายกบัลายกาบท่ีนิยมสร้างราวพทุธศตวรรษท่ี 21  ลกัษณะลวดลายปนู

ปัน้นีมี้มาก่อนการสร้างเมืองเชียงใหม่ รูปแบบเจดีย์วัดปูเปีย้นัน้ประกอบด้วยฐานเขียงในผัง

ส่ีเหล่ียมรับฐานส่ีเหล่ียมในผงัยกเก็จซ้อนลดหลั่นกันรับฐานปัทมลูกแก้วอกไก่ยกเก็จสูงซ้อนกัน

สองฐาน สว่นกลางเป็นเรือนธาตทุรงส่ีเหล่ียมยกเก็จตามแนวของฐานปัทมด้านล่าง ท่ีมมุของเรือน

ธาตปุระดบัด้วยลายกาบบนและลายกาบล่างกึ่งกลางของเรือนธาตแุตล่ะด้านมีจรน าประดิษฐาน

พระพุทธรูปมีเสายกเก็จรับกรอบซุ้มจระน า32  ส่วนยอดเหนือเรือนธาตุเป็นชัน้ลดรูปฐานปัทมรับ

มาลยัเถาและองค์ระฆงัในผงัแปดเหล่ียมโดยท่ีชัน้ของมาลยัเถานัน้ไม่คอ่ยตรงตามระเบียบมากนกั 

ลกัษณะรูปแบบเจดีย์ดงักล่าวเป็นรูปแบบท่ีผ่านการพฒันาการมายาวนาน ลกัษณะของฐานปัทม

ซ้อนกนัสองชัน้นัน้มีวิวฒันาการมาจากฐานปัทมแบบชัน้เดียวเตีย้ๆก่อนท่ีจะคอ่ยๆเพิ่มความสงูขึน้

อย่างต่อเน่ือง จนกระทั่งกลายเป็นฐานซ้อนกันสองฐานและมีรูปแบบใกล้เคียงจากหลักฐาน 

เอกสาร ระยะเวลาการสร้างท่ีมีวิวฒันาการทางศิลปะได้แก่ เจดีย์วดัโลกโมฬีท่ีสร้างขึน้ในรัชกาล

ของพระเกษเกล้าเม่ือ พ.ศ. 2071 ดงันัน้รูปแบบของเจดีย์วดัปเูปีย้เป็นเจดีย์แบบทรงปราสาทยอด

และลวดลายคล้ายกบัของวดัปันสาทรท่ีมีรูปแบบเจดีย์ทรงปราสาทยอดแบบเรือนชัน้ซ้อนผสมกบั

แบบหลังคาลาดคล้ายกับอาคารทรงปยาธาตุของพม่าเป็นสถาปัตยกรรมเฉพาะในล้ านนา 

ลวดลายปนูปัน้ประดบัเป็นลายพรรณพฤกษาหรือลายเครือล้านนาท่ีตวักรอบลายกาบบนกาบล่าง

เป็นเส้นหยกัโค้งอย่างมาก33  และรูปแบบเจดีย์ทรงปราสาทยอดนีไ้ด้รับอิทธิพลมาสมยัหริหญุชยั

ตอนปลายและระยะแรกของล้านนา แตช่ว่งเวลาดงักลา่วจะเป็นเจดีย์ปราสาทยอดหรือปราสาทห้า

                                                           
32 จิรศกัดิ์ เดชวงศ์ญา, ประวัติและศิลปศาสตร์กรรมเวียงกุมกาม , (เชียงใหม ่: สถาบนัพฒันาเมือง, 2546), 57. 
33ศกัดิ์ชยั สายสิงห์ , ศิลปะล้านนา , (กรุงเทพฯ :  มติชน , 2556), 30. 
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ยอด โดยราวพุทธศตวรรษท่ี 21 ในล้านนาได้มีเจดีย์รูปแบบปราสาทยอดท่ีวิวัฒนาการสืบ

เน่ืองมาจากระยะแรกมีลกัษณะเฉพาะ คือ ปราสาทยอดเดียวสนันิษฐานว่าพระเจ้าติโลกราชทรง

สร้างวดัเจดีย์หลวงขึน้ใหม่และโปรดให้ก่อเจดีย์เป็นกระพุ่มยอดเดียว ซึ่งในความหมายคือแตเ่ดิม

เจดีย์สว่นใหญ่มกันิยมเจดีย์ทรงปราสาทห้ายอดในสมยัพระองค์ท ายอดเดียวโดยไม่มีเจดีย์ประดบั

มมุทัง้ส่ี ซึง่อาจสง่ผลตอ่เจดีย์ทรงปราสาทยอดวดัปันสาทร วดัโลกโมฬี วดัปู่ เปีย้ ซึ่งอยู่ในช่วงสมยั

เดียวกนัท่ีได้รับอิทธิพลและคล่ีคลายรูปแบบของรูปทรงเจดีย์ปราสาทยอด 

ภาพท่ี 25 : วดัเจดีย์หลวง  จงัหวดัเชียงใหม ่
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ภาพท่ี 26 : วัดปันสาทร จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ลวดลายประดบัลายปนูปัน้เป็นองค์ประกอบด้วยลายกาบบน กาบล่างและลายประจ า

ยามรัดอก34ลกัษณะของลวดลายเป็นลายเครือล้านนา ได้แก่ลายเครือเถาหรือลายพรรณพฤกษาท่ี

พบในการประดบัตวัเสาอาคารหรือเรือนธาตขุองเจดีย์ทรงปราสาทลกัษณะของลวดลาย ลายกาบ

บน กาบล่างอยู่กรอบสามเหล่ียมขอบหลายหยกัโค้งลายประจ ายามรัดอก อยู่ในกรอบส่ีเหล่ียม

ขนมเปียกปนู ภายในดอกโบตัน๋ล้อมรอบด้วยใบไม้ซึ่งเป็นอิทธิพลของจีนซึ่งเป็นแบบพวกเคร่ือง

ถ้วยจีนท่ีพบทั่วไปในศิลปะล้านนาในพุทธศตวรรษท่ี 21 และปรากฏในเจดีย์ทรงปราสาทใน

ระยะแรกของล้านนานิยมลุลายโปร่งในขณะก่อนหน้านัน้จะเป็นลายทึบ จากการศึกษาลวดลาย

ปนูปัน้ของเจดีย์วดัปู่ เปีย้ซึง่อยูใ่นชว่งพทุธศตวรรษท่ี 21 โดยลวดลายประดบัเจดีย์นัน้คล้ายกบัลาย

ประดบัซุ้มประตูโข่งของวัดพระธาตุล าปางหลวง และวดัเจ็ดยอด ซึ่งอยู่ในช่วงยุคสมัยเดียวกัน

สงัเกตจุากลวดลายท่ีประดบัน่าจะมีความคล้ายคลึงกันกับทัง้สองท่ี กรอบซุ้มจรน าเป็นวงโค้งก็มี

                                                           
34 ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, เอกสารการบูรณะวัดพระธาตุล าปางหลวง , (กรุงเทพ : กรมศิลปากร 2555), 12. 
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การประดบัลวดลายปนูปัน้เป็นแบบลายพนัธุ์พฤกษาท่ีสามารถพบได้ทัว่ไปในศิลปะล้านนา  โดย

สนันิฐานได้ว่าคงเป็นรูปแบบท่ีนิยมสร้างกันในราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 แล้ว และตรงกันกับ

ลกัษณะลวดลายปนูปัน้ท่ีประดบัซึ่งมีวิวฒันาการของรูปแบบเป็นท่ีนิยมในช่วงระยะเวลาเดียวกัน 

แตป่รากฏเป็นรูปแบบของประตโูขงในศิลปะแบบล้านนาในสมยัหลงัรูปแบบ35  รูปแบบลายปนูปัน้

ในเวียงกมุกามนีไ้ด้รับอิทธิพลจากศิลปะพกุาม และ ศิลปะจีนท่ีเข้ามามีอิทธิพลในดินแดนล้านนา

และสง่อิทธิพลไปยงัอาณาจกัรอยธุยาผา่นงานศิลปกรรม ลวดลายปนูปัน้ของวดัปู่ เปีย้ซึ่งยงัคงเห็น

ลวดลายประดบักาบบนกาบล่างท่ีเป็นลายดอกโบตัน๋ท่ีสลกัลวดลายปนูปัน้สนันิฐานว่าน่าจะอยู่

ในชว่งพทุธศตวรรษท่ี21  

 

ภาพท่ี 27  : ลวดลายซุ้มโขง่ประต ูวดัพระธาตลุ าปางหลวง  
  

                                                           
35 เสนอ นิลเดช, ศิลปะสถาปัตยกรรมล้านนา (เอกสารประกอบค าบรรยายวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะสถาปัตยกรรม) พิมพ์
ครัง้ที ่2 (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2539), 9. 
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ภาพท่ี 28 : ลวดลายซุ้มประตโูขง่  วดัเจ็ดยอด 

 

และอยู่ในช่วงเดียวกับ วัดปันสาทร วัดพระธาตุล าปางหลวง วัดเจ็ดยอด หากสังเกต

ลวดลายจะคล้ายๆกันซึ่งอาจจะมีการสร้างในช่วงยุคสมยัเดียวกันแต่ลวดลายปนูปัน้ของวดัพระ

ธาตุล าปางหลวงจะเห็นชดัเจนมากกว่าวัดปู่ เปีย้ท่ีเวียงกุมกามมากกว่าเป็นรูปแบบท่ีอยู่ในช่วง

เดียวกบัวดัปู่ เปีย้ จากการศกึษารูปแบบเจดีย์ ลวดลายปนูปัน้ของวดัปู่ เปีย้เวียงกุมกามสนันิษฐาน

วา่สร้างในราวพทุธศตวรรษท่ี 21 มีความเช่ือมโยงกบัรูปแบบของเจดีย์วดัปันสาทรท่ีอยู่ในช่วงสมยั

เดียวกนั โดยได้มีวิวัฒนาการการสร้างเจดีย์ปราสาทยอดมาจากวดัเจดีย์หลวงโดยการลดรูปแบบ

เจดีย์ประจ ามุมเป็นเจดีย์ตรงกลางอนัเดียวในสมยัพระเจ้าติโลกราชและถือว่าเป็นเจดีย์ปราสาท

ยอดช่วงแรกๆหลงัจากนัน้ก็มีการวิวฒันาการของรูปแบบเจดีย์ปราสาทยอดจนถึงพทุธศตวรรษท่ี 

21 ท่ีมีรูปแบบวิวัฒนาการอย่างเห็นได้ชัดเจน เจดีย์วดัปู่ เปี ย้ วัดปันสาทร วัดโลโมฬีเป็นรูปแบบ

เจดีย์ปราสาทยอด สว่นลวดลายปนูปัน้นัน้จากการศกึษาท าให้ทราบว่าก่อนพทุธศตวรรษท่ี 21 นัน้

ลวดลายพันธุ์พฤกษาท่ีประดับตัวอาคาร เจดีย์ หรือซุ้ มนัน้จะเป็นแบบทึบยังไม่ฉลุโปร่งจาก

การศึกษาเอกสาร ลวดลายปูนปัน้ซุ้ มประตูวัดพระธาตุล าปางหลวง  และวัดเจ็ดยอดมความ
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คล้ายคลึงกันมากสันนิฐานว่าสร้างในช่วงยุคสมัยเดียวกัน โดยได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะจีน

ส่งผ่านมายงัเคร่ืองถ้วยแล้วน าลายมาท าเป็นปนูปัน้ประดบัและได้รับความนิยมมากในช่วงสมยั

นัน้โดยมีอิทธิพลพกุามท าให้คล้ายคลึงกบัลายปนูปัน้ของวดัปู่ เปีย้ท่ีมีการใช้ลายพนัธุ์พฤกษาแบบ

เดียวกับซุ้มประตวูดัทัง้สอง ซึ่งอิทธิพลนีไ้ด้เข้ามาในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 19 และได้รับความนิยม

เร่ือยมาจนสง่ผา่นไปยงัอยธุยา 

 

 



 

บทที่ 3 

การจัดการท่องเที่ยวทางศิลปกรรมเวียงกุมกาม 

3.1 การจัดการท่องเที่ยวทางศิลปกรรมในเวียงกุมกาม 

การจดัการท่องเท่ียวของเวียงกมุกามในปัจจบุนันัน้มาจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรท่ี

เก่ียวข้อง เพ่ือท าให้การจัดการการท่องเท่ียวเชิงศิลปกรรมเวียงกุมกามนัน้มีประสิทธิภาพ  ทาง

ผู้ วิจยัได้น าความรู้ด้านประวตัิศาสตร์ศิลป์เข้ามาบูรณการพร้อมทัง้น าเสนอให้เวียงกุมกามเป็น

สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจทัง้ยังช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถ่ินและเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี

ส าคญัอีกแห่งหนึ่งภายในจังหวัดเชียงใหม่ เส้นทางท่องเท่ียวทางศิลปกรรมเวียงกุมกามนัน้มี

ความส าคญัมาก  

ภาพท่ี 29 : แผนท่ีสภาพพืน้ท่ีเมืองเก่าเวยีงกมุกามในปัจจบุนั 
ที่มา :  ดดัแปลงจาก กรมแผนท่ีทหาร  
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เน่ืองจากเวียงกมุกามยงัคงมีสภาพความเป็นเมืองโบราณและมีโบราณสถานหลายแห่ง

ทัง้ยังสมบูรณ์และถูกรุกล า้ การจัดการการท่องเท่ียวเชิงศิลปกรรมนีย้งัต้องค านึงถึงการอนุรักษ์

มรดกทางสถาปัตยกรรมและชมุชน เน่ืองจากโบราณสถานในเวียงกมุกามนัน้บางแห่งก็อยู่ภายใน

ชมุชนแตเ่น่ืองจากเวียงกมุกามนัน้ เดิมทีได้รับเงินอดุหนนุงบประมาณในการท่องเท่ียวท าให้มีการ

จดัท า ระบบสาธารณปูโภคถนน  เส้นทางจกัรยาน ศนูย์ข้อมลู รถรางน าชมโบราณสถาน แตน่ัน้ยงั

ไมส่ามารถท่ีจะท าให้เวียงกมุกาม เป็นสถานท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจได้   โดยสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีผู้วิจยั

ได้จดัล าดบัความส าคญัของแต่ละสถานท่ีกระจายอยู่ทัว่เวียงกุมกามเพ่ือให้ง่ายต่อการเดินทาง

รวมทัง้ได้สรุปสาระส าคญัของแหล่งท่องเท่ียวในพืน้ท่ีเวียงกุมกามนัน้  เพ่ือเป็นการสร้างสรรค์

ความรู้ความเข้าใจถึงข้อมูล และความส าคญัของแหล่งโบราณสถานและงานศิลปกรรมให้ผู้ ท่ี

สนใจทัว่ไปสามารถเย่ียมชมและเข้าถึงงานศลิปกรรมของเวียงกมุกามได้  

3.1.1 โบราณสถานภายในเวียงกุมกาม 

ความส าคัญของแหล่งโบราณสถานภายในเวียงกุมกาม 

โบราณสถานภายในเวียงกุมกามเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสามารถเห็นได้และศึกษา

ข้อมูลทางโบราณคดี ความส าคญัของแหล่งโบราณสถานในเวียงกุมกามนีมี้ความส าคญัมากทัง้

ทางด้านประวตัศิาสตร์ความเป็นมาของเวียงกมุกามมีทัง้รูปแบบผงัวดัท่ีเป็นแบบสมบรูณ์แบบและ

ซากปรังหกัพัง รวมทัง้ท่ีมีการบูรณะใหม่ โดยได้มีการจดัอันดบัตารางความส าคญัของข้อมูลวัด

ตา่งๆภายในเวียงกมุกาม ดงัตอ่ไปนี ้

ตารางท่ี 1 :  ตารางแสดงความส าคัญทางศิลปกรรมเวียงกุมกาม 

 ล าดบั โบราณสถานเวียงกมุกาม คา่เฉล่ีย 
1 วดัเจดีย์เหล่ียม (กู่ค า)  
2 วดัช้างค า้กานโถม  
3 วดัอีคา่ง(วดัอีก้าง)  
4 วดัปู่ เปีย้  
5 วดัธาตขุาว  
6 วดักู่ปา้ด้อม  
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วัดเจดีย์เหล่ียม (กู่ค า) 

ความเป็นมาของวัดเจดีย์เหล่ียมในต านานเรียกว่า วัดกู่ค า เช่ือกันว่าสร้างขึน้ในสมัย

พญามงัรายเพราะมีหลกัฐานบนัทึกไว้ในเอกสารทางประวตัิศาสตร์หลายฉบบั36ในชินกาลปกรณ์

ได้บนัทึกว่า “ต่อจากได้ชยัชนะพระเจ้าญีบาแล้ว พระเจ้ามงัรายได้สร้างนครกุมกามแล้วโปรดให้

สร้างเจดีย์กู่ค าขึน้ในนครนัน้เรียงรายไปด้วยพระพทุธรูป 60 องค์”  จดุประสงค์ในการสร้างนีย้งั

ปรากฏในศิลาจารึกวดัศรีอโุมงค์ค า พ.ศ. 2066 ซึ่งก าหดอายสุมยัพระเมืองแก้วระบวุ่ากู่ค าเป็นท่ี

บรรจุพระธาตขุองพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ ความว่า”ค ากูมกามไว้ธาตดุกูข้างขวาไว้ธาตมืุอ

ขวา”  

หลงัจากเวียงกุมกามฟืน้กลับเป็นเมืองอีกครัง้สมยัรัชกาลท่ี 5 ในปี พ.ศ. 2451 เจดีย์

เหล่ียมได้รับการบรูณะครัง้ใหญ่ โดยหลวงโยนการวิจิตร (มองปันโย่อุปโยคิน)หรือพระยาตะก่า

คหบดีชาวมอญสัญชาติพม่าท่ีท าการค้าขายในเมืองเชียงใหม่ โดยหลวงโยนการวิจิตรได้

ปฏิสงัขรณ์องค์พระเจดีย์เหล่ียมด้วยการใสฉ่ตัรใหญ่ ฉตัรเล็ก และได้เปล่ียนแปลงงานประดบัเจดีย์

ทัง้หมด เช่นลวดลายปนูปัน้ประดบัจระน าซุ้ม ลวดลายเจดีย์ประดบัมมุพระพทุธรูปในซุ้มอีกทัง้ยงั

ได้เพิ่มจระน าซุ้มในส่วนฐานตอนล่างอีกด้านละ 1 ซุ้มทัง้ส่ีด้าน จึงท าให้พระพุทธรูปประจ าซุ้มวดั

เจดีย์เหล่ียมเพิ่มจาก 60  องค์เป็น 64 องค์เท่ากับอายุของหลวงโยนการวิจิตรในขณะนัน้ 

โบราณสถานท่ีส าคญัในวัดเจดีย์เหล่ียม ได้แก่เจดีย์ประธานด้านหลังวิหารซึ่งหันหน้าสู่ทางทิศ

ตะวนัออกตามรูปแบบผงัวดัในเวียงกมุกามท่ีส่วนใหญ่จะหนัหน้าไปทางทิศนี ้เจดีย์ประธานนีมี้มา

ก่อนการสร้างเมืองเชียงใหม ่วสัดท่ีุใช้ก่อสร้างประกอบด้วยแลงผสมอิฐเป็นศิลปะท่ีมีความละม้าย

กับศิลปะท่ีเราเรียกว่าทวารวดีมีลักษณะเหล่ียมเป็นส่วนใหญ่ ส่วนท่ีสร้างเป็นลักษณะซุ้มทรง

ปราสาทท่ีปรากฏพระพิมพ์ดินเผานัน้ ไม่ปรากฏว่าสร้างในสมยันี ้แตป่รากฏเป็นรูปแบบของประตู

โขงในศิลปะแบบล้านนาในสมยัหลงั รูปแบบของเจดีย์ท่ีว่าเป็นแบบเจดีย์เหล่ียมซ้อนเป็นชัน้ๆใน

รูปทรงกรวยเหล่ียมแต่ละชัน้จะมีซุ้มจรน าประดบั37    เจดีย์เหล่ียมหรือกู่ค า วดัเจดีย์เหล่ียม โดย

รูปแบบศลิปะหริหญุชยั คือการท าเป็นเจดีย์ทรงปราสาทท่ีมีเรือนธาตอุยู่ในผงัส่ีเหล่ียมซ้อนลดหลัน่

                                                           
36 ส านกัศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่, โบราณคดีสามทศวรรษที่เวียงกุมกาม, (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2548), 10. 
37 เสนอ นิลเดช, ศิลปะสถาปัตยกรรมล้านนา (เอกสารประกอบค าบรรยายวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะสถาปัตยกรรม), พิมพ์
ครัง้ที่ 2 (กรุงเทพฯ เมืองโบราณ, 2539), 26-27. 
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กนัขึน้ไปเป็นชัน้ๆแตล่ะชัน้มีจระน าซุ้มประดิษฐานพระพทุธรูปและอย่างไรก็ตามเจดีย์องค์นีไ้ด้รับ

การบรูณะขึน้ใหมใ่นสมยัรัชกาลท่ี 5 จากการโดยการพอกปนูทบั ปัน้ลวดลายและพระพทุธรูปใหม่

มีการก่อคูหาเพิ่มและมีการประดิษฐานพระพุทธรูปท่ีฐานทัง้ 4 ด้าน ดงันัน้ลกัษณะพระพุทธรูป

ลวดลายจึงเป็นแบบศิลปะพม่าสมัยหลังในช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 25  ซึ่งพม่าอยู่ภายใต้การ

ปกครองขององักฤษแล้ว ลวดลายจึงเป็นศิลปะพม่าท่ีได้รับอิทธิพลศิลปะตะวนัตก 38  โดยเปรียบ

กบัเจดีย์ตา่งๆของวดัพมา่ในเขตภาคเหนือ 

รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของเจดีย์เหล่ียมนัน้มีความแตกต่างกับเจดีย์พม่าท่ีได้พบเห็น

เพียงแตรู่ปแบบการตกแตง่ประดบัลวดลายนัน้ยงัมีแบบพม่าผสมอยู่ ลกัษณะทางสถาปัตยกรรม

ของเจดีย์เหล่ียมหรือเจดีย์กู่ค าประกอบด้วย ฐานเขียงในผงัส่ีเหล่ียมจตัรัุสรับฐานปัทมลกูแก้วกลม

ยกเก็จกึ่งกลางเหนือฐานเขียงแต่ละด้านประดับด้วยจระน ามุมท่ีก่อย่ืนออกมาจากฐานปัทม

ลกูแก้วยกเก็จภายในจระน าประดิษฐานพระพทุธรูป39  มมุเหนือฐานเขียงทกุมมุประดบัสิงห์ส่วน

แกนกลางของเจดีย์เป็นเรือนธาตทุรงแท่งส่ีเหล่ียมซ้อนลดหลัน่กนั 5 ชัน้แตล่ะด้านมีจระน าภายใน

ประดิษฐานพระพุทธรูปประทบัยืนด้านละ 3 องค์รวมทัง้หมด 60 องค์ท่ีบริเวณมุมเหนือเรือนธาตุ

แตล่ะชัน้ประดบัด้วยเจดีย์จ าลองทกุมมุสว่นยอดมีลกัษณะคล้ายกบับวักลุ่มท่ีคาดทบัด้วยรัดอกรูป

ลกูแก้วท าให้คล้ายกบับวักลุม่ซ้อนกนัสองชัน้ ถดัไปเป็นปัทมบาท ปลี ฉัตรโลหะ  โดยช่างชาวพม่า

ยงัคงเอกลักษณ์เดิมแต่ผสมผสานศิลปะพม่าแบบอมรปรุะ-มัณฑเล จระน าซุ้มเจดีย์เหล่ียมหรือ

เจดีย์กู่ค า นัน้เดิมท่ีมี 60 ซุ้มแต่ถูกเพิ่มเติม 4 ซุ้มท่ีบริเวณกึ่งกลางของฐานในแต่ละด้านภายใน

จระน าซุ้มนัน้ประดิษฐานพระพุทธรูป จรน าด้านทิศตะวนัตกประดิษฐานพระพุทธรูปนัง่ห้อยพระ

บาท ด้านทิศใต้ปางมารวิชยั ด้านทิศตะวนัออกปางสมาธิ และด้านทิศเหนือพระพทุธรูปทรงเคร่ือง 

โดยการบุรณะจระน าซุ้ มนีไ้ด้มีการพอกปูนทับ ปัน้ลวดลายซุ้ มใบอะแคนตัส  ซึ่งได้รับอิทธิพล

ตะวนัตก ยอดด้านบนสุดประดบัด้วยบุคคลโดยสืบมาจากซุ้มประเพณีไม่มีเคร็กไม่มีการหยกัวง

โค้งหลายวงลกัษณะท่ีส าคญัของซุ้มเป็นแบบอิทธิพลตะวนัตกท่ีเข้ามาในพม่า และจรน าซุ้มจะมี

การแบ่งเป็นชัน้แบบแรกเป็นจรน าซุ้ มแบบใบอะแคนตัลในชัน้ล่างมีลวดลายประดับใบไม้เป็น

ศิลปะแบบพม่าผสมผสานตะวนัตกและในชัน้ต่อไปจะประดบัด้วยจรน าซุ้มแบบแคร็งพม่าในชัน้

                                                           
38 ศกัดิ์ชยั สายสิงห์ , ศิลปะล้านนา, (กรุงเทพฯ : มติชน,2556), 24 -26. 
39 จิรศกัดิ์ เดชวงศ์ญา, ประวัติศาสตร์และศิลปกรรมเวียงกุมกาม, (เชียงใหม ่: สถาบนัพฒันาเมือง, 2546), 50. 
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ตอ่ไปรูปแบบจะเป็นคล้ายนาคพนักันสองตวัแล้วมีใบอะแคนตลัใบเดียวประดบัคล้ายแคร็งพม่า40 

ซึง่เป็น เมืองท่ีได้รับอิทธิพลองักฤษมากท่ีสดุน่าจะได้น าช่างมาจากเมืองนีเ้ข้ามาซ่อมแซมวดัเจดีย์

เหล่ียม จากการท่ีได้ศกึษาข้อมลูวดันีเ้ป็นวดัท่ีมีความส าคญัทางด้านข้อมลูทางประวตัิศาสตร์และ

ประวตัศิาสตร์ศลิป์ท่ีได้มีการบรูณรูปแบบท่ีหลากหลายรวมทัง้เป็นจดุสนใจของนกัทอ่งเท่ียว   

 

วัดช้างค า้กานโถม  

ความเป็นมาของวัดช้างค า้กานโถมเป็นวัดท่ีมีพระสงฆ์จ าพรรษาอยู่ ใน พ.ศ. 2527 

ประชาชนได้ขดุพบโบราณสถานและพระพิมพ์ดนิเผาแบบตา่งๆ บริเวณสนามหญ้าโรงเรียนวดัช้าง

ค า้ปัจจบุนันีไ้ด้รือ้ถอนไปแล้ว และกรมศิลปากรได้เข้าไปขดุแตง่ทางโบราณคดีพบว่าโบราณสถาน

นัน้คือ วัดกานโถมเดิมซึ่งในปัจจุบนัอยู่ในเขตวัดช้างค า้และได้เรียกรวมกันว่า 41 “วดัช้างค า้กาน

โถม”  โดยวดันีถ้กูสร้างขึน้โดยพญามงัรายใน พ.ศ. 1833 ในครัง้นัน้พญามงัรายโปรดให้สร้างเจดีย์

กว้าง 6 วา สงู 4 วา มีจระน าซุ้ม 2 ชัน้ ชัน้ลา่งมีพระพทุธรูปประทบันัง่ 4 องค์   

  

                                                           
40 เชษฐ์ ติงสญัชลี, เจดีย์ในศิลปะพม่า-มอญ:พัฒนาการทางด้านรูปแบบตัง้แต่ศิลปะศรีเกษตรถึงศิลปะมัณฑเลย์ , 
(กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2555), 366. 
41 ส านกัศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่, โบราณคดีสามทศวรรษที่เวียงกุมกาม, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,2548), 27. 
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ภาพท่ี 30 : โบราณสถานวดัช้างค า้กานโถม เวียงกมุกาม 
 

ภาพท่ี 31  : เจดีย์ภายในวดัช้างค า้กานโถม เวียงกมุกาม  
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ลกัษณะของเจดีย์วดัช้างค า้ประกอบด้วยฐานปัทมในผงัส่ีเหล่ียมรับฐานปัทมลกูแก้วอกไก่

ยกเก็จตืน้ๆท่ีมมุซ้อนลดหลัน่กนั 3 ฐานบริเวณมมุของฐานปัทมยกเก็จชัน้แรกประดบัด้วยสถปู

จ าลอง มมุของฐานปัทมยกเก็จชัน้ท่ีสองประดบัด้วยหม้อทรงกลมกึ่งกลางเป็นเรือนธาตใุนผงั

ส่ีเหล่ียมยกเก็จตืน้ๆยอดเหนือเรือนธาตเุป็นชัน้ลดรูปฐานปัทมลกูแก้วกลมยกเก็จ รับฐานปัทมใน

ผงัแปดเหล่ียมยกเก็จท่ีใกล้มมุทกุมมุถดัไปเป็นองค์ระฆงักลมตอ่ด้วยปลงไฉน ปัทมบาท ปลี และ

ฉตัร42  โดยรูปแบบเจดีย์นัน้ไมไ่ด้เป็นแบบเจดีย์ในศลิปะล้านนา เจดีย์องค์นีน้า่จะถกูซอ่มโดยการ

ก่อทบัมาตัง้แตส่มยัพญามงัรายและการซ่อมเจดีย์ครัง้สดุท้ายนา่จะเกิดขึน้ในปลายสมยัรัชกาลท่ี 5 

หลงัจากการซ่อมท าให้รูปแบบเจดีย์ประธานวดัช้างค า้ในปัจจบุนัท่ีเป็นรูปแบบเจดีย์ท่ีได้รับอิทธิพล

จากศลิปะพมา่ในรุ่นหลงัคือราวพทุธศตวรรษท่ี 24  ซึง่สนันิฐานได้ว่านา่จะมีการบรูณะในชว่ง

เดียวกบัวดัเจดีย์เหล่ียมซึง่เป็นเร่ืองท่ียากมากในการสนันิฐานถึงรูปแบบท่ีสร้างมาครัง้แรกวา่

รูปแบบของเจดีย์องค์จริงนัน้เป็นแบบใด เพราะได้มีการซ่อมแซมและได้เปล่ียนรูปแบบอย่างท่ีไม่

สามารถจะคาดเดาได้ถึงองค์ประกอบตา่งๆได้และการสร้างช้างท่ียืนบริเวณกึ่งกลางของฐานปัทม

ยกเก็จสองชัน้นัน้ไมน่า่ท่ีจะสามารถเข้ากบัรูปแบบของเจดีย์ได้ เน่ืองจากเป็นศลิปะแบบพมา่ 

รูปแบบทางศลิปกรรมของวดัช้างค า้มีเจดีย์ประธานแล้วยงัปรากฏวิหารและมณฑปท้าย

วิหาร โดยวิหารนัน้เป็นวิหารโถงในผงัส่ีเหล่ียมผืนผ้าหนัหน้าสูท่างทิศตะวนัตกปรากฏให้เห็นเฉพาะ

สว่นฐาน  จากการขดุแตง่พบร่องรอยการสร้างวิหารทบัซ้อน 2 ครัง้ ลกัษณะวิหารยกเก็จด้านหน้า 

2 ตอนด้านหลงั 1 ตอนพืน้ท่ียกเก็จด้านหลงัไมมี่ฐานชกุชีเพ่ือประดิษฐานพระพทุธรูปแตไ่ด้ท าทาง

เช่ือมตอ่กบัมณฑปท้ายวิหารแบบวิหารทรงปราสาท ภายในมณฑปท้ายวิหารมีฐานปัทมก่ออิฐรูป

แปดเหล่ียมเหนือฐานปัทมน่าจะเป็นแทง่ส่ีเหล่ียมสงูเพ่ือประดษิฐานพระพทุธรูปทัง้ 4 ทิศ ส่วน

ยอดนัน้อาจเป็นทรงหลงัคาลาดซ้อนลดกนั โดยยอดบนสดุเป็นรูปดอกบวัตมูคล้ายอาคารท้าย

วิหารขนาดเล็กในศลิปะพกุาม43 ภายในอาคารมกัก่อแทง่ส่ีเหล่ียมสงูขึน้รับน า้หนกัของส่วนหลงัคา

อาจเป็นยอดศิขรหรือเจดีย์ทรงระฆงั จากการศกึษาข้อมลูของวดัช้างค า้นีเ้ป็นจดุท่ีนา่สนใจคือ

รูปแบบแผนผงัโบราณท่ีนา่ศกึษา 

                                                           
42 จิรศกัดิ์ เดชวงศ์ญา, ประวัติศาสตร์และศิลปกรรมเวียงกุมกาม, (เชียงใหม ่: สถาบนัพฒันาเมือง, 2546), 39. 
43 จิรศกัดิ์ เดชวงศ์ญา, รายงานการศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปกรรมในชุมชนโบราณเวียงกุมกาม อ.สารภี จ.เชียงใหม่ , 
(เชียงใหม ่: สถาบนัวิจยัสงัคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่, 2545), 45. 
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วัดอีค่าง (วัดอีก้าง) 

ความเป็นมาของ วดัอีคา่ง หรือวดัอีก้างอยูท่างด้านทิศตะวนัออกของแม่น า้ปิงสายเก่า(ปิง

ห่าง)ไม่ปรากฏช่ือวดัอีคา่งในเอกสารทางประวตัิศาสตร์ใดๆค าว่าอีค่างหรืออีก้างเป็นภาษาถ่ินท่ีมี

ความหมายว่า ลิงหรือค่าง ซึ่งในอดีตเคยมีฝูงลิงหรือค่างอาศยัอยู่ในบริเวณซากวัดร้างแห่งนี ้

ชาวบ้านจงึเรียกวา่วดัอีก้าง เดมิสภาพวดัอีก้างเต็มไปด้วยป่ารกร้างในปี 2528-2529 กรมศิลปากร

ได้ท าการขดุแตง่ทางโบราณคดีทางด้านทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตกของวดัอีก้าง ในปี 2546 ได้

พบโบราณสถานเพิ่มเตมิเป็นอาคารรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้าตัง้อยู่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของวิหาร

และแนวก าแพงแก้วทางทิศตะวันตกเ ฉียงใ ต้ของวิหารและแนวก าแพงแก้วทางทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือของเจดีย์44 โบราณสถานภายในวดัอีก้างนัน้ประกอบด้วยก าแพงแก้ว เจดีย์

ตัง้อยูห่ลงัวิหาร มีแทน่บชูารอบเจดีย์ 3 ด้านและอาคารรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้า 

ภาพท่ี 32  : รูปภาพวัดอีค่าง(วัดอก้ีาง) เวียงกุมกาม 

  

                                                           
44 ส านกัศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่, โบราณคดีสามทศวรรษที่เวียงกุมกาม, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2548), 12. 
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รูปแบบศิลปกรรมของวัดอีก้าง โดยรูปทรงเจดีย์ประธานตัง้อยู่บนฐานประทักษิณท่ี

เช่ือมต่อทางท้ายวิหารเป็นเจดีย์ทรงระฆงัแบบล้านนา ฐานตอนล่างเป็นฐานเขียงในผงัส่ีเหล่ียม

จตัรัุสรองรับฐานแปดเหล่ียมซ้อนกนั 3 ขัน้ นัน้เป็นผลมาจากการบรูณะซึ่งประกอบด้วยฐานเขียง

ในผังส่ีเหล่ียมรับฐานแปดเหล่ียม45 ถัดขึน้ไปควรเป็นฐานปัทมลูกแก้วอกไก่ซ้อนกันสองฐาน 

ส่วนกลางได้แก่ชุดของฐานเขียงในผงักลมซ้อนลดหลัน่กันสามชัน้รับมาลยัเถารูปฐานบวัลูกแก้ว

อกไก่ซ้อนกนัสามฐานตอ่ด้วยทรงระฆงั บงัลงัก์ และยอดท่ีหกัหายไปน่าจะมีการบรูณะหลายครัง้ 

แต่รูปแบบภายหลงัการบูรณะนัน้มีข้อสงัเกตว่า ชุดฐานเขียงแปดเหล่ียมเหนือฐานเขียงส่ีเหล่ียม

นัน้น่าจะเป็นงานซ่อมแซมครัง้ใดครัง้หนึ่งท่ีไม่น่าจะใช่ระยะเวลาเดียวกับการสร้างองค์เจดีย์ ทัง้นี ้

เพราะเหนือฐานแปดเหล่ียมนัน้เป็นชดุฐานปัทมลกูแก้วอกไก่ซ้อนกนัสองฐานแตห่น้ากระดานและ

บวัคว ่าของฐานปัทมชัน้แรกถกูฐานแปดเหล่ียมครอบทบัไว้ ลกัษณะของฐานปัทมลกูแก้วอกไก่ยก

เก็จซ้อนกันสองฐานนัน้ ตามพัฒนาการแล้วก็คงสร้างขึน้ในระยะใกล้เคียงกับเจดีย์วัดปู่ เปีย้ 

ตลอดจนการหนนุฐานเขียงในผงักลมเหนือฐานปัทมให้สงูขึน้และชดุฐานบวัในผงักลมนัน้มีจงัหวะ

การยึดท้องไม้ท่ีสูงขึน้จึงมีผลท าให้องค์ระฆังมีขนาดเล็กเกือบจะเท่าองค์ระฆังของเจดีย์ทรง

ปราสาทจากวิวฒันาการนีน้า่จะอยูร่าวพทุธศตวรรษท่ี 21 ถึงต้น พทุธศตวรรษท่ี 22  

                                                           
45 จิรศกัดิ์ เดชวงศ์ญา, ประวัติศาสตร์และศิลปกรรมเวียงกุมกาม, (เชียงใหม ่: สถาบนัพฒันาเมือง, 2546), 46. 
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วัดปู่เป้ีย 

ความเป็นมาของวดัปู่ เปีย้นีเ้ป็นช่ือท่ีชาวบ้านเรียกตามลักษณะชายชราร่างเล็ก (ปู่ เปีย้

หมายถึงปู่ เตีย้) ซึ่งอาศยัอยู่ภายในบริเวณวัดร้างแห่งนี ้ก่อนการบูรณะบริเวณวดัปู่ เปีย้เป็นสวย

ล าไยเม่ือ พ.ศ. 2529 กรมศิลปากรได้ด าเนินการปฏิบตัิการขดุแตง่ทางโบราณคดี กลุ่มโบราณคดี

ในวดัปู่ เปีย้ประกอบด้วย เจดีย์ตัง้อยูห่ลงัวิหาร อโุบสถ สถปูแปดเหล่ียมและแทน่บชูา46  

 

ภาพท่ี 33  : รูปภาพวดัปู่ เปีย้ เวยีงกมุกาม 

 

วิหารวัดปู่ เปีย้เป็นแบบวิหารโถงตัง้อยู่บนฐานเขียงยกพืน้สูงต่อกับฐานประทกัษิณของ

เจดีย์เน่ืองจากเป็นท่ีลุ่มต ่า โดยปัจจุบันวิหารวัดปู่ เปีย้คงเหลือเฉพาะส่วนฐานปัทมในผังรูป

                                                           
46 ส านกัศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่, โบราณคดีสามทศวรรษที่เวียงกุมกาม, (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2548), 18. 
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ส่ีเหล่ียมผืนผ้าห้องด้านหลังฐานชุกชีเต็มพืน้ท่ีห้อง ภายในวิหารมีเสาก่ออิฐ 6 คู่มีบันไดหลัก

ด้านหน้า 1 แหง่และบนัไดเล็กท้ายวิหาร 2 แห่งทัง้นีบ้นัไดห้องคหูาท้ายวิหารมีการเช่ือมตอ่กบัลาน

ประทักษิณ ส่วนอุโบสถวดัปู่ เปีย้มีผังยกเก็จด้านหน้า 2 ช่วงและด้านหน้า 1 ช่วงซึ่งมีโครงสร้าง

หลงัคาเช่นเดียวกบัวิหารแตโ่ดยรอบอโุบสถมีก าแพงแก้วล้อมรอบ และเป็นก าแพงแก้วท่ีเจาะช่อง

รูปกากบาทด้วยเป็นผงัรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ามีบนัไดทางขึน้ด้านหน้า ส าหรับเจดีย์ประธานนัน้ตัง้อยู่

บนฐานประทกัษิณด้านหลงัวิหารมีก าแพงแก้วล้อมรอบมมุฐานประทกัษิณทางทิศตะวนัออกเฉียง

ใต้มีบนัไดทางขึน้ 1 แหง่   

รูปแบบเจดีย์เป็นทรงปราสาทยอดระฆงั47 ประกอบด้วยฐานเขียงในผังส่ีเหล่ียมรับฐาน

ส่ีเหล่ียมในผงัยกเก็จซ้อนลดหลัน่กนักบัฐานปัทมลกูแก้วอกไก่ยกเก็จสงูซ้อนกนัสองฐานส่วนกลาง

เป็นเรือนธาตทุรงส่ีเหล่ียมยกเก็จตามแนวของฐานปัทมด้านล่างท่ีมมุของเรือนธาตปุระดบัด้วยลาย

กาบบนและกาบล่างกึ่งกลางของเรือนธาตแุตล่ะด้านมีจระน าซุ้มประดิษฐานพระพทุธรูปมีเสายก

เก็จรับกรอบจระน าซุ้มสว่นยอดเหนือเรือนธาตเุป็นชัน้ลดรูปฐานปัทมรับมาลยัเถาและองค์ระฆงัใน

ผงัแปดเหล่ียมโดยท่ีชัน้ของมาลยัเถานัน้ไมค่อ่ยตรงตามระเบียบมากนกั ลกัษณะของรูปแบบเจดีย์

นัน้ได้มีการพฒันาการมายาวนานลกัษณะของฐานปัทมซ้อนกันสองชัน้นัน้มีวิวฒันาการมาจาก

ฐานปัทมแบบชัน้เดียวเตีย้ๆก่อนท่ีจะค่อยเพิ่มความสูงขึน้อย่างต่อเน่ืองจนเป็นฐานซ้อนกันสอง

ฐานสร้างในพทุธศตวรรษท่ี 21 และตรงกบัลกัษณะของลวดลายปนูปัน้ท่ีประดบัซึ่งเป็นรูปแบบท่ีมี

วิวฒันาการในช่วงเวลาเดียวกัน  ลวดลายประดบัลายปนูปัน้เป็นองค์ประกอบด้วยลายกาบบน 

กาบล่างและลายประจ ายามรัดอกลกัษณะของลวดลายเป็นลายเครือล้านนา ได้แก่ลายเครือเถา

หรือลายพรรณพฤกษาท่ีพบในการประดับตัวเสาอาคารหรือเรือนธาตุของเจดีย์ทรงปราสาท

ลกัษณะของลวดลาย ลายกาบบน กาบล่างอยู่กรอบสามเหล่ียมขอบหลายหยกัโค้งลายประจ า

ยามรัดอก อยู่ในกรอบส่ีเหล่ียมขนมเปียกปนู ภายในดอกโบตัน๋ล้อมรอบด้วยใบไม้ซึ่งเป็นอิทธิพล

ของจีนซึง่เป็นแบบพวกเคร่ืองถ้วยจีนท่ีพบทัว่ไปในศลิปะล้านนาในพทุธศตวรรษท่ี 2 

  

                                                           
47  จิรศกัดิ์ เดชวงศ์ญา, ประวัติศาสตร์และศิลปกรรมเวียงกุมกาม, (เชียงใหม ่ สถาบนัพฒันาเมือง, 2546), 33. 
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วัดธาตุขาว 

ความเป็นมาของวดัธาตขุาวในปัจจบุนัเป็นช่ือท่ีชาวบ้านเรียกตามลกัษณะขององค์เจดีย์ท่ี

ฉาบด้วยปูนสีขาว กรมศิลปากรได้ด าเนินการขุดแต่งศึกษาโบราณสถานวัดธาตุขาวเม่ือ 

พ.ศ.2528-2529 พบว่าประกอบด้วยวิหารตัง้อยู่หน้าเจดีย์ อโุบสถและมณฑป วิหารวดัธาตขุาว

เป็นวิหารโถงหนัหน้าทางทิศตะวนัออกมีแผนผงัรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ายกเก็จด้านหน้าแผนผังแบบนี ้

คล้ายกบัวา่มีการซ้อนลดของหลงัด้านหน้าเพียงชดุเดียวและผืนหลงัคาอาจจะเป็นผืนเดียวแตจ่าก

รูปแบบของวิหารท่ีมีผงัพืน้แบบนีใ้นสมยัหลงัล้านนา48  

 

         

ภาพท่ี 34  : รูปภาพวดัธาตขุาว เวียงกมุกาม  

  

                                                           
48

 ส านกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม,่ โบราณคดีสามทศวรรษท่ีเวียงกมุกาม, พิมพ์ครัง้ท่ี 1, กรุงเทพฯ,กรมศิลปากร, 2548 
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ในส่วนของอุโบสถวัดธาตุขาวโดยปกตินัน้จะมีขนาดเล็กกว่าวิหารตามแบบแผนทั่วๆไป 

เพราะเป็นเพียงท่ีท าสังฆกรรมสงฆ์รูปแบบทางสถาปัตยกรรมของอุโบสถคงมีลักษณะทั่วไป

เชน่เดียวกบัวิหารเพียงแตมี่ใบเสมาเป็นเคร่ืองหมายบอกเขตเท่านัน้ แผนผงัของอโุบสถวดัธาตขุาว

นัน้มีแผนผงัรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ามีบนัไดทางขึน้ด้านหน้า เน่ืองจากพบหลกัฐานไม่มากพอตอ่การสนันิ

ฐานรูปแบบสถาปัตยกรรม เจดีย์ด้านหลงัวิหารปัจจบุนัยงัคงเหลือเฉพาะส่วนฐานเขียงตอนล่างใน

ผงัรูปส่ีเหล่ียมจตัรัุสรองรับฐานปัทมยกเก็จ 2 ตอนซึง่ภายหลงัการสร้างมณฑปทางทิศใต้ในระยะท่ี 

2 แล้วคงมีก าแพงแก้วเช่ือมต่อทางด้านมณฑปล้อมรอบองค์เจดีย์ไปจรดวิหารด้านทิศตะวันตก 

จากรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของโบราณสถานของวดัธาตขุาวนา่จะอยูร่าวพทุธศตวรรษท่ี 21-22  

 

วัดกู่ป้าด้อม 

ความเป็นมาของวดักู่ปา้ด้อมนัน้ไม่ปรากฏช่ือในเอกสารใดๆ โบราณสถานแห่งนีต้ัง้อยู่ใน

ท่ีดินของป้าด้อมชาวบ้านจึงเรียกตามกันมาว่า วัดกู่ป้าด้อมหรือบ้างก็เรียกว่าวัดกู่ป้าต้อม ในปี 

พ.ศ.2542-2543 กรมศิลปากรได้ด าเนินการขดุแตง่และพบกลุ่มโบราณสถานกระจายตวักนัอย่าง

หนาแน่น ประกอบด้วยด้วยวิหารหนัหน้าสู่ทางทิศตะวนัออก เจดีย์ด้านหลงัวิหาร แท่นบูชาตัง้อยู่

ด้านทิศตะวนัตกและทิศเหนือของเจดีย์ด้านล่ะ 1 แท่น ก าแพงแก้วแบบบวัหลงัเจียด(บวัคว ่า) และ

ซุ้มประตโูขง49 

 

  

                                                           
49

 ส านกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม,่ โบราณคดีสามทศวรรษท่ีเวียงกมุกาม, พิมพ์ครัง้ท่ี 1, กรุงเทพฯ,กรมศิลปากร, 2548 
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ภาพท่ี 35  : วดักู่ปา้ด้อม เวียงกมุกาม 

ภาพท่ี 36 : วดักู่ปา้ด้อม เวียงกมุกาม 
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ส าหรับวิหารของวดักู่ป้าด้อมนัน้เป็นวิหารโถงปัจจบุนัคงเหลือเฉพาะส่วนฐานปัทมในผงั

รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ายกเก็จด้านหน้า 2 ตอนด้านหลงั 2 ตอนพืน้วิหารปอิูฐฉาบปนูขาวประกอบด้วย

ฐานเสาวิหาร 7 คู่มีบนัไดด้านหน้าและบนัไดขนาดเล็กทางด้านข้างทัง้สองข้างของห้องด้านหลงั

เฉพาะหัวบนัไดด้านหน้าตกแต่งด้วยตวัเหงา ในส่วนฐานของวิหารในเวียงกุมกามนัน้จะยกพืน้

สงูขึน้จากระดบัพืน้ดนิเดมิลกัษณะของฐานนัน้มีรายละเอียดของการตกแตง่ท่ีตา่งกนัเล็กน้อยส่วน

วดักู่ปา้ด้อมจะเป็นฐานปัทมลูกแก้วอกไก่ต่อด้วยบวัคว ่า50 ท้ายวิหารเป็นห้องส าหรับประดิษฐาน

พระพุทธรูปโดยสร้างฐานชุกชีเต็มพืน้ท่ีห้อง ฐานชกุชีตกแต่งแบบฐานปัทมท้องไม้ลกูแก้วอกไก่คู่

ระหว่างขัน้หน้ากระดานของส่วนฐานตอนล่างกับฐานปัทมตอนล่างคัน่ด้วยชัน้ลูกแก้ว ลกัษณะ

ของซุ้มโขงวดักู่ปา้ด้อมไม่มีการยกเก็จของเสาและมีร่องรอยการฝังวงกบประตไูม้อิฐ ดงันัน้หากใช้

ข้อสนันิฐานของระยะเลาในการสร้างเจดีย์เป็นตวัก าหนดส่วนเจดีย์วดักู่ปา้ด้อมก่ออิฐฉาบปนูขาว

ปัจจุบนัคงเหลือเฉพาะส่วนฐานเขียงในผังส่ีเหล่ียมจัตุรัสรองรับชัน้หน้ากระดานยกเก็จ 2 ตอน 

กลุม่โบราณสถานในวดักู่ปา้ด้อม จากการศกึษาเปรียบเทียบทางสถาปัตยกรรมท่ีเป็นรูปแบบนิยม

ล้านนาระหวา่งศตวรรษท่ี 21-22 

จากโบราณสถานท่ีกล่าวมาข้างต้นนีส้ามารถน ามาสรุปอันดับท่ีมีความส าคัญในการ

ส ารวจพืน้ท่ีภายในโบราณสถานเวียงกุมกาม เพ่ือให้นกัท่องเท่ียวและผู้ ท่ีสนใจได้เข้ามาเย่ียมชม 

วดัท่ีกล่าวมาข้างต้นมีความส าคญัทัง้ทางด้านประวตัิศาสตร์และประวตัิศาสตร์ศิลปะ โดยการใช้

หลกัเกณฑ์ในการก าหนดคะแนนเพ่ือล าดบัความส าคัญรวมทัง้ความสมบูรณ์ของโบราณสถาน

และ การเข้าถึงตวัโบราณสถาน การคมนาคม หรือสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ โดยหลกัเกณฑ์นี ้

ได้เก่ียวข้องกบัข้อมลูทางด้านประวตัิศาสตร์และประวตัิศาสตร์ศิลปะ  เพ่ือจะน ามาจดัท าข้อมลูใน

การท่องเท่ียวท่ีง่ายต่อการเข้าถึง ซึ่งหากเน้นให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัควรจะน าข้อมูลของ

เวียงกุมกามบรรจุลงไปในข้อมูลของการอบรมมคัคเุทศก์ด้วยและเพิ่มเส้นทางการท่อง เท่ียวของ

เวียงกมุกามเข้าไปในโปรแกรมน าเท่ียวเพ่ือเน้นการท่องเท่ียวแบบเชิงโบราณสถานและชมุชนเพ่ือ

ดงึศกัยภาพท่ีสามารถอยูร่่วมกนัได้ ด้วยเหตท่ีุวา่เวียงกมุกามนัน้มีการจดัการจากหลายภาคสว่น  

  

                                                           
50 จิรศกัดิ์ เดชวงศ์ญา, พระเจดีย์เมืองเชียงใหม่, (กรุงเทพฯ : วรรณรักษ์ , 2541), 15. 
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3.1.2 รูปแบบการจัดเส้นทางการท่องเที่ยวทางศิลปกรรมเวียงกุมกาม 

จากการจัดการทางข้อมูลด้านประวัติศาสตร์และประวตัิศาสตร์ศิลป์เพ่ือน าข้อมูลมาใช้

วิเคราะห์ในการจดัท าเส้นทางการท่องเท่ียวในเวียงกมุกามนัน้จะเป็นรูปแบบของการศกึษาข้อมูล

ทางด้านประวตัิศาสตร์และประวตัิศาสตร์ศิลป์เพ่ือเป็นการท่องเท่ียวตามแหล่งโบราณสถานท่ีอยู่

ในชุมชน เน่ืองจากโบราณสถานในเวียงกุมกามนัน้ได้มีอยู่ในเขตชุมชนด้วย ซึ่งท าให้การจดัการ

การท่องเท่ียวนัน้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของผู้ ท่ีจะเข้ามาเท่ียวชมหรือศึกษาข้อมลูภายในแหล่ง

โบราณสถานเวียงกุมกามเพ่ือก าหนดเส้นทางการท่องเท่ียวต่อไป โดยความส าคญัของแหล่ง

โบราณสถานนัน้มีประวัติศาสตร์ยาวนานตัง้แต่ก่อนการสร้างเมืองเชียงใหม่  โดยการจัดการ

เส้นทางนีโ้ดยการศึกษาข้อมูลของเวียงกุมกามทางผู้ วิจัยได้สังเกตว่าข้อมูลทางประวัติศาสตร์

ศิลปะของเวียงกมุกามนัน้เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจมากแตไ่ม่ได้น ามาใช้ในการน าชมมากนกั เน่ืองจาก

จะเน้นข้อมลูทัว่ๆไปในการน าชมจะเป็นประวตัศิาสตร์ทัว่ๆไป และแผนการจดัการท่องเท่ียวท่ียงัไม่

เป็นระบบ 

โดยเส้นทางการน าเท่ียวนัน้จะเร่ิมท่ีศนูย์ข้อมลูของเวียงกมุกาม และไปตามแนวถนนซึง่

เป็นการน าชมแบบเป็นจดุๆ ทางผู้วิจยัได้สงัเกตการณ์พบวา่เส้นทางน าชมนัน้เร่ิมต้นท่ีศนูย์ข้อมลู

ก่อนเพ่ือเป็นการให้ข้อมลูเบือ้งต้นและหลงัจากนัน้ก็จะเป็นการน าชมโบราณสถานตา่งๆ นัน้ท าให้

ต้องเร่ิมต้นท่ีจดุๆเดียวหากมีนกัทอ่งเท่ียวมากอาจไมส่ามารถรองรับได้ เน่ืองจากเวียงกมุกามเป็น

แหลง่โบราณสถานขนาดใหญ่ และมีข้อมลูด้านประวตัิศาสตร์ศลิปะท่ีส าคญัและนา่สนใจอยา่งยิ่ง 

 

3.1.3 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในเวียงกุมกาม 

เวียงกุมกามนัน้เป็นแหล่งโบราณสถานขนาดใหญ่ท่ีครอบคลุมหลายพืน้ท่ีในจังหวัด

เชียงใหม ่ท าให้มีหลากหนว่ยงานราชการเข้ามาบริหารจดัการในเขตพืน้ท่ีเมืองเก่าเวียงกมุกามนัน้ 

มีแหล่งชุมชนปะปนกับแหล่งโบราณสถานท าให้ยากต่อการบริหารจดัการ  เวียงกุมกามนัน้เป็น

แหลง่โบราณสถานขนาดใหญ่ท่ีควรส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของจงัหวดัเชียงใหม่ทัง้

ยังมีข้อได้เปรียบทางกายภาพแต่ขาดการประชาสัมพันธ์ท่ีดีอาจจะดีในช่วงแรกแต่ขาดความ

ตอ่เน่ือง  
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ปัญหาท่ีผู้วิจยัพบคือการจัดการท่ีคอ่ยข้างหลากหลายรวมทัง้โบราณสถานบางแห่งอยู่ใน

เขตชุมชน การประชาสัมพันธ์ไม่ต่อเน่ืองมีการเข้ามาศึกษาข้อมูลด้านโบราณคดียังไม่เอือ้ให้

น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงท่องเท่ียวน่าเสียดายท่ีหลกัสูตรมัคคเุทศก์ไม่ได้บรรจุข้อมูลของเวียงกุม

กามเข้าไว้ในหลกัสตูรเพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับเปิดเป็นแหลง่ท่องเท่ียวในอนาคต  

 

 3.2 สถานการณ์การท่องเที่ยวทางศิลปกรรมเวียงกุมกามในปัจจุบัน 

การจดัการการทอ่งเท่ียวศลิปกรรมเวียงกมุกามนัน้ได้มีจดุเร่ิมต้นจากการค้นพบเมือง

โบราณเวียงกมุกามในชว่งเดือนมกราคม ปี พ.ศ.2527  โดยมีราษฎรในท้องถ่ินได้ขดุค้นพบพระ

พิมพ์ดนิเผาแบบตา่งๆ จ านวนมากบริเวณสนามหญ้าหน้าโรงเรียนวดัช้างค า้ซึง่ปัจจบุนัโรงเรียนได้

ถกูรือ้ถอนแล้ว  ตอ่มาได้มีหนว่ยงานตา่งๆ เข้ามาบริหารจดัการพืน้ท่ี โดยมีหนว่ยศลิปากรท่ี 4 กรม

ศลิปากร ปัจจบุนัคือส านกัศลิปากรท่ี 8 เชียงใหม ่ เข้ามาด าเนินการศกึษารวบรวมพระพิมพ์ 

โบราณวตัถอ่ืุนและค้นหาหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ในพืน้ท่ีเวียงกมุกาม จากนัน้ได้มีการจดัตัง้

คณะกรรมการชดุพิเศษขึน้ประกอบด้วย เจ้าหน้าท่ีของรัฐจากหนว่ยงานตา่งๆ ของจงัหวดัเชียงใหม ่

เจ้าหน้าท่ีกรมศลิปากร (หน่วยศลิปากรท่ี 4) ศกึษาธิการอ าเภอสารภี เจ้าหน้าท่ีต ารวจจากสถานี

ต ารวจภธูรอ าเภอสารภี คณะสงฆ์และสมาชิกสภาจงัหวดัเชียงใหม ่ ร่วมกนัพิจารณาแก้ไขปัญหา

การขดุท าลายโบราณสถานและโบราณวตัถตุา่งๆ ในพืน้ท่ีเวียงกมุกาม และร่วมก าหนดแนว

ทางการด าเนินงาน โดยมอบหมายให้หนว่ยศลิปากรท่ี 4 (ส านกังานโบราณคดีและ

พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาตท่ีิ 6 เชียงใหม ่ หรือส านกังานศลิปากรท่ี 8 เชียงใหมใ่นปัจจบุนั) จดัท า

โครงการเร่งดว่นเพ่ือของบประมาณจากกรมศลิปากร ในการด าเนินการขดุค้นศกึษาและขดุแตง่

บรูณะ51   

ในระยะแรกนัน้คณะบคุคลท่ีมีบทบาทส าคญัในการผลกัดนัให้เกิดการส ารวจและพฒันา

โบราณสถานเวียงกมุกาม คือ สมาชิกสภาจงัหวดัเชียงใหม ่คณะอนกุรรมการสง่เสริมการท่องเท่ียว

สภาจงัหวดัเชียงใหม่ และชาวบ้านต าบลท่าวงัตาล แตเ่ป็นเพียงกระแสแนวความคิดเร่ิมต้นท่ียงั

                                                           
51 ธีรวดี จ าเดิม, “ผลกระทบจากการทอ่งเที่ยวที่มีผลตอ่ชมุชนเวียงกมุกาม อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่” ( วิทยานิพนธ์
มหาบณัฑิต คณะศลิปกรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2549), 54. 
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ไม่ได้รับการตอบสนองเพราะยงัขาดงบประมาณในการด าเนินงาน หลงัจากท่ีได้รับการสนบัสนุน

และผลักดนัจากหน่วยงานต่างๆ ในช่วงปี พ.ศ. 2527 กรมศิลปากรท่ี 4 เชียงใหม่จึงได้รับ

งบประมาณจ านวนหนึ่งจึงเร่งด าเนินการส ารวจโบราณสถานในพืน้ท่ีเมืองเก่าเวียงกมุกาม พร้อม

ทัง้ด าเนินการขดุแตง่และบูรณะโบราณสถาน หลงัจากนัน้เร่ืองราวของพืน้ท่ีเมืองเก่าเวียงกุมกาม

จึงแพร่หลายออกไป แตมี่เพียงกลุ่มนกัวิชาการ นกัศึกษาและผู้สนใจโดยเฉพาะเท่านัน้ท่ีรู้จกัเวียง

กุมกามในเวลาต่อมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนิน

ทอดพระเนตรโบราณสถานท่ีถกูค้นพบบริเวณวดัช้างค า้และภายในพืน้ท่ีเมืองเก่าเวียงกมุกาม และ

ได้ทรงตรัสรับสัง่ให้คณะกรรมการวดัช้างค า้เวียงกมุกาม ด ารงเอกลกัษณ์ศิลปวฒันธรรมล้านนาให้

ด ารงสืบทอดยั่งยืนต่อไป นับเป็นกระแสรับสั่งท่ีท าให้คณะกรรมการวัดช้างค า้และชาวบ้านใน

ชุมชนให้ความร่วมมือในการบูรณะโบราณสถาน วัดร้างต่างๆ โดยเคร่งครัดและมีการจัดตัง้

คณะกรรมการพฒันาวดัช้างค า้เวียงกมุกาม โบราณสถานขึน้ โดยการจดัตัง้กลุ่มคนภายในชมุชน 

เพ่ือฟืน้ฟูอนรัุกษ์โบราณสถานเวียงกมุกามและมีการพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวโดยชมุชน และ

ได้มีการจัดท าแผนการพัฒนาวัดช้างค า้ในการสร้างพระวิหารใหม่ทดแทนของเดิมท่ีช ารุดด้วย

จิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปกรรมล้านนา ร่วมสมยั ซึ่งศิลปกรรมประติมากรรม จิตรกรรม เป็นท่ี

สนใจของนักท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก และด าเนินการของบประมาณจากองค์การบริหารส่วน

จงัหวัดในการสร้างเส้นทางเช่ือมระหว่างโบราณสถานเวียงกุมกาม ให้มีสภาพการสัญจร -ไปมา

สะดวกมากขึน้ ตอ่มามีการส่งเสริมการพฒันาอย่างต่อเน่ืองจากศนูย์วฒันธรรมจงัหวดัเชียงใหม ่

วิทยาลยัครูจงัหวดัเชียงใหม ่โดยได้จดัสมัมนาเร่ืองล้านนาศกึษาและนิทรรศการเร่ืองชมุชนโบราณ

เวียงท่ากานและเวียงกุมกามขึน้ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ชุมชนโบราณให้แก่นักเรียนนักศึกษาและ

ประชาชนทัว่ไปให้เป็นท่ีรู้จกัมากย่ิงขึน้ โดยความร่วมมือของหน่วยงานตา่งๆ ได้แก่ หน่วยศิลปากร

ท่ี 4 เชียงใหม ่สถาบนัศกึษาจากภาควิชาภมูิศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ วิทยาลยั

ครูเชียงใหม่ สมาคมส่งเสริมการท่องเท่ียวภาคเหนือ ผู้น าชุมชนท้องถ่ิน นกัวิชาการ และวดัต่างๆ 

ของชมุชนเมืองโบราณ ซึง่จดัขึน้ในปี พ.ศ. 2528 
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ตอ่มาในช่วงปี พ.ศ. 2529  เวียงกุมกามได้รับการส่งเสริมและพฒันาภายใต้ “โครงการ

พฒันาโบราณสถานเวียงกมุกาม” 52  โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเร่งบรูณะพฒันาแหล่งโบราณสถานไว้

เป็นมรดกทางวฒันธรรมและส่งเสริมให้เป็นจดุท่องเท่ียวแห่งใหม่ของจงัหวดัเชียงใหม่ และได้รับ

การผลกัดนัจากคณะกรรมการเสริมสร้างเอกลกัษณ์และอนรัุกษ์วฒันธรรมล้านนา ให้มีการจดังาน

เฉลิมฉลองวาระครบ 700 ปีของเวียงกมุกามขึน้ โดยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ กรม

ศิลปากร คณะกรรมการส่งเสริมการท่องเท่ียว สภาจงัหวดัเชียงใหม่ วิทยาลยัครูจงัหวดัเชียงใหม ่

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่ ชมรมอนุรักษ์วฒันธรรมล้านนา สภา

ต าบลทา่วงัตาล ชมรมการท่องเท่ียวและโรงแรมจงัหวดัเชียงใหม่ แม้ว่าพืน้ท่ีเมืองเก่าเวียงกมุกาม

ได้รับการพฒันา แตใ่นช่วงระยะเวลานัน้เวียงกมุกามไม่มีความคืบหน้าในการบริหารจดัการอย่าง

เป็นรูปธรรมเทา่ท่ีควร และนบัตัง้แตพื่น้ท่ีเมืองเก่าเวียงกมุกามถกูค้นพบยงัไม่มีนกัวิชาการท้องถ่ิน

และนกัวิชาการทัว่ไปให้ความส าคญักบัการศึกษาประวตัิศาสตร์พืน้ท่ีเมืองเก่าเวียงกุมกามอย่าง

จริงจงั จนกระทัง่ในปี พ.ศ.2529  ได้มีนกัวิชาการด้านประวตัิศาสตร์ท้องถ่ิน คือ อาจารย์สรัสวดี 

อ๋องสกลุ ได้เล็งเห็นคณุคา่ความส าคญัของพืน้ท่ีจึงด าเนินการศึกษาวิจยัประวตัิศาสตร์พืน้ท่ีเมือง

เก่าเวียงกุมกาม จากนัน้ใน ปี พ.ศ.2532  หน่วยศิลปากรท่ี 4 เชียงใหม่ ได้รับเงินงบประมาณจาก

แหล่งเงินกู้ของกองทนุความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเลแห่งประเทศญ่ีปุ่ น หรือ O.C.E.F. เพ่ือ

น ามาใช้ในการขดุแตง่บูรณะเสริมความมัน่คงโบราณสถานเวียงกุมกามจ านวน 4 แห่ง คือ วดัหวั

หนอง วัดกู่ไม้ซ้ง วดัพระเจ้าองค์ด า-วดัพญามังราย และ วดัธาตขุาว53   ในปี พ.ศ.2545 ท่ี นาย

เกษม บุญหม่ืน อดีตประธานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังตาล และคนในชุมชนกลุ่มหนึ่งได้

เล็งเห็นความส าคญัของโบราณสถานเวียงกุมกามจึงพยายามผลกัดนัและสนบัสนุนการพัฒนา

พืน้ท่ีเมืองเก่าเวียงกมุกาม โดยมีโอกาสเข้าไปน าเสนอแนวคิดดงักล่าวกบั นางเยาวภา วงศ์สวสัดิ ์

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจงัหวัดเชียงใหม่ และเป็นช่วงจงัหวะท่ีรัฐบาลไทย ได้ให้ความส าคญัต่อ

การส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างจริงจงั โดยมีนโยบายหลกัในการพฒันาและส่งเสริมการท่องเท่ียว

                                                           
52 ธีรวดี จ าเดิม, “ผลกระทบจากการทอ่งเที่ยวที่มีผลตอ่ชมุชนเวียงกมุกาม อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่” ( วิทยานิพนธ์
มหาบณัฑิต คณะศลิปกรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2549), 58. 
53 รัตน์สดุา ทองเจิม, “การมีสว่นรวมของชมุชนในการบริหารจดัการงานประชาสมัพนัธ์แหลง่ทอ่งเที่ยวทางประวตัิศาสตร์เวียงกมุ
กาม”.( วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต คณะนิเทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2553)48. 
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เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นส าคญัวา่ การทอ่งเท่ียว คือ หนทางส าคญัของการน ารายได้กระแสเงินสด

เข้าสูป่ระเทศ ดงันัน้รัฐบาลจึงมีนโยบายในการส่งเสริมคณุภาพและมาตรฐานของการบริการ เพิ่ม

ความหลากหลายของรูปแบบการให้เพิ่มความหลากหลายของรูปแบบการให้บริการและการ

ทอ่งเท่ียว และการยกระดบัความสามารถในการแขง่ขนัของภาคบริการและการท่องเท่ียว 

 จากนโยบายหลักท่ีส่งเสริมการท่องเท่ียวของรัฐบาลในยุคนัน้ และภายใต้

การสนบัสนนุผลกัดนัจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจงัหวดัเชียงใหม่ เพ่ือพฒันาพืน้ท่ีเมืองเก่าเวียง

กุมกามให้เป็นสินค้าท่องเท่ียวแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีผลท าให้ในช่วงปี พ.ศ. 2545 

ส านกังานศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่ ได้รับการจดัสรรงบประมาณจากงบกระตุ้นเศรษฐกิจ จ านวน 

39.5 ล้านบาทเพ่ือให้ด าเนินการภายใต้ “โครงการอนรัุกษ์และพฒันาเมืองประวตัิศาสตร์เวียงกุม

กาม” โดยมีวตัถปุระสงค์หลกั 2 ประการด้วยกนั คือ 1) การอนรัุกษ์พฒันาด้านศิลปกรรมเวียงกมุ

กาม และ 2) การพฒันาให้เวียงกมุกามกลายเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางประวตัิศาสตร์แห่งใหม่ของ

จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบเพ่ือด าเนินการ คือ   1) 

ส านกังานศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่  2) การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 3) อ าเภอสารภี 4) องค์การ

บริหารส่วนต าบลท่าวงัตาล 5) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผึง้ 6) องค์การบริหารส่วนต าบล

หนองหอย 7) วดักานโถม (วดัช้างค า้) และ  8) ชมรมรักเวียงกมุกาม โดยผ่านโครงการสร้างความ

เข้มแข็งและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในชมุชนเพ่ือเป็นการอนรัุกษ์ และพฒันางานด้านศิลปวฒันธรรม 

การทอ่งเท่ียวของเวียงกมุกามท่ียัง่ยืน ดงันี ้

 1. การส่งเสริมพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการพัฒนานีเ้พ่ือให้

ชมุชนเข้าใจถึงบทบาทตวัเอง พร้อมทัง้ตระหนกัและหวงแหนโบราณสถานของชมุชน และเพ่ือให้

ชมุชนสามารถสร้างความเข้มแข็งโดยการกระตุ้นเศรษฐกิจของชมุชน โดยผา่นโครงการตอ่ไปนี ้

 1.1 โครงการอบรมปฏิบัติการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์

โบราณสถาน     

 1.2   โครงการให้ความรู้ร้านค้าชมุชนเพ่ือการทอ่งเท่ียว 

 1.3   โครงการอบรมความรู้การบริการจดัการร้านค้าชมุชน  

 1.4   โครงการอบรมสง่เสริมสร้างความเข้มแข็งในชมุชน 
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 1.5   โครงการอบรมการถวายความรู้ในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ส่งเสริม

โบราณสถานเวียงกมุกามแก่พระสงัฆาฏิการระดบัเจ้าอาวาส     

 1.6   โครงการการส่งเสริมการประกอบอาชีพพืน้ฐานบ้านรายย่อยเพ่ือ

กระตุ้นเศรษฐกิจภายในชมุชน   

 2.  การส่งเสริมและอนรัุกษ์ประเพณีวฒันธรรมดัง้เดิมภายในชมุชนเวียงกมุ

กาม โดยจะเป็นการส่งเสริมวฒันธรรม ประเพณีดัง้เดิม รวมถึงภูมิปัญญาในท้องถ่ิน เช่น การจกั

สาน การถกัข้าว เป็นต้น โดยมีโครงการตอ่ไปนี ้

 2.1 โครงการอนรัุกษ์วิถีชีวิตและสืบทอดภูมิปัญญาพืน้บ้าน โดยมีการจดัท า

บ้านและจ าลองวิถีชีวิตของคนสมยัเวียงกุมกามในอดีต พร้อมทัง้สาธิตภูมิปัญญาพืน้บ้าน อาทิ 

เชน่ การจกัสาน การแกะสลกั หมอชาวบ้าน เป็นต้น 

  2.2 โครงการสง่เสริมการอนรัุกษ์ซุ้มหม้อน า้โบราณพืน้บ้าน 

  2.3 โครงการสง่เสริมการจดัตัง้วงดนตรีพืน้บ้าน 

  2.4 โครงการสง่เสริมการจดักิจกรรมประเพณีตามฤดกูาล 

  2.5 โครงการสง่เสริมการแตง่กายพืน้เมือง 

          3. การขดุแตง่โบราณสถานภายในเวียงกมุกาม เพ่ืออนรัุกษ์และส่งเสริมการท่องเท่ียว ทัง้นี ้

เพ่ือขุดพบโบราณสถานแห่งใหม่ๆ และบูรณะโบราณสถานแห่งเดิม เพ่ือให้เข้าใจประวัติความ

เป็นมาของเวียงกมุกามมากขึน้ โดยมีกิจกรรมดงัตอ่ไปนีช้ว่ยสนบัสนนุ 

  3.1 โครงการจดัทวัร์เวียงกมุกามให้แก่สมาคมธุรกิจการทอ่งเท่ียว 

  3.2 โครงการข่ีจกัรยานทอ่งเท่ียวเวียงกมุกาม 

 นอกจากนีย้งัมีหน่วยงานท่ีไม่ได้อยู่ภายใต้โครงการแต่มีส่วนร่วมเพ่ือระดม

การพฒันาเวียงกุมกาม เช่น ส านกังานโยธาธิการและผงัเมือง กรมศาสนาส านกังานสิ่งแวดล้อม

ภาคท่ี 1 ศนูย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 เชียงใหม่ กรมชลประทานจงัหวดัเชียงใหม่ สถาบนั

ศึกษาระดบัอาชีวะและเทคนิคจังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จากงบประมาณท่ี

ได้รับมาได้มีการพฒันา ฟืน้ฟู บูรณะโบราณสถาน ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เช่น ถนน ทาง

ระบายน า้ และสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือให้บริการแก่นกัท่องเท่ียว เช่น รถราง รถม้า และ

จกัรยาน การจดัสร้างพิพิธภัณฑ์และศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกาม ร้านค้าขายอาหารและของท่ีระลึก 
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รวมถึงการพฒันาองค์ความรู้สู่ชุมชน เพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการท่องเท่ียว ได้แก่ การอบรม

มคัคุเทศก์ท้องถ่ิน อบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน อบรมความรู้ด้านการตลาดเพ่ือการ

บริหารจดัการร้านค้าชุมชน เป็นต้น นอกจากนีพื้น้ท่ีเมืองเก่าเวียงกมุกามได้อยู่ภายใต้โครงการ 

Unseen in Thailand สมัผสัเมืองไทยในมมุมองท่ีไม่เคยเห็น ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

และได้ประชาสมัพนัธ์ถึงเวียงกมุกามไว้วา่ 

“เวียงกมุกาม นครโบราณใต้พิภพ 

เมืองท่ีถกูกลบฝังด้วยตะกอนจากน า้ท่วมครัง้ใหญ่ในอดีต 

วนัเวลาผา่นไป กลืนหายเร่ืองราวจากครัง้โบราณ 

บ้านเมืองถกูสร้างขึน้ใหมบ่นผืนดนินครอนัเป็นต านาน 

ใครจะเช่ือวา่ เม่ือวนัเวลาแหง่การค้นพบมาถึง 

อาณาจกัรใต้ปฐพีผืนนีก็้ถกูเผยถึงความรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ท่ีได้จมอยูใ่ต้พิภพมาแสนนาน” 

 ดงันัน้ โครงการ Unseen in Thailand นบัเป็นหนึ่งโครงการท่ีมีบทบาท

ส าคัญท่ีช่วยส่งเสริมและเผยแพร่ช่ือเสียงเวียงกุมกามให้เป็นท่ี รู้จักในระดับประเทศ ทัง้

นกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างประเทศ นอกจากนีเ้วียงกุมกามยงัอยู่ภายใต้ “โครงการน าร่อง

เพ่ือพฒันาการท่องเท่ียวและหมู่บ้านโอท็อปของจังหวัดเชียงใหม่  (Tourism Village)” โดยมี

เส้นทางทอ่งเท่ียวเช่ือมโยงกนั คือ บ้านถวาย-สนัก าแพง-เวียงกมุกามด้วย 
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ภาพท่ี 37 : รถรางน าชมสถานท่ีท่องเท่ียวในเวียงกมุกาม 

 

ภาพท่ี 38 : อาคารศนูย์ข้อมลูและพิพิธภณัฑ์เวียงกมุกาม 

 

 ในการจัดการการท่องเท่ียวศิลปกรรมเวียงกุมกามนัน้เร่ิมเข้าสู่บริบทของอุตสาหกรรม

ท่องเท่ียวอย่างจริงจัง มีกิจกรรมรูปแบบต่างๆ และสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือให้บริการและ

รองรับนักท่องเท่ียว เช่น อาคารศูนย์ข้อมูลและพิพิธภัณฑ์  อาคารร้านค้า มัคคุเทศก์ท้องถ่ิน 

บุคลากรด้านท่องเท่ียว รถราง รถม้า ท่ีจอดรถ ป้ายส่ือความหมาย ห้องน า้ และกิจกรรมต่างๆ 

ภายในเวียงกุมกาม  โดยกิจกรรมการท่องเท่ียวภายในพืน้ท่ีเมืองเก่าเวียงกุมกามมีลกัษณะเป็น

การน าเท่ียวเพ่ือชมโบราณสถานโดยมีเส้นทางเดินรถผ่านโบราณสถานต่างๆ จ านวน 10 แห่ง ซึ่ง

นกัทอ่งเท่ียวสามารถเลือกใช้บริการการเดินทางด้วยยานพาหนะตา่งๆ ท่ีทางชมุชนได้จดัเตรียมไว้

ได้ เชน่ รถราง รถม้า จกัรยานป่ันรอบเวียงกมุกาม หรือขบัรถยนต์ส่วนตวัได้ด้วยตวัเอง นอกจากนี ้

ยังมีร้านค้าหัตถกรรมพืน้บ้าน บ้านจ าลองแบบล้านนา กาดหมัว้ครัวฮอม  ลานวัฒนธรรมและ

ดนตรีพืน้บ้านให้บริการในวนัหยดุเสาร์-อาทิตย์และวนัหยดุราชการ ปัจจบุนักิจกรรมการท่องเท่ียว
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ตา่งๆ นัน้ได้ด าเนินการโดยชมุชนท้องถ่ินเป็นหลกัหลงัจากท่ีหน่วยงานตา่งๆ ได้บริหารจดัการไว้ใน

เบือ้งต้นแล้ว  

 จากท่ีผู้วิจยัได้กลา่วมาในเบือ้งต้นนัน้ ผู้วิจยัได้ท าการศกึษาและสรุปล าดบัความส าคญัใน

การจดัการการทอ่งเท่ียวพืน้เวียงกมุกามได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้

 

ตารางท่ี 2 : แสดงล าดับเหตุการณ์ส าคัญในการจัดการการท่องเที่ยว 
ทางศิลปกรรมเวียงกุมกาม 

พ.ศ. เหตุการณ์ส าคัญ 

พ.ศ.2527  ชมุชนขดุพบพระพิมพ์ดนิเผาจ านวนมากบริเวณวดัช้างค า้ 

 จดัตัง้คณะกรรมการชดุพิเศษเพ่ือเข้ามาดแูลโบราณสถานเวียงกมุกาม และ
ตอ่มาได้มอบหมายให้หนว่ยศลิปากรท่ี 4 เข้ามาดแูลแทน  

 เวียงกมุกามได้แพร่หลายออกไปในกลุ่มนกัวิชาการ นกัศกึษาและผู้ ท่ีสนใจ
เฉพาะ 

พ.ศ.2528  สมเด็จพระเทพฯ ทรงเสด็จพระราชด าเนินทอดพระเนตรโบราณสถาน
บริเวณวดัช้างค า้และเวียงกุมกาม ตรัสรับสัง่ให้คณะกรรมการวดัช้างค า้
เวียงกุมกามด ารงเอกลกัษณ์ศิลปวฒันธรรมล้านนาให้ด ารงสืบทอดยัง่ยืน
ตอ่ไป  

 จดัตัง้คณะกรรมการพฒันาวดัช้างค า้เวียงกมุกามโบราณสถาน 
 

พ.ศ.2529  เกิดโครงการพัฒนาโบราณสถานเวียงกุมกาม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเร่ง
บูรณะพัฒนาโบราณสถานไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นแหล่ง
ทอ่งเท่ียว 

 จดัตัง้คณะกรรมการเสริมสร้างเอกลกัษณ์และอนรัุกษ์วฒันธรรมล้านนา จดั
งานเฉลิมฉลองวาระครบ 700 ปีเวียงกมุกาม 

 นกัวิชาการด้านประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินเร่ิมศึกษาวิจยัประวตัิศาสตร์เวียงกุม
กามตัง้แตปี่ พ.ศ. 2529 จนถึงปี พ.ศ. 2532 และได้เรียกร้องให้มีการอนรัุกษ์
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เวียงกมุกามอยา่งจริงจงัแตไ่มมี่เสียงตอบรับ 

พ.ศ.2532  ได้รับการสนบัสนนุงบประมาณจากกองทนุความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้น
ทะเลแห่งประเทศญ่ีปุ่ น หรือ O.C.E.F. เพ่ือน ามาใช้ในการขุดแต่งบูรณะ
เสริมความมัน่คงโบราณสถานเวียงกุมกามจ านวน 4 แห่ง คือ วดัหวัหนอง 
วดักู่ไม้ซ้ง วดัพระเจ้าองค์ด า-วดัพญามงัราย และวดัธาตขุาว 

พ.ศ.2543  คณุเกษม บญุหม่ืน (อดีตประธานองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวงัตาล) และ
กลุ่มคนในชุมชนได้เสนอแนวความคิดในการพัฒนาเวียงกุมกามให้เป็น
แหลง่ทอ่งเท่ียวแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 2 จงัหวดัเชียงใหม ่

พ.ศ.2544  ได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลในการมีนโยบายหลักในการพัฒนาและ
สง่เสริมการทอ่งเท่ียวเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ 

พ.ศ.2545 

 

 เกิดโครงการอนรัุกษ์และพฒันาเมืองประวตัิศาสตร์เวียงกมุกามภายใต้การ
สนบัสนนุจากหน่วยงานท้องถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ โดยให้ส านกังานศิลปากร
ท่ี 8 เชียงใหมเ่ป็นหนว่ยงานหลกัในการบริหารจดัการ 

 ได้รับงบประมาณในการบริหารจัดการจากงบกระตุ้นเศรษฐกิจ จ านวน 
39.5 ล้านบาท เพ่ือฟืน้ฟ ูบรูณะและพฒันาเวียงกมุกาม  

 มีหน่วยงานตา่งๆ ของภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการเวียงกมุ
กาม 

 มีการพฒันาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สร้างสิ่งอ านวยความสะดวก
ตา่งๆ เพ่ือรองรับนกัทอ่งเท่ียว  

 พฒันาองค์ความรู้สูช่มุชนเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการท่องเท่ียว 
พ.ศ.2546-  มีการประชาสมัพนัธ์อยา่งจริงจงัจากหนว่ยงานของจงัหวดัเชียงใหม่และการ

ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยภายใต้โครงการ “เปิดประตสูู่เวียงกมุกาม นคร
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พ.ศ.2547 โบราณใต้พิภพ” และมีการจัดกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมและพิธีกรรมต่างๆ
อยา่งตอ่เน่ืองตลอดทัง้ปีและมีนกัท่องเท่ียวเข้ามาเป็นจ านวนมาก 

 เวียงกมุกามได้อยู่ภายใต้โครงการ Unseen in Thailand สมัผสัเมืองไทยใน
มุมมองท่ีไม่เคยเห็น และโครงการน าร่องเพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียวและ
หมู่บ้านโอท็อปของจงัหวัดเชียงใหม่ (Tourism Village) โดยมีเส้นทาง
ทอ่งเท่ียวเช่ือมโยงกนั คือ บ้านถวาย-สนัก าแพง-เวียงกมุกาม 

พ.ศ.2548 ถึง

ปัจจบุนั 

 จ านวนนกัทอ่งเท่ียวเร่ิมลดลง  

 เกิดปัญหาตา่งๆ เน่ืองขาดการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ  

 หน่วยงานต่างๆ ขาดการพฒันาอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากขาดงบประมาณ
สนบัสนนุ 

(ท่ีมา: รายงานสรุปภาพรวมการด าเนินการโครงการอนรัุกษ์และพฒันาเมืองประวตัิศาสตร์เวียงกมุ

กาม อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม)่ 

 

 จากข้อมลูท่ีได้น ามาวิเคราะห์สถานการณ์การทอ่งเท่ียวของเวียงกมุกามในปัจจบุนันี ้เวียง

กุมกามได้มีการจัดการตามแผนการท่องเท่ียวท่ีเคยมีมาตัง้แต่เร่ิมการขุดค้นจนถึงปัจจุบันการ

จดัการท ามาแตข่าดการบริหารจดัการอย่างเป็นระบบและตอ่เน่ืองในการจดัการการท่องเท่ียวและ

หน่วยงานตา่งๆ ยงัขาดการพฒันาในองค์ความรู้ท่ีส าคญัอย่างตอ่เน่ืองทางด้านศิลปกรรมในเวียง

กมุกาม  เพ่ือให้เล็งเห็นถึงคณุค่าทางศิลปกรรมของเวียงกมุกาม เพ่ือน าข้อมลูมาวิเคราะห์เพ่ือท า

แผนการจดัการการท่องเท่ียวศิลปกรรมโดยใช้ข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะมาใช้เพ่ือเป็น

แนวทางการพฒันาการทอ่งเท่ียวในอนาคตและเป็นองค์ความรู้ท่ียัง่ยืนและสามารถน ามาบรูณการ

ความรู้เพ่ือพฒันาตอ่ไป  

 

3.3 การวิเคราะห์การท่องเที่ยวทางศิลปกรรมเวียงกุมกาม 

 จากการศึกษาข้อมูลสถานการณ์การท่องเท่ียวในเวียงกุมกามนัน้ท่ีผ่านมาทางการ

ทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทยได้ท าการประชาสมัพนัธ์และบรรจไุว้ในปฎิทินการทอ่งเท่ียวประจ าปีและ

ได้มีการจดักิจกรรมหลายอย่างเพ่ือเพิ่มศกัยภาพและกระตุ้นการท่องเท่ียวในเวียงกุมกาม โดยท่ี
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ผ่านมาได้มีการจดัการกิจกรรมมากมายแตไ่ม่ประสบความส าเร็จ ตัง้แตมี่การขดุค้นโบราณสถาน

ในเวียงกมุกามในปี 2527 เพ่ือเป็นแหล่งข้อมลูทางการศกึษาโดยมีกรมศิลปกรท่ี 4 เข้ามาดแูล ใน

ปี 2528 ได้มีการจดัตัง้คณะกรรมการการพฒันาวดัช้างค า้ในช่วงแรกนัน้ได้มีการขุดแต่งเวียงกุม

กามนัน้ยงัพบพระพิมพ์ดนิดบิจ านวนมาก แตไ่ด้เร่ิมมีโครงการพฒันาโบราณสถานเวียงกมุกามให้

เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัแห่งหนึ่งในจงัหวดัเชียงใหม่ จากช่วงเวลา 2527-2529 ทางการได้มี

การผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเ ท่ียวทางวัฒนธรรม และได้มีนักวิชาการเข้ามาศึกษาวิจัย

ประวตัศิาสตร์ของเวียงกมุกาม อีกทัง้ได้มีการเรียกร้องให้มีการอนรัุกษ์เวียงกมุกามอย่างจริงจงัแต่

กลบัไมไ่ด้การตอบรับท่ีดีจากในสว่นงานท่ีเก่ียวข้อง  

 

ภาพท่ี 39 : อาคารศนูย์ข้อมลูและพิพิธภณัฑ์เวียงกมุกาม 
 

 จากการวิจัยนัน้โดยผู้ วิจัยสังเกตว่าช่วงแรกเวียงกุมกามไม่ประสบความส าเร็จในการ

จดัการทอ่งเท่ียวท่ีมีประสิทธิภาพเน่ืองจากท่ีดนิในขณะนัน้บางส่วนก็อยู่ในเขตหมู่บ้านชมุชนท าให้

ยากต้องการรือ้ย้ายและโบราณสถานบางแห่งก็อยู่ใต้ดินในไร่ในสวน ทัง้ยงัไม่มีหน่วยงานท่ีเข้ามา

จัดการอย่างจริงจังหากเปรียบเทียบกับโบราณสถานในสุโขทัย และอยุธยานัน้มีการจัดการ

เบด็เสร็จโดยภาครัฐและได้รับการน าเสนอให้เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีส าคญั ซึ่งอาจจะเป็นข้อเสียของ

เวียงกมุกามท่ีไมส่ามารถดงึศกัยภาพออกมาได้ในชว่งแรกและสง่ผลตอ่มา โดยในปี 2532 ได้มีการ

ขดุพบโบราณสถานในเขตพืน้ท่ีเวียงกุมกามและในปี 2543 นายเกษม บุญหม่ืน และกลุ่มคนใน

ชุมชนได้เสนอแนวความคิดในการพัฒนาเวียงกุมกามให้เป็นแหล่งเท่ียว และได้รับการอนุมัติ
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งบประมาณในปี 2545 เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจให้ด าเนินการภายใต้โครงการอนรัุกษ์และพฒันาเมือง

ประวัติศาสตร์เวียงกุมกาม โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการคือ การอนุรักษ์พัฒนาด้าน

ศิลปกรรมและพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางประวตัิศาสตร์แห่งใหม่ จากช่วงนีผู้้ วิจยัได้ศกึษา

ข้อมูลทางการท่องเท่ียวในช่วงนีไ้ด้มีการจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือสอดคล้องกับการน าเสนอการ

ทอ่งเท่ียวในเวียงกมุกามได้มีการสร้างพิพิธภณัฑ์เวียงกมุกามและศนูย์ข้อมลู โครงการจดัทวัร์เวียง

กมุกาม โครงการข่ีจกัรยานท่องเท่ียงเวียงกมุกาม โดยเป็นกิจกรรมท่ีสนบัสนุนการท่องเท่ียว ในปี 

2547 ได้มีการประชาสัมพนัธ์อย่างจริงจังจากหน่วยงานในจงัหวัดและพฒันาการท่องเท่ียวและ

หมู่บ้านโอท๊อปโดยมีเส้นทางท่องเท่ียวเช่ือมโยงกัน ทางผู้ วิจยัได้ศึกษาข้อมูลจากการสมัภาษณ์

บุคคลท่ีเก่ียวข้องและข้อมูลเชิงประจักษ์พบว่าโครงการนีปั้จจุบันได้มีปรับเปล่ียนไปบ้างตาม

กาลเวลา การจดัทวัร์ในเวียงกมุกามนัน้เป็นแผนการน าเสนอการท่องเท่ียวส าหรับกลุ่มบริษัททวัร์

เพ่ือให้น าเสนอเป็นโปรแกรมทัวร์และโครงการป่ันจักรยานตอนนีมี้ป่ันบ้างแต่ไม่ได้ความนิยม

เน่ืองจากไม่มีทางจักรยาน จากการท่ีได้รับงบประมาณมาในช่วงแรกมีการโปรโมรท การท า

กิจกรรมต่างๆเพ่ือสอดคล้องกับการจดัการการท่องเท่ียวในเวียงกุมกามแต่แค่ช่วงแรกเหมือนไฟ

ไหม้ฟางหลงัจากนัน้ในปี 2548 จนถึงปัจจบุนั ก็เงียบหายไปไม่ได้รับการจดัการอย่างตอ่เน่ืองและ

เป็นระบบท าให้จ านวนนกัทอ่งเท่ียวก็ลดลงเน่ืองจากขาดงบประมาณสนบัสนนุ  
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ตารางท่ี 3 : การจัดการท่องเที่ยวภายในเวียงกุมกามโดยกลุ่มชุมชน  

หนว่ยงานภาคชมุชน  การรวมกลุม่  การด าเนินการ  ประเมินผล  
1. วดัช้างค า้  มีการจัดตัง้สหกรณ์ภายใน 

กลุม่ของวดัช้างค า้  
การจัดตัง้กลุ่มรถรางรถม้าและ 
สถานที่จัดกิจกรรมภายในวัด
พืน้ท่ีรับผิดชอบวดัช้างค า้  

มีการประชุมหารือกัน 
เพื่อประเมินผลตามวาระ  

2. วดัเจดีย์เหลีย่ม  มีการจัดตัง้สหกรณ์ภายใน 
กลุม่ของวดัเจดีย์เหลีย่ม  

การจัดตัง้กลุ่มรถรางรถม้าและ 
สถานที่จัดกิจกรรมภายในวัด
พืน้ท่ีรับผิดชอบวดัเจดีย์เหลีย่ม  

มีการประชุมหารือกัน 
เพื่อประเมินผลตามวาระ  

3. กลุม่และองค์กรชมุชน  มีการรวมกลุม่ชมรมผู้สงูอายุ 
ในเวียงกุมกาม ชมรมคนรัก
เวียงกมุกาม ชมรมมคัคเุทศก์ 
ท้องถ่ิน ชมรมรถรางรถม้า  

การจดัตัง้กลุม่องค์กรภายในเวียง 
กุมกามนีเ้ป็นการด าเนินกิจกรรม
ภายในเวียงกุมกามโดยพื น้ที่ 
ความรับผิดชอบนัน้ภายในพืน้ที่
เมืองเก่าเวียงกมุกาม  

มีการประชุมหารือกัน 
เพื่อประเมินผลตามวาระ  

 

 จากการศกึษาการจดัการท่องเท่ียวทางศิลปกรรมเวียงกมุกามท าให้ทราบว่า

ขาดการจดัการท่ีตอ่เน่ืองนบัจากการเร่ิมต้นขดุค้นแล้วน าเสนอให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของ

จังหวัดเชียงใหม่ แต่เวียงกุมกามนัน้กลับเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีไม่ได้กล่าวถึงมาก จากการ

สังเกตการณ์ของผู้ วิจัยนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาในเวียงกุมกามนัน้ส่วนมากจะเป็นทางผ่านของ

นักท่องเท่ียวท่ีผ่านมาและแวะมาเท่ียว กลุ่มนักเรียน และกลุ่มคณะต่างๆท่ีเข้ามาศึกษา

ประวตัิศาสตร์ในเวียงกุมกาม นกัท่องเท่ียวต่างชาติมีน้อยมาก ส่วนมากจะเป็นชาวจีนเน่ืองจาก

เป็นทางผา่น  จากการท่ีได้สอบถามจากมคัคเุทศก์ท้องถ่ินนัน้กลุ่มนกัท่องเท่ียวเข้ามานัน้จะมาไหว้

พระแล้วเท่ียวชมโบราณสถานตา่งๆโดยรถรางและรถม้าเพ่ือเย่ียมชมสถานท่ี 
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ภาพท่ี 40 : รถม้าน าชมโบราณสถานในเวียงกุมกาม 

 

 จากท่ีได้มาศึกษาข้อมูลของเวียงกุมกามทางผู้ วิจยัได้สงัเกตว่าข้อมูลทางประวตัิศาสตร์

ศิลปะของเวียงกมุกามนัน้เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจมากแตไ่ม่ได้น ามาใช้ในการน าชมมากนกั เน่ืองจาก

จะเน้นข้อมลูทัว่ๆไปในการน าชมจะเป็นประวตัศิาสตร์ทัว่ๆไป และแผนการจดัการท่องเท่ียวท่ียงัไม่

เป็นระบบโดยเส้นทางการน าเท่ียวนัน้จะเร่ิมท่ีศนูย์ข้อมลูของเวียงกมุกาม และไปตามแนวถนนซึ่ง

เป็นการน าชมแบบเป็นจดุๆ ทางผู้ วิจยัได้สงัเกตการณ์พบว่าเส้นทางน าชมนัน้เร่ิมต้นท่ีศนูย์ข้อมูล

ก่อนเพ่ือเป็นการให้ข้อมลูเบือ้งต้นและหลงัจากนัน้ก็จะเป็นการน าชมโบราณสถานตา่งๆ นัน้ท าให้

ต้องเร่ิมต้นท่ีจดุๆเดียวหากมีนกัท่องเท่ียวมากอาจไม่สามารถรองรับได้ เน่ืองจากเวียงกมุกามเป็น

แหลง่โบราณสถานขนาดใหญ่ และมีข้อมลูด้านประวตัศิาสตร์ศลิปะท่ีส าคญัและนา่สนใจอยา่งยิ่ง  
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3.4 การจัดการการท่องเที่ยวทางศิลปกรรมเวียงกุมกาม 

 ทางผู้ วิจัยได้ท าการหาข้อมูลแสดงความส าคัญของแหล่งโบราณสถานท่ีเ ป็นแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจรวมถึงได้ส าดบัความส าคญัจากหลกัฐานทางศิลปกรรมของเวียงกุมกามท่ี

สามารถเย่ียมชมได้ ทัง้ทางด้านประวัติศาสตร์และความสมบูรณ์ของตัวโบราณสถาน ทัง้ยัง

ความส าคัญทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะเพ่ือให้ง่ายต่อการจัดการทางการท่องเท่ียวของ

โบราณสถานเวียงกุมกามท่ีมีความสมบูรณ์ทัง้ทางกายภาพและด้านประวตัิศาสตร์ศิลปะหลาย

สมัยของเวียงกุมกาม โดยการจ าแนกกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาเย่ียมชมในเวียงกุมกามเพ่ือให้

เหมาะสมกบัรูปแบบเส้นทางการทอ่งเท่ียวในเวียงกมุกาม 

เน่ืองจากผู้ วิจยัได้ก าหนดเส้นทางท่ีเหมาะสมกับกลุ่มนกัท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรูปแบบในการ

จดัการต่อไป โดยผู้ วิจยัได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลการท่องเท่ียวของเวียงกุมกาม สามารถจ าแนก

กลุม่ของผู้ เข้ามาใช้บริการได้ 3 กลุม่ดงันี ้

1. กลุม่นกัเรียน นกัศกึษา นกัวิจยั  
2. กลุม่คณะดงูานจากตา่งจงัหวดั  
3. กลุม่นกัทศันาจรไทยและตา่งชาต ิ  

 โดยทัง้ 3  กลุม่นี ้ จะเข้ามาเย่ียมชมแหลง่โบราณสถานตา่งๆในเวียงกมุกาม

โดยกลุม่ท่ี 1  และ 2  จะเร่ิมต้นท่ีศนูย์ข้อมลูของเวียงกมุกามแล้วไปตามสถานท่ีตา่งๆโดยมี

มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน หรือ เจ้าหน้าท่ีน าชมโดยรถรางของศนูย์ข้อมลูเวียงกมุกาม สว่นกลุม่ท่ี 3 นัน้

จะเป็นนกัทศันาจรท่ีสญัจรมาเองหากเป็นนกัทอ่งเท่ียวไทย และนกัทอ่งเท่ียวตา่งชาตจิะมี

มคัคเุทศก์อาชีพพาน าชมสว่นมากกลุม่นีจ้ะเร่ิมต้นท่ีวดัเจดีย์เหล่ียมและมกัจะมาเป็นกลุม่เล็ก

และกลุม่ใหญ่โดยทางวดัมีรถม้า และ  รถรางคอยบริการให้นกัทอ่งเท่ียวเชา่เพ่ือเย่ียมชม

โบราณสถาน  โดยจะมีจดุเร่ิมต้นท่ีตา่งกนัเน่ืองด้วยพืน้ท่ีของเวียงกมุกามนัน้มีทางเข้าได้หลาย

ทาง ทางผู้วิจยัจงึได้จดัท าแผนการทอ่งท่องเท่ียวในรูปแบบศลิปกรรมเพื่อท่ีจะเพิ่มศกัยภาพ

ทางการท่องเท่ียวให้กบัเวียงกมุกามและได้แบง่กลุม่ออกเป็น 2  กลุม่ดงันี ้

 กลุ่มท่ี 1  จะเป็นกลุ่มนกัเรียน นกัศึกษา นกัวิจยั และ กลุ่มคณะท่ีมาดงูาน

จากตา่งจงัหวดั เน่ืองจะกลุม่นีจ้ะมากนัหมูค่ณะขนาดใหญ่  
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 กลุ่มท่ี  2  จะเป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวต่างชาติเน่ืองจากกลุ่มนีจ้ะ

แบ่งเป็นกลุ่มย่อยและอาจมีกลุ่มใหญ่ โดยใช้ข้อมูลทางด้านประวตัิศาสตร์ศิลปะเข้ามาช่วยใน

การน าชมและบรรยายเพิ่มเตมิกบัข้อมลูด้านประวตัิศาสตร์   

 เน่ืองจากผู้วิจยัได้เห็นถึงศกัยภาพของเวียงกมุกามท่ีมีความหลากหลายทาง

โบราณสถาน และโบราณวตัถ ุรวมทัง้มีกิจกรรมตา่งๆท่ีจดัขึน้ในเวียงกมุกามจากการวิจยันีไ้ด้มี

การจดัคา่เฉล่ียโบราณสถานเพ่ือน ามาประกอบกบัการจดัการเส้นทางการท่องเท่ียวของเวียงกมุ

กาม จากการท่ีได้สังเกตการณ์นีท้างผู้ วิจัยก็ได้ก าหนดเส้นทางการท่องเท่ียวในเวีย งกุมกาม

ให้กับกลุ่มนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาเย่ียมชมโบราณสถาน และโบราณวัตถุท่ีเวียงกุมกาม เป็น 2 

กลุม่เพ่ือให้เข้ากลุม่นกัทอ่งเท่ียวท่ีเข้ามาศกึษาและเย่ียมชวนภายในเวียงกมุกาม   

 

กลุ่มที่ 1 นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย และ กลุ่มคณะท่ีมาดูงานจากต่างจังหวัด  

 เน่ืองจะกลุม่นีจ้ะมากนัหมู่คณะขนาดใหญ่เพ่ือเข้ามาศกึษาข้อมลูด้านโบราณวตัถ ุ และ

โบราณสถานท่ีมีในเวียงกมุกาม โดยกลุม่นีอ้าจจะต้องมีวิทยากร หรือ มคัคเุทศก์ท้องถ่ินเพ่ือน า

ชมสถานท่ีเพ่ือให้ได้ข้อมลูความรู้ท่ีมีในเวียงกมุกาม และข้อมลูด้านประวิตศิาสตร์และ

ประวตัิศาสตร์ศลิปะจะเป็นข้อมลูท่ีส าคญัมากเพ่ือท่ีจะท าให้กลุม่คนนีเ้ข้าใจถึงคณุคา่ของ

ศลิปกรรมขงเวียงกมุกาม ดงันัน้การก าหนดโปรแกรมการทอ่งเท่ียวกลุม่นีจ้ะเน้นด้านเชิงวิชาการ

และสอดแทรกให้เห็นถึงคณุคา่ทางศลิปกรรมท่ีมีอยูใ่ห้คงอยูสื่บตอ่ไปทางผู้วิจยัได้ก าหนด

เส้นทางและโปรแกรมน าชมไว้ดงันี ้

 เร่ิมต้นจากศนูย์ข้อมลูและพิพิธภณัฑ์เวียงกมุกามเพ่ือเรียนรู้ถึงโบราณวตัถท่ีุขดุพบในเวียง

กมุกามเพื่อให้ทราบถึงอารายธรรมและวิวฒันาการการสร้างเวียงกมุกามก่อการสร้างราชธานี

เชียงใหม ่เวียงกมุกามยงัเป็นเมืองทา่ท่ีส าคญัหลงัจากพญามงัรายสร้างเมืองเชียงใหม ่และยงัได้

ศกึษาโบราณวตัถ ุ ลวดลายปนูปัน้ท่ีพบในเวียงกมุกามเพื่อเป็นข้อมลูเบือ้งต้นในการเท่ียวชม

โบราณสถาน หลงัจากนัน้ไปเย่ียมชมวดัช้างค า้ โดยรถรางเน่ืองจากใกล้กบัศนูย์ข้อมลูเวียงกมุ

กามวดัช้างค า้มีแหลง่โบราณสถานและแหลง่เรียนรู้ของเวียงกมุกามวดันีถ้กูสร้างขึน้โดยพญามงั

ราย และยงัขดุพบพระพิมพ์ดนิดิบท่ีนีด้้วย จากนัน้ก็เย่ียมชมโบราณสถาน วดัอีก้าง วดัปู่ เป๊ีย วดั
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ธาตขุาว วดักู่ปา้ด้อม กลุ่มโบราณสถานนีจ้ะเป็นโบราณสถานท่ีน่าสนใจในการศกึษารูปแบบ

ของผงัวิหารและเจดีย์ท่ีเป็นรูปแบบศลิปะล้านนาทัง้ยงัมีลวดลายปนูปัน้ท่ีนา่สนใจ หลงัจากนัน้

วดัสดุท้ายส าหรับโปรแกรมนี ้คือวดัเจดีย์เหล่ียมซึง่เช่ือกนัวา่สร้าง ได้สมยัพญามงัราย และได้รับ

การบรูณปฏิสงัขรณ์มาหลายยคุสมยัความสวยงามของเจดีย์เหล่ียมและจรน าซุ้มศลิปะพมา่เป็น

วดัท่ีสวยสดุในเวียงกมุกาม  

 

กลุ่มที่ 2 นักท่องเที่ยวชาวไทย และ ชาวต่างชาติ 

 กลุม่ท่ี 2 จะเป็นกลุม่ของนกัทอ่งเท่ียวซึง่อาจจะแวะเวียนมาซึง่ทางผู้วิจยัได้

สงัเกตการณ์ตามข้อมลูเชิงประจกัษ์พบวา่กลุม่นกัท่องเท่ียวชาวไทยจะมาเป็นกลุม่เล็ก 

ครอบครัวไมใ่หญ่มากมาไหว้พระท่ีเวียงกมุกามโดยไมไ่ด้ใช้มคัคเุทศก์อาชีพ หรือ ท้องถ่ินแตจ่ะ

นิยมใช้บริการรถม้าเท่ียวชมรอบโบราณสถาน ส่วนนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาตินัน้จะมากบั

มคัคเุทศก์อาชีพ ซึง่น้อยมากท่ีเวียงกมุกามจะถกูบรรจอุยูใ่นโปรแกรมทวัร์ซึง่นา่เสียดายมาก   

กลุม่นกัทอ่งเท่ียวตา่งชาตินีอ้าจจะเพิ่มจ านวนขึน้ถ้าหากเวียงกมุกามได้รับการสนบัสนนุท่ีดีซึง่

เวียงกมุกามนัน้สามารถพฒันาให้เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัได้                                                                                                                 

 จากท่ีผู้วิจยัได้ท าการสอบถามมคัคเุทศก์อาชีพท่ีพานกัท่องเท่ียวมานัน้สว่น

ใหญ่จะเป็นกลุม่ทวัร์จีนซึง่  เป็นแบบปากตอ่ปากและทางบริษัททวัร์ได้มีการขายโปรแกรมทวัร์นี ้

ในวนัท่ีมีเวลาวา่ง หรืออาจจะรวบมาในโปรแกรมทอ่งเท่ียว  สว่นนกัท่องเท่ียวชาวยโุรป อเมริกา

นัน้ มกัจะนิยมป่ันจกัรยานมาทอ่งเท่ียวในเวียงกมุกามเอง ซึง่จดุนีท้างผู้วิจยัคดิวา่ทางเวียงกมุ

กามควรท าแบบจ าลองของวดัตา่งๆ และข้อมลูท่ีเป็นภาษาตา่งประเทศเพ่ือเพิ่มความสะดวกให้

นกัทอ่งเท่ียว  ซึง่ถ้าสามารถท าให้เป็นระบบการบริหารจดัการท่ีดีเชน่อยธุยา สโุขทยั ก็อาจ

สามารถเก็บคา่เข้าชมเพ่ือบริหารจดัการแหลง่โบราณสถานได้  

 ส าหรับเส้นทางในการชมแหลง่โบราณสถานท่ีเวียงกมุกามในกลุม่นีส้ามารถ

น ายานพาหนะเข้ามาเท่ียวได้เองหรืออาจใช้บริการรถม้า และรถรางเพ่ือน าชมโบราณสถานได้ 

เน่ืองจากกลุม่นีอ้าจจะไม ่ เน้นข้อมลูมากหากเทียบกบักลุม่แรกแล้วซึง่กลุม่นีอ้าจจะเท่ียวเอง 

หรือมากบัมคัคเุทศก์อาชีพท าให้เท่ียว ชมได้ง่ายกวา่ ทางผู้วิจยัได้จดัโปรแกรมแบบคร่าวๆ  โดย
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เร่ิมท่ีวดัเจดีย์เหล่ียมซึง่เป็นวดัท่ีส าคญัและมี บริการรถราง และ รถม้าให้บริการหลงัจากนัน้ก็

สามารถเท่ียวชมกลุม่โบราณสถานภายในเวียงกมุกาม  เชน่ วดัธาตขุาว วดัปู่ เปีย้ วัดกู่ปา้ด้อม 

วดัอีคา่ง ซึง่เป็นกลุม่โบราณสถานท่ีมีความส าคญัในเวียงกมุกามท่ีมีซากโบราณสถานและ

ลวดลายปนูปัน้ท่ีสวยงามและหลงัจากนัน้มาท่ีวดัช้างค า้เพ่ือศกึษาข้อมลูของ เวียงกมุกามท่ีเป็น

สว่นส าคญัของเวียงกมุกาม แล้วกลบัมาท่ีวดัเจดีย์เหล่ียมเป็นการจบโปรแกรม โดยกลุ่มนีเ้ป็น

การจดัโปรแกรมแบบคร่าวๆ เพราะเวียงกมุกามนัน้มีทางเข้าออกได้หลายทางแตท่างผู้วิจยัได้

เล็งเห็นถึงความสอดคล้องกบัการเย่ียมชม  

 เส้นทางจกัรยานควรจะมีการก าหนดเส้นทางให้ชดัเจนจากการท่ีได้เข้าไป

สงัเกตการณ์นัน้มีกลุม่นกัทอ่งเท่ียวท่ีนิยมมาเชา่จกัรยานแล้วป่ันเท่ียวชมเอง เน่ืองจากเวียงกมุ

กามอยูใ่นเขตชมุชนด้วยทัง้ยงัมีถนนท่ีเป็นทางสญัจรหลกัควรจะมีการจดัท าเส้นทางนีใ้ห้ชดัเจน

เน่ืองจากเวียงกมุกามนัน้จะมีกิจกรรมป่ันจกัรยานประจ าปีอยูแ่ล้วอยากให้จดัท าตรงนีอ้ยา่ง

ชดัเจน อาจจะเป็นการท่องเท่ียวอีกรูปแบบหนึง่ท่ีชาวตา่งชาติป่ันจกัรยานมาเย่ียมชมสถานท่ี

โบราณสถานแล้วอาจจะได้เห็นวิถีชีวิตคนในท้องท่ีด้วย  

 จากการศกึษาข้อมลูการท่องเท่ียวนี ้ ผู้วิจยัได้ศกึษาปัญหาตา่งๆวา่ท าไมมี

หลากหลายโครงการแล้วท าไมไมป่ระสบความส าเร็จทางผู้วิจยัได้พบว่าการจดักิจกรรมตา่งๆไม่

สอดคล้องกบัการบริหารจดัการท าให้โครงการไมไ่ด้รับความนิยมเน่ืองจากไม่ตอ่เน่ืองซึง่เป็นสิ่งท่ี

นา่เสียดายมา เน่ืองจากเวียงกมุกามมีความพร้อมท่ีจะพฒันาเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีส าคญั

เน่ืองจากมีความพร้อมทัง้ทางด้านกายภาพ และศิลปกรรม ความพร้อมทัง้ทางด้าน

ประวตัิศาสตร์ศลิปะเพื่อน ามาใช้ในการจดัการการท่องเท่ียวเพ่ือให้มีการพฒันาการอยา่งยัง่ยืน

และสอดคล้องกบัวิถีชีวิตชมุชนและเป็นประโยชน์ตอ่ไปในอนาคต 

 

3.5 สรุปผลการจัดการการท่องเที่ยวทางศิลปกรรมเวียงกุมกาม 

การก าหนดเส้นและจัดท าแผนการท่องเท่ียวตามแหล่งท่องเท่ียวต่างๆในเวียงกุมกามนี ้

สามารถน าข้อมลูด้านประวตัิศาสตร์ศิลปะเพ่ือสร้างความสอดคล้องน ามาท าแผนการจดัการการ

ทอ่งเท่ียวหรือเส้นทางการทอ่งเท่ียวภายในเวียงกมุกามโดยในสว่นนีไ้ด้มีการน าข้อมลูท่ีเป็นแหล่งท่ี
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ทอ่งเท่ียวในเวียงกมุกามและข้อมลูการทอ่งเท่ียวในปัจจบุนัเพ่ือหาผลสรุปในการจดัท าเส้นทางการ

ทอ่งเท่ียวและการจดัการทอ่งเท่ียวเชิงศิลปกรรม รวมทัง้จดัท าแผนการท่องเท่ียวเพ่ือพฒันาให้เป็น

แหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมท่ีส าคัญต่อไป จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลและแบ่งกลุ่ม

นกัทอ่งเท่ียวเพ่ือให้สะดวกตอ่การวางแผน 

ภาพท่ี 41 :  แผนที่แสดงต าแหน่งวัดในเวยีงกุมกาม 

ที่มา :  ดดัแปลงจาก กรมแผนท่ีทหาร 
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การจดัการการทอ่งเท่ียวทางศลิปกรรมในเวียงกมุกามจะน าความรู้ทางด้านประวตัิศาสตร์

ศิลปะมาใช้เป็นข้อมูลพืน้ฐานในการน าชมโบราณสถานในเวียงกุมกามท่ีมีคณุค่าทางศิลปกรรม

และมีประวตัิศาสตร์ท่ียาวนานและการจดัท าแผนการท่องเท่ียวนีจ้ะท าเป็นเส้นทางการน าชมใน

พืน้ท่ีของเวียงกมุกาม โดยการก าหนดยคุสมยัของโบราณสถานโดยใช้ความรู้ทางด้านระวตัิศาสตร์

เข้ามาเช่ือมโยงข้อมลูตา่งๆ นัน้เป็นการจดัการมรดกทางวฒันธรรมเป็นศาสตร์ท่ีรวมเอาเร่ืองของ

การอนรัุกษ์สถาปัตยกรรมและชมุชนเป็นการศกึษาด้านศลิปวฒันธรรมละการจดัการเข้าไว้ด้วยกนั 

ทัง้นีเ้ป็นเพราะสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อมนบัว่าเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวฒันธรรม54เป็นสิ่ง

ท่ีสามารถน ามาใช้สนองวัตถุประสงค์ต่างๆท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบันเพ่ือให้เกิดผลตอบแทนตาม

วตัถปุระสงค์นัน้ๆได้  โดยสารนิพนธ์นีจ้ะเป็นข้อมลูพืน้ฐานเพ่ือให้เป็นแนวทางในการจดัการดงันี ้  

1. ด าเนินการจัดการอบรมมัคคุเทศก์ท้องถ่ินเพ่ือตอบสนองความต้องการในอนาคต 

เพราะเวียงกมุกามเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางประวตัิศาสตร์ท่ีส าคญั สามารถบรรจลุงในตารางทวัร์ท่ี

น่าสนใจในเชียงใหม่ได้อีกทัง้ยงัส่งเสริมให้คนในท้องถ่ินสามารถรับรู้ถึงข้อมูลทางประวตัิศาสตร์

ศลิปะท่ีมีความส าคญัตอ่ชมุชน 

2. บรรจุข้อมูลของเวียงกุมกามเข้าไปในหลกัสูตรการอบรมมคัคเุทศก์ทัว่ไปเพ่ือเป็นการ

เพิ่มศกัยภาพของมัคคุเทศก์ในการน าชมและน าเสนอข้อมูลของเวียงกุมกาม เน่ืองจากจังหวัด

เชียงใหม่เป็นจังหวดัใหญ่มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัโดยส่วนมากก็จะมีนกัท่องเท่ียวใช้เวลาอยู่ ท่ี

เชียงใหมม่ากกวา่ 2 วนัในการเพิ่มศกัยภาพนีส้ามารถน าข้อมลูทางด้านประวตัศิาสตร์ศิลปะเข้ามา

เช่ืองโยงได้ 

 3. จากการท่ีได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลท่ีมีการด าเนินการในเวียงกุมกามนัน้มีการจัด

กิจกรรมตา่งๆมากมายเพียงแตไ่ม่มีการสานตอ่ท าให้ไม่มีการตอ่เน่ืองของโครงการตา่งๆและท าให้

การทอ่งเท่ียวในเวียงกมุกามไมต่อ่เน่ือง  

                                                           
54 ป่ินรัชฎ์ กาญจนษัฐิติ, การอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมและชุมชน, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
,2552), 34. 
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4. เวียงกุมกามได้มีการจัดตัง้ศูนย์ข้อมูลและพิพิธภัณฑ์ขึน้ในเวียงกุมกามแต่ยังขาด

ผู้ เ ช่ียวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะในการให้ข้อมูลท่ีจ าเป็น ซึ่งแตกต่างจากแหล่ง

โบราณสถานต่างๆท่ีมีผู้ เ ช่ียวชาญในด้านนีเ้ พ่ือเป็นการต่อยอดในการหาข้อมูลต่างๆจาก

ผู้ เช่ียวชาญเพราะเป็นองค์ประกอบส าคญัในการทอ่งเท่ียวศลิปกรรมในเวียงกมุกาม 

5. ข้อมูลด้านประวตัิศาสตร์ศิลปะในเวียงกุมกามนัน้มีประโยชน์สามารถน าไปใช้ในการ

ค้นคว้าการท าวิจยัหรือเป็นข้อมูลทางด้านการท่องเท่ียวควรน ามาต่อยอดในการอบรมมัคคเุทศก์

ท้องถ่ินในเวียงกมุกาม 

6. ก าหนดเส้นทางการท่องเท่ียวในเวียงกุมกามตามเส้นท่ีสามารถสัญจรได้เพ่ือให้

นกัท่องเท่ียวสามารถท่ีจะรับชมและเพลิดเพลินกับบรรยากาศในแหล่งโบราณสถานท่ีอยู่ร่วมกับ

ชมุชน โดยงานวิจยันีผู้้วิจยัได้ให้คา่เฉล่ียตา่งๆในแหล่งโบราณเพ่ือสามารถท่ีจะจดัท าเป็นแผนการ

ทอ่งเท่ียวในเวียงกมุกามได้ 

7. งานวิจยันีส้ามารถน าไปตอ่ยอดเพ่ือจดัท าเป็นข้อมลูในการน าชมแหล่งโบราณสถานใน

เวียงกมุกามเพื่อให้สามารถง่ายตอ่การใช้เป็นข้อมลูในการน าชม เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาให้

เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีส าคญัและไมถ่กูลืม 

การจัดการท่องเท่ียงเชิงศิลปกรรมเป็นลักษณะของการท่องเท่ียวท่ีมีความเก่ียวข้องกับ

มรดกทางสถาปัตยกรรมและชุมชนเก่าเป็นอย่างมาก55 แหล่งโบราณสถานท่ีมีความส าคญัทาง

ประวตัิศาสตร์และชุมชนท้องถ่ินเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสามารถึงดดูนกัท่องเท่ียวได้พอๆกับแหล่ง

ทอ่งเท่ียวท่ีเป็นแหลง่ธรรมชาตแิละสถานการณ์การทอ่งเท่ียวในปัจจบุนัมีความซบัซ้อนมากขึน้และ

เก่ียวข้องกบัหลายปัจจยั โดยการสร้างความสมดลุระหว่างปัจจยัตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบันกัท่องเท่ียว

และความน้องการของชุมชนท้องถ่ินเป็นสิ่งท่ีต้องค านึงถึงเป็นอย่างมาก  จากการศึกษาและ

วิเคราะห์ข้อมลูทางด้านประวตัิศาสตร์ศิลปะและการจดัการท่องเท่ียวเชิงศิลปกรรมนีเ้ป็นการน า

                                                           
55

 ป่ินรัชฎ์ กาญจนษัฐิติ, การอนุรักษ์มรดกสถาปัตยกรรมและชุมชน, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
,2552), 34. 
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ข้อมลูมาบูรณการเพ่ือเอามาใช้ในการพฒันาแหล่งโบราณสถานท่ีส าคญัเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อ

ชมุชนและคนในท้องถ่ิน 

 



 

บทที่ 4 

สรุปผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 

4.1 สรุปแนวทางการวิจัยเพื่อน ามาพัฒนาในการจัดการท่องเที่ยวเชิงศิลปกรรมเวียงกุม

กาม 

 จาการท่ีได้ศึกษางานวิจยันีจ้ึงได้แนวทางเพ่ือน ามาพฒันาการจดัการการท่องเท่ียวเชิง

ศิลปกรรมในเวียงกุมกามซึ่งอาจจะมีความส าคญัและเป็นแบบแผนในการน ามาใช้งานได้จริงใน

อนาคตเน่ืองจากงานวิจยันีไ้ม่ได้เพียงแค่ใช้ความรู้ด้านประวตัิศาสตร์ศิลปะเพียงด้านเดียวแต่ใช้

ความรู้ด้านการบริหารจัดการเพ่ือเป็นการบูรณการในการจัดการด้านโบราณสถานกับการ

ทอ่งเท่ียวซึง่เป็นอตุสาหกรรมหลกันีส้ามารถน าเงินตราตา่งประเทศเข้ามาในประเทศ  ประเทศไทย

เป็นประเทศท่ีรวยทางด้านวฒันธรรมท่ีสามารถเผยแพร่ตอ่สายตาชาวโลกได้ และเวียงกมุกามนัน้

มีศกัยภาพท่ีจะน าเสนอให้เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีมีคณุภาพและสามารถดงึดดูนกัท่องเท่ียวเข้ามาได้  

โดยงานวิจยันีไ้ด้ศกึษาโบราณสถาน โบราณวตัถแุละการจดัการการท่องเท่ียวเพ่ือท่ีจะน า

แนวทางมาพัฒนาให้เกิดแนวความคิดใหม่ๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท่องเท่ียวภายในจังหวัด

เชียงใหม่ซึ่งเป็นจงัหวดัท่ีอุตสาหกรรมหลกัคือการท่องเท่ียวและมีศิลปกรรมท่ีสวยงามมากมาย  

เวียงกุมกามนัน้มีขุดค้นข้อมลูตา่งๆมากมายรวมทัง้ข้อมลูทางด้านประวตัิศาสตร์ศิลปะทางผู้ วิจยั

ต้องการน าความรู้ด้านนีเ้ข้ามาพฒันาศกัยภาพทางด้านการท่องเท่ียวท่ีเป็นองค์ประกอบส าคญั

ของเวียงกุมกามให้พฒันาอย่างยัง่ยืน โดยมีระเบียบแบบแผนท่ีสามารถปฏิบตัิได้จริงเพ่ือพฒันา

แหล่งท่องเท่ียวนีใ้ห้ยั่งยืนและสามารถท่ีจะอยู่คู่กับชุมชนได้ เพ่ือสนองและให้สอดคล้องกับ

นโยบายการพฒันาเมืองท่ีมีผลตอ่การอนรัุกษ์โบราณสถานตอ่ไป 
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4.2 ข้อเสนอแนะเพื่อจัดท าแผนในการจัดการการท่องเที่ยวศิลปกรรมเวียงกุมกาม 

ข้อเสนอแนะแผนการจดัการท่องเท่ียวในเวียงกุมกาม เพ่ือใช้ในพฒันาการท่องเท่ียวใน

เวียงกมุกาม  โดยได้ข้อสรุปในการด าเนินการจดัการอบรมมคัคเุทศก์ท้องถ่ินเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการในอนาคต ทัง้จ าเป็นต้องบรรจุข้อมูลของเวียงกุมกามเข้าไปในหลักสูตรการอบรม

มคัคเุทศก์ทัว่ไปเพ่ือเป็นการเพิ่มศกัยภาพของมคัคเุทศก์ในการน าชมและน าเสนอข้อมูลของเวียง

กมุกาม จากการท่ีได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมลูท่ีมีการด าเนินการในเวียงกุมกามนัน้มีการจดักิจกรรม

ต่างๆมากมายเพียงแต่ไม่มีการสานต่อท าให้ไม่มีการต่อเน่ืองของโครงการต่างๆและท าให้การ

ท่องเท่ียวในเวียงกุมกามไม่ต่อเน่ือง  เวียงกุมกามได้มีการจดัตัง้ศนูย์ข้อมูลและพิพิธภัณฑ์ขึน้ใน

เวียงกมุกามแตย่งัขาดผู้ เช่ียวชาญทางด้านประวตัิศาสตร์ศิลปะในการให้ข้อมลูท่ี ก าหนดเส้นทาง

การท่องเท่ียวในเวียงกุมกามตามเส้นท่ีสามารถสัญจรได้เพ่ือให้นักท่องเท่ียวสามารถท่ีจะรับชม

และเพลิดเพลินกบับรรยากาศในแหลง่โบราณสถานท่ีอยูร่่วมกบัชมุชน 

 

4.3 ข้อเสนอการจัดการข้อมูลความรู้ด้านประวัตศิาสตร์ศิลปะท่ีสามารถน ามาพัฒนาด้าน

การท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพมากขึน้  

การศกึษาศิลปกรรมเวียงกมุกามนีโ้ดยใช้ฐานความรู้ด้านประวตัิศาสตร์ศิลปะเพ่ือเข้ามา

ชว่ยเพิ่มข้อมลูท่ีส าคญัส าหรับการบริหารจดัการการท่องเท่ียวศิลปกรรมเวียงกมุกามท่ีมีหลายช่วง

ยดุสมยัท่ีสามารถศกึษาได้จากรูปแบบท่ีเห็นเป็นข้อมลูเชิงประจกัษ์ โดยใช้การแบง่ช่วงยคุสมยัของ

ศิลปะและโบราณสถานในเวียงกุมกามมาเป็นตวัช่วยในการสอดแทรกเนือ้หาท่ีส าคญัเพ่ือน ามา

ประยกุต์ใช้ให้เป็นแนวทางการปฏิบตัแิละสอดคล้องกบัความรู้ทางด้านประวตัศิาสตร์ศลิปะ  

 เพ่ือท่ีจะน าข้อมูลความรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะมาพัฒนาด้านการท่องเท่ียวให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยข้อมลูด้านประวตัศิาสตร์ศลิปะในเวียงกมุกามนัน้ได้มีผู้วิจยัและจดัท า

ไว้เป็นจ านวนมากทางผู้ วิจยัได้น ามาใช้เป็นเอกสารอ้างอิงเพ่ือให้เป็นแนวทางการบริหารจดัการ

การท่องเท่ียวศิลปกรรมในเวียงกุมกาม โดยงานวิจยัชิน้นีจ้ะเป็นงานวิจยัท่ีเป็นแนวทางเพ่ือใช้ใน

การพฒันาตอ่ไป 
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4.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครัง้ต่อไป 

ข้อเสนอแนะประเด็นอ่ืนๆท่ีน่าสนใจและยังไม่ได้ศึกษาหรือสามารถพัฒนาต่อไปอีกใน

อนาคต จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสรุปผลการจัดการการท่องเท่ียวศิลปกรรมเวียงกุมกาม 

นอกจากจะได้ข้อสรุปผลการวิจัยแล้วยังมีประเด็นท่ีส าคญัท่ีได้จากงานวิจัยครัง้นีแ้ละสามารถ

เสนอแนะส าหรับการศกึษาในครัง้ตอ่ไปได้ 

การศึกษารูปแบบแผนผังโบราณสถานเวียงกุมกาม เพ่ือศึกษาข้อมูลรูปแบบของแผนผงั

โบราณสถานท่ีน่าสนใจแล้วน าไปใช้ในงานด้านโบราณคดีและยังสามารถเป็นแบบแผนศึกษา

ชมุชนโบราณใกล้เคียงเพ่ือน าพฒันาชมุชนตอ่ไปในอนาคต 

การศกึษาลวดลายปนูปัน้ภายในโบราณสถานเวียงกมุกาม ในข้อมลูนีท้างผู้วิจยัได้เข้าไป

ศึกษาท าให้เป็นหัวข้อท่ีน่าสนใจได้เน่ืองจากเวียงกุมกามเป็นโบราณสถานขนาดใหญ่สามารถ

ท าการศกึษาหาชว่งยคุสมยัตา่งๆได้ 

 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์พืน้ท่ีเมืองเก่าเวียงกุมกาม เพ่ือศึกษาการมีส่วน

ร่วมของของในชุมชนต่อการอนรัุกษ์โบราณสถานในเขตพืน้ท่ีเมืองเก่าเพ่ือท่ีจะทราบถึงการมีส่วน

ร่วมของคนในชมุชนท่ีมีตอ่การการอนุรักษ์โบราณสถานภายในท้องถ่ินเพ่ือพฒันาชุมชนต่อไปใน

อนาคต 

 
 



 

รายการอ้างอิง  
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