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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำของกำรวิจัย 

ชุมชนวัดศรีสุพรรณเป็นชุมชนเก่าแก่ ดังปรากฏข้อความจากศิลาจารึกหินทรายแดงที่บันทึก
ประวัติวัดศรีสุพรรณด้วยอักษรฝักขามว่าวัดศรีสุพรรณสร้างขึ้นในสมัยพระเมืองแก้วหรือพญาแก้ว
กษัตริย์ราชวงศ์มังราย (พ.ศ.2038 – 2068) ซึ่งเป็นยุคทองของล้านนาที่สืบต่อมาจากสมัยพระเจ้าติ
โลกราช (พ.ศ.1984 – 2030) และพญายอดเชียงราย (พ.ศ.2030 – 2038) โดยได้มีการยกที่นาแปลง
ใหญ่และผู้คนจ านวน 20 ครัวเรือนให้กับวัดศรีสุพรรณ จึงถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของชุมชนวัดศรี
สุพรรณตั้งแต่นั้นมา  บรรพบุรุษของชาวชุมชนวัดศรีสุพรรณเดิมตั้งถิ่นฐานเป็นหมู่บ้านหัตถกรรม
เครื่องเงินอยู่ใน แขวงเมืองปั่น แถบลุ่มแม่น้ าสาละวิน มีชื่อเรียกว่าบ้านงัวลาย (งัว เป็นภาษาถิ่น 
แปลว่า วัว) หลักฐานในต านานพ้ืนเมืองเชียงใหม่และต านานราชวงศ์ปกรณ์เชียงใหม่กล่าวว่า ในสมัย
ของพระเจ้ากาวิละเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ในสมัยนั้นได้รวบรวมผู้คนจากหัวเมืองต่าง ๆ ให้เข้ามาอยู่
อาศัยอยู่ในเมืองเชียงใหม่ เพ่ือช่วยฟื้นฟูบ้านเมืองหลังการปลดแอกจากการยึดครองของพม่า เรียกว่า 
ยุค “เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง”โดยพระเจ้ากาวิละได้ให้เจ้าสุวัณณะค ามูลผู้ เป็นหลานชายคุมก าลัง
พลจ านวน 300 นายไปตีเมืองปุซึ่งมี เจ้าฟ้าค าเครื่องเป็นเจ้าเมืองอยู่ แล้วจึงกวาดต้อนผู้คนกลับมา
เชียงใหม่  จากนั้นยังตีเอาบ้านสะต๋อย สอยไร่ ท่าช้าง บ้านนา บ้านทุ่งอ้อ และบ้านงัวลาย และกวาด
ต้อนผู้คนกลับมาเช่นกัน  จากการกวาดต้อนทั้งสองครั้งดังกล่าวพระเจ้ากาวิละได้ให้ครอบครัวที่มา
จากบ้านงัวลายให้มาตั้งบ้านเรือนในบริเวณวัดหมื่นสารและวัดศรีสุพรรณแล้วเรียกชื่อว่า “บ้านงัว
ลาย” ตามชื่อเรียกหมู่บ้านเดิม ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อตามภาษาไทยกลางว่า “วัวลาย” (ศักยภาพหมู่บ้าน 
: ชุมชนวัดศรีสุพรรณ) 

อีกต านานหนึ่งเล่าว่า พระเจ้ากาวิละได้ให้ชาวบ้านงัวลายตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อ าเภอหางดง ใน
บริเวณ ที่ติดกับหมู่บ้านกวน  โดยบ้านงัวลายท าเครื่องเงินและหมู่บ้านกวนท าเครื่องปั้นดินเผา  ต่อมา
จึงได้ย้ายชาวบ้านงัวลายเข้ามาในเมือง แต่ไม่ได้ย้ายชาวบ้านกวนเข้ามาด้วยเพราะว่าการท า
เครือ่งปั้นดินเผาก่อให้เกิดควันเป็นจ านวนมากจึงไม่เหมาะที่จะย้ายเข้ามาในเมือง ดังนั้นจึงมีแต่เฉพาะ
ชาวบ้านงัวลายเท่านั้นที่ได้ย้ายมาตั้งถิ่นฐานใหม่รอบคูเมือง แต่ก็ยังมีหมู่บ้านที่ชื่อว่างัวลายอยู่ใน
อ าเภอหางดงปรากฏเป็นหลักฐานมาจนถึงปัจจุบัน  ชาวบ้านงัวลายที่ย้ายเข้ามาในสมัยนั้นส่วนใหญ่
เป็นช่างฝีมือที่มีทักษะในการท าเครื่องเงิน และได้รับการสืบทอดวิชาชีพช่างเงินมาจากบรรพบุรุษ คน
ในชุมชนบ้านงัวลายส่วนใหญ่ยึดอาชีพท าเครื่องเงินเพ่ือสร้างรายได้แก่ครอบครัว โดยมีแบ่งการกันท า
ภายในครอบครัว ซึ่งฝ่ายชายจะเป็นฝ่ายตีขึ้นรูปภาชนะ ในขณะที่ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายตกแต่งให้มีความ
ประณีตสวยงาม ผู้เฒ่าและเด็ก ๆ มีหน้าที่ขัดเงาให้เครื่องเงินมีความงดงามน่าใช้ ชาวบ้านชุมชนวัดศรี
สุพรรณเป็นส่วนหนึ่งของบ้านวัวลาย  มีผลงานการท าเครื่องเงินเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับนับ
ถือของผู้คนในวงกว้างแล้วยังมีผลงานการท าเครื่องเขินที่เป็นภูมิปัญญาล้านนาสืบทอดกันมาจาก
บรรพบุรุษอีกด้วย    และในปี พ.ศ. 2543  ซึ่งเป็นปีครบรอบการจัดตั้งวัดศรีสุพรรณได้ 500 ปี ท่าน
เจ้าอาวาสและทางกลุ่มจึงถือโอกาสนี้จัดตั้ง “กลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาวัดศรีสุพรรณ” โดยมีเป้าหมายใน
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การอนุรักษ์และส่งเสริมอาชีพท าเครื่องเงิน ซึ่งได้ใช้พ้ืนที่ภายในวัดเพ่ือให้เป็นศูนย์กลางของการท า
กิจกรรม มีการสร้างความเข้าใจให้แก่คนในชุมชนเพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงความส าคัญในการ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งดึงสล่าในชุมชนเข้ามารวมตัวกันในกลุ่ม โดยให้สล่าเหล่านี้เป็นผู้
ถ่ายทอดความรู้เชิงศิลป์ให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนวัดศรีสุพรรณ รวมถึงพระสงฆ์ สามเณร คนรุ่น
ใหม่ในชุมชน และนักท่องเที่ยว ในเวลาต่อมาทางชุมชนได้จัดตั้งศูนย์วิสาหกิจชุมชนเพ่ือเปิดพ้ืนที่
ทางการตลาดให้กับชาวบ้านที่ประกอบอาชีพช่างเงิน พร้อมกันนี้ยังรวบรวมสล่าในชุมชนทั้งหมด
ร่วมกันสร้างอุโบสถเงินหลังแรกและหลังเดียวของโลกให้เกิดข้ึนภายในวัดศรีสุพรรณ อุโบสถเงินหลังนี้
นอกจากจะมีความหมายในเชิงการ  เป็นสัญลักษณ์ของการร่วมแรงร่วมใจภายในชุมชน ยังกระตุ้น
จิตส านึกรักภูมิปัญญาของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี (ศักยภาพหมู่บ้าน : ชุมชนวัดศรีสุพรรณ) 

ตามเอกสารร่องรอยหลักฐานความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ นับว่าชุมชนวัดศรีสุพรรณ (วัว
ลาย) นั้น  มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานกว่า 500 ปี นั่นแสดงถึงความเป็นชุมชนอันเก่าแก่ ที่มี
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์ มีศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีประโยชน์ต่อการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และอนุรักษ์ให้แก่ชุมชนและเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ตระหนัก เห็นคุณค่า และมี
ความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตของคนในชุมชนวัดศรีสุพรรณ (วัวลาย) ของตน สอดคล้องกับการสั่งสมภูมิ
ปัญญาเฉพาะของตนที่มีอยู่เป็นจ านวนมากนั้น บางพ้ืนที่มีการสร้างภูมิปัญญาที่ใช้ในพ้ืนที่ของตน จน
เรียกได้ว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน (Popular Wisdom) 
เป็นเรื่องของการใช้ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความเชื่อ (Belief) และพฤติกรรม 
(Behavior) ซึ่งเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ที่เป็นองค์รวมระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ
แวดล้อม และคนกับสิ่งทีเหนือธรรมชาติ (กนกพร ฉิมพลี, 2555: 1) ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญที่จะ
น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเพ่ืออนุรักษ์ภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรม โดยมีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล องค์ความรู้ ภูมิปัญญาภายในชุมชนอย่างเป็นระบบ ซึ่งภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็น
องค์ความรู้ ซึ่งจัดว่าเป็นพื้นฐานขององค์ความรู้สมัยใหม่ที่ช่วยในการเรียนรู้เพ่ือการแก้ปัญหา ช่วยการ
จัดการ และการปรับตัวในการด าเนินชีวิตของคนเรา จึงควรมีการสืบค้น ศึกษา ถ่ายทอด พัฒนา และ
น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง เพราะภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเกิดจากการสั่งสม
ประสบการณ์จากการมีส่วนร่วม การปฏิสัมพันธ์ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ภูมิปัญญาเหล่านี้
เอ้ืออ านวยให้คนในท้องถิ่นสามารถด ารงชีวิต และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชุมชนเอง 
โดยผ่านกระบวนการทางจารีตประเพณี  วิถีชีวิต และพิธีกรรมต่างๆ เพ่ือให้เกิดความสมดุล (เดชดนัย 
จุ้ยชุม และ ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์, 2560) อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่บุคคล
ทั่วไปได้รับทราบ ได้ความรู้ เกี่ยวกับข้อมูลภูมิปัญญาในพ้ืนที่ชุมชนวัดศรีสุพรรณ ช่วยปลูกจิตส านึกใน
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงขนมธรรมเนียม ประเพณีและวิถีชีวิตของคนในชุมชน เพ่ือ
ผลักดันชุมชนวัดศรีสุพรรณ (วัวลาย) ไปสู่ชุมชนที่มีความเข็มแข็งและยั่งยืน ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นล้านนา 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1.2.1 เพ่ือพัฒนาเว็บไซต์น าเสนอภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมในพ้ืนที่ชุมชนวัดศรีสุพรรณ         
(วัวลาย) อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
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1.2.2 เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์น าเสนอภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมใน
พ้ืนที่ชุมชนวัดศรีสุพรรณ(วัวลาย)  
 
1.3  ขอบเขตของกำรวิจัย 

1.3.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนาเว็บไซต์น าเสนอภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมใน

พ้ืนที่ชุมชนวัดศรีสุพรรณ(วัวลาย) อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ส าหรับบุคลทั่วไป รวมทั้งผู้สนใจใน
ภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรม ดังนั้นประชากรคือ บุคคลทั่วไป และ บุคคลที่สนใจ ในพ้ืนที่อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่  

 ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ บุคคลทั่วไป และ บุคคลที่สนใจ ในพ้ืนที่อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 50 คน 

1.3.2 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 พ้ืนที่ชุมชนวัดศรีสุพรรณ(วัวลาย) อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
1.3.3 ขอบเขตเวลา 
 ระยะเวลา 12 เดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
1.3.4 ขอบเขตของระบบ 

1.3.4.1 ด้านข้อมูล 
 1) น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรม โดยแบ่งเป็นหมวด คือ 

 ข้อมูลชุมชนวัดศรีสุพรรณ มีเมนูย่อยคือ ประวัติชุมชนวัดศรีสุพรรณ, แหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน, ภูมิปัญญาในชุมชน, ปราชญ์ในชุมชน, วิถีชีวิตในชุมชน, องค์ความรู้  

 สถานที่ส าคัญ  
 ที่พัก  
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
 กระทู้  
 การเดินทาง 

2) น าเสนอต าแหน่ง แหล่งภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรม 
3) น าเสนอเส้นทางไปยังแหล่งภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรม 

1.3.4.2 ด้านระบบ 
ภายในระบบมีการแบ่งส่วนการท างาน ดังนี้ 
1) ส่วนของผู้ใช้ 
 สามารถเรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรม 
 สามารถค้นหาต าแหน่ง แหล่งภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรม 
 สามารค้นหาเส้นทางไปยังแหล่งภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรม 

2) ส่วนของผู้ดูแลระบบ 
 สามารถเพ่ิม/แก้ไข ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรม 
 สามารถเพ่ิม/แก้ไข ข้อมูลสถานที่ส าคัญ 



4 
 

 สามารถเพ่ิม/แก้ไข ข้อมูลที่พัก 
 สามารถเพ่ิม/แก้ไข ข้อมูลประชาสัมพันธ์ 
 สามารถเพ่ิม/แก้ไข ข้อมูลการเดินทาง รวมทั้งต าแหน่งที่ตั้งสถานที่ต่างๆ 

 
1.4  ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 

1.4.1 ได้เว็บไซต์น าเสนอภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมในพ้ืนที่ชุมชนวัดศรีสุพรรณ(วัวลาย) 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

1.4.2 ได้แหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาล้านนาเชิงหัตถกรรมในพ้ืนที่ชุมชนวัดศรีสุพรรณ
(วัวลาย) อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

1.4.3 ผู้สนใจสามารถค้นหาต าแหน่ง และเส้นทางในการเดินทางมายังสถานที่นั้นได้ 
 




