
 

บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การจัดท างานวิจัยเรื่องการบูรณาการเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว ศูนย์
วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ มีทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นต่อการพัฒนา ทั้งทางด้านแนวคิดและทางด้านเทคนิคในการวางระบบ 
โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
 2.1 ความเป็นมาของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง 

 2.2 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.3 การทอผ้า   
2.4 ระบบฐานข้อมูล 
2.5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 ความเป็นมาของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง 

สันก าแพงเป็นแหล่งที่มีการทอผ้ามาแต่ครั้งอดีต ในอ าเภอสันก าแพง ล้วนมีฝีมือในการทอผ้า
ด้วยกี่พ้ืนเมือง สืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ เมื่อประมาณ 100 กว่าปีมาแล้วได้เริ่มมีการค้าขาย
ระหว่างเชียงใหม่และพม่า โดยในเบื้องต้นเป็นการค้าช้าง ม้าต่าง วัวต่าง  ต่อมาจึงได้มีการน าเส้นไหม
ดิบจากพม่ากลับมาเชียงใหม่ น าเส้นไหมดังกล่าวมาทอเป็นผ้าซิ่นไหม ผ้าโสร่งไหม แล้วด าเนินการ
ส่งกลับไปขายให้พม่าอีกต่อหนึ่ง ส าหรับเหตุผลที่ต้องซื้อไหมดิบจากพม่านั้น เพราะคนสันก าแพงไม่ได้
เลี้ยงไหม ด้วยเหตุผลส าคัญคือโดยพ้ืนฐานของคนสันก าแพง จะเป็นคนใจบุญ ใจอ่อน ขี้สงสาร กลัว
บาป ดังนั้นการที่จะต้องฆ่าตัวไหมหลายชีวิตกว่าจะได้เส้นไหมออกมาจึงท าให้คนสันก าแพงสมัยนั้นไม่
อยากท าเพราะสงสารและกลัวบาป การค้าขายในลักษณะนี้ด าเนินการมาหลายปี ซึ่งระยะทางที่
เดินทางไปพม่าในสมัยก่อนนั้นมีความยากล าบากมาก ต่อมาจึงมีพ่อค้าชาวจีนได้น าไหมจากประเทศ
จีน เกาหลี เข้ามาขาย ชาวสันก าแพงส่วนใหญ่จึงเริ่มมีการเปลี่ยนมาใช้ไหมจากประเทศจีนและเกาหลี
แทนไหมจากประเทศพม่า ผ้าที่ทอในสมัยนั้น ได้มีการทอผ้าไหมที่มีลวดลายเฉพาะคือ ลายโสร่งและ
ลายตารางผ้าขาวม้า ในอดีตไม่ค่อยมีคนนิยมใช้ผ้าไหมมากนักเพราะว่าราคาแพง แต่สมัยนั้นได้นิยม
ทอผ้าไหมที่เรียกว่าผ้าซิ่นขนาดยาว  1  เมตร หน้ากว้าง 60 ซม.  ซึ่งจ าหน่ายในราคา 0.2 บาท  2 
สตางค์ ต่อผืนผ้าซิ่นนั้นมีทั้งผ้าพ้ืนที่เรียกว่าผ้าด้าน  คือผ้าไหมที่ใช้เส้นไหมพุ่งสีเดียวทอตลอดกันไปทั้ง
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ผืน ไม่มีดอกดวงหรือลวดลายอ่ืน นอกจากนั้นมีผ้าซิ่นหางกระรอกคือแบบปั่นไก หรือ ซิ่นไก หมายถึง
เอาเส้นไหมสีต่าง ๆ มาเป็นสี ๆ ให้เข้ากันแล้วทอ ลายของผ้าซิ่นเวลานั้นเป็นลายขวางเป็นส่วน
ใหญ่ จุดเด่นของผ้าไหมสันก าแพงคือ ลวดลายเฉพาะของสันก าแพง  ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนามาเป็น 
“ลาย 7 วัน”  คือการใส่สี 7 สีตามวันใน 1 สัปดาห์ หรือเรียกว่า เชิง 7 วัน จากนั้นก็มี ลายวงเดือน 
ลายน้ าไหล  ซึ่งมีเฉพาะที่สันก าแพงเท่านั้น ในปี พ.ศ.2479 ผ้าไหมสีฟ้าได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 
เนื่องมาจาก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช ทรงขับรถแข่งคู่พระทัย ชื่อว่ารอมิวลุส 
(Romulus) ซึ่งมีสีฟ้าสด ต่อมาเรียกกันว่าสีฟ้าพีระ สีฟ้าจึงเป็นสีที่นิยมที่สุดในเวลานั้น และมีการย้อม
เสื้อไหมเป็นสีฟ้าและผ้าซิ่นก็ย้อมสีฟ้า แล้วจึงตั้งชื่อว่า “ผ้าไหมลายสีพีระต่อมาในปี พ.ศ. 2481 ได้มี
การประกวดนางสาวไทย โดยผู้ชนะการประกวดในปีนั้น ได้สวมชุดที่ตกแต่งและเล่นเชิงผ้าไหมของสัน
ก าแพงขึ้นไปประกวดบนเวที ส่งผลให้รัฐบาลในขณะนั้น ได้เชิญร้านค้าผ้าไหมจากสันก าแพงไปออก
ร้านขายของในงานวันรัฐธรรมนูญที่สวนอ าพร ซึ่งขายดีและมีชื่อเสียงโด่งดังมาก ส่วนใหญ่ลูกค้าที่มา
ซื้อผ้าเป็นคนในท้องถิ่น ต่อมาก็มีคนต่างจังหวัดเดินทางมาซื้อกันมากขึ้นเช่น จังหวัดล าปาง ล าพูน 
หลังจากนั้นก็เริ่มมีการปรับรูปแบบการขายโดย เปิดการทอผ้าให้นักท่องเที่ยวดู ว่าทอผ้าไหมยังไงโดย
น ากี่ทอผ้ามาทอผ้าไหมโชว์ ย้อมผ้าไหมยังไง ต่อมาไกด์รู้จึงเขียนโปรแกรมทัวร์ว่าเที่ยวสันก าแพงชม
ทอผ้าไหม สมัยนั้นนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวจนรับไม่ทันส่วนใหญ่ทัวร์มาวันละ 10กว่าคัน จ านวนคนที่
ซื้อผ้าไหม 30 กว่าคนต่อจ านวน 1 คันรถทัวร์ (ผดุงเกียรติ ใหญ่ยิ่ง, 2559) 

 

 
 

ภาพที่ 2.1 ผ้า ลาย 7 วัน ของสันก าแพง 
 
นอกจากขายผ้าไหมปลีกหน้าร้านแล้วยังมีการส่งผ้าไหมไปขายตามร้านต่าง  ๆ ในเมือง

เชียงใหม่ ส่วนกรุงเทพขายส่งแถวถนนสาทรเหนือ-สาทรใต้  สุริวงศ์ พาหุรัตน์ และยังขายส่งไปยัง
จังหวัดอ่ืน ๆ เช่น กรุงเทพ แพร่ ล าพูน ล าปาง ซึ่งขายดีมาก  ลูกค้ารู้ว่าผ้าไหมสันก าแพงต่างจากท่ีอ่ืน
เพราะมีลวดลายไม่เหมือน และมีการใส่สีผ้าไม่เหมือนที่อ่ืน สมัยนั้นมีนางงามมาช่วยขายผ้าไหม โดยที่
แต่ละร้านจะเลือกคนสวยๆมาขายผ้าไหม โดยเลือกนางงามจากตามหมู่บ้านและมีนางงามมาสมัคร
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ขายด้วย สาเหตุที่เลือกเอานางงามมาขายเพราะเอาผ้าไหมมาเทียบกับตัวแล้วดูสวย นอกจากนี้ก็ยังส่ง
เข้าประกวดตามงานฤดูหนาวด้วย พอเสร็จจากการประกวดก็น านางงามมาขายของที่ร้าน ดังนั้นสัน
ก าแพงจึงถือว่าเป็นแหล่งนางงามและนางงามมีส่วนท าให้ผ้าไหมสันก าแพงขายดี  ต่อมาลูกค้าเริ่ม
หายไป เพราะต่างจังหวัดหรือแถบอีสานเริ่มมีการทอผ้าไหมเพ่ิมมากขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงไปใช้
ไหมญี่ปุ่นที่มีความหนา และความสวย แต่ของสันก าแพงเป็นผ้าซิ่นไหม และคนมาเที่ยวก็ลดลงมาก 
พอไม่มีคนมาซื้อ ร้านค้าส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนมาเป็นทอผ้าฝ้าย ทอผ้าขาวม้า และทอผ้าแบบอ่ืนแทนผ้า
ไหม จึงท าใหผ้้าไหมสันก าแพงเริ่มหายไป (ผดุงเกียรติ ใหญ่ยิ่ง, 2559)  

 

 
 

ภาพที่ 2.2 ผ้าไหมสันก าแพง 

 
ความรู้ทางด้านการทอผ้าไหมสันก าแพงแบบดั้งเดิมในครั้งอดีตคงเหลืออยู่ในผู้รู้เพียงไม่กี่คน 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการสืบทอด อนุรักษ์คุ้มครองศิลปะการทอผ้าไหมสันก าแพง เทศบาลต าบลสันก าแพง
ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฟ้ืนฟูศิลปะการทอผ้าไหม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในต าบล 
โดยรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลสันก าแพง มีการจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย รวมทั้งการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับศิลปะการทอผ้าไหมให้แก่ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเยี่ยม
ชม (วลัยพร สุพรรณ, 2556 : 124) ในชื่อ “ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง” 
โดย นายอนันต์ สุคันธรส ประธานสภาวัฒนธรรมอ าเภอสันก าแพง และปราชญ์ผ้าฝ้ายและผ้าไหมสัน
ก าแพง ได้สละพ้ืนที่ส่วนหนึ่งของบ้านในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวขึ้นมา โดยมีสถานที่ตั้งอยู่ที่
เลขที ่12/1 หมู่ 5 ต.สันก าแพง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่ 50130 
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ภาพที่ 2.3 ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง 
 

เนื่องจาก นายอนันต์ สุคันธรส มีความสนใจในการที่จะศึกษาองค์ความรู้ทางด้านการทอผ้า
ไหมสันก าแพง และลวดลายบนผืนผ้าในอดีต จนรวบรวมผ้าฝ้ายและผ้าไหม  สันก าแพงไว้จ านวน
มากกว่าหนึ่งพันผืน ตลอดจนอุปกรณ์ในการทอผ้าในอดีต (อนันต์ สุคันธรส , 2556 :  54) และได้
จัดท างานวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาและรายละเอียดของผ้าไหมที่เป็นของชุมชน
สันก าแพงแต่เดิม เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ของคนในท้องถิ่น ตลอดจนการส่งเสริมให้ผ้า
ไหมสันก าแพงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนสันก าแพง จึงได้มีแนวคิดในการ
ก่อตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยวที่
มีความสนใจตลอดจนสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง 

 

  
 

ภาพที่ 2.4 อุปกรณ์ในการทอผ้าจัดแสดงที่ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง 
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2.2 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (2534: 52)  ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น
(local  wisdom) คือ การสะสมขึ้นจากประสบการณ์ของชีวิต  สังคม  ในสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีแตกต่าง
กัน  และถ่ายทอดสืบทอดกันมาเป็นวัฒนธรรม  การด าเนินงานด้านวัฒนธรรม  จึงต้องใช้ปัญญา
ค้นหาสิ่งที่มีอยู่แล้ว  ฟ้ืนฟ ู ประยุกต ์ ประดิษฐ์  เสริมสร้างสิ่งใหม่บนรากฐานสิ่งเก่าที่ค้นพบ 
 รุ่ง แก้วแดง (2541 : 204) กล่าวว่า ภูมิปัญญาไทย เป็นองค์ความรู้ ความสามารถและทักษะ
ของคนไทย อันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเลือกสรร เรียนรู้ ปรุงแต่ง พัฒนา
และถ่ายทอดสืบต่อกันมา เพ่ือใช้แก้ปัญหาพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้สมดุลกับสภาพแวดล้อมและ
เหมาะสมกับยุคสมัย 
 ส่วนภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ ความคิด ความเฉลียวฉลาด
ของชาวบ้านที่ได้ศึกษา เรียนรู้ สังเกต และได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษในการประดิษฐ์ คิดค้น 
และน าไปใช้แก้ปัญหาการด าเนินชีวิต 
 ธวัช ปุณโณทก (2531: 39) ให้ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าเป็นประสบการณ์ในการ
ประกอบอาชีพ ในการศึกษาเล่าเรียน การท านาการนวดข้าวโดยใช้ควาย รู้จักสานกระบุงหรือตะกร้า 
สิ่งของเครื่องใช้ด้วยการน าเอาไม้ไผ่มาจักสาน รู้จักเอาดินขี้ทามาแช่น้ าต้มให้แห้งเป็นเกลือสินเธาว์ 
เหล่านี้เรียกว่าภูมิปัญญาทั้งสิ้น นั่นหมายถึงทุกสิ่งที่คนในท้องถิ่นเกิดการเรียนรู้ล้วนแล้วแต่เรียกว่าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

ยุพา  ทรัพย์อุไรรัตน์ (2537:21)  กล่าวว่า  ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้านเกิดจาก
การสั่งสมความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับการถ่ายทอดจากบุคคลและสถาบันต่างๆ   โดยมีอิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อมและศาสนาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยและมีวัฒนธรรมเป็นพ้ืนฐานภูมิปัญญา   ภูมิปัญญาชาวบ้าน
เป็นสิ่งที่มีมานาน  มีการปฏิบัติโดยผู้คนในชุมชนนั้น 
 กล่าวโดยสรุป  ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ องค์ความรู้ที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ ความคิด 
ความสามารถ ทักษะที่มีการสืบทอดจากบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันในการประดิษฐ์ คิดค้นและน าไปใช้
แก้ปัญหาการด าเนินชีวิต เพ่ือเสริมสร้างสิ่งใหม่บนรากฐานสิ่งเก่าที่ค้นพบ 
 สิ่งเก่าที่ค้นพบนั้น  นักฟ้ืนฟู  นักประยุกต์  และนักประดิษฐ์คิดค้นทางวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน
เหล่านี้  มีชื่อเรียกในเวลาต่อมาว่า “ปราชญ์ชาวบ้าน” หรือ “ผู้รู้ชาวบ้าน” และสติปัญญาที่น ามาใช้
ในการสร้างสรรค์นี้เรียกว่า “ภูมิปัญญาชาวบ้าน” หรือ  “ภูมิปัญญาท้องถิ่น”  (คณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ , 2534 : 52)   

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นการสืบทอดประสบการณ์จากบรรพบุรุษเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันซึ่งมี
ลักษณะของความสัมพันธ์ภายในท้องถิ่นที่มีความหลากหลายทางภูมิปัญญาแต่ไม่แตกต่างกันมาก
นัก   ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่น  2 ลักษณะ ดังนี้ (เสรี  พงศ์พิศ , 2536 : 145) 
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1) มีลักษณะเป็นนามธรรม  เป็นโลกทัศน์  ชีวทัศน์  เป็นปรัชญาในการด าเนินชีวิตเป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับการเกิด  แก่  เจ็บตาย  คุณค่าและความหมายของทุกสิ่งในชีวิตประจ าวัน 

2) มีลักษณะเป็นรูปธรรมเกี่ ยวกับเรื่ อง เฉพาะด้านต่ างๆ เช่น   การท ามาหากิน
การเกษตร  หัตถกรรม  ศิลปะ  ดนตรี  และอ่ืนๆ 

การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถรักษาสมดุลระหว่างความสัมพันธ์ของมนุษย์กับ
สภาพแวดล้อมกับผู้คนในสังคมเดียวกัน  และกับสังคมอ่ืนๆ ความสมดุลดังกล่าวยังคงอยู่ และ
ถ่ายทอดสืบสานกันมา ท าให้ชนชาติและเผ่าพันธุ์ต่างๆ อยู่รอดมาได้ถึงทุกวัน การถ่ายทอดสืบสานภูมิ
ปัญญานี้มีลักษณะทั้งทางตรงและทางอ้อม  ซึ่ง ปฐม  นิคมานนท์ (2538 : 279-281)  ได้สรุปไว้ดังนี้ 

1) การสืบทอดความรู้ภายในชุมชน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องอาชีพของหมู่บ้านที่แทบทุกครัวเรือน   
ท ากัน อาจเป็นอาชีพรองจากการท าไร่ท านา เช่น เครื่องปั้นดินเผา จักสาน ทอผ้า สมาชิกของชุมชน
ได ้คลุกคลี คุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กภายใต้สภาพการด ารงชีวิตประจ าวัน 

2) การสืบทอดภายในครัวเรือน เป็นการสืบทอดความรู้ความช านาญที่มีลักษณะเฉพาะ
กล่าวคือ เป็นความสามารถเฉพาะบุคคล หรือเฉพาะครอบครัว เช่น ความสามารถในการรักษา
โรค งาน      ช่างศิลป์ ช่างฝีมือ ความรู้ด้านพิธีกรรมต่างๆความรู้เหล่านี้จะถ่ายทอดภายในครอบครัว
และเครือญาต ิบางอย่างมีการหวงแหน และเป็นความลับในสายตระกูล 

3) การฝึกจากผู้รู้ผู้ช านาญเฉพาะอย่าง เป็นการถ่ายทอดที่ผู้สนใจไปขอรับการถ่ายทอด
วิชาการ ผู้รู้อาจเป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติหรืออาจอยู่นอกชุมชนก็ได้ เช่น ช่างโบสถ์ ช่างลายไทย หมอ
ต าแย เป็นต้น 

4) การฝึกฝนและค้นคว้าด้วยตนเอง อาชีพ    และความช านาญหลายอย่างเกิดขึ้นด้วย
คิดค้น ดัดแปลง และพัฒนาขึ้นมาด้วยตนเอง แล้วถ่ายทอดไปสู่ลูกหลาน เช่น การแกะสลักหิน เป็น
ต้น 

5) ความรู้ความช านาญที่เกิดขึ้นจากความบังเอิญหรือสิ่งลึกลับ  เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นโดย
ตนเองไม่ได้สนใจหรือไม่ได้คาดคิดมาก่อน มีวิญญาณหรืออ านาจลึกลับเข้าสิงมาบอก  ท าให้มี
ความสามารถในการรักษาโรคได ้

รุ่ง  แก้วแดง  (2543 : 206-208)  ได้แยกประเภทภูมิปัญญาไทยไว้  11 สาขา  ดังนี้ 

1) สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะ และเทคนิค
ด้านการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพ้ืนฐานคุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพ่ึงพาตนเองใน
สภาวการณ์ต่างๆ ได้ 
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2) สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม หมายถึง การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ใน   
การแปรรูปผลผลิตเพ่ือชะลอการน าเข้าตลาด  เพ่ือแก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัย
ประหยัด และเป็นธรรม 

3) สาขาแพทย์แผนไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษาสุขภาพ    
ของคนในชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้ 

4) สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   หมายถึง ความสามารถเกี่ยวกับ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งการอนุรักษ์ การพัฒนา การใช้ประโยชน์จากคุณค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

5) สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการด้านการสะสม
และบริการกองทุน และธุรกิจในชุมชน ทั้งท่ีเป็นเงินตราและโภคทรัพย์ เพ่ือเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของ
สมาชิกในชุมชน 

6) สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของ
คนให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 

7) สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ
เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ เป็นต้น 

8) สาขาการจัดการองค์กร หมาถึง ความสามารถในการบริหารจัดการด าเนินงานองค์กร
ชุมชนต่างๆให้สามารถพัฒนาและบริหารองค์กรของตนเองได้ตามบทบาทหน้าที่ขององค์กร  เช่น การ
จัดการองค์กรของกลุ่มแม่บ้าน เป็นต้น 

9) สาชาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานเกี่ยวกับภาษาทั้ง
ภาษาถ่ิน ภาษาโบราณ ภาษาไทยและการใช้ภาษา ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท 

10) สาขาศาสนาและประเพณี  หมายถึง ความสามารถในการประยุกต์และปรับใช้
หลักธรรม ค าสอนทางศาสนา ความเชื่อ และประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติ
ปฏิบัติให้บังเกิดผลดีต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม เช่น การถ่ายทอดหลักธรรมทางศาสนา การบวช
ป่า การประยุกต์ประเพณีบุญประทายข้าว เป็นต้น 

11) สาขาการศึกษา หมายถึง ความสามารถในการถ่ายทอดการอบรมเลี้ยงดู  การบ่ม
เพาะ การสอนสั่ง การสร้างสื่อ และอุปกรณ์การวัดความส าเร็จ 

ในการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในงานวิจัยนี้ จะท าการศึกษาการถ่ายทอดความรู้ของปราชญ์
ชาวบ้านที่ใช้วัสดุ หรือเลือกวัสดุ ในการทอผ้าในลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ประวัติความ
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เป็นมาของ      ผ้าฝ้ายและผ้าไหมในพิพิธภัณฑ์เฉลิมราชผ้าไหมสันก าแพง  อันจะน าไปสู่การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรมของอ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
2.3 การทอผ้า  
 หากย้อนอดีตจนถึงปัจจุบันกล่าวได้ว่า ผ้าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งได้สะท้อนให้เห็นถึง
เอกลักษณ์วิถีชีวิต ความรัก ความผูกพัน ระหว่างคนกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนความเชื่อ โดย
ได้ถ่ายทอดจินตนาการลงบนผืนผ้าอันงดงามที่มีลวดลายการถักทอด้วยกรรมวิธีต่างๆ ที่เป็นลักษณะ
โดดเด่นเฉพาะกลุ่ม โดยได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษท่ีสั่งสมและสืบทอดต่อกันมา จึงนับได้ว่าเป็น
มรดกภูมิปัญญางดงามและมีคุณค่าท่ีน่าภาคภูมิใจยิ่ง (คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, มปป : 50) 
 การทอผ้าเป็นงานพ้ืนบ้านที่ท าสืบทอดกันมาจากคนรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งตามระบบเครือญาติ 
ความรู้เรื่องการเลี้ยงไหม การสาวไหม การทอผ้าไหม หรือแม้แต่การผู้ลวดลายต่างๆ ล้วนสืบทอดกัน
มาตั้งแต่  บรรพบุรุษ จากการสืบทอดตามบรรพบุรุษเปลี่ยนมาเป็นการเรียนการสอนโดยจัดให้มีศูนย์
ส่งเสริมหัตถกรรมพ้ืนบ้านจากลวดลายที่ไม่มีแบบแผนกลายเป็นลวดลายที่มีชื่อเรียกและมีแบบแผน
มากยิ่งขึ้น ประโยชน์ใช้สอยถูกประยุกต์เพ่ือให้เข้ากับยุคสมัย โดยปรับจากผ้าซิ่นมาเป็นชุดท างานใน
โอกาสต่างๆ และใช้ประโยชน์อื่นได้อีกมากมาย (ศิริญญา หาญไชยนะ, 2545 : 3-5) 
 ก่อนที่จะมาเป็นผ้าไหมนั้นมีขั้นตอนในการด าเนินงานที่ยาว  ตั้งแต่การปลูกหม่อนซึ่งมีอยู่
หลายพันธุ์เช่น หม่อนน้อย หม่อนไผ่ หม่อนตาด า หม่อนส้ม หม่อนสร้อย ฯลฯ เพ่ือใช้เป็นอาหารของ
หนอนไหมซึ่งเป็นแมลงจ าพวกผีเสื้อตระกูล Bombycidac มีลักษณะพิเศษประจ าตระกูล คือ ตัว
หนอน (Larvae) จะพ่นเส้นใยในการท ารังห่อหุ้มตัวเองแล้วลอกคราบกลายเป็นดักแด้ (Pupae) อยู่
ภายในรัง และเส้นใยที่ใช้ท ารังนั้นจะน ามาท าเป็นเส้นไหม เรียกกันว่า การสาวไหม (ศิริ ผาสุก, 2544 : 
7-9)  
 ศิริญญา หาญไชยนะ (2545 :12-14) ได้กล่าวถึง วิธีการสาวไหมจะเริ่มจากการน ารังไหมที่สุก
เต็มที่มาผึ่งแดดให้แห้ง จากนั้นน ารังไหมที่เตรียมไว้มาใส่ในหม้อที่ต้นน้ าจนเดือด น าไม้คีบท าจากไม้ไผ่ 
มีร่องเป็นแนวยาวแคบๆ ตรงกลางเพ่ือให้เส้นไหมผ่าน เขี่ยเพ่ือให้ได้เส้นไหมขึ้นมา แล้วน ามาพัน
รวมกันกับพวงสาวซึ่งมีลักษณะคล้ายรอกที่สามารถหมุนได้แล้วสาวไหมเป็นเส้นลงในภาชนะที่เตรียม
ไว้ การสาวไหมจะท า 2 ครั้ง โดย  ครั้งแรกเรียกว่า “การสาวไหมใหญ่” เป็นการสาวไหมที่อยู่ชั้นนอก
ออกมาเส้นไหมจะเป็นเส้นใหญ่มีสีเข้ม เมื่อสาวจนมีสีจางจึงตัดเส้นไหม ครั้งที่สองเรียกว่า “การสาว
ไหมน้อย” เป็นการสาวไหมที่อยู่ชั้นในของรังไหมซึ่งต่อจากการสาวไหมในครั้งแรกเส้นไหมจะมีสีจาง
กว่าเส้นไหมใหญ่ เมื่อสาวไหมจนหมดแล้วจะน าเส้นไหมไปล้างด้วยน้ าที่ได้จากการเผาผักโหมกรองเอา
แต่น้ า น าเส้นไหมใส่น้ านั้นน าไปต้ม ใช้มือรองเส้นไหมเป็นระยะๆ จนรู้สึกว่าเส้นไหมมีความฝืดและเงา
งามข้ึน หลังจากท่ีได้เส้นไหมแล้วชาวบ้านก็จะน ามาย้อมสีไหมตามความต้องการ 
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 ลวดลายผ้าไหมล้วนมีที่มาและมีชื่อเรียกเฉพาะตัว จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของลายนั้นๆ ที่มา
ของลายผ้าไหมส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวของผู้สร้างสรรค์งานไหม ดังนี้         

1) อิทธิพลความเชื่อทางศาสนาและสิ่งประดิษฐ์ โดยการน าเอาลักษณะส่วนประกอบต่างๆ 
ภายในวัดมาประดิษฐ์เป็นลวดลายผ้าไหม เช่น ลายปราสาท ลายต้นสน ลายขอห้าวงใหญ่ ลายขอ
เครือ เป็นต้น 

2) อิทธิพลจากสัตว์ โดยประดิษฐ์ลวดลายที่เกี่ยวกับสัตว์ เช่น ลายม้าน้ า ลายผีเสื้อ ลาย
นกยูง ลายช้าง เป็นต้น 

3) อิทธิพลจากพืช โดยประดิษฐ์ลวดลายที่เกี่ยวกับพืช เช่น ลายหมากจับ ลายดอกสร้อย 
ลายดอกแก้ว ลายดอกจัน ดอกพิกุล ดอกกุหลาย เป็นต้น 

4) อิทธิพลจากสิ่งของเครื่องใช้ ลายเรขาคณิต และสิ่งของเบ็ดเตล็ด ได้แก่ ลายขิดตา ลาย
ข้อตรง ลายหมี่ขอล่าย ลายโคมไฟ ลายโทรศัพท์ เป็นต้น (ศิริญญา หาญไชยนะ, 2545 : 22-29) 

เนื่องจากเส้นไหมเป็นเส้นใยของสัตว์ที่มีความสวยงามเป็นพิเศษอยู่ในตัว ดังนั้น เมื่อทอออก
มาแล้วจะได้ผ้าที่สวยงามเป็นเงาวาววับจับตาผู้พบเห็นนอกจากความสวยงามในตัวเส้นไหมแล้ว
ชาวบ้านในอดีตได้ช่วยกันสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นบนผืนผ้าไหมอีกด้วย ศิลปะนี้ท าให้ เกิด
เทคนิคการทอและลวดลายบนผืนผ้าไหมแบบต่างๆ มากมายหลายแบบตั้งแต่เป็นผืนผ้าธรรมดา 
ผ้าลายทางหรือลายตาราง ผ้าหางกระรอก     ผ้ายกดอก ผ้าขิด ผ้าจก ผ้าลายน้ าไหล ผ้าแพรวา และ
ผ้ามัดหมี่ ศิลปะบนลายผ้าไหมแต่ละแบบล้วนใช้เทคนิคในการทอที่แตกต่างกันไปในแต่ละพ้ืนที่ (ศิ ริ 
ผาสุก, 2544: 13) 

 
2.4 ระบบฐานข้อมูล 
 ฐานข้อมูลเป็นส่วนส าคัญส าหรับระบบงานสารสนเทศ เนื่องจากเป็นส่วนที่ใช้ในการจัดเก็บ
ข้อมูลของระบบ โดยจะน าไปใช้ทั้งในส่วนของข้อมูลน าเข้า และการแสดงรายงานในทุกๆ ระบบงาน 
ดังนั้นการที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือที่จะน าไปใช้ในองค์กรจึงต้องมีการออกแบบโครงสร้าง
ฐานข้อมูลที่เหมาะสมที่สุด สามารถน ามาจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ภายในองค์กรได้อย่างครบถ้วน ไม่
ซ้ าซ้อน รองรับการเติบโตในอนาคต 
 วราภรณ์  โกวิทวรางกูร (2543: 9) ให้ค าจ ากัดความของฐานข้อมูล คือ ที่เก็บข้อมูลและ
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเหล่านั้น 
 วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ (2546: 2) ให้ความหมายของฐานข้อมูลหมายถึง ชุดของข้อมูล           
ที่มีความสัมพันธ์กันที่ถูกน ามาจัดเก็บไว้ด้วยกัน เพ่ือให้สามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นร่วมกันได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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 กล่าวโดยสรุป คือ ฐานข้อมูลเป็นที่ส าหรับเก็บข้อมูลของระบบหรือองค์กร โดยการสร้าง
แบบจ าลองข้อมูล ซึ่งจะจัดเก็บชุดของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันน ามาเก็บไว้ด้วยกันเพ่ือสามารถใช้
ข้อมูลร่วมกันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
 แบบจ าลองข้อมูลเป็นแนวทางในการอธิบายแบบร่างเชิงตรรกะของข้อมูลและความสัมพันธ์
ในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันเป็นแหล่งรวมแนวความคิดที่น าเสนอความเป็นจริงของวัตถุ ข้อมูล 
เหตุการณ์ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่มีความสอดคล้องตรงกันโดยมีจุดประสงค์ในการน า
แนวคิดต่างๆ มาน าเสนอให้เกิดเป็นรูปแบบจ าลองขึ้นมา เพ่ือใช้ในการสื่อสารระหว่างผู้ออกแบบ
ฐานข้อมูลกับผู้ใช้ให้เกิดความเข้าใจตรงกัน แบบจ าลองข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (โอภาส 
เอ่ียมสิริวงศ์, 2551 :  78) 

1) แบบจ าลองเชิงแนวคิด (Conceptual Data Models)  ใช้ส าหรับแสดงลักษณะโดยรวม
ของข้อมูลทั้งหมดในระบบ โดยน าเสนอในลักษณะแผนภาพหรือไดอะแกรมที่ประกอบไปด้วยเอนทิตี้
ต่างๆ และความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ในระบบ เพ่ือต้องการน าเสนอให้เกิดความเข้าใจระหว่าง
ผู้ออกแบบและผู้ใช้งาน ตัวอย่างแบบจ าลองเชิงแนวคิด เช่น แผนภาพ E-R (Entity Relationship 
Model) 

2) แบบจ าลองเพ่ือการน าไปใช้ ( Implementation Data Models) เป็นแบบจ าลองที่ใช้
อธิบายโครงสร้างข้อมูลของฐานข้อมูล ด้วยการแสดงถึงรูปแบบที่อิงกับระบบจัดการฐานข้อมูลที่ใช้ 
โดยแบบจ าลองเพ่ือการน าไปใช้นี้ยังสามารถแบ่งเป็น 5 ประเภท ตามรูปแบบของแต่ละโครงสร้างของ
ฐานข้อมูล 
 โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2551: 79) กล่าวว่า พ้ืนฐานการสร้างแบบจ าลองข้อมูล โดยทั่วไปจะ
ประกอบด้วย เอนทิตี้ แอททริบิวท์ ความสัมพันธ์ และข้อบังคับ ดังนี้ 
 เอนทิตี้ (Entities) เป็นส่วนประกอบหนึ่งในแบบจ าลองข้อมูล สิ่งที่เป็นเอนทิตี้ได้แก่ บุคคล 
สิ่งของ สถานที่ หรือเหตุการณ์  
 แอททริบิวท์ (Attributes) เป็นข้อมูลที่ใช้อธิบายคุณสมบัติหรือคุณลักษณะของเอนทิตี้ 
 ความสัมพันธ์ (Relationships) ในแบบจ าลองข้อมูลมีการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างเอนทิตี้  ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้มีอยู่  3 ชนิด คือ ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง 
(One-to-One) ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (One-to-Many) และความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม 
(Many-to-Many) เพ่ือสะดวกต่อการใช้งานมักใช้สัญลักษณ์ย่อคือ 1:1 , 1:M , M:N ตามล าดับ  

1) ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (1:1) 
     เป็นความสัมพันธ์ที่แต่ละรายการของเอนทิตี้หนึ่ง มีความสัมพันธ์กับข้อมูลเพียงหนึ่ง

รายการของอีกเอนทิตี้หนึ่งตัวอย่างเช่น ลูกค้าหนึ่งคนสามารถจองตั๋วเครื่องบินได้หนึ่งใบ ในทาง
กลับกันตั๋วแต่ละใบให้ลูกค้าจองได้เพียงหนึ่งคนเท่านั้น 
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2) ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (1:M) 
   เป็นความสัมพันธ์ที่แต่ละรายการของเอนทิตี้หนึ่ง มีความสัมพันธ์กับข้อมูลหลายรายการ

ของอีกเอนทิตี้หนึ่ง ตัวอย่างเช่น อาจารย์ที่ปรึกษาหนึ่งคนเป็นที่ปรึกษานักศึกษาหลายคน 
3) ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (M:N)  
เป็นความสัมพันธ์ที่หลายรายการของเอนทิตี้หนึ่งมีความสัมพันธ์กับข้อมูลหลายรายการของ

อีกเอนทิตี้หนึ่ง ตัวอย่างเช่น นักศึกษาแต่ละคนสามารถลงทะเบียนเรียนได้หลายวิชา และแต่ละ
รายวิชานักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้หลายคน 

ข้อบังคับ (Constraints) เป็นกฎเกณฑ์เพ่ือการบรรจุข้อมูล ซึ่งกฎข้อบังคับนี้ถือว่าเป็น        
สิ่งส าคัญ เพราะจะช่วยให้เกิดความมั่นใจในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพ่ือให้เกิดความสอดคล้อง
ตรงกันของข้อมูล ตัวอย่างเช่น เงินเดือนพนักงานจะต้องมีค่าระหว่าง 6,000 ถึง 150,000 บาท หรือ
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนได้หลายหน่วยกิต แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน 21 หน่วยกิต เป็นต้น 

ศิริลักษณ์ โรจนกิจอ านวย (2542 : 15-16 ) กล่าวถึงข้อดีของการมีฐานข้อมูลดังนี้ 
1) สามารถลดความซ้ าซ้อนของการเก็บข้อมูลได้ 
2) สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูลได้ 
3) สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ 
4) การรักษาความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล 
5) สามารถก าหนดระบบความปลอดภัยในการใช้งาน 
6) ความเป็นอิสระของข้อมูลและโปรแกรม 
7) สามารถก าหนดความเป็นมาตรฐานเดียวกันได้ 

2.5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

 กิตติมา เจริญหิรัญ (2546 : 20)  ได้กล่าวว่า การวิเคราะห์ระบบมีจุดมุ่งหมาย คือ เข้า
ใจความต้องการธุรกิจและการสร้างแบบจ าลองเชิงตรรกะของระบบใหม่  
 อ าไพ พรประเสริฐ (2537 : 18) ให้ความหมายของการวิเคราะห์และออกแบบระบบ คือ
การศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบงานปัจจุบัน เพ่ือการออกแบบระบบการท างานใหม่ และยัง
สามารถช่วยในการปรับปรุงและแก้ไขระบบงานเดิมให้มีทิศทางท่ีดีขึ้น 
 กล่าวโดยสรุป การวิเคราะห์และออกแบบระบบ คือ วิธีการที่ใช้ในการสร้างระบบสารสนเทศ
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างแบบจ าลองเชิงตรรกะของระบบงานใหม่และความต้องการทางธุรกิจตลอดจน
ช่วยในการแก้ไขระบบสารสนเทศเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น  

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือน าไปใช้ในองค์กรหรือธุรกิจ โดยทั่วไปจะใช้เครื่องมือเพ่ือ
ช่วยในการออกแบบ วิเคราะห์ระบบ คือ วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life 
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Cycle : SDLC)  มีขั้นตอนในการพัฒนาระบบ 6  ขั้นตอน (จิตติมา วงศ์วุฒิวัฒน์ นิตยา วงศ์ภินันท์
วัฒนา และปัญจราศี ปุณณชัยยะ, 2547 : 29-39) ดังนี้  

1) ขั้นตอนการก าหนดและเลือกโครงการ (Project identification  and selection) ใน
ขั้นตอนนี้ จะระบุถึงความต้องการของระบบใหม่หรือของการขยายต่อเติมระบบเดิม เป็นการพิจารณา
ถึงความต้องการของสารสนเทศทั้งองค์กร พร้อมทั้งระบุรายชื่อโครงการที่สามารถท าให้องค์กร
สามารถบรรลุความต้องการได้ 

2) ขั้นตอนการเริ่มต้นและวางแผนโครงการ (Project initiation and planning) จะท าการ
ส ารวจอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับปัญหาในการท างานของระบบหรือโอกาสในการปรับปรุงระบบหรือ
พัฒนาระบบปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร เพ่ือท าการก าหนดขอบเขตของระบบงาน 

3) ขั้นตอนของการวิเคราะห์ (Analysis) ในขั้นตอนนี้ นักวิเคราะห์ระบบจะท าการศึกษาถึง
กระบวนงานที่องค์กรใช้ในปัจจุบันและระบบสารสนเทศท่ีใช้สนับสนุนการท างานต่างๆ เพ่ือก าหนดให้
ชัดเจนว่าผู้ใช้ต้องการอะไรจากระบบที่น าเสนอโดยจะต้องศึกษาอย่างละเอียดเกี่ยวกับการท างาน
ปัจจุบัน จากนั้นท าการศึกษาถึงข้อก าหนดความต้องการและจัดท าโครงสร้างความต้องการ และท า
การเปรียบเทียบทางเลือกเพ่ือพิจารณาเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดส าหรับการออกแบบโดยค านึงถึงปัจจัย
ต่างๆ ในด้านต้นทุน แรงงาน และระดับของเทคโนโลยีที่ผู้บริหารขององค์กรเต็มใจที่จะให้กับ
กระบวนการพัฒนาระบบ 

4) ขั้นตอนการออกแบบ (Design) ระบบงานใหม่หรือระบบงานที่ขยายจากระบบงานเดิมใน
ระหว่างขั้นตอนนี้นักวิเคราะห์ในทีมงานจะท าการแปลงค าอธิบายต่างๆ ของทางเลือกที่เป็นค าตอบ
ของการแก้ปัญหาให้เป็นข้อก าหนดคุณลักษณะทั้งเชิงตรรกะ( logical) และเชิงกายภาพ(physical) 
ของระบบ 

5) ขั้นตอนการปรับใช้  ( Implementation phase)  เป็นขั้นตอนที่ เปลี่ ยนข้อก าหนด
คุณลักษณะของระบบเป็นระบบงานที่สามารถใช้งานได้จริง ซึ่งจะมีที่ต้องด าเนินการในด้านขั้นตอน
การลงรหัส ขั้นตอนการทดสอบ และขั้นตอนการติดตั้ง นอกจากนี้ยังต้องให้การสนับสนุนในเบื้องต้น
กับผู้ใช้ 

6) ขั้นตอนการบ ารุงรักษา (Maintenance) โปรแกรมเมอร์จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปรแกรม
ตามที่ผู้ใช้ร้องขอรวมทั้งปรับปรุงระบบเพ่ือให้ระบบงานสามารถท างานได้และยังคงเป็นประโยชน์ต่อ
องค์กร 

 
2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 กรรณิการ์ กมลรัตน์ (2551) ได้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง ลายผ้าพ้ืนเมือง จังหวัด
สกลนคร เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศผ่านเว็บแอพพลิเคชัน  โดยมีวัตถุประสงค์ใน
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การศึกษา 1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ผลิตลายผ้าพ้ืนเมืองในจังหวัดสกลนคร 2) ภูมิปัญญาท้องถิ่นลาย
ผ้าพ้ืนเมือง ลายหลัก ลายประกอบ และสีหลัก   สีประกอบ 3) เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศลายผ้าพ้ืนเมืองผ่านเว็บแอพพลิเคชัน   โดยใช้การสัมภาษณ์และแบบสอบถาม
กับกลุ่มผู้ผลิตผ้าทอจาก 17 อ าเภอในจังหวัดสกลนคร โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
ผลการวิจัยพบว่า ลายหลักและลายประกอบจะมีความแตกต่างหลากหลายขึ้นอยู่กับความช านาญของ
ผู้ผลิตและความนิยมของผู้บริโภค สีลายหลักและสีลายประกอบ มีผู้ผลิตแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ 
กลุ่มท่ีใช้สีลายหลักและสีลายประกอบที่ตัดกับสีพ้ืนของผิว และกลุ่มที่ใช้สีลายหลักและสีลายประกอบ
ที่เป็น    สีโทนเดียวกับสีพ้ืนของผ้า  ในการเลือกใช้สีของผ้านั้นขึ้นอยู่กับนิยมของผู้บริโภค สีที่ใช้ย้อม
ผ้าส่วนใหญ่ใช้สีเคมี ในขณะที่บางกลุ่มใช้สีย้อมจากครามและเปลือกไม้ ซึ่งท าให้ลายหลักและลาย
ประกอบเป็นสีขาว เมื่อได้ข้อมูลแล้วจึงน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการบรรยายเชิงพรรณนา น าไปสู่
การวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศน าเสนอผ่านเว็บแอพพลิเคชัน 

วลัยพร สุพรรณและคณะ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การรื้อฟ้ืนศิลปะการทอผ้าไหมสันก าแพง 
เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมด้วยสื่อพ้ืนบ้านและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ต าบลสันก าแพง อ าเภอ
สันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการรื้อฟ้ืนศิลปะการทอผ้าไหมสันก าแพง 
เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมด้วย    สื่อพ้ืนบ้านและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต าบลสันก าแพง 
อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) ผลการวิจัย
พบว่า การศึกษาบริบทและการเก็บรวบรวมศิลปะการทอ    ผ้าไหมสันก าแพงต้องอาศัยการวิจัยแบบ
มีส่วนร่วมของปราชญ์ผ้าฝ้ายและผ้าไหม เจ้าหน้าที่ในพิพิธภัณฑ์ และกลุ่มคนในชุมชนสันก าแพง โดย
การใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพ่ือให้เกิดความตระหนัก รู้ถึงคุณค่า ความภาคภูมิใจใน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จากนั้นจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและพัฒนาฐานข้อมูลทางด้านศิลปะการทอผ้าไหม   
สันก าแพงโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบเนื้อหาดิจิตอล อาทิเช่น ภาพยนตร์สั้น เว็บไซต์ 
www.sankamphangsilk.org เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องศิลปะการทอผ้าไหมสันก าแพง และจัด
กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ที่เก็บรวบรวมได้ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์  
งานนิทรรศการ เป็นต้น ซึ่งผลการด าเนินการวิจัยท าให้เกิดการขับเคลื่อนทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ
และชุมชนต าบลสันก าแพง โดยเทศบาลต าบลสันก าแพงได้น าเอาภูมิปัญญาเรื่องการทอผ้าไหม      
สันก าแพง เข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลสันก าแพง เพ่ือสืบทอด
อนุรักษ์และศิลปวัฒนธรรมของสันก าแพง และช่วยเสริมสร้างความ   เข็มแข็งของคนในชุมชนสัน
ก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป 

วลัยลักษณ์ อริยสัจจเวคิน  (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กรณีศึกษา :    ผ้าจกคูบัว ต าบลคูบัว อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษา
บริบทชุมชนในการผลิตผ้าจก  คูบัว ต าบลคูบัว อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  2) ศึกษาการผลิตและ

http://www.sankamphangsilk.org/
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การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการผลิตผ้าจก  คูบัว ต าบลคูบัว อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  3) ศึกษา
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าจกคูบัว ต าบลคูบัว อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีปราชญ์
ชาวบ้าน นักพัฒนาชุมชน พระสงฆ์ ชาวบ้าน ครู และผู้น าท้องถิ่นเป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา โดย
ใช้เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างควบคู่กับการท าบันทึกภาคสนาม โดย
ผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร ร่วมกับการสังเกตภาคสนามและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  
ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนไท-ยวนราชบุรี ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของชุมชนไว้ด้วยการน าเอาภูมิปัญญา
การทอผ้าจกมาใช้ในการสร้างชุมชนของตนเอง และน าเอาความรู้จากภายนอกชุมชนมาประยุกต์ใช้
กับภูมิปัญญาการทอผ้าจกด้วยการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาจัดเก็บองค์ความรู้และสร้างสื่อการ
เรียนการสอนการทอผ้าจก รวมทั้งได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้นเพ่ือรวบรวมองค์ความรู้และเป็นแหล่งในการ
กระจายความรู้สู่ชุมชน นอกจากนั้นยังจัดตั้งสถานที่ทอผ้าจกเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้สนใจจาก
ภายในและภายนอกชุมชนอีกด้วย 

อนันต์ สุคนธรส (2556) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และการตลาดของผ้าไหมสัน

ก าแพงเพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ วัตถุประสงค์ในการวิจัย 1) เพ่ือศึกษา

แนวทางการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และการตลาดของผ้าไหมสันก าแพงเพ่ือสร้างคุณค่าทางสังคม 

และมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ      2) เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพงให้ได้มาตรฐานเทียบเคียง

กับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. โดยใช้การวิจัยแบบเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผลการวิจัย

พบว่า กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเห็นว่าผลิตภัณฑ์ผ้าไหม              สันก าแพงมีสินค้าให้เลือกน้อยชนิด มี

ราคาแพง ดูแลรักษายาก รูปทรงของผลิตภัณฑ์ไม่ทันสมัย ลวดลายและสีสันไม่สวยงาม  มีความ

ต้องการผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม คือ กระเป๋า ปลอกหมอนอิง ตุ๊กตา ในราคาระหว่าง 301-400 บาทต่อ

ชิ้น ผู้วิจัยจึงได้น าเอาลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ของผ้าไหมสันก าแพงมาจัดท าต้นแบบของผลิตภัณฑ์

ผ้าไหมสันก าแพงจากการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพ่ือเทียบเคียงกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชม มผช . แล้ว

น ามาออกมาจ าหน่ายในงานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งจัดโดยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และ

นิทรรศการระดับชาติในงานมหกรรรมงานวิจัยแห่งชาติ จัดโดยส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ซึ่ง

ได้การตอบรับจากผู้สนใจเป็นจ านวนมาก นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการฟ้ืนฟูผ้าไหมสันก าแพงให้อยู่คู่

แผ่นดินไทย ดังพระราชด ารัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ “เราคิดว่าผ้าไหมสัน

ก าแพงมีความงดงามอย่างยิ่ง ขอให้มีการเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้ในแผ่นดินไทย” 

เอกพงศ์ สุริยงค์ (2554) ได้ท าการศึกษา การประยุกต์พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมผ้าทอของจังหวัดเชียงใหม่ การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาบริบทและศักยภาพภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมผ้าทอในจังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์
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ความสอดคล้องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรมผ้าทอ รวมถึงเพ่ือ
สืบทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นระดับชุมชน ระดับประเทศสู่สากล จากการศึกษากลุ่มตัวอย่าง
ผู้ประกอบการทางธุรกิจหัตถกรรมสาขางานผ้าทอ 12 กลุ่ม โดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
พบว่า วัตถุดิบและอุปกรณ์ส่วนใหญ่มาจากแหล่งภายนอกท้องถิ่น ได้แก่ ไหมประดิษฐ์ เส้นฝ้าย และ
ฝ้าย ส่วนวัตถุดิบที่หาจากแหล่งผลิตภายในชุมชน เช่น ฝ้าย ผ้าฝ้าย และ วัตถุดิบที่รับมาจากผู้ว่าจ้าง 
จากการวิเคราะห์ตามหลักเกณฑ์ SWOT Analysis พบว่า มีจุดแข็งคือ ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบสวยงาม
และหลากหลาย สินค้าได้รับการรับรอบคุณภาพจากหน่วยงานของทางรัฐ ส่วนจุดอ่อน คือ ไม่มีการ
วางแผนรองรับปัญหาด้านวัตถุดิบละต้องน าเข้าวัตถุดิบจากแหล่งอ่ืน ด้านโอกาส คือ รัฐบาลให้การ
ส่งเสริมการใส่ผ้าไหมและ    ผ้าพ้ืนเมือง ส่วนอุปสรรค์ คือ ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลการทบท า
ให้ต้นทุนในการผลิตสูง จากการวิเคราะห์ความสอดคล้องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านหัตถกรรมผ้าทอ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับ
การด าเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการใช้เครื่องมือที่คิดค้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในการผลิตแต่ละครั้งจะใช้วัตถุดิบภายในชุมชน มีคุณภาพและน าไปใช้อย่างคุ้มค่า ในด้านการสืบทอด
ความรู้ มีการสืบทอดความรู้โดยการบอกกล่าวและสาธิตให้เป็นตัวอย่าง สนับสนุนให้สถานที่ส าคัญๆ 
ของภาครัฐและเอกชนเป็นแหล่งเรียนรู้งานหัตถกรรม มีการจัดวิชาเกี่ยวกับหัตถกรรมเป็นหลักสูตร
ท้องถิ่นในทุกระดับชั้น จัดนิทรรศการ และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เกี่ยวกับหัตถกรรมการทอผ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




