
 

บทที่ 1 
บทนํา 

  
โครงการวิจัยแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการอนุรักษ์ภูมิปัญญา 

วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติ ในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการวิจัยท่ีศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญา วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติ ในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ นํามาพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการอนุรักษ์ภูมิปัญญา วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีการนําเสนอข้อมูลดังกล่าวในลักษณะเชิงพ้ืนท่ีบน
แผนท่ีในพ้ืนท่ีวิจัยดังกล่าว คณะวิจัยมีการทํางานร่วมกับกลุ่มชุมชนในพ้ืนท่ีในการศึกษาและเก็บ
รวบรวมความรู้ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให้ชุมชนได้
ตระหนักถึงความสําคัญและส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน และ
ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากน้ันยังได้เผยแพร่ความรู้ภูมิปัญญาต่างๆ ในพ้ืนท่ีให้บุคคลภายนอกได้
ศึกษาและเรียนรู้ และเป็นต้นแบบให้กับพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ในการเรียนรู้และอนุรักษ์ความรู้ภูมิปัญญาต่างๆ 
ต่อไป 

 
1. ความสําคัญและท่ีมาของปัญหา 

 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตําบลเมืองแกนพัฒนา
เป็นเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม พ.ศ.2550 โดยแต่เดิมเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนาได้รับการจัดต้ังโดยเปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลตําบลเมืองแกนตามราชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 มีเขต
การปกครองครอบคลุม 2 ตําบล คือ ตําบลช่อแล 6 หมู่บ้าน และตําบลอินทขิล 10 หมู่บ้าน รวมพ้ืนท่ี
รับผิดชอบท้ังหมด 24 ตารางกิโลเมตร (15,000 ไร่) 
 พ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ต้ังอยู่ทางทิศตะวันออกของอําเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ โดยมีอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตําบลอินทขิล ทิศใต้ติดต่อองค์การ
บริหารส่วนตําบลแม่หอพระ ทิศตะวันออกติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตําบลแม่หอพระ และ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านเป้า และทิศตะวันตกติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตําบลอินทขิล การ
เดินทางจากอําเภอเมืองเชียงใหม่ไปยังเทศบาลเมืองแกนพัฒนาโดยใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
107 และใช้เส้นทางแยกไปตามถนนชลประทานเข่ือนแม่งัดสมบูรณ์ชล สภาพภูมิประเทศโดยท่ัวไป
ของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาเป็นพ้ืนท่ีราบท่ีอยู่ระหว่างเทือกเขาและท่ีราบลุ่มแม่นํ้าปิง มีลํานํ้า
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ธรรมชาติ 2 สาย ได้แก่ ลํานํ้าแม่ปิง และนํ้าแม่งัด นอกจากน้ียังมีลําเหมืองสาธารณะรับนํ้าจากฝาย
และคลองชลประทานท่ีได้รับนํ้าจากเข่ือนแม่งัดสมบูรณ์ชล สภาพภูมิอากาศในเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนามีอากาศค่อนข้างเย็นสบาย โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 24 องศาเซลเซียส (ท่ีมา: 
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา) 
 พ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนามีประวัติศาสตร์อันยาวนานโดยมีการพบหลักฐาน
โบราณวัตถุเครื่องถ้วยชามและของใช้ท่ีมีอายุอยู่ในสมัยล้านนา ประมาณ 500-600 ปีมาแล้ว แสดงถึง
ความเป็นชุมชนเก่าแก่ มีภูมิปัญหาท้องถ่ิน วัฒนธรรมและประเพณีท่ีสืบทอดมาเป็นเวลายาวนาน มี
สถานท่ีสําคัญ ได้แก่ วัดอรัญญวิเวก วัดบ้านเด่นสะหรีศรีเมืองแกน พิพิธภัณฑ์แหล่งเตาอินทขิลเมือง
แกน เข่ือนแม่งัดสมบูรณ์ชล ชุมชนมีกิจกรรมท่ีมีความสําคัญและสืบทอดมาเป็นเวลายาวนาน ได้แก่ 
พิธีฟ้อนบวงสรวงพระเจ้าสามฝั่งแกน ประเพณีเดือน 8 เข้า 9 ออก ประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอิน
ทขิลเมืองแกน และพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพระเจ้าสามฝั่งแกน นอกจากน้ีชุมชนยังได้จัด
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ได้แก่ กิจกรรมหนาวน้ีท่ีเมืองแกน และกิจกรรม
น่ังงัวล้อ ผ่อเมืองแกน  
 จากหลักฐานและกิจกรรมท่ีได้กล่าวมาดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเมือง
แกนพัฒนาน้ันมีภูมิปัญหาท้องถ่ิน วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติท่ีควรแก่การศึกษา 
และอนุรักษ์ไว้ให้กับลูกหลาน คณะวิจัยจึงมีแนวความคิดในการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือ
การอนุรักษ์ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติ ในพ้ืนท่ีเทศบาลเมือง
เมืองแกน อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแนวทางให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน โดยนํา
เทคโนโลยีพัฒนาระบบเก็บรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับสถานท่ีต้ังร่วมกับข้อมูลภูมิปัญญา วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้ระบบ หรือผู้สนใจสามารถมองเห็นพิกัดและ
สถานท่ีต้ังของแหล่งข้อมูลภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมกับ
แสดงรายละเอียดเก่ียวกับข้อมูลภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน และทรัพยากรธรรชาติตามท่ี
ผู้ใช้ระบบต้องการ นําเสนอบนระบบแผนท่ีเพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการเข้าไปศึกษาข้อมูล
ต่างๆ นอกจาน้ีผู้ใช้งานยังสามารถเพ่ิม ลบ และแก้ไข ข้อมูลพิกัดของสถานท่ีต่างๆ ได้ สามารถ
นําไปใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการอนุรักษ์ภูมิปัญญา วัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการอนุรักษ์ความรู้ดังกล่าวอย่างย่ังยืน  
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน 
และทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
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2.2 เพ่ือสร้างระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการอนุรักษ์ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ 

2.3 เ พ่ือจัดทําแผนท่ีแสดงข้อมูลภู มิ ปัญญา วัฒนธรรม ประเพณีท้อง ถ่ิน และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

2.4 เพ่ือประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 

3. กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
กรอบแนวความคิดของการวิจัยมีการใช้กระบวนการวิจัย ศึกษาบริบทของพ้ืนท่ี ทําการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติ
ภายในชุมชน จัดทําฐานข้อมูลภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติ และ
พัฒนาเป็นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการอนุรักษ์ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน และ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีการนําเสนอในรูปแบบข้อมูลเชิงพ้ืนท่ีเป็นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ มีการ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ในการดําเนินงานวิจัย คณะวิจัยมีแนวทางการทํางานโดย
สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภู มิ ปัญญา วัฒนธรรม ประเพณีท้อง ถ่ิน และ
ทรัพยากรธรรมชาติ มีการส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักถึงความสําคัญ ปลูกฝังสร้างจิตสํานึกในการมีส่วน
ร่วมสร้างและใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
คุ้มค่า มีการส่งเสริมและสนับสนุนในชุมชนได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพในด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญา 
วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติได้ด้วยตนเองเพ่ิมมากข้ึน นอกจากน้ีชุมชนยังมี
ส่วนร่วมในการจัดทําและให้บริการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
สร้างเป็นเครือข่ายแนวร่วมในชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง และเป็นต้นแบบให้กับกลุ่มชุมชน
ชนและประชาชนในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ต่อไป 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิดการวิจัย 

 
4. ขอบเขตของการวิจัย 

4.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
โครงการวิจัยน้ีมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชากร ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ และประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ตําบลช่อแล อําเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีมีสภาพสอดคล้องกับการวิจัย โดยมีระยะเวลาของการวิจัย 3 ช่วงเวลา รวม
ระยะเวลา 1 ปี 

4.2 ขอบเขตการดําเนินงานวิจัย 
1) ลงพ้ืนท่ีศึกษาและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี

ท้องถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติ และจัดทําเป็นข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี 
2) จั ด ทํ า ฐ า น ข้ อ มู ล ภู มิ ปั ญ ญ า  วั ฒ น ธ ร ร ม  ป ร ะ เ พ ณี ท้ อ ง ถ่ิ น  แ ล ะ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
3) จัดทํารูปแบบการแสดงผลด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
4) จัดทําคู่มือการใช้งานระบบ 
5) ทดลองใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
6) สอบถามความพึงพอใจการใช้งานระบบ 
7) ประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ 
8) เผยแพร่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน และ
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีวิจัย โดยดําเนินการร่วมกับชุมชน 

จัดทําฐานข้อมูลภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติ

จัดทําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ทดลองใช้ระบบ สอบถามจากผู้ใช้กลุ่มเป้าหมายในชุมชนเพ่ือหาปัญหา และ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงบระบบ

ทําคู่มือการใช้งานและคู่มือติดต้ัง
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5. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
5.1 ได้แผนท่ีการใช้ประโยชน์การอนุรักษ์ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน และ

ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ตําบลช่อแล อําเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ 

5.2 ได้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์การอนุรักษ์ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน 
และทรัพยากรธรรมชาติ ในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ตําบลช่อแล อําเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ 

5.3 ได้คู่มือการใช้งานระบบ 
5.4 ได้เครือข่ายแนวร่วมในกลุ่มชุมชนท่ีจะนําความรู้ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณี

ท้องถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีได้ไปเผยแพร่เพ่ือเป็นต้นแบบให้กับประชาชนท่ัวไปในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 
ทําให้มีความตระหนักในการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ภายในชุมชน 
 




