วัดยางกวง : วัดรางในทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของเมืองเชียงใหม

ตั้งอยูที่ฝงตะวันตกของถนนสุริยะวงศ

ตําบลหายยา

อําเภอเมือง

จังหวัด

เชียงใหม การเดินทางเขาถึงที่สะดวกเริ่มจากดานหนาประตูเชียงใหม แลวเลี้ยวซายเขาสู
ถนนสุริยะวงศ ระหวางทางไปยังวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม และโรงพยาบาลรวมแพทย
วัดที่ตั้งอยูใกลเคียงโดยรอบ คือวัดธาตุกลาง(ราง) วัดเลาเสียง(ราง) วัดแสนเสา(ราง) วัด
กูเสือ(ราง) และวัดนันทาราม อันจัดเปนกลุมวัดที่อยูทางดานทิศใตนอกเขตกําแพงเมือง/คู
เมืองสี่เหลี่ยม และอยูภายในเขตกําแพงเวียงชั้นนอก(กําแพงดิน)
สถานภาพปจจุบันของวัดยางกวงเปนวัดราง

ในเขตพื้นที่ดูแลรับผิดชอบของ

สํานักงานพุทธศาสนาแหงชาติ โบราณวัตถุ/ศิลปวัตถุ/โบราณสถาน ที่เปนสิ่งประดิษฐหรือ
กอสรางอันเปนซากเหลือตางๆของวัดนั้น ไดรับความคุมครองตามกฎหมายที่เปน

พรบ.

โบราณสถานฯ พ.ศ.๒๕๐๔ ตามอํานาจและหนาที่รับผิดชอบของกรมศิลปากร วัดยางกวง
ไดรับการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๗ ตอน ๑๐ วันที่
๒๔ มกราคม ๒๕๒๓ เฉพาะขอบเขตโบราณสถานมีขนาดเนื้อที่ ๑ ไร ๓ งาน ครอบคลุมใน
สวนของพระเจดีย (รวมขอบเขตกําแพงแกว) และพระวิหาร ที่ตั้งอยูใกลเคียงทางดานใต
คอนมาทางตะวันตกของสวนองคพระเจดีย (ดูผังประกอบแนบทาย)
อีกทั้งขอมูลวัดรางในเขตเมืองเชียงใหม ที่ไดรวบรวมไวในป พ.ศ.๒๕๒๙ โดย
สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไมปรากฏการลงภาพผังโฉนดขอบเขตและขนาด
เนื้อที่ดินของวัดทั้งหมด
๕๓ ครัวเรือน

เพียงแตระบุไววา

มีผูเชาอาศัยในเขตพื้นที่ของวัดยางกวงนี้ถึง

อันเขาใจวาเนื้อที่ของวัดเดิมคงมีขนาดเนื้อที่กวางขวาง และจัดเปนวัด

- ๑-

สําคัญแหงหนึ่งของเมืองเชียงใหมในอดีต ที่ตั้งอยูในเขตเวียงดินที่พบเรียกในสมัยพญาติ
โลกราช อันแสดงถึงลักษณะกําแพงเวียงชั้นนอกยังไมไดกอกําแพงอิฐไวตอนบน ดังเชน
ที่พบรองรอยหลักฐานในปจจุบัน โดยเฉพาะที่บริเวณปอมทรงโคงกออิฐที่มุมดานตะวันตก
เฉียงใต ซึ่งในปจจุบันกรมศิลปากรบูรณะแลวเสร็จ

การสืบคนประวัติความเปนมาของวัด
จากหลักฐานดานเอกสารโบราณ ที่เกี่ยวของกับดานประวัติการสรางวัดยางกวง
นั้น ยังไมปรากฏเอกสารฉบับใดที่กลาวถึงประวัติวัดนี้ไวอยางชัดเจน กรณีที่เขาใจกันวา
เดิมชื่อวัดรั้วหนางในเขตเวียงรั้วหนางในสมัยพญามังราย

ตามตํานานพื้นเมืองเชียงใหม

และอาจจะเปลี่ยนแปรมาเปนชื่อวัดนางรั้ว ตามการกลาวถึงในโคลงนิราศหริภุญไชย (แตง
ราวป พ.ศ.๒๐๖๐) เพราะเหตุที่ไมมีวัตถุสถานเปนสักขีพยานยืนยันที่ชี้ชัด เชนรูปแบบพระ
เจดียหรือเอกลักษณการกอสรางของวัดอยางอื่นๆ

อีกทั้งกลุมวัดตามเสนทางผานไปยัง

เมืองหริภุญไชยที่กวีแตงขึ้น ก็พบวาผานวัดหลายๆวัด สอดคลองกับหลักฐานวัดรางตางๆ
ในพื้นที่นี้ในปจจุบัน อันตางไปจากกรณีวัดกูคําหลวง (วัดเจดียเหลี่ยม-เวียงกุมกาม) ที่กวี
กลาวถึงไวดวยเชนเดียวกัน
ประวัติการสรางไวดวย

โดยระบุรูปพรรณสัณฐานขององคเจดียของวัด

พรอมบอก

เฉพาะอยางยิ่ง ตองเขาใจไวดวยวาระยะกอนหนาพระเจากาวิละ

จะเขามาฟนฟูบูรณะเมืองใหมใหมีสภาพเปนเหมือนเชนเมืองดีดังเดิมนั้น เมืองเชียงใหมได
มีสภาพที่รางกลายเปนปารกชัฏไปราว ๒๐-๓๐ ป กลุมคนตางๆที่เขามาอาศัยอยูใหมใน
ระยะหลังนี้ สวนใหญก็มาจากการกวาดตอนเขามาของพระเจากาวิละ ตามนโยบาย เก็บผัก
ใสซา เก็บขาใสเมือง ที่เปนการเอาคนเขามาตั้งถิ่นฐาน และเปนแรงงานฟนฟูบูรณะเมือง
เชียงใหมอีกครั้ง
เนื่องจากการที่ วัดสวนใหญในเขตเมืองเชียงใหมไมพบหลักฐานชื่อเดิม และ
ไมมีขอมูลเอกสารประวัตก
ิ ารสรางวัดเดิมในระยะลานนารุงเรือง ยกเวนวัดสําคัญที่มีเอกสาร
ที่กษัตริยหรือขุนาง/นายทหาร/คหบดี/ชุมชนชาวบานที่ไดสรางไว

หรือวัดที่พบหลักฐาน

จากจารึก หรือเอกสารอื่นๆที่ระบุเชื่อมโยงไปถึงไวอยางชัดเจนนั้น การสืบคนประวัติของวัด
ก็ไดจากการวิเคราะหชื่อของวัด เชนในกรณีของชื่อวัดยางกวงนี้ พิจารณาวาชื่อเดิมของวัด
ไมปรากฏหลักฐานอยางชัดเจน

แตเปนชื่อวัดที่ใชเรียกกันในระยะหลังในระยะตั้งแตสมัย

ตนกรุงรัตนโกสินทรเปนตนมา โดยอาจจะเรียกชื่อวัดตามลักษณะสิ่งกอสรางตางๆของวัด
หรือสภาพแวดลอมบริเวณวัด ที่อาจจะเปนตนไม/ถนน/แมน้ํา/ยานการคา หรือที่อยูอาศัย
่ เมืองที่กลุมคน
หรือตามชาติพันธุของคน/กลุมคนที่อาศัยอยูในเขตวัดนี้แตเดิม หรือตามชือ
ที่ไดถูกกวาดตอนหรืออพยพจากมา ฯลฯ ซึ่งวัดชื่อยางกวง ไดปรากฏชื่อวัดนี้เหมือนกับชื่อ
วัดๆหนึ่งในเมืองเชียงตุง

จึงทําใหวิเคราะหไดวา

กลุมคนที่ถูกกวาดตอนอพยพมาตัง้ ถิ่น

ฐานใหมในบริเวณวัดนี้ เปนชาวเขินจากเมืองเชียงตุง และเรียกชื่อวัดแหงนี้วาวัดยางกวง
เพื่อรําลึกถึงวัดในเขตตําบล/หมูบานเดิมของคนกลุมนี้

- ๒-

เจดียทรงมณฑป ๘
เหลี่ยมที่มีเครื่องยอด
เปนทรงระฆัง ๘
เหลี่ยม รวมถึงสวน
บัลลังก ปลองไฉน
และปลียอด ปจจุบัน
กําลังกอสรางศาลา
บาตร หรือวิหารคต
โดยรอบองคพระเจดีย
แมวา

เราจะยังไมพบเอกสารโบราณที่บอกไดถึงประวัติการสรางวัดยางกวง

อยางตรงๆหรือเดนชัด วาใครเปนผูสราง สรางเมือ
่ ป พ.ศ.ใด หรือเปนวัดของกลุมคนชาติ
พันธุใด

แตพิจารณาไดวา

วัดนี้ไดสรางในสมัยประวัติศาสตรของลานนาในชวงเวลาที่

ลานนาเปนเอกราช คือในระยะตั้งแต พ.ศ.๑๘๓๙-๒๑๐๐ อยางแนนอนที่สุด หรืออาจจะ
อนุมานใหแคบลงไดในชั้นนี้ วามีอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๒๐ คือระหวาง พ.ศ.๑๙๐๑๒๐๐๐ เพราะเปนระยะทีล
่ านนากําลังเขาสูยุคทองหรือสมัยรุงเรือง ราวปลายพุทธศตวรรษ
ที่ ๒๐ หรือในรัชกาลของพญาติโลกราช (พ.ศ.๑๙๘๕-๒๐๓๐)
หลักฐานสําคัญ ที่จะเปนตัวบงบอกถึงอายุสมัยของวัดอีกไดประเภทหนึ่ง คือ
หลักฐานดานโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ลักษณะรูปแบบผังการกอสรางวัด และลักษณะทาง
ศิลปะสถาปตยกรรมของสิ่งกอสราง

ที่เปนโบราณสถานแหงตางๆของวัด

ซึ่งการเขาไป

ดําเนินงานโบราณคดีในพื้นที่ ดานการขุดแตง/ขุดคนในพื้นที่ อันเปนขั้นตอนแรกของการ
อนุรักษ จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง เพราะนอกจากจะไดทราบถึงประวัติความสําคัญของวัด
ในอดีต จากบรรดาหลักฐานดานโบราณวัตถุสถาน ที่พบจากการขุดแตงและขุดตรวจ/ขุด
คน ที่อาจจะมีลักษณะรูปแบบที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว หรือมีลักษณะรวมกับโบราณวัตถุ
สถานที่อื่นๆ อันเปนผลดีตอการศึกษาดานประวัติศาสตร-โบราณคดีในพื้นที่ โดยสามารถ
นํามาประมวลประกอบการพิจารณาไดถึงระยะสมัยการกอสราง และระยะเวลาของการดํารง
อยูของวัด

การวิเคราะหผังรูปแบบการกอสรางวัด และลักษณะทางศิลปะสถาปตยกรรม
จากสภาพรองรอยหลักฐานของสิ่งกอสราง ที่เปนพระเจดียประธาน และวิหาร
ของวัดยางกวง

แสดงถึงการเขามาฟนฟูบูรณะวัดกันใหมในระยะตนรัตนโกสินทร

หรือ

ตั้งแตสมัยพระเจากาวิละ (พ.ศ.๒๓๒๕-๒๓๕๖) เปนตนมา อันดูไดจากความสมบูรณของ
ของรูปทรงของพระเจดีย และพระประธานในพระวิหาร พรอมลวดลายการ ปดทองลองชาด
บนแผนไมในสวนโครงสรางตางๆของเครื่องหลังคา (ชํารุด) เชนเดียวกับสวนของกําแพง
ที่คลายจะเปนกําแพงแกวของสวนองคพระเจดียประธานในปจจุบัน

- ๓-

ซึ่งแทจริงนาจะมา

กอสรางกันในระยะหลัง

พรอมกับการฟนฟูบูรณะวัดนี้ขึ้นใหมในระยะตนรัตนโกสินทรเปน

ตนมา แตจากการที่ทางดานทิศตะวันออกขององคพระเจดีย มีพื้นที่ลักษณะเปนเนินดินใน
ระดับที่สูงกวาระดับผิวดินปจจุบันนั้น

วิเคราะหวานาจะเปนที่ตั้งของสวนพระวิหารเดิม

เคยสรางคูกันกับพระเจดียทางดานหนา

ที่

อันสอดคลองกับหลักฐานเศียรพระพุทธรูป(แสน

แสว)สําริด ที่มีพุทธลักษณะแบบพระสิงห (พระพุทธสิหิงค) ซึ่งพบที่วด
ั นี้ ปจจุบันเก็บ
รักษาและจัดแสดงอยูที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงใหม

จากขนาดพระเศียรที่มีขนาด

ใหญ ความสูงรวม ๒ เมตรนั้น ทําใหอนุมานไดถึงขนาดรูปองคเต็มของพระประธาน ที่เคย
ประดิษฐานในพระวิหารเดิมของวัด และมีความสัมพันธกับขนาดของพระวิหารเดิม ที่ควรมี
ขนาดใหญมากเชนเดียวกัน

พระประธานในวิหาร ที่โครงสราง
หลังคาและเสาสวนใหญพังทลายลง
โดยที่ผนังไมดานหลังรวมถึงขื่อแป
ยังคงมีรองรอยการปดทองลองชาด
เปนรูปอดีตพุทธ และลายพรรณ
พฤกษาในหลายรูปแบบ

สวนพระวิหารหลังปจจุบัน นาจะเปนพระวิหารหลังใหม ที่สรางกันขึ้นมาใหมใน
ระยะฟนฟูบานเมืองสมัยหลัง
สงลูกหลานบวชเรียนกัน

จนกระทั่งระยะหลังตอมาอีก ทีค
่ นในเมืองเชียงใหมไมนิยม
เปนสาเหตุทําใหวัดตางๆขาดแคลนพระสงฆเขามาจําพรรษา

และปฏิบัติศาสนกิจ จนในที่สุดหลายๆวัดไดรางลงไป ซึ่งขอมูลในปจจุบัน พบหลักฐานที่
ปรากฏชื่อวัดในเอกสารโบราณอีกจํานวนมากถึง ๕๖ วัด แตไมปรากฏวามีหลักฐานโฉนด
ที่ดินของวัด รวมถึงกรณีของวัดยางกวง(ราง)แหงนี้ดวย
ดานลักษณะทางศิลปะสถาปตยกรรมของวัดยางกวง(ราง)นั้น
สิ่งกอสรางที่เปนโบราณสถานสําคัญของวัดคือ

องคพระเจดียประธาน

เอกลักษณของ
อันมีรูปทรงแบบ

มณฑป ๘ เหลี่ยมยอดระฆัง กอสรางดวยอิฐถือปูนเปนทรง ๘ เหลี่ยม ตัง้ แตสวนฐานเขียง
ตอนลาง สวนหองมณฑปที่มีซุมจระนํา ที่แตเดิมเคยประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่งปูน
ปน (ยังคงเหลือหลักฐานอยูบางบางซุม) มีกรอบซุมประดับลวดลายปูนปน คลายกับของ
วัดเจดียปอง(เชียงโฉม) สวนมาลัยเถา องคระฆัง และเหนือขึ้นไปจนถึงสวนปลองไฉน ก็
ลวนสรางเปนแบบ ๘ เหลี่ยมทั้งสิ้น จนสามารถกลาวไดวา เจดียรูปแบบนี้ปรากฏพบเห็นที่

- ๔-

วัดยางกวงแหงนี้เพียงที่เดียว
การดูแลซอมแซมบูรณะ

แตในสภาพปจจุบันขององคเจดียประธานนี้พบวา

หลายจุดปรากฏรอยแตกราว

เสื่อมสภาพผุกรอนยุยสลาย

ยังขาด

ปูนฉาบผิวหลุดรอน อิฐก็เริ่มชื้น

ซึ่งจากรูปแบบองคพระเจดียดังกลาวประมาณอายุการสราง

(หรือซอมบูรณะ)ในรุนตนพุทธศตวรรษที่

๒๑

และวิเคราะหตอไปไดวามีรูปแบบ

ที่มี

วิวัฒนาการคลี่คลายมาจากเจดียทรงมณฑป ๔ เหลี่ยม ผสมกับเจดียปอง (หนาตาง)
ลักษณะเดียวกับเจดียวัดเชียงโฉม วัดพวกหงส และวัดร่ําเปง(ตะโปธาราม) ที่เปนทรง
มณฑปแบบกลม ลด ๕ ชั้น ที่ชางกอสรางโบราณไดปรับประยุกตจากทรง ๔ เหลี่ยมลด
ชั้น ดังเชนเจดียกูคํา วัดเจดียเหลี่ยม-เวียงกุมกาม แตที่ซุมจระนําของเจดียวัดยางกวงได
ทําเพียงชั้นเดียว และทําชั้นหนากระดาน ๘ เหลี่ยมซอนลดชั้นเหลื่อมกันตอนลางลงมา
ซึ่งการมีรูปแบบเจดียที่หลากหลายในเขตเมืองเชียงใหมนั้น ยอมแสดงถึงพุทธศาสนาวามี
ความเจริญรุงเรือง ผูคนพลเมืองมีความสุขสงบมีสุนทรียภาพ และชางกอสรางมีความคิด
สรางสรรคกน
ั อยางหลากหลายนั่นเอง

โบราณวัตถุที่พบจากการขุดดินทํารากฐานประตูโขงหนาวัด

แนวทางการอนุรักษและพัฒนา
วัดยางกวงแหงนี้ มีสภาพที่ไมแตกตางกับวัดรางอีกจํานวนกวา ๗๕ วัดในเขต
ตัวเมืองเชียงใหม ปรากฏหลักฐานที่เปนโฉนดที่ดินในทะเบียนวัดรางของทางราชการ แต
สวนใหญขาดการเขาไปดูแลรักษาในพื้นที่

เพราะเปดใหเอกชนและราชการเขาไปเชา

อาศัยหรือทําประโยชน โดยภายหลังจากปรับเปลี่ยนโครงสรางระบบราชการที่ผานมา จาก
ที่แตเดิมนั้น

วัดรางเคยอยูในความดูแลของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และสํานักงาน

ศึกษาธิการอําเภอตางๆ

จวบจนถึงปจจุบัน

วัดรางไดยายมาอยูในความควบคุมดูแลและ

รับผิดชอบของสํานักงานพุทธศาสนาแหงชาติ

ที่ยังคงมีหนาที่หลักดานการจัดเก็บเงินคา

เชา และเขาทําผลประโยชนตางๆในเขตที่ดินของวัดราง แมวาวัดรางหลายๆแหง พบการ
บุกรุกเขาไปอาศัยหรือทําประโยชนอยางผิดกฎหมาย และวัดรางแทบทั้งหมด พระเจดีย
(ที่จัดเปนสิ่งกอสรางหลักของวัด โดยสรางใกลเคียงควบคูกันกับพระวิหาร ที่สวนใหญหัน
หนาวิหารออกไปทางทิศตะวันออก ตามคติทิศเดียวกันกับเมื่อครั้งที่พระพุทธเจาตรัสรู อัน
เปรียบพระประธานที่ประดิษฐานในพระวิหารนั้น เปนเสมือนองคพระสัมมาสัมพุทธเจา) ถูก

- ๕-

ลักขุดเจาะทําลายเพื่อหากรุตามสวนตางๆ

อันเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดการพังทลาย

เสียหาย บางแหงเจดียถูกไถทิ้งเพื่อสรางอาคารศูนยการคา หรือโครงการบานจัดสรร ฯลฯ
นอกจากนี้ยังพบวาวัดรางหลายๆแหงตกสํารวจ
เชนเดียวกับในสวนของพระวิหาร

และตั้งอยูในเขตโฉนคที่ดินของเอกชน

ที่มีโครงสรางเสาและหลังคาตอนบนเปนเครื่องไมที่

เสื่อมสลายลงไปกับกาลเวลา มีสภาพเปนเนินดินที่ยังคงเหลือหลักฐานในสวนฐานที่สราง
กออิฐถือปูน เชนเดียวกับสวนของบันได ฐานเสา แทนแกวชุกชีพระประธาน รวมถึงพระ
ประธานและกลุมพระอันดับ

ซึ่งอาจถูกเคลื่อนยายไปกอนหนาแลว

สิ่งกอสรางแปลกปลอมใหมๆที่เขามาสรางรุกล้ําเขตวัดราง

ทั้งนี้ยังไมรวม

ที่พบเห็นไดโดยทั่วไปในเขต

เมืองเชียงใหม เชนการสรางถนนผากลางวัดที่วัดโลกโมฬี สรางถนนผาทับวิหารหลวงพอ
ขาว วัดอินทขิล-สะดือเมือง รวมถึงการออกเอกสารสิทธิที่ดน
ิ ทับที่ดินวัดรางกรณีวัดเชียง
ของ ดานหนาประตูเชียงใหมที่เหลือที่ดินเขตวัดหางออกมาจากฐานเจดียดานละประมาณ
๑ เมตร

รวมถึงมีผลพวงประเด็นปญหาอื่นๆตามมาอีกมากมาย โดยเฉพาะ เรื่องความไม

สวยงามของเมือง (Getting ugly)
ในสวนงานของกรมศิลปากร ที่มีหนาที่ตรวจตราและดูแลรักษาโบราณสถานที่
ตั้งอยูในเขตวัดรางตางๆนั้น

ในทางปฏิบัติในระยะเวลาที่ผานมา

ไดเขาไปดําเนินการ

อนุรักษโบราณสถานที่เปนเจดีย-วิหารของวัดรางหลายๆแหง โดยเฉพาะ ในพื้นที่เขตตอน
ใตในเขตวงโอบกําแพงดินนี้

เชนที่เจดียวัดธาตุกลาง

เจดียวัดกูเสือ

เจดียวัดเลาเสียง

เจดียวัดแสนเสา และสิ่งกอสรางหลายๆแหงในเขตวัดสังกา ที่ปจจุบันวิทยาลัยนาฏศิลป
เชียงใหมไดเขาไปใชพื้นที่ในเขตวัดรางแหงนี้

เปนตน

แตปญหาที่เกิดขึ้นกับวัดรางใน

เมืองเชียงใหม แทที่จริง ก็คือการมีสิ่งกอสรางแปลกปลอมรุกล้ําเขาไปในเขตวัดรางตางๆ
ทั้งจากการเอาที่ดินเขตวัดรางไปใหเอกชนและสวนราชการเชา/ทําประโยชน และการออก
เอกสารสิทธิที่ดิน(โฉนด)ทับที่วัดดังกลาวไวแลวขางตน
กรณีของวัดยางกวง ที่กําลังขอยกใหเปนวัดมีพระสงฆจําพรรษานั้น มีบทเรียน
สําคัญที่ผานมาของวัดโลกโมฬี ที่ไปสรางวิหารใหมทับซากฐานอาคารบางประเภท เพราะ
ไมทําการขุดแตงใหแลวเสร็จ

หรือที่วัดเจ็ดลิน

จากการสรางวิหารใหมหลังใหญยกพื้น

สูงขึ้นมากกวาพื้นวิหารเดิม ที่กรมศิลปากรขุดแตงและบูรณะเสริมความมั่นคงแลวเสร็จ ทํา
ใหพื้นวิหารใหมปดทับลวดลายปูนปนของฐานชุกชีพระประธานแทบทั้งหมด ดังนั้น การคิด
จะยกวัดรางใหเปนวัดมีพระสงฆอยูจําพรรษา และมีกิจกรรมปฏิบัติประโยชนศาสนกิจตางๆ
นั้น

ไมสมควรไปกอสรางสิ่งกอสรางใดๆในเขตโบราณสถาน

ที่กรมศิลปากรประกาศขึ้น

ทะเบียนไวแลว (เขตโบราณสถานของวัดยางกวง เนื้อที่ ๑ ไร ๓ งาน –ดูผังแนบทาย)
ขณะเดียวกันก็ควรไดจัดหางบประมาณ

เพื่อมาดําเนินการขุดแตงศึกษา

และออกแบบ

บูรณะตามหลักฐานรองรอยการกอสรางของสิ่งกอสรางเดิม ที่พบภายหลังการขุดแตงแลว
เสร็จ และสุดทายการบูรณะ ก็ตองใหดําเนินการตามระเบียบของกรมศิลปากร วาดวยการ
อนุรักษโบราณสถาน พ.ศ.๒๕๒๘ อยางเครงครัด.

- ๖-

สภาพพระวิหารดานหนา มีตน
โพธิ์ขนาดเขื่องขึ้นเจริญเติบโต
ที่ตีนบันไดขางซาย ปจจุบันได
ถูกตัดกิ่งกานสาขา ไมเหลือรม
เงาบังแดดฝน

การกอสรางโขงประตูวัด
ของใหม และกําแพงวัดทาง
ดานหนาทิศตะวันออก

ซุมจระนําขององคพระเจดีย
ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปน
ประทับนั่ง ที่ยังคงปรากฏอยู
ในบางซุม

- ๗-

พระเศียรพระพุทธรูปสําริด พระแสนแสว ปจจุบันไดนํามาจัดแสดงอยูที่พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติเชียงใหม โดยไดชะลอขนยายออกไปจากเขตของวัดยางกวง(ราง)

- ๘-

เจดียวัดธาตุกลาง(ราง) เมื่อมองไปจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวัดยางกวง(ราง)

สภาพชุมชนและบานเรือนสิ่งกอสรางปจจุบัน
ชั้นใน และตําแหนงที่ตั้งของวัดยางกวง(ราง)

- ๙-

ในพื้นที่เขตตอนใตกําแพงเมืองเชียงใหม

ผังแนบทายประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานวัดยางกวง (เขตโบราณสถาน ๑ ไร ๓ งาน)
ไกรสิน อุนใจจินต
สนง.ศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม
เรียบเรียง : กรกฎาคม ๒๕๔๙
เอกสารอางอิง : วัดรางในเวียงเชียงใหม ,จัดพิมพโดย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(พ.ศ.๒๕๒๙)

- ๑๐-

