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บทที ่5 

 

แนวทางการจดัการเมืองประวตัศิาสตร์เวยีงท่ากาน 
เพือ่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม 

 
 บทน้ีเป็นการศึกษาเพื่อเสนอแนวทางการจดัการการเมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากาน เพื่อให้
เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเพื่อการรักษาคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อทอ้งถ่ิน ซ่ึง
ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

5.1  การศึกษาความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของภาคประชาชนชาวบา้นท่ากานต่อการจดั
การเมืองประวติัศาสตร์เวยีงท่ากานเพื่อใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

5.2  การศึกษาวเิคราะห์เพื่อหาแนวทางการจดัการเมืองประวติัศาสตร์เวยีงท่ากานเพื่อใหเ้ป็น
แหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

5.3  แนวทางการจดัการการเมืองประวติัศาสตร์เวยีงท่ากานเพื่อใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้และ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 
5.1  การศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของภาคประชาชนชาวบ้านท่ากานต่อการจัดการเมือง
ประวตัิศาสตร์เวยีงท่ากานเพือ่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 

เป็นการศึกษาเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากภาคประชาชนในชุมชนหมู่บา้นท่ากาน หมู่ท่ี 5 ต าบล         
บา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่  ซ่ึงท่ีตั้งเป็นชุมชนส่วนใหญ่อยูภ่ายในบริเวณภายในตวั
เมืองโบราณและโดยรอบ  ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียต่อการจดัการเมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากาน
เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  เพื่อจะได้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมา
ประกอบในการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการจดัการท่ีเหมาะสมในการจดัการการเมืองประวติัศาสตร์
เวยีงท่ากานเพื่อใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมต่อไป 
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การด าเนินการในส่วนน้ีผูศึ้กษาใชว้ิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  ซ่ึงเป็นวิธีการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากการสนทนาของผูใ้ห้ขอ้มูล  ซ่ึงคือภาคประชาชนในชุมชนหมู่บา้นท่ากาน หมู่ท่ี 5  
ต าบลบา้นกลาง  อ าเภอสันป่าตอง  จงัหวดัเชียงใหม่  ซ่ึงจะเป็นกลุ่มตวัอยา่ง (Sample) ท่ีคดัเลือกดว้ย
วิธีการการสุ่มตัวอย่างแบบจงใจ (Purposive Sampling) จากประชาชน ผู ้น าชุมชน ผู ้อาวุโส  
ผูใ้หญ่บ้านและกรรมการชุมชน ตลอดจนนักวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง  จ านวน 12 คน ในประเด็นการ
สนทนาเก่ียวกับแนวทางของการจดัการท่ีเหมาะสมให้เมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากานเป็นแหล่ง
เรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมต่อไป  ซ่ึงผลของการสนทนากลุ่มคร้ังน้ี สรุปไดว้า่ 

(1)  การท่ีจะจดัการอนุรักษ์และพฒันาใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัเมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากานนั้น ควร
ตอ้งให้ภาคประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมอย่างส าคญั เพราะเป็นประชาชนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีกบั
โบราณสถาน มีส่วนได้ส่วนเสีย จะได้มีส่วนรับรู้และช่วยเหลือในการในการจดัการดูแล
รักษาส่ิงแวดลอ้ม ป้องกนับุกรุกท าลาย และพฒันาพื้นท่ีร่วมกบัทางราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ
ประโยชน์ของชุมชนดว้ย 

(2)  ในการจดัการพฒันาให้เมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากานเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมนั้ น ภาคประชาชนในชุมชนมีความพร้อมและยินดีให้ความร่วมมือและมี
ขอ้เสนอแนะในกิจกรรมท่ีควรจะตอ้งด าเนินการดงัน้ี 
(1.1)  ควรมีการปรับปรุงภูมิทศัน์เมืองประวติัศาสตร์และโบราณสถานเวียงท่ากานให้

เหมาะสมต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
(1.2)  ควรมีส่ือความรู้และส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อบริการการเรียนรู้และท่องเท่ียวให้

เหมาะสม อาทิ ป้ายบอกเส้นทางการเข้าสู่เวียงท่ากานและโบราณสถานต่าง ๆ  
ศูนยบ์ริการขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ  เอกสารและป้ายน าชม  ตลอดจนท่ีจอดรถและ
หอ้งน ้าสาธารณะ  เป็นตน้ 

(3)  นอกเหนือจากกรมศิลปากร ซ่ึงมีหนา้ท่ีดูแลรับผดิชอบโบราณสถานแลว้  หน่วยงานต่าง ๆ
ในพื้นท่ี  อาทิ  องค์การบริหารส่วนต าบล ส านักการงานการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่  
และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งควรใหก้ารสนบัสนุนและส่งเสริมในกิจกรรมต่าง ๆ ดว้ย 
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5.2  การศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการจัดการเมืองประวัติศาสตร์เวียงท่ากานเพื่อให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 

เป็นกระบวนการของการศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการเมืองประวติัศาสตร์
เวียงท่ากานเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม ซ่ึงจะมีขั้นตอนของการพิจารณา  ตามล าดบั ดงัน้ี 

1)   จากการศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัชุมชนและพระราชบญัญติัโบราณสถานฯ สรุปไดว้า่
ชุมชนมีสิทธิท่ีสามารถจะจดัการ บ ารุงรักษา รวมทั้งอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูมรดกวฒันธรรม
แห่งน้ีได ้เพื่อประโยชน์ของชุมชน ภายใตก้รอบของกฎหมาย โดยตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบั
ของกรมศิลปากร เพื่อการอนุรักษ์และรักษาคุณค่าของโบราณสถานเพื่อประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติ  

2)   การศึกษาในขอ้  5.1  ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของภาคประชาชนต่อแนวทางการจดั
การเมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากานให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  ซ่ึงได้
ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ซ่ึงสรุปผลส าคญัๆของการสนทนากลุ่ม
คร้ังน้ี  คือ ประชาชนมีความเต็มใจท่ีจะมีส่วนร่วมอย่างส าคัญ  ซ่ึงข้อเสนอดังกล่าวจะ
สอดคล้องกับศกัยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนบ้านท่ากาน ซ่ึงในช่วงเวลาท่ีผ่านมา
ชาวบา้นท่ากาน  อ าเภอสันป่าตองไดรั้กหวงแหนและภาคภูมิใจมรดกวฒันธรรมแห่งน้ีเป็น
อันมาก ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ปกปักรักษาโบราณสถานเหล่านั้ นมิให้ถูกท าลาย จน
สามารถรักษาเมืองประวติัศาสตร์แห่งน้ีไวไ้ด้ จึงท าให้ได้รับโล่ห์พระราชทานรางวลั
อนุรักษม์รดกไทยดีเด่นในนามของ  “กลุ่มประชาอาสาอนุรักษเ์มืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากาน”  
จากพระหตัถข์องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในปีพุทธศกัราช 2530 
รวมทั้งแนวคิดดงักล่าวจะสอดคลอ้งกบัแนวคิดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ซ่ึงผูศึ้กษา
ไดเ้สนอไวใ้นบทท่ี 2   

ดงันั้นในการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาเลือกแนวทางของจดัการเมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากานให้เป็น
แหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมในคร้ังน้ี  ผูศึ้กษาจึงลงความเห็นท่ีจะเสนอแนวทางการ
จดัการดงัน้ี 

ก.   แนวทางการจดัการเมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากานให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม ให้เกิดความย ัง่ยืน  เกิดประโยชน์ต่อชุมชน  ควรใชรู้ปแบบของการจดัการอยา่ง
มีส่วนร่วมของภาคประชาชน  ดว้ยเหตุผลและหลกัการท่ีวา่  ประชาชนในชุมชนบา้นท่ากาน  
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อยูร่่วมกบัโบราณสถาน  เป็นผูท่ี้อยูใ่กลชิ้ด  มีความผกูพนั เป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  และมี
ความรักหวงแหนในมรดกวฒันธรรมแห่งน้ีบ้านโป่งแดงเป็นเจา้ของมรดกวฒันธรรม  
ดงันั้นการด าเนินการใดๆท่ีเก่ียวกบัเวียงท่ากานและโบราณสถาน  ประชาชนในชุมชนควร
มีส่วนร่วมในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและร่วมมือในการจดัการใด ๆ เพื่อการรักษาคุณค่า
และพฒันาใหเ้กิดประโยชน์ต่อชุมชน ในขอบข่ายท่ีสามารถจะท าไดต้ามกฎหมาย   

ข.   แนวทางของการจดัการเมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากานให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรม  จะตอ้งเป็นการด าเนินการร่วมกนัระหว่างส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ กรม
ศิลปากร  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ดว้ยการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในพื้นท่ี  ในรูปของกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพของการ
เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

 
5.3  แนวทางการจัดการการเมืองประวัติศาสตร์เวียงท่ากานเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยว   
เชิงวฒันธรรม 

ในหัวขอ้น้ีเป็นการน าเสนอแนวทางของการจดัการการเมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากานให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ในรูปแบบของกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
การเมืองประวติัศาสตร์เวยีงท่ากานมีประสิทธิภาพของการเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  
ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ ดงัน้ี 

5.3.1   การอนุรักษ์และพฒันาปรับปรุงภูมิทศัน์และส่ิงแวดลอ้มของโบราณสถาน  ซ่ึงควรเป็น
งานในความรับผิดชอบตามกฎหมายของกรมศิลปากร  เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้
เวียงท่ากานและโบราณสถานเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีน่าสนใจมาก
ข้ึน  นอกจากน้ีควรมีการให้ด าเนินการขดุคน้ศึกษาแหล่งโบราณสถานในเขตเวียงท่ากาน
เพิ่มเติม  เพื่อเพิ่มปริมาณของสถานท่ีโบราณสถานมากข้ึน 

5.3.2   การปรับปรุงเส้นทางเขา้สู่โบราณสถานในแต่ละแห่ง  ตลอดจนส่ือเรียนรู้และส่ิงอ านวย
ความสะดวก  อาทิ ป้ายบอกเส้นทางการเข้าสู่เวียงท่ากานและโบราณสถานต่างๆ  
เอกสารและป้ายน าชม  ตลอดจนท่ีจอดรถและห้องน ้ าสาธารณะ  เป็นต้น  องค์การ
บริหารส่วนต าบล ควรใหค้วามร่วมมือสนบัสนุนด าเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เวยีง
ท่ากานและโบราณสถานเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีน่าสนใจมากยิง่ข้ึน   
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5.3.3   การจดัตั้งศูนยบ์ริการขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ 
  ปัจจุบนับริเวณกลุ่มโบราณสถานกลางเวียง มีศูนยบ์ริการขอ้มูลเป็นอาคารหลงัเล็กๆ อยู่

ในความรับผดิชอบของกรมศิลปากร  แต่การท าหนา้ท่ีบริการขอ้มูลยงัไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าท่ีควร  เน่ืองจากขาดนิทรรศการท่ีเหมาะสม  ขาดเอกสารและเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบ
ชดัเจน 

เพื่อส่งเสริมให้เมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากานเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ควรท่ีมีการปรับปรุงให้ศูนยบ์ริการขอ้มูลดงักล่าวน้ี
ไดท้  าหนา้ท่ีท่ีเกิดประโยชน์อยา่งแทจ้ริง  โดยความร่วมมือระหวา่งองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล กรมศิลปากร  ตลอดจนภาคประชาชนในพื้นท่ี  หาวิธีการด าเนินการปรับปรุงและ
จดัการเพื่อให้ศูนยบ์ริการขอ้มูลแห่งน้ีท าหนา้ท่ีท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อยา่ง
แทจ้ริงต่อไป 

5.3.4   การด าเนินการในส่วนสนบัสนุนของภาคประชาชนในชุมชนบา้นท่ากาน 
เน่ืองจากชุมชนบา้นท่ากานเป็นชุมชนท่ีมีศกัยภาพและความเขม้แข็ง  ในช่วงเวลาท่ีผา่น
มาชาวบา้นท่ากาน  อ าเภอสันป่าตองไดรั้กหวงแหนและภาคภูมิใจมรดกวฒันธรรมแห่ง
น้ีเป็นอนัมาก ไดร่้วมแรงร่วมใจกนั ปกปักรักษาโบราณสถานเหล่านั้นมิใหถู้กท าลาย จน
สามารถรักษาเมืองประวติัศาสตร์แห่งน้ีไวไ้ด้ จึงท าให้ไดรั้บโล่ห์พระราชทานรางวลั
อนุรักษม์รดกไทยดีเด่นในนามของ  “กลุ่มประชาอาสาอนุรักษเ์มืองประวติัศาสตร์เวียง
ท่ากาน” จากพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในปี
พุทธศกัราช 2530 นอกจากน้ีภายในชุมชนยงัมีการจดัตั้งกลุ่ม อสมศ. หรืออาสาสมคัร
รักษามรดกทางศิลปวฒันธรรม ซ่ึงเป็นประชาชนผูมี้จิตอาสาท าหน้าท่ีดูแลรักษา ท า
ความสะอาดถากถาง และปกป้องรักษาโบราณสถานเวียงท่ากาน มาตั้งแต่ พ.ศ. 2528  
ซ่ึงปัจจุบนัน้ี กลุ่ม อสมศ. น้ีก็ยงัคงมีบทบาทส าคญัอยูใ่นชุมชน 

ดงันั้นกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนของภาคประชาชนในชุมชนบา้นท่ากาน จึงควร
ประกอบดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ  ดงัน้ี 

(1)   การสนับสนุนช่วยท านุบ ารุงและปกป้องรักษาภูมิทัศน์และส่ิงแวดล้อมของ
โบราณสถานให้อยู่ในสภาพท่ีเหมาะสมแก่การเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม 
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(2)   จดัตั้ งกลุ่มมคัคุเทศก์อาสาสมัครและเยาวชนมัคคุเทศก์อาสาสมัครน าชมแหล่ง
โบราณสถานต่าง ๆ ในเขตเวยีงท่ากาน  ตามโอกาสท่ีเหมาะสม 

5.3.5  กิจกรรมเสริมต่างๆ  เพื่อสร้างความเคล่ือนไหวและเรียกความสนใจ  ส่งเสริมให้เมือง
ประวติัศาสตร์เวยีงท่ากานเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน  อาทิ  การจดังานประเพณีของทอ้งถ่ิน  การจดัตั้งร้านคา้เพื่อจ าหน่ายสินคา้ของ
ชุมชน  เป็นตน้ 
กิจกรรมต่าง ๆ เหล่าน้ี  ควรเป็นการด าเนินการ่วมกนัระหวา่งภาคประชาชนและองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ตลอดจนหน่วยงานในพื้นท่ีสนบัสนุน 

5.3.6   การประชาสัมพนัธ์ 
การติดต่อส่ือสารในปัจจุบนัมีความก้าวหน้ามากข้ึนกว่าแต่ก่อนไม่มีขีดจ ากดัในเร่ือง
ระยะทางหรือแมแ้ต่เร่ืองเวลา จากความกา้วหน้าดงักล่าวส่งผลให้การแสวงหาความรู้ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ขอ้มูลข่าวสารท าไดส้ะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน  การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 
เป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นส าหรับการพฒันาแหล่งโบราณคดีแห่งน้ี เป็นการสร้างสรรคท่ี์ท า
ให้ เกิดความ รู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ด้วยการส ร้างความ รู้ความ เข้าใจและ
ความสัมพนัธ์ ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติท่ีดีร่วมกัน การเร้าความสนใจ ด้วยเทคนิค
วิธีการสร้างความสนใจให้เกิดข้ึนในหมู่ประชาชน โดยค านึงถึงผลประโยชน์โดยรวม
ของประชาชนจะเป็นวธีิท่ีสะดวกและเขา้ถึงไดเ้ร็วท่ีสุด 

 ทั้งน้ีผูศึ้กษาเสนอแนวทางของการประชาสัมพนัธ์เมืองประวติัศาสตร์เวยีงท่ากาน ดงัน้ี 

1)  ในการประชาสัมพนัธ์ควรสร้างเน้ือหาหรือจุดเด่นในการเลือกมาเป็นขอ้มูลหลัก
ของการสร้างส่ือประชาสัมพนัธ์ใหมี้ความแตกต่างใหต่้างจากแหล่งท่องเท่ียวอ่ืน ซ่ึง
เป็นกลยทุธ์ทางการตลาดในการสร้างความแตกต่างใหแ้ก่สินคา้และบริการ เช่น การ
น าเน้ือหาเก่ียวกบัการขุดคน้พบ ไหดินเผาราชวงศห์ยวนท่ีพบท่ีเวียงท่ากาน  รวมทั้ง
ร่วมมือกับส านักศิลปากรท่ี 8 กรมศิลปากร ให้ช่วยเหลือสนับสนุนในด้านการ
จดัพิมพส่ื์อแผน่พบัและการใหข้อ้มูลอบรมแก่บุคลากรในชุมชนรอบๆ เวยีงท่ากาน 

2)  ควรประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือวิทยุชุมชน ซ่ึงเป็นช่องทางการกระจายข่าวสารท่ีง่ายต่อ
การเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย 
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3)  ควรใช้อินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางการประชาสัมพนัธ์ เพราะสามารถเผยแพร่เขา้ถึง
กลุ่มเป้าหมายไดโ้ดยง่าย โดยมีขอ้มูลของแหล่งท่องเท่ียว ภาพ และเสียง ไดอ้ย่าง
ชดัเจน ท าใหก้ระตุน้การตดัสินใจของกลุ่มเป้าหมาย 

4) ควรเปิดโอกาสให้มีการเขา้มาดูงานของกลุ่มขา้ราชการ และกลุ่มนกัเรียนนกัศึกษา 
ท าใหเ้กิดการส่ือสารภายในกลุ่มท่ีเกิดจากส่ือบุคคลไปยงักลุ่มเป้าหมายภายนอกได ้

 

นอกจากน้ีในการประชาสัมพนัธ์เมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากานเพื่อให้ประชาชนและ
นกัท่องเท่ียวทัว่ไปไดรู้้จกัในฐานะท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  ควรมี
แนวทางการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกในส่ือต่าง ๆ  เช่น  ส่ือโฆษณาทางโทรทศัน์ ส่ือทาง
นิตยสาร รวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์ตามสถานท่ีต่าง ๆ ท่ีมีนักท่องเท่ียวให้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวในกลุ่มต่าง ๆ  อาทิ  กลุ่มนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทย และ
ต่างประเทศ นกัเรียน นกัศึกษา ฯลฯ  รวมทั้งจดัท าส่ือป้ายขนาดใหญ่ไปยงัสถานท่ีส าคญั
ต่างๆ ท่ีกลุ่มเป้าหมายสามารถสัมผสัได ้ เช่น ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง    
อาเขต และสถานีขนส่งมวลชนต่าง ๆ  เป็นตน้ 

5.3.7   การจดัการเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองประวติัศาสตร์เวยีงท่ากาน
เพื่อให้การจดัการเมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากานบรรลุเป้าหมายของการเป็นแหล่ง
เรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ผูศึ้กษาเสนอรูปแบบของการจดัการเส้นทางการ
เรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเมืองประวติัศาสตร์เวยีงท่ากานเป็น 2 รูปแบบ คือ 

1)   รูปแบบของเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมระยะสั้ น  ท่ีสามารถ
เดินทางเรียนรู้ไดภ้ายในไม่เกินคร่ึงวนั  ซ่ึงจะเป็นเส้นทางสั้นๆ ท่ีเหมาะสมส าหรับ
ผูส้นใจและนักท่องเท่ียวท่ีจะแวะเขา้มาเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมโดยใช้
เวลาสั้นๆ  ซ่ึงเส้นทางน้ีมีลกัษณะของเส้นทางและสถานท่ีต่าง ๆ  ดงัน้ี 
เร่ิมต้นเรียนรู้และท่องเท่ียวชมโบราณสถานภายในเมืองโบราณเวียงท่ากาน ท่ี
โบราณสถานกลุ่มกลางเวียง  วดัพระอุโบสถ วดัตน้โพธ์ิ  วดัหัวข่วง วดัพระเจา้ก ่า  
หรือ พระเจา้แสนแส้ว  วดัหนองหล่ม  โบราณสถานวดัสันคือ หรือ ป่าไมร้วก  และ
โบราณสถานวดัน้อย  ตามล าดบั จากนั้นเดินทางต่อไปชมโบราณสถานภายนอก
โดยรอบเมืองโบราณเวียงท่ากาน ซ่ึงประกอบดว้ย โบราณสถานวดักู่ไมแ้ดง หรือ  
วดัสันมะเด่ือ  วดัหนองสระ  วดัหางมกร  วดัป่าเป้า  และโบราณสถานวดัตน้กอก 
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2)   รูปแบบของเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมระยะยาว  ท่ีสามารถ
เดินทางเรียนรู้ได้ภายในหน่ึงวนั  ซ่ึงจะเป็นเส้นทางระยะยาว ท่ีเหมาะสมส าหรับ
ผูส้นใจและนกัท่องเท่ียวท่ีตั้งจะท าการศึกษาเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเวียง
ท่ากาน ตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชนอย่างแทจ้ริง ซ่ึงเส้นทางน้ีนอกจากจะเดินทาง
เท่ียวชมโบราณในเวียงท่ากานและโดยรอบใกล้แล้ว  บริเวณชุมชนหมู่บ้านบ้าน   
ต่าง ๆ ในเขตต าบลเดียวกนัและใกลเ้คียงในรัศมีโดยรอบเวียงท่ากาน ซ่ึงมีลกัษณะ
เป็นชุมชนโบราณโดยรอบเวียงท่ากาน ยงัปรากฏมีโบราณสถานต่าง ๆโดยรอบอีก
ประมาณ 20 แห่ง   ดังนั้นเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมน้ี  จึงมี
ลกัษณะของเส้นทางและสถานท่ีต่าง ๆ  ดงัน้ี 

  เร่ิมต้นเรียนรู้และท่องเท่ียวชมโบราณสถานภายในเมืองโบราณเวียงท่ากาน ท่ี
โบราณสถานกลุ่มกลางเวียง วดัพระอุโบสถ วดัตน้โพธ์ิ  วดัหัวข่วง วดัพระเจา้ก ่า  
หรือ พระเจา้แสนแส้ว  วดัหนองหล่ม  โบราณสถานวดัสันคือ หรือ ป่าไมร้วก และ
โบราณสถานวดัน้อย  ตามล าดบั จากนั้นเดินทางต่อไปชมโบราณสถานภายนอก
โดยรอบเมืองโบราณเวียงท่ากาน ซ่ึงประกอบดว้ย โบราณสถานวดักู่ไมแ้ดง หรือ 
วดัสันมะเด่ือ  วดัหนองสระ วดัหางมกร วดัป่าเป้า จากนั้นเดินทางไปศึกษาและชม
โบราณสถานต่างชุมชนบ้านท่ากานรอบนอก ซ่ึงประกอบด้วยโบราณสถาน  
ตามล าดับคือ โบราณสถานไม่มีช่ือจ านวน 5 แห่ง ทางตอนใต้ของเวียงท่ากาน  
โบราณสถานร้างไม่มีช่ือ เขตบา้นพระเจา้ทองทิพย์ วดัรังแร้งร้าง  เขตบา้นพระเจา้
ทองทิพย  ์ วดักู่ด า  เขตบ้านพระเจา้ทองทิพย  ์โบราณสถานร้างไม่มีช่ือ จ  านวน 5 
แห่ง เขตบา้นสันกาวาฬ  โบราณสถานร้างไม่มีช่ือจ านวน 4  แห่ง เขตบา้นใหม่สาม
หลงั  โบราณสถานร้างไม่มี ใกล้ก าแพงเมืองด้านทิศตะวนัตกภายในเวียงท่ากาน   
โบราณสถานไม่มีช่ือ  เขตบา้นตน้กอก  ทางทิศตะวนัตกของเวียงท่ากาน วดัทุ่งธาตุ  
เขตบา้นตน้กอก และโบราณสถานวดัตน้กอก 
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โบราณสถานวดักลางเมือง 

 
เจดียแ์ปดเหล่ียม โบราณสถานกลุ่ม
กลางเวยีง ตั้งอยูบ่ริเวณกลางเวียง 

โบราณสถานวดัพระอุโบสถ 
 

 
 

 
โบราณสถานวดัตน้โพธ์ิ โบราณสถานวดัหวัข่วง 

 
โบราณสถานวดัพระเจา้ก ่า   
หรือ พระเจา้แสนแสว้ 

   
โบราณสถานวดัหนองหล่ม โบราณสถานวดัป่าไมร้วก โบราณสถานวดันอ้ย 

   
โบราณสถานวดักู่ไมแ้ดง 

 หรือ วดัสนัมะเด่ือ 
โบราณสถานวดัหนองสระ โบราณสถานวดัหางมกร 

 

  

 

โบราณสถานวดัป่าเป้า โบราณสถานวดัตน้กอก  

 

 ภาพที ่ 5.1 โบราณสถานบริเวณเวยีงท่ากาน 
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ภาพที ่5.2 แผนที ่ทีต่ั้งโบราณสถาน ในเขตหมู่บ้านต่าง ๆ โดยรอบเวียงท่ากาน 
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เส้นทางการท่องเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์เวยีงท่ากานระยะส้ัน ไม่เกนิคร่ึงวนั  

รูปแบบของเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมระยะสั้ น  ท่ีสามารถเดินทางเรียนรู้ได้
ภายในไม่เกินคร่ึงวนั  ซ่ึงจะเป็นเส้นทางสั้น ๆ ท่ีเหมาะสมส าหรับผูส้นใจและนกัท่องเท่ียวท่ีจะแวะ
เขา้มาเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเร่ิมตน้การเดินทางเยีย่มชมดงัน้ี 

09.00 น. - ชมโบราณสถานในเวียงท่ากาน เร่ิมจากศูนยบ์ริการขอ้มูลเวยีงท่ากานโดยมคัคุเทศก์
ทอ้งถ่ิน ชมโครงกระดูกมนุษยโ์บราณ ส่วนเศษภาชนะดินเผา และภาชนะดินเผา
ประเภทแจกนัวตัถุโบราณจ านวนมากมาย และชมโบราณสถานวดักลางเวียงภายใน
กลุ่มโบราณสถานแห่งน้ีไดมี้การขุดพบพระบุทองค า เงิน ส าริด พระพิมพดิ์นเผา ไห
ลายครามสมยัราชวงศห์ยวน  ต่อมาใน พ.ศ. 2531 หน่วยศิลปากรท่ี 4 เชียงใหม่ กรม
ศิลปากรไดเ้ขา้มาด าเนินการขุดคน้ขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานกลุ่มกลางเมือง 
คือ เจดียแ์ปดเหล่ียม และเจดียท์รงปราสาทยอดระฆงั พบโบราณวตัถุจ านวนมาก 
ทั้งเศษภาชนะดินเผาแบบหริภุญไชยแลพระพุทธรูปส าริด เป็นตน้   

  - ชมโบราณสถานวดัพระอุโบสถโบราณสถานท่ีเหลืออยู่ไดแ้ก่ เจดียท์รงกลมแบบ
ล้านนา  ฐานวิหาร  และเนินโบราณสถานกระจายอยู่ในบริเวณน้ีอีกประมาณ 3 - 4 
แห่งมีบางแห่งท่ีไดรั้บการขุดแต่งบูรณะเรียบร้อยแลว้ลอ้มรอบดว้ยก าแพงแกว้ มีซุ้ม
ประตูทางด้านทิศตะวนัออก  ประมาณอายุของโบราณสถานกลุ่มน้ีอยู่ในพุทธ
ศตวรรษท่ี 21 

- ชมโบราณสถานวดัตน้โพธ์ิ โพธ์ิ เป็นโบราณสถานขนาดใหญ่ท่ีประกอบดว้ยซาก
โบราณสถานกระจายกนัอยู ่4 แห่ง ประกอบดว้ยฐานวิหาร ฐานเจดีย ์ซุ้มประตูโขง
และแนวก าแพงแก้วล้อมรอบ มีโบราณสถานบางแห่งท่ีได้รับการขุดแต่งบูรณะ
เรียบร้อยแล้ว คาดว่าโบราณสถานกลุ่มน้ีน่าจะเป็นวดัส าคญัแห่งหน่ึงของเวียงท่า
กานท่ีมีมาตั้งแต่สมยัหริภุญไชย  

- ชมโบราณสถานวดัหัวข่วง เป็นกลุ่มโบราณสถานท่ีประกอบด้วย  เจดีย์ท่ีตั้ งอยู่
ดา้นหลงัวหิาร ซ่ึงหนัหนา้ไปทางทิศใต ้ มีก าแพงลอ้มรอบ  คาดวา่เป็นโบราณสถาน
สมยัลา้นนาอายอุยูใ่นพุทธศตวรรษท่ี 21–22  

-  ชมโบราณสถานวดัพระเจา้ก ่า  หรือ พระเจา้แสนแส้วซ่ึงพบพระพุทธรูปถูกไฟเผา
จน  เป็นสีด าหรือสีก ่า  และกรมศิลปากรดา เนินการขุดแต่งและบูรณะเรียบร้อยแลว้
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เม่ือปี พ.ศ.2531 เป็นกลุ่มโบราณสถานประกอบดว้ย เจดียอ์ยูด่า้นหลงัวหิารตั้งอยูบ่น
ฐานเดียวกนั หรือฐานไพที หนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออก   

-   ชมโบราณสถานวดัหนองหล่มกรมศิลปากรด าเนินการขุดแต่งและบูรณะเรียบร้อย
แลว้  เม่ือปี พ.ศ.2543 เป็นกลุ่มโบราณสถานท่ีประกอบไปดว้ย ฐานวิหารและเจดียท่ี์
ไม่ทราบรูปทรงท่ีแน่นอน  แต่คาดว่าน่าจะเป็นโบราณสถานสมยัลา้นนาแลว้ อายุ
ราวพุทธศตวรรษท่ี 19 -22 

-   ชมโบราณสถานวดัหางมกร เป็นโบราณสถานขนาดใหญ่ซ่ึงประกอบดว้ย ซากฐาน
วิหารและเจดีย ์ ไม่ทราบอายุสมยัท่ีแน่นอน แต่คาดวา่น่าจะเป็นโบราณสถานสมยั
ลา้นนาแลว้ อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 19-22 

-   ชมโบราณสถานวดัป่าไมร้วก เป็นกลุ่มโบราณสถานร้างขนาดใหญ่ ประกอบดว้ย
ฐานก่ออิฐของวิหาร เจดีย์ และอ่ืนๆ 5  แห่ง มีก าแพงแก้วล้อมรอบ อยู่ในพื้นท่ี
ประมาณ 4 ไร่ ไม่ทราบอายุสมยัท่ีแน่นอน แต่คาดว่าน่าจะเป็นโบราณสถานสมยั
ลา้นนาแลว้ อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 19 -22  

-   ชมโบราณสถานวดัตน้กอก เป็นกลุ่มโบราณสถานร้างขนาดใหญ่ ประกอบดว้ยฐาน
ก่ออิฐของวิหาร เจดีย ์และอ่ืนๆ 5  แห่ง มีก าแพงแกว้ลอ้มรอบอยู่ในพื้นท่ีประมาณ 4 
ไร่  ไม่ทราบอายุสมยัท่ีแน่นอน  แต่คาดว่าน่าจะเป็นโบราณสถานสมยัลา้นนาแลว้ 
อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 19 -22  

12.00 น.   -  ส้ินสุดการเรียนรู้เส้นทางการท่องเท่ียวประวติัศาสตร์เวียงท่ากานต าบลบา้นกลาง 
อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่  

 
เส้นทางการท่องเที่ยวท่องเที่ยวประวตัิศาสตร์เวยีงท่ากานและบริเวณใกล้เคียง บริเวณใกล้เคียง 1 วนั  

รูปแบบของเส้นทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมระยะยาว  ท่ีสามารถเดินทางเรียนรู้ได้
ภายในหน่ึงวนั  ซ่ึงจะเป็นเส้นทางระยะยาว ท่ีเหมาะสมส าหรับผูส้นใจและนักท่องเท่ียวท่ีตั้ งจะ
ท าการศึกษาเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมเวียงท่ากาน ตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชนอยา่งแทจ้ริง 
ซ่ึงเส้นทางน้ีนอกจากจะเดินทางเท่ียวชมโบราณในเวียงท่ากานและโดยรอบใกลแ้ลว้  บริเวณชุมชน
หมู่บา้นบา้นต่าง ๆในเขตต าบลเดียวกนัและใกลเ้คียงในรัศมีโดยรอบเวียงท่ากาน  ซ่ึงมีลกัษณะเป็น
ชุมชนโบราณโดยรอบเวยีงท่ากาน    
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09.00 น.  - เร่ิมจากการน าชมศูนยบ์ริการขอ้มูลนกัท่องเท่ียวเวียงท่ากานโดยมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน
ชมโครงกระดูกมนุษยโ์บราณ  ส่วนเศษภาชนะดินเผา และภาชนะดินเผาประเภท
แจกันวตัถุโบราณจ านวนมากมาย หลงัจากนั้นน าชมโบราณสถานวดักลางเมือง
ภายในกลุ่มโบราณสถานแห่งน้ีได้มีการขุดพบพระบุทองค า เงิน ส าริด พระพิมพ ์ 
ดินเผา ไหลายครามสมัยราชวงศ์หยวน ต่อมาใน พ.ศ. 2531 หน่วยศิลปากรท่ี 4 
เชียงใหม่ กรมศิลปากรไดเ้ขา้มาด าเนินการขุดคน้ขุดแต่งและบูรณะโบราณสถาน
กลุ่มกลางเมือง คือ เจดีย์แปดเหล่ียม และเจดีย์ทรงปราสาทยอดระฆัง พบ
โบราณวตัถุจ านวนมาก ทั้งเศษภาชนะดินเผาแบบหริภุญไชยแลพระพุทธรูปส าริด 
เป็นตน้   

  - ชมโบราณสถานวดัพระอุโบสถ เรียกช่ือไปตามอุโบสถเก่า  ซ่ึงตั้งอยู่หลงัหน่ึงใน
บริเวณกลุ่มโบราณสถานแห่งน้ี   ศรัทธาชาวบา้นท่ากานไดส้ร้างพระอุโบสถหลงั
ใหม่ทับอยู่บนรากฐานเดิม  ส าหรับใช้กระท าสังฆกรรมเป็นคร้ังคราว  ส าหรับ
โบราณสถานแห่งน้ีกรมศิลปากรไดด้ าเนินการขุดแต่งและบูรณะเม่ือปี พ.ศ. 2531
โบราณสถานท่ีเหลืออยู่ได้แก่ เจดีย์ทรงกลมแบบล้านนา ฐานวิหาร และเนิน
โบราณสถานกระจายอยูใ่นบริเวณน้ีอีกประมาณ 3- 4 แห่ง มีบางแห่งท่ีไดรั้บการขุด
แต่งบูรณะเรียบร้อยแลว้ ลอ้มรอบดว้ยก าแพงแกว้ มีซุม้ประตูทางดา้นทิศตะวนัออก
ประมาณอายขุองโบราณสถานกลุ่มน้ีอยูใ่นพุทธศตวรรษที 21 

  - ชมดนตรีพื้นเมืองวงสะล้อ ซึง ขลุ่ย  จากกลุ่มเยาวชนจนสามารถออกแสดง
ช่วยเหลืองานต่าง ๆ ในชุมชนและหมู่บา้นใกล้เคียง กลุ่มเยาวชนลูกเวียงกาน ได้
ร่วมมือกนัในการอนุรักษ์และสืบสานงานวฒันธรรมล้านนา โดยเยาวชนท้องถ่ิน 
เพื่อทอ้งถ่ิน และเปิดสอนหลกัสูตรศิลปวฒันธรรมลา้นนาต่าง ๆ ณ วดัท่ากาน ต.บา้น
กลาง อ.สันป่าตอง    จงัหวดัเชียงใหม่    

   - ชมโบราณสถานวดัป่าเป้า เป็นกลุ่มโบราณสถานท่ี เป็นซากวหิารติดต่อกนัสองหลงั  
คาดวา่น่าจะเป็นโบราณสถานสมยัลา้นนา  อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 19 -22 

  - ชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านชาวไทเขิน  ไทล้ือ ได้รวมตัวกันจัดเป็นกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป เช่น มะขามคลุกเกลือ การท าเส้ือยืดจ าหน่ายแก่
นักท่องเท่ียวเป็นของท่ีระลึกเม่ือมาเยือนเวียงท่ากาน รวมทั้ งทางภาครัฐให้การ
ส่งเสริมความรู้ในดา้นอนุรักษม์รดกทางวฒันธรรมจนมีเครือข่าย อส.มศ. เป็นกลุ่ม
ชาวบ้านเวียงท่ากานท่ี ร่วมใจกันช่วยพัฒนาฟ้ืนฟู  ดูแลแหล่งท่องเท่ียวทาง
ประวติัศาสตร์ 
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  - ชมโบราณสถานวดัหวัข่วงเป็นกลุ่มโบราณสถานท่ีประกอบดว้ย  เจดียท่ี์ตั้งอยู่
ดา้นหลงัวหิาร ซ่ึงหนัหนา้ไปทางทิศใต ้ มีก าแพงลอ้มรอบ   คาดวา่เป็น
โบราณสถานสมยัลา้นนาอายุอยูใ่นพุทธศตวรรษท่ี 21–22  

เทีย่ง         พกัรับประทานอาหารกลางวนั  

บ่าย - ชมวิถีชีวิตชาวไทล้ือ ซ่ึงมีลกัษณะการสร้างบา้นเรือนเป็นบา้นเรือนไม ้ลกัษณะวิถี
ชีวิตเดิมของชาวไทล้ือ มีใตถุ้นสูง มีครัวครัวไฟบนบา้น ตุถุนเล้ียงสัตว ์ บา้นเรือนท่ี
คงสภาพเป็นแบบเดิมสถาปัตยก์รรมแบบไทล้ือผสมผสานลา้นนามีให้เห็นไม่มาก
นกัในชุมชน  หลงัจากนั้นน าท่านชมชาวบา้น คนแก่คนเฒ่าโดยส่วนมากนิยมความ
เป็นอยูต่ามวิถีดงัเดิม มีอตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นคือการประกอบอาชีพโดยจะเห็นไดจ้าก
สภาพความเป็นอยูมี่อาชีพท าสุ่มไก่ และชมการสาธิต การท าบุกหร่ีข้ีโยท่ีหาดูไดย้าก
มากในปัจจุบนัน้ี  

 - ชมโบราณสถานวดัหนองหล่ม กรมศิลปากรด าเนินการขุดแต่งและบูรณะเรียบร้อย
แลว้   เม่ือปี พ.ศ.2543 เป็นกลุ่มโบราณสถานท่ีประกอบไปดว้ย ฐานวิหารและเจดีย์
ท่ีไม่ทราบรูปทรงท่ีแน่นอน แต่คาดว่าน่าจะเป็นโบราณสถานสมยัลา้นนาแลว้ อายุ
ราวพุทธศตวรรษท่ี 19 -22 

  - ชมโบราณสถานวดัพระเจา้ก ่า  หรือ พระเจา้แสนแส้วซ่ึงพบพระพุทธรูปถูกไฟเผา
จน  เป็นสีด าหรือสีก ่า  และกรมศิลปากรดา เนินการขุดแต่งและบูรณะเรียบร้อยแลว้
เม่ือปี พ.ศ.2531 เป็นกลุ่มโบราณสถานประกอบดว้ย เจดียอ์ยูด่า้นหลงัวหิารตั้งอยูบ่น
ฐานเดียวกนั หรือฐานไพที หนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออก   

  - ชมโบราณสถานวดัหางมกร เป็นโบราณสถานขนาดใหญ่ซ่ึงประกอบดว้ย ซากฐาน
วิหารและเจดีย ์ ไม่ทราบอายุสมยัท่ีแน่นอน  แต่คาดวา่น่าจะเป็นโบราณสถานสมยั
ลา้นนาแลว้ อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 19 -22 

  - ชมโบราณสถานวดันอ้ยเป็นซากฐานวหิารสองหลงั  ไม่ทราบอายสุมยัท่ีแน่นอน แต่
คาดวา่น่าจะเป็นโบราณสถานสมยัลา้นนาแลว้ อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 19 -22 

  - ชมโบราณสถานวดัหนองสระ เป็นโบราณสถานขนาดใหญ่ซ่ึงประกอบดว้ย  ซาก
ฐานวิหารและเจดีย ์ไม่ทราบอายุสมยัท่ีแน่นอน  แต่คาดว่าน่าจะเป็นโบราณสถาน
สมยัลา้นนาแลว้ อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 19 -22 
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  - ชมโบราณสถานวดักู่ไม้แดง หรือ วดัสันมะเด่ือเป็นกลุ่มโบราณสถานก่ออิฐท่ี
ประกอบไปดว้ยฐานอุโบสถ  วิหาร และเจดียซ่ึ์งมีลกัษณะเป็นเจดียท์รงกลมแบบ
ลา้นนา อายุประมาณพุทธศตวรรษท่ี 20 – 21 นอกจากบนฐานวิหารไดพ้บช้ินส่วน
พระพุทธรูปสลกัหินทรายขนาดใหญ่ ไม่มีเศียร คาดว่าน่าจะเป็นพระพุทธรูปใน
ศิลปะหริภุญไชย 

  - ชมโบราณสถานวดัป่าไมร้วกเป็นกลุ่มโบราณสถานร้างขนาดใหญ่ ประกอบดว้ย
ฐานก่ออิฐของวิหาร เจดีย์ และอ่ืนๆ 5 แห่ง มีก าแพงแก้วล้อมรอบ อยู่ในพื้นท่ี
ประมาณ 4 ไร่ ไม่ทราบอายุสมยัท่ีแน่นอน แต่คาดว่าน่าจะเป็นโบราณสถานสมยั
ลา้นนาแลว้ อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 19 -22 

  - ชมโบราณสถานวดัต้นโพธ์ิ เป็นโบราณสถานขนาดใหญ่ท่ีประกอบด้วยซาก
โบราณสถานกระจายกนัอยู ่4 แห่ง ประกอบดว้ยฐานวิหาร ฐานเจดีย ์ซุ้มประตูโขง 
และแนวก าแพงแก้วล้อมรอบ มีโบราณสถานบางแห่งท่ีได้รับการขุดแต่งบูรณะ
เรียบร้อยแลว้ คาดวา่โบราณสถานกลุ่มน้ีน่าจะเป็นวดัส าคญัแห่งหน่ึงของเวียงท่ากาน
ท่ีมีมาตั้งแต่สมยัหริภุญไชย 

  - ชมวิถีชีวิตชาวไทล้ือ ซ่ึงมีลกัษณะการสร้างบา้นเรือนเป็นบา้นเรือนไม ้ลกัษณะวิธี
ดั้งเดิมของชาวไทล้ือ มีใตถุ้นสูง มีครัวครัวไฟบนบา้น ตุถุนเล้ียงสัตว ์บา้นเรือนท่ีคง
สภาพเป็นแบบเดิมสถาปัตยก์รรมแบบไทล้ือผสมผสานลา้นนามีให้เห็นไม่มากนกั
ในชุมชน   

  - ชมโบราณสถานวดัตน้กอกโบราณสถานในกลุ่มน้ีมีพระเจดียท์รงกลม 1 องค ์ท่ีฐาน                  
ร่องรอยของการขยายฐานให้กวา้งออกไป ฐานท่ีจะขยายน้ีมีลกัษณะเป็นศิลปะแบบ
พม่า ซ่ึงชาวบา้นกล่าววา่ไดมี้ชาวพม่าท าการบูรณะเจดียแ์ห่งน้ีเม่ือประมาณ 50 ปีท่ี
ผ่านมาแต่ไม่ส าเร็จ แต่เจดีย์องค์ในท่ีเหลืออยู่มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงกลมแบบ
ล้านนามีอายุประมาณพุทธศตวรรษ ท่ี  21 นอกจาก น้ีในบริเวณ น้ีย ังมี เนิน
โบราณสถานอีก 3 แห่ง   

17.00 น.   ส้ินสุดการเรียนรู้เส้นทางการท่องเท่ียวประวติัศาสตร์เวยีงท่ากาน ต าบลบา้นกลาง 
อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่  

 
 


