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การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ืองเห็ดของชุมชน  
ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จังหวดัเชียงใหม่ 

 (Using Information Technology to pass on Knowledge of Mushroom  
at Saluang District Maerim Chiang Mai) 

วนิยั กนัขตัิ ์1) ธฤษ  เรอืนค ำ  2) 
ชื่อผูว้จิยั1)  และ ชื่อหวัหน้ำโครงงำน 2) 

1) ส ำนกัทะเบยีนและประมวลผล มหำวทิยำลยัรำชภฏัเชยีงใหม่ 
2) ภำควชิำคอมพวิเตอร ์คณะวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ีมหำวทิยำลยัรำชภฏัเชยีงใหม่ 

 
บทคดัยอ่ 

ภูมปิญัญำทอ้งถิ่นเป็นควำมรูท้ีม่อียู่ทัว่ไปในสงัคม ชุมชน และในตวัผู้รูเ้อง จงึควรมกีำรสบืคน้ รวบรวม ศกึษำ ถ่ำยทอด 
พฒันำและน ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่ำงกวำ้งขวำง บทควำมนี้จะได้น ำเสนองำนวจิยัเชงิปฏิบตัิกำรแบบมสี่วนร่วมในกำรศกึษำภูมิ
ปญัญำท้องถิ่นในต ำบลสะลวง อ ำเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่ โดยกระบวนกำรวจิยัเริม่จำกกำรประชุมกลุ่มนักวจิยั และตวัแทน
ชำวบำ้นในพืน้ทีต่ ำบลสะลวง ไดผ้ลสรุปกำรด ำเนินงำนศกึษำภูมปิญัญำทอ้งถิน่เรื่องกำรเกบ็เหด็ทีม่ชีุมชน จำกนัน้ใชแ้บบสมัภำษณ์ 
สมัภำษณ์ผูรู้ห้รอืปรำชญ์ชำวบำ้น จดัท ำเป็นระบบฐำนขอ้มูล และคู่มอืเหด็ ผลจำกกำรสมัภำษณ์ไดข้อ้มลูเหด็จ ำนวน 40 ชนิด โดย
เป็นเหด็รบัประทำนได้ 28 ชนิด และเหด็ทีร่บัประทำนไม่ไดห้รอืเหด็พษิ 12 ชนิด ซึง่ไม่สำมำรถส ำรวจเหด็ในพืน้ทีจ่รงิได ้น ำระบบ
ฐำนขอ้มลูและคู่มอืไปเผยแพร่ใหเ้กดิประโยชน์ ชำวบำ้นมคีวำมรู ้ สำมำรถแยกควำมแตกต่ำงของเหด็แต่ละชนิดอย่ำงง่ำย และรูจ้กั
กำรสงัเกตลกัษณะบำงประกำร รวมถงึรูจ้กัสงัเกตเหด็ที่เป็นพษิ เพื่อหลกีเลีย่งกำรน ำมำบรโิภค ซึง่อำจเกดิอนัตรำยได้ สำมำรถเป็น
แหล่งเรยีนรูท้ำงธรรมชำต ิและใชเ้ป็นขอ้มลูในกำรจดัท ำหลกัสตูรทอ้งถิน่ของโรงเรยีนทีต่ัง้อยู่ในพืน้ทีศ่กึษำ และบรเิวณใกลเ้คยีงได้ 
ซึง่จะไม่เพยีงแต่เป็นประโยชน์แก่ทอ้งถิน่เท่ำนัน้ แต่ยงัเอือ้ประโยชน์อย่ำงใหญ่หลวงต่อกำรวำงแผนพฒันำประเทศอย่ำงยัง่ยนืและ
มัน่คงต่อไป 
 
ค ำส ำคญั เหด็ ต ำบลสะลวง ภูมปิญัญำทอ้งถิน่ ฐำนขอ้มลู 
 
 
1) บทน ำ 

ต ำบลสะลวงตัง้อยู่ในอ ำเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่ 
เป็นพืน้ทีส่ว่นหนึ่งของวทิยำเขตสะลวง-ขีเ้หลก็มหำวทิยำลยั
รำชภฎัเชยีงใหม่ พืน้ทีส่่วนใหญ่เป็นทีร่ำบเชงิเขำและภูเขำมี
ลกัษณะเป็นที่รำบสลบักบัเนินเขำและภูเขำมคีวำมลำดเอยีง
จำกทศิตะวนัตกไปทำงทศิตะวนัออก สภำพดนิโดยทัว่ไปจะมี
ลกัษณะเป็นดนิร่วนรอ้ยละ 65 ควำมอุดมสมบูรณ์ไม่แน่นอน 
ค่ำ ph 4.5 – 5.5 ซึ่งเหมำะแก่กำรปลูกพืชไร่ ถัว่เขียว ถัว่
เหลอืง ไมผ้ล และอกีรอ้ยละ 35 เป็นดนิภูเขำมคีวำมลำดชนั
ไม่เหมำะกบักำรเกษตร ดงันัน้วถิชีวีติของชำวบำ้นส่วนใหญ่ 
จงึเป็นกำรเขำ้ไปล่ำสตัว ์เกบ็ของปำ่ เกบ็ใบตอง และเกบ็เหด็ 
เป็นต้น เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมหำวิทยำลัยกับ

ชุมชนในกำรใชป้ระโยชน์ของพืน้ทีร่่วมกนัทำงมหำวิทยำลยั
ได้ท ำสญัญำประชำคมกบัชำวบ้ำนทัง้ 2 ต ำบล คอืต ำบลสะ
ลวงและต ำบลขีเ้หลก็ เกีย่วกบัวถิชีวีติของชำวบำ้น 

 
      จำกวถิชีวีติชำวบำ้นทีก่ล่ำวมำนัน้ กำรเกบ็เหด็ตอ้ง
อำศยัผูรู้ผู้ช้ ำนำญเท่ำนัน้จงึจะสำมำรถน ำมำรบัประทำนได้
โดยปลอดภยั เพรำะพษิของเหด็รุนแรงอำจถงึแก่ชวีติไดใ้น
พืน้ทีต่ ำบลสะลวงมวีธิกีำรเลอืกเกบ็เหด็ โดยใชป้ระสบกำรณ์
ซึง่ผ่ำนกระบวนกำรศกึษำ สงัเกต คดิวเิครำะหจ์นเกดิเป็น
องคค์วำมรู ้ ทีถ่่ำยทอดกนัมำนำนจำกรุ่นสูรุ่่น แต่ยงัพบว่ำ
ชำวบำ้นสว่นมำกยงัไมม่คีวำมรูใ้นเรื่องนี้ซึง่อำจจะท ำใหภู้มิ
ปญัญำทอ้งถิน่สญูหำยได ้
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รปูท่ี 1 แผนทีต่ ำบลสะลวง อ ำเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่ 

 
ดังนัน้ งำนวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่อศึกษำภูมิ

ปญัญำท้องถิ่นเรื่องเห็ดในพื้นที่ต ำบลสะลวง อ ำเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชยีงใหม่ เพรำะภูมปิญัญำท้องถิน่เป็นควำมรู้ทีม่อียู่
ทัว่ไปในสงัคม ชุมชน และในตัวผู้รู้เอง จึงควรมีกำรสบืค้น 
รวบรวม ศึกษำ ถ่ำยทอด พัฒนำและน ำไปใช้ประโยชน์ได้
อย่ำงกวำ้งขวำง โดยจดัท ำระบบฐำนขอ้มูล และหนังสอืคู่มอื
เหด็ น ำไปเผยแพร่ให้เกดิประโยชน์กบัคนในชุมชน และนัก
เดินป่ำ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรศึกษำ ทดสอบ  และ
พฒันำภูมิปญัญำท้องถิ่นโดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน บรหิำรและจดักำรใหเ้กดิกำรท ำงำนเชื่อมโยงกนัเป็น
เครือข่ำยอย่ำงเป็นระบบ ในกำรพัฒนำ บ่มเพำะ  และ
ถ่ำยทอดภูมปิญัญำท้องถิ่น โดยผู้ศกึษำมีควำมคำดหวงัว่ำ
ฐำนขอ้มูลและหนังสอืคู่มอืที่จดัท ำขึน้ จะสำมำรถเป็นแหล่ง
เรยีนรู้ทำงธรรมชำติ และใช้เป็นขอ้มูลในกำรจดัท ำหลกัสตูร
ท้องถิ่นของโรงเรียนที่ตัง้อยู่ ในพื้นที่ศึกษำ และบริเวณ
ใกลเ้คยีงได ้ซึง่จะไม่เพยีงแต่เป็นประโยชน์แก่ทอ้งถิน่เท่ำนัน้ 
แต่ยงัเอื้อประโยชน์อย่ำงใหญ่หลวงต่อกำรวำงแผนพัฒนำ
ประเทศอย่ำงยัง่ยนืและมัน่คงต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั 

เพื่อพฒันำระบบฐำนข้อมูลเห็ดป่ำในพื้นที่ ต ำบล
สะลวง อ ำเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่   

2. วิธีด ำเนินกำรวิจยั 
      งำนวจิยันี้เป็นกำรวจิยัและพฒันำ โดยเน้นกำรวจิยั
เชงิปฏบิตักิำรแบบมสี่วนร่วม โดยกำรด ำเนินกำรจะเริม่จำก
กำรประชุมกลุ่มนักวจิยั  และตวัแทนชำวบ้ำนในพืน้ที่ต ำบล

สะลวง ได้ผลสรุปกำรด ำเนินงำนศึกษำภูมิปญัญำท้องถิ่น
เรื่องกำรเก็บเห็ดที่มีชุมชน จำกนั ้น ใช้แบบสัมภำษณ์ 
สมัภำษณ์ผูรู้ห้รอืปรำชญช์ำวบำ้น จดัท ำระบบฐำนขอ้มลู และ
หนังสอืคู่มอืเหด็ น ำไปเผยแพร่ใหเ้กดิประโยชน์ ท ำใหค้นใน
ชุมชนมคีวำมรู ้และสำมำรถแยกควำมแตกต่ำงของเหด็แต่ละ
ชนิดอย่ำงง่ำย และรู้จ ักกำรสังเกตลักษณะบำงประกำร 
รวมถึงรู้จ ักสงัเกตเห็ดที่เป็นพิษ  เพื่อหลีกเลี่ยงกำรน ำมำ
บรโิภค ซึง่อำจเกดิอนัตรำยได ้ 
 

รปูท่ี 2 กำรสมัภำษณ์ผูรู้ช้ำวบำ้นต ำบลสะลวง 
 

3. ผลกำรวิจยั 
3.1 ผลกำรส ำรวจสภำพเบือ้งต้น 
      จำกกำรศึกษำภูมิปญัญำท้องถิ่นในพื้นที่ต ำบลสะ
ลวง โดยกำรประชุมกลุ่มนกัวจิยั  และตวัแทนชำวบำ้นไดผ้ล
สรุปกำรศกึษำเกีย่วกบัเรื่องเหด็ทีม่ชีุมชน  
 
3.2 ผลกำรเกบ็ข้อมูล 
      กำรเก็บข้อมูลแบ่ งออกเป็น  3 ช่ วง ช่ วงที่  1 
สอบถำมจำกตวัแทนชำวบ้ำน พบผูรู้้จ ำนวน 1 คน ช่วงที่ 2 
ใช้แบบสมัภำษณ์โดยใช้ค ำถำมว่ำ “ชนิดของเห็ดที่เคยพบ
เหน็ในพืน้ทีต่ ำบลสะลวง ลกัษณะของเหด็แต่ละชนิด รวมถงึ
วธิกีำรจ ำแนกเหด็กนิไดก้บักนิไม่ได้” พบผูรู้เ้พิม่อกีจ ำนวน 3 
คน ช่วงที่ 3 ใช้แบบสอบถำม โดยระบุชื่อ และลักษณะ
เบื้องต้นของเห็ด พบผู้รู้เพิ่มอีกจ ำนวน 3 คน รวมทัง้หมด
จ ำนวน 7 คน พบข้อมูลเห็ดทัง้หมด 40 ชนิด โดยเป็นเห็ด
รบัประทำนได้ 28 ชนิด คือ เห็ดซำง เห็ดก่อ เห็ดน ้ ำหมึก 
เห็ดพุงหมูใหญ่ เห็ดโคน เห็ดขล ำหมำ เห็ดหล่มกระเขียว     
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เห็ดดกรวยเกล็ดทอง เห็ดผึ้ง เห็ดหูหนู เห็ดหน้ำม่วง เห็ด
ขอนขำว เหด็ฟำนเหลอืงทอง เหด็ฟำนน ้ำตำลแดง เหด็แดง   
เหด็ถ่ำนใหญ่ เหด็ถ่ำนเลก็ เหด็เผำะ เหด็ตนีตุ๊กแก  เหด็กอ้น
กรวด เหด็หำ้ เหด็กระโดง เหด็ไข่ห่ำน เหด็ปอดมำ้ เหด็ขมิน้ 
เหด็ขำ้วตอก เหด็ขงิ เหด็ข่ำ และเหด็ทีร่บัประทำนไม่ไดห้รอื
เห็ดพิษ 12 ชนิด คือ เห็ดกระโดงตีนต ่ำ เห็ดรูประฆงั เห็ด
ร่ำงแห เหด็ทรำมเิตส เหด็จวกัง ูเหด็กบีสตัว ์เหด็กระปุกแป้ง
เห็ดกรวย เห็ดไข่เน่ำ เห็ดระโงกหิน เห็ดกระด้ำง เห็ดขอน
แดง พจิำรณำเหด็จำกโครงสรำ้ง ลกัษณะดอกเหด็ สขีองดอก
เห็ด เปรียบเทียบรูปภำพกับหนังสอื บ่งบอกชนิดโดยกำร
เทยีบกบัสำรำนุกรมเหด็ในประเทศไทย และหนังสอืเกีย่วกบั
เห็ด ค้นคว้ำข้อมูลของเห็ดแต่ละชนิดที่พบเพิ่มเติมจำก
อนิเตอรเ์น็ต และงำนวจิยัทีเ่กีย่วกบัเหด็ 
 
3.3 ผลกำรวิเครำะหข์้อมูล 
      จำกขอ้มูลที่เกบ็มำได้ สำมำรถวเิครำะห์ได ้3 ส่วน 
ดงันี้ ส่วนที ่1 คอื จ ำนวนของผูรู้เ้กีย่วกบัเรื่องเหด็ป่ำในพืน้ที่
ต ำบลสะลวง มทีัง้หมด 7 คน เมื่อเทยีบกบัจ ำนวนประชำกร
ทัง้หมด 4,716 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.15 ซึง่อยู่ในระดบัทีน้่อย
มำก ส่วนที่ 2 คือ อำยุของผู้รู้อยู่ในช่วง 45-65 ปี ซึ่งคือว่ำ
เป็นวัยกลำงคน ถึงอำวุโส และส่วนที่ 3 คือ ชนิดของเห็ด 
เมื่อน ำเห็ดแต่ละชนิด มำเปรียบเทียบกับสำรำนุกรมเห็ด 
พบว่ำ เห็ดบำงชนิดที่ผู้รู้สำมำรถระบุได้เพียงชนิดเดียว 
สำมำรถแยกชนิดของเหด็ไดอ้กี เช่น เหด็ขมิน้ แบ่งออกเป็น 
2 ชนิด คือ เห็ดขมิ้นน้อย และ เห็ดขมิ้นใหญ่ เห็ดไข่ห่ำน 
แบ่งออกเป็น 11 ชนิด คอื เหด็ไข่แดง เหด็ไข่เหลอืง เหด็ไข่
ห่ำนขำว เหด็ไข่ไก่ เหด็ไขเ่ยีย่วมำ้ เหด็ไขต่ำยซำก เหด็ดอก
กระถนิ เหด็เกลด็ดำว เหด็คำงคก เหด็สำบสงิโต เหด็ไข่เป็ด 
ซึ่งมทีัง้ชนิดที่รบัประทำนได้ และรบัประทำนไม่ได้หรอืเห็ด
พษิ เป็นตน้ 

 

 
รปูท่ี 3 เหด็ขมิน้น้อย และ เหด็ขมิน้ใหญ่ 

 
3.4 ผลกำรออกแบบระบบฐำนข้อมูล 
      จัดท ำระบบฐำนข้อมูลแยกตำมชนิดของเห็ด 
ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้  ชื่ อทัว่ไป ชื่ อท้องถิ่น  ชื่ อ
ภำษำอังกฤษ  ประเภท แหล่งที่เกิด ช่วงเวลำที่เกิด ชื่อ
วทิยำศำสตร์ อบัดบั วงศ์ สกุล ลกัษณะทัว่ไป และรูปภำพ 
เป็นต้น สมำชิกของเว็บไซต์ สำมำรถแสดงควำมคิดเห็น
เกี่ยวกับเห็ดแต่ละชนิดได้ เพื่อเป็นควำมรู้แต่บุคคลอื่น ๆ 
ต่อไป 
 

 
รปูท่ี 4 ระบบฐำนข้อมูลเห็ดป่ำในพื้นที่ ต ำบลสะลวง

อ ำเภอแม่ริม จงัหวดัเชยีงใหม่ 
 
5. กำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

ฐำนข้อมูลที่ ได้สำมำรถเป็นแหล่งเรียนรู้ท ำง
ธรรมชำต ิและใชเ้ป็นขอ้มลูในกำรจดัท ำหลกัสตูรทอ้งถิน่ของ
โรงเรยีนทีต่ัง้อยู่ในพืน้ทีศ่กึษำ และบรเิวณใกลเ้คยีงได ้ซึง่จะ
ไม่ เพียงแต่เป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่นเท่ำนั ้น  แต่ยังเอื้อ
ประโยชน์อย่ำงใหญ่หลวงต่อกำรวำงแผนพัฒนำประเทศ
อย่ำงยัง่ยนืและมัน่คงต่อไป 
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6. อภิปรำยผล 
      กำรศึกษำและส ำรวจเห็ดตำมธรรมชำติ ในพื้นที่
ต ำบลสะลวง อ ำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  ด้วยกำร
สมัภำษณ์ผู้รู้ ในช่วงตัง้แต่วนัที่ 18 มถุินำยน 2559 ถึงวนัที ่
18 กรกฎำคม 2559 สำมำรถสรุปไดด้งันี้ จำกกำรสมัภำษณ์
ผูรู้้จ ำนวน 7 คน คดิเป็นร้อยละ 0.15 ของประชำกรทัง้หมด 
สว่นใหญ่เป็นวยักลำงคน ถงึอำวุโส พบขอ้มลูเหด็ทัง้หมด 40 
ชนิด  โดยเป็นเห็ดรับประทำนได้  28 ชนิด  และเห็ดที่
ร ับประทำนไม่ได้หรือ เห็ดพิษ  12 ชนิด ได้จัดท ำระบบ
ฐำนข้อมูลเห็ด ประกอบด้วยชื่อทัว่ไป ชื่อท้องถิ่น  ชื่ อ
ภำษำอังกฤษ  ประเภท แหล่งที่เกิด ช่วงเวลำที่เกิด ชื่อ
วทิยำศำสตร์ อบัดบั วงศ์ สกุล ลกัษณะทัว่ไป และรูปภำพ 
และจัดท ำคู่มือเห็ด ซึ่งมีข้อมูลเห็ดเหมือนในฐำนข้อมูล 
ช่วงเวลำในกำรท ำกำรศึกษำในครัง้นี้เป็นช่วงฤดูหนำว ซึ่ง
โดยธรรมชำติของเห็ดจะมีม ำกในฤดูฝน  ช่ วงเดือน
พฤษภำคม - ตุลำคม ดงันัน้จงึไม่สำมำรถส ำรวจเหด็ในพืน้ที่
จรงิได ้ 
      ในกำรบนัทกึขอ้มูลเหด็ทีไ่ดจ้ำกกำรสมัภำษณ์ผู้รูท้ ี่
เชี่ยวชำญเรื่องเห็ดในท้องถิ่นนัน้จะได้ชนิดของเห็ดไม่ครบ 
รำยละเอียดไม่ เพีย งพอ  และข้อมู ลที่ ได้อำจมีควำม
คลำดเคลื่อน ดงันัน้กำรน ำขอ้มูลทีไ่ดม้ำวเิครำะหก์บัเอกสำร
ที่เกี่ยวขอ้งกบัเหด็ เพื่อจ ำแนกชนิดของเหด็ ชื่อท้องถิ่น ชื่อ
ภำษำองักฤษ และคุณลกัษณะบำงประกำรของเหด็ จงึท ำได้
ยำก และชนิดของเหด็ เมื่อน ำเหด็แต่ละชนิด มำเปรยีบเทยีบ
กบัสำรำนุกรมเหด็ พบว่ำ เห็ดบำงชนิดที่ผู้รู้สำมำรถระบุได้
เพียงชนิดเดียว สำมำรถแยกชนิดของเห็ดได้อีก เช่น เห็ด
ขมิ้น แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คอื เหด็ขมิ้นน้อย และ เหด็ขมิ้น
ใหญ่ 
      ต ำบลสะลวงมพีืน้ทีบ่รเิวณกวำ้ง ท ำใหช้นิดของเหด็
ใน แ ต่ ล ะพื้ น ที่ อ ำ จ มี ค ว ำม แ ต ก ต่ ำ งกัน  เนื่ อ งจ ำก
สภำพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ที่ และอกีประกำรคอื ผู้รูส้นใจ
เฉพำะเหด็ทีคุ่น้เคย และเคยน ำมำรบัประทำนเท่ำนัน้จงึท ำให้
ผูรู้้ที่มคีวำมเชี่ยวชำญเรื่องเหด็ในท้องถิ่นไม่ได้กล่ำวถึงเห็ด
ในบำงชนิด  
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