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บทที ่3 

 

วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 

การคน้ควา้อิสระเร่ือง  “การจดัการเมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากาน ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม” มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาบริบท
ทางประวติัศาสตร์ ลักษณะกายภาพ ส่ิงแวดล้อมของเมืองโบราณและมรดกวฒันธรรม  ตลอดจน
ศกัยภาพและสภาพปัญหาของเมืองโบราณเวียงท่ากานและโบราณสถานในฐานะท่ีแหล่งเรียนรู้และ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  เพื่อเสนอแนวทางของการจดัการเมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากาน ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เพื่อการรักษาคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อทอ้งถ่ิน มีขั้นตอน
และวธีิการศึกษาประกอบดว้ยหวัขอ้ต่าง ๆ  ดงัน้ี 

3.1  รูปแบบการวจิยั 
3.2  การศึกษาภาคเอกสาร ทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดทฤษฎี 
3.3  การศึกษาเมืองโบราณเวียงท่ากานและโบราณสถานของเวียงท่ากาน อ าเภอสันป่าตอง 

จงัหวดัเชียงใหม่ 
3.4  การศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของภาคประชาชนชาวบ้านท่ากานต่อการจดั

การเมืองประวติัศาสตร์เวยีงท่าทานเพื่อใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  
3.5  การศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการจดัการเมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากานเพื่อให้เป็น

แหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
3.6  แนวทางการจัดการการเมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากานเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
 
ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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3.1 รูปแบบกำรวจัิย 

เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาบริบททางประวติัศาสตร์ ลกัษณะกายภาพ 
ส่ิงแวดล้อมของเมืองโบราณและมรดกวฒันธรรม  ตลอดจนศกัยภาพและสภาพปัญหาของเมือง
โบราณเวียงท่ากานและโบราณสถานในฐานะท่ีแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเพื่อเสนอ
แนวทางของการจัดการเมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากาน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม เพื่อการรักษาคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อท้องถ่ินโดยใช้วิธีการศึกษาในรูปแบบ             
สหวทิยาการ (Interdisciplinary  Research)  และน าเสนอผลการวจิยัในรูปแบบพรรณนา 

 
3.2 กำรศึกษำภำคเอกสำร ทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดทฤษฎ ี

เป็นขั้นตอนการศึกษาภาคเอกสาร  เพื่อทบทวนสถานะภาพความรู้ท่ีเก่ียวกบัประวติัศาสตร์และความ
เป็นมาของเวียงท่ากาน  รวมทั้งมรดกวฒันธรรมของเมืองโบราณเวยีงท่ากาน  ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎี 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาคร้ังน้ี  โดยท าการศึกษาค้นควา้จากหนังสือ เอกสาร 
ส่ิงพิมพ ์และงานวิจยั ในห้องสมุดต่าง ๆ   ดว้ยวิธีการสืบคน้ขอ้มูลและเรียบเรียงล าดบัความส าคญัน า
ขอ้มูลมาจดัระเบียบและเรียบเรียง  ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัน้ี 

(1)   สถานะภาพความรู้เก่ียวกบัเวียงท่ากาน 
  (1.1)   ประวติัศาสตร์ของเวยีงท่ากาน 
  (1.2)   หลกัฐานทางโบราณคดีของเวยีงท่ากาน 
(2)   แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี 
(3)  เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  (3.1)  เอกสารและหนงัสือ 
  (3.2)  งานวจิยั  
(4)   กรอบแนวคิดการศึกษา 
 
ดงัรายละเอียดท่ีน าเสนอผลการศึกษาในบทท่ี 2 
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3.3   กำรศึกษำเมืองโบรำณเวยีงท่ำกำนและโบรำณสถำนของเวียงท่ำกำน อ ำเภอสันป่ำตอง จังหวดัเชียงใหม่ 

เป็นขั้นตอนของการศึกษาเมืองโบราณเวยีงท่ากานและโบราณสถานของเวยีงท่ากาน อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชียงใหม่  ซ่ึงเป็นการศึกษาทั้ งภาคเอกสารและภาคสนาม ท าการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการ
สังเกตการณ์และสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) จากกลุ่มตวัอย่าง (Sample) 
ซ่ึงได้มาด้วยวิธีการการสุ่มแบบจงใจ (Purposive Sampling) จากผูรู้้ ผูอ้าวุโส ผูน้ าชุมชุมชน และ
ผูท้รงคุณวุฒิท่ีเก่ียวขอ้ง อย่างไม่จ  ากดัจ านวนผูใ้ห้สัมภาษณ์ จนไดข้อ้มูลครบถ้วน เพื่อให้ไดข้อ้มูล
เก่ียวกับบริบทของท่ีตั้ ง ลักษณะกายภาพเมืองโบราณเวียงท่ากาน และโบราณสถานในเขตเมือง
โบราณเวยีงท่ากาน รวมทั้งชุมชนบา้นท่ากาน ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมี
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่ียนิดีใหเ้ปิดเผยนาม ดงัน้ี 

1)  คุณสุวทิย ์ อาทิตย ์อาสาสมคัรทอ้งถ่ินดูแลและรักษามกรดกวฒันธรรม 
2) คุณกรรณิการ์ เสริมเกษมชูศกัด์ิ  พนักงานประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง  

อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
3)  คุณ ชูศัก ด์ิ  ศิ ริวนกูล  ประธาน  อาสาสมัครท้องท้องถ่ินในการดูแลรักษามรดก 

ศิลปวฒันธรรม เวยีงท่ากาน อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่   
4)  คุณพิชญ์สินี  ทศัน์นิยม ผูช้่วยผูอ้  านวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส านกังาน

เชียงใหม่ 
5)  คุณสวรรษ  หัตจนัทร์ติ ประธาน อสม.เวียงท่ากาน  ต าบลบา้นกลาง  อ าเภอสันป่าตอง 

จงัหวดัเชียงใหม่ 
6)  คุณชชัฎาภรณ์  พงษ์ปานายวิชาญ  พนกังานประจ า องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นกลาง  

อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
7)  คุณนายวชิาญ  หลา้ป้อ  ปราญชาวบา้น 
8) คุณวฒิุกุล  มณีดวงฤทธ์ิ ขา้ราชการส านกัศิลปากรท่ี 8 จงัหวดัเชียงใหม่  
9)  คุณสวรรค ์แควน้ไธสง นายกสมาคมสหพนัธ์ธุรกิจท่องเท่ียวภาคเหนือ จงัหวดัเชียงใหม่ 
10)  คุณอนันธรณ์  โหจินดารัตน์ อุปนายกสมาคมสหพนัธ์ธุรกิจท่องเท่ียวภาคเหนือ จงัหวดั

เชียงใหม่ 

เม่ือไดข้อ้มูลดงักล่าวมาแลว้  ไดต้รวจสอบขอ้มูล จดัระเบียบ และเรียบเรียงเป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัท่ีตั้ง  
ลกัษณะกายภาพเมืองโบราณเวียงท่ากาน และโบราณสถานในเขตเมืองโบราณเวียงท่ากาน รวมทั้ง
ชุมชนบา้นท่ากาน  ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่  และน ามาท าการวิเคราะห์ให้
เห็นคุณค่าและศกัยภาพ  ตลอดจนปัญหาของเมืองโบราณและโบราณสถานเวียงท่ากานในฐานะท่ี
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แหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  แลว้น าผลมาเรียบเรียงและน าเสนอ  ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้
ดงัน้ี 

1)   การศึกษาเมืองโบราณเวยีงท่ากานและโบราณสถานของเวยีงท่ากาน  อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

 1.1)  ท่ีตั้งและเส้นทางคมนาคม 
  1.2)  ลกัษณะกายภาพของเมืองโบราณเวยีงท่ากาน 

1.3)  ชุมชนบา้นท่ากานและส่ิงแวดลอ้มของเมืองโบราณเวยีงท่ากานในปัจจุบนั 
1.4)  ประวติัการด าเนินการเก่ียวกบัเมืองโบราณเวยีงท่ากานในช่วงเวลาท่ีผา่นมา 
1.5)  โบราณสถานในเขตเมืองโบราณเวยีงท่ากานและใกลเ้คียง 

  1.5.1)  โบราณสถานภายในเมืองโบราณเวยีงท่ากาน 
  1.5.2)  โบราณสถานภายนอกโดยรอบเมืองโบราณเวยีงท่ากาน 

2)   การวเิคราะห์คุณค่า  ศกัยภาพและสภาพปัญหาของเมืองโบราณและโบราณสถานเวียงท่ากาน 

2.1)  การวิเคราะห์คุณค่าความส าคญัของเมืองโบราณเวียงท่ากานและโบราณสถานใน
ฐานะท่ีเป็นแหล่งประวติัศาสตร์และมรดกทางวฒันธรรม 

2.2)  การวิเคราะห์ศกัยภาพและสภาพปัญหาของเมืองโบราณเวียงท่ากานและโบราณสถาน
ในฐานะท่ีแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

ดงัรายละเอียดท่ีไดน้ าเสนอในบทท่ี 4 
 

3.4  กำรศึกษำควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของภำคประชำชนชำวบ้ำนท่ำกำนต่อกำรจัดกำรเมือง
ประวตัิศำสตร์เวยีงท่ำกำนเพือ่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 

เป็นขั้นตอนการศึกษาเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากภาคประชาชนในชุมชนหมู่บา้นท่ากาน หมู่ท่ี 5  
ต าบลบา้นกลาง  อ าเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่  ซ่ึงท่ีตั้งเป็นชุมชนส่วนใหญ่อยู่ภายในบริเวณ
ภายในตวัเมืองโบราณและโดยรอบ  ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียต่อการจดัการเมืองประวติัศาสตร์
เวียงท่ากานเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  เพื่อจะได้ความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะมาประกอบในการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการจดัการท่ีเหมาะสมในการจดัการการเมือง
ประวติัศาสตร์เวยีงท่ากานเพื่อใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมต่อไป 
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การด าเนินการในส่วนน้ีผูศึ้กษาใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group discussion)  ซ่ึงเป็นวิธีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากการสนทนาของผูใ้ห้ขอ้มูล  ซ่ึงคือภาคประชาชนในชุมชนหมู่บา้นท่ากาน หมู่ท่ี 5  
ต าบลบา้นกลาง  อ าเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่  ซ่ึงจะเป็นกลุ่มตวัอยา่ง (Sample) ท่ีคดัเลือกดว้ย
วิธีการการสุ่มตวัอย่างแบบจงใจ (Purposive Sampling) จากประชาชน ผูน้ าชุมชน ผูอ้าวุโส  ผูใ้หญ่บา้น
และกรรมการชุมชน ตลอดจนนกัวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 12 คน ในประเด็นการสนทนาเก่ียวกบั
แนวทางของการจดัการท่ีเหมาะสมให้เมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากานเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรมต่อไป  ซ่ึงมีรายช่ือผลของผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่มดงัน้ี 

1)  คุณสุวทิย ์ อาทิตย ์อาสาสมคัรทอ้งถ่ินดูแลและรักษามกรดกวฒันธรรม 
2)  คุณกรรณิการ์  เสริมเกษมชูศกัด์ิ  พนักงานประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง  

อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 
3)  คุณ ชูศัก ด์ิ   ศิ ริวนกูล   ประธานอาสาสมัครท้องท้องถ่ินในการดูแล รักษามรดก 

ศิลปวฒันธรรม   เวยีงท่ากาน อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่   
4)  คุณพิชญสิ์นี  ทศัน์นิยม  ผูช่้วยผูอ้  านวยการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ส านกังานเชียงใหม่ 
5)  คุณสวรรษ  หัตจนัทร์ติ   ประธาน อสม.เวียงท่ากาน  ต าบลบ้านกลาง  อ าเภอสันป่าตอง 

จงัหวดัเชียงใหม่ 
6)  คุณชชัฎาภรณ์  พงษ์ปา พนกังานประจ า องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นกลาง  อ าเภอสันป่าตอง 

จงัหวดัเชียงใหม่ 
7)  คุณนายวชิาญ   หลา้ป้อ  ปราชญช์าวบา้น 
8) คุณวฒิุกุล  มณีดวงฤทธ์ิ  ขา้ราชการส านกัศิลปากรท่ี 8 จงัหวดัเชียงใหม่  
9)  คุณสวรรค ์ แควน้ไธสง  นายกสมาคมสหพนัธ์ธุรกิจท่องเท่ียวภาคเหนือ จงัหวดัเชียงใหม่ 
10)  คุณอนนัธรณ์  โหจินดารัตน์  อุปนายกสมาคมสหพนัธ์ธุรกิจท่องเท่ียวภาคเหนือ จงัหวดั

เชียงใหม่ 
11) ผูใ้หญ่บา้นท่ากาน ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม ่
12)  คุณค าดวง  มณีดวงฤทธ์ิ  อดีตประมาณ อสมศ. คนแรก ต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง 

จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) คร้ังน้ี ใชส้ถานท่ีสนทนากลุ่มท่ีศาลาประชาคมบริเวณกลุ่ม
โบราณสถานกลางเวียงบา้นท่ากาน และใช้เวลาสนทนากลุ่มประมาณ 2 ชัว่โมงโดยมีผูศึ้กษาท าหน้าท่ี
เป็นผูด้  าเนินการสนทนา (Moderater) ในประเด็นการสนทนาเก่ียวกบัแนวทางของการจดัการให้เวียงท่า
กานเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน ซ่ึงสรุปผลการสนทนากลุ่ม ดงัน้ี 
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1)  การท่ีจะจดัการอนุรักษแ์ละพฒันาใดๆ ท่ีเก่ียวกบัเมืองประวติัศาสตร์เวยีงท่ากานนั้น ควรตอ้ง
ใหภ้าคประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมอยา่งส าคญั   

2)  ในการจดัการพฒันาให้เมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากานเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมนั้ น ภาคประชาชนในชุมชนมีความพร้อมและยินดีให้ความร่วมมือและมี
ขอ้เสนอแนะในกิจกรรมท่ีควรจะตอ้งด าเนินการดงัน้ี 
2.1)  ควรมีการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองประวติัศาสตร์และโบราณสถานเวียงท่ากานให้

เหมาะสมต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
2.2)  ควรมีส่ือความรู้และส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อบริการการเรียนรู้และท่องเท่ียวให้

เหมาะสม   
3)   นอกเหนือจากกรมศิลปากร ซ่ึงมีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบโบราณสถานแลว้ หน่วยงานต่าง ๆ

ในพื้นท่ี  อาทิ  องค์การบริหารส่วนต าบล ส านักการงานการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่  
และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งควรใหก้ารสนบัสนุนและส่งเสริมในกิจกรรมต่าง ๆ ดว้ย 

ดงัรายละเอียดท่ีไดน้ าเสนอในบทท่ี 5 
 

3.5  กำรศึกษำวิเครำะห์เพื่อหำแนวทำงกำรจัดกำรเมืองประวัติศำสตร์เวียงท่ำกำนเพื่อให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 

เป็นขั้นตอนของการศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการเมืองประวติัศาสตร์เวียง
ท่ากานเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  
ซ่ึงจะมีขั้นตอนของการพิจารณา  ตามล าดบั  ดงัน้ี 

1)  พิจารณากฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนและพระราชบญัญติัโบราณสถานฯ  
2)  พิจารณาจากความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของภาคประชาชนต่อแนวทางการจดัการเมือง

ประวติัศาสตร์เวียงท่ากานให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  ซ่ึงไดใ้ชว้ิธีการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และศกัยภาพความเขม้แขง็ของชุมชนบา้นท่ากาน   

 ซ่ึงในการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาเลือกแนวทางท่ีเหมาะสมของจดัการเมืองประวติัศาสตร์เวยีง
ท่ากานให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในคร้ังน้ี  ผูศึ้กษาจึงลงความเห็นท่ีจะ
เสนอแนวทางการจดัการดงัน้ี 

ก.   แนวทางการจดัการเมืองประวติัศาสตร์เวยีงท่ากานให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม ให้เกิดความย ัง่ยืน  เกิดประโยชน์ต่อชุมชน  ควรใช้รูปแบบของการจดัการ
อยา่งมีส่วนร่วมของภาคประชาชน   
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ข.   แนวทางของการจัดการเมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากานให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  จะตอ้งเป็นการด าเนินการร่วมกนัระหวา่งส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  
อาทิ กรมศิลปากร  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ด้วย
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในพื้นท่ี  ในรูปของกิจกรรมต่างๆ  ท่ีส่งเสริมให้เกิด
ประสิทธิภาพของการเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

ดงัรายละเอียดท่ีไดน้ าเสนอในบทท่ี 5 
 

3.6  แนวทำงกำรจัดกำรกำรเมืองประวัติศำสตร์เวียงท่ำกำนเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรม 

เป็นขั้นตอนสุดทา้ยซ่ึงผูศึ้กษาเสนอแนวทางของการจดัการการเมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากานให้เป็น
แหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  ในรูปแบบของกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนให้
เมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากานมีประสิทธิภาพของการเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  ซ่ึง
ประกอบดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ ดงัน้ี 

1)    การอนุรักษแ์ละพฒันาปรับปรุงภูมิทศัน์และส่ิงแวดลอ้มของโบราณสถาน ซ่ึงควรเป็นงาน
ในความรับผดิชอบตามกฎหมายของกรมศิลปากร   

2)   การปรับปรุงเส้นทางเขา้สู่โบราณสถานในแต่ละแห่ง ตลอดจนส่ือเรียนรู้และส่ิงอ านวย
ความสะดวก  อาทิ ป้ายบอกเส้นทางการเขา้สู่เวียงท่ากานและโบราณสถานต่างๆ  เอกสาร
และป้ายน าชม  ตลอดจนท่ีจอดรถและห้องน ้ าสาธารณะ  เป็นตน้ ควรประสานให้องคก์าร
บริหารส่วนต าบลในพื้นท่ี   

3)   การจดัตั้งศูนยบ์ริการขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ  ควรท่ีมีการปรับปรุงให้ศูนยบ์ริการขอ้มูล
ดังกล่าวน้ีได้ท าหน้าท่ีท่ีเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง  โดยความร่วมมือระหว่างองค์การ
บริหารส่วนต าบลในพื้นท่ี  และกรมศิลปากร  ตลอดจนภาคประชาชนในพื้นท่ี   

4)   กิจกรรมของชุมชนเพื่อสนบัสนุน  ด าเนินการโดยภาคประชาชนในชุมชนบา้นท่ากาน 
5)   กิจกรรมเสริมต่าง ๆ  เพื่อสร้างความเคล่ือนไหวและเรียกความสนใจ 
6)   การประชาสัมพนัธ์ 
7)   การจดัการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองประวติัศาสตร์เวยีงท่ากาน 

ดงัรายละเอียดท่ีไดน้ าเสนอในบทท่ี 5 
  


