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เวียงท่ากานตั้งอยู่ในเขตต าบลบ้านกลาง  อ าเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่  เป็นเมืองโบราณท่ี
ปรากฏมีหลกัฐานทางกายภาพ  คูเมืองและก าแพงเมือง  ตลอดจนโบราณสถานจ านวนมาก  ซ่ึงกรม
ศิลปากรได้ท าการขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  แต่เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีไม่ค่อยจะ
ไดรั้บความสนใจมีนกัท่องเท่ียวเขา้ชมมากนกั  ทั้งท่ีอยูใ่นเส้นทางท่องเท่ียวท่ีส าคญัทางตอนใตข้อง
จงัหวดัเชียงใหม่  เพื่อให้การจดัการเมืองประวติัศาสตร์เวยีงท่ากาน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรมท่ีเกิดประโยชน์ต่อท้องถ่ิน การศึกษาคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงค์เพื่อ  ศึกษาบริบททาง
ประวติัศาสตร์ ลักษณะกายภาพ ส่ิงแวดล้อมของเมืองโบราณและมรดกวฒันธรรมของเมือง
ประวติัศาสตร์เวยีงท่ากาน  ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่  ตลอดจนศกัยภาพและ
สภาพปัญหาของเมืองโบราณเวียงท่ากานและโบราณสถานในฐานะท่ีแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม  เพื่อเสนอแนวทางของการจดัการเมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากาน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เพื่อการรักษาคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อทอ้งถ่ิน 

 

ผลการศึกษาพบว่า เวียงท่ากาน  เป็นเมืองโบราณท่ีมีเป็นเมืองโบราณท่ีมีอายุอยู่ในสมยัหริภุญไชย  
ลกัษณะกายภาพของเมืองโบราณมีผงัเมืองเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้  ยงัปรากฏหลกัฐานก าแพงเมืองและ
คูเมืองค่อนขา้งชดัเจน  มีโบราณสถานซ่ึงกรมศิลปากรขุดคน้ศึกษาเรียบร้อยแล้วอยู่ทั้งภายในเมือง
และนอกเมืองโดยรอบก าแพงเมือง 14 แห่ง  และอยูไ่กลออกไปในชุมชนใกลเ้คียงโดยรอบอีก 20 แห่ง  
ภายในตวัเมืองเป็นท่ีตั้งของชุมชนหมู่บา้นท่ากาน  ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีมีความเขม้แข็งช่วยปกปักษาดูแล
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โบราณสถานเป็นอยา่งดี ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีไดเ้สนอแนวทางของการจดัการการเมืองประวติัศาสตร์
เวียงท่ากาน ในรูปแบบของกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การเมืองประวติัศาสตร์   
เวยีงท่ากานมีประสิทธิภาพของการเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรม
ต่าง ๆ 7 กิจกรรม ดังน้ี 1) ปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองประวติัศาสตร์และโบราณสถานเวียงท่ากานให้
เหมาะสมต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  2) ปรับปรุงเส้นทางเขา้สู่โบราณสถาน
ในแต่ละแห่ง  และควรมีส่ือความรู้และส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อบริการการเรียนรู้และท่องเท่ียวให้
เหมาะสม 3) จดัตั้ งศูนย์บริการข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 4) จัดกิจกรรมของชุมชนเพื่อสนับสนุน  
ด าเนินการโดยภาคประชาชนในชุมชนบ้านท่ากาน 5) จัดกิจกรรมเสริมต่างๆ เพื่อสร้างความ
เคล่ือนไหวในชุมชน เช่น การจดังานประเพณีของทอ้งถ่ิน  การจดัตั้งร้านคา้เพื่อจ าหน่ายสินคา้ของ
ชุมชน  6)  มีการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกในส่ือต่าง ๆ  เช่น อินเตอร์เน็ต  ส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์ ส่ือ
ทางนิตยสาร รวมถึงป้ายประชาสัมพนัธ์ตามสถานท่ีต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย 7) จดั
เส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากานทั้งรูปแบบของเส้นทาง
การเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมระยะสั้นและระยะยาว ทั้งน้ีกระบวนการดงักล่าวจะท าให้เวียง
ท่ากานบรรลุเป้าหมายของการเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมได้อย่างย ัง่ยืนและมี
ประสิทธิภาพ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ฉ 

Independent Study Title             Historical City Management of Wiang Takan, Banklang Sub-
district, Sanpatong District, Chiang Mai Province for Learning 
Resources and Cultural Tourism 

Author                                Mrs. Pornpan Sarekul  

Degree                                 Master of Arts (Art and Culture Management) 

Advisor                     Assoc. Prof. Dr. Thippawan Tungmungmee  

 

ABSTRACT 
 

WiangTakan is located in Banklang sub district, Sanpatong district, Chiang Mai province and it is a 
historical city which contains physical evidences i.e. city moat and wall, including various historical 
sites, studied and explored by Fine Arts Department. Nevertheless, the city does not attract a lot of 
tourists though it is located on tourism track in the south of Chiang Mai province. In order to 
manage WiangTakan historical city for learning resources and cultural tourism which can bring 
localbenefits, the objective of this study was to learn historical, physical contexts, environment of 
ancient sites and cultural heritages of WiangTakan historical city, Banklang sub district, Sanpatong 
district, Chiang Mai province, including potential and problems of WiangTakan historical city and 
remains as learning resources and cultural tourism. Therefore, the suggestions for historical city 
management of WiangTakan can be implemented for learning resources and cultural tourism in 
order to preserve its values and local benefits. 

The study revealed that WiangTakan was the historical city which had been since Haripunchai age. 
Its physical characteristics showed rectangle city plan and the city wall and moat were still exist. 
There were 14 ancient sites which were explored by Fine Arts Department, located on both outside 
and inside the city, around the city wall, in addition, another 20 ancient sites were further found in 
the nearby villages. The downtown was the location of Takan village and the villagers well 
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conserved the ancient sites. From the study, the author suggested 7 activities for managing the 
historical city of WiangTakan to be more efficient and to support it as learning resourcesand cultural 
tourism. They consisted of 1) improving historical view of the ancient sites to be more appropriate 
for learning resources and cultural tourism, 2) improving the paths to entrance each ancient site and 
develop learning media and facilities to serve appropriate learning and tourism, 3) establishing 
efficient information center, 4) holding supportive community activity which was run by the 
WiangTakan villagers, 5) holding extra activities for community movement such as local festivals, 
community shops, 6) setting proactive public relations such as internet media, television ads, 
magazine ads, including signs which were consistent to target group and 7) determining learning 
trails for cultural tourism for both short and long terms of the WiangTakan historical city. The 
above suggestions can make WiangTakan to achieve the target for being a sustainable and efficient 
learning resources and cultural tourism. 
 

 


