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บทที ่4 
ทรัพยากรทางวฒันธรรม  ส่ิงแวดล้อม และสภาพปัญหาของเวยีงกมุกาม 

 
บทน้ีเป็นการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนามในบริบทท่ีเก่ียวกบัประวติัความเป็นมา ลกัษณะ

ทางกายภาพ  ทรัพยากรทางวฒันธรรม และส่ิงแวดลอ้ม  ตลอดจนวิเคราะห์สภาพปัญหาสภาพปัญหาของ
การจดัการมรดกวฒันธรรมเพื่อการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของเวียงกุมกาม จงัหวดัเชียงใหม่ใน
ปัจจุบนั  ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ  ดงัน้ี 

4.1  การศึกษาบริบทของเวยีงกุมกาม  ชุมชน และทรัพยากรทางวฒันธรรม 
4.1.1  ท่ีตั้งและลกัษณะกายภาพของเมืองโบราณเวยีงกุมกาม 
4.1.2  ทรัพยากรทางวฒันธรรมในเขตเวยีงกุมกาม 
4.1.3 ส่ิงอ านวยความสะดวกและการเรียนรู้ภายในเวยีงกุมกาม 

4.2  การวิเคราะห์สภาพการณ์และปัญหาของการจดัการแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของ
เวยีงกุมกาม 

4.2.1  สภาพปัญหาทางกายภาพ  
4.2.2  สภาพปัญหาของการบริหารจดัการ 

 4.2.3  สภาพการณ์ชุมชนเวียงกุมกาม 
 

ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
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4.1  การศึกษาบริบทของเวียงกุมกาม  ชุมชน และทรัพยากรทางวฒันธรรม 

 4.1.1  ทีต่ั้งและลกัษณะกายภาพของเมืองโบราณเวียงกุมกาม 

 1) ทีต่ั้งเวยีงกุมกาม 

เวียงกุมกามสร้างในสมยัพญามงัราย มีอายุถึงปัจจุบนักวา่ 700  ตั้งอยูใ่นเขตทอ้งท่ี หมู่ท่ี 11 
ต  าบลท่าวงัตาล อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ ห่างจากตวัเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศตะวนัออกเฉียง
ใตป้ระมาณ 5 กิโลเมตร เวียงกุมกามเป็นเวียงท่ีพญามงัรายสร้างข้ึนในบริเวณชุมชนโบราณสมยัหริ
ภุญไชย ตามประวติัก่อนหน้าการสร้างเวียงกุมกามพญามงัรายทรงยกทพัจากเมืองฝางมายึดครอง
เมืองหริภุญไชย พระองคป์ระทบัท่ีหริภุญไชยอยูร่ะยะหน่ึง ก็มอบให้อา้ยฟ้าครองหริภุญไชย ส่วน
พระองค์แสวงหาท่ีสร้างเวียงใหม่ และทรงเลือกหมู่บา้นแห่งหน่ึงท่ีอยู่ริมแม่น ้ าปิง (ปิงห่าง) มา
สร้างเป็นเวียงกุมกาม1 หลกัฐานเก่าท่ีสุดท่ีกล่าวถึงเวียงกุมกามคือ ศิลาจารึก วดัพระยืน จงัหวดั
ล าพูนเขียนใน พ.ศ. 1913 เป็นอกัษรไทยสุโขทยั ค าวา่ กุมกามอยูใ่นดา้นท่ี 1 บรรทดัท่ี 31 เขียนว่า 
กูมกาม ค าอ่านปัจจุบนัคือ กุมกาม หลกัฐานจารึกวดัศรีอุโมงค์ พ.ศ. 2006 เขียนเป็นอกัษรธรรม
ลา้นนาวา่ กูมกาม จารึกทั้งสอง เขียนเช่นเดียวกนัคือ กูมกาม อ่านปัจจุบนัคือ กุมกาม เก่ียวกบัการ
ใชส้ระอู หรือ สระอุ ของภาษาไทยโบราณนั้น ในสมยันั้นไม่ถือเป็นเร่ืองส าคญั นกัภาษาโบราณจะ
ไม่สงสัยเพราะใชส้ระอูหรือสระอุก็ได ้ดงันั้น ค าวา่ กุมกามหรือกมูกามก็ไม่มีความแตกต่าง 
 ร านึกหนา้นอ้งนาฎ  นงราม 
 เจียนจากเถิงกุมกาม  ก่อนแกว้ 
 บ่เห็นพะงางาม  เทาะทะง่อง ดูเอ่ 
 เสียงส ่ากงอือแอว้  อั้นอวรทรวง2 

 ส าหรับช่ือของเวียงกุมกามนั้นตามภาษาถ่ินแลว้น่าจะมาจากค าวา่ “กุ๋มก๋วม” ต่อมามีการจด
บนัทึกเป็น “กุมกวม” และอาจเขา้ใจผดิพลาดในภาษาจึงอ่านเป็น “กุมกาม”  อีกความเห็นไดอ้ธิบาย
วา่ ค  าวา่    “กุมกาม” นั้นพบหลกัฐานมาแลว้ตั้งแต่ พ.ศ. 1913 ในศิลาจารึกวดัพระยนื ล าพูน ส่วนค า
วา่ “กุ่มกวม” นั้นไดพ้บในประชุมพงศาวดารภาคท่ี 61 ซ่ึงเป็นเอกสารท่ีเขียนข้ึนในสมยัรัชกาลท่ี 5 

                                                        
1
  สรัสวดี  อ๋องสกลุ   การศึกษาประวติัศาสตร์ชุมชนโบราณในล้านนา เวียงกมุกาม  โรงพมิพม่ิ์งเมือง   เชียงใหม่  2537 หนา้ 33 

2
  ประเสริฐ ณ นคร  โคลงนิราศหริภญุชัย    โรงพมิพจ์นัทร์   กรุงเทพมหานคร  2526  หนา้ 46-47 
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จากค าบอกเล่าของผูค้นในสมยันั้นว่าบริเวณเวียงกุมกามเคยถูกน ้ าท่วมมาก่อนจึงผูกค าข้ึนเป็นกุ่ม
กวมซ่ึงหมายถึงการสร้างคร่อมทับน ้ า และสันนิษฐานต่อไปว่า กุมกามน่าจะมาจากค าสองค า
รวมกันคือ “กุม”  แปลว่า ก ากับดูแล ป้องกันรักษา ส่วน “กาม”แปลว่า บ้าน เม่ือรวมกันจึงมี
ความหมายวา่ “รักษาบา้นเมือง”3    
 การเลือกท าเลท่ีตั้งเวียงกุมกามของพญามงัรายคงไดรั้บอิทธิพลหริภุญไชยท่ีชอบสร้างเมือง 
ณ ริมแม่น ้ า โดยเฉพาะในเขตท่ีลุ่มต ่าน ้ าท่วมถึงลกัษณะเช่นน้ีเป็นจุดเด่นของการสร้างเวียงของรัฐ
หริภุญไชย ดงัเช่น เวียงหริภุญไชยอยูริ่มแม่น ้ าปิง (ปัจจุบนัคือแม่น ้ ากวง) เวียงเถาะและเวียงมโนก็
อยู่ริมแม่น ้ าเช่นกนั ลกัษณะของการเลือกท าเลท่ีตั้ งเวียงของชาวไทในเขตท่ีราบลุ่มแม่น ้ ากกจะ
เลือกตั้งเวียง ณ บริเวณเชิงดอยหรือท่ีสูงคือจะไม่สร้างในเขตท่ีลุ่มต ่าน ้ าท่วมถึง พญามงัรายเองใน
สมยันั้นท่ีปกครอบบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น ้ ากก ก็ทรงเลือกสถานท่ีสร้างเวียง บนท่ีสูง ดงัเช่นพญามงั
รายเลือกสร้างเวียงเชียงรายบนท่ีสูงหรือเชิงดอย โดยยึดแบบอย่างการเลือกท าเลสร้างเวียงจาก
บรรพบุรุษของพระองคซ่ึ์งปฏิบติัสืบต่อ กนัมา 

นอกจากเวียงเชียงรายซ่ึงพญามงัรายสร้างบนท่ีสูงแล้วเวียงพร้าวก็เป็นเวียงท่ีพญามงัราย
สร้างบนเนินเขาเช่นกนั ทั้งเชียงรายและพร้าวเป็นเวียงท่ีพญามงัรายสร้างก่อนเวียงกุมกามเป็นไป
ไดว้า่ท าเลท่ีสร้างเวียงของชาวไทยวนนิยาม สร้างท่ีเชิงดอยหรือท่ีสูง การเลือกท าเลท่ีสร้างเวียงกุม
กามซ่ึงอยู่ริมแม่น ้ าปิง (ปิงห่าง) และมีลกัษณะเป็นท่ีต ่าน ้ าท่วมถึงจึงไม่ใช่ลกัษณะการเลือกพื้นท่ี
สร้างเวียงตามแนวทางท่ีชาวไทยวนเคยปฏิบติั การเลือกท าเลท่ีสร้างเวียงกุมกามจึงเป็นลกัษณะท่ี
พญามงัรายรับอิทธิพลจากหริภุญไชย 

เน่ืองจากท่ีตั้ งของเวียงมีความส าคัญมาก จะต้องอาศัยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติท่ี
เอ้ืออ านวยต่อการเจริญเติบโตของสังคมเมืองขนาดใหญ่ โดยเฉพาะท่ีตั้งเวียงท่ีมีฐานะเป็นเมือง
หลวง ย่อมต้องค านึงความเหมาะสม การเลือกท่ีตั้ งเวียงกุมากม ก็คงมีการพิจารณาถึงความ
เหมาะสมแลว้เป็นไปไดว้า่เม่ือแรกสร้างเวยีงกุมกามยงัไม่ทราบวา่เป็นท่ีลุ่มต ่ามากจนเกิดเป็นปัญหา
ในภายหลงั หากยกเวน้ประเด็นจุดอ่อน ดา้นสภาพพื้นท่ีต ่าแลว้นบัว่าเวียงกุมกามตั้งอยูใ่นท าเลท่ี
เหมาะสมดงัน้ี 

                                                        
3
  จิรศกัด์ิ  เดชวงศญ์า   ประวติัศาสตร์และศิลปกรรมเวียงกมุกาม   มูลนิธิ สถาบนัพฒันาเมือง   เชียงใหม่   2548   หนา้ 7 
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ประการแรกในด้านการคมนาคมเวียงกุมกามสร้างริมแม่น ้ าปิงการคมนาคมจึงจะสะดวก
สามารถใชแ้ม่น ้ าปิงเป็นเส้นทางติดต่อกบัเมืองต่างๆ ได ้ทั้งเมืองท่ีอยูท่างตอนเหนือและเมือง ท่ีอยู่
ทางใตเ้วียงกุมกามมีโอกาสพฒันาให้เป็นศุนยก์ารคา้แลกเปล่ียนได ้กล่าวถึงเรือคา้ขายซ่ึงมาจากท่ี
ต่างๆ เขา้มาขายท่ีกาดกุมกาม (ตลาดของเวียงกุมกาม) เป็นจ านวนมากจนท าให้มีเรือชนกนัล่มทุก
วนั ซ่ึงแสดงวา่เวยีงกุมกามเป็นศูนยก์ารคา้ท่ีส าคญัในขณะนั้น4  

2) ลกัษณะทางกายภาพ 
 เวียงกุมกามมีผงัเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ามีความยาวประมาณ 850 เมตร ไปตามแนวทิศ
ตะวนัออกเฉียงใตสู่้ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ และกวา้งประมาณ 600 เมตร ตวัเมืองยาวไปตามล าน ้ า
ปิงสายเดิมท่ีเคยไหลไปทางด้านทิศตะวนัออกของเมือง ดงันั้นในสมยัโบราณตวัเวียงกุมกามจะ
ตั้งอยู่บนฝ่ังทิศตะวนัตกหรือฝ่ังเดียวกบัเมืองเชียงใหม่ แต่เช่ือกนัว่าเน่ืองจากกระแสของแม่น ้ าปิง
เปล่ียนทิศทาง จึงท าใหเ้วยีงกุมกามเปล่ียนมาตั้งอยูท่างฝ่ังตะวนัออกของแม่น ้าดัง่เช่นปัจจุบนั 
  ช่วงเวลาของการเปล่ียนแปลงกระแสน ้ าดงักล่าวคาดว่าน่าจะอยู่ระหว่างพุทธศตวรรษท่ี 23 
การเปล่ียนแปลงของกระแสน ้ าคร้ันนั้น ท าให้เกิดน ้ าท่วมเวียงกุมกามคร้ังใหญ่จนเวียงกุมกามล่ม
สลายและวดัวาอารามจมอยูใ่ตดิ้นทราย จนกลายเป็นเมืองร้างไปในท่ีสุด 5 

2.1) ภูมิประเทศ  บริเวณท่ีตั้งของเวยีงกุมกามมีลกัษณะลกัษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบ
จนเกือบราบ ความลาดเอียงประมาณ 0-1 เปอร์เซ็นต ์พื้นท่ีราบช่วงน้ีจะกวา้งขวางและเป็นท่ี
ราบลุ่มต ่าน ้ าท่วมถึง พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์ เน่ืองจากเป็นท่ีราบดินตะกอนทบัถม เน้ือ
ดินจึงเป็นดินร่วนถึงดินร่วนเหนียวปนทราย มีแหล่งน ้ าส าคญัตามธรรมชาติคือแม่น ้ าปิงไหล
ผา่นบริเวณท่ีราบ จึงมีการตั้งถ่ินฐานกนัมาแต่โบราณ 
 ชุมชนบริเวณเวียงกุมกามและบริเวณใกล้เคียง พบการตั้งหมู่บ้านเรียงรายไปตาม
ร่องรอยทางน ้ าเก่า (แม่น ้ าปิง) โดยบา้นเรือนจะสร้างในท่ีสูงคือ บริเวณขอบลานตะพกัล าน ้ า 
ลกัษณะดงักล่าวเป็นการตั้งถ่ินฐานตามแนวยาวของแม่น ้ า วดัและชุมชนท่ีตั้งอยูริ่มแม่น ้ าปิง
ในอดีตไดแ้ก่ วดัศรีบุญเรือง วดัเสาหิน บา้นสันคือ วดัพระนอนหนองผึ้ง วดักองทราย วดักู่ 

                                                        
4
  สรัสวดี  อ๋องสกลุ   การศึกษาประวติัศาสตร์ชุมชนโบราณในล้านนา เวียงกมุกาม  โรงพมิพม่ิ์งเมือง    เชียงใหม่    2537 
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เสือ วดัปากกอง เป็นตน้ วดั และชุมชนดงักล่าวส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ริมถนนสายเชียงใหม่-
ล าพนู (สายเก่า) 
 นอกจากนั้นชุมชนใตเ้วยีงกุมกามไดพ้บการตั้งหมู่บา้นตามร่องน ้าเก่า ซ่ึงเป็นน ้ าท่ีแยก
จากแม่น ้ าปิงในลกัษณะแม่น ้ าประสานสาย ลกัษณะการตั้งหมู่บา้นจะตั้งตามแนวเหนือ-ใต ้
ตามร่องน ้ าเป็นสายลงมา เช่น สายหน่ึงจากบา้นบวกครกเหนือ บา้นสันนูเนีย บา้นโป่งแห่ง 
บ้านบวกครกใต้ สายหน่ึงจากบ้านลุ่ม บ้านปันเจียง บ้านหนองแฝก บ้านสันป่าสัก บ้าน
หนองส่ีแจ่ง ชุมชนดังกล่าวตั้ งอยู่ลึกเข้าไปจากถนนสายเชียงใหม่-ล าพูนประมาณ 2-3 
กิโลเมตร โดยมีทางแคบๆ เช่ือมต่อถึงกนั 
 2.2)  สภาพภูมิศาสตร์ สภาพทัว่ไปทางภูมิศาสตร์ของเวยีงกุมกามตั้งอยูบ่ริเวณแอ่งท่ี
ราบเชียงใหม่ – ล าพูนมีแม่น ้ าปิงเป็นแม่น ้ าสายส าคญั โดยมีตน้น ้ าอยูท่ี่ดอยถว้ย อ าเภอเชียง
ดาว จงัหวดัเชียงใหม่ บริเวณแอ่งท่ีราบแห่งน้ีซ่ึงเป็นท่ีราบท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในภาคเหนือ
ตอนบน เป็นท่ีราบระหว่างภูเขา มีอาณาบริเวณครอบคลุมของเขตจงัหวดัเชียงใหม่และ
ล าพูน รวม 13 อ าเภอ (โดย 10 อ  าเภออยูใ่นจงัหวดัเชียงใหม่ คือ แม่แตง แม่ริม สันทราย ดอย
สะเก็ด สันก าแพง อ าเภอเมือง สารภี หางดง สันป่าตอง และ จอมทอง และอีก 3 อ าเภอ อยู่
ใน จงัหวดัล าพูน คือ เมืองล าพูน ป่าซางและบ้านโฮ่ง) โดยมีพื้นท่ีรวมทั้งหมดประมาณ 
940,000 ไร่ 

บริเวณท่ีราบลุ่มเชียงใหม่ – ล าพูน จะมีการตั้ งถ่ินฐานหนาแน่นกว่าบริเวณอ่ืนๆ 
เพราะเป็นบริเวณท่ีลุ่มแม่น ้ าท่ี อุดมสมบูรณ์ จากลกัษณะการตั้งถ่ินฐานของชุมชนโบราณใน
แอ่งท่ีราบเชียงใหม่-ล าพูน จะเลือกตั้งบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น ้ า รูปแบบของการตั้งถ่ินฐานจึง
เป็นแนวยาวตามล าน ้ า โดยจะตั้งบา้นเรือนบริเวณพนงัดิน ธรรมชาติ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีริมแม่น ้ าท่ี
เกิดจากตะกอนท่ีทบัถมกนัในช่วงฤดูน ้าหลาก สภาพของดินจึงเป็นดินร่วนท่ีอุดมสมบูรณ์6 

2.3) อาณาเขตติดต่อ   เวียงกมกามมีพื้ น ท่ี เป็นบริเวณกว้าง โดยมีอาณาเขต
โดยประมาณดงัน้ี 

ทิศเหนือ ติดต่อกบั ถ.ศรีบุญเรือง ต.หนองหอย อ.เมือง 
ทิศใต ้ ติดต่อกบั บา้นกู่เสือ  ต. หนองผึ้ง อ.สารภี 

                                                        
6
  น าพลวัย ์ กิจรักษก์ุล   ภูมิศาสตร์การต้ังถ่ินฐาน   ส านกัพิมพโ์อเดียนสโตร์  กรุงเทพฯ  2528   หนา้ 55, 83 
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ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ -ล าพูน              
อ.สารภี  

ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั ถ.เกาะกลาง ต.ท่าวงัตาล อ.สารภี 
2.4) การคมนาคม เวียงกุมกามตั้ งอยู่ในจังหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นศูนย์กลางการ

คมนาคมของภาคเหนือจึงท าให้เส้นทางการคมนาคมทางรถยนต์หลายทางในพื้นท่ีเวียงกุม
กาม มีถนนสายหลกั อยู ่3 สาย คือ 

1) ถนนเกาะกลาง ผา่นในแนวทิศเหนือ-ใต ้ทางทิศตะวนัตกของพื้นท่ีเวียงกุม
กาม ท่ีมีความกวา้ง 2 ช่องทางจราจร ถนนกวา้งประมาณ 6 เมตร 

2) ถนนศรีบุญเรือง ผ่านในแนวทิศตะวนัออก – ตะวนัตก ทางทิศเหนือของ
พื้นท่ีเวยีงกุมกาม มีความกวา้ง 2 ช่องจราจร ถนนมีความกวา้งประมาณ 6 เมตร 

3) ถนนวงแหวนสาย ฌ3 ผา่นในแนว ทิศตะวนัออก-ตะวนัตก ทางทิศใตข้อง
พื้นท่ีเวียงกุมกาม มีความกวา้ง 4 ช่องจราจร มีเกาะกลางแบ่งช่องทางจราจร ถนน
กวา้งประมาณ 20 เมตร  
2.5) แม่น ้าปิง ลักษณะของแม่น ้ าปิงท่ีไหลลงสู่บริเวณตอนใต้ของเมืองเชียงใหม่

จนถึงอ าเภอเมืองล าพูนมีลกัษณะเป็นแม่น ้ าท่ีไหลจากพื้นท่ีราบแคบๆทางเหนือลงสู่บริเวณ
ซ่ึงเป็นท่ีราบลุ่มกวา้งขวางจนพื้นดินตะกอนร่วน ท าให้แม่น ้ าปิงถูกกดัเซาะพื้นท่ีไดง่้าย แม่
น ้ าปิงจึงกดัเซาะเป็นร่องน ้ าขนาดเล็กหลายร่องน ้ า 7 จะเห็นการแตกสาขาของแม่น ้ าปิงออก
ไปมากมาย กลายเป็นแม่น ้ าสายเล็กๆ ท่ีไหลไปทิศทางทางเดียวกนักบัแม่น ้าปิง อยูร่ะยะหน่ึง 
จากนั้นจะไหลเขา้มารวมกบัแม่น ้าปิงอีก ลกัษณะเช่นน้ีคือแม่น ้าประสานสาย 

ชุมชนจะตั้งถ่ินฐานตามแนวยาวของแม่น ้ าปิงและแม่น ้ าสายสั้ นๆ ท่ีเป็นสาขาของ
แม่น ้ าปิง เช่น แม่น ้ าบวกครก แม่น ้ าปิงน้อย และแม่น ้ าปิงเก่า สภาพท่ีแม่น ้ าปิงแตกสาขา
ออกมาไปท าให้พื้นท่ีราบบริเวณน้ีมีความอุดมสมบูรณ์เพราะเต็มไปดว้ยแหล่งน ้ า จึงมีความ
เหมาะสมกบัการท าเกษตรกรรม 

                                                        
7
  ต านานพืน้เมืองเชียงใหม่ ทน ตนมัน่ ปริวรรต พระนคร   คณะกรรมการจดัพมิพเ์อกสารทางประวติัศาสตร์ ส านกั 

 นายกรัฐมนตรี   หนา้ 125 
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 “ปิงห่าง” เป็นช่ือเรียกท่ีชาวบา้นเรียก สายแม่น ้ าปิงเก่า ค  าว่า “ห่าง” หมายถึงละทิ้ง
หรือร้างไป ปิงห่าง หมายถึง แม่น ้ าปิงท่ีต้ืนเขินถูกทิ้งให้ร้างไปแลว้ ชุมชนเวียงกุมกามเป็น
ชุมชนท่ีมีความผกูพนักบัแม่ น ้ าปิงอยา่ง่ิง ความเจริญรุ่งเรือง และความเส่ือมสลายของเวียง
กุมกามจะเป็นผลมาจากแม่น ้าปิง ท่ีเปรียบเสมือนเส้นชีวติของเวยีงกุมกาม 

2.6) ปิงห่าง – ปิงเก่า  แต่เดิมแม่น ้าปิงไหลไปทางเวยีงกุมกาม โดยรวมเวยีงกุมกามไว้
ฟากเดียวกบัเชียงใหม่ ในสมยัราชวงค์มงัราย เม่ือดูภาพถ่ายทางอากาศ พ.ศ. 2497 จะเห็น
ร่องรอยปิงห่างชัดเจนมาก จุดท่ีปิงห่างแยกจากแม่น ้ าปิงปัจจุบนันั้นจะอยู่ห่างจากวดัเจดีย์
เหล่ียม ไปทางทิศเหนือ วดัระยะทางอากาศประมาณ 250 เมตรจากนั้นร่องปิงห่างจะผา่นไป
ยงัหลงัวดัศรีบุญเรือง เลียบด้านเหนือของตวัเวียงกุมกาม เลียบไปตามถนนสายเชียงใหม่
ล าพูน (สายเก่า) โดยไหลไปบรรจบกบัแม่น ้ ากวงท่ีเหนือสะพานศรีวไิชย ปิงห่างมีระยะทาง
ประมาณ 25 กิโลเมตร 

ร่องรอยปิงห่างปรากฏเป็นแนวขนานอยู่ทางด้านตะวนัตกของถนนสายเชียงใหม่-
ล าพูน ตั้งแต่บา้นสันคือลงไปถึงบา้นอุโมงค์ มีลกัษณะลาดต ่าลงเป็นแอ่ง ระดบัของทอ้งน ้ า
อยู่ต  ่ากว่าระดบัถนนประมาณ 1-2 เมตร ถนนสายเชียงใหม่-ล าพูน จึงสร้างอยู่บนพนังดิน
ธรรมชาติของร่องปิงห่าง ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีมีระดบัสูงในแอ่งท่ีราบน ้ าท่วมถึง ส่วนร่องปิงห่าง
ท่ีมีสภาพเป็นแม่น ้ า จะอยูใ่นช่วงปลายของร่องปิงห่างตั้งแต่บา้นป่าเห็วลงมา ไปจนถึงปลาย
ร่องน ้ าท่ีบรรจบกนัแม่น ้ ากวง สาเหตุส าคญัท่ีท าให้ร่องปงห่างช่วงน้ีมีสภาพเป็นแม่น ้ าเพราะ
ไดมี้การขดุลอกปิงอยู ่หลกัฐานจากการส าราวจสภาพของปิงห่างและจากภาพถ่ายทางอากาศ
ทางทิศตะวนัออกของเวยีงกุมกามสอดคลอ้งกบัหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ เช่น ต านานจาม
เทววีงค ์ต านานมูลศาสนา ต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ และโครงนิราศหริภุญไชย 

สภาพของปิงเก่าเป็นร่องน ้าขนาดเล็กท่ียงัมีน ้ าไหลอยูจ่นทุกวนัน้ี บริเวณแม่น ้ าปิงเก่า
เป็นท่ีราบอุดมสมบูรณ์  ล าน ้ าปิงเก่ารับน ้ ามาจากแม่น ้ าปิง หลงัจาก แม่น ้ าปิงเปล่ียนเส้นทาง
ยา้ยจากร่องปิงห่างมเป็นแม่น ้ าปิง (ปัจจุบนั)  แต่ก่อนล าน ้ าปิงเก่าซ่ึงเดิมรับน ้ าจากร่องน ้ าปิง
ห่างคงมีสภาพน ้าลดลงหรือแหง้ไปดว้ย  
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2.7) ผังเวียงกุมกาม  เวียงกุมกามมีผงั เป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ยาวตามล าน ้ าปิงห่าง ตวั
เวียงวางแนวทแยงทิศตะวนัออกเฉียงใตสู่้ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ โดยก าแพงเวียงดา้นเหนือ
เลียบปิงห่าง การวางเวยีงในแนวทแยงนั้นคงช่วยในการชะลอการส่งน ้าจากแม่น ้ าเขา้สู่คูเวยีง
เพื่อป้องกนัไม่ใหน้ ้าไหลแรงจนท าใหคู้เวยีงเสียหาย  

ลกัษณะผงัเวียงรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้แบบน้ีสันนิษฐานวา่น่าจะไดรั้บอิทธิพลจากหริภุญ
ไชย ท่ีชอบสร้างเวียงอยูริ่มน ้ าโดยเฉพาะในเขตท่ีลุ่มต ่าน ้ าท่วมถึง และผงัเวียงของแควน้หริ
ภุญไชยรุ่นหลงัก็เป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ เช่น เวียงท่ากาน เวียงมโน เวียงเถาะ โดยเฉพาะใน
เวยีงเถาะ ตวัเวยีงจะมีรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ยาวตามล าน ้าปิง ในลกัษณะเดียวกบัเวยีงกุมกาม 

2.8) ชุมชนในเขตเวยีงกุมกาม สภาพชุมชนในเขตเวียงกุมกามในปัจจุบนัประกอบไป
ดว้ย ชุมชนต่างๆ  

 
แผนภูมิท่ี 4.1 พื้นท่ีปกครองเวยีงกุมกาม 

 
จากแผนภูมิท่ี 4.1 จะเห็นได้ว่าชุมชนในเขตเวียงกุมกามตามพระราชบัญญัติการ

ปกครองทอ้งท่ีมี 2 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอ สารภี และ อ าเภอเมือง 3 ต าบล ได้แก่ ต าบลท่าวงั
ตาล ต าบลหนองผึ้ ง และ ต าบลหนองหอย มีพื้นท่ีอยู่ในเขตเทศบาล 3 เทศบาล ได้แก่ 
เทศบาลต าบลท่าวงัตาล เทศบาลต าบลหนองผึ้ง และ เทศบาลต าบลหนองหอย  
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แผนภูมิท่ี 4.2 ชุมชนเวยีงกุมกาม 
 
จากแผนภูมิท่ี 4.2 เป็นการแสดงให้เห็นถึงหลายๆ ชุมชนท่ีอยู่บริเวณเวียงกุมกาม อนั

ไดแ้ก่ ชุมชนบา้นเสาหิน ท่ีมีเขตพื้นท่ีตั้งอยูท่ี่ อ  าเภอเมือง ชุมชนบา้นกลาง ชุมชนบา้นหนอง
ผึ้ง ชุมชนบา้นชา้งค ้า และ ชุมชนบา้นเจดียเ์หล่ียม มีเขตพื้นท่ีตั้งอยูท่ี่ อ  าเภอสารภี โดยสภาพ
ชุมชนในปัจจุบนั เป็นสังคมเมือง ต่างคนต่างอยู ่ไดเ้ปล่ียนจากชุมชนท่ีมีการท าเกษตรกรรม 
หตัถกรรม กลายมาเป็นชุมชนเมือง ท่ีมีทั้งหมู่บา้นจดัสรร  เกรสเฮา้ท ์(Guest House) อาคาร
พาณิชย ์เน่ืองจาก ไดเ้ปล่ียนผูถื้อครองกรรมสิทธ์ิภายในชุมชนเวยีงกุมกาม จากชุมชนท่ีอยูม่า
ดั้งเดิมมาเป็นนายทุน ซ่ึงท าให้เกิดปัญหาในเร่ืองของการสร้างหมู่บา้น หรือ สถานท่ีพกัใกล้
กบัโบราณสถาน เปล่ียนแปลงรูปแบบสถาปัตยกรรมดั้งเดิม สภาพชุมชนเป็นสังคมเมืองไม่มี
เอกภาพต่างคนต่างอยู่ การท่ีจะด าเนินการหรือจดัการอะไรในภาพรวมของเวียงกุมกาม  จึง
ไม่มีเอกภาพ  แต่ละพื้นท่ีต่างฝ่ายต่างท า 

4.1.2  ทรัพยากรทางวฒันธรรมในเขตเวียงกุมกาม 
  1)  โบราณสถาน   

ส านกัโบราณคดี หรือหน่วยศิลปากรท่ี 4 และ พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติท่ี6ไดด้ าเนินการขุดแต่ง
บูรณะโบราณสถานและ ศาสนสถานโดยพบวา่มีจ านวนโบราณสถานทั้งส้ิน 27 แห่ง8 ประกอบดว้ย 

                                                        
8
  สรัสวดี  อ๋องสกลุ   การศึกษาประวติัศาสตร์ชุมชนโบราณในล้านนา เวียงกมุกาม   โรงพมิพม่ิ์งเมือง  เชียงใหม่  2537 
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ภาพท่ี 4.1 แผนผงัท่ีตั้งเวยีงกุมกาม 
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โบราณสถานเหล่าน้ีไดมี้การขุดแต่งและบูรณะทั้งท่ีสมบูรณ์ และไม่สมบูรณ์ไปแลว้ จากการขุด
คน้พบโดยกรมศิลปากรนั้นท าให้ไดพ้บวา่ภายในโบราณสถานเวียงกุมกามมีแบบศิลปกรรมในเวียงกุม
กามหลายประเภท  ดงัต่อไปน้ี 

1.1 วดัพญามังราย  

ทีต่ั้ง  ต  าบลท่าวงัตาล อ าเภอสารภี บริเวณใกลเ้คียงกบัวดัพระเจา้องคด์ าทางทิศตะวนัออก
เฉียงใต ้ช่ือวดัพญามงัรายน้ีเป็นช่ือเรียกท่ีตั้งข้ึนมาใหม่โดยกรมศิลปากร  

ประวตัิ  ไม่ปรากฏหลกัฐานกล่าวถึงประวติัความเป็นมาของวดัน้ี แต่เม่ือพิจารณาจากการ
ท่ีเห็นว่าตั้ งอยู่ใกล้วดัพระเจ้าองค์ด ามากท่ีสุดจนดูเหมือนเป็นวดัเดียวกัน วดัพญามังราย
สันนิษฐานวา่คงสร้างราวในพุทธศตวรรษท่ี 20 ซ่ึงปัจจุบนัไดรั้บการบูรณะแลว้ 

ลักษณะโบราณสถาน  เอกลกัษณ์ของวดัน้ีอยู่ท่ีการสร้างพระวิหารท่ีไม่มีทางข้ึนลงหลกั
ไวท่ี้ด้านหน้า แต่สร้างไวท่ี้ด้านซ้าย (กรณีท่ีหันหน้าไปทางหน้าวดั) ในส่วนพระเจดีย์พบ
ร่องรอยการตกแต่งปูนป้ันลายช่องกระจกสอดไส้ ประกอบดว้ยเจดียอ์ยู่หลงัวิหาร อุโบสถ และ
ซุ้มประตูโขงอยูท่างดา้นหน้า ลกัษณะเจดียเ์ป็นศิลปะแบบลา้นนา ตั้งอยู่บนฐานส่ีเหล่ียมจตุัรัส 
ยกเก็จ รองรับเรือนธาตุท่ีมีซุ้มพระ 4 ดา้น ประดบัลวดลายปูนป้ัน คลา้ยกบัเจดียป่์าสักเมืองเชียง
แสน  

ส่ือการเรียนรู้  มีการจัดท าป้ายประวติัท่ี มีทั้ งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เพื่อต้อนรับ
นกัท่องเท่ียวทั้งไทยและต่างประเทศ 

 
ภาพท่ี 4.2 วดัพระพญามงัราย 
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1.2 วดัพระเจ้าองค์ด า 
  ทีต่ั้ง อยูใ่กลก้บัก าแพงเมืองทางดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ หมู่ 11 ต  าบลท่าวงัตาล อ าเภอ
สารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 
  ประวัติ ก่อนมีการขุดแต่งนั้นเป็นสวนล าไย มีพื้นท่ีเป็นเนินดิน 2 แห่ง ชาวบา้นเรียกว่า 
เนินพญามงัราย และเนินพระเจา้ด า และสันนิษฐานวา่ท่ีเรียกวดัพระเจา้องค์ด าน้ี เพราะวดัแห่งน้ี
เคยมีพระพุทธรูปสีด าประดิษฐานอยู ่ 
 ลักษณะโบราณสถาน  ส่วนใหญ่เป็นวิหารหลายหลงั มีซุ้มประตูโขงและแนวก าแพง ถดั
จากซุ้มโขงเข้ามามีวิหารและเจดีย ์วดัน้ีคงเป็นวดัท่ีส าคญัวดัหน่ึงของเวียงกุมกาม เพราะพบ
หลักฐานส่ิงก่อสร้างหลายแห่ง อีกทั้ งรูปแบบของอาคารแต่ละแห่งนั้นมีลักษณะเฉพาะของ
ตนเอง โดยเฉพาะการท าย่อเก็จอาคาร และส่วนฐานเจดีย ์รวมไปถึงฐานพระพุทธรูปต่าง ๆ อีก
ทั้งโบราณวตัถุท่ีพบจากการขุดแต่งบูรณะท่ีวดัน้ี โดยเฉพาะพระพุทธรูปส าริดศิลปะล้านนา
ขนาดเล็กหลายองค์ พระพุทธรูปนาคปรกส าริดทรงเคร่ืองแบบศิลปะเขมร และพระพิมพ์แบบ
หริภุญไชย 

ส่ือการเรียนรู้   มีการจัดท าป้ายประวติัท่ี มีทั้ งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เพื่อต้อนรับ

นกัท่องเท่ียวทั้งไทยและต่างประเทศ  

 
ภาพท่ี 4.3 วดัพระเจา้องคค์  า 
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1.3 วดัพระธาตุขาว (วดัธาตุขาว) 

ทีต่ั้ง  หมู่ 11 ต  าบลท่าวงัตาล อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 

ประวัติ  วดัพระธาตุขาว (วดัธาตุขาว)ท่ีเรียกกนัว่าวดัธาตุขาวเน่ืองมาจากแต่เดิมนั้นตวั

เจดียย์งัคงปรากฏผิวฉาบปูนสีขาวนัน่เอง  

ลักษณะโบราณสถาน ประกอบด้วยวิหาร เจดีย ์อุโบสถ และมณฑป โดยมีการก่อสร้าง

ข้ึนมา 2 ระยะคือ ระยะแรกก่อสร้างเพียงเจดีย ์วิหาร อุโบสถ แต่ต่อมาเกิดการช ารุดจึงต่อเติมฐาน

เจดีย์ให้ใหญ่ข้ึน ระยะท่ีสองมีการก่อสร้างมณฑปส าหรับประดิษฐานพระพุทธรูป ตั้ งอยู่ใน

บริเวณพื้นท่ีเวยีงกุมกาม อ.สารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 

เส้นทางคมนาคม สามารถมาไดส้องเส้นทาง คือ ถนนมหิดล เขา้ทางวดัเจดียเ์หล่ียม และ

ทางเส้นวงแหวนรอบ 2 เขา้ทางศูนยข์อ้มูลเวยีงกุมกาม 

ส่ือการเรียนรู้   มีการจัดท าป้ายประวติัท่ี มีทั้ งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เพื่อต้อนรับ

นกัท่องเท่ียวทั้งไทยและต่างประเทศ  

ส่ิงอ านวยความสะดวก  ร้านคา้ดอกไม ้ธูปเทียนส าหรับไหวพ้ระ 

 

 
ภาพท่ี 4.4 วดัพระธาตุขาว (วดัธาตุขาว) 

 

 



 

69 
 

1.4 วดัปู่เป้ีย 

 ทีต่ั้ง  หมู่ 11 ต  าบลท่าวงัตาล อ าเภอสารภี 

ประวัติ  เป็นวดัท่ีงดงามมากแห่งหน่ึงในเวียงกุมกาม ช่ือปู่ เป้ียเป็นช่ือชาวบา้นเรียกกนัยงั

ไม่ทราบวา่ ในสมยัโบราณช่ือวดัอะไร  

ลักษณะโบราณสถาน   จากแผ่นป้ายขอ้มูลท่ีอยูอ่ยู่ลึกลงไปจากผิวดินประมาณสองเมตร 

ประกอบดว้ย วิหาร เจดีย ์อุโบสถ ใกล้กบัอุโบสถมีศาลผีเส้ือ และแท่นบูชา วิหารและอุโบสถ

ตั้งอยู่เคียงกนัและหันหน้าไปทางทิศตะวนัออก วิหารมีร่องรอยการซ่อมกนัมาหลายสมยั ส่วน

องค์เจดียมี์เรือนธาตุสูงรับกบัองค์ระฆงัขนาดเล็ก มีลวดลายปูนป้ันประดบัเจดียส์วยงาม ควร

เป็นศิลปะในยคุทองของลา้นนา 

เส้นทางคมนาคม   การเดินทางจากเส้นมหิดล ทางเขา้ชุมชนเวียงกุมกาม และ มีถนนสาย

เล็กๆ ท่ีอยูข่า้งวดัเจดียเ์หล่ียม  

ส่ือการเรียนรู้  มีการจดัท าป้ายประวติัท่ีมีทั้งภาษาไทย ภาษาองักฤษ รวมถึงภาษาจีนเพื่อ

ตอ้นรับนักท่องเท่ียวทั้งไทยและต่างประเทศ และมีการใช้ส่ือมลัติมีเดีย ในการน าเสนอขอ้มูล

โดยใชรู้ปแบบ รหสั คิวอาร์ (QR Code) 

ส่ิงอ านวยความสะดวก   ท่ีจอดรถบริเวณวดั 

 

ภาพท่ี 4.5 วดัปู่ เป้ีย 
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1.5 วดัอก้ีาง (วดัอค่ีาง)  

ทีต่ั้ง หมู่ 11 ต  าบลท่าวงัตาล อ าเภอสารภี  

ประวัติ  ท่ีเรียกว่าวดัอีกค่างหรือวดัอีก้างนั้ นเพราะเดิมบริเวณวดัเป็นป่ารกร้างและ

มีฝกูลิงฝูงค่างใช้วดัแห่งน้ีเป็นท่ีอยูอ่าศยั ซ่ึงค่างในภาษาทอ้งถ่ินเรียกวา่ “อีกา้ง” ซ่ึงใชเ้รียกเป็น

ช่ือสืบต่อมา กรมศิลปากรเขา้ด าเนินงานุดแต่งโบราณสถานวดัอีค่าง เมือปี พ.ศ. 2528-2529 พบ

เจดียต์ั้งอยูด่า้นหลงัวิหารซ่ึงหนัหนา้ไปทางทิศเหนือสู่ล าน ้ าปี ต่อมา ปี พ.ศ. 2546  ชั้นดินจากวดั

อีก้าง ถือได้ว่าเป็นหลักฐานบ่งบอกให้ทราบถึงการเกิดน ้ าท่วมคร้ังใหญ่ ซ่ึงมีความรุนแรง

พอท่ีจะพดัตะกอนมาทบัถมประกอบกบัน ้ าท่วมเป็นระยะท าให้ชั้นดินมีตะกอนทรายหยาบสลบั

ทรายละเอียดและสลับกับกรวดและได้ มีการขุดตรวจพบแนวก าแพงแก้วในพื้นท่ีทางทิศ

ตะวนัตกของเจดียแ์ละจะมีการขุดคน้ขุดแต่งต่อไป  

ลักษณะโบราณสถาน  ประกอบด้วยวิหารและเจดียต์ั้งอยู่บนฐานเดียวกนั วิหารมีขนาด

ใหญ่ 20 x 13.50 เมตร เจดียว์ดัอีค่างยงัคงสภาพค่อนขา้งสมบูรณ์ ลกัษณะเป็นเจดียท์รงระฆงับน

ฐานบวัลูกแกว้สูงตั้งอยูบ่นฐานเดียวกบัวิหาร และมีลานกวา้งส าหรับประทกัษิณรอบเจดียว์ิหาร

คงเหลือเพียงฐานขนาดใหญ่ พบร่องรอยเสาบนพื้นอาคารถึง 16 ต้น มีบันไดทางข้ึน-ลง 

ดา้นหนา้วิหารและดา้นขา้งบริเวณลานประทกัษิณ ซ่ึงประดบัปูนป้ันรูปตวัเหงาท่ีหัวบนัได และ

ไดพ้บโบราณวตัถุท่ีมีอายุในช่วงศตวรรษท่ี 21-22 เช่น เศษภาชนะดินเผาจากเตาสันก าแพง และ

เตาเวยีงกาหลงถูกขดัสีจนสึกร่อนและขอบมนทบัถมรวมกนัอยูใ่นชั้นตะกอนทราย  

เส้นทางคมนาคม  สามารถเดินทางได้ 2 เส้นทาง คือ เส้นทางจากถนนเชียงใหม่-ล าพูน

และเส้นวงแหวนรอบสอง  

ส่ือการเรียนรู้ มีการจดัท าป้ายประวติัท่ีมีทั้งภาษาไทย ภาษาองักฤษ รวมถึงภาษาจีนเพื่อ

ตอ้นรับนักท่องเท่ียวทั้งไทยและต่างประเทศ และมีการใช้ส่ือมลัติมีเดีย ในการน าเสนอขอ้มูล

โดยใชรู้ปแบบ รหสั คิวอาร์ (QR Code) 

ส่ิงอ านวยความสะดวก ท่ีจอดรถ ร้านคา้ชุมชน หอ้งน ้า รวมถึงหอ้งประชุมกระจก 
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ภาพท่ี 4.6  วดัอีกา้ง (วดัอีค่าง) 

1.6 วดัหนานช้าง 

ทีต่ั้ง  หมู่ 11 ต  าบลท่าวงัตาล อ าเภอสารภี  
ประวัติ โบราณสถานขา้งหน้าน้ีตั้งตามช่ือเจา้ของท่ีดิน ดา้นหน้าของวดัอยูใ่กลแ้ม่น ้ าปิง  

โบราณสถานแห่งน้ีเป็นตวัอยา่งท่ีบ่งบอกร่องรอยของอุทกภยัท่ีมีผลต่อเวียงกุมกามในอดีตกาล 
มีชั้นตะกอนทรายและชั้นดินท่ีทบัถมหนาถึง 1.80 เมตร วดัหนานช้างเป็นช่ือท่ีตั้ งข้ึนเพื่อให้
เกียรติแก่ บรรพบุรุษของเจา้ของท่ีดิน ท่ีน่าสนใจอีกอยา่งหน่ึง 

ลักษณะโบราณสถาน ซุ้มโขงมีลายปูนป้ันประดบัเล็กนอ้ย ถดัจากซุ้มโขงลงไปมีทางเดิน
และมีวิหาร ซ่ึงท่ีฐานพระประธานมีลายปูนป้ัน ด้านหลงัวิหารมีเจดียฐ์านทรงส่ีเหล่ียมจตุัรัส
ซอ้นกนัสองชั้น เรือนธาตุไดพ้งัเสียหายไปแลว้ เยื้องกบัเจดียเ์ป็นมณฑป ถดัไปเป็นอุโบสถ วดัน้ี
หนัหน้าไปทางทิศเหนือต่างจากวดัส่วนใหญ่ท่ีหนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออก อาจเพราะสร้างเพื่อ
หนัหนา้ไปสู่เส้นทางสัญจรทางน ้าท่ีเรียกวา่ “ปิงห่าง”   

เส้นทางคมนาคม สามารถมาไดส้องเส้นทาง คือ ถนนมหิดล เขา้ทางวดัเจดียเ์หล่ียม และ
ทางเส้นวงแหวนรอบ 2 เขา้ทางศูนยข์อ้มูลเวียงกุมกาม เป็นบริเวณเดียวกนักบัวดัอีกา้ง และ วดัปู่
เป้ีย 

 
 
 
 



 

72 
 

ส่ือการเรียนรู้  มีการจดัท าป้ายประวติัโดยใช้รหัสคิวอาร์9 ท่ีมีทั้งภาษาไทย ภาษาองักฤษ 

และภาษาจีน เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวสะดวกในการอ่านประวติัความเป็นมาไดส้ะดวกข้ึน 

 

   
ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาองักฤษ 

ภาพท่ี 4.7 ป้ายรหสัคิวอาร์วดัหนานชา้ง 

 

ส่ิงอ านวยความสะดวก  มีร้านค้าส าหรับบริการนักท่องเท่ียว ห้องน ้ า ห้องจดัประชุม 
(หอ้งกระจก) สถานท่ีจอดรถ 

 
ภาพท่ี 4.8 วดัหนานชา้ง 

 

                                                        
9
 รหสัคิวอาร์  บาร์โคด้สองมิติชนิดหน่ึง ท่ีประกอบดว้ยมอดูลสีด าเรียงตวักนั มีสัณฐานส่ีเหลี่ยม มีพื้นหลงัสีขาว ท่ีสามารถ 

อ่านไดด้ว้ยเคร่ืองสแกนคิวอาร์ ในโทรศพัทมื์อถือท่ีมีกลอ้ง และสมาร์ตโฟน เพือ่ถอดขอ้มูลในรูปขอ้ความ หรือโปรแกรมช้ีแหล่ง
ทรัพยากรสากล และอื่นๆ โดยรหสัคิวอาร์น้ี 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5
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1.7 วดักู่ป้าด้อม 

ที่ตั้ ง เป็นวดัท่ีน่าสนใจมากท่ีสุดในกลุ่มโบราณสถานท่ีขุดในระยะท่ีสอง ตั้ งอยู่ทิศ
ตะวนัตกเฉียงใตน้อกเวยีงกุมกาม วดัหนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้

ประวัติ  โบราณสถานใตต้ะกอนทราย “วดักู่ป้าดอ้ม” ช่ือของวดัน้ีตั้งตามช่ือเขา้ของท่ีดิน 
ซ่ึงไม่ได้เก่ียวขอ้งอะไรกบัประวติัศาสตร์ การตั้งช่ือเพื่อเป็นเกียรติแก่เจา้ของท่ีดิน วดัน้ีมีการ
ก่อสร้างหลายคร้ังระหวา่งพุทธศตวรรษท่ี 20-21 

ลักษณะโบราณสถาน มีขนาดใหญ่วดัน้ีขุดแต่งและบูรณะระหว่างปี พ.ศ. 2542-2546  ซ่ึง
ประกอบดว้ย วิหารท่ีมีฐานใหญ่ มีบนัไดทางข้ึนวิหารทางทิศตะวนัออก มีราวบนัไดดา้นปลาย
เป็นรูปตวัเหงา ส่วนเจดีย์เหลือเพียงฐาน มีก าแพงแก้วก่อล้อมโบราณสถาน และก าแพงแก้ว
ดา้นหนา้ทางดา้นวิหารมีซุ้มโขง โบราณวตัถุส าคญัท่ีพบไดแ้ก่ เทวดาปูนป้ันลกัษณะคลา้ยกบัท่ี
วดัเจ็ดยอด (พุทธศตวรรษท่ี 20-21) พระพิมพ์ดินเผาศิลปะหริภุญไชย (พุทธศตวรรษท่ี 20-21) 
เคร่ืองถว้ยจากแหล่งเตาลา้นนา (พุทธศตวรรษท่ี 19-22) และยงัพบศิลปกรรมท่ีน่าสนใจ ไดแ้ก่ 
ปูนป้ันรูปมกรคายมงักร ประดบัราวบนัได ทั้งสองขา้งของโบสถ์หลงัท่ีอยู่ด้านทิศตะวนัออก 
มกรเป็นสัตวใ์นเทพนิยาย ผสมกนัระหว่างจระเข ้ปลาโลมา และช้าง ปรากฏในศิลปกรรมของ
ประเทศแถบเอเชียอาคเนย ์ส่วนมงักรไดรั้บอิทธิพลจากศิลปะจีน ซ่ึงนับเป็นแห่งแรกท่ีปรากฏ
ประติมากรรมรูปน้ีในสถาปัตยกรรมของแผ่นดินลา้นนา นอกจากนั้นไดพ้บลายปูนป้ันรูปกลีบ
บวัคว  ่า-บวัหงายรอบ ฐานปัทมต์อนบน ก่อนถึงส่วนของผนงัโบสถ ์

เส้นทางคมนาคม  สามารถเดินทางได้จาก ถนนวงแหวนรอบนอก 700 ปี เขา้ทางถนน
หมู่บา้นขา้งศูนยข์อ้มูลเวยีงกุมกาม  

ส่ือการเรียนรู้  มีการจดัท าป้ายประวติัศาสตร์ท่ีจดัท าข้ึน โดยส านกัศิลปกรท่ี 8 

 
ภาพท่ี 4.9 วดักู่ป้าดอ้ม 
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1.8 วดัโบสถ์  

ที่ตั้ง อยูท่างดา้นทิศตะวนัตกนอกเวียงกุมกาม ในเขตบา้นป่าเปอะ ต าบลท่าวงัตาล อ าเภอ
สารภี ห่างจากแนวคูเมือง-ก าแพงเมือง ประมาณ 200 เมตร 

ประวัติ  วดัน้ีเป็นโบราณสถาน ท่ีชาวบา้นเช่ือว่าเป็นโบสถ์ของวดัร้าง ชาวบา้นจึงเรียก
กนัเน่ืองจากเป็นเนินลกัษณะคลา้ยอุโบสถ และเคยมีการขุดพบพระพิมพจ์  านวนมาก ชาวบา้นจึง
เช่ือว่าเป็นอุโบสถของวดัร้าง โบราณสถานแห่งอยู่ลึกลงไปจากพื้นดินปัจจุบนัมาจึงประสบกบั
ปัญหาน ้ าท่วมขงั ภายหลงัการขุดแต่งและบูรณะเม่ือปี พ.ศ. 2543-2544 จึงไดน้ าทรายมากลบปิด
โบราณสถานบางส่วนไวเ้พื่อให้คงสภาพอยูต่่อไปได ้กรมศิลปากรด าเนินการขุดแต่ง เม่ือปี พ.ศ. 
2543 พบโบราณสถานประกอบดว้ยวิหารและเจดีย ์

ลักษณะโบราณสถาน ประกอบด้วยวิหารซ่ึงเหลือเพียงฐาน และเจดีย์มีฐานเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมจตุัรัส มีเน้ือท่ี 85 ตารางเมตร ซ่ึงพื้นท่ีบางส่วนอยู่ในท่ีดินของประชาชนซ่ึงไดรั้บการ
บูรณะแลว้ 

เส้นทางคมนาคม  ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี  
ส่ือการเรียนรู้ มีเพียงป้ายประวติัจากกรมศิลปากรเท่านั้น 
 

 

ภาพท่ี 4.10 วดัโบสถ์ 
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1.9 วดัธาตุน้อย 
ที่ตั้ ง อยู่ทางทิศตะวนัตกของวดักานโถม ซ่ึงวดัธาตุน้อยเป็นวดัเล็กๆ ซ่ึงอยู่ติดกับ

อาคารของผูอ้ยู่อาศยัอย่างค่อนขา้งหนาแน่นและอยู่ลึกลงไปจากผิวดินปัจจุบนัประมาณ 1 
เมตร  

ประวัติ ก่อนการขุดแต่งเป็นเนินดินสองแห่ง มีชาวบ้านเข้ามาปลูกบ้านอาศยับน
โบราณสถานแห่งน้ี และยงัพบร่องรอยกสารขดุหาทรัพยสิ์นดว้ย  

ลักษณะโบราณสถาน  ประกอบด้วยวิหารและเจดีย์ วิหารตั้ งหันหน้าไปทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือมีแผนผงัเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ มีบนัไดทางข้ึนดา้นหนา้และดา้นขา้ง 1 
แห่ง พื้นวิหารปูอิฐ ดา้นหลงัวิหารเป็นซุม้ประดิษฐานพระประธานปูนป้ัน เจดียมี์ฐานเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมจตุัรัสขนาด 13.35 × 13.35 เมตร สูง 1.64 เมตร ต่อข้ึนไปเป็นองค์เจดีย์ เป็นรูป
ส่ีเหล่ียมจตุัรัสขนาด 6.20 × 6.20 เมตร ลกัษณะเจดียมี์ฐานใหญ่แต่องคเ์จดียเ์ล็ก  

เส้นทางคมนาคม  เส้นทางร่วมกบัชุมชนชา้งค ้า 
ส่ือการเรียนรู้ มีเพียงป้ายประวติัจากกรมศิลปากรเท่านั้น 
ส่ิงอ านวยความสะดวก  มีท่ีพกัส าหรับนกัท่องเท่ียวบริเวณใกลก้บัวดัชา้งค ้า (กานโถม

กุมกามภิรมณ์) 

 
ภาพท่ี 4.11 วดัธาตุนอ้ย 

 
 
 
 



 

76 
 

1.10 วดักานโถม (ช้างค า้)  
ทีต่ั้ง  ชุมชนชา้งค ้า หมู่ 11 ต  าบลท่าวงัตาล อ าเภอสารภี 
ประวัติ  วดัส าคญัของเวียงกุมกาม ควบคู่กบัวดัเจดียเ์หล่ียม วดักานโถมช่ือน้ีได้มาจาก

การตั้งช่ือตามนายช่างกานโถม ท่ีเป็นนายช่างผูส้ร้างวดั พญามงัรายได้โปรดให้กานโถมสร้าง
พระพุทธรูป 5 องค ์เป็นพระพุทธรูปนัง่ 3 องค ์ ยืน 2 องค ์โดยเช่ือวา่พระพุทธรูปนัง่สัมฤทธ์ิองค์
หน่ึงในพระอุโบสถวนักานโถมเป็นพระพุทธรูปท่ีสร้างในสมยันั้น ส่วนพระพุทธรูปยืน 2 องค ์
นั้นก็เช่ือว่าองค์หน่ึงคือพระประธานของวดัพระเจา้มงัราย เรียกว่า “พระเจา้ค่าคิงพญามงัราย” 
และบริเวณวดักานโถมยงัมีตน้ศรีมหาโพธ์ิท่ีได้อนัเชิญเมล็ดจากเมืองลงักาในคร้ังโบราณ และ
หลกัฐานทางโบราณคดีท่ีส าคญันอกจากพบพระพิมพ์ดินเผาสกุลช่างหริภุญไชยจ านวนหน่ึง
แลว้ ยงัพบจารึกหินทรายสีแดงเป็นอกัษรมอญ ท่ีมีลกัษณะระหวา่งอกัษรมอญกบัอกัษรไทยและ
อกัษรสุโขทยั และยงัพบฝักขามรุ่นแรกภายในวดักานโถมมีตน้โพธ์ิเก่าแก่ พระพุทธรูป และมี
หอพญามงัรายซ่ึงเป็นท่ีเคารพสักการะของประชาชนในละแวกนั้นมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบนั 

 ลักษณะโบราณสถาน วดัประกอบดว้ยฐานเจดียก์วา้ง 12 เมตร สูง 18 เมตร ท าซุ้มคูหา 4 
ทิศ ใช้พระพุทธรูปช้อนเป็น 2 ชั้น ชั้นล่างไวพ้ระพุทธรูป 4 องค ์ชั้นบนไวพ้ระพุทธรูปยืนองค์
หน่ึง มีรูปอคัรสาวก โมคคลัลาน์ สารีบุตร  

เส้นทางคมนาคม  สามารถมาได้ 2 เส้นทางคือ เส้นทางเชียงใหม่-ล าพูน และ เส้นทาง
ถนนวงแหวนรอบ 2  

ส่ือการเรียนรู้  มีการจดัท าป้ายประวติัท่ีมีทั้งภาษาไทย ภาษาองักฤษ รวมถึงภาษาจีนเพื่อ
ตอ้นรับนักท่องเท่ียวทั้งไทยและต่างประเทศ และมีการใช้ส่ือมลัติมีเดีย ในการน าเสนอขอ้มูล
โดยใชรู้ปแบบ รหสั คิวอาร์ (QR Code) ท่ีมีทั้งภาษาไทย ภาษาองักฤษ และ ภาษาจีน 

 

   
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน 

           ภาพท่ี 4.12 ป้ายรหสัคิวอาร์  วดักานโคม(ชา้งค ้า) 
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ส่ิงอ านวยความสะดวก  มีรถรางภายในวดัช้างค ้ า ซ่ึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการศึกษาแหล่ง

เรียนรู้ภายในเวียงกุมกาม ตลอดจนภายในวดัยงัมีการจ าลองบา้นโบราณ , ขายของท่ีระลึก , การ

ท าพระหล่อปูนป้ันท่ีเป็นการส่งเสริมอาชีพ ชุมชน รวมทั้ง “กาดมัว๋คัว๋แลง” ท่ีจดัในวนัเสาร์ และ

ตามประเพณีของชุมชน เช่น งานวนัลอยกระทง วนัสงกรานต ์เป็นตน้ 

 

 
ภาพท่ี 4.13 วดักานโถม (ชา้งค ้า) 

 

1.11 วดักุมกามร้าง 
ที่ตั้ง  ตั้งอยูภ่ายในเวียงกุมกาม ดา้นทิศเหนือของวนักานโถม ตั้งอยู่ท่ี หมู่ 1  บา้นเสาหิน 

ต าบลหนองผึ้ง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่  
    ประวัติ วดักุมกามทีปารามตามท่ีชินกาลมาลีปกรณ์กล่าวไว ้ว่าระหว่าง พ.ศ. 2542-2543 

ห้างหุ้นส่วนจ ากดัปุราณรักษ์ไดขุ้ดแต่งโบราณสถานร้านแห่งหน่ึง อยูภ่ายในเขตก าแพงเวียงกุม
กาม ดา้นมุมทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ  

        เส้นทางคมนาคม โดยวดัน้ีเป็นวดัขนาดเล็กตั้งอยูต่รงมุมเมือง ซ่ึงเป็นพื้นท่ีค่อนขา้งปิด 
  ลกัษณะของโบราณสถาน เป็นโบราณสถานของวดัประกอบดว้ย วิหาร และเจดียท์รงแปด
เหล่ียม ซ่ึงอยูด่า้นหลงัวิหาร ฐานดา้นล่างใช้อิฐขนาดใหญ่ท่ีมีขนาดเดียวกบัอิฐท่ีใช้ก่อองค์เจดีย ์
นอกจากนั้นจากการขุดทดสอบชั้นดินก็พบฐานของวิหารสมยัแรก วิหารสมยัท่ีสองก่อทบับน
วิหารสมยัแรก วิหารสมยัท่ีสองมีอายุในสมยัพญาแกว้ (พ.ศ. 2038-2068) เพราะหลกัฐานจากชิน
กาลมาลีปกรณ์  



 

78 
 

ส่ือการเรียนรู้  มีป้ายประวติัจากกรมศิลปากรท่ีแสดงป้ายเก่ียวกบั ประวติัและสถานท่ีตั้ง
เอาไวเ้พื่อให้นกัท่องเท่ียวท่ีสนใจไดเ้ขา้มาศึกษาแหล่งโบราณสถาน 

 

 
ภาพท่ี 4.14 วดักุมกามร้าง 
 

1.12 วดักุมกามทปีราม 1 
ที่ตั้ ง อยู่ใกล้วดักุมกามทีปราม บ้านเสาหิน ต าบลหนองผึ้ ง อ.สารภี ตัวอ าเภอเมือง

เชียงใหม่ ในเขตเวยีงกุมกาม 
ประวัติ  วดักุมกามทีปรามไม่ปรากฏประวติัความเป็นมาในต านานประวติัศาสตร์และ

เอกสารใด เดิมถูกฝังอยู่ใต้ดินลึกประมาณ 1 เมตร ชาวบ้านบริเวณน้ีเรียกช่ือว่า “วดัต้นข่อย” 
เน่ืองจากมีตน้ข่อยข้ึนอยู่หลายต้น ซ่ึงกรมศิลปากรด าเนินการขุดแต่งบูรณะเม่ือปี พ.ศ. 2545-
2546  

ลกัษณะโบราณสถาน ประกอบดว้ยวิหารและเจดียต์ั้งอยูบ่นฐานเดียวกนั ดา้นทิศตะวนัตก
เฉียงใตมี้ฐานอาคารขนาดเล็ก และดา้นทิศตะวนัออกเฉียงเหนือมีซุ้มประตูและก าแพงแกว้ ซ่ึง
บางส่วนอยูใ่ตถ้นน วิหารมีแผนผงัเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ มีบนัไดทั้งทางดา้นหน้าและดา้นขา้ง 
เจดียเ์หลือเฉพาะส่วนฐานและบางส่วนของเรือนธาตุ สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเจดียท์รงปราสาท 
จากการขุดแต่งพบโบราณวตัถุส าคญัได้แก่ ช้ินส่วนพระพุทธรูปป้ัน เช่น เม็ดพระศก พระกร 
และเปลวรัศมี เป็นตน้ ในวดัน่าจะมีส่วนประกอบสถาปัตยกรรมและอาคารอย่างอ่ืนในบริเวณ 
แต่อาจถูกท าลายไปแลว้หรือยงัคงฝังอยูใ่ตดิ้น  

เส้นทางคมนาคม เส้นถนนเชียงใหม่-ล าพูน เขา้ ทางวดักู่ขาว 
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ส่ือการเรียนรู้  แผน่ป้ายจากกรมศิลปากร 
ส่ิงอ านวย ความสะดวก   ไม่มี 

 

 
ภาพท่ี 4.15  วดักุมกามทีปราม 1 

 

1.13 วดักู่อ้ายหลาน 

ทีต่ั้ง อยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตน้อกเวียงกุมกาม หมู่ 1 บา้นเสาหิน ต าบลหนองผึ้ง อ าเภอ
สารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 

ประวัติ  ช่ือของวดัน้ีไดต้ั้งช่ือตามเจา้ของท่ีดิน วดัแห่งน้ีมีอายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษท่ี
21-22 

ลักษณะโบราณสถาน วดัมีขนาดใหญ่ประกอบดว้ย วิหารฐานใหญ่ มีบนัไดทางข้ึนวิหาร 
มีราวบนัไดดา้นปลายเป็นรูปตวัเหงา ส่วนเจดียเ์หลือเพียงฐานเท่านั้น มีก าแพงแกว้ก่อลอ้มรอบ
โบราณสถาน ก าแพงแกว้ดา้นหนา้ทางเขา้วหิารมีซุม้โขง  

เส้นทางคมนาคม ทางเข้าถนนชุมชน หมู่ ท่ี 1 บ้านเสาหิน ต าบลหนองผึ้ง อ าเภอสารภี 
ถนนทางเขา้มีขนาดเล็ก เขา้ถึงไดล้ าบาก 

ส่ือการเรียนรู้  ไม่มี ส่ือการเรียนรู้ 
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ภาพท่ี 4.16 วดักู่อา้ยหลาน 
 

1.14 วดัพนัเลา 
ที่ตั้ง อยู่ในทอ้งท่ีต าบลหนองผึ้ง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ นอกเวียงกุมกามไปทาง

ทิศเหนือของแม่น ้าปิงห่าง (ล าน ้าท่ีไหลแยกออกจากแม่น ้าสายหลกั) 
ประวัติ  ยงัไม่ทราบประวติัท่ีแน่นอน  เป็นวดัร้างช่ือดั้งเดิมท่ีชุมชนเรียกสืบทอดต่อกนั

มา คาดว่ามาจากช่อวดัท่ีมีค าน าหน้าว่า “พนั” น าหน้านั้น น่าจะหมายถึง ยศทางทหาร หรือขุน
นาง ท่ีเดิมวดัน้ีอาจเป็นวดัอุปถมัภข์องนายทหารหรือขุนนางช่ือ “เลา”   

เส้นทางคมนาคม ตั้งอยูริ่มถนนท่าวงัตาลซ่ึงอยูน่อกเวยีงกุมกามทางดา้นทิศเหนือ  
ลกัษณะโบราณสถาน กรมศิลปากรขุดแต่งและบูรณะในปี พ.ศ. 2545-2546 พบฐานอาคาร

ซ่ึงมีแผนผงัซับซ้อน อยู่ต  ่าลงไปจากระดบัพื้นดินปัจจุบนัประมาณ 50 เซนติเมตร บริเวณวดั
ไดรั้บความเสียหายโดยทัว่ไป จากการไถปรับพื้นท่ี ปัจจุบนั มีซากโบราณสถานส่วนหน่ึงอยูใ่ต้
ถนนและอีกส่วนยงัคงอยู่ในท่ีดินของราษฏรท าให้ไม่สามารถศึกษารูปแบบศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมของซากอาคารไดอ้ยา่งชดัเจน นอกจากน้ียงัไดพ้บหวับนัไดปูนป้ันรูปตวัเหงา ปูน
ป้ันลายกา้นขดและลายดอกไม ้กระเบ้ืองมุงหลงัคา ปลอ้งไฉนเจดีย ์และเศียรพระพุทธรูปส าริด 
ลงรักปิดทองสูง 27.3 เซนติเมตร ศิลปะแบบเชียงแสน อายปุระมาณพุทธศตวรรษท่ี 21 อีกดว้ย  

ส่ือการเรียนรู้  มีเพียงป้ายประวติัศาสตร์และท่ีตั้งจากกรมศิลปากร  
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ภาพท่ี 4.17  วดัพนัเลา 
 

1.15 วดัหัวหนอง 
ทีต่ั้ง อยูท่างตอนเหนือของเวียงกุมกามใกลก้บัล าน ้ าแม่ปิงสายเดิม (ปิงห่าง) ท่ีเคยไหล

ผา่นทางดา้นเหนือของวดั สภาพทัว่ไปแวดลอ้มสวนล าไย ท่ีนา และบา้นจดัสรร ในปัจจุบนั
ได้ รับการขุดแต่ง-บูรณะแล้ว เน้ือท่ีของว ัดมีจ านวนกว่า 4 ไร่ ซ่ึ งว ัดตั้ งอยู่ทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของเวยีงกุมกามชาวบา้นเรียกช่ือวดัตามสภาพภูมิประเทศท่ีมีหนองน ้ า
อยู่ใกล้ๆ เนินดิน กรมศิลปากรด าเนินการขุดแต่งและบูรณะเม่ือปี พ.ศ. 2531-2532 และ
ปรับปรุงภูมิทศัน์เม่ือปี พ.ศ. 2546 

ลักษณะโบราณสถาน กลุ่มโบราณสถานกระจายตัวถึง  5 กลุ่ม จัดเป็นวดัท่ี มี
ส่ิงก่อสร้างมากแห่งท่ีสุดในเขตเวียงกุมกาม โดยมีประวติัอนุมานจากหลกัฐานส่ิงก่อสร้าง
ต่างๆบริเวณวดั ท่ีมีจ  านวนมากแห่ง และมีรูปแบบแผนผงัการก่อสร้างท่ีสลบัซบัซ้อนหลาย
กลุ่มดงักล่าว พิจารณาได้ว่าวดัหัวหนองแห่งน้ี เดิมตอ้งเป็นวดัท่ีมีล าดบัความส าคญัตน้ๆ 
ของเวียงกุมกามในอดีตอย่างไม่ต้องสงสัย การท าโขงประตูวดับริเวณท่าน ้ าแม่ปิง ท่ีมี
ลวดลายปูนป้ันประดบัอย่างสวยงามตามชั้นในส่วนย่อเก็จย่อมุมต่างๆก็ดี การมีร่องรอย
ก่อสร้างทับซ้อน กรณีเจดีย์ช้างรอบท่ีมีเจดีย์สมัยหลังสร้างทับซ้อน นอกเหนือไปจาก
หลกัฐานโบราณวตัถุ ท่ีพบจากการขุดแต่งศึกษาในระยะท่ีผ่านมา ทั้งเศียรพระพุทธรูปหิน
ทรายท่ีเป็นศิลปะล้านนา-พะเยา เศียรพระพุทธรูปส าริดอิทธิพลศิลปะสุโขทัย เศียร
พระพุทธรูปส าริดศิลปะเชียงแสน เศียรพระพุทธรูปปูนป้ันและช้ินส่วนพระพุทธรูปอ่ืนๆอีก
จ านวนหน่ึง รวมถึงภาชนะดินเผาประเภทน ้ าตน้ (คนโฑ) แบบหริภุญไชย เคร่ืองถ้วยลาย
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คราม ของจีน และจารึกอักษรล้านนา (ตั๋วเมือง) บนแผ่นอิฐ ฯลฯ เหล่าน้ีล้วนแสดงถึง
ความส าคญัในอดีตของวดัหวัหนองไดโ้ดยแท ้

ผงัรูปแบบการก่อสร้างวดั ส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นโบราณสถานในเขตวดัหวัหนองแบ่งออก
ได ้5 กลุ่ม ท่ีแต่ละกลุ่มมีส่ิงก่อสร้างท่ีแตกต่างกนั กล่าวคือ กลุ่มท่ีหน่ึง ตั้งอยูใ่นเขตทางตอน
ตะวนัตกเฉียงใตข้องวดั ประกอบดว้ย เจดียช์า้งลอ้ม วิหาร และเจดียเ์ล็กดา้นขา้งวหิาร กลุ่มท่ี
สอง ตั้ งอยู่ระหว่างโบราณสถานกลุ่มแรกกับแนวแม่น ้ าปิง ประกอบด้วย วิหารและ
มณฑป กลุ่มท่ีสาม เป็นโขงประตูวดัและแนวก าแพงวดัท่ีอยูใ่กลชิ้ดล าน ้ าแม่ปิงสายเดิม กลุ่ม
ท่ีส่ี อยู่ดา้นหลงัทิศใตโ้ขงประตูวดั ประกอบดว้ยก าแพงแกว้ ซากอาคาร บ่อน ้ า และกลุ่มท่ี
หา้อยูท่างดา้นตะวนัออกของกลุ่มท่ีส่ี ประกอบดว้ย แนวก าแพงแกว้พร้อมร่องรอยโขงประตู 
เจดีย ์วิหาร อุโบสถ และอาคารดา้นหน้าซากพระวิหาร ซ่ึงเขา้ใจว่าส่ิงก่อสร้างเหล่าน้ีสร้าง
เสริมเพิ่มเติมกนัหลายสมยั 

ส่ิงก่อสร้างท่ีจดัไดว้่าเด่นท่ีสุด 2 แห่งของวดัหัวหนอง คือโขงประตูก าแพงวดั และ
เจดียช์า้งลอ้ม ซ่ึงโขงประตูวดันั้น เป็นช่องทางเขา้ออกวดัสร้างก่ออิฐฉาบปูนมีส่วนฐานและ
ห้องลักษณะย่อเก็จข้ึนไปรับส่วนเคร่ืองยอดหลังคา ตกแต่งลายปูนป้ันในส่วนต่างๆ มี
ลกัษณะร่วมกบัวดัในเขตแควน้ลา้นนาหลายๆแห่ง เช่นเดียวกบัโขงประตูวดัพระธาตุล าปาง
หลวง วดัสวนดอก วดัเจ็ดยอด ซ่ึงสามารถก าหนดอายุได้ในช่วงเวลาตั้ งแต่กลางพุทธ
ศตวรรษท่ี 20 ส่วนเจดียช์า้งลอ้มนั้น เป็นลกัษณะร่วมกนักบัศิลปะสถาปัตยกรรมลงักา ท่ีรับ
ผ่านเขา้มาทางแควน้สุโขทยัในระยะตน้พุทธศตวรรษท่ี 20 ซ่ึงการพบหลกัฐานเจดียส์ร้าง
ครอบทบักนัเช่นเจดียช์้างลอ้มองค์น้ี น่าจะเป็นการท าในสมยัพญาสามฝ่ังแกน (พ.ศ.1945-
1985) เป็นตน้มา เพราะลา้นนามีส านกัสงฆก์ลุ่มใหม่ (สายวดัป่าแดง) ท่ีขดัแยง้กบัส านกัสงฆ์
กลุ่มเดิม (สายวดัสวนดอก) 

เส้นทางคมนาคม เส้นทางเชียงใหม่-ล าพูน มีซอยหมู่บา้น ขา้งวดักู่ขาว ทางเล็กเขา้
หมู่บา้น จนถึง ซอย 11 ต าบลหนองผึ้ง อ าเภอสารภี ถนนเส้นเล็กทางชุมชน  

ส่ือการเรียนรู้  มีป้ายประวติัจากกรมศิลปากรท่ีแสดงป้ายเก่ียวกบั ประวติัและสถาน
ท่ีตั้งเอาไวเ้พื่อใหน้กัท่องเท่ียวท่ีสนใจไดเ้ขา้มาศึกษาแหล่งโบราณสถาน  
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ภาพท่ี 4.18 วดัหวัหนอง 

 
1.16 วดักู่อ้ายสี 
เป็นวดัท่ีไม่ปรากฏท่ีมาทางประวติัศาสตร์ จากการสัมภาษณ์ นายค าปัน ดีมงคล (ชาวบา้น

หนองผึ้ง สัมภาษณ์ ณ วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2557)  ไดใ้ห้ขอ้มูลวา่ท่ีวดัแห่งน้ี ไดต้ั้งช่ือตาม เจา้ของ
ท่ีดิน 

 

 
ภาพท่ี 4.19 วดักู่อา้ยสี 
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1.17 วดักู่มะเกลอื 
ทีต่ั้ง  ตั้งอยูใ่นชุมชนหนองผึ้ง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 

ประวัติ  พื้นท่ีบริเวณน้ีเดิมเป็นเนินโบราณสถาน มีตน้มะเกลือขนาดใหญ่ข้ึนอยู ่ชาวบา้น
จึงเรียกว่า “ว ัดกู่ มะเกลือ” และได้ มี การขุดตั้ งและบู รณะเม่ื อปี  พ .ศ. 2542-2543  จาก
สถาปัตยกรรม วดัน้ีมีอายปุระมาณพุทธศตวรรษท่ี 21-22  

ลักษณะโบราณสถาน  มีวิหาร ตั้ งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก มีแผนผังเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผา้ ด้านหน้ายกเก็จ 3 ชั้น ด้านหลังยกเก็จ 2 ชั้น ส่วนวิหารมีการปูอิฐเป็นรูปคร่ึง
วงกลม นอกจากน้ียงัมีบนัไดท่ีดา้นทิศเหนือของฐานซุกชี อีก 1 แห่ง เจดียค์งเหลือเฉพาะส่วน
ฐานตั้งอยูด่้านหลงัวิหารบนฐานเดียวกนั ฐานเจดียมี์ลกัษณะเป็นฐานหน้ากระดาน 2 ชั้น เหนือ
ฐานปัทม์ข้ึนไปพงัทลายหมดท่ีดา้นทิศตะวนัตกของเจดียพ์บแนวก าแพงแกว้ คงเหลือหลกัฐาน
ยาวประมาณ 6 เมตร โบราณวตัถุท่ีส าคญัท่ีส าคญัท่ีพบจากการขุดแต่ง ไดแ้ก่ ช้ินส่วนพระพุทธรู
ปูนป้ันช้ินส่วนพระพุทธรูปส าริด และเจดียจ์  าลองท าจากส าริด เป็นตน้ 

เส้นทางคมนาคม  ถนนสายเชียงใหม่-ล าพูน เขา้ทางวดักู่ขาว ตามถนนชุมชน 
ส่ือการเรียนรู้  ป้ายแสดงประวติัและสถานท่ีตั้ ง แผนท่ี ทั้ งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

จดัท าโดยกรมศิลปากร 
ส่ิงอ านวยความสะดวก   ไม่มี  

 

 

ภาพท่ี 4.20 วดักู่มะเกลือ 
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1.18 วดักู่ขาว   
ที่ตั้ ง ตั้ งอยู่ ด้านทิศตะวนัตกของถนน อยู่เขตต าบลหนองหอย อ าเภอเมือง จังหวดั

เชียงใหม่ ชาวบา้นมกัเรียกวา่ “ธาตุกุ๊ด”  
เส้นทางคมนาคม ติดถนนสายเชียงใหม่-ล าพูน (สายตน้ยาง) ทางเขา้เวยีงกุมกาม 
ลักษณะของโบราณสถาน สภาพรอบวดักู่ขาวพบเจดียท่ี์มีความสูงประมาณ 5 เมตร และ

รอบๆ องคเ์จดียเ์ป็นเนินดิน ดา้นทิศเหนือของวดัจรดถนนเชียงใหม่-ล าพูน ทิศทางของวดักู่ขาว
จะหันหน้าไปทางทิศใต ้ลงสู่แม่น ้ าปิงห่าง และพบโบราณสถาน 3 แห่ง คือ (1) ก าแพงแกว้และ
ซุ้มประตูอยู่หลังเจดีย์ เป็นแนวก าแพงก่ออิฐขนาดกวา้ง 0.60 เมตร สูง 0.20-0.50 เมตร มีซุ้ม
ประตูกวา้ง 1.50 เมตร (2) เจดียป์ระธานเป็นศิลปะลา้นนา ส่วนล่างรูปส่ีเหล่ียมจตุัรัสลดหลัน่ 3 
ชั้น ชั้นล่างสุดขนาด 8.60  

ส่ือของการเรียนรู้ ไม่มีป้ายช่ือและน าชมโบราณสถานเน่ืองจากโบราณสถานตั้งอยู่ท่ี
ทางผา่น ถนนเชียงใหม่-ล าพูน  

 

 
ภาพท่ี 4.21 วดักู่ขาว 
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1.19 วดักุมกามทปีราม 
ที่ตั้ง บา้นเสาหิน ต าบลหนองผึ้ง อ.สารภี ตวัอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในเขตเวียงกุมกามดา้น

ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ  

ประวัติ ตามประวติัวดักุมกามทีปรามบอกกล่าวเอาไว ้ในสมยัลา้นนามีกษตัริยไ์ดเ้ขา้

มาท าบุญรับศีลและฟังเทศนาธรรมท่ีวดัแห่งน้ี ซ่ึงช่ือของวดัน้ียงัวเิคราะห์ไดไ้ม่ชดัเจนวา่เป็น

วดัเดียวกนักบัวดัท่ีกล่าวถึงในเอกสารหรือไม่ แต่จากรูปแบบผงัการก่อสร้างและลกัษณะ

ทางศิลปะสถาปัตยกรรมต่างๆ ของวดั อนุมานไดว้า่วดักุมกามทีปรามแห่งน้ีเป็นวดัส าคญัอีก

แห่งหน่ึงของเวียงกุมกาม จึงเรียกช่ือโบราณสถานตามช่ือเวียงกุมกาม อนัหมายถึงอาราม

ของเวียงกุมกาม โดยวดักุมกามทีปรามน่าจะสร้างข้ึนในราวตน้พุทธศตวรรษท่ี 19 เพราะมี

ลกัษณะท่ีแสดงถึงกานผสมผสานกนัทางวฒันธรรม ภายหลงัท่ีพญามงัรายมีอ านาจเหนือหริ

ภุญไชยแลว้ ซ่ึงปัจจุบนัไดรั้บการบูรณะแลว้ 

ลักษณะโบราณ อยูลึ่กจากผิวดินปัจจุบนัประมาณ 0.50 เมตร ประกอบดว้ยเจดียแ์ละวิหาร 

ซ่ึงเจดียด์า้นหลงัวิหารเป็นเจดียท์รงแปดเหล่ียม อิทธิพลศิลปกรรมละโว ้และไดรั้บอิทธิพลมา

จากเจดียแ์ปดเหล่ียมท่ีวดัจามเทวี จงัหวดัล าพูนในส่วนของวิหารใหญ่ วดักุมกามทีปราม เหลือ

หลกัฐานเฉพาะส่วนฐานตอนล่างท่ีสร้างก่ออิฐยกพื้นข้ึนมาไม่สูงมาก วิหารใหญ่ มีลกัษณะเป็น

วหิาร-โถง มีบนัได 3 ดา้น ซ่ึงบนัไดทางข้ึน/ลงหลกั ดา้นหนา้วิหารใหญ่ มีลกัษณะตวับนัไดเป็น

ปูนป้ันรูปตวัมกรคายพญานาค 5 เศียร อนัมีรูปแบบคลา้ยกบัตวับนัไดของพระเจดียห์ลวง เมือง

เชียงใหม่ รวมไปถึงวดัสวนดอก และบนัไดข้ึนลานปทกัษิณเจดียว์ดัอุโมงค์สวนพุทธธรรม ใน

เขตเมืองเชียงใหม่ อนัพิจารณาว่าน่าจะสร้างข้ึนในสมยัใกล้เคียงกัน คือตั้งแต่ระยะสมยัพุทธ

ศตวรรษท่ี 20  

เส้นทางคมนาคม เส้นถนนเชียงใหม่-ล าพูน เขา้ ทางวดักู่ขาว 
ส่ือการเรียนรู้  แผน่ป้ายจากกรมศิลปากร 
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ภาพท่ี 4.22 วดักุมกามทีปราม 

1.20 วดักู่ไม้ซ้ง 
ที่ตั้ ง อยู่ในทุ่งนาภายในก าแพงเวียงกุมกามทางมุมตะวนัออกเฉียงใต้ และอยู่ท้องนาท่ี

บา้นชา้งค ้า ต าบลท่าวงัตาล 
ประวัติ บริเวณน้ีแต่เดิมเป็นเนินดินกลางทุ่งนา ต่อมากรมศิลปากรเขา้มาด าเนินการขุด

แต่งบูรณะในปี พ.ศ. 2532-2533 ช่ือวดั “กู่ไมซ้้ง” มาจากค าวา่ “กู่” หมายถึง เจดีย ์และค าวา่ “ไม้
ซง้” เป็นช่ือของตน้ไมช้นิดหน่ึงท่ีข้ึนอยูบ่ริเวณน้ี 

ลักษณะโบราณสถาน ภายในบริเวณวดักู่ไมซ้้งประกอบดว้ยซุ้มประตูโขงซ่ึงอยู่ทางดา้น
ทิศเหนือ ติดกบัแนวก าแพง ซ่ึงเหลือเฉพาะดา้นเหนือ วิหารวดักู่ไมซุ้้มมีลกัษณะส่ีเหล่ียมฝืนผา้
ย่อมุมเจดีย์ตั้ งอยู่ท้ายวิหารด้านทิศใต้ ลักษณะเจดีย์แบบยุคเชียงใหม่ตอนต้น อายุราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 20 – 22 ฐานเป็นส่ีเหล่ียมยอ่มุมมียอดเป็นองคร์ะฆงั ซ่ึงปัจจุบนัไดรั้บการบูรณะแลว้ 

ส่ือการเรียนรู้  ป้ายแสดงประวติัและสถานท่ีตั้ ง แผนท่ี ทั้ งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
จดัท าโดยกรมศิลปากร 

 
ภาพท่ี 4.23 วดักู่ไมซ้ง้ 
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1.21 วดักู่ริดไม้ 
ที่ตั้ง ตั้งอยูใ่นเขตบา้นช้างค ้า ต าบลท่าวงัตาล อยูท่างทิศใตใ้นเขตเวียงกุมกาม อยูท่าง

ทิศใตใ้นเขตเวยีงกุมกาม ห่างจากกแนวคูเมือง – ก าแพงเมืองประมาณ 150 เมตร 
ประวัติ วดักู่ริดไมน่้าจะมีอายุร่วมสมยักบัวดัปู่ เป้ีย คือราวพุทธศตวรรษท่ี 21 ปัจจุบนั

ไดรั้บการ บูรณะแลว้ วดักู่ริดไม ้เป็นช่ือท่ีชาวบา้นเรียกกนัเน่ืองจากมีตน้เพกา (ตน้ริดไม)้ 
ข้ึนอยูบ่นเนินวดั 

ลักษณะโบราณสถาน  ประกอบด้วยวิหาร เจดีย ์ศาลผีเส้ือ ซุ้มประตู (ซุ้มโขง)และ 
ก าแพงแก้วโดยด้านทิศใต้ของเจดีย์มีฐานอาคารแปดเหล่ียม หรือศาลผีเส้ือตั้ งอยู่ชิดกับ
ก าแพงแกว้ ซุ้มประตู อยูท่างทิศใต ้และมีแนว ก าแพงแกว้ปรากฏให้เห็นเฉพาะดา้นทิศใต้
และทิศตะวนัออก ลกัษณะการวางตวัของเจดียแ์ตกต่างจากเจดียอ่ื์น ๆ ฐานเจดีย ์ค่อน ขา้ง
เล็ก  

เส้นทางคมนาคม เส้นทางถนนสายชุมชนเวยีงกุมกาม 
ส่ือการเรียนรู้  ไม่มีส่ือการเรียนรู้ 

 
ภาพท่ี 4.24 วดักู่ริดไม ้
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1.22 วดักู่จ๊อกป๊อก 
ทีต่ั้ง อยูใ่นเขตบา้นทุ่ง ต าบลหนองผงึ อ าเภอสารภี อยูน่อกเขตเวียงกุมกาม ห่างจากแนวคู

เมืองก าแพงเมือง ดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใตป้ระมาณ 100 เมตร  
ประวัติ  เป็นช่ือท่ีชาวบา้นเรียกกนัเน่ืองจากเป็นเนินดินขนาดเล็กซ่ึงเป็นภาษาถ่ินเหนือ 

เรียกวา่ “ จอ๊กป๊อก” (นอ้ย)  
ลักษณะโบราณสถาน ประกอบด้วย วิหารและเจดีย ์วดักู่จ๊อกป๊อกน่าจะได้รับอิทธิพล

แบบแผน การก่อสร้างอุโบสถและ มณฑปจากวดัเจ็ดยอดซ่ึงปัจจุบนัไดรั้บการบูรณะแลว้ วดักู่
จอ๊กป๊อก  

 
1.23 วดับ่อน า้ทพิย์ 
ที่ตั้ง ตั้งอยูท่ี่ หมู่ท่ี 1 ต  าบลหนองผึ้ง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงอยูใ่นส่วนของเวียง

กุมกามชั้นนอก เป็นวดัโบราณในสมยัพุทธศตวรรษท่ี 20 ตั้งอยูริ่มน ้ าปิง (ห่าง) ท่าน ้ าปิงท่ีใชข้ึ้น
สู่หมู่บ้านแถบน้ีช่ือท่าป่ากล้วย และท่าม่วงเขียว ซ่ึงอยู่ทางทิศใต้ของท่าป่ากล้วย ริมถนน
เชียงใหม่ – ล าพนูสายเดิม  

ประวัติ เดิมเป็นพนงักั้นน ้าของล าน ้ าปิง เส้นทางน้ีเป็นเส้นทางเดินทพัและเส้นทางคา้ขาย
มาตั้งแต่สมยัโบราณ ในสมยัขุนหลวงวิลงัคะ แม่ทพัของกองทพัชาวลวัะ ซ่ึงอยู่ทิศเหนือของ
เมืองเชียงใหม่ปัจจุบนั ยกทพัตีเมืองหริภุญไชย (ล าพูน) ของพระแม่เจา้จามเทวีและพ่ายแพต่้อ
กองทัพของพระแม่เจ้าจามเทวีในเวลาต่อมา หลังจากพญามังรายได้สร้างเวียงกุมกามและ
เชียงใหม่เสร็จแลว้ เช่ือวา่ยงัคงมีการน าน ้ าทิพยจ์ากบ่อน ้ าทั้ง 3แห่งน้ี ไปใชรั้กษาโรค หรือใชใ้น
การท าพิธีศาสนาส าคญั รวมทั้งในการท าน ้ าพระพุทธมนตส์ าหรับออกศึกสงครามหลายชัว่ชีวิต
คน และในสมยัพม่าปกครองลา้นนา พ.ศ.2101-2317 ประชาชนไดห้ลบหนีภยัสงครามเขา้ไปอยู่
ในป่าเขาประกอบกบัล าน ้ าปิงเปล่ียนเส้นทาง ชุมชนวดับ่อน ้ าทิพยไ์ดล้ดความส าคญัลงไปและ
ร้างไปในท่ีสุด 

ชุมชนวดับ่อน ้ าทิพย ์คงเร่ิมมีบา้นเรือนผูค้นอาศยัอยู่หลังจากพระยากาวิละฟ้ืนฟูเมือง
เชียงใหม่อีกหลายสิบปีเน่ืองจากสมยันั้นผูค้นมีนอ้ยมีการอพยพประชาชนจากเมืองต่างๆ ทางทิศ
เหนือของประเทศปัจจุบนัมาอยูอ่าศยัในบริเวณน้ีท่ีเรียกวา่ เทครัว ดา้นทิศเหนือของชุมชนวดับ่อ
น ้าทิพยเ์รียกวา่ บา้นเขินซ่ึงเป็นการอพยพประชาชนจากเมืองเขิน ประเทศพม่าในปัจจุบนั 
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ลักษณะโบราณสถาน บ่อที่ 1 อยู่ในแนวตะวนัตกสุดเป็นบ่อขนาดเล็ก ขอบบ่อกวา้งแค่
ประมาณ 1 เมตร เป็นบ่อน ้ าทิพยท่ี์ใช้รักษาเฉพาะราชวงศ์ มีผูพ้บเห็นเม่ือประมาณปี พ.ศ. 2520 
บ่อที่ 2 คืออยูท่ี่วดับ่อน ้ าทิพยแ์ห่งน้ี เป็นบ่อท่ีอยูต่รงกลาง ปัจจุบนัขุดพบเพียงบ่อเดียว เป็นบ่อท่ี
พญามงัรายสร้างไวส้ าหรับทหารขา้ศึกแม่ทพันายกอง เพื่อรักษาโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ บ่อที่ 3 อยู่
ในทิศตะวนัออกสุด เป็นบ่อท่ีใชรั้กษาโรคของประชาชนทัว่ไป ปัจจุบนัอยูใ่นแนวถนนวงแหวน
รอบกลาง 

เส้นทางคมนาคม  เส้นทางถนนสายเชียงใหม่ล าพูน (ถนนรอบเมืองเชียงใหม่)  
ส่ือการเรียนรู้  ไม่มีส่ือการเรียนรู้ 
 

2)  ศาสนสถาน 
เวียงกุมกามไดมี้ศาสนสถานท่ีส าคญั อยู ่4 วดั ไดแ้ก่ วดัชา้งค ้า (กานโถมกุมกามภิรมย)์  วดัเจดีย์

เหล่ียม วดัเสาหิน และวดัศรีบุญเรือง โดย ทั้งหมดน้ีไดมี้ความส าคญัและรายละเอียดดงัน้ี 
2.1 วดัช้างค า้  
ทีต่ั้ง หมู่ 11 ต  าบลท่าวงัตาล อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ 

ประวัติความเป็นมา ปัจจุบนัเช่ือกนัวา่ วดัช้างค ้าน้ีเป็นวดัๆเดียวกบัวดักานโถม ตามท่ีได้
กล่าวถึงในเอกสารประเภทต านาน-พงศาวดาร และเร่ืองเล่าขานในทอ้งถ่ิน ก่อสร้างในระยะท่ี
พญามงัรายประทบัและปกครองแควน้ลา้นนาอยู่ท่ีเวียงกุมกาม โดยโปรดให้นายช่างประจ าราช
ส านักท่ีช่ือกานโถม ไปปรุงเคร่ืองไม้จากเมืองเชียงแสน เพื่อให้มาสร้างวิหารไวท่ี้วดัแห่งน้ี 
แม้ว่าได้พบจารึกท่ีปรากฏช่ือวดักานโถมหลายช้ิน ซ่ึงทางวดัได้เคยเก็บรวบรวมไว ้(ปัจจุบนั
กระจายตวัไปอยูใ่นท่ีต่างๆ) ก็ไม่แน่วา่เป็นของท่ีไดขุ้ดพบในเขตวดัน้ี เพราะบางทีอาจมีผูน้ ามา
จากท่ีต่างๆในเขตเวียงกุมกาม หรือท่ีอ่ืนๆก็เป็นได้ แต่หลักฐานส่ิงก่อสร้างฐานอาคารวิหาร-
เจดีย ์ท่ีพบฝังตวัอยู่ใตดิ้น (สนามโรงเรียนวดัช้างค ้ าเดิม) และกรมศิลปากรได้เขา้มาด าเนินงาน
ขุดแต่ง-บูรณะในปี  พ.ศ. 2527 นั้น สามารถยืนยนัถึงความเก่าแก่ของชุมชนในเขตพื้นท่ีน้ี วา่อยู่
ร่วมสมยัเดียวกนักบัชุมชนเมือง/แควน้หริภุญไชย จากหลกัฐานพระพิมพ ์ภาชนะดินเผา จารึก
อกัษรมอญ ฯลฯ อีกทั้งลกัษณะรูปแบบพิเศษของการสร้างวิหารให้หันหน้าไปทางทิศตะวนัตก 
อนัแตกต่างจากรูปแบบการก่อสร้างของวดัอ่ืนๆในเขตเวียงกุมกาม ท่ีส่วนใหญ่หันหน้าไปทาง
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ทิศตะวนัออกตามคติการก่อสร้างเดิม และวดัท่ีสร้างให้หนัหนา้ไปทางทิศเหนือเขา้สู่แม่น ้ าปิง ท่ี
เคยไหลผา่นในแนวทิศเหนือตวัเวียง ซ่ึงในชั้นน้ีพิจารณาวา่ น่าจะเป็นวดัท่ีสร้างหรือซ่อมบูรณะ
ในระยะหลงั 

วดัอยูใ่นเขตศูนยก์ลางของเวียงกุมกาม และเป็นวดัท่ีมีพระสงฆจ์ าพรรษา  สภาพแวดลอ้ม
ทั่วไปทางทิศเหนือ ตะวนัตก และใต้ เป็นเขตบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัยของชุมชนอย่างค่อนข้าง
หนาแน่น ส่วนทางดา้นทิศตะวนัออกเป็นเขตท่ีลุ่มต ่าท านามาแต่เดิม ท่ีปัจจุบนัพบวา่เร่ิมพบการ
เขา้ไปก่อสร้างอาคารบา้นเรือน และมีโครงการก่อสร้างบา้นและท่ีดินจดัสรร 

องค์ประกอบและลักษณะทางศิลปะสถาปัตยกรรมของส่ิงส าคัญภายในวัด  ในบริเวณวดั
ช้างค ้ าอาจแบ่งโบราณสถานของวดัได้  2  กลุ่ม ท่ีพิจารณาว่ามีอายุของการก่อสร้างในระยะ
ต่างกนั 2  สมยั คือกลุ่มแรกสร้างข้ึนแลว้ระยะก่อนสมยัการสร้างเวียงกุมกามของพญามงัราย อนั
เป็นกลุ่มโบราณสถานท่ีพบพระพิมพแ์บบหริภุญไชย และกรมศิลปากรขุดแต่ง-บูรณะในปี พ.ศ. 
2527  ซ่ึงพบการก่อสร้างอาคารซ้อนกนั 2  รุ่นสร้างหนัหนา้ไปทางทิศตะวนัตก อีกกลุ่มหน่ึงเป็น
โบราณสถานท่ีเป็นเจดียป์ระธานและวิหารท่ีใชป้ระโยชน์ของวดัในปัจจุบนั ท่ีสร้างหนัหน้าไป
ทางทิศตะวนัออก พิจารณาวา่น่าจะเป็นรูปแบบของวดัท่ีสร้างในสมยัเวียงกุมกาม วิเคราะห์ตาม
จารึกท่ีกล่าวถึงช่ือวดักานโถม (พ.ศ.2042) อนัเป็นวดัท่ีสืบเน่ืองมาตั้งแต่รัชกาลพญามงัราย ท่ี
นายช่างกานโถมไดป้รุงเคร่ืองไมจ้ากเมืองเชียงแสนมาสร้างวิหาร-วดักานโถม แต่ทั้งสองกลุ่ม
นั้นมีรูปแบบการก่อสร้างแบบมีเจดียต์ั้งอยู่ตอนหลงัวิหาร เช่นเดียวกนั  ในส่วน พระอุโบสถ 
ของวดัท่ีตั้งอยู่ระหว่างโบราณสถานทั้ง  2 กลุ่มนั้น พิจารณาว่าสร้างหรือซ่อมบูรณะในระยะ
รัชกาลท่ี 5 หรือราว  100 กว่าปีท่ีผ่านมา โดยสร้างหันหน้าไปทางทิศตะวนัตก เช่นเดียวกับ
อุโบสถของวดัศรีบุญเรือง วดัหนองผึ้ ง และอีกหลายๆวดัท่ีช่างชาวพม่าได้มาซ่อมบูรณะ 
ยกตวัอย่างในกรณีวดัป่าเป้า-เมืองเชียงใหม่ ท่ีพบว่าพระวิหารและพระอุโบสถสร้างให้หนัหน้า
ไปทางทิศตะวนัตก 

โบราณสถานกลุ่มแรก ท่ีควรสร้างในสมยัก่อนสร้างเวียงกุมกาม คือ วิหารและเจดียท์รง
มณฑปบนฐานลานทกัษิณเต้ีย สร้างหนัหนา้ไปทางทิศตะวนัตกตามคติการก่อสร้างวดัแบบพม่า
ดั้งเดิม ท่ีไดพ้บหลกัฐานการก่อสร้างในเขตเมืองเชียงใหม่หลายวดัท่ีสร้างพระวิหารหันหนา้ไป
ทางทิศตะวนัตก (เช่นท่ีวดัป่าเป้าและวดัทรายมูลพม่า)  ซ่ึงบางท่านวิเคราะห์ว่าเป็นการสร้างให้
หนัหนา้ไปยงัเมืองแม่ แต่ในกรณีของเวียงกุมกามท่ีวดัชา้งค ้าน้ี คงเป็นคติการสร้างท่ีโบราณกวา่
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มาก เพราะเหตุท่ีสร้างต่างยุคสมยักนัมาก นอกจากน้ีไดพ้บหลกัฐานพระพิมพดิ์นเผาแบบหริภุญ
ไชย ท่ีเป็นพระสามหอม พระคง พระสิบสอง จ านวนมาก (รวมๆประมาณ 6  ป๊ีบจากค าบอกเล่า) 
ท่ีส่วนมากพบฝังไวโ้ดยรอบส่วนฐานวิหาร-เจดีย ์

ส่วนโบราณสถานกลุ่มท่ีสองนั้น สร้างในระยะสมยัของเวียงกุมกาม หรือระยะหลงัมาคือ
กลุ่มวิหารใหม่และเจดียป์ระธาน ท่ีสร้างหันหน้าไปทางทิศตะวนัออก โดยเฉพาะในส่วนของ
เจดียป์ระธาน ลกัษณะเป็นเจดียท์รงมณฑปยอดระฆงั ท่ีไดรั้บการบูรณะปฏิสังขรณ์โดยช่างชาว
พม่าในสมยัหลงั ประมาณระยะเวลาเดียวกบั การซ่อมบูรณะเจดียป์ระธานของวดัเจดียเ์หล่ียมท่ี
ได้คงรูปทรงโครงสร้างเดิมท่ีเป็นเจดีย์ทรงมณฑปไว ้แต่ได้ซ่อมดัดแปลงในส่วนฐานให้มี
ลกัษณะย่อเก็จต้ืนแบบพม่า (ไดพ้บเหรียญสมยัรัชกาลท่ี ๕ และเคร่ืองแก้วสีในกรุท่ีอยู่ภายใน
องคร์ะฆงั คราวท่ีองค์เจดียร้์าวท่ีทางวดัไดซ่้อมปิดทบัไวเ้หมือนเดิม) รวมถึงการตกแต่งประดบั
ใหม่ดว้ยลวดลายในศิลปะพรรณพฤกษาเก่ียวสอด รูปแบบการท าซุ้มพระ ลกัษณะพระพุทธรูป 
ฯลฯ ส่วนพระวิหารของวดัปัจจุบนั เป็นงานการบูรณะปฏิสังขรณ์ของวดัในระยะกว่า 15 ปีท่ี
ผา่นมา10 

เส้นทางคมนาคม  สามารถเดินทางได้จากถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี และเขา้มาทาง
ชุมชนชา้งค ้า หมู่ 11 ต าบลท่าวงัตาล หรือ มาทางถนน มหิดล  

ส่ือการเรียนรู้ ภายในวดัมีการจดัท าบา้นโบราณ และพิพิธภณัฑ์เคร่ืองใช้พื้นบา้น ท่ีแสดง
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผูท่ี้สนใจ ทั้งนกัท่องเท่ียว รวมถึงนักเรียนนักศึกษา ท่ีเขา้มาศึกษาดูงาน
ภายในวดัชา้งค ้า 

ส่ิ งอ านวยความสะดวก   บริ เวณวัดช้างค ้ ามี ส่ิ งอ านวยความสะดวกเพื่ อรองรับ
นกัท่องเท่ียวและผูท่ี้สนใจ อาทิเช่น สถานท่ีจอดรถ การบริการ รถมา้ และ รถราง รวมถึงร้านคา้
ขายของท่ีระลึกภายในวดัชา้งค ้า 

                                                        
10

  ไกรสิน  อุ่นใจจินต ์  น าชมโบราณสถาน เวียงกมุกาม:ราชธานีแรกเร่ิมของล้านนา   ส านกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่ 
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ภาพท่ี  4.25 วดัชา้งค ้า 

 
2.2 วดัเจดีย์เหลีย่ม 
ทีต่ั้ง ถนนเกาะกลาง หมู่ 1 ต าบลท่าวงัตาล อ าเภอสารภี 
ประวัติ โบราณสถานพระเจดียเ์หล่ียมสร้างข้ึน ในสมยัพญามงัราย ปฐมกษตัริย์ผู ้

สถาปนาเมืองเชียงใหม่ ช่ือดั้งเดิมของพระเจดียเ์ล่ียมเรียกกนัวา่ " กู่ค  า " ประวติัความเป็นมา
ของพระเจดียเ์หล่ียมหรือกู่ค  า มีท่ีมาจากหลกัฐานเอกสารหลายฉบบัดว้ยกนัท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
ศิลาจารึกหลกัท่ี พย . 21 จารึกสถานท่ีประดิษฐานพระธาตุ จ . ศ . 885 - 890 ( พ . ศ . 2066 - 
2071) อกัษรไทยล้านนา และอกัษรธรรมลา้นนา ภาษาไทย หินทรายสีแดงรูปใบเสมาหัก
ช ารุด อยูท่ี่วดัศรีโสมค า ต าบลในเวียง อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา มีตวัอกัษรปรากฏอยู่ดา้น
เดียว จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 8 บรรทดั ในบรรทดั 5 อ่านไดค้วามวา่ กู่ค  ากมูกาม ไวธ้าตุดูคางขวา 
ไวธ้าตุมือขวาทั้งมวลใตม้หาเจดียห์ลวงเชียง ( ใหม่ ) ในบรรทดัท่ี 5  ของจารึกดงักล่าว ระบุ
ไวช้ัดเจนว่าพระเจดียเ์วียงกูมกาม ( กุมกาม ) เป็นท่ีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุส่วน
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กระดูกกรามขา้งขวาของพระพุทธเจา้ ซ่ึงน่าจะเป็นความเช่ือดั้งเดิมของผูค้นในลา้นนาท่ีมีมา
นานแลว้ก่อนพุทธ ศตวรรษท่ี 21 โคลงนิราศหริภุญชยั เป็น เอกสารร่วมสมยัลา้นนาในพุทธ
ศตวรรษท่ี21 ซ่ึงประเสริฐ ณ นคร สันนิษฐานว่าเร่ืองน้ี น่าจะจดไวเ้ป็นต านานเม่ือราว
พุทธศกัราช 2060 เป็นการบรรยายชมสถานท่ีวดัวาอารามตามระยะทางจากเมืองเชียงใหม่
ผ่านเวียงกุม กาม เพื่อไปมนัสการพระธาตุหริภุญชัยท่ี เมืองล าพูน ( หริภุญชัย ) โดย
ผูป้ระพนัธ์เดินทางออกจากเมืองเชียงใหม่ผา่นวดัพระสิงฆแ์วะไหวพ้ระพุทธสิ หิงค ์ผา่นวกั
ทุงยู วดัศรีเกิด วดัผาเกียร ( ชยัพระเกียรติ ) ผ่านขา้งกุฏาราม (เจดียห์ลวง ) วดัอูปแป้น ไหว้
หอพญามงัราย และวดัเจดียห์ลวง ไหวพ้ระอสัดารส ไหวพ้ระเจา้มรกตและยกัขราชกุมภณัฑ์
คู่ผา่วดัเจด็ลิน วดัฟ่อนสร้อยและวดัเชียงสง ออกทางประตูเชียงใหม่ จากนั้นเดินทางผา่นวดั
พนังอ้ม วดักุฏีค  า ( ธาตุค า ) วดัน่างร้ัว ( ยางกวง ) ผ่านประตูเมืองชั้นท่ีสอง ชมเกวียนผ่าน
อุทยาน ถึงเวียงกุมกาม วดักู่ค  า  ( วดัเจดียเ์หล่ียม ) ไปยงัเมืองล าพูน ในโคลงบทท่ี 45 กล่าว
พรรณนาลกัษณะของ  กู่ค  า  หรือพระเจดียเ์หล่ียมดงัน้ี 

อารามรมเยศเมิ้น มงัราย 
นาม กู่ค  า หลวงหลาย เช่นทา้ว 
หกสิบสยบภูยาย ยงัรอด งามแย ่
แปลงคู่นุชนอ้งนา้ว นาฏโอโ้รทา 

ต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ กล่าววา่  ... เจา้มงัรายจึงห้ือไปเอาดินหนองต่างมาก่อเจดียก์ู่
ค  า วนันั้น แล ... ต านานมูลศาสนา ได้กล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัเจดียก์ู่ค  าไวต้อนหน่ึงในเร่ือง
พญามงัรายเสด็จไปประทบัท่ีเวียงกุมกาม วา่ ถดันั้น พระญามงัรายออกมาตั้งอยูกุ่มกาม แปง
บา้นซู่ 3  แห่ง แห่ง 1  วา่บา้นคง แห่ง 1 วา่บา้นคง แห่ง 1 วา่บา้นลุ่ม แห่งหน่ึงวา่บา้นแหมนั้น 
คอ็ยูเ่สวิยสัมปัตติ ค็ยนิดีในสาสนาพระพุทธะเจา้จกัใคร่กะท าบุญอนัใหยเ่ปนตน้วา่ส้างเจดีย์
นั้น จ่ิงห้ืออมาตยท์ั้งหลายหาหินมาแล้ว ห้ือก่อเปน 4  เล่ียม แลดา้นห้ือมีรูปพระเจา้ 14 ตน
แลว้ ห้ือใส่ค าแต่ยอดลงมาดูงามนกั กบัทงัอฐับริขารแก่สังฆะเจา้วนันั้นแล ... พิจารณา จาก
หลกัฐานเอกสารท่ียกมาขา้งตน้ จะเห็นวา่ในเร่ืองอายุสมยัของการสร้างกู่ค  า ( เจดียเ์หล่ียม ) 
นั้น หลกัฐานเอกสารทุกฉบบัรับรองตอ้งกนัว่าสร้างข้ึนในรัชสมยัพระญามงัรายก่อนการ 
สร้างเมืองเชียงใหม่ การบูรณปฏิสังขรณ์พระเจดียเ์หล่ียมเม่ือพุทธศกัราช 2451 
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เร่ือง ราวของเจดียก์ู่ค  า ปรากฏหลกัฐานข้ึนอีกคร้ังในช่ือท่ีเรียกว่า  พระเจดียเ์หล่ียม  
เม่ือหลวงโยนวิจิตร ( หมองปันโหย่ อุปโยคิน ) หรือท่ีเรียกกันทั่วไปว่า  พระญาตะก่า  
คหบดีชาวมอญสัญชาติพม่าท่ีเขา้มาคา้ขายอยู่ท่ีเมืองเชียงใหม่ สมยัพระเจา้อินทวิชยานนท ์
จนไดรั้บประราชทานบรรดาศกัด์ิเป็นหลวงโยนการพิจิตร ไดมี้ศรัทธาการบูรณปฏิสังขรณ์
พระเจดียเ์หล่ียมเม่ือประมาณ พ . ศ . 2451  ดว้ยการก่อพอกฐานเจดียอ์งคเ์ดิมใหมี้ขนาดใหญ่
ข้ึน ติดตั้งฉตัรใหญ่ ฉตัรเล็ก ก่อซุม้พระนัง่ประจ าทิศท่ีฐานเจดียใ์หม่ทั้ง 4 นอกจากน้ียงัมีการ
ป้ันลวดลายปูนป้ันประดบัองคเ์จดียใ์หม่ทั้งหมดโดยช่าง ฝีมือช่างชาวพม่า จึงท าให้ลวดลาย
ปูนป้ันและการประดบัประดาส่วนต่าง ๆ ท่ีพบเห็น ในปัจจุบนัเป็นแบบศิลปะพม่า 

หลวง โยนการวิจิตร ( หม่องปันโหย ่อุปโยคิน ) เดินทางเขา้มายงัเมืองเชียงใหม่เม่ือ
อาย ุ30 ปี ประกอบอาชีพคร้ังแรกเป็น  หมอนวด  อยูใ่นคุม้หลวงของเจา้อินทวิชยานนทเ์ป็น
ท่ีโปรดปราน เพราะเป็นคนดีมีความประพฤติเรียบร้อยขยนัขนัแขง็ และมีลกัษณะดี จึงท าให้
เจา้อินทวชิยานนท ์และเจา้หญิงอุบลวรรณาสนบัสนุนให้ท าสัมปทานป่าไม ้โดยบริษทับอม
เบย ์ท่ีมารับสัมปทานผกูขาดท าอยูใ่นป่าแม่แจ่มหลงัจากหมดสัญญากบับริษทับอมเบย ์แลว้
จึงมารับท างานป่าไมข้องเจา้อินทวิชยานนท์ และพระราชธิดาจนมีช้างท างานถึง 300 เชือก 
ซ่ึงถือวา่เป็นผูท่ี้มีความสามารถและมีก าลงัทรัพยเ์ท่านั้นถึงจะมีได ้กิจการไดข้ยายใหญ่โตอีก
มาก คือขอสัมปทานป่าของเจา้บุญวาทยว์งศม์านิต เจา้นครล าปางและไดส้ัมปทานป่าแม่ตา้น 
เขตเมืองลอง ( จงัหวดัแพร่ในปัจจุบนั ) ช่ือเสียงของหลวงโยนการวิจิตร จึงขจรขจายไปทัว่
ภาคเหนือ 

นอก จากนั้นหลวงโยนการวิจิตรยงัเป็นท่ีนบัถือในหมู่ชาวพม่า มอญ เง้ียว ฯลฯ ท่ีอยู่
บงัคบักงสุลองักฤษ เห็นไดจ้ากในเวลาต่อมามิสเตอร์แบร๊กเกต ( บิดาของ ยอห์น แบร๊กเกต 
นายช่างผูเ้ช่ียวชาญดา้นเคร่ืองยนตดี์เซล ) กงสุลใหญ่ชาวองักฤษสมยันั้น เสนอให้หลวงโยน
การฯ มีต าแหน่งเป็นเฮดแมน หรือผูน้ าชุมชนชาวพม่าในเมืองเชียงใหม่ ไดรั้บพระราชทาน
ขนัน ้าพานรองทองค าเป็นเกียรติยศ 

เม่ือ เร่ิมมีทรัพยสิ์นเงินทองมากข้ึน หลวงโยนการฯ จึงท าหารกุศลโดยการปฏิสังขรณ์
วกัวาอารามต่าง ๆ และสร้างสาธารณูปโภคเป็นทาน และการสนับสนุนทางราชการ 
โดยเฉพาะเม่ือคราวเกิดจลาจลพวกเง้ียวท่ีเมืองแพร่ พ . ศ . 2453 ได้ช่วยเหลือทางการเงิน 
และใหช้า้งเป็นพาหนะขนส่งเคร่ืองยทุโธปกรณ์ของทางราชการอยา่งเตม็ก าลงั 
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เม่ือ เสร็จส้ินการปราบกฏบเง้ียวคร้ังนั้น พระยาสุรสีห์ ( เชย ) ขา้หลวงมณฑลพายพั 
จึงกราบบงัคมัมูลความดีความชอบต่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ซ่ึงไดท้รง
แต่งตั้งเป็นหลวงโยนการวิจิตร รับพระราชทานบรรดาศกัด์ิในปี พ . ศ . 2450  ต่อมาอีก 3  ปี 
คือ พ . ศ . 2453  ก็ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือกเป็นเกียรติยศ หลวง 
โยนการฯ มีภรรยา 3 คน คือ คุณแม่แกว้ คุณแม่จ้ิน และคุณแม่หน้อย มีบุตรธิดาจากภรรยา
ทั้ ง 3 คนรวม 14 คน ได้รับพระราชทานนามสกุลจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเหล้า
เจา้อยูห่วัวา่  อุปโยคิน  เม่ือ พ . ศ . 2459 

หลวง โยนการวิจิตร ถึงแก่กรรมดว้ยโรคชรา เม่ืออายุประมาณ 88 ปี เม่ือ พ.ศ.2459  
หลงัจากได้เข้าเฝ้าถวายบงัคมพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจา้อยู่หัว เม่ือเลียบมณฑลฝ่าย
เห นือไม่ ก่ี ว ัน  นอก  จากวัดพระเจดีย์เห ล่ียมแล้ว  หลวงโยนการวิ จิตรย ังได้ส ร้าง
บูรณปฏิสังขรณ์อีกหลายวดั เช่น วดัชยัมงคล วดัแสนฝาง และวดัอุปคุด ( พม่า ) เป็นตน้ 

องค์ประกอบและลักษณะทางศิลปะสถาปัตยกรรมของส่ิงส าคัญภายในวัด  โบราณสถาน
กู่ค า หรือ พระเจดีย์เหลีย่ม : รูปลกัษณะทางศิลปะสถาปัตยกรรม พระ เจดียเ์หล่ียม เป็นเจดีย์
ทรงปราสาทแบบพิเศษคลา้ยกบัพระเจดียก์ู่กุดวดัจามเทวี ( กู่กุด ) จงัหวดัล าพูน ตั้งอยู่บน
พื้นฐานเขียงสีเหล่ียมจตุัรัส ขนาดกวา้งยาวดา้นละ 17.45  เมตร พระเจดียสู์ง ( วดัจากพื้นดิน
ถึงปลียอด  30.70  เมตร เรือนธาตุส่ีเหล่ียมซ้อนลดหลัน่ข้ึนไป 5  ชั้น แต่ละชั้นของเรือนธาตุ 
มีซุ้มจระน าประดิษฐานพระพุทธรูปประทบัยืนดา้นละ 3  ซุ้ม รวม  5  ชั้น ๆ ละ 15  ซุ้มรวม
ทั้งหมด 60  องค์ ต่อมาในคราวท่ีมีการบรูณะปฏิสังขรณ์คร้ังใหญ่โดยหลวงโยนการวิจิตร
เม่ือปี พุทธศกัราช 2451 มีการต่อสร้างซุ้มจระน าประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งประจ าทิศท่ี
เหนือฐานเขียง ชั้นล่างอีก 5  เป็นส่วนยอดลกัษณะ เป็นทรงระฆงัส่ีเหล่ียม คลา้ยเรือนธาตุ
ของพระธาตุพนมรองรับปลียอดทรงพีระมิดปลายแหลม ประดบัลูกแกว้และฉัตรหลวงคนั
หน่ึง ตรง มุขทั้ง 4 ของบริเวณเหนือชั้นลดขิงเรือนธาตุแต่ละชั้นมีสถูปจ าลองขนาดเล็กตั้งมุม 
1  องค์ เรียกวา่ สถูปมุม รวม 5  ชั้น 20 องค ์แต่ละองคมี์ลวดลายปูนป้ันประดบัแตกต่างกนั
ไป ท่ียอดสถูปมุมประดับฉัตรน้อยทุกองค์ท่ี ช่วงกลางเหนือฐานเขียงมีซุ้มประดิษฐาน
พระพุทธรูปนัง่ดา้นละ 1  ซุ้ม กรอบซุ้มประดบัลวดลายปูนป้ันศิลปะพม่าท่ียอดซุ้มประดบั
ฉตัรนอ้ยองคห์น่ึงและ ท่ีมุมของฐานเขียงมีสิงห์ปูนป้ันตั้งอยูท่ ั้ง 4 มุม เรียกวา่ สิงห์ประจ ามุข 
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รอบ ฐานพระเจดีย์มีลานประทักษิณกวา้ง 3.40  เมตร ล้อมรอบด้วยก าแพงแก้ว มี
ประตู ทางเข้า 2  ด้าน คือ ด้านตะวนัออกและด้านทิศใต้ ประตูทางเข้ากวา้ง 1.20  เมตร 
การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบศิลปะ สถาปัตยกรรม จากลกัษณะทางสถาปัตยกรรมพระเจดีย์
เหล่ียมท่ีปรากฏประกอบหลกัฐานทางเอกสาร ไดแ้ก่ ต านานซ่ึงกล่าวถึงความสัมพนัธ์ทาง
วฒันธรรมในสมยัล้านนากบัวฒันธรรมหริภุญชัย เม่ือพระยามงัรายตีเมืองล าพูนไดส้ าเร็จ
ก่อนสร้างเวียงเชียงใหม่ พระองคส์ร้างเวียงกุมกาม จึงไดรั้บอิทธิพลวฒันธรรมหริภุญชยัมา
ดว้ย ไดแ้ก่ ศาสนา ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม ตวัอยา่งการรับอิทธิพลวฒันธรรมทางดา้น
สถาปัตยกรรมท่ีเด่นชดัมากก็คือ พระเจดียเ์หล่ียม ซ่ึงมีการถ่ายแบบทางดา้นรูปทรงมาจาก
เจดียก์ู่กุด ถึงแมปั้จจุบนัรูปแบบศิลปกรรมท่ีประดบัเป็นแบบศิลปะพม่าทั้งหมด เน่ืองจากใน
การปฏิสังขรณ์สมยัหลวงโยนการวิจิตร ( หมองปันโหย ่อุปโยคิน ) พ . ศ . 2451  แต่การจะ
ขดุคน้และขดุแต่งศึกษาทางโบราณคดี ไดพ้บหลกัฐานส าคญัอยา่งหน่ึงซ่ึงบ่งบอกถึงรูปแบบ
ศิลปกรรมแบบดั้งเดิมของพระ เจดียเ์หล่ียม นัน่ก็คือลวดลายปูนป้ันท่ีเป็นส่วนประดบักรอบ
ซุ้มมีลดลานปูนป้ันประเภทลาย ช่อกระหนกแบบเฉพาะของล้านนา รวมทั้ งหลักฐาน
ทางดา้นประติมากรรมไดแ้ก่ ช้ินส่วนประพกัตร์ของพระพุทธรูปปูนป้ัน และพระพุทธรูปใน
ซุ้มจระน าดา้นตะวนัออกของพระเจดียเ์หล่ียม ซ่ึงเป็นองค์เดียวท่ีมีเคา้พระพกัตร์คลา้ยคลึง
กบัพระพุทธรูปท่ีประดิษฐานใน ซุม้จระน าเจดียก์ู่กุด วดัจามเทวี11 

เส้นทางการคมนาคม เดินทางจากถนนมหิดล และเขา้สู่ถนนเกาะกลาง 
ส่ือการเรียนรู้  ภายในวดัไดมี้ส่ือการเรียนรู้รูปแบบของป้ายประวติัความเป็นมาของ

เจดีย ์และ วดัเจดียเ์หล่ียม 
ส่ิงอ านวยความสะดวก  มีส่ิงอ านวยความสะดวกใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว และผูท่ี้สนใจ ทั้ง

การบริการรถมา้ รถราง รวมถึงท่ีจอดรถ  

                                                        
11

   สรัสวดี  อ๋องสกลุ   การศึกษาประวติัศาสตร์ชุมชนโบราณในล้านนา เวียงกุมกาม  โรงพมิพม่ิ์งเมือง  เชียงใหม่   2537   
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ภาพท่ี 4.26 วดัเจดียเ์หล่ียม 

2.3 วดัเสาหิน 
ทีต่ั้ง  หมู่ 3 ต าบลหนองหอย อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ประวัติ พระอธิการบุญส่ง กนฺตธมฺโม  เจา้อาวาสวดัเสาหิน ล าดบัท่ี 17   วดัเสาหิน ตั้งอยู่

ในเขตชุมชนทางด้านทิศของเมืองกุมกาม ห่างจากตวัเมืองเชียงใหม่ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้
ระยะทางเฉล่ีย  5 กิโลเมตร บริเวณวดัตั้งอยู่บนเนินท่ีมีพื้นท่ีราบลุ่มทางดา้นทิศเหนือ และสอง
ข้างด้านตะวนัตก และตะวนัออก ท่ีเดิมเคยเป็นท่ีลุ่มต ่าท านา ปัจจุบันมีบ้านจดัสรรอยู่ล้อม 
ยกเวน้แนวทางด้านทิศใต้ ด้านหลงัวดัห่างออกไปท่ีเป็นบริเวณท่ีสูง และเป็นแนวตะลิง ของ
สายน ้ าแม่ปิง แต่เดิมท่ีไหลผา่นทางดา้นทิศเหนือของเวียงกุมกาม วดัเสาหินสร้างหนัหนา้ไปทาง
ทิศเหนือค่อนมาทางทิศตะวนัออกเล็กน้อย สร้างร่วมสมยัเวียงกุมกาม ระหว่างปี  พ.ศ. 1827-
2101  

องค์ประกอบและลักษณะทางศิลปะสถาปัตยกรรมของส่ิงส าคัญภายในวัด  ถาวรวตัถุ
ประกอบด้วย วิหาร เจดีย์ประธาน พระอุโบสถ ก าแพง พระวิหารหลังใหม่ อาคารศาลาการ
เปรียญ กุฏิสงฆ ์และวหิารเสาหินจ าลอง ท่ีอยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
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วิหารวดัเสาหินก่อสร้างข้ึนเม่ือใด ใครเป็นผูส้ร้างไม่ปรากฏหลกัฐาน วิหารหลงัน้ีเป็น
อาคารขนาดยอ่ม มีขอ้พิเศษท่ีนอกจากหันหน้าไปหาทิศท่ียงัหาความหมายไม่ไดข้ณะน้ีแลว้ ยก
พื้นสวนฐาน ท าสูงมากเป็นการป้องกนัน ้ าท่วมถึง ตวับนัไดเป็นรูปนกหัสดีลิงค์มีหงอนคล้าย
นาค ซ่ึงเป็นสัตวใ์นนิยาย หรือชาดกในพระพุทธศาสนาท่ีใชเ้ป็นพาหนะข้ึนสู่สรวงสวรรค์ หรือ
แดนพุทธภูมิตามความเช่ือ บันไดแบบน้ีก็ไม่นิยมน ามาก่อสร้างเป็นบันไดในอาคารทาง
พระพุทธศาสนา ซ่ึงมีขอ้สังเกตว่าช่วงนั้นมีความอิสระทางความคิดออกแบบ อนัมีแนวทางท่ี
แตกต่างออกไปจากกระแสหลกัทัว่ไป ท่ีนิยมท าเป็นรูปนาคและตวัหางเป็นส่วนใหญ่ ท่ีอาจ
ตอ้งการใหห้มายถึงการท่ีคนไดเ้ขา้มาในวิหารหลงัน้ี ก็เหมือนเดินทางไปสู่แดนพุทธภูมิ  

นอกจากน้ีดา้นโครงสร้างส่วนฐานก่ออิฐสอปูน ย่อส่วนลกัษณะส่วนสะเปาค า ( ส าเภา ) 
คือส่วนกลางใหญ่ ส่วนหัวและทา้ยเล็กดูคลา้ยเรือส าเภา ส่วนเสาและโครงสร้างหลงัคาท าดว้ย
ไมเ้น้ือแข็งทั้งหลงั มุงดว้ยกระเบ้ืองดินขอ ป้านลมท าดว้ยไมแ้กะสลกัเป็นรูปพญานาคติดกระจก
สี ช่อฟ้าไมติ้ดกระจก (ของเดิมยงัเก็บรักษาไวเ้ป็นท่ีศึกษาของคนรุ่นหลงั) โครงสร้างหนา้แหนบ
หรือหน้าจัว่แบบมา้ตัง่ไหม ตกแต่งลายไมปิ้ดทองประดบักระจกเป็นรูปดอกประจ ายาม ภายใน
วิหารในส่วนของซุซี (ฐานพระ) มีลกัษณะเด่นท่ีสร้างเป็นส่ีชั้น แต่ละชั้นความกวา้งความสูงก็
ลดลัน่กนัไป ประดบักระจกและปิดทองรูปดอกกลม ประจ ายามกระจงัแทรกดว้ยลายกา้มปูกา้น
ขดอย่างงดงาม ส่วนพระพุทธรูปท่ีประดิษฐานท่ีมีอยู่จ  านวน 11 องค์ ทั้งท่ีเป็นพระส าริด และ
พระศิลา แต่ไดถู้กขโมยไปหมด ทางวดัจึงไดส้ร้างพระพุทธรูปป้ันท่ีมีพุทธลกัษณะเหมือนองค์
เดิมมาประดิษฐานแทน ในส่วนของฐานซุกช้ีน้ี ตามความเช่ือถือของศรัทธาและตามค าบอกเล่า
ของคนโบราณท่ีเล่าสืบกนัมาวา่มีเสาหินอยูใ่ตฐ้าน 

ซุกชีน้ี เสาหินน้ีความคติความเช่ือเดียวกบัเสาอินทขิล เป็นเสาหินท่ีพระอินทร์ประธาน
ลงมาเพื่อให้เกิดความสุขสงบในบ้านเมือง และมีธรรมมาสน์ หลวงส าหรับใช้เทศน์ธรรม
พื้นเมือง ท่ีมีศรัทธา นางค าหนอ้ย พร้อมบุตรหลานไดมี้จิตศรัทธาไดส้ร้างไวใ้นพระพุทธศาสนา 
เม่ือวนัข้ึน 8 ค ่า เดือนยี่ ปีมะเส็ง พุทธศกัราช 2412 อายุ 134 ปีและผนังยงัเขียนภาพจิตรกรรม
เร่ืองพระเวสสันดรชาดก 13 กณัฑ์ ลกัษณะช่างฝีมือทางภาคกลาง ประมาณรัชกาลท่ี 3-4 ดูไดจ้าก
รูปปราสาทราชวงั ประตูและก าแพง และแต่งภายในราชส านกั มีภาพชาวต่างชาติเป็นทหาร หรือ
ขนุนาง คนนุ่งโจงกระเบนและสอดแทรกภาพผูห้ญิง คนพื้นบา้นนุ่งผา้ถุงไม่สวมเส้ือคลอ้งผา้ปิด
ส่วนสงวน  



 

100 
 

ถือไม้คาน หาบเป๊ียด (กระบุง) รูปกระท่อม การท่ีมีการวาดภาพจิตรกรรมท่ีผาผนังน้ี
แสดงถึงความส าคญัของวิหารในอดีตท่ีเจา้ศรัทธา หรือเจา้อาวาสท่ีมีทุนทรัพยส์ร้างจา้งช่างจาก
กรุงเทพ หรือช่างในเขตภาพกลางมาท างานได้ในคร้ังนั้ น วิหารหลังน้ีสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ และพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวลัยภรณ์วลัยลักษณ์ได้เสด็จมาทอดพระเนตรภาพ
จิตรกรรมน้ี และได้ทรงอนุรักษ์ภาพน้ีไวเ้พื่อเป็นแหล่งขอ้มูลของผูส้นใจได้ศึกษาต่อไป และ
ก าแพงผนังวิหารน้ีก่ออิฐสอปูนฉาบด้วยปูนขาว เดิมมีหน้าต่างขนาดเล็กกวา้งประมาณ 40 
เซนติเมตร สูง 60 เซนติเมตร อยู่บนหน้าต่างปัจจุบนัน้ี ท่ีบริเวณเหนือแท่นพระยงัมีภาพเขียน
ลายทองล่องชาติ เป็นรูปนกอินทรีย์ท่ีสวยงาม ประตูด้านหลัง 2 ข้าง มีขนาดเล็ก กวา้ง 50 
เซนติเมตร และวดัน้ียงัมีพระธาตุเจดียป์ระธานขนาดใหญ่ ยอ่มุขขนาดใหญ่ซ้อนกนั 4 ชั้น มีซุ้ม
พระประทาน 1 ซุ้ม ทางทิศเหนือมีการท าหมอ้ดอกท่ีประดบัดอกไมเ้งินดอกไมท้อง 2 ช้ินๆละ 4 
ชุด มีนรสิงห์ตั้งไวบ้นฐานพระธาตุเจดียช์ั้นบนจ านวน 4 มุม มีรูปป้ันราหูท่ีระฆงั จ  านวน 8 ตน 
ตามทิศทั้ง 8 ตามคติความเช่ือคงจะเป็นผูรั้กษายงัพระเจดียอ์งค์น้ี ตรงฐานชั้นแรกมีรูปป้ันสิงห์ 
จ  านวน 4 ตวั ตั้งไว ้4 มุมฐานของเจดีย ์และมีก าแพงแกว้รอบอีกชั้นหน่ึง ท่ีก าแพงแกว้น้ีมีรูปป้ัน
เทวดานัง่บนฐานสูง จ านวน 10 องค ์ 

ตามความเช่ือของศรัทธาคิดว่าเจดียอ์งค์น้ีอาจจะสร้างครอบเจดียอ์งค์เดิมท่ีมีขนาดเล็ก
กว่า และยงัมีพระอุโบสถท่ีมีฐานประทกัษิณสูงลักษณะทางล้านนา โครงสร้างก่ออิฐสอปูน 
โครงสร้างหลงัคาเป็นไมเ้น้ือแข็ง หลงัคามุงกระเบ้ืองดินขอ ท่ีซุ้มประตูทางเขา้มีการประดบัปูน
ป้ันรูปเทวดา หนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ มีก าแพงแกว้รอบทั้ง 4 ดา้น ท่ีมุมก าแพงมี
การป้ันหมอ้ดอกประดบัดอกไมเ้งินดอกไมท้องค าไว ้4 ดา้น และมุมก าแพงแกว้ทั้ง 4 มุม ท าเป็น
เจดีย์องค์เล็กรูปส่ีเหล่ียมมีฉัตรท่ีบันไดมีรูปป้ันสิงห์ 2 ตัว และมีรูปพญานาค 2 ตัว มีช่อฟ้า 
ป้านลมมีไมแ้กะสลกัปิดกระจก (ของเดิมยงัเก็บรักษาไว)้  

หนองสระ (สระน ้ า) บริเวณหน้าพระวิหารและพระอุโบสถเดิมเป็นสระดินมีขนาดกวา้ง 
มีน ้ าใสเยน็ ตามค าบอกเล่าของคนโบราณหนองสระน้ีเป็นท่ีพญานาคข้ึนมาเล่นน ้ าในวนัเดือน
เป็น(วนัเพ็ญข้ึน 15 ค ่า) ปัจจุบันหนองสระน้ีมีขนาดเล็ก ทางวดัได้ก่ออิฐและปรับภูมิทัศน์
โดยรอบ และยงัมีศาลาการเปรียญและอาคารอ่ืนอีกจ านวนหน่ึง และท่ีก่อสร้างใหม่ คือ วิหารเสา
หินจ าลองเพื่อประดิษฐานเสาหินจ าลอง ท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของวดั และเป็นท่ี
สักการะ บูชา ตามความเช่ือว่าเสาหินอยู่ใตฐ้านพระประธานในวิหาร ท าให้บา้นเมืองล่มสลาย
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เม่ือใดมีเสาหินปรากฏในบริเวณวดัน้ี เมืองท่ีล่มสลายไปจะกลบัฟ้ืนข้ึนมามีความเจริญรุ่งเรืองอีก
คร้ัง วิหารเสาหินจ าลองน้ีเป็นอาคารชั้นเดียว รูปลักษณะทรงจตุรมุขหลังคา 3 ชั้ น มีช่อฟ้า
ป้านลม ยกพื้นสูง 1 เมตร มีทางข้ึน 2 ทาง ประดิษฐานเสาหินท่ีท าดว้ยหินทรายขาว ขนาดกวา้ง 
12 น้ิว สูง 1.99 เมตร รูปทรง 8 เหล่ียม ท่ียอดมีรูปดอกบวัตูม และมีพระพุทธรูปหินทรายขาว 
ขนาดเล็กอีกจ านวน 8 องค์ ประดิษฐานรอบเสาหินน้ี และมีเสาหินบริวารอีก 4 ตน้ มีรูปทรง 8 
เหล่ียมขนาดเล็ก สูง 99 เซนติเมตร ท าด้วยหินทรายขาว ประดิษฐานรอบเสาหินประธาน มี
ก าแพงแก้วรอบและมีรูปปูนป้ันนักษตัร 12  ราศี ท่ีก าแพงแก้วด้านนอก จึงนับว่าวดัน้ีเก่าแก่ 
และมีประวติัความเป็นมาคู่เวยีงกุมกาม12  

เส้นการคมนาคม สามารถเดินทางจากถนนมหิดล สามารถสังเกตป้ายวดัท่ีติดอยู่และ
สังเกตไดอ้ยา่งชดัเจน 

ส่ือการเรียนรู้  ภายในวดัมีโรงเรียนวดัเสาหิน ท่ีปัจจุบนัยงัเป็นโรงเรียนท่ีอยูคู่่กบัวดัและ
ยงัมีนกัเรียนท่ีเขา้มาศึกษาหาความรู้  

ส่ิงอ านวยความสะดวก มีสถานท่ีจอดรถ และสถานท่ีท าพิธีทางพุทธศาสนาให้กับ
ประชาชน และ ชุมชนสามารถเขา้มาท าพิธีกรรมทางศาสนาได ้

 

 
ภาพท่ี 4.27 วดัเสาหิน 

                                                        
12

  ส านกัพมิพเ์นชัน่ วนัท่ี 11 สิงหาคม 2550 
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2.4 วดัศรีบุญเรือง  

ที่ตั้ ง   เลขท่ี 55 บ้านโรงววั  ถนนเกาะกลาง   หมู่ ท่ี  2 ต าบลหนองหอย  อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 

ประวัติ  พ่อขุนเม็งรายไดป้ลอมเป็นชาวบา้นเสด็จมาประทบั ณ ริมฝ่ังน ้ าปิงใกลต้ลาดสด
เวียงกุมกาม  มีพ่อคา้แม่คา้พายเรือทวนน ้ ามาจบัจ่ายซ้ือของบริเวณตลาด   แลว้พายเรือจะข้ึนฝ่ัง 
ทอดพระเนตรเห็นชาวบา้นท่ีเป็นแม่คา้พ่อคา้ท่ีมาจบัจ่ายซ้ือของบริเวณตลาดซ่ึงก าลงัจะพายเรือ
จะข้ึนฝ่ังเรือเกิดคว  ่าท าให้พ่อคา้แม่คา้ตายหลายคน   จึงด าริสร้างสะพานขา้มแม่น ้ าปิงจากฝ่ังทิศ
ตะวนัตก มาทิศตะวนัออกของเวียงกุมกาม   ต่อมาพ่อขุนเม็งรายจึงไดส้ร้างวดับา้นโรงววัข้ึนราว 
พ.ศ. 1832   ไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมาเม่ือ พ.ศ. 1850   เขตวิสุงคามสีมา กวา้ง 5  เมตร  ยาว 
8  เมตร การบริหารและการปกครองมีเจา้อาวาสท่ีทราบนามคือ   รูปท่ี 1 พระอธิการค า  ญาณวิ
ชโยและ  รูปท่ี 2  คือพระครูสุเทพสิทธิคุณ   

 วัดองค์ประกอบและลักษณะทางศิลปะสถาปัตยกรรมของส่ิงส าคัญภายในวัดศรีบุญ
เรือง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ท่ีดินตั้ งวดัมีเน้ือท่ี 8ไร่ 2 งาน โฉนดอาณาเขต   ทิศเหนือ 
ประมาณ  150  เมตร   ทิศใต้ประมาณ  106  เมตร  ทิศตะวนัออก ประมาณ  86  เมตร   ทิศ
ตะวนัตก  ประมาณ  102   เมตร  มีท่ีธรณีสงฆ์จ  านวน 1 แปลง  เน้ือท่ี  1  ไร่ 3 งาน  7  ตารางวา   
อาคารเสนาสนะประกอบดว้ย  อุโบสถ  ศาลาการเปรียญ  วิหารแบบลา้นนา กุฏิสงฆ์จ  านวน 24  
หลงั   หอไตร   หอระฆงั   ปูชนียวตัถุมี เจดีย ์วดัศรีบุญเรือง ชาวบา้นเรียกกนัว่า  วดัโรงววั หรือ
วดับ้านโรงววั  สร้างในสมยัพ่อขุนเม็งรายมหาราช ราว พ.ศ. 1832  หลงัจากสร้างสะพานขา้ม
แม่น ้าปิงแห่งแรก   เพื่อเป็นอนุสรณ์ในการสร้างสะพานขา้มน ้าปิง               

ส่ือการเรียนรู้  ภายในวดัได้มีโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเม่ือ พ.ศ. 
2519  แผนกบาลีเปิดสอนเม่ือ พ.ศ. 2519 โรงเรียนพระพุทธศาสนาวนัอาทิตย ์เปิดสอนเม่ือ พ.ศ. 
2519 โรงเรียนผูใ้หญ่วดั เปิดสอน เม่ือ พ.ศ. 2519 และเปล่ียนเป็นโรงเรียนพระปริยติัธรรมแผนก
สามญัในปี พ.ศ. 2530 -ปัจจุบนั  อีกทั้งยงัเปิดศูนยก์ารเรียนชุมชนประจ าต าบลหนองหอยในวดั
ศรีบุญเรืองดว้ย13 

                                                        
13

  สรัสวดี  อ๋องสกลุ    การศึกษาประวติัศาสตร์ชุมชนโบราณในล้านนา เวียงกมุกาม   โรงพมิพม่ิ์งเมือง   เชียงใหม่  2537    
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เส้นทางคมนาคม  สามารถเดินทางจากถนนสายมหิดล ผ่านถนนสายเกาะกลาง มีป้ายท่ี
สามารถสังเกตไดอ้ยา่งชดัเจน 

ส่ิงอ านวยความสะดวก  สถานท่ีจอดรถ ลานออกก าลงักายส าหรับชุมชน  

 
ภาพท่ี 4.28 วดัศรีบุญเรือง 

2.5 วดัป่าเปอะ 
ที่ตั้ ง  16/3 หมู่ท่ี 2 ต าบลท่าวงัตาล อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ สังกดัคณะสงฆ์

มหานิกาย ท่ีดินตั้งวดัมีเน้ือท่ี 2 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา โฉนดท่ีดินเลขท่ี 41240 
ประวัติ  วดัป่าเปอะสร้างเม่ือ พ.ศ.2204 (เม่ือ 349 ปีก่อน) มีประวติัเล่าว่าเจา้ตุ๊หลาย

ชายของหม่ืนสารไดบ้วชแลว้จ าพรรษาท่ีวดันนัทาราม โดยมีนายพรหมซ่ึงเป็นคนรับใชบ้วช
เป็นพระคอยรับใช้ติดตามเป็นผูส้ร้างวดัข้ึน เม่ือฉลองวดัแล้วพระเจา้ตุ๊ก็ให้พระพรหมจ า
พรรษาท่ีวดัป่าเปอะจนส้ินอายไุข  

ส่วนช่ือวดัได้จากพระพรหมและผูค้นท่ีเดินทางมาฉลองวดัตอ้งอาบน ้ าล้างโคลน            
(ข้ีเปอะ) เน่่ืองจากฝนตกชุกท าให้การเดินทางแฉะล่ืนมีแต่โคลน (ข่ีเปอะ) พระพรหมจึง
เสนอใหต้ั้งช่ือวา่วดัป่าเปอะ 
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ภาพท่ี 4.29  วดัป่าเปอะ 

3)  ชุมชนและประเพณวีฒันธรรม 
ภายในชุมชนเวียงกุมกามมีการด ารงชีวติอยูร่่วมกนัดว้ยวถีิชีวิตเกษตรกร ท่ีมีอาชีพท าการเกษตร 

แต่ปัจจุบนัพื้นท่ีท าการเกษตรเร่ิมลดน้อยลงไปเกิดข้ึนเป็นอาคาร หมู่บา้น จดัสรร เขา้มาท าให้สภาพ
ทางสังคมในชุมชนเปล่ียนไปจากเดิม เปล่ียนเป็นสังคมท่ีมีการคา้ขาย มีการเปิดร้านค้า แทนการท า
การเกษตรท่ีเคยมีมาแต่อดีต เร่ิมมีการอาศยัอยูข่องบุคคลแฝง สภาพพื้นท่ีชุมชนใกลโ้บราณสถานเร่ิมมี
การจดัท าอาคารชัว่คราวส าหรับคนงานท่ีท าการก่อสร้างหรือ คนงานจากต่างถ่ินท่ีเขา้มาอาศยัอยูภ่ายใน
ชุมชน จากท่ีเคยเป็นสังคมเครือญาติ กลายเป็นสังคมเมือง ท่ีต่างคนต่างอยู ่14 

ลกัษณะทางวฒันธรรมของชุมชนในเขตเวียงกุมกาม เน่ืองจากชาวบา้นชุมชนส่วนมาเป็นชาว
ลา้นนาจึงมีวฒันธรรมประเพณีท่ีคลา้ยคลึงกนัในแต่ละปีโดยมีประเพณีและพิธีกรรมส าคญัท่ีชาวบา้น
ส่วนมากไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมไดแ้ก่ 

1) ประเพณีป๋ีใหม่เมือง 
ประเพณีป๋ีใหม่เมืองเป็นงานท่ียิ่งใหญ่ของชาวล้านนา เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาเปล่ียน

ศกัราชใหม่ และขอส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ทั้งหลาย ให้ปัดเป่าทุกขโ์ศกโรคภยัให้ล่วงไปในปีเก่าพร้อมทั้ง 
เตรียมร่างกายและจิตใจให้สดใสรับปีใหม่ โดยจะเร่ิมจดัข้ึนตั้งแต่วนัท่ี 13-18 เมษายนของทุกปี 
ซ่ึงวนัท่ี 13 เมษายน ถือเป็นวนัสังขารล่อง (วนัส้ินสุดปีเก่า) ชาวบ้านจะจุดประทดั ก่อนสว่าง 
เพื่อขบัไล่เสนียดจญัไร แลว้เก็บกวาดบา้นเรือนห้ิงพระในชุมชนก็จะน าเส้ือผา้มาวดักนั วนัท่ี 14 
เมษายน ถือเป็น “วนัเนา” หรือ “วนัเน่า” ชาวบ้านจะท าแต่ส่ิงท่ีเป็นสิริมงคลวนัท่ี 15 เรียกว่า 
“วนัพญาวนั”  ท่ีเป็นวนัเร่ิมศกัราชใหม่ ชุมชนจะท าบุญตกับาตรกนัท่ีวดั และถวายอาหารพระท่ี

                                                        
14

  สัมภาษณ์ พระอธิการวรีเดช สันติกาโล  เจา้อาวาสวดัชา้งค ้า  วนัท่ี 31  พฤษภาคม  2557 
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เรียกว่า “ทานขนัขา้ว” เพื่ออุทิศแก่ผูล่้วงลบั และสรงน ้ าพระ ส่วนวนัท่ี 16-18 เมษายน เรียกว่า 
“วนัปากปี ปากเดือน ปากวนั” จะเป็นวนัประกอบพิธีกรรมสักการะต่อวิญญาณและส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ
ทัว่ไป 

2) ประเพณีท าบุญสลากภตั 

การท าบุญน้ีชาวบา้นเรียกวา่ “ก๋ินสะลากฮากไม”้ ปัจจุบนัเรียก “ทานฉลาก” หรือ “ท าบุญ
สลาก” ท าข้ึนท่ีวดัเชียงมัน่ในวนัข้ึน 15 ค  ่า เดือน 12 เหนือวดัเจดียห์ลวง ในวนัแรม 8 ค  ่า เดือน 
12 เหนือ และวดัพระสิงห์ในวนัแรม 15 ค  ่า เดือน 12 เหนือ แต่ก่อนม่ีการเล้ียงข้าวปลาอาหาร 
เช่นปัจจุบนั  

การจบัสลากภตัมี 2 วิธี คือ จบัเส้นสลากและจบัเบอร์สลาก การจบัเส้นสลากเป็นวิธีเก่า 
คือ เขียนขอ้ความการท าบุญสลากและช่ือผูศ้รัทธา ลงในแผ่นกระดาษแข็ง ใบตาล ใบลาน หรือ
วตัถุอ่ืนใดเท่ากบัจ านวนของไทยทาน เป็นการอุทิศส่วนกุศลแก่ผูล่้วงลบัและเพื่อเป็นบุญกุศล
ต่อตนเองโดยการน าไปกองรวมกนัในโบสถ์หรือวหิารท่ีจดัไว ้แลว้ให้สามเณรมาจบัตามจ านวน
ท่ีก าหนด ส่วนสลากท่ีเหลือก็ถวายแก่พระพุทธ จากนั้นชาวบา้นจึงถวายตามช่ือเส้นสลากของ
ตน หลงัจากพระให้ศีลให้พรแลว้จึงรับเส้นสลากของตนไปเผา พร้อมทั้งกรวดน ้ าอุทิศส่วนกุศล
ใหผู้ต้าย เป็นอนัเสร็จพิธี 

3) ประเพณียีเ่ป็ง 
ประเพณียี่เป็ง หรือประเพณีเดือนยี่ ค  าวา่ “ยี่” ในภาษาลา้นนาหมายถึง เดือน 2 ส่วนค าว่า 

เป็ง หมายถึง คืนท่ีมีพระจนัทร์เต็มดวง ดงันั้นยี่เป็ง จึงหมายถึง วนัเพ็ญเดือนสิบสองของภาค
กลาง การนบัเดือนของลา้นนานั้น เร็วกว่าภาคกลาง 2 เดือน ถือเป็นประเพณีท่ีสนุกสนานร่ืนเริง
ในยามฤดูฝนตนหนาว ช่วงน้ีเด็กๆ จะพากนัเล่นประทดั (บอกถบ) ท่ีชาวล้านนาจุดเล่นดงัอยู่
ทัว่ไป พระและเณรช่วยกนัท าวา่วลม (โคมลอย) และปล่อยข้ึนสู่ทอ้งฟ้า ชาวบา้นจะร่วมตวักนั
มางานประเพณีน้ีอยา่งคบัคัง่15 

 
 

                                                        
15

  ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัเชียงใหม่   โครงการสืบสานวฒันธรรมท้องถ่ิน พฒันาแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมสู่การ

ท่องเท่ียว จังหวดัเชียงใหม่ ประจ าปี 2555   หนา้ 15-17  
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4.1.3 ส่ิงอ านวยความสะดวกและการเรียนรู้ภายในเวยีงกุมกาม 
ภายในเวยีงกุมกามปัจจุบนัน้ีไดมี้ส่ิงอ านวยความสะดวกและการเรียนรู้  ไดแ้ก่ 

1)  พพิธิภัณฑ์และศูนย์บริการข้อมูลเวยีงกุมกาม 
1.1)  ที่ตั้ งและประวัติความเป็นมา พิพิธภัณฑ์และศูนย์บริการข้อมูลเวียงกุมกาม 

ตั้งอยูท่ี่ 3029 ต าบลท่าวงัตาล อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นสถานท่ี ท่ีสามารถให้ขอ้มูล

เก่ียวกบั โบราณสถานเวียงกุมกามไดเ้ป็นอยา่งดี เป็นแหล่งบริการความรู้ต่างๆ มีพิพิธภณัฑ ์

มีร้านคา้ขายส่ิงของในทอ้งถ่ิน  

1.2) หน่วยงานที่รับผิดชอบและจ านวนเจ้าหน้าที่ หน่วยงานรับผิดชอบ คือ อ าเภอ
สารภี ปัจจุบนัมีพนกังานประจ าพิพิธภณัฑแ์ละศูนยบ์ริการขอ้มูลเวยีงกุมกามอยู ่1 ท่าน  

1.3) งานที่บริการและรับผิดชอบภายในพิพิธภัณฑ์และศูนย์บริการข้อมูลเวียงกุมกาม

จากการสัมภาษณ์ นางสาวพชัรินทร์  คุณศิลป์ เจา้หน้าท่ีประจ าพิพิธภณัฑ์และศูนยบ์ริการ

ขอ้มูลเวยีงกุมกาม ท่ีมีหนา้ท่ีในจดัคิวตารางรถรางและรถมา้จากนกัท่องเท่ียว 

1.4) การบริการและจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์และศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกาม ภายใน

พิพิธภณัฑแ์ละศูนยข์อ้มูลเวยีงกุมกามไดจ้ดัท าห้องจดัแสดงและบริการอยูจ่  านวน 5 หอ้งท่ีมี

ความแตกต่างกนัอนัออกไป ดงัต่อไปน้ี 

 
ภาพท่ี 4.30 แผนท่ีห้องภายในพิพิธภณัฑแ์ละศูนยข์อ้มูลเวยีงกุมกาม 
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1.4.1) ห้องพิพิธภณัฑ์อุตสาหกรรม  ภายในห้องจะเป็นห้องท่ีใช้ในการจดั
แสดงศิลปหตัถกรรมพื้นบา้นในทอ้งถ่ิน 

1.4.2) หอ้งประวติัศาสตร์  เป็นห้องท่ีใชใ้นการจดัแสดงขอ้มูลความเป็นมาของ
เวยีงกุมกาม 

1.4.3) ห้องบรรยายส รุปข้อมูล เวียงกุมกาม  ใช้ในการจัดฉายวิ ดิทัศน์                    
เวยีงกุมกาม 

1.4.4) ห้ องข้อมู ล เวี ย งกุ มกาม  เป็ นห้ องท่ี ใช้ แสดงข้อมู ลส าคัญของ                           
เวยีงกุมกามไว ้

1.4.5) ห้องแสดงเคร่ืองดนตรี ใช้ในการจดัแสดงเคร่ืองดนตรีชาวล้านนาไว้
หลากหลายประเภท 

 

  
ภาพท่ี 4.31 การจดัแสดงภายในพิพิธภณัฑแ์ละศูนยข์อ้มูลเวยีงกุมกาม 

 
 1.5)  สภาพปัญหาของพิพิธภัณฑ์และศูนย์ข้อมูลเวียงกุมกาม สภาพปัญหาภายใน

พิพิธภณัฑ์และศูนยบ์ริการขอ้มูลเวียงกุมกาม ไดเ้จอปัญหาดา้นของส่ิงอ านวยความสะดวก
ทางดา้นส่ือการจดัแสดง การประชาสัมพนัธ์ เก่ียวกบัพิพิธภณัฑ์และศูนยบ์ริการขอ้มูลเวียง
กุมกาม ท่ีปัจจุบนัใบปลิวท่ีมีจะตอ้งใหน้กัท่องเท่ียวซ้ือเพื่อน าเงินท่ีไดเ้ป็นค่าบ ารุงสถานท่ี16 

                                                        
16

  สัมภาษณ์ นางสาวพชัรินทร์   คุณศิลป์ วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2557  ณ พพิธิภณัฑแ์ละศูนยบ์ริการขอ้มูลเวยีงกมุกาม 
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2)  ห้องประชุมเวยีงกุมกาม  บริเวณวดัอค่ีาง (อก้ีาง) 
2.1)  ที่ตั้งและประวัติความเป็นมา เร่ิมมีการสร้างห้องประชุมกระจกเม่ือปี พ.ศ. 2556 

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จดัตั้งเพื่อเป็นห้องจดั
แสดงงานแสดง แสง สี เสียง ต้อนรับการจดัประชุมระดบัผูน้ าด้านน ้ าแห่งภูมิภาค เอเชีย
แปซิฟิก คร้ังท่ี  2 (The 2nd Asia-Pacific Water Summit: 2nd APWS)  ระหว่างว ันท่ี  14 - 
20 พฤษภาคม 2556 โดยจดัตั้งห้องประชุมท่ีบริเวณขา้งวดัอีค่าง (อีกา้ง) หมู่ 11 ต  าบลท่าวงั
ตาล อ าเภอสารภี  

 

 
ภาพท่ี 4.32 หอ้งประชุมกระจก 

2.2)  หน่วยงานที่ รับผิดชอบและจ านวนเจ้าหน้าที่  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ คือ 
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (Chiang Mai Night Safari) ซ่ึงในปัจจุบนัไม่มีเจา้หน้าท่ีประจ าอยู่ ท่ี
หอประชุมแห่งน้ี  

 2.3)  งานที่บริการ ปัจจุบนัไม่มีการให้บริการใดๆ แต่ ชุมชนสามารถใชพ้ื้นท่ีในการ
ท ากิจกรรมต่างๆ ได ้ 

2.4)  สภาพปัญหาของห้องประชุม ห้องประชุมเป็นห้องกระจก ท าให้การใช้งานกบั
สภาพอากาศไม่เหมาะสม มีอากาศร้อน ไม่สามารถจดักิจกรรมใดๆ ได้ในห้องประชุมน้ี 
ในช่วงเวลากลางวนั 
3)  รถบริการท่องเทีย่ว  

3.1) ทีต่ั้งและประวตัิความเป็น รถบริการท่องเท่ียวภายในเวยีงกุมกามเร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2547 ท่ีไดมี้การน ารถรางและรถมา้ มาให้บริการแก่นกัท่องเท่ียว ซ่ึงมีทั้งรถราง และ รถมา้ 
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ซ่ึงการจดับริการท่องเท่ียวน้ีเป็นของกลุ่มโดยเป็นการรวมตวัของชาวบ้าน 2 ชุมชนได้แก่ 
ชุมชนชา้งค ้า และ ชุมชนเจดียเ์หล่ียม ในการท าเส้นทางการท่องเท่ียวรถมา้ และ รถราง  

 

 
ภาพท่ี 4.33 รถรางเวยีงกุมกาม 

 3.2)  หน่วยงานที่รับผิดชอบ และจ านวนเจ้าหน้าที่  ส านักงานพฒันาชุมชนอ าเภอ
สารภี  เป็นผูรั้บผิดชอบดูแลการให้บริการรถราง น าเท่ียวเวียงกุมกาม มีการประสานงานกบั
ชมรมรถรางเวียงกุมกาม ซ่ึงมี 2 ชุมชน คือ ชุมชนเจดียเ์หล่ียม และ ชุมชนช้างค ้ า โดยมี
ประธานชมรมรถรางเป็นตวัแทนในการประสานงานกบัส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอสารภี 
ชุมชนละ 1 คน 

3.3)  งานบริการและการรับผดิชอบของรถราง/รถม้า  
ในส่วนรถรางมีทั้งหมด 14  คนั โดยแบ่งออก  
1. ชุมชนเจดียเ์หล่ียม 5 คนั  
2. ศูนยข์อ้มูลเวยีงกุมกาม 1 คนั 
3. ชุมชนชา้งค ้า  8 คนั 

โดยรถรางจะมีอตัราค่าบริการดงัต่อไปน้ี 
1-10   คน      คนัละ   300     บาท 
11-15  คน     คนัละ   350     บาท 
16-20  คน     คนัละ   400     บาท 
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ภาพท่ี 4.34 รถมา้ 

 
รถมา้ในการน าชมเวยีงกุมกาม มีทั้งหมด 13 คนั โดยแบ่งออกเป็น 
1. ชุมชนชา้งค ้า  จ านวน  7 คนั 
2. ชุมชนเจดียเ์หล่ียม จ านวน  6  คนั 
โดยรถมา้จะมีอตัราค่าบริการคนัละ 200 บาท 

3.4) เส้นทางการเดินทางของรถม้า และ รถราง  สามารถใช้บริการได้ 3 ท่ี ได้แก่ 
พิพิธภณัฑ์และศูนยข์อ้มูลเวียงกุมกาม ,วดัช้างค ้า, วดัเจดียเ์หล่ียม ซ่ึงทั้ง 3 ท่ีน้ีจะมีเส้นทาง
การเดินทาง ดงัน้ี  

1) หากใช้บริการท่ีพิพิธภัณฑ์และศูนยข์อ้มูลเวียงกุมกาม จะเร่ิมตน้ท่ี วดักู่ป้า

ดอ้ม, วดัช้างค ้า, วดัธาตุน้อย, วดัอีค่าง, วดัหนานช้าง, วดัปู่ เป้ีย, วดัธาตุขาว, วดัพระ

เจ้าองค์ด า ,วดัพญามังราย, และวดัเจดีย์เหล่ียม แล้วออกมาเส้นทางป่าเปอะเพื่อ

กลบัไปท่ีศูนยข์อ้มูล  

2) หากเร่ิมตน้ท่ีวดัชา้งค ้า รถมา้และรถรางจะมีจุดรถรางท่ีวดัชา้งค ้า โดยจะน า
นกัท่องเท่ียวออกจากวดัช้างค ้า สู่เส้นทาง วดักู่ป้าดอ้ม, วดัช้างค ้า, วดัธาตุน้อย, วดัอี
ค่าง, วดัหนานช้าง, วดัปู่ เป้ีย, วดัธาตุขาว, วดัพระเจา้องค์ด า ,วดัพญามงัราย, และวดั
เจดียเ์หล่ียม แลว้ยอ้นกลบัมาทางเดิมเพื่อเดินทางสู่วดัชา้งค ้า 

3) หากเร่ิมตน้ท่ีวดัเจดียเ์หล่ียม รถมา้และรถรางจะมีจุดรถรางท่ีวดัเจดียเ์หล่ียม 
โดยจะน านกัท่องเท่ียวออกจากวดัเจดียเ์หล่ียม สู่เส้นทาง วดักู่ป้าดอ้ม, วดัชา้งค ้า, วดั
ธาตุนอ้ย, วดัอีค่าง, วดัหนานชา้ง, วดัปู่ เป้ีย, วดัธาตุขาว, วดัพระเจา้องคด์ า ,วดัพญามงั
ราย, และวดัเจดียเ์หล่ียม 
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จากการสัมภาษณ์คุณไพโรจน์  แกว้ตวง ไดใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริการน าเท่ียวชม
เวียงกุมกามทั้งรถราง และรถม้า จะใช้เวลาประมาณ  45 นาที ถึง 1ชั่วโมง การบริการน า
เท่ียวจะมีมคัคุเทศกอ์าสาในพื้นท่ีใหบ้ริการซ่ึงมคัคุเทศกอ์าสาและคนขบัจะมีรายได ้40 บาท/
เท่ียว  ส่วนรถมา้คนขบัรถมา้จะเป็นทั้งมคัคุเทศก์ บรรยายให้ขอ้มูลประวติัศาสตร์เวียงกุม
กาม แต่ถา้เป็นนักท่องเท่ียวต่างชาติ จะใช้วิธีการเปิดเอกสารประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียว
เวียงกุมกามให้ชมประกอบดว้ย เน่ืองจากมคัคุเทศก์อาสาสมคัรเป็นประชาชนในพื้นท่ีไม่
สามารถบรรยายเป็นภาษาองักฤษได ้แต่บางคร้ังหากเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมาจากบริษทัทวัร์ก็
จะมีมคัคุเทศก์ของบริษทับรรยายให้โดยเฉพาะ คุณไพโรจน์ แก้วตวง ยงัให้ขอ้มูลอีกว่า 
รถรางไม่ไดท้  าหนา้ท่ีเพียงแค่น าเท่ียวเท่านั้น รถรางยงัท าหนา้ท่ีเป็นจิตอาสาใหก้บัชุมชนเช่น 
หากชุมชนมีงานแต่งงาน , การเดินขบวนร่วมพิธี จนถึง งานศพ ท่ีมีรถรางช่วยในเร่ืองของ
การคมนาคมของคนในชุมชน17 

3.5)  สภาพปัญหาของงานบริการ รถราง และ รถม้า 
นักท่องเท่ียวเดินทางเองมากกว่าท่ีจะใช้บริการรถรางและรถม้า ท าให้ชุมชนขาด

รายได ้ปัจจุบนัจะมีบริษทัทวัร์ท่ีมีการน านกัท่องเท่ียวมาเท่ียวเองและมีไกด์ในการน าเท่ียว
ดว้ยตวัของบริษทัท าใหร้ายไดไ้ม่ไดเ้ขา้มาสู่ชุมชน 

 
4)  ป้ายน าชมโบราณสถาน 
 ป้ายน าชมโบราณสถานเวียงกุมกามมีได้มีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัออกไปแต่ยงัมีป้าย

ประวติัความเป็นมาท่ีจดัท าโดยกรมศิลปากร ท่ีมีการติดตั้งทัว่โบราณสถานเวยีงกุมกามจ านวน 27 แห่ง แต่
ดว้ยปัจจยัทางดา้นสภาพอากาศ สภาพปัญหาในปัจจุบนัเกิดการช ารุด ท าให้ลายลกัษณ์อกัษรบนแผน่ป้าย 
เลือนหายไปไม่สามารถอ่านได ้และการอ่าน ถึงประวติัความเป็นมา  

 ป้ายบอกทางโบราณสถานเวียงกุมกาม จากภาพสภาพของป้ายบอกทางเกิดการช ารุด
เกิดจากวสัดุท่ีไม่คงทน เกิดปัญหาจากลายลกัษณ์อกัษรในการอ่านป้ายเน่ืองจากสภาพของตวัอกัษรเร่ิม
เลือนหายไป  

                                                        
17

  สัมภาษณ์ คุณไพโรจน์   แกว้ตวง สมาชิกชมรมรถรางและรถมา้เวยีงกมุกาม วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2557 
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 ควรมีการส ารวจตรวจตรา ป้ายขอ้มูลอย่างทัว่ถึงเพราะป้ายขอ้มูลเป็นส่ิงส าคญัหาก
ป้ายขอ้มูลไม่สมบูรณ์จะท าใหผู้ท่ี้ไดรั้บขอ้มูลไดไ้ม่ถูกตอ้งสมบูรณ์  

 

   
ภาพท่ี 4.35 ป้ายน าชมโบราณสถาน 

 
4.2  การวิเคราะห์สภาพการณ์และปัญหาของการจัดการแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเวียง
กุมกาม 
เป็นการศึกษาวิเคราะห์สภาพการณ์และปัญหาของการจดัการแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของ
เวยีงกุมกาม  ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัน้ี 

4.2.1  สภาพปัญหาทางกายภาพ  
ท่ีตั้งเวียงกุมกามและโบราณสถานเวียงกุมกามถูกทิ้งร้างไปนานมากท าให้ประชาชนไดเ้ขา้มาอาศยัตั้ง

เป็นชุมชนใหม่  โบราณสถานร้างจึงถูกรุกล ้ าเป็นท่ีอยู่อาศยัและท่ีท ากินของประชาชน  ตลอดจนมีการออก
เอกสารสิทธิในท่ี ดินทับท่ีดินวดัร้าง ซ่ึงอยู่ใต้ดิน  แม้ว่าทางราชการจะออกเอกสารสิทธิท่ีดินวดัร้าง
โบราณสถานบางแห่งท่ีเห็นสภาพชัดเจน  แต่ก็มีพื้นท่ีเล็กน้อย  เม่ือมีการขุดคน้ศึกษาทางโบราณคดี  จึงพบ
โบราณสถานจ านวนมากท่ีปรากฏอยูใ่นท่ีดินท่ีเป็นเอกสารสิทธิของประชาชน  รวมทั้งพื้นท่ีท่ีตั้งเวียงกุมกาม
อยู่ไม่ไกลจากตวัเมืองเชียงใหม่  จึงท าให้ปัจจุบันชุมชนในพื้นท่ีเวียงกุมกามมีลักษณะเป็นสังคมเมือง  มี
ประชาชนอาศยัอยา่งหนาแน่นและมีการสร้างหมู่บา้นจดัสรร  ตลอดจนสถานประกอบการต่างๆ อาทิ โรงแรม 
ท่ีพกั เกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก  จึงท าให้เกิดปัญหาบา้นเรือนตั้งอยู่ประชิดโบราณสถานเวียงกุมกามจึงมีสภาพ
เป็นชุมชนเมืองท่ีเกิดการขยบัขยายของธุรกิจ และท่ีอยูอ่าศยั 
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        ภาพท่ี 4.36 หมู่บา้นจดัสรรท่ีอยูใ่กลก้บัโบราณสถานวดัอีค่าง 

 จากภาพท่ี 4.34 เป็นบริเวณท่ีใกลก้บัโบราณสถานวดัอีค่างไดมี้ท่ีพกัอาศยัเกิดข้ึนมากมายทั้งในรูปแบบ
ของบา้นจดัสรร และการถือครองกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

 

 
ภาพท่ี 4.37 หมู่บา้นจดัสรรในชุมชนเวยีงกุมกาม 

 จากภาพท่ี 4.35 บริเวณหลังโบราณสถานวดัอีค่างและวดัหนานช้างได้มีการสร้างหมู่บ้านจดัสรร
เน่ืองจากเป็นสถานท่ีท่ีใกลก้บัตวัเมืองเชียงใหม่  
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ภาพท่ี 4.38 โรงแรมในชุมชนเวยีงกุมกาม 

 จากภาพท่ี 4.36 ไดมี้การปลูกสร้างโรงแรมเพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเยี่ยมชมเวียงกุมกามบริเวณท่ี
ปลูกสร้างจะอยูติ่ดกบัวดัชา้งค ้า  

 การศึกษาสภาพปัญหาของโบราณสถานในบริเวณเวียงกุมกาม ซ่ึงในแต่ละพื้นท่ีมีปัญหาท่ีแตกต่างกนั
ออกไป ผูศึ้กษาจึงไดแ้ยกปัญหาตามพื้นท่ีโบราณสถานออกตามตารางดงัน้ี 

ตารางที ่4.1 สภาพปัญหาและการจัดการของโบราณสถาน 

โบราณสถาน สภาพปัญหา / การจัดการ 

1 วดักู่ขาว   

โดยสภาพปัญหาท่ีได้พบในปัจจุบนั เน่ืองจากบริเวณวดักู่ขาวเป็นเส้นทาง
ผ่านเข้าชุมชน ปัญหาท่ีได้พบ จะเป็นปัญหาในเร่ืองของการจดัท าแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเป็นป้ายประวติั หรือสถานท่ีตั้ง บริเวณวดักู่ขาวโดยรอบจะมีการขาย
อาหารในตอนเยน็ มกัจะพบปัญหาในเร่ืองของการขวา้งทิ้งขยะ 

2 วดักุมกาม 
โดยสภาพปัญหาทีได้พบเป็นปัญหาจากการปลูกบ้านสร้างเรือนท่ีใกล้กับ
บริเวณกู่เก่า ขาดการจดัการท าป้าย เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักท่องเท่ียว 
รวมถึงป้ายบอกทางท่ีสามารถบ่งบอกไดว้า่ ท่ีน่ีมีแหล่งโบราณสถาน 

3 วดับ่อน ้าทพิย์ 

โบราณสถานบ่อน ้ าทิพยไ์ดต้ั้งแยกออกไปทางถนนเชียงใหม่ ล าพนู เน่ืองจาก
โบราณสถานท่ีแห่งน้ี ได้ห่างออกไปจาก กลุ่มโบราณสถานเวียงกุมกามท่ีมี
การท าวดัใกลก้นั ท าให้นกัท่องเท่ียวบางกลุ่มไม่สามารถทราบไดว้่าเวียงกุม
กามยงัหลงเหลือร่องรอยทางดา้นประวติัศาสตร์อีกวนัหน่ึง ปัจจุบนัภายใน 
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โบราณสถาน สภาพปัญหา / การจัดการ 

 
วดับ่อน ้ าทิพยจ์ะมีคณะศรัทธาของหมู่บา้นท่ีมาท าบุญวดัและโบราณสถาน
แห่งน้ี 

4 วดัพนัเลา 

ตั้งอยู่ริมถนนชุมชน ต าบลหนองผึ้ง อ าเภอสารภี จงัหวดัเชียงใหม่ บริเวณ
รอบวดัพนัเลาประกอบไปดว้ยร้านคา้ชุมชน อาคารบา้นเรือน สภาพปัญหาท่ี
พบจะเป็นป้ายแสดงประวติัศาสตร์ภายในวดัพนัเลาและป้ายบอกทางท่ีมีการ
ออกแบบจดัท าไม่ไดม้าตรฐาน 

 
ภาพท่ี 4.39 ป้ายวดัพนัเลา 

5 วดัหัวหนอง 

วดัหัวหนองเป็นวดัท่ีมีขนาดค่อนขา้งใหญ่ และสมบูรณ์ บริเวณวดัจะมี
บา้นจดัสรรอยู่โดยรอบโดยมีเขตพื้นท่ีรับผิดชอบต าบลหนองผึ้ง อ าเภอ
สารภี จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีท  าหน้าท่ีจดัการเก่ียวกับสาธารณูปโภคของ
บริเวณวดั ซ่ึงปัญหาทางดา้นแหล่งเรียนรู้ ขอ้มูลส่ือ มีไม่เพียงพอ และป้าย
ใน ปั จ จุบัน เร่ิม จืดจาง  ล งไป  ไม่ ส าม ารถ อ่ าน ได้ว่ า  ท่ี แ ห่ ง น้ี  มี
ประวติัศาสตร์อะไรบา้ง ขาดส่ือการเรียนรู้ 

6 วดักู่ริดไม้ วดักู่ริดไมภ้ายในโบราณสถานขาดให้ขอ้มูลเก่ียวกบัป้ายทางเขา้ ขอ้มูล
ประวติัศาสตร์ และเส้นทางการเขา้ถึงค่อนขา้งยาก  

7 วดักู่อ้ายหลาน 
บริเวณทางเขา้โบราณสถานไม่มีป้ายบอกสถานท่ีไม่รับการดูแล เกิดป่ารก
ร้างในทางเขา้ไป และ ป้ายประวติัจากกรมศิลปากรถูกขโมยหายไป 

 

ตารางที ่4.1 (ต่อ)  
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โบราณสถาน สภาพปัญหา / การจัดการ 

 

 
ภาพท่ี 4.40 ทางเขา้กู่อา้ยหลาน 

8 วดักู่ป้าด้อม 
เน่ืองจากบริเวณกู่ป้าดอ้มมีพื้นท่ีขนาดใหญ่ และ มีความลึกจากการทบัถม
ของดิน ท าให้เกิดปัญหาเก่ียวกบัน ้ าท่วมขงั ท าให้สภาพของโบราณสถาน 
เช่น ลายท่ีติดอยูเ่กิดการกดัเสาะจากน ้า  

9 วดักานโถม 

(ช้างค า้) 

บริเวณวดักานโถมไดมี้การดูแลรักษา เน่ืองจากอยูบ่ริเวณศาสนสถาน วดั
ชา้งค ้า การดูแลบริเวณโบราณสถานจึงไม่มีปัญหาเท่าท่ีควร 

10 วดัปู่เป้ีย 

วดัปู่ เป้ีย เป็นสถานท่ีส าคญัในเวียงกุมกามและเปรียบเสมือนเป็นเส้นทาง
วดัท่ีค่อนขา้งสมบูรณ์ ไดรั้บการดูแลจากกรมศิลปากรเป็นอย่างดี แต่ใน
ปัจจุบนัได้มีการจดัภูมิทศัน์ ปลูกตน้ตาล บริเวณถนเน่ืองจากเช่ือว่า วดั
จะตอ้งมีตน้ตาล บริเวณใกลว้ดัปู่ เป้ียไดมี้การเปิดขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
บนบริเวณก าแพงเก่า  

11 วดัอก้ีาง (อค่ีาง) 

วดัอีกา้งไดมี้การปรับภูมิทศัน์เปรียบเสมือนเป็นใจกลางของเวียงกุมกามมี
การท าซุ้มเพื่อการคา้ขาย แต่ในทางกลบักนับริเวณท่ีมีการจดัท าซุ้มขาย
ของไม่มีนกัท่องเท่ียวไดเ้ขา้มาซ้ือ ไม่มีการประชาสัมพนัธ์ท่ีดีเก่ียวกบัการ
ขายของ และได้มีการท าห้องประชุมรับรองท่ีเป็นห้องกระจก แต่ด้วย
สภาพอากาศท าใหมี้อากาศ ไม่สามารถใชป้ระโยชน์ไดต่้อจากการประชุม 

ตารางที ่4.1 (ต่อ)  
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โบราณสถาน สภาพปัญหา / การจัดการ 

 

ท าให้ปล่อยทิ้งร้างไว ้เน่ืองจากภายในห้องมีอากาศร้อน การจดัท าซุ้มเพื่อ
ขายของแต่ไม่มีพ่อคา้แม่คา้ มาขายจึงท าให้กลายเป็นท่ีพกัของคนไร้ท่ีอยู ่
และเป็นแหล่งรวมของวยัรุ่นในตอนกลางคืน บริเวณใกลโ้บราณสถานได้
มีบา้นจดัสรรเกิดข้ึนมากและติดกบั โบราณสถานมีการบุกรุกของท่ีดิน 

12 วดัธาตุขาว 
เป็นโบราณสถานท่ีติดกบับริเวณถนนสายเชียงใหม่-ล าพนู บริเวณวดัธาตุ
ขาวจะไม่ค่อยมีปัญหาสักเท่าไรเพราะเป็นพื้นท่ีอยู่ร่วมกับชุมชน การ
จดัการสามารถขา้ถึงไดง่้ายข้ึน 

13 วดัหนานช้าง 

วดัหนานชา้งมีพื้นท่ี บริเวณเดียวกนักบัวดัอีกา้ง ไดมี้การบูรณะและจดัท า
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวมีร้านคา้มากมายท่ีเขา้มาสร้างบริเวณวดั ซ่ึงร้านคา้
เหล่าน้ีเป็นร้านท่ีจดัท าให้ชุมชนไดม้าขายของ ให้กบันกัท่องเท่ียว แต่ดว้ย
การขาดการวางแผนท าให้ร้านท่ีเปิดบริเวณนั้นปิดตวัลงไป หลายร้าน 
บริเวณวดัหนานช้าง และปัญหาท่ีพบจะเป็นเร่ืองเก่ียวกับป้ายท่ีบอก
เก่ียวกบัประวติัของวดัหนานช้างท่ีสภาพแข็งแรงแต่ตวัหนงัสือท่ีเขียนลง
ไปบนแผ่นป้ายนั้นไดซี้ดจางลงไปตามกาลเวลา ท าให้นักท่องเท่ียวหรือ
ผูส้นใจอาจจะไดรั้บขอ้มูลท่ีบิดเบือน ออกไป 

14 วดัพระเจ้าองค์ด า 

15 วดัพญามังราย 

2 วดัน้ีเป็นวดัท่ีมีพื้นท่ีบริเวณเดียวกนัและ ดว้ยเส้นทางท่ีเป็นทางชุมชน
ยากต่อการเขา้ถึง จึงท าให้การดูแลเขา้ถึงยากตามมา ป้ายของวดัถูกขโมย
หายไป ไม่มีแผน่ป้ายบอกเก่ียวกบัประวติัศาสตร์ไว ้

16 วดัธาตุน้อย 

วดัธาตุนอ้ยจะมีบริเวณโบราณสถานท่ีไดรั้บการดูแลจากวดัชา้งค ้า แต่ยงัมี
ปัญหาเก่ียวกบัการจดัตั้งป้ายประวติั และป้ายบอกทางท่ีมีการใช้วสัดุไม่
คงทนท าใหป้้าย พงัทลายลงไปไดง่้าย  

 

ตารางที ่4.1 (ต่อ)  
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โบราณสถาน สภาพปัญหา / การจัดการ 

17 วดักู่ไม้ซ้ง 

โบราณสถานกู่ไม้ซ้ง ภายในบริเวณน้ีชาวบ้านได้น าของเก่า มาไว้ท่ี
บริเวณวดั สภาพวดัในปัจจุบนั บริเวณโบราณสถานไดมี้การดูแลตดัหญา้ 
แต่ทางเขา้ ก็มีแต่ป่ารก หญา้ข้ึนสูง ท าให้ไม่สามารถเห็นตวัโบราณสถาน
ได ้

18 วดักู่มะเกลอื 

เส้นทางเขา้โบราณสถานมีแต่หญา้สูงรก ไม่มีการดูแลตั้งแต่ทางเขา้ไป ชม
วดั จนถึงตัววดั ท่ียงัคงหลงเหลือซากโบราณสถานท่ียงัไม่ได้รับการ
บูรณะ ด้วยสภาพท่ีมีแต่หญ้ารก ขาดการดูแลเอาใจใส่ท าให้เป็นจุดรวม
ของผูท่ี้คิดกระท าไม่ดี  ภายในโบราณสถานมีป้ายบอกประวติัความ
เป็นมาแต่ดว้ยกาลเวลาท าใหต้วัหนงัสือเร่ิมเจือจางลงไป 

19 วดักุมกามทปีราม 
โบราณสถานแห่ งน้ี ถูก รุกรานโดยหมู่บ้ าน ท่ี เข้าม าเปิ ด  ใกล้กับ
โบราณสถานและถูกรอบด้วยหมู่บ้านและชุมชน ท าให้เข้าถึงบริเวณ
โบราณสถานค่อนขา้งยาก 

20 วดักุมกามทปีราม

หมายเลข 1  (วดัต้น

ข่อย) 

โบราณสถานวดัตน้ข่อย อยูติ่ดกบัถนนชุมชน บริเวณวดัไดมี้การพฒันา มี
การคา้ขายขา้งโบราณสถานเกิดข้ึน ปัญหาท่ีไดพ้บจะเป็นปัญหาของเร่ือง
ป้ายบอกทาง และส่ือการเรียนรู้ท่ีจะบอกถึง ประวติัความเป็นมา 

21 วดักู่จ๊อกป๊อก 
เป็นวดัท่ีอยูห่่างจากโบราณสถานเวยีงกุมกามออกไป ทางถนนเส้นวงแวน
รอบนอก (ถนนสมโภช 700 ปี) ท าให้นักท่องเท่ียวไม่สามารถรับรู้ได้ว่า
บริเวณน้ียงัมีโบราณสถานหลงเหลืออยู ่

 
 
 
 

ตารางที ่4.1 (ต่อ)  
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4.2.2  สภาพปัญหาของการบริหารจัดการ 
การบริหารจดัการเวยีงกุมกามอยูใ่นพื้นท่ีน้ีมี 2 อ าเภอ โดยมีส่วนราชการรับผิดชอบตั้งแต่  

1. การปกครองตามพระราชบญัญติัปกครองทอ้งท่ี  คือ อ าเภอเมืองและอ าเภอสารภี 
2. การปกครองตามพระราชบัญญัติปกครองท้องถ่ิน  คือ เทศบาลต าบลท่าวงัตาล  เทศบาล

ต าบลหนองผึ้ง และ เทศบาลต าบลหนองหอย  
3. ส านกัศิลปากร ท่ี 8 เชียงใหม่ ดูแลดา้นการบูรณะ ซ่อมแซม โบราณสถาน 

เน่ืองจากพื้นท่ีของเวียงกุมกาม  เป็นชุมชนท่ีอยู่ร่วมกับโบราณสถาน  จึงมีส่วนราชการหลายส่วน
รับผิดชอบดงัสภาพการณ์ปัจจุบนั  กรมศิลปากรจะรับผิดชอบเพียงการขุดคน้ศึกษา  บูรณะและดูแลเฉพาะใน
เขตโบราณสถาน  แต่ถนนหนทางภายในชุมชนเขตเวียงกุมกาม  เทศบาลต าบลจะดูแลในเขตพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ 
รวมทั้ งชุมชนต่างๆในพื้นท่ี  ก็จะมีอ าเภอ  ก านัน  ผู ้ใหญ่บ้านดู  ตลอดจนศูนย์บริการข้อมูล  ก็มีหลาย
หน่วยงานรับผิดชอบ  ตั้งแต่อ าเภอสารภี  เทศบาล  กรมศิลปากร   ดงันั้นจึงจะเห็นว่า  การจดัการพื้นท่ีเวียงกุม
กามมีหลายหน่วยงาน  ท าให้การด าเนินการในภาพรวมมีปัญหา  ไม่เกิดเอกภาพ  ต่างคนต่างท า   จึงท าให้เกิด
ปัญหาการจดัการในภาพรวมให้เกิดประสิทธิภาพ  

ตารางที ่4.2 รายช่ือสถานภาพและทีต่ั้งศาสนสถาน-โบราณสถาน 

ที่ ช่ือวดัและโบราณสถาน 
สถานภาพ ทีต่ั้ง 

ร้าง ไม่ร้าง ต าบล อ าเภอ 

1 วดัเสาหิน   หนองหอย เมืองเชียงใหม่ 

2 วดักู่ขาว   หนองหอย เมืองเชียงใหม่ 

3 วดัพนัเลา   หนองหอย เมืองเชียงใหม่ 

4 วดัศรีบุญเรือง   หนองหอย เมืองเชียงใหม่ 

5 วดักุมกามทีปรามวิหารหมายเลข 1   หนองผึ้ง สารภี 

6 วดักุมกามทีปาราม หมายเลข 1   หนองผึ้ง สารภี 

7 วดักู่มะเกลือ   หนองผึ้ง สารภี 
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ที่ ช่ือวดัและโบราณสถาน 
สถานภาพ ทีต่ั้ง 

ร้าง ไม่ร้าง ต าบล อ าเภอ 

8 วดัหวัหนอง   หนองผึ้ง สารภี 

9 วดักู่ตน้โพธ์ิ   หนองผึ้ง สารภี 

10  วดัชา้งค ้า (กามโถม)   ท่าวงัตาล สารภี 

11 วดัเจดียเ์หล่ียม   ท่าวงัตาล สารภี 

12 วดัปู่ เป้ีย   ท่าวงัตาล สารภี 

13 วดัอีค่าง   ท่าวงัตาล สารภี 

14 วดัธาตุขาว   ท่าวงัตาล สารภี 

15 วดัพระเจา้องคด์ า   ท่าวงัตาล สารภี 

16 วดัพญามงัราย   ท่าวงัตาล สารภี 

17 วดัธาตุนอ้ย   ท่าวงัตาล สารภี 

18 กู่ริดไม ้   ท่าวงัตาล สารภี 

19 กู่ไมซ้ง้   ท่าวงัตาล สารภี 

20 กู่อา้ยสี   ท่าวงัตาล สารภี 

21 กู่อา้ยหลาน   ท่าวงัตาล สารภี 

22 วดักุมกาม(ร้าง)   ท่าวงัตาล สารภี 

23 วดักุมกาม หมายเลข 1   ท่าวงัตาล สารภี 

24 กู่ป้าตอ้ม   ท่าวงัตาล สารภี 

      

ตารางที ่4.2 (ต่อ) 
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ที่ ช่ือวดัและโบราณสถาน 
สถานภาพ ทีต่ั้ง 

ร้าง ไม่ร้าง ต าบล อ าเภอ 

25 วดัอุโบสถ   ท่าวงัตาล สารภี 

26 วดัหนานชา้ง   ท่าวงัตาล สารภี 

จากตารางตั้งกล่าวเป็นการแสดงสถานท่ีตั้งระหวา่งสองอ าเภอท่ีมีโบราณสถานอยูบ่ริเวณอ าเภอ 

4.2.3  ปัญหาของการจัดการแหล่งเรียนรู้และท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 

 จากท่ีเก็บขอ้มูลศึกษามาทั้งหมด   เวียงกุมกามมีสภาพปัญหาของการท่ีจะเขา้ไปเรียนรู้  ทางดา้น
ส่ือการเรียนรู้ รวมทั้งในดา้นการท่องเท่ียว โดยมีการแบ่งปัญหาของการจดัการแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมดงัต่อไปน้ี 

1)  ปัญหาของการเรียนรู้มรดกวฒันธรรมเวียงกุมกาม 
1.1)  ป้ายน าชม ปัจจุบนัไดมี้การจดัท าป้ายน าชมจากกรมศิลปากร จากการส ารวจพบว่า

วสัดุท่ีน ามาใช้ไม่คงทน รวมถึงควรมีการสร้างอติัลกัษณ์ของเวียงกุมกามเพื่อให้ป้ายน าชมมีลกัษณะ
เดียวกนั 

1.2)  ศูนยบ์ริการขอ้มูลเวียงกุมกาม จากการส ารวจพบว่าการจดัห้องแสดง รวมถึง ส่ือวีดี
ทศัน์ภายในศูนยบ์ริการขอ้มูลเวยีงกุมกามไม่เพียงพอ 

1.3)  มคัคุเทศกน์ าชมเป็นมคัคุเทศก์จากชุมชน จากการส ารวจพบวา่มคัคุเทศก์ไม่สามารถ
ส่ือสารกบันกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติได ้ท าใหช้าวต่างชาติไม่สามารถเขา้ใจได ้

2)  ส่ิงอ านวยความสะดวกของการท่องเท่ียวเวยีงกุมกาม 
2.1)  มีป้ายบอกทาง โบราณสถาน และ ศาสนสถานแต่ด้วยการจดัท าป้ายท่ีใช้วสัดุไม่

คงทนต่อสภาพอากาศ เป็นผลท าใหป้้ายบอกทางเส่ือมโทรมตามกาลเวลา 
2.2)  ไม่มีเอกสารแจกแนะน าและแผนท่ีในการเดินทางไปสู่เวยีงกุมกาม 

2.3)  มีท่ีจอดรถ   ห้องน ้ า   ศาลาพกัผ่อน  ร้านคา้อาหาร  น ้ าด่ืม และของท่ีระลึก แต่ไม่
เพียงพอต่อนกัท่องเท่ียว เน่ืองจากสถานท่ีขายของท่ีระลึก 

ตารางที ่4.2 (ต่อ) 
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3)  ส่ือการเรียนรู้ เป็นส่วนหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการจดัท าแหล่งเรียนรู้ แต่ขาดแต่ภายในชุมชน
ยังขาดในเร่ืองของประชาสัมพันธ์  การท ามัลติมี เดีย QR CORD18 ท่ีสนองความต้องการของ
นักท่องเท่ียวท่ีมีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ส่ือสารชนิดต่างๆ ท่ี
สามารถคน้หาจาก รหัสคิวอาร์ ท่ีติดอยูใ่นป้ายเพื่อให้ง่ายในการอ่านและสามารถเก็บขอ้มูลได ้ปัจจุบนั 
(2557) ส านักงานวฒันธรรมจังหวดัเชียงใหม่ และ กรมศิลปากรท่ี 8 ได้มีการท าป้ายแสดงประวติั
ลักษณะน้ีอยู่ 4 ท่ี ได้แก่ วดัปู่ เป้ีย วดัอีก้าง(อีค่าง) วดัหนานช้าง  และวดัช้างค ้ า ท าให้นักท่องเท่ียว
สามารถอ่านขอ้มูลไดส้ะดวกสบายข้ึน  

 
ภาพท่ี 4.39  ป้ายมลัติมีเดีย รหสั คิวอาร์ 

 
พิพิธภัณฑ์และศูนย์บริการข้อมูลเวียงกุมกาม ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติม จากการลงพื้นท่ีได้

พบวา่ภายในศูนยก์ารเรียนรู้ไม่มีพนกังานหรือ ผูใ้ห้ความรู้ภายในศูนยก์ารเรียนรู้ ขา้งในเกิดการรกร้าง
เป็นบา้งห้องเน่ืองจากขาดการดูแลท าความสะอาด มีอุปกรณ์ท่ีแสดงเก่ียวกบัโบราณสถานได้หายไป
จากศูนยข์อ้มูลเวียงกุมกาม สภาพกระจกท่ีแตก ออกไป ท าให้สามารถ น า วตัถุโบราณออกไปได ้ไม่มี
เอกสารประกอบให้แก่นกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาในศูนยข์อ้มูล 

                                                        
18  รหสัคิวอาร์  บาร์โคด้สองมิติชนิดหน่ึง ท่ีประกอบดว้ยมอดูลสีด าเรียงตวักนั มีสัณฐานส่ีเหลี่ยม มีพื้นหลงัสีขาว ท่ีสามารถ 

อ่านไดด้ว้ยเคร่ืองสแกนคิวอาร์ ในโทรศพัทมื์อถือท่ีมีกลอ้ง และสมาร์ตโฟน เพือ่ถอดขอ้มูลในรูปขอ้ความ หรือโปรแกรมช้ี
แหล่งทรัพยากรสากล และอื่นๆ โดยรหสัคิวอาร์น้ี 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A5
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ภาพท่ี 4.40  ศูนยข์อ้มูลเวยีงกุมกาม 

 
ภาพท่ี 4.41  ศูนยข์อ้มูลเวยีงกุมกาม 

 
พิพิธภณัฑ์เคร่ืองใชพ้ื้นบา้น ภายในไดมี้การน าเคร่ืองของใชม้าจดัแสดงให้แก่นกัท่องเท่ียว และ

มีเอกสารประกอบถึงแหล่งท่ีมา โดยมีการน าเคร่ืองใชอ้าทิ งานจกัสาน  เคร่ืองป้ันดินเผา ในอดีตเขา้มา
จดัแสดงภายในพิพิธภณัฑ ์เน่ืองจากไม่มีคนดูแลท าให้ในพิพิธภณัฑ์ขาดการท าความสะอาด 
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ภาพท่ี 4.42  พิพิธภณัฑ์เคร่ืองใชพ้ื้นบา้น 

 
ภาพท่ี 4.43 ภายในพิพิธภณัฑ์เคร่ืองใชพ้ื้นบา้น 

4) ส่ิงอ านวยความสะดวกของการท่องเท่ียว  ปัจจุบนัเวียงกุมกามไดเ้ขา้สู่เมืองแห่งการท่องเท่ียว
ทางประวติัศาสตร์ มีการจดัตั้ ง ศูนยก์ารเรียนรู้ (ศูนยข์อ้มูล) อาคารร้านคา้ มคัคุเทศก์ท้องถ่ิน ชมรม
รถราง รถม้า ท่ีจอดรถ ป้าย ห้องน ้ า โดยส่ิงอ านวยความสะดวกเหล่าน้ีนักท่องเท่ียวสามารถเข้ามา
เลือกใช้บริการได้ภายในวดัช้างค ้ า และวดัเจดีย์เหล่ียม เวียงกุมกามได้จัดท าสถานท่ีรองรับให้แก่
นกัท่องเท่ียว และไดมี้การจดัท าห้องประชุมกระจกเพื่อใช้ในงานประชุมน ้ าแห่งชาติเม่ือปี พ.ศ. 2556  
แต่ปัจจุบนัไดก้ลายเป็นห้องท่ีใชใ้นการสอนเด็กเรียนดนตรีพื้นเมือง แต่สภาพห้องท่ีเป็นห้องกระจกท า
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ให้มีอากาศร้อน และยงัไดมี้การจดัซุ้มขายของภายในวดัอีค่าง วดัหนานชา้งเพื่อให้นกัท่องเท่ียวไดซ้ื้อ
ของฝาก มีสถานท่ีจอดรถ หอ้งน ้าเพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  

 
ภาพท่ี 4.45  หอ้งประชุมกระจก ณ วดัอีค่าง 


