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บทที ่1 

บทน ำ 

 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

เชียงใหม่คือหัวเมืองทางเหนือท่ีมีประวติัศาสตร์อันยาวนานกว่า 700 ปี จึงมีรากฐานของ
ศิลปวฒันธรรมท่ีมั่นคงและเอกลักษณ์เฉพาะตวั จนเวลาล่วงเลยไปด้วยกระแสเทคโนโลยีหรือ            
ยุคโลกาภิวตัน์ ได้ก าลงัเขา้มาใส่เมืองเชียงใหม่ท าให้เชียงใหม่ไดก้ลายเป็นเมืองท่ีมีความเจริญเป็น
อนัดบัสองรองจากกรุงเทพฯ และยงัเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลกแห่งหน่ึงทั้งทาง
ธรรมชาติ วฒันธรรมและประวติัศาสตร์ เชียงใหม่ยงัไดช่ื้อวา่เป็นเมืองร ่ ารวยศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั
อีกด้วย  อีกทั้งในจงัหวดัเชียงใหม่ มีอ าเภอท่ีมีเร่ืองราวประวติัศาสตร์ ประเพณี วฒันธรรม หลาย
อ าเภอดงัเช่น อ าเภอสารภี  เป็นอ าเภอท่ีอยู่ไม่ไกลจากตวัเมืองเชียงใหม่และเป็นอ าเภอเช่ือมต่อกับ
จงัหวดัล าพนู ภายในอ าเภอสารภีมีสถานท่ีส าคญัมากมายรวมทั้งเวยีงกุมกาม 

เวียงกุมกามเป็น เมืองโบราณท่ีมีความส าคัญในจังหวดัเชียงใหม่ ทั้ งเร่ืองประวติัศาสตร์ 
สถาปัตยกรรม รวมทั้งการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมไดรั้บความสนใจทั้งจากชาวไทย และชาวต่างชาติ
ประเทศเป็นสถานท่ี ท่ีมีร่องรอย อารยธรรมท่ีเก่าแก่ และมีความเป็นมาอยา่งยาวนานกวา่ 700 ปี เวียง
กุมกามปรากฏอยูใ่นเอกสารต านานหลากหลายฉบบัและมีท่ีตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกของเมืองเชียงใหม่       
ต  าบลท่าวงัตาล อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ มีระยะห่างจากตวัเมืองเชียงใหม่ประมาณ 6 กิโลเมตร 
จากต านานและหลกัฐานจะพบไดว้่าเวียงกุมกามนั้นมีการพบหลกัฐานของแนวก าแพงเมือง คนัดิน 
และกลุ่มโบราณสถาน จากกรมศิลปากรได้เขา้มาท าการส ารวจข้ึนทะเบียนและขุดค้นเป็นระยะๆ 
ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2527 จากการส ารวจและขุดคน้ทางโบราณสถานร้างในเวียงกุมกามหลายแห่ง ไดพ้บ
หลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่พื้นท่ีบริเวณเวยีงกุมกามเคยเป็นชุมชนโบราณท่ีมีผูค้นอาศยัอยูม่าตั้งแต่สมยั
หริภุญไชย โดยมีอายุเก่าแก่มากกว่า 700 ปี สร้างข้ึนในสมยัพญามงัรายเม่ือปี  พ.ศ. 1829 เป็นเมือง
หลวงแห่งแรกท่ีสร้างข้ึนก่อนเมืองเชียงใหม่ประมาณ 10 ปี หลงัจากน ้ าท่วมจากการท่ีน ้ าปิงเปล่ียน
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เส้นทางน ้ า ท าให้เวยีงกุมกามจมอยูใ่ตต้ะกอนดินเป็นเวลาหลายร้อยปี1  ส าหรับช่ือของเวียงกุมกามนั้น
ตามภาษาถ่ินแล้วน่าจะมาจากค าว่า “กุ๋ มก๋วม” ต่อมามีการจดบนัทึกเป็น “กุมกวม” และอาจเขา้ใจ
ผิดพลาดในภาษาจึงอ่านเป็น “กุมกาม”  อีกความเห็นได้อธิบายว่า ค  าว่า “กุมกาม” นั้นพบหลกัฐาน
มาแล้วตั้งแต่ พ.ศ. 1913 ในศิลาจารึกวดัพระยืน ล าพูน ส่วนค าว่า “กุ่มกวม” นั้นได้พบในประชุม
พงศาวดารภาคท่ี 61 ซ่ึงเป็นเอกสารท่ีเขียนข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 5 จากค าบอกเล่าของผูค้นในสมยันั้นวา่
บริเวณเวียงกุมกามเคยถูกน ้าท่วมมาก่อนจึงผกูค าข้ึนเป็นกุ่มกวมซ่ึงหมายถึงการสร้างคร่อมทบัน ้า และ
สันนิษฐานต่อไปว่า กุมกามน่าจะมาจากค าสองค ารวมกนัคือ กุม แปลว่า ก ากบัดูแล ป้องกนัรักษา 
ส่วน กาม แปลวา่ บา้น เม่ือรวมกนัจึงมีความหมายวา่ “รักษาบา้นเมือง”2    

การขุดคน้พบเวียงกุมกามในปี 2527 กรมศิลปากรได้ด าเนินการขุดแต่งพร้อมท าการบูรณะ
โบราณสถานอีกหลายแห่ง จนท าให้คน้พบวดัร้างและกลุ่มโบราณสถานท่ีส าคญัในเขตต าบลท่าวงั
ตาลอ าเภอสารภี ถึง 43 แห่ง นอกจากน้ีภายในบริเวณเวยีงกุมกามยงัมีซากปรักหกัพงัของโบราณสถาน
มากมาย เช่น วดัเจดียเ์หล่ียม วดัชา้งค ้า วดัพระเจา้องค์ด า รวมทั้งกลุ่มโบราณสถาน วดัหวัหนอง และ
วดัอ่ืนๆ ซ่ึงท าให้แหล่งอารยธรรมเวียงกุมกามเป็นโบราณสถานท่ีมีความแตกต่างจากโบราณสถาน
อ่ืนๆ เป็นแหล่งอารยธรรมท่ีมีชุมชนสร้างบา้นเรือนอยูใ่กลเ้คียงโบราณสถานอยา่งหนาแน่นในปี พ.ศ. 
2547 กรมโยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ไดจ้ดัท าโครงการปรับปรุงถนนพร้อมทั้งปรับภูมิ
ทศัน์ท าเส้นทางรถจกัรยานเพื่อการจดัระเบียบและอ านวยความสะดวกในการเดินทางของผูท่ี้สนใจใน
ประวติัศาสตร์ 

ในปี 2548 ทางจงัหวดัเชียงใหม่ร่วมกบัการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยไดมี้โครงการพฒันาและ
ประชาสัมพนัธ์เมืองประวติัศาสตร์เวียงกุมกามข้ึนเพื่อให้แหล่งอารยธรรมเวียงกุมกามเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมและเป็นแหล่งศึกษาประวติัศาสตร์ภายใตช่ื้อ “เวียงกุมกามนคร
โบราณใต้พิภพ ” ท าให้ มีนักท่องเท่ียวทั้ งชาวไทยและชาวต่างประเทศรวมทั้ งนักวิชาการ                   
นกัประวติัศาสตร์ เขา้มาเท่ียวชมและศึกษาหาขอ้มูลทางวชิาการนบัแสนคนต่อปีจนท าใหเ้วยีงกุมกาม
เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัของจงัหวดัเชียงใหม่3  

                                                        
1
  สุรพล  ด ำริห์กลุ   แผ่นดินล้านนา   ส ำนกัพมิพเ์มืองโบรำณ   กรุงเทพฯ    2545   หนำ้ 63 

2
  จิรศกัด์ิ  เดชวงศญ์า   ประวติัศาสตร์และศิลปกรรมเวียงกมุกาม  มูลนิธิ สถาบนัพฒันาเมือง   เชียงใหม่   2548   หนา้ 7 

3
  นพพร  บุญเป็ง   ความต้องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารการจัดการแหล่งอารยธรรมเวียงกมุกาม ต าบลท่า 

 วงัตาล อ าเภอสารภี จังหวดัเชียงใหม่   หนา้ 2 
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เม่ือวนัท่ี 14 - 20 พฤษภาคม 2556 ไดมี้การจดังานประชุมน ้ าเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Water 
Summit) โดยนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวตัร ได้มีการเชิญผูน้ าในประเทศต่างๆ เข้ามาชมเวียง        
กุมกามและศึกษาถึงประวติัศาสตร์โดยใชส่ื้อการแสดงแสง สี เสียงเป็นการน าเสนอแก่ ผูน้ าประเทศ
ต่างๆ ซ่ึงเป็นการเน้นย  ้าถึงความส าคญัของเวียงกุมกาม ท าให้ชาวบ้านได้ตระหนักถึงคุณค่าของ
โบราณสถานท่ีมีอยู่ และเกิดความหวงแหนแก่ โบราณสถานท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียง หรือรอบๆ            
ตวัหมู่บา้น 

กระทัง่ปัจจุบนัในปี พ.ศ. 2556 พบวา่ มีธุรกิจหลากหลายประเภท เขา้มาแสวงหาผลประโยชน์
จากการให้บริการในด้านการท่องเท่ียวภายในบริเวณเวียงกุมกาม เช่น การก่อสร้างอาคารพาณิชย ์
หมู่บา้นจดัสรร ใกลก้บัโบราณสถานเวียงกุมกามขยายตวักวา้งข้ึน ท าให้บดบงัและท าลายทศันียภาพ
ของแหล่งโบราณสถานเวยีงกุมกาม นอกจากการสร้างอาคารดงักล่าวแลว้ ยงัมีการท าธุรกิจต่างๆ เช่น 
การให้บริการรถม้า รถราง น าชมสถานท่ีท่องเท่ียว รวมทั้ง ร้านคา้ ร้านอาหาร และร้านขายของท่ี
ระลึก เป็นตน้ แสดงให้เห็นถึงการขาดการจดัระบบการอยา่งมีประสิทธิภาพ เน่ืองจาก เวียงกุมกามมี
พื้นท่ีคาบเก่ียวกนัใน 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลท่าวงัตาล ต าบลหนองหอย และ ต าบลป่าแดด ท าให้การ
แบ่งเขตพื้นท่ีการปกครองของเวียงกุมกาม  มีการปกครองดูแลโดยหลายหน่วยงานก่อให้เกิดปัญหา
ทาง ดา้นการบริหารจดัการ ขาดขอ้ตกลงและความร่วมมือของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภาครัฐและ
เอกชน  

ทางผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาพื้นท่ีเวียงกุมกาม จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อจดัการให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมใหเ้กิดประสิทธิภาพ โดยผูศึ้กษาคาดหวงัวา่ในการศึกษาคร้ังน้ีจะท า
ใหท้ราบถึงประวติัศาสตร์ของเวียงกุมกามและสภาพปัญหาดา้นการบริหารจดัการ สภาพการท่องเท่ียว
ปัญหา ดา้นการให้ความรู้ความเขา้ใจเวยีงกุมกาม ท่ีขาดส่ือการเรียนรู้ใน  เวียงกุมกาม แผน่พบั ส่ือวีที
ทศัน์ ก่อนท่ีจะเขา้ชมโบราณสถานเวียงกุมกาม นักท่องเท่ียวบางกลุ่มท่ีมาท่องเท่ียวเองไม่สามารถ
ทราบประวติัความเป็นมาของแต่ละโบราณสถานภายในบริเวณเวียงกุมกามเน่ืองจาก ขาดส่ือการ
เรียนรู้ รวมถึงป้ายน าทาง ป้ายแสดงประวติัของโบราณสถานในแต่ละแห่งผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะหา
แนวทางในการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อให้เป็นแนวทางในการจดัการเวียงกุมกามให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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1.2  วตัถุประสงค์ 
 1.2.1 เพื่อศึกษาบริบททางประวติัศาสตร์ ลักษณะทางกายภาพ  มรดกทางวฒันธรรม และ
ส่ิงแวดลอ้มของของเมืองประวติัศาสตร์เวียงกุมกาม จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1.2.2 เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของการจดัการมรดกวฒันธรรมเพื่อการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมของเวยีงกุมกามในปัจจุบนั 
 1.2.3 เพื่อเสนอแนวทางการจดัการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมรดกวฒันธรรมของเวียงกุมกามให้เป็น
แหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

1.3  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.3.1 ท าให้ทราบบริบททางประวติัศาสตร์  ลักษณะทางกายภาพ  มรดกทางวฒันธรรม และ
ส่ิงแวดลอ้มของของเมืองประวติัศาสตร์เวียงกุมกาม จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1.3.2 ท าให้ทราบสภาพปัญหาของการจดัการมรดกวฒันธรรมเพื่อการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมของเวยีงกุมกามในปัจจุบนั 
 1.3.3 สามารถน าเสนอแนวทางการจัดการเวียงกุมกามให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.4  ขอบเขตกำรศึกษำ 
1.4.1  ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่
พื้นท่ีศึกษา ชุมชนเวยีงกุมกาม อ าเภอเมือง , อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 

1.4.2  ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
 เป็นการศึกษาบริบททางประวัติศาสตร์  ลักษณะทางกายภาพ  มรดกทางวฒันธรรม และ
ส่ิงแวดล้อม  ตลอดจนสภาพปัญหาของการจดัการมรดกวฒันธรรมเพื่อการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมของเวียงกุมกาม จงัหวดัเชียงใหม่  เพื่อเสนอแนวทางการจดัการมรดกวฒันธรรมของเวยีงกุมกาม
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยก าหนดเป็นประเด็นต่างๆ 
ดงัต่อไปน้ี 

1) การศึกษาบริบทของเวยีงกุมกาม ชุมชน และทรัพยากรทางวฒันธรรม 
1.1) ท่ีตั้งและลกัษณะกายภาพของเมืองโบราณเวยีงกุมกาม 
1.2) ทรัพยากรทางวฒันธรรมในเขตเวยีงกุมกาม 

1.2.1) โบราณสถาน 
1.2.2) ศาสนสถาน 
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1.2.3) ชุมชนและประเพณีวฒันธรรม 
2) การศึกษาสภาพปัญหาและการจดัการแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
ของเวยีงกุมกาม 

2.1) สภาพปัญหาทางกายภาพ 
2.2) สภาพปัญหาของการบริหารจดัการ 
2.3) ปัญหาของการจดัการแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
 

1.4.3 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
มรดกวฒันธรรมของเวยีงกุมกาม และประชาชนผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

1.5 นิยำมศัพท์ทีเ่กีย่วข้องกบักำรศึกษำคร้ังนี ้
1.5.1 วัฒนธรรมชุมชนเวียงกุมกำม  หมายถึง วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ท่ียงัคงอยูใ่น

ชุมชนเวยีงกุมกามและไดรั้บการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น 
1.5.2 ชุมชนเวียงกุมกำม หมายถึง ชุมชนท่ีมีการอาศัยอยู่ร่วมกันกับโบราณสถานท่ีมี

ความส าคญัทางประวติัศาสตร์ 

1.6  กำรเสนอผลกำรศึกษำ 
บทที ่1 บทน ำ 
กล่าวถึงความเป็นมาและความส าคญัของการศึกษาวตัถุประสงค์ของการศึกษาประโยชน์ท่ี

ไดรั้บจากการวจิยั ขอบเขตของการวจิยั นิยามศพัท ์และการน าเสนอผลของการวจิยั 

บทที ่2 แนวคิด ทฤษฏี เอกสำร และงำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ในบทน้ีน าเสนอผลการศึกษาภาคเอกสารและทบทวนวรรณกรรม  เพื่อศึกษาสถานภาพความรู้
เก่ียวกบัชุมชนเวียงกุมกาม เก่ียวกบัสภาพทัว่ไป  ประวติัทางประวติัศาสตร์  เศรษฐกิจ  สภาพสังคม
และวฒันธรรม แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการศูนยก์ารเรียนรู้ และการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม  ตลอดจนเอกสารและรายงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 บทที ่3 วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
 ในบทน้ีน าเสนอถึงกระบวนการวิจยัและเทคนิคท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบดว้ยแนวทางการ
จดัการเวยีงกุมกามใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ประชากรกลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล วธีิการรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์และแปลความ 
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บทที ่4 ทรัพยำกรทำงวฒันธรรม  ส่ิงแวดล้อม และสภำพปัญหำของเวยีงกุมกำม 
 เป็นการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนามในบริบทท่ีเก่ียวกบัประวติัความเป็นมา  ลกัษณะ
ทางกายภาพ  ทรัพยากรทางวฒันธรรม และส่ิงแวดล้อม  และวิเคราะห์สภาพปัญหาและการจดัการ
แหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของของเวียงกุมกาม จงัหวดัเชียงใหม่   

บทที่ 5 แนวทำงกำรจัดกำรเวียงกุมกำมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรม 

เป็นการศึกษาเพื่อเสนอแนวทางการจดัการเวียงกุมกามแนวทางการจดัการเวียงกุมกามเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

บทที ่6 สรุปผลกำรศึกษำ อภิปรำย และข้อเสนอแนะ 
น าเสนอสรุปสาระส าคญัของการศึกษา พร้อมทั้งอภิปรายผลการศึกษา และขอ้เสนอแนะต่างๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในคร้ังต่อไป 
 

 


