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บทที ่1 

 

บทน ำ 
 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 “ในประเทศสยามน้ี  มีของโบราณ เช่น เจดียสถานและวตัถุต่างๆ ซ่ึงสมเด็จพระเจา้แผ่นดินแลช่าง    
ผูช้  านาญศิลปศาสตร์ไดส้ร้างไวแ้ต่ปางก่อนเป็นอนัมาก ของโบราณเช่นกล่าวมายอ่มเป็นหลกัฐานใน
พงศวดารและเป็นเคร่ืองอุปกรณ์การตรวจตราหาความรู้โบราณคดีต่างๆ อนัเจริญประโยชน์ และ
เกียรติยศของบา้นเมือง เพราะฉะนั้น บรรดาอาริยประเทศจึงถือวา่เป็นหน้าท่ีของรัฐบาลจะตอ้งเป็น
ธุระเก้ือกูลการตรวจตรารักษาของโบราณอันมีอยู่ในประเทศของตน” พระบรมราชโองการใน
พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวธุพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 6 1 

“โบราณวตัถุ ศิลปวตัถุ และโบราณสถานทั้งหลาย เป็นของมีคุณค่าและจ าเป็นแก่การศึกษาคน้ควา้
ในทางประวติัศาสตร์ ศิลปะ โบราณคดี  เป็นการแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยท่ีมีมาแต่อดีต 
ควรสงวนรักษาไวใ้ห้คงทนถาวรเป็นสมบติัส่วนรวมของชาติไวต้ลอดกาล” ความตอนหน่ึงในพระ
ราชด ารัสแห่งองค์พระมหากษตัริยไ์ทย พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ในพิธีเปิด
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเจา้สามพระยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 26 ธนัวาคม 2504 2 

จากกระแสพระราชด ารัสแห่งองค์พระมหากษตัริยไ์ทยทั้งสองพระองค์ดงัท่ีกล่าวมาในขา้งตน้น้ี จะ
เห็นไดว้า่ ก่อนท่ีจะมีบา้นเมืองท่ีอาศยักนัอยู่ในปัจจุบนัน้ี มนุษยใ์นยุคเร่ิมแรกไดมี้การรวมตวักนัเพื่อ
ตั้งถ่ินฐานจนเกิดเป็นชุมชนท่ีมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัสภาพของแหล่งท่ีตั้งทางภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ  
ตลอดจนลกัษณะทางเศรษฐกิจและสังคม และเม่ือชุมชนเหล่านั้นมีพฒันาการมาอย่างต่อเน่ืองจนมี
ลกัษณะท่ีถาวรและอายุของชุมชนยาวนานข้ึน  ชุมชนนั้นจึงเร่ิมมีลกัษณะท่ีปรากฏเอกลกัษณ์ชดัเจน 
จนกลายเป็นเมือง และเม่ือเวลาผา่นไปลกัษณะของเมืองดั้งเดิมก็จะเร่ิมแตกต่างจากเมืองท่ีเกิดข้ึนใหม่
                                                           
1 ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, การอนุรักษ ์พฒันา และบริหารจดัการเมืองเก่า, 
กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2554. 
2 เร่ืองเดียวกนั.  
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ในภายหลงัอย่างชัดเจนมากข้ึน  ส่งผลให้เมืองเก่ามีลกัษณะท่ีเป็นอตัลกัษณ์ และคุณลกัษณะเฉพาะ 
(Identity and Character) รวมทั้งมีบูรณภาพ และความเป็นของเดิมแท  ้(Integrity and Authenticity) จน
กลายเป็นแหล่งมรดกทางวฒันธรรมท่ีส าคญัของชาติ ทั้งในส่วนท่ีเป็นรูปธรรม (Tangible Heritage) 
และส่วนท่ีเป็นนามธรรม (Intangible Heritage) 

ส าหรับในประเทศไทยปรากฏเมืองเก่ามากมายกระจายอยูใ่นทุกภาคของประเทศ เมืองเก่าจ านวนมาก
เป็นพื้นท่ีท่ีมีประชากรใชป้ระโยชน์เป็นท่ีตั้งชุมชนต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั เมืองเก่าเหล่าน้ีมีประวติั
ความเป็นมายาวนาน  มีเร่ืองราวของการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมตามช่วงเวลาต่าง ๆ 
อยา่งมากมาย  ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นตวัอยา่งในการศึกษาท าความเขา้ใจเร่ืองทิศทางและแนวโนม้ของการ
เปล่ียนแปลงสังคมและวฒันธรรมมนุษยไ์ด้อย่างดี โดยในปัจจุบนัด้วยการพฒันาท่ีท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางกายภาพ และสังคมตลอดจนวฒันธรรม ท าให้เมืองเก่าถูกเปล่ียนสภาพไปอยา่งมาก 
และรวดเร็วจนบางแห่งได้ถูกท าลายลงอย่างส้ินเชิง จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องด าเนินการเพื่อ
แทรกแซงกระบวนการท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนสภาพ หรือการท าลายเหล่านั้นเพื่ออนุรักษร่์องรอยและ
พื้นท่ีบางส่วนท่ีมีความส าคญัต่อการศึกษาประวติัความเป็นมา และการเปล่ียนแปลงของเมืองเก่าใน
ประเทศไทยไวมิ้ใหเ้ส่ือมสภาพจนหมดส้ินไปก่อนเวลาอนัควรและเป็นการรักษามรดกทางวฒันธรรม
สมยัอดีตเหล่าน้ีไวใ้หเ้ป็นสมบติัตกทอดแก่ชนรุ่นลูกหลานสืบไป3 

กล่าวยอ้นกลบัไปในสมยัอาณาจกัรหริภุญไชยท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองมาแลว้ 618 ปี  ในเขตท่ีราบลุ่ม
แม่น ้ าปิง มีเมืองหริภุญไชยเป็นศูนยก์ลาง ได้ปรากฏหัวเมืองชั้นนอกอยู่ 3 หัวเมือง  ประกอบด้วย   
เวียงมโน ปัจจุบนัตั้งอยู่ในพื้นท่ีต าบลหนองตอง อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ เวียงเกาะ ปัจจุบนั
ตั้งอยูใ่นพื้นท่ีบา้นสองแคว อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ และเวียงท่ากาน ปัจจุบนัตั้งอยู่ในพื้นท่ี
ต าบลบ้านกลาง ต.สันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ เมืองทั้งสามน้ีท าหน้าท่ีเป็นปราการด่านหน้าเพื่อ
ปกป้องอาณาจกัรหริภุญไชย โดยเฉพาะท่ีเวียงท่ากาน มีลกัษณะเป็นเมืองโบราณรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้
กวา้ง 500 เมตร ยาว 700 เมตร  ไดมี้การขุดคน้ทางโบราณคดี พบหลกัฐานโบราณศิลปวตัถุในศิลปะ
หริภุญไชย และโบราณสถานจ านวนมาก 4 

ปรากฏหลกัฐานในต านานมูลศาสนา พงศาวดารโยนก และต านานพื้นเมืองเชียงใหม่  เรียกช่ือเมือง
แห่งน้ีว่า “พันนาทะการ” โดยในรัชสมัยพญามังราย (พ.ศ. 1839 -1855) ตั้ งเมืองเชียงใหม่แล้ว         
ทรงโปรดให้น าตน้โพธ์ิท่ีไดม้าจากเมืองลงักา ไปปลูกตามหัวเมืองต่างๆ นั้น รวมถึงเวียงท่ากานดว้ย 
ต่อมาในสมยัพระเจา้ติโลกราช (พ.ศ.1984-2030) เมืองท่ากานมีความส าคญัคือ  เป็นเมืองท่ีน าเชลยชาว
                                                           
3 เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 1-3.  
4 แผน่พบัน าชมโบราณสถานเวยีงท่ากาน, ส านกัศิลปากรท่ี 8 เชียงใหม่. 
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เง้ียวมาอยู่และอีกคร้ังเม่ือเจา้เมืองเชียงทอง และพระยากายเง้ียวน าขา้ไพร่ ชาย-หญิงและช้างมา้ถวาย
แก่พระเมืองแก้ว (พ.ศ. 2038-2068) พระองค์โปรดฯให้แบ่งข้าไพร่ไปไวท่ี้ “พนันาทะกาน” หรือเมือง      
ท่ากาน  

ปัจจุบนัประชากรบา้นท่ากาน ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่เป็นชน
ชาวไทล้ือท่ีอพยพมาตั้งแต่เม่ือกวา่ 200 ปีมาแลว้ เรียกตวัเองวา่ชาวยองการพฒันาแหล่งโบราณสถาน
ของชุมชนบา้นท่ากานน้ี เป็นชุมชนท่ีรักทอ้งถ่ินรักษาวฒันธรรมประเพณีอย่างเคร่งครัด เขา้ใจและ
ตระหนักถึงความส าคญัของแหล่งมรดกทางวฒันธรรมท่ีอยู่ ในพื้นท่ี จนรวมกลุ่มกนัอนุรักษ์และ
พฒันาพื้นท่ีมรดกทางวฒันธรรม จนได้รับรางวลัการอนุรักษ์ดีเด่นประจ าปี พ.ศ. 2531 จากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เน่ืองในวนัอนุรักษม์รดกไทย 5 

ปัจจุบนัเวยีงท่ากาน เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของจงัหวดัเชียงใหม่ โดย
ส านักงานพฒันาการท่องเท่ียว สังกัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ได้ระบุไวใ้นเอกสารการ
ประเมินแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ถึงศกัยภาพในการดึงดูดใจด้านการท่องเท่ียวแห่งน้ีว่า
ศกัยภาพในการดึงดูดนักท่องเท่ียว มีความส าคญัต่อประวติัศาสตร์ในระดบัท้องถ่ิน หลกัฐานทาง
โบราณคดีมีความสมบูรณ์ดี สามารถใช้เป็นหลักฐานทางโบราณคดีได้ มีความสมบูรณ์ทางด้าน
สถาปัตยกรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง  ความมีช่ือเสียงอยูใ่นระดบัจงัหวดั 

ศกัยภาพทางกายภาพและการจดักิจกรรมการเขา้ถึงแหล่งท่องเท่ียว มีทางเขา้ถึงสะดวก ดา้นศกัยภาพ
ในการพัฒนาการท่องเท่ียวในการพัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกขั้ นพื้นฐานสามารถรองรับ
นักท่องเท่ียวได้บางช่วงเวลา ศกัยภาพในการพฒันาจากปัจจยัภายนอก มีหน่วยงาน กลุ่มองค์กร
ทอ้งถ่ินคือ อาสาสมคัร อนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม หรือ อส.มศ. หน่วยงานภาครัฐ คือ ส านกังานศิลปากร
ท่ี 8 เชียงใหม่ ให้ความร่วมมือสนับสนุนในงบประมาณการพฒันา ให้ค  าปรึกษาดา้นนโยบาย และ
บุคลากรส าหรับพฒันาแหล่งท่องเท่ียว 

ศกัยภาพด้านการบริหารจดัการ อยู่ในระดบัปานกลาง มีกิจกรรมด าเนินการท่องเท่ียว โดยจดัให้มี
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานใหแ้ก่นกัท่องเท่ียว ส่วนกิจกรรมท่องเท่ียวนั้นไดค้  านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิด
ข้ึนกบัแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ และสภาพแวดลอ้มรวมไปถึงผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลง
วิถีชีวิต ประเพณีวฒันธรรม มีการให้ความรู้และสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์แหล่งท่องเท่ียวทาง
ประวติัศาสตร์ให้แก่คนในชุมชนและนกัท่องเท่ียว ทั้งน้ีมีการจดัพนกังานผูน้ าเท่ียวในรูปแบบการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ซ่ึงรายไดส่้วนใหญ่เกิดจากการจดักิจกรรมการท่องเท่ียว  เช่น การน าเท่ียว การจดั

                                                           
5 เร่ืองเดียวกนั. 
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กิจกรรมในการท่องเท่ียวของชุมชนท่ากาน เช่น การแสดงศิลปะพื้นเมือง การให้บริการดา้นท่ีพกั เช่น 
โฮมสเตย ์การขายอาหารและสินคา้พื้นเมืองเป็นตน้ 6 

จากท่ีกล่าวมาแลว้นั้น เห็นไดว้่าเวียงท่ากานเป็นเมืองประวติัศาสตร์ท่ีมีหลกัฐานทั้งทางดา้นโบราณ
ศิลปวตัถุและโบราณสถานท่ีมีอายเุก่าแก่ตั้งแต่สมยัหริภุญไชย ลา้นนา ตลอดจนวถีิชีวติและวฒันธรรม
ของผูค้นท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณพื้นท่ีเวียงท่ากานและโดยรอบในปัจจุบนัก็มีความน่าสนใจท่ีเหมาะสม
แก่การเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม แต่กระนั้นก็มีผูใ้ห้ความสนใจและนกัท่องเท่ียว
เดินทางเขา้ไปเมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากานไม่มากนกั ดว้ยเหตุน้ีผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะท าการศึกษา
ในหัวขอ้เร่ือง “การจดัการเมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากาน ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดั
เชียงใหม่ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม”  ซ่ึงเป็นท่ีคาดหวงัวา่ผลการศึกษาคร้ัง
น้ีจะท าให้ไดแ้นวทางของการจดัการท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเวียงท่ากานให้เป็น
แหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เพื่อการรักษาคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อทอ้งถ่ิน 

 
1.2 วตัถุประสงค์ 

1.2.1  เพื่อศึกษาบริบททางประวติัศาสตร์ ลกัษณะกายภาพ ส่ิงแวดลอ้มของเมืองโบราณและ
มรดกวฒันธรรมของเมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากาน ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

1.2.2  เพื่อศึกษาศกัยภาพและสภาพปัญหาของเมืองโบราณเวียงท่ากานและโบราณสถานใน
ฐานะท่ีแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

1.2.3  เพื่อเสนอแนวทางของการจดัการเมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากาน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เพื่อการรักษาคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อทอ้งถ่ิน 

 
1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.3.1  ท าให้ทราบบริบททางประวติัศาสตร์ ลกัษณะกายภาพ ส่ิงแวดล้อมของเมืองโบราณ
และมรดกวฒันธรรมของเมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากาน ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่า
ตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

1.3.2  ท าใหท้ราบศกัยภาพและสภาพปัญหาของเมืองโบราณเวยีงท่ากานและโบราณสถานใน
ฐานะท่ีแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

                                                           
6 เอกสารประเมินแหล่งท่องเท่ียวเวยีงท่ากาน, ส านกังานพฒันาการท่องเท่ียว, พ.ศ. 2551. 
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1.3.3  ท าให้ได้แนวทางของการจดัการเมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากานให้เป็นแหล่งเรียนรู้
และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เพื่อการรักษาคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อทอ้งถ่ิน 

 
1.4  ขอบเขตกำรศึกษำ 

 1.4.1 ขอบเขตเน้ือหา 
เป็นการศึกษาบริบททางประวติัศาสตร์ ลกัษณะกายภาพ ส่ิงแวดลอ้มของเมืองโบราณ
และมรดกวฒันธรรมของเมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากาน ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ตลอดจนศกัยภาพและสภาพปัญหาของเมืองโบราณเวียงท่ากานและ
โบราณสถานในฐานะท่ีแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม เพื่อเสนอแนวทาง
ของการจดัการเมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากาน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม เพื่อการรักษาคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อทอ้งถ่ิน 

 1.4.2 ขอบเขตประชากร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ เมืองโบราณ มรดกวฒันธรรมและวิถีชีวิตชุมชน 
ตลอดจนประชาชนท่ีเก่ียวข้องกับเวียงท่ากาน ต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

 1.4.3 ขอบเขตพื้นท่ี 
ผู้ศึกษาลงพื้นท่ีบริเวณท่ีตั้ งเมืองโบราณเวียงท่ากานและใกล้เคียง ในเขตต าบล                     
บา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
1.5 นิยำมศัพท์ 

เมืองประวัติศำสตร์  หมายถึง เขต หรือพื้นท่ีท่ีเป็นชุมนุมบริเวณหน่ึง ประกอบดว้ย อาคาร ส่ิงก่อสร้าง
ในการด าเนินชีวติ และสภาพแวดลอ้ม มีการปกครอง มีผูป้กครองมีการจดัการและการบริหารอยา่งมี
ระบบ ทั้งน้ีเมืองประวติัศาสตร์แบ่งตามการใชง้านและการถูกปล่อยร้างไดเ้ป็น 3 ชนิด คือ 

เมืองร้าง หรือเมืองท่ีเคยเจริญรุ่งเรืองในอดีต แต่ปัจจุบนัไม่มีการใชง้านแลว้ เช่น เมืองเก่าสุโขทยั เมือง
เก่าศรีสัชนาลยั 

เมืองท่ีเคยเจริญรุ่งเรืองในอดีต ต่อมาไดก้ลายเป็นเมืองร้างอยูช่่วงเวลาหน่ึง แต่ปัจจุบนัไดก้ลบัมาถูกใช้
งานและเจริญรุ่งเรืองใหม่อีกคร้ังหน่ึง เช่น เมืองอยธุยา เมืองเชียงแสน 
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เมืองท่ีเจริญรุ่งเรืองมาในอดีต และเจริญรุ่งเรืองต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนัไม่เคยเป็นเมืองร้าง เช่น เมือง
รัตนโกสินทร์ 

แหล่งเรียนรู้ หมายถึง แหล่งขอ้มูลข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ท่ีสนับสนุนส่งเสริมให้
ผูเ้รียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอธัยาศยั อย่างกวา้งขวางและต่อเน่ือง 
เพื่อเสริมสร้างใหผู้เ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

กำรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  หมายถึง การเดินทางเพื่อพกัผ่อนหย่อนใจหรือเพื่อความสนุกสนาน
ต่ืนเต้น หรือเพื่อหาความรู้ในลักษณะของการท่องเท่ียวและเยี่ยมชมสถานท่ีแสดงถึงความเป็น
วฒันธรรม เช่น การชมสถานโบราณวตัถุ โบราณสถาน ปราสาท พระราชวงั วดั ประเพณี รวมถึงวิถี
การด าเนินชีวติของบุคคลในแต่ละยคุสมยั 
 
1.6  กำรน ำเสนอผลกำรศึกษำ 

บทที ่1 บทน ำ 

น าเสนอความเป็นมาและความส าคญัของการศึกษาเร่ือง การจดัการเมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากาน 
ต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง จังหวดัเชียงใหม่  เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม วตัถุประสงคข์องการศึกษา ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการศึกษา ขอบเขตการศึกษา 
นิยามศพัทท่ี์ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 

บทที ่2 ทฤษฎ ีและงำนวจัิยที่เกีย่วข้อง 

เป็นการศึกษาคน้ควา้และน าเสนอสถานะภาพความรู้ท่ีเก่ียวกบับริบททางประวติัศาสตร์และมรดก
วฒันธรรมของเมืองโบราณเวียงท่ากาน รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับ
การศึกษาคร้ังน้ี     

บทที ่3 ระเบียบวธีิวจัิย 

เป็นการน าเสนอกระบวนการวิจยั และเทคนิคท่ีใช้ในการศึกษา ประกอบดว้ย รูปแบบการวิจยัประชากร 
และกลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ ตลอดจน
การน าเสนอผลการวจิยั 
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บทที่ 4  กำรศึกษำเมืองโบรำณเวียงท่ำกำน และโบรำณสถำน  ตลอดจนชุมชนบ้ำนท่ำกำน อ ำเภอ      
สันป่ำตอง จังหวดัเชียงใหม่ 

บทน้ีเป็นการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนามในบริบทของท่ีตั้ง ลกัษณะกายภาพเมืองโบราณเวียง
ท่ากาน และโบราณสถานในเขตเมืองโบราณเวยีงท่ากานและใกลเ้คียง เพื่อวเิคราะห์ให้เห็นคุณค่าและ
สภาพของโบราณสถานในฐานะท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม   

บทที่ 5 แนวทำงกำรจัดกำรเมืองประวัติศำสตร์เวียงท่ำกำน เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และท่องเที่ยวเชิง
วฒันธรรม 

บทน้ีเป็นการศึกษาเพื่อเสนอแนวทางการจดัการการเมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากาน เพื่อให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม และเพื่อการรักษาคุณค่าและเกิดประโยชน์ต่อทอ้งถ่ิน   

บทที ่6 สรุปผลกำรศึกษำ อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปสาระส าคญัของการวิจยั พร้อมทั้งอภิปรายผลการศึกษาและขอ้เสนอแนะต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การศึกษาในคร้ังต่อไป 
 


