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บทที ่4 

 

การศึกษาเมืองโบราณ และโบราณสถานเวยีงท่ากาน 
อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
บทน้ีเป็นการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม  ในบริบทของท่ีตั้ง  ลกัษณะกายภาพเมืองโบราณ
เวียงท่ากาน และโบราณสถานในเขตเมืองโบราณเวียงท่ากาน รวมทั้งชุมชนบา้นท่ากาน ต าบลบา้น
กลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่  เพื่อวิเคราะห์ให้เห็นคุณค่าและศกัยภาพ  ตลอดจนปัญหา
ของเมืองโบราณและโบราณสถานเวยีงท่ากานในฐานะท่ีแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  ซ่ึง
จะประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ  ดงัน้ี  

4.1  การศึกษาเมืองโบราณเวียงท่ากานและโบราณสถานของเวยีงท่ากาน  อ าเภอสันป่าตอง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
4.1.1   ท่ีตั้งและเส้นทางคมนาคม 
4.1.2   ลกัษณะกายภาพของเมืองโบราณเวยีงท่ากาน 
4.1.3   ชุมชนบา้นท่ากานและส่ิงแวดลอ้มของเมืองโบราณเวยีงท่ากานในปัจจุบนั 
4.1.4   ประวติัการด าเนินการเก่ียวกบัเมืองโบราณเวยีงท่ากานในช่วงเวลาท่ีผา่นมา 
4.1.5   โบราณสถานในเขตเมืองโบราณเวยีงท่ากานและใกลเ้คียง 

1)   โบราณสถานภายในเมืองโบราณเวยีงท่ากาน 
2)   โบราณสถานภายนอกโดยรอบเมืองโบราณเวยีงท่ากาน 

4.2 การวเิคราะห์คุณค่า  ศกัยภาพและสภาพปัญหาของเมืองโบราณและโบราณสถานเวียงท่ากาน 
4.2.1 การวิเคราะห์คุณค่าความส าคญัของเมืองโบราณเวียงท่ากานและโบราณสถานใน

ฐานะท่ีเป็นแหล่งประวติัศาสตร์และมรดกทางวฒันธรรม 
4.2.2 การวิ เคราะห์ศักยภาพและสภาพปัญหาของเมืองโบราณ เวียงท่ ากานและ

โบราณสถานในฐานะท่ีแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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4.1  การศึกษาเมืองโบราณเวยีงท่ากานและโบราณสถานของเวียงท่ากาน อ าเภอสันป่าตอง  จังหวดัเชียงใหม่ 

เป็นการศึกษาเมืองโบราณเวียงท่ากานและโบราณสถานของเวียงท่ากาน  อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดั
เชียงใหม่  ซ่ึงเป็นการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม  ท าการเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการสังเกตการณ์
และสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview)  จากผูรู้้  ผูอ้าวุโส  ผูน้ าชุมชุมชน และ
ผูท้รงคุณวุฒิท่ีเก่ียวขอ้ง  อยา่งไม่จ  ากดัจ านวนผูใ้ห้สัมภาษณ์ จนไดข้อ้มูลครบถว้น  เพื่อให้ไดข้อ้มูล
เก่ียวกับบริบทของท่ีตั้ ง  ลักษณะกายภาพเมืองโบราณเวียงท่ากาน และโบราณสถานในเขตเมือง
โบราณเวียงท่ากาน  รวมทั้งชุมชนบา้นท่ากาน  ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่  
ผลการศึกษาดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

 4.1.1  ทีต่ั้งและเส้นทางคมนาคม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.1 ทีต่ั้งและเส้นทางคมนาคม 
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เวียงท่ากานเป็นเมืองโบราณท่ีตั้งอยู่ในเขตบ้านท่ากาน หมู่ท่ี 5 ต าบลบา้นกลาง อ าเภอ   
สันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่  มีระยะทางห่างจากตวัจงัหวดัเชียงใหม่ตามเส้นทางถนน
เชียงใหม่-ฮอด ประมาณ 25 กิโลเมตร บริเวณโดยรอบเป็นชุมชนขนาดใหญ่มีก าแพงคนั
ดินคูน ้ าล้อมรอบเมือง แสดงถึงอาณาเขตท่ีชัดเจนของเมืองประกอบกบัมีวดัวาอารามท่ี
ยงัคงสภาพเกือบสมบูรณ์มากกว่า 20 แห่ง เส้นทางคมนาคมจากอ าเภอเมือง จังหวดั
เชียงใหม่ ไปตามทางหลวงหมายเลข 108 เชียงใหม่ - จอมทอง เลยอ าเภอสันป่าตองไป
ประมาณ 7 กิโลเมตร ถึงบา้นทุ่งเส้ียว เล้ียวซ้ายขา้งป้อมต ารวจเขา้ไปประมาณ 2 กิโลเมตร 
ผา่นบา้นตน้กอกจึงถึงบา้นท่ากาน ซ่ึงเป็นแหล่งโบราณคดีเวยีงท่ากาน 1 

  4.1.2 ลกัษณะกายภาพและส่ิงแวดล้อมของเมืองโบราณเวยีงท่ากาน 

 (1)  ลกัษณะกายภาพของเมืองโบราณเวยีงท่ากาน 

เวียงท่ากาน มีลกัษณะเป็นเมืองรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ขนาดกวา้ง 500 เมตร ยาวประมาณ 
750 เมตร  มีแนวคูเมือง 1 ชั้น กวา้งประมาณ 8 เมตร และมีก าแพงเมืองเป็นคนัดิน
ล้อมรอบ 2 ชั้ นแต่ปัจจุบันเหลือสภาพให้เห็นชัดเจนเพียง 3 ด้าน ยกเวน้ด้านทิศ
ตะวนัออกจะลบเลือนเหลือให้เห็นเป็นบางส่วน เมืองแห่งน้ีสร้างข้ึนในสมยัหริภุญไชย 
ประมาณอายุจากหลกัฐานทางดา้นโบราณวตัถุสถานท่ีพบในเขตเวยีงท่ากานคาดวา่คง
จะสร้างข้ึนในราวพุทธศตวรรษท่ี 16 และอาจได้รับการก่อสร้างเพิ่มเติมในสมัย
ลา้นนา 

ส าหรับประตูเมืองของเวยีงท่ากานมีทั้งหมดอยู ่5 ประตู คือ 

1.  ประตูยางกวง  อยูบ่ริเวณก่ึงกลางก าแพงเมืองดา้นทิศเหนือ 
2.  ประตูปู่ หอ้ย  อยูบ่ริเวณก่ึงกลางก าแพงเมืองดา้นทิศตะวนัตก 
3.  ประตูหวัเวยีง  อยูบ่ริเวณก่ึงกลางก าแพงเมืองดา้นทิศตะวนัออก 
4.   ประตูพญาเง้ียว อยูมุ่มก าแพงเมืองดา้นทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ 
5.  ประตูไม่ทราบช่ือ อยูท่างทิศตะวนัออกใกลบ้ริเวณวดัพระเจา้ก ่า 

                                                           
1 จนัทนา  กณัทา, “การประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์เวยีงท่ากาน  ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่า
ตอง จงัหวดัเชียงใหม่” วทิยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต, บณัฑิตวทิยาลยั : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2552 
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ช่ือของประตูเมืองทั้งหมดเหล่าน้ีน่าจะเป็นช่ือใหม่ท่ีชาวบา้นท่ีอพยพเขา้มาอยู่ใหม่
เรียกข้ึนเองในระยะหลงั 

คูเมืองและก าแพงเมืองโบราณเวียงท่ากาน มีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา้ยาว
ประมาณ 700 เมตรกวา้งประมาณ 500 เมตรประตูแนวคูเมือง 1 ชั้น กวา้ง 7 - 8 เมตร 
และมีก าแพงดินโอบรอบ 2 ชั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่ 4.2 คูน า้รอบบริเวณเวยีงท่ากาน 

 
บริเวณท่ีตั้งตวัเวียงท่ากานตั้งอยูบ่นเนินสูง พื้นท่ีโดยรอบเป็นท่ีราบลุ่ม ห่างจากแม่น ้ าปิง
ไปในทางทิศใตป้ระมาณ 3 กิโลเมตร จากภาพถ่ายทางอากาศแสดงให้เห็นร่องรอยว่า
ในอดีตแม่น ้ าปิงไดไ้หลผา่นใกล ้ๆ ตวัเวียงท่ากาน ทางดา้นทิศตะวนัออกมีล าน ้ าแม่ขาน
ไหลผ่านห่างจากตวัเวียงประมาณ 2  กิโลเมตร และไดมี้ล าเหมืองสายเล็ก ๆ ท่ีชกัน ้ า
จากแม่น ้ าขานเขา้มาสู่คูเมืองท่ีมุมเมืองทางดา้นทิศเหนือกบัดา้นทิศทิศตะวนัตก เพื่อ
หล่อเล้ียงคูเมือง และยงัมีล าเหมืองขนาดเล็กชกัน ้าเขา้มาใชภ้ายในตวัเวยีงอีกดว้ย 

ทั้งภายในและนอกตวัเวียงท่ากานพบว่ามีโบราณสถานร้างอยู่เป็นจ านวนมาก ส่วน
ใหญ่นั้นจะเป็นส่ิงก่อสร้างท่ีมีอายุอยู่ในสมยัล้านนา แต่หลักฐานทางด้านโบราณ
ศิลปวตัถุและโบราณสถานของสมยัหริภุญไชยก็พบมีอยูม่ากเช่นกนัโดยเฉพาะโบราณ
ศิลปวตัถุประเภท พระพิมพดิ์นเผา เคร่ืองป้ันดินเผา ตลอดจนช้ินส่วนของพระพุทธรูป
สลักศิลานั้ นได้พบมีอยู่ทั่วไปในเวียงท่ากาน นอกจากน้ียงัปรากฏร่องรอยของ
โบราณสถานสมยัหริภุญไชยซ่ึงไดแ้ก่ พระเจดียท์รงแปดเหล่ียม ท่ีเป็นเจดียป์ระธาน
ของกลุ่มโบราณสถานกลางเวยีง ซ่ึงเช่ือวา่น่าจะเป็นพระมหาธาตุเจดียส์ าคญัของเมือง
มาตั้งแต่สมัยหริภุญไชย และคงได้รับการบูรณะซ่อมแซมไปบ้างในสมัยล้านนา 
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รวมทั้ง ยงัไดพ้บร่องรอยของเจดียท์รงปราสาทแบบห้ายอดในศิลปะแบบหริภุญไชย
ถูกสร้างครอบทบั อยู่ภายในองคพ์ระเจดียท์รงกลมแบบเชียงใหม่อีกองคห์น่ึงท่ีตั้งอยู่
ในกลุ่มโบราณสถานกลางเวยีง 

4.1.3 ชุมชนและส่ิงแวดล้อมของโบราณสถานเวยีงท่ากานในปัจจุบัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ภาพที ่4.3 ทางเข้าเวียงท่ากาน 

บริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งของเวียงท่ากานในปัจจุบนัเป็นท่ีตั้งชุมชนหมู่บา้นท่ากาน หมู่ท่ี 5 ต าบล
บา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่  ซ่ึงท่ีตั้ งอยู่ชุมชนส่วนใหญ่จะอยู่ภายใน
บริเวณภายในตวัเมืองโบราณและโดยรอบ  ซ่ึงชุมชนบา้นท่ากานน้ีประกอบดว้ยประชากร 
1,500 คน และมีจ านวนครัวเรือน 424 ครัวเรือน จึงท าใหส่ิ้งแวดลอ้มของเมืองโบราณเวยีง
ท่ากานเป็นทั้งท่ีอยูอ่าศยัและมีโบราณสถานตั้งอยูร่่วมกบัชุมชน แต่มีการแบ่งแยกเขตท่ีอยู่
อาศยักับโบราณสถานค่อนข้างชัดเจน เน่ืองจากชาวบ้านท่ากานจะช่วยกันดูแลรักษา
โบราณสถาน   

ดา้นสังคมและวฒันธรรมในบริเวณบา้นท่ากานนั้น กลุ่มประชากรส่วนใหญ่นั้นมีเช้ือสาย
เป็นชาวไทเขินท่ีอพยพมาตั้งแต่สมยัพระเจา้กาวิละ (สมยั ร.1) ในยุคเก็บผกัใส่ซ้า เก็บขา้
ใส่เมือง และเรียกตนเองวา่ชาวยอง ผสมผสานกบักลุ่มชนชาติพนัธ์ุไท ยวน ท่ีมีวฒันธรรม 
ประเพณี และวิถีชีวิต ท่ีปรับตวัให้เขา้กบัยุคสมยัในปัจจุบนั แต่ยงัคงร่วมมือการอนุรักษ์
วฒันธรรมของตนเองอยู ่โดยตั้งข้ึนเป็นกลุ่มเยาวชนลูกเวียงกานท่ีรวบรวมกลุ่มเยาวชนท่ี
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สนใจในด้านศิลปวฒันธรรมท้องถ่ินได้รวมตวักนัจดัตั้งคณะวงดนตรีล้านนา โดยการ
สนับสนุนของเจ้าอาวาสและผู ้น าชุมชน รวมถึงผู ้ปกครองของเยาวชนได้เล็งเห็น
ความส าคัญของการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของเยาวชน ซ่ึงในขณะนั้ น ปัญหา
ยาเสพยติ์ดเป็นปัญหาใหม่และทวคีวามรุนแรงมากข้ึนในสังคมไทย  จึงท าใหมี้เยาวชนอายุ
ตั้งแต่ 10 ปี ถึง 16 ปี เขา้ร่วมฝึกซ้อมดนตรีพื้นเมืองวงสะล้อ ซึง ขลุ่ย จนสามารถออก
แสดงช่วยเหลืองานต่าง ๆ ในชุมชนและหมู่บ้านใกลเ้คียง กลุ่มเยาวชนลูกเวียงกาน ได้
ร่วมมือกันในการอนุรักษ์และสืบสานงานวฒันธรรมล้านนาโดยเยาวชนท้องถ่ิน เพื่อ
ท้องถ่ินและเปิดสอนหลักสูตรศิลปวฒันธรรมล้านนาต่าง ๆ ณ วดัท่ากาน ต.บ้านกลาง        
อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ มีการสอนทุกวนัในเวลา 17.00 น. 
นอกจากการสอนศิลปวฒันธรรมลา้นนาแลว้ ยงัมีการอบรมจริยธรรมและค่านิยมอนัพึง
ประสงค์ของเยาวชนในการใช้ชีวิตในสังคมอีก เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้ เกิด
ประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด  และมีคุณธรรม จริยธรรม ขณะท่ีกลุ่มแม่บา้นชาวไทเขิน 
ไทล้ือ ไดร้วมตวักนัจดัเป็นกลุ่มผลิตภณัฑ์อาหารแปรรูป เช่น มะขามคลุกเกลือ การท าเส้ือ
ยืดจ าหน่ายแก่นกัท่องเท่ียวเป็นของท่ีระลึกเม่ือมาเยือนเวียงท่ากาน รวมทั้งทางภาครัฐให้
การส่งเสริมความรู้ในด้านอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรมจนมีเครือข่าย อส.มศ. เป็นกลุ่ม
ชาวบา้นเวยีงท่ากานท่ีร่วมใจกนัช่วยพฒันาฟ้ืนฟู ดูแลแหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 2 จนัทนา  กณัทา, “การประชาสมัพนัธ์แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์เวยีงท่ากาน ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสนัป่าตอง 
จงัหวดัเชียงใหม่”  วทิยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต, บณัฑิตวทิยาลยั : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2552 
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ภาพที ่4.4 ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเทีย่วเวยีงท่ากาน 

เน่ืองจากเวยีงท่ากานนั้นเป็นเมืองประวติัศาสตร์ท่ีมีความส าคญัและมีโบราณสถานกระจดั
กระจายอยูไ่ม่ต  ่ากวา่ 40 แห่ง  ในช่วงเวลาท่ีผา่นมาชาวบา้นท่ากาน  อ าเภอสันป่าตองไดรั้ก
หวงแหนและภาคภูมิใจมรดกวฒันธรรมแห่งน้ีเป็นอนัมาก ไดร่้วมแรงร่วมใจกนั   ปกปัก
รักษาโบราณสถานเหล่านั้นมิให้ถูกท าลาย จนสามารถรักษาเมืองประวติัศาสตร์แห่งน้ีไว้
ได้ จึงท าให้ได้รับโล่ห์พระราชทานรางวลัอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นในนามของ “กลุ่ม
ประชาอาสาอนุรักษ์เมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากาน” จากพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในปีพุทธศกัราช 2530  
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จากการศึกษายงัพบอีกว่าทางชุมชนเวียงท่ากานมีเจตนาและจิตส านึกท่ีดีต่อการอนุรักษ์
และรักษามรดกทอ้งถ่ินของไทยและของโลก ตั้งแต่ทางกรมศิลปากรเขา้มาให้ความรู้ดา้น
ประวติัศาสตร์โบราณสถานและโบราณวตัถุกับทางกลุ่ม อสมศ. ท่ีรวมตัวกันเองข้ึน
ภายในชุมชนกวา่ 50 คนเพื่อร่วมมือกนัสืบสานศิลปวฒันธรรมในชุมชน อีกทางอสมศ.ยงั
ไดม้อบความรู้ต่าง ๆ ท่ีไดรั้บจากกรมศิลปะกรภาค7 ส่งต่อถึงเยาวชนภายในโรงเรียนวดั
ท่ากานให้เป็นมคัคุเทศก์น้อยสืบไปแมว้า่ทางชุมชนจะขาดเงินสนบัสนุนจากทางภาครัฐ
ด้านการบริหารการท่องเท่ียวแต่ด้วยความเป็นจิตอาสาของกลุ่ม อสมศ.ได้แสดงให้
ประชาชนในชุมชนเวียงท่ากานทราบถึงปัญหาตั้งแต่พ.ศ.2528 ว่าการอนุรักษ์และการ
บริหารการจดัการท่องเท่ียวนั้นนอกจากจะเป็นการร่วมมือกบัภาครัฐอย่างถูกตอ้งแลว้ยงั
เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจอีกทางหน่ึง 

 
 

  4.1.4 ประวตัิการด าเนินการเกีย่วกบัเมืองโบราณเวียงท่ากานในช่วงเวลาทีผ่่านมา 

การด าเนินการเก่ียวกบัเมืองโบราณเวยีงท่ากานในช่วงเวลาท่ีผา่นมา  มีรายละเอียดดงัน้ี 

-   ปี พ.ศ. 2508 มีการคน้พบเมืองเวียงท่ากานเป็นคร้ังแรก โดยชมรมศึกษาวฒันธรรม
โบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร ซ่ึงในคร้ังนั้นการศึกษาเร่ืองราวเก่ียวกบัเมืองน้ียงัมี
ไม่มากเท่าท่ีควร ภายหลงัไดมี้ผูส้นใจศึกษา รวมถึงนกัวิชาการต่างๆ มาส ารวจศึกษา
โบราณสถาน โบราณวตัถุของเมืองโบราณแห่งน้ีเร่ือยมา  

-   จนกระทั่งกลางปี  พ .ศ. 2527 คณะอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ รวมกบัหน่วยศิลปากรท่ี 4 กองโบราณคดี ท าการ
ขดุหลุมทดสอบทางโบราณคดี โดยมีเป้าหมายเพื่อศึกษารูปแบบภาชนะดินเผาในเมือง
โบราณเวียงท่ากาน โดยในหลุมทดสอบดา้นทิศตะวนัตกของวดัท่ากาน ปรากฏโครง
กระดูกมนุษยจ์  านวน 2 โครง ท่ีความลึกประมาณ 2 เมตร แต่เน่ืองจากหลุมทดสอบ
ดงักล่าวมีขนาดเล็กเกินไป และในการขดุคน้ไม่พบหลกัฐานใดๆ ร่วมกบัโครงกระดูก
ท่ีจะศึกษาเพื่อพิสูจน์วา่โครงกระดูกนั้นเป็นของคนในสมยัใด 

-    ต่อมาประมาณกลางปี พ.ศ. 2528 หน่วยศิลปากรท่ี 4 กองโบราณคดี ได้ขุดค้นทาง
โบราณคดีในบริเวณท่ีพบโครงกระดูกดงักล่าวอีกคร้ัง โดยศึกษาถึงรายละเอียดของ
ชั้นดินทางโบราณคดีของตวัเมือง จากการศึกษาเบ้ืองตน้อธิบายผลการศึกษาได้ว่า 
โครงกระดูกท่ีพบนั้นคงจะมีอายุไม่มากนัก น่าจะอยู่ในสมยัล้านนาเพราะในช่วง
ระยะเวลาดงักล่าวอาจจะมีคนกลุ่มหน่ึง  ท่ียงัคงมีประเพณีการฝังศพเช่นน้ีอยู ่ต่อมาได้
มีการขุดพบโครงกระดูกท่ีบริเวณบา้นสันกอเก็ด ไม่ห่างจากเวียงท่ากานมากนกั และ
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พบเคร่ืองถ้วยสมัยล้านนาถูกฝังอยู่ในหลุมเดียวกัน จึงเป็นหลักฐานยืนย ันข้อ
สันนิษฐานดงักล่าว 

-  ในระหวา่งปี พ.ศ. 2526 – 2530  หน่วยศิลปากรท่ี 4 เชียงใหม่ ร่วมกบัภาคประชาชน
ภายในชุมชนเวียงท่ากาน  จดัตั้งกลุ่มประชาคมพิทกัษ์รักษามรดกวฒันธรรมเวียงท่า
กาน ท าการอนุรักษแ์ละพฒันาเวียงท่ากาน  และประชาสัมพนัธ์ท าให้เวียงท่ากานเป็น
ท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพฯรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมชมเวียงท่ากานเป็นการส่วนพระองค ์ 
และกลุ่มประชาคมพิทกัษรั์กษามรดกวฒันธรรมเวียงท่ากานไดรั้บพระราชทานรางวลั
อนุรักษม์รดกไทยดีเด่น ประจ าปี 2530 

- ใน พ.ศ. 2531 หน่วยศิลปากรท่ี 4 เชียงใหม่ กรมศิลปากรไดเ้ร่ิมเขา้มาด าเนินการขดุคน้
ขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานเจดีย์กลางเมือง 2 องค์ คือ เจดีย์แปดเหล่ียมแบบ             
หริภุญไชย และเจดียท์รงปราสาทยอดระฆงั พบโบราณวตัถุจ านวนมาก ทั้งเศษภาชนะ
ดินเผาแบบหริภุญไชยและพระพุทธรูปส าริด เป็นตน้  

- ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2541 ส านักงานโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติท่ี 6 
เชียงใหม่ (หน่วยศิลปากรท่ี 4 เดิม)  ท าการขุดคน้ศึกษาแหล่งโบราณคดีเวียงท่ากาน 
หลุมขุดคน้ขนาด 3x3 เมตร บริเวณหลงัวดัท่ากาน ในท่ีดินของ นายจนัทร์ต๊ิบ สมบุญ 
พบโครงกระดูกมนุษยจ์  านวน 8 โครง ช้ินส่วนกระดูกสัตว ์กระดูกทา้ จ  านวนหลายช้ิน 
กลุ่มเศษภาชนะดินเผา 1 กลุ่ม และภาชนะดินเผาจ านวนหน่ึง ต่อมาไดข้ยายหลุมขุด
คน้ออกไปทางทิศตะวนัออกอีก 1 เมตร พบโครงกระดูกมนุษยเ์พิ่มอีก 1 โครง จากการ
วิเคราะห์โครงกระดูกมนุษย ์โดย อาจารยสุ์ภาพร นาคบลัลงัก์ พบว่า โครงกระดูก
มนุษยท่ี์พบทั้งหมดเป็นโครงผูใ้หญ่ วยัเจริญพนัธ์ุ เพศชาย 3 โครง หญิง 1 โครง  โดย
โครงกระดูกฝังในท่างอตวัทั้งส้ิน บางโครงขุดพบแต่ท่อนบน ส่วนใหญ่หันศีรษะไป
ทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือทั้งส้ิน และจากผลการวิเคราะห์โบราณวตัถุท่ีฝังร่วมชั้น
เดียวกับโครงกระดูก ส่วนใหญ่เป็นเศษภาชนะดินเผา และภาชนะดินเผาประเภท
แจกนัเป็นของท่ีผลิตจากเตาในลา้นนา ไดแ้ก่ แหล่งเตาสันก าแพง และเตาเวียงกาหลง 
ส่วนเศษภาชนะดินเผาจากต่างประเทศท่ีพบ คือ เคร่ืองถว้ยจีนสมยัราชวงศห์มิง (พ.ศ. 
1991-2187) 3  

                                                           
3 อรุณรัตน์ วเิชียรเขียว และวยัอาจ, เดวดิ เค., ต านานพืน้เมอืงเชียงใหม่,  เชียงใหม่ :  สุริวงศบุ์๊คเซนเตอร์, 2543 
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- ในปี พ.ศ. 2543  ไดมี้การขุดแต่งศึกษาโบราณสถานอีกจ านวน 5 แห่ง ไดแ้ก่ วดัน้อย  
วดัหนองหล่ม  วดัป่าเป้า วดัป่าไผ่รวก และวดัสันมะเด่ือ (กู่ไม้แดง) รวมทั้ งสร้าง
ศูนยบ์ริการขอ้มูลข้ึนในบริเวณกลุ่มโบราณสถานกลางเวยีง 

-   พ.ศ. 2548 กลุ่มประชาคมต าบลบ้านกลางได้จดัท าแผนงานโครงการอนุรักษ์และ
พฒันาเมืองประวติัศาสตร์เวียงท่ากาน ต าบลบ้านกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดั
เชียงใหม่”  เอกสารเยบ็เล่มเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ทกัษิณ  ชินวตัร เพื่อให้สนบัสนุน
การด าเนินการพฒันาเวยีงท่ากาน  แต่ไม่ทนัด าเนินการ 

 
 4.1.5  โบราณสถานในเขตเมืองโบราณเวยีงท่ากานและใกล้เคียง 

จากการส ารวจพบว่าในเขตเมืองโบราณเวียงท่ากานและบริเวณใกล้เคียงโดยรอบมี
โบราณสถาน ซ่ึงประกอบดว้ย โบราณสถานร้างท่ีมีอยูใ่นบริเวณตวัเวยีง 9 แห่ง   

และตั้งกระจายอยูโ่ดยรอบนอกของตวัเวยีงอีกไปไม่ต ่ากวา่ 24 แห่ง เน่ืองจากเวียงท่ากาน
ร้างไป เป็น เวลานาน จึงท าให้ไม่อาจทราบถึงประวัติการก่อส ร้างและช่ือของ
โบราณสถานต่างๆเหล่านั้น ดงันั้นช่ือท่ีเรียกโบราณสถานร้างในแต่ละแห่งในทุกวนัน้ี 
จึงเรียกไปตามช่ือท่ีตั้ ง ข้ึนใหม่ของชาวบ้าน ท่ี เพิ่ งอพยพเข้ามาอยู่ใหม่ ในสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนตน้น้ีเอง ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

(1)  โบราณสถานภายในเมืองโบราณเวียงท่ากาน 

จากการส ารวจพบว่ามีโบราณสถานท่ีมีอยู่ในเวียงท่ากานพบว่ามีอยูจ่  านวน  9 แห่ง   
ตั้งอยูเ่ป็นกลุ่มกระจายอยูต่ามพื้นท่ีต่าง ๆ  ดงัมีรายละเอียดของโบราณสถานท่ีพบใน
เวยีงท่ากาน ดงัน้ี 

 (1.1)  โบราณสถานกลุ่มกลางเวยีง 

ทีต่ั้ง  เป็นกลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่ตั้งอยูใ่จกลางเวยีงท่ากาน 

เส้นทางคมนาคม เส้นทางคมนาคมเป็นถนนลาดยาง จากส่ีแยกบ้านกลาง    
เขา้ไปสู่ชุมชนบา้นท่ากานและตวัเวยีงท่ากานทางทิศเหนือ 
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ประวตัิทีเ่กีย่วข้อง   

ประวติัของโบราณสถานไม่ปรากฏหลกัฐานท่ีแน่ชดั  แต่เร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้ง
ในอดีตภายในกลุ่มโบราณสถานแห่งน้ีไดมี้การขุดพบพระบุทองค า เงิน ส าริด 
พระพิมพดิ์นเผา ไหลายครามสมยัราชวงศ์หยวน ต่อมาใน พ.ศ. 2531 หน่วย
ศิลปากรท่ี 4 เชียงใหม่ กรมศิลปากรได้เขา้มาด าเนินการขุดคน้ขุดแต่งและ
บูรณะโบราณสถานกลุ่มกลางเมือง คือ เจดีย์แปดเหล่ียม และเจดีย์ทรง
ปราสาทยอดระฆัง พบโบราณวตัถุจ านวนมาก ทั้ งเศษภาชนะดินเผาแบบ      
หริภุญไชยและพระพุทธรูปส าริด เป็นตน้  นอกจากน้ีกรมศิลปากรประกาศข้ึน
ทะเบียนและก าหนดขอบเขตโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 96   
ตอนท่ี 160 ลงวนัท่ี 18 กนัยายน 2522 

ลกัษณะของโบราณสถาน   

เป็นกลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่ท่ีสุด ตั้งอยู่บริเวณกลางเวียง ในขอบเขต
พื้นท่ีประมาณ 14 ไร่  โบราณสถานส าคญัท่ีปรากฎร่องรอยอย่างชดัเจนแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  

กลุ่มท่ี  1   ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ประกอบด้วย เจดีย ์วิหาร แนวกาแพง และซุ้ม
ประตูโขง 

กลุ่มท่ี  2   ตั้งอยู่ช่วงกลางใช้แนวก าแพงร่วมกบักลุ่มท่ี 3 ประกอบดว้ยวิหาร 
เจดีย ์อาคารขนาดเล็ก และศาลาโถง 

กลุ่มท่ี  3   ตั้งอยู่ทางทิศใต้ด้านซ้ายสุดของกลุ่มมีพื้นท่ีมากสุดประกอบด้วย
กลุ่มของเจดีย ์วหิาร พระอุโบสถ อาคาร และเจดียร์ายขนาดเล็ก 

โบราณสถานท่ีส าคญัและน่าสนใจภายในกลุ่มโบราณสถานน้ี คือ 

เจดีย์แปดเหล่ียม  ซ่ึงมีรูปทรงสูง องค์ระฆังเล็ก ลักษณะโดดเด่นเป็นเจดีย์
ประธานของวดัแห่งน้ี ตั้งอยูด่า้นหลงัของวิหารขนาดใหญ่  เจดียอ์งคน้ี์เช่ือกนั
มาแต่เดิมวา่เป็นส่ิงก่อสร้างท่ีมีอายุอยูใ่นสมยัหริภุญไชย  แต่จากลกัษณะลวด
บวัของพระเจดียท่ี์ปรากฏซ่ึงประกอบไปดว้ย ฐานล่างท่ีเป็นฐานบวัมีลูกแกว้
สองเส้น รองรับหน้ากระดานขนาดใหญ่กบัฐานบวัอีกชุดหน่ึง เหนือข้ึนไป
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เป็นหน้ากระดานส่ีชั้นซ้อนลดหลัน่กนัข้ึนไป  เน่ืองจากสภาพท่ีช ารุดมาแต่
เดิมและการบูรณะของกรมศิลปากรเม่ือไม่ก่ีปีท่ีผา่นมา ท าใหล้กัษณะของฐาน
เจดียใ์นส่วนน้ีค่อนขา้งสับสน  แต่เหนือข้ึนไปจากน้ีจะปรากฏร่องรอยของ
ลวดบัวท่ีชัดเจนข้ึนและไม่มีร่องรอยของการซ่อมแซม ซ่ึงจะเป็นฐานบัว
ลูกแก้วเส้นเล็กส่ีเส้นรองรับหน้ากระดานและมาลยัเถา  มาลยัเถามีลกัษณะ
เป็นบวัคว  ่าซ้อนกนัข้ึนไปเจ็ดชั้น องคร์ะฆงักลม ส่วนยอดหักหายไป  ควรมี
อายอุยูใ่นช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 ถึงตน้พุทธศตวรรษท่ี 22   

เจดียท์รงระฆงั  เป็นเจดียใ์นศิลปะลา้นนาท่ีมีลกัษณะเป็นเจดียท์รงกลมแบบ
เชียงใหม่ซ่ึงเป็นท่ีนิยมก่อสร้างมากในล้านนาโดยเฉพาะท่ีเมืองเชียงใหม่
ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21 

แมว้่าโบราณสถานท่ีปรากฏอยู่จะเป็นส่ิงก่อสร้างในสมยัล้านนา  แต่ภายใน
กลุ่มโบราณสถานแห่งน้ีไดมี้การพบโบราณศิลปวตัถุในสมยัหริภุญไชยเป็น
จ านวนมาก ทั้งท่ีเป็นการขุดพบโดยกรมศิลปากรและการขุดคน้ของชาวบา้น
ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมา โบราณวตัถุเหล่านั้นได้แก่ พระพิมพ์ดินเผาแบบ
ต่างๆ พระโพธิสัตวท์  าดว้ยส าริด บุเงิน และทองค า ตลอดจนภาชนะดินเผา  จึง
เป็นหลกัฐานยืนยนัให้เห็นว่ากลุ่มโบราณสถานกลางเวียงน้ีคงเป็นวดัส าคญั
ของเวียงท่ากานมาตั้งแต่สมยัหริภุญไชย และคงได้รับการบูรณะซ่อมแซม
สืบเน่ืองต่อมาจนถึงสมยัลา้นนา ปัจจุบนัโบราณศิลปวตัถุเหล่านั้นส่วนหน่ึง
ยงัคงเก็บรักษาไวท่ี้วดัท่ากาน  

ส่ือของการเรียนรู้   

ภายในกลุ่มโบราณสถานกลางเวียงมีป้ายน าชมโบราณสถาน  นอกจากน้ียงัมี
ศูนยบ์ริการขอ้มูลตั้งอยูด่า้นหนา้ทางเขา้โบราณสถานอีกดว้ย  

ส่ิงอ านวยความสะดวก 

ด้านหน้าบริเวณทางเขา้โบราณสถานมีห้องน ้ าและศาลาเอนกประสงค์ของ
ชุมชน ตลอดจนอาคารศูนยบ์ริการขอ้มูล  ซ่ึงสามารถเป็นสถานท่ีพกัและจดั
กิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนได ้
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ภาพที ่ 4.5 โบราณสถานวดักลางเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่ 4.6 โบราณสถานวดักลางเมือง 
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ภาพที ่ 4.7 เจดีย์แปดเหลี่ยม โบราณสถานกลุ่มกลางเวยีง ตั้งอยู่บริเวณกลางเวยีง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่ 4.8 เจดีย์ทรงกลม โบราณสถานกลุ่มกลางเวยีง ตั้งอยู่บริเวณกลางเวยีง 
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(1.2)  โบราณสถานวดัพระอุโบสถ 

ทีต่ั้ง  ตั้งอยูด่า้นทิศเหนือของเมืองติดกบัก าแพงเมือง 

เส้นทางคมนาคม   มีถนนเล็กๆ ภายในหมู่บา้น  แยกจากถนนสายหลกัท่ีผ่าน
กลางเมือง  เขา้ไปประมาณสามร้อยเมตร 

ประวตัิทีเ่กีย่วข้อง   

ไม่ปรากฏประวติัการก่อสร้างท่ีชัดเจน  แต่ช่ือวดัอุโบสถ  เรียกช่ือไปตาม
อุโบสถเก่า ซ่ึงตั้ งอยู่หลังหน่ึงในบริเวณกลุ่มโบราณสถานแห่งน้ี ศรัทธา
ชาวบา้นท่ากานไดส้ร้างพระอุโบสถหลงัใหม่ทบัอยู่บนรากฐานเดิม  ส าหรับ
ใช้กระท าสังฆกรรมเป็นคร้ังคราว  ส าหรับโบราณสถานแห่งน้ีกรมศิลปากร
ไดด้ าเนินการขดุแต่งและบูรณะเม่ือปี พ.ศ. 2531 

ลกัษณะของโบราณสถาน   

โบราณสถานท่ีเหลืออยู่ไดแ้ก่ เจดียท์รงกลมแบบลา้นนา ฐานวิหาร และเนิน
โบราณสถานกระจายอยู่ในบริเวณน้ีอีกประมาณ 3-4 แห่ง มีบางแห่งท่ีไดรั้บ
การขุดแต่งบูรณะเรียบร้อยแลว้ ลอ้มรอบดว้ยก าแพงแกว้  มีซุ้มประตูทางดา้น
ทิศตะวนัออก  ประมาณอายขุองโบราณสถานกลุ่มน้ีอยูใ่นพุทธศตวรรษท่ี 21 

ส่ือของการเรียนรู้   ไม่มีป้ายช่ือและน าชมโบราณสถาน รวมทั้งส่ือการเรียนรู้ใดๆ 

ส่ิงอ านวยความสะดวก   ไม่มี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 4.9 โบราณสถานวดัพระอุโบสถ 
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  (1.3)  โบราณสถานวดัต้นโพธ์ิ 

ทีต่ั้ง   ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องเมือง 

เส้นทางคมนาคม   มีถนนเล็ก ๆ ภายในหมู่บา้น  แยกจากถนนสายหลกัท่ีผา่น
กลางเมือง  เขา้ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องเมืองประมาณสามร้อยเมตร 

ประวตัิทีเ่กีย่วข้อง   

ไม่ปรากฏประวติัการก่อสร้างท่ีชัดเจน  แต่เป็นวดัโบราณท่ีเช่ือกันว่ามีมา
ตั้งแต่สมยัหริภุญไชย  และเช่ือกนัวา่พญามงัรายโปรดให้น าตน้โพธ์ิจากลงักา
มาปลูกท่ีท่ีพนันาทะการตามหลกัฐานท่ีปรากฏในเอกสารต านาน  และกรม
ศิลปากรด าเนินการขดุแต่งและบูรณะ เม่ือปี พ.ศ.2531 

ลกัษณะของโบราณสถาน   

เป็นกลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่ท่ีประกอบดว้ยซากโบราณสถานกระจายกนั
อยู่ 4 แห่ง ประกอบดว้ยฐานวิหาร  ฐานเจดีย ์ ซุ้มประตูโขง  และแนวก าแพง
แกว้ลอ้มรอบ มีโบราณสถานบางแห่งท่ีไดรั้บการขุดแต่งบูรณะเรียบร้อยแลว้  
คาดวา่โบราณสถานกลุ่มน้ีน่าจะเป็นวดัส าคญัแห่งหน่ึงของเวียงท่ากานท่ีมีมา
ตั้งแต่สมยัหริภุญไชย 

ส่ือของการเรียนรู้  ไม่มีป้ายช่ือและน าชมโบราณสถาน รวมทั้งส่ือการเรียนรู้ใดๆ 

ส่ิงอ านวยความสะดวก   ไม่มี 

 

 
                   
 
 
 
      

ภาพที ่4.10 โบราณสถานวดัต้นโพธ์ิ 
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(1.4)  โบราณสถานวดัหัวข่วง 

ทีต่ั้ง  ตั้งอยูบ่ริเวณทางตอนกลางของเวยีงท่ากานค่อนไปทางทิศตะวนัออก 

เส้นทางคมนาคม  มีถนนเล็ก ๆ ภายในหมู่บา้น  แยกจากถนนสายหลกัท่ีผ่าน
กลางเมือง  เขา้ไปทางทิศตะวนัออกประมาณสองร้อยเมตร 

ประวตัิทีเ่กีย่วข้อง 

ไม่ปรากฏประวติัการก่อสร้างท่ีชดัเจน และกรมศิลปากรดา เนินการขุดแต่ง
และบูรณะเรียบร้อยแลว้เม่ือปี พ.ศ.2531 

ลกัษณะของโบราณสถาน   

เป็นกลุ่มโบราณสถานท่ีประกอบดว้ย  เจดียท่ี์ตั้งอยูด่า้นหลงัวิหาร ซ่ึงหนัหน้า
ไปทางทิศใต ้ มีก าแพงลอ้มรอบ   คาดวา่เป็นโบราณสถานสมยัลา้นนาอายุอยู่
ในพุทธศตวรรษท่ี 21–22  

ส่ือของการเรียนรู้  ไม่มีป้ายช่ือและน าชมโบราณสถาน รวมทั้งส่ือการเรียนรู้ใดๆ 

ส่ิงอ านวยความสะดวก   ไม่มี 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 4.11 โบราณสถานวดัหัวข่วง 
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  (1.5)  โบราณสถานวดัพระเจ้าก า่  หรือ พระเจ้าแสนแส้ว   

ทีต่ั้ง  ตั้งอยูภ่ายในตวัเมืองเวยีงท่ากานทางทิศตะวนัออก 

เส้นทางคมนาคม   มีถนนเล็ก ๆ ภายในหมู่บา้น  แยกจากถนนสายหลกัท่ีผา่น
กลางเมือง  เขา้ไปทางทิศตะวนัออกประมาณสามร้อยเมตรเศษ 

ประวตัิทีเ่กีย่วข้อง   

ไม่ปรากฏประวติัการก่อสร้างท่ีชดัเจน  แต่มีช่ือเรียกไปตามชาวบา้น ซ่ึงพบ
พระพุทธรูปถูกไฟเผาจนเป็นสีด าหรือสีก ่า และกรมศิลปากรด าเนินการขุด
แต่งและบูรณะเรียบร้อยแลว้เม่ือปี พ.ศ.2531 

ลกัษณะของโบราณสถาน   

เป็นกลุ่มโบราณสถานประกอบด้วย เจดีย์อยู่ด้านหลังวิหารตั้ งอยู่บนฐาน
เดียวกัน หรือฐานไพที หันหน้าไปทางทิศตะวนัออก  ไม่ทราบอายุสมัยท่ี
แน่นอน แต่คาดว่าน่าจะเป็นโบราณสถานสมัยล้านนาแล้ว อายุราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 19 -22 

ส่ือของการเรียนรู้  ไม่มีป้ายช่ือและน าชมโบราณสถาน รวมทั้งส่ือการเรียนรู้ใดๆ 

ส่ิงอ านวยความสะดวก   ไม่มี 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 4.12 โบราณสถานวดัพระเจ้าก า่ หรือ พระเจ้าแสนแส้ว   
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 (16)  โบราณสถานวดัหนองหล่ม  

ที่ ตั้ ง  ตั้ งอยู่ภ ายในตัว เมือง เวียงท่ ากาน  บ ริ เวณ มุม เมืองทางด้าน ทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

เส้นทางคมนาคม  มีถนนเล็ก ๆ ภายในหมู่บา้น  แยกจากถนนสายหลกัท่ีผ่าน
กลางเมือง  เขา้ไปทางทิศตะวนัออกประมาณส่ีร้อยเมตร 

ประวัติที่เกี่ยวข้อง  ไม่ปรากฏประวติัการก่อสร้างท่ีชดัเจน และกรมศิลปากร
ด าเนินการขดุแต่งและบูรณะเรียบร้อยแลว้เม่ือปี พ.ศ.2543 

ลกัษณะของโบราณสถาน   

เป็นกลุ่มโบราณสถานท่ีประกอบไปดว้ย ฐานวหิารและเจดียท่ี์ไม่ทราบรูปทรง
ท่ีแน่นอน แต่คาดว่าน่าจะเป็นโบราณสถานสมยัล้านนาแล้ว อายุราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 19 -22 

ส่ือของการเรียนรู้  ไม่มีป้ายช่ือและน าชมโบราณสถาน รวมทั้งส่ือการเรียนรู้ใดๆ 

ส่ิงอ านวยความสะดวก   ไม่มี 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.13 โบราณสถานวดัหนองหล่ม 
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  (1.7)  โบราณสถานวดัสันคือ หรือ ป่าไม้รวก 

ที่ตั้ง  ตั้งอยู่ติดกบัคูเมืองบริเวณมุมก าแพงเมืองเวียงท่ากานทางทิศตะวนัตก
เฉียงใต ้  

เส้นทางคมนาคม  มีถนนเล็ก ๆ เลาะไปตามคูเมือง  โดยแยกจากถนนสายหลกั  
เขา้ไปทางทิศตะวนัตกประมาณสามร้อยเมตร 

ประวัติที่เกี่ยวข้อง  ไม่ปรากฏประวติัการก่อสร้างท่ีชดัเจน  และกรมศิลปากร
ด าเนินการขดุแต่งและบูรณะเรียบร้อยแลว้เม่ือปี พ.ศ.2543 

ลกัษณะของโบราณสถาน   

เป็นกลุ่มโบราณสถานร้างขนาดใหญ่ ประกอบดว้ยฐานก่ออิฐของวิหาร เจดีย ์
และอ่ืนๆ 5 แห่ง มีก าแพงแกว้ล้อมรอบ อยู่ในพื้นท่ีประมาณ 5 ไร่  ไม่ทราบ
อายุสมยัท่ีแน่นอน  แต่คาดวา่น่าจะเป็นโบราณสถานสมยัลา้นนาแลว้ อายุราว
พุทธศตวรรษท่ี 19 -22 

ส่ือของการเรียนรู้  ไม่มีป้ายช่ือและน าชมโบราณสถาน รวมทั้งส่ือการเรียนรู้ใดๆ 

ส่ิงอ านวยความสะดวก   ไม่มี 
 

         
 

ภาพที ่4.14 โบราณสถานวดัป่าไม้รวก 
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  (1.8)  โบราณสถานวดัน้อย 

ทีต่ั้ง  ตั้งอยูภ่ายในก าแพงเมืองทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้

เส้นทางคมนาคม  มีถนนเล็ก ๆ ภายในหมู่บา้น แยกจากถนนสายหลกัท่ีผ่าน
กลางเมือง  เขา้ไปทางทิศตะวนัตกประมาณสามร้อยเมตร 

ประวัติที่เกี่ยวข้อง  ไม่ปรากฏประวติัการก่อสร้างท่ีชดัเจน และกรมศิลปากร
ด าเนินการขดุแต่งและบูรณะเรียบร้อยแลว้เม่ือปี พ.ศ.2543 

ลกัษณะของโบราณสถาน   

เป็นซากฐานวิหารสองหลงั  ไม่ทราบอายุสมยัท่ีแน่นอน  แต่คาดวา่น่าจะเป็น
โบราณสถานสมยัลา้นนาแลว้ อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 19 -22 

ส่ือของการเรียนรู้  ไม่มีป้ายช่ือและน าชมโบราณสถาน รวมทั้งส่ือการเรียนรู้ใดๆ 

ส่ิงอ านวยความสะดวก   ไม่มี 

 

 

 

 

 
 

  
ภาพที ่ 4.15 โบราณสถานวดัน้อย 

 
 
 
 
 



 

 71 

  (2)   โบราณสถานภายนอกโดยรอบเมืองโบราณเวยีงท่ากาน 
จากการส ารวจพบวา่มีโบราณสถานท่ีมีอยูภ่ายนอกโดยรอบเมืองโบราณเวียงท่ากาน
พบว่ามีอยู่จ  านวน 5 แห่ง ตั้ งอยู่เป็นกลุ่มกระจายอยู่ภายนอกก าแพงเมือง ดังมี
รายละเอียดของโบราณสถานท่ีพบในเวยีงท่ากาน ดงัน้ี 

 (2.1)  โบราณสถานวดักู่ไม้แดง หรือ วดัสันมะเดื่อ  

ทีต่ั้ง  ตั้งอยูน่อกก าแพงเมืองในทางดา้นทิศใตป้ระมาณ 500 เมตร   

เส้นทางคมนาคม  เส้นทางคมนาคมเป็นถนนลาดยาง  จากส่ีแยกบา้นกลาง  
เขา้ไปสู่ชุมชนต่าง ๆ  และท่ีแยกบา้นตน้กอก  ไปทางทิศตะวนัตกของตวัเวียง
ท่ากานทางทิศใต ้

ประวัติที่เกี่ยวข้อง  ไม่ปรากฏประวติัการก่อสร้างท่ีชดัเจน  แต่เป็นวดัโบราณ
ท่ีเช่ือกนัวา่มีมาตั้งแต่สมยัหริภุญไชย  และกรมศิลปากรด าเนินการขดุแต่งและ
บูรณะเรียบร้อยแลว้เม่ือปี พ.ศ.2543 

ลกัษณะของโบราณสถาน   

เป็นกลุ่มโบราณสถานก่ออิฐท่ีประกอบไปดว้ยฐานอุโบสถ  วหิาร และเจดียซ่ึ์ง
มีลกัษณะเป็นเจดียท์รงกลมแบบลา้นนา อายุประมาณพุทธศตวรรษท่ี 20-21 
นอกจากบนฐานวหิารไดพ้บช้ินส่วนพระพุทธรูปสลกัหินทรายขนาดใหญ่ ไม่
มีเศียร  คาดวา่น่าจะเป็นพระพุทธรูปในศิลปะหริภุญไชย 

ส่ือของการเรียนรู้  ไม่มีป้ายช่ือและน าชมโบราณสถาน รวมทั้งส่ือการเรียนรู้ใดๆ 

ส่ิงอ านวยความสะดวก   ไม่มี 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 4.16 โบราณสถานวดักู่ไม้แดง หรือ วดัสันมะเดื่อ 
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(2.2)  โบราณสถานวดัหนองสระ 

ทีต่ั้ง  อยูน่อกก าแพงเมือง ดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใต ้

เส้นทางคมนาคม  เส้นทางคมนาคมเป็นถนนลาดยาง จากส่ีแยกบา้นกลาง เขา้
ไปสู่ชุมชนต่าง ๆ  และท่ีแยกบา้นตน้กอก ไปทางทิศตะวนัตกของตวัเวยีงท่ากาน
ทางทิศใต ้

ประวัติที่เกี่ยวข้อง  ไม่ปรากฏประวติัการก่อสร้างท่ีชดัเจน และกรมศิลปากร
ด าเนินการขดุแต่งและบูรณะเรียบร้อยแลว้เม่ือปี พ.ศ.2543 

ลกัษณะของโบราณสถาน   

เป็นโบราณสถานขนาดใหญ่ซ่ึงประกอบด้วย ซากฐานวิหารและเจดีย์ ไม่
ทราบอายุสมยัท่ีแน่นอน แต่คาดว่าน่าจะเป็นโบราณสถานสมยัล้านนาแล้ว 
อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 19 -22 

ส่ือของการเรียนรู้  มีป้ายน าชมโบราณสถาน 

ส่ิงอ านวยความสะดวก   ไม่มี 
   

           
 

        
 

ภาพที ่ 4.17 โบราณสถานวดัหนองสระ 
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 (2.3)  โบราณสถานวดัหางมกร 

ทีต่ั้ง  ตั้งอยูน่อกเวยีงทางดา้นทิศใต ้

เส้นทางคมนาคม  เส้นทางคมนาคมเป็นถนนลาดยาง  จากส่ีแยกบา้นกลาง  
เขา้ไปสู่ชุมชนต่าง ๆ  และท่ีแยกบา้นตน้กอก ไปทางทิศตะวนัตกของตวัเวียง
ท่ากานทางทิศใต ้

ประวัติที่เกี่ยวข้อง  ไม่ปรากฏประวติัการก่อสร้างท่ีชดัเจน และกรมศิลปากร
ด าเนินการขดุแต่งและบูรณะเรียบร้อยแลว้เม่ือปี พ.ศ.2543 

ลกัษณะของโบราณสถาน   

เป็นโบราณสถานขนาดใหญ่ซ่ึงประกอบด้วย ซากฐานวิหารและเจดีย์ ไม่
ทราบอายุสมยัท่ีแน่นอน  แต่คาดว่าน่าจะเป็นโบราณสถานสมยัลา้นนาแล้ว 
อายรุาวพุทธศตวรรษท่ี 19 -22 

ส่ือของการเรียนรู้  ไม่มีป้ายช่ือและน าชมโบราณสถาน รวมทั้งส่ือการเรียนรู้ใดๆ 

ส่ิงอ านวยความสะดวก   ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่ 4.18 โบราณสถานวดัหางมกร 
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(2.4)  โบราณสถานวดัป่าเป้า 

ทีต่ั้ง  ตั้งอยูน่อกก าแพงเวยีงและติดคูเมืองดา้นทิศเหนือ   

เส้นทางคมนาคม  มีถนนเล็ก ๆ เลาะไปตามคูเมือง  โดยแยกจากถนนสายหลกั
ของบา้นท่ากาน  เขา้ไปทางทิศตะวนัออกประมาณสามร้อยเมตร 

ประวัติที่เกี่ยวข้อง  ไม่ปรากฏประวติัการก่อสร้างท่ีชดัเจน และกรมศิลปากร
ด าเนินการขดุแต่งและบูรณะเรียบร้อยแลว้เม่ือปี พ.ศ.2543 

ลักษณะของโบราณสถาน  เป็นกลุ่มโบราณสถานท่ี เป็นซากวิหารติดต่อกนั
สองหลงั  คาดว่าน่าจะเป็นโบราณสถานสมยัลา้นนา อายุราวพุทธศตวรรษท่ี 
19 -22 

ส่ือของการเรียนรู้  ไม่มีป้ายช่ือและน าชมโบราณสถาน รวมทั้งส่ือการเรียนรู้ใดๆ 

ส่ิงอ านวยความสะดวก   ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 

  
ภาพที ่4.19 โบราณสถานวดัป่าเป้า 
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(2.5)  โบราณสถานวดัต้นกอก 

ทีต่ั้ง  ตั้งอยูน่อกเวยีงท่ากานทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือประมาณ 600 เมตร อยู่
ในเขตบา้นตน้กอก 

เส้นทางคมนาคม  เส้นทางคมนาคมเป็นถนนลาดยาง จากส่ีแยกบา้นกลาง เขา้
ไปสู่ชุมชนบา้นตน้กอก   

ประวัติที่เกี่ยวข้อง  ไม่ปรากฏประวติัการก่อสร้างท่ีชดัเจน  และกรมศิลปากร
ด าเนินการขดุแต่งและบูรณะเรียบร้อยแลว้เม่ือปี พ.ศ.2543 

ลกัษณะของโบราณสถาน   

โบราณสถานในกลุ่มน้ีมีพระเจดียท์รงกลม 1 องค์ ท่ีฐานมีร่องรอยของการ
ขยายฐานให้กวา้งออกไป  ฐานท่ีจะขยายน้ีมีลกัษณะเป็นศิลปะแบบพม่า  ซ่ึง
ชาวบ้านกล่าวว่าได้มีชาวพม่าท าการบูรณะเจดียแ์ห่งน้ีเม่ือประมาณ 50 ปีท่ี
ผา่นมาแต่ไม่ส าเร็จ  แต่เจดียอ์งคใ์นท่ีเหลืออยูมี่ลกัษณะเป็นเจดียท์รงกลมแบบ
ล้านนามีอายุประมาณพุทธศตวรรษท่ี 21  นอกจากน้ีในบริเวณน้ียงัมีเนิน
โบราณสถานอีก 3 แห่ง   

ส่ือของการเรียนรู้  มีป้ายน าชมโบราณสถาน    

ส่ิงอ านวยความสะดวก   บริเวณริมถนนมีศาลาท่ีพกั ส่วนอ่ืน ๆ ไม่มี 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
ภาพที ่ 4.20 โบราณสถานวดัต้นกอก 
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4.2  การวเิคราะห์คุณค่าและศักยภาพของเมืองโบราณและโบราณสถานเวยีงท่ากาน 

หวัขอ้น้ีเป็นการวเิคราะห์เพื่อให้เห็นคุณค่าของเมืองโบราณและโบราณสถานของเวียงท่ากานในฐานะ
ท่ีแหล่งเรียนรู้ทางประวติัศาสตร์และศิลปวฒันธรรม  ตลอดจนวิเคราะห์ศกัยภาพและสภาพปัญหา
ของเมืองโบราณและโบราณสถานของเวียงท่ากานในฐานะท่ีแหล่งท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ดังมี
รายละเอียดต่อไปน้ี 

4.2.1 การวิเคราะห์คุณค่าความส าคัญของเมืองโบราณเวียงท่ากานและโบราณสถาน ในฐานะที่
เป็นแหล่งประวตัิศาสตร์และมรดกทางวฒันธรรม 

จากหลักฐานต่างๆทั้ งท่ีเป็นโบราณวตัถุและโบราณสถานท่ีพบในเขตเวียงท่ากาน               
อาจกล่าวไดว้า่ เวยีงท่ากานเป็นเมืองโบราณท่ีมีอายุอยูใ่นสมยัหริภุญไชยและคงเป็นเมือง
ส าคญั ท่ีสืบทอดมาจนถึงสมยัล้านนา จากร่องรอยของโบราณสถานต่างๆท่ีปรากฏใน
เวียงท่ากาน ซ่ึงส่วนใหญ่จะมีอายอุยูใ่นช่วงพุทธศตวรรษท่ี 21-22 อนัเป็นช่วงแห่งความ
เจริญรุ่งเรืองหรือยุคทองของลา้นนา ไดช้ี้ให้เห็นว่าเวียงท่ากานคงเป็นเมืองส าคญัและมี
ความเจริญเป็นอนัมากในช่วงเวลาดงักล่าว  หลงัจากนั้นเวยีงท่ากานคงกลายเป็นเมืองร้าง
ไปเป็นเวลานานในช่วงเวลาท่ีล้านนาเกิดความวุ่นวายเน่ืองจากเหตุแห่งสงครามใน
ระหวา่งปลายพุทธศตวรรษท่ี 23 ถึงตน้พุทธศตวรรษท่ี 24 จนกระทัง่พระยากาวลิะไดใ้ห้
ชาวไตล้ือจากเวียงยองหรือชาวไตยองในเขตรัฐฉานของประเทศพม่าซ่ึงเป็นเชลยศึก เขา้
มาตั้งบา้นเรือนอยูท่ี่เวยีงท่ากานอีกคร้ัง ทั้งน้ีช้ีใหเ้ห็นวา่ 

1)   หลกัฐานทางกายภาพของเมืองโบราณเวียงท่ากาน  เป็นเมืองโบราณในสมยัหริภุญ
ไชยท่ีเหลือหลกัฐานสมบูรณ์และชดัเจนอยู่เพียงไม่ก่ีแห่งในทุกวนัน้ี  จึงเป็นแหล่ง
ประวติัศาสตร์ท่ีมีคุณค่าท่ีสมควรอนุรักษแ์ละพฒันาใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้สืบไป 

2)   โบราณสถานต่างๆ ท่ีปรากฏอยูท่ ั้งภายในตวัเมืองและโดยรอบท่ีตั้งเมืองโบราณเวียง
ท่ากาน  ส่วนใหญ่เป็นโบราณสถานในสมัยล้านนา ซ่ึงถือเป็นหลักฐานท่ีเป็น
รูปธรรม ท่ีจะสะทอ้นเร่ืองราวทางประวติัศาสตร์  ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมของ
ลา้นนายคุรุ่งเรือง  เพราะเวยีงท่ากานไดร้้างไปก่อนพุทธศตวรรษท่ี 23   

3)   สภาพของโบราณสถานท่ีส าคญัๆ ส่วนใหญ่ได้รับการขุดคน้ศึกษาทางโบราณคดี
และท าการบูรณะเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว และตั้ งอยู่ในพื้นท่ีเหมาะสม  จึงมีคุณค่า
เหมาะสมแก่การท่ีจะพฒันาใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

4)  จากการศึกษาพบวา่ ประชากรบา้นท่ากาน ต าบลบา้นกลาง อ าเภอสันป่าตอง จงัหวดั
เชียงใหม่ ส่วนใหญ่เป็นชาวไทล้ือ หรือชาวไตล้ือ เป็นชาวไทกลุ่มหน่ึง มีถ่ินฐานเดิม

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%97
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อยูใ่นแถบสิบสองปันนาของจีน มีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นคือการใชภ้าษาไทล้ือ และยงั
มีวฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์อ่ืนๆ เช่น การแต่งกาย ศิลปะและประเพณีต่าง การ
อพยพเดิมชาวล้ือ หรือไทล้ือมาตั้งแต่เม่ือกวา่ 200 ปีมาแลว้ เรียกตวัเองว่าชาวยองมี
ถ่ินท่ีอยู่บริเวณ เมืองล้ือหลวง จีนเรียกว่า "ลือแจง" ต่อมาได้เคล่ือนยา้ยลงมาอยู่
บริเวณเมืองหนองแส หรือท่ีเรียกวา่คุนหมิงในปัจจุบนั แลว้ยา้ยลงมาสู่ลุ่มน ้ าน ้ าโขง 
สิบสองปันนาปัจจุบนั ประมาณศตวรรษท่ี 12 จึงเกิดมีวีรบุรุษชาวไทล้ือช่ือ เจา้เจ๋ือง
หาญ ได้รวบรวมหัวเมืองต่าง ๆ ในสิบสองปันนาปัจจุบันตั้งเป็นอาณาจกัรแจ่ล้ือ 
(เซอล่ี) โดยไดต้ั้งศูนยอ์  านาจการปกครองเอาไวท่ี้หอค าเชียงรุ่ง นาน 790 ปี ต่อมาถึง
สมยัเจา้อ่ินเมือง ครองราชต่อมาในปี ค.ศ. 1579-1583 (พ.ศ. 2122-2126) ไดแ้บ่งเขต
การปกครองเป็นสิบสองหัวเมือง แต่ละหัวเมืองให้มีท่ีท านา 1,000 หาบขา้ว (เช้ือ
พนัธ์ุขา้ว) ต่อนาหน่ึงท่ี/หน่ึงหวัเมือง จึงเป็นท่ีมาจนถึงปัจจุบนัเมืองสิบสองปันนาได้
แบ่งเขตการปกครองเอาไวใ้นอดีตดงัน้ี (ท่ีมาของค าวา่ สิบสองพนันา อ่านออกเสียง
เป็น "สิบสองปันนา") 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.21 วถิีชีวติชาวบ้านภายในชุมชนบ้านท่ากาน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B7%E0%B9%8B%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8D&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B7%E0%B9%8B%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%8D&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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4.2.2   การวเิคราะห์ศักยภาพและสภาพปัญหาของเมืองโบราณเวียงท่ากานและโบราณสถานใน
ฐานะทีแ่หล่งเรียนรู้และท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 

1)   ศักยภาพและความพร้อมของเมืองโบราณเวียงท่ากานในฐานะที่แหล่งเรียนรู้และ
ท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 

1.1)   เมืองโบราณและโบราณสถานเวียงท่ากาน เป็นแหล่งประวติัศาสตร์และ
โบราณคดี ท่ีมีหลกัฐานสมบูรณ์ครบถว้น ซ่ึงเมืองประวติัศาสตร์ท่ีมีลกัษณะ
สมบูรณ์ครบถว้นเช่นน้ีในดินแดนลา้นนามีปรากฏเหลืออยูเ่พียงไม่ก่ีแห่ง โดย
ในทางตอนใตข้องจงัหวดัเชียงใหม่เวียงท่ากานจะเป็นเมืองประวติัศาสตร์ท่ี
ส าคัญและโดดเด่นเพียงแห่งเดียว รวมทั้ งได้รับการการขุดค้นศึกษาทาง
โบราณคดีและท าการบูรณะเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  มีศูนยบ์ริการข้อมูลตั้งอยู่
บริเวณกลางเมือง  จึงมีศกัยภาพและความเหมาะมากท่ีจะอนุรักษ์และพฒันา
ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

1.2)   เมืองโบราณเวียงท่ากานตั้งอยูใ่นเขตชุมชนบา้นท่ากาน ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีมีความ
เขม้แขง็และให้ความร่วมมือต่อการอนุรักษแ์ละพฒันาเมืองประวติัศาสตร์เวยีง
ท่ากานเป็นอย่างดี  จนได้รับพระราชทานรางวลัอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น 
ประจ าปี 2530 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  จึงเป็น
แหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีมีศกัยภาพท่ีจะไดรั้บความร่วมมือ
จากชุมชนเป็นอยา่งดี 

1.3)   เส้นทางคมนาคมเข้าสู่เมืองโบราณและโบราณสถานเวียงท่ากานมีความ
สะดวก โดยเฉพาะกลุ่มโบราณสถานท่ีส าคญัภายในตวัเมืองเวยีงท่ากาน 

1.4)  ศกัยภาพด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว มีหน่วยงานกลุ่มองค์กรท้องถ่ินคือ 
อาสาสมัคร อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม หรือ อสมศ. หน่วยงานภาครัฐ คือ 
ส านักงานกรมศิลปากรท่ี 8 จงัหวดัเชียงใหม่ ให้ความร่วมมือสนับสนุนใน
งบประมาณการพฒันา ให้ค  าปรึกษาดา้นนโยบาย และบุคลากรส าหรับพฒันา
แหล่งท่องเท่ียว 

1.5)  ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวมีการรักษา                  
มีกิจกรรมด าเนินการท่องเท่ียว โดยจดัให้มีสาธารณูปโภค ขั้นพื้นฐานให้แก่
นกัท่องเท่ียว  ส่วนกิจกรรมท่องเท่ียวนั้นไดค้  านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบั
แหล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์และสภาพแวดลอ้มรวมไปถึงผลกระทบต่อ
การเปล่ียนแปลงวิถีชีวิต ประเพณีวฒันธรรม มีการให้ความรู้และสร้าง
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จิตส านึกการอนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียวทางประวติัศาสตร์ให้แก่คนในชุมชนและ
นกัท่องเท่ียว ทั้งน้ีมีการจดัพนักงานผูน้ าเท่ียวในรูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ซ่ึงรายได้ส่วนใหญ่เกิดจากการจดักิจกรรมการท่องเท่ียว เช่น การน า
เท่ียว การจดักิจกรรมในการท่องเท่ียวของชุมชนท่ากานเช่น การแสดงศิลปะ
พื้นเมือง การให้บริการด้านท่ีพกั เช่นโฮมสเตย์ การขายอาหารและสินค้า
พื้นเมืองเป็นตน้ 

2)  สภาพปัญหาของเมืองโบราณและโบราณสถานเวยีงท่ากานในฐานะทีแ่หล่งเรียนรู้และท่องเทีย่วเชิง
วฒันธรรม 

ศิลปะและวฒันธรรมเมืองโบราณเวียงท่ากานนั้นเป็นมรดกอนัทรงคุณค่าของชาวไทยหากแต่ผูศึ้กษา
เล็งเห็นความส าคญัของอตัลกัษณ์ตรงจุดน้ีเองพบวา่เมืองโบราณอนัเป็นแหล่งการเรียนรู้และท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรมอีกเพื่อเป็นมรดกให้คนรุ่นหลงัสืบต่อไปดว้ย เหตุผลน้ีเองท าให้พบว่ายงัมีปัญหาหลกั
ใหญ่ ๆ อีกเป็นจ านวนมากท่ีตอ้งเร่งแกไ้ข ดงัต่อไปน้ี 

2.1)  บุคลากรในดา้นใหค้วามรู้ดา้นขอ้มูลของสถานท่ีท่องเท่ียวมีจ านวนนอ้ย     
2.2)  ส่ิงอ านวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียวมีน้อย  อาทิ  ห้องน ้ า  ศาลาท่ีพกั  รวมทั้งป้าย

แสดงทิศทางเขา้สู่แหล่งโบราณสถาน 
2.3)  ขาดระบบการรักษาความปลอดภยัดา้นอาคารสถานท่ี ในการเก็บรักษาวตัถุโบราณท่ีขุด

คน้พบ ไม่มีการจดัเก็บรักษาโบราณวตัถุอยา่งเป็นระเบียบ ซ่ึงเส่ียงต่อภยัการโจรกรรมและ
การเส่ือมสภาพจากดินฟ้าอากาศ หรือ การพงัเสียหายได ้ 

2.4)  ขาดการวางแผนประชาสัมพนัธ์อย่างเป็นระบบ ซ่ึงควรร่างแผนการประชาสัมพนัธ์ไป
พร้อมกบัการท านโยบายการพฒันาชุมชน เน่ืองจากในนโยบายมีการส่งเสริม สนบัสนุน
การท่องเท่ียวในชุมชน ซ่ึงการวางแผนการประชาสัมพนัธ์นั้นยงัขาดการวางจุดประสงค์
ของหรือเป้าหมายของการประชาสัมพนัธ์ ขาดการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย ขาดการก าหนด
ขอบเขตของเน้ือหาท่ีส่ือสารโดยเฉพาะเป็นเน้ือหาท่ีเป็นตวักระตุน้การตดัสินใจเขา้มา
เยี่ยมชม หรือ เสริมแรงในการจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายเขา้มาเยี่ยมชม ไปจนถึงการวางแผน
งานดา้นระยะเวลา สรุป สถานท่ีท่องเท่ียวยงัขาดการวางแผนการประชาสัมพนัธ์อยู ่

2.5)  ขาดงบประมาณในการประชาสัมพันธ์เชิ งรุก เช่นส่ือโฆษณาทางโทรทัศน์ ส่ือทาง
นิตยสาร รวมถึงป้ายประชาสัมพันธ์ตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีมีนักท่องเท่ียวให้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนกัท่องเท่ียวในกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวไทย นกัท่องเท่ียว
ชาวต่างประเทศ นกัเรียน นกัศึกษา กลุ่มวยัรุ่น กลุ่มครอบครัวท่ีนิยมท่องเท่ียวตามสถานท่ี
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แหล่งประวติัศาสตร์ โดยจดัท าส่ือป้ายขนาดใหญ่ไปยงัสถานท่ีต่างๆท่ีกลุ่มเป้าหมายได้
รวมตวั เช่น ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีขนส่งอาเขต และสถานีขนส่งมวลชนต่าง ๆ 

2.6)  ขาดการท าประชาสัมพัน ธ์ ท่ี ต่อ เน่ืองรวมทั้ งการติดตามผล การติดตามผลการ
ประชาสัมพนัธ์ ท าให้มีสถิติผูเ้ข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเท่ียวไม่เป็นระบบ รวมไปถึงการ
ประสานงานกนัระหวา่งเจา้หนา้ท่ีท่ีดูแลแหล่งท่องเท่ียว กบั องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

   


