
 

บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีจึงมี
ความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ ความเชื่อ และวิถีชีวิตของคนในประเทศ ศิลปวัฒนธรรมในแต่ละ
ภูมิภาคของประเทศมีความเป็นเอกลักษณ์  สามารถน ามาใช้เป็นสิ่งชักจูงนักท่องเที่ยวที่ความต้องการ
จะเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้เข้ามาท่องเที่ยวได้มากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบาย
สนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยส่งเสริมให้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าว    อันจะน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน 
เกิดการกระจายรายได้ให้แก่คนในชุมชนเพ่ิมมากขึ้น 
 จังหวัดเชียงใหม่ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น จะเห็น
ได้จากประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเชียงใหม่ 4 ปี (พ.ศ. 2557 - 2560)  ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 
และในยุทธศาสตร์ที่ 2 กล่าวถึง การสร้างสังคมแห่งวัฒนธรรมความรู้ ภูมิปัญญา        จิตสาธารณะ 
และพัฒนาศักยภาพคนให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ถูกแตกย่อยออกเป็น 4 
กลยุทธ์ โดยกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง คือ กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเป็นเลิศด้านการศึกษาและเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และกลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมวัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่มีศักยภาพ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. 2558 -2560) ในพันธกิจที่ 3 ส่งเสริม
บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น     ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนั้น 
เทศบาลต าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้น ามาพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลสันก าแพง (พ.ศ. 2557-2560) โดยมีพันธกิจข้อที่ 5  ที่จะฟ้ืนฟู
และอนุรักษ์รักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ด ารงไว้ควบคู่กับการพัฒนาใน
ด้านต่างๆ โดยธ ารงคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเชื่อมโยงกับการสร้างรายได้
และการส่งเสริมท่องเที่ยวให้กับชุมชน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างภาคีและเครือข่ายกับ
การเปลี่ยนแปลง (เทศบาลต าบลสันก าแพง, 2557 : ออนไลน์) จากทั้งหมดที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า
หน่วยงานของรัฐทุกระดับชั้นให้ความส าคัญในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
อย่างยิ่ง 
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 อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบไปด้วยต าบล 10 ต าบล มีประชากรทั้งสิ้น 
76,611 คน ปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในอ าเภอสันก าแพงจะประกอบอาชีพหลัก ได้แก่ เกษตรกรรม 
หัตถกรรม และการประมง ส่วนอาชีพเสริม คือ การท าผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา การท าร่ม การ
แกะสลักเครื่องเงิน การตัดเย็บเสื้อส าเร็จรูป เครื่องปันดินเผา และ อัญมณี เป็นต้น การทอผ้าเป็นอีก
อาชีพหนึ่งที่ได้รับความนิยมในอ าเภอ สันก าแพงมาแต่ครั้งอดีต โดยเฉพาะการทอผ้าไหมสันก าแพง
สร้างชื่อเสียงจากจุดเด่น คือ ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ ความคงทนของสีย้อม และความประณีตใน
การทอ (วลัยพร สุพรรณ, 2556 : 104) และเอกลักษณ์ของผ้าไหมของสันก าแพงในอดีตที่ส าคัญคือ มี
ลวดลายเฉพาะที่เป็นลายโสล่งและลายตารางผ้าขาวม้า จากนั้นพัฒนาต่อยอดเป็นการทอลายผ้าซิ่น
เป็นแนวขวาง  ลวดลายเหล่านี้เป็นภูมิปัญญาของคนสันก าแพงในอดีตที่ถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
บรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่น นอกจากนี้ยังมีลักษณะเด่นในเรื่องเส้นไหมที่มีขนาดเล็ก น้ าหนักเบา (อนันต์ สุ
คันธรส, 2556 : 53) สามารถพับผ้าไหมสันก าแพงทั้งผืนแล้วก าอยู่ภายในอุ้งมือเดียวได้ เนื่องจากใช้
เส้นไหมเล็กจากประเทศจีนและเกาหลี (จากการสัมภาษณ์ อนันต์ สุคันธรส วันที่ 9 กรกฎาคม 2558) 
ผ้าไหมสันก าแพงได้รับความนิยมลดลง ในช่วงเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา สืบเนื่องจากใน
หลายพ้ืนที่ทางภาคอีสานเริ่มมีการทอผ้าไหมเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับการทอผ้าไหมของภาคอีสานมี
การใช้ไหมญี่ปุ่นในการทอ ท าให้ผ้าที่ได้มีความหนาและความสวยงาม จากความนิยมที่เพ่ิมมากขึ้น
ของผ้าไหมจากภาคอีสาน ส่งผลกระทบท าให้การทอผ้าไหมแบบครัวเรือนในอ าเภอสันก าแพงสูญ
หายไป คงเหลือแต่การทอแบบอุตสาหกรรม และเปลี่ยนเป็นการทอผ้าฝ้ายเพ่ิมมากขึ้น (อนันต์ สุคันธ
รส, 2556 : 54)  ความรู้ทางด้านการทอผ้าไหมสันก าแพงแบบดั้งเดิมในครั้งอดีตจึงคงเหลืออยู่ในผู้รู้
เพียงไม่กี่คน เพ่ือเป็นการสืบทอด อนุรักษ์คุ้มครองศิลปะการทอผ้าไหมสันก าแพง จึงเกิดงานวิจัย 
“การรื้อฟ้ืนศิลปะการทอผ้าไหมสันก าแพง เพ่ือสืบทอดวัฒนธรรมด้วยสื่อพ้ืนบ้านและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนต าบลสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่” จากการด าเนินงานของ
งานวิจัยดังกล่าว เทศบาลต าบลสันก าแพงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการฟ้ืนฟูศิลปะการทอผ้าไหม 
ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในต าบล โดยรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาท้องถิ่นของ
เทศบาลต าบลสันก าแพง มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย รวมทั้งการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับศิลปะ
การทอผ้าไหมให้แก่ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเยี่ยมชม (วลัยพร สุพรรณ , 2556 : 124) ในชื่อ “ศูนย์
วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง” โดย นายอนันต์ สุคันธรส ประธานสภาวัฒนธรรม
อ าเภอสันก าแพง และปราชญ์ผ้าฝ้ายและผ้าไหมสันก าแพง ได้สละพ้ืนที่ส่วนหนึ่งของบ้านในการจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวขึ้นมา เนื่องจาก นายอนันต์ สุคันธรส มีความสนใจในการที่จะศึกษาองค์ความรู้
ทางด้านการทอผ้าไหมสันก าแพง และลวดลายบนผืนผ้าในอดีต จนรวบรวมผ้าฝ้ายและผ้าไหม  สัน
ก าแพงไว้จ านวนมากกว่าหนึ่งพันผืน ตลอดจนอุปกรณ์ในการทอผ้าในอดีต (อนันต์ สุคันธรส, 2556 :  
54) และได้จัดท างานวิจัยเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาและรายละเอียดของผ้าไหมที่
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เป็นของชุมชนสันก าแพงแต่เดิม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ของคนในท้องถิ่น ตลอดจนการ
ส่งเสริมให้ผ้าไหมสันก าแพงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนสันก าแพง จึงได้มี
แนวคิดในการก่อตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนและ
นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจตลอดจนสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง  
 เนื่องจากพิพิธภัณฑ์ท่ีจัดตั้งขึ้นก าลังด าเนินการอยู่ในระยะเริ่มต้น จากการลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจ
ปัญหา พบว่า ผ้าฝ้ายและผ้าไหมที่มีมากกว่าหนึ่งพันผืน ไม่มีการจ าแนกประเภทของผ้าตามลวดลาย
และเทคนิคการทอ รวมทั้งยังไม่มีการจ าแนกชนิดของผ้า และไม่มีการจัดท าฐานข้อมูลของผ้าที่มีอยู่ใน
พิพิธภัณฑ์  ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่อใดๆ ทั้งสิ้น ดังนั้น หากผู้มาเยี่ยมชมต้องการทราบ
ข้อมูลและรายละเอียดของผ้าในพิพิธภัณฑ์จะต้องนัดหมายเวลาในการเยี่ยมชมให้ตรงกับเวลาว่างของ
นายอนันต์ สุคันธรสเท่านั้น ประกอบกับความรู้ของผ้าไหมเป็นองค์ความรู้ติดตัวคนที่เกิดจากการ
เรียนรู้สะสมผ่านประสบการณ์ (Tacit Knowledge) จะสูญหายไปเมื่อปราชญ์ผู้นั้นเสียชีวิต ทีมผู้วิจัย
จึงมีแนวคิดในการบูรณาการเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช 
พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยน าเทคนิควงจรการพัฒนาระบบ 
(System Development Life Cycle : SDLC) มาช่วยในการบูรณาการเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว  ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง ดังกล่าว  งานวิจัยเริ่มต้น
ตั้งแต่การจัดเก็บฐานข้อมูลของผ้าไหมและผ้าฝ้าย เพ่ือที่จะแปลงองค์ความรู้จากประสบการณ์ ให้เป็น
ความรู้ที่มีการจัดเก็บบนสื่อในรูปแบบต่างๆ (Explicit Knowledge)  อันจะเป็นประโยชน์ในการ
ท างานของเจ้าหน้าที่ของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง รวมถึงเป็นประโยชน์
ต่อการศึกษาของนักท่องเที่ยวผู้สนใจต่อไปในอนาคต จากนั้นจึงท าการส ารวจเพ่ือหารูปแบบของ
สารสนเทศที่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการน าเสนอ  สิ่งที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เพ่ือพัฒนาให้ศูนย์
วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ดึงดูดและ
น่าสนใจต่อนักท่องเที่ยว 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1) เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลผ้าฝ้ายและผ้าไหม ตลอดจนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทอที่จัด
แสดงอยู่ในศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

2) เพ่ือการบูรณาการเทคโนโลยีสารเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช 
พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยกระบวนการ SDLC  
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1.3 ขอบเขตของโครงกำรวิจัย 
1) ขอบเขตพ้ืนที่วิจัย การวิจัยนี้ได้ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าฝ้ายและผ้าไหม และอุปกรณ์

ที่เก่ียวข้องในการทอผ้าที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เฉลิมราชผ้าไหมสันก าแพง ต าบลสันก าแพง อ าเภอสัน
ก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

2) ขอบเขตของประชากรผู้เกี่ยวข้องในการวิจัย    การวิจัยนี้ท าการศึกษาข้อมูลจากผู้รู้  
ปราชญ์ผ้าฝ้ายและผ้าไหม ผู้น าชุมชน ตลอดจนกลุ่มชาวบ้านที่มอบผ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการ
ทอผ้าให้แก่พิพิธภัณฑ์เฉลิมราชผ้าไหมสันก าแพง และองค์กรภายนอกชุมชนในเขตพ้ืนที่อ าเภอสัน
ก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีความสนใจในการพัฒนาศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหม     
สันก าแพง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ 

3) ขอบเขตเนื้อหา การวิจัยนี้มีการสร้างองค์ความรู้ของผ้าฝ้ายและผ้าไหมที่ถูกจัดเก็บไว้ใน
พิพิธภัณฑ์เฉลิมราชผ้าไหมสันก าแพง และท าการส ารวจเพ่ือหารูปแบบของสารสนเทศที่เหมาะสมกับ
บริบทของพิพิธภัณฑ์  โดยมุ่งการพัฒนารูปแบบของสารสนเทศที่น าเสนอองค์ความรู้ของผ้าฝ้ายและ
ผ้าไหมในพิพิธภัณฑ์เฉลิมราชผ้าไหมสันก าแพง อันจะน าไปสู่การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะและ
วัฒนธรรมของ อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่  

 

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1) ได้ฐานข้อมูลที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผ้าฝ้ายและผ้าไหม ตลอดจนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การทอที่จัดแสดงอยู่ในศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวัด
เชียงใหม่ 
 2) ได้ระบบสารสนเทศที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้า
ไหมสันก าแพง อ าเภอสันก าแพง จังหวัด 
  3) ท าให้รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศของศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช    พิพิธภัณฑ์ผ้าไหม
สันก าแพง มีความน่าสนใจและทันสมัย 
 4) ช่วยเก็บรักษาองค์ความรู้ของปราชญ์ทางด้านผ้าฝ้ายและผ้าไหมสันก าแพงให้คงอยู่
ตลอดไป 
 5) ช่วยให้นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง 
สามารถศึกษาข้อมูลและรายละเอียดของผ้าในพิพิธภัณฑ์ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องพ่ึงพาผู้น าเที่ยว 
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1.5 กรอบแนวคิดกำรวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1.1 แนวคิดการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว ศูนย์วัฒนธรรม
เฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันก าแพง 




