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1.1 ควำมสำคัญและทีม่ ำของปัญหำที่ทำกำรวิจัย
เห็ ด เป็ นประเภทของสิ่ งมีชีวิตประเภทใหญ่ประเภทหนึ่ ง เดิ มเคยจัดอยูอ่ าณาจักรเดี ยวกับ
พื ช แต่ ปั จ จุ บ ัน จัด อยู่ ใ น อาณาจัก รเห็ ด ราหรื อ ฟั ง ไจ ( Kingdom of Fungi ) ไม่ มี ค ลอโรฟิ ลล์
สังเคราะห์ อาหารเองไม่ได้ กิ นอาหารโดยสร้ างน้ าย่อยแล้วปล่ อยออกมาย่อยสารอิ นทรี ยจ์ นเป็ น
โมเลกุลเล็กและดูดเข้าเซลล์ เป็ นสิ่ งมีชีวิตประเภทเดียวกับ รา และยีสต์ ซึ่ งเห็ดในปั จจุบนั มีบทบาท
สาคัญต่อมนุ ษย์เป็ นอย่างยิ่ง โดยนามาใช้ประกอบอาหารและเป็ นยาสมุนไพรรักษาโรค เห็ ดที่เกิ ด
ในธรรมชาติน้ นั มีแพร่ กระจายไปทัว่ โลก ซึ่ งแต่ละสายพันธุ์และชนิ ดนั้นมีความแตกต่างกันไปตาม
สภาวะแวดล้อม สาหรับประเทศไทยพบเห็ ดมากในฤดูฝน อาณาเขตตั้งแต่ภูเขาสู งถึงริ มทะเล และ
ตามป่ าที่มีความชื้นสู ง ส่ วนใหญ่พบเห็ดหลาย ๆ ชนิดเกือบตลอดทั้งปี
ปั ญหาการบริ โภคเห็ ดที่เป็ นพิษมักพบอยู่เสมอ ๆ ทั้งนี้ เนื่ องจากประเทศไทยมีป่าที่เหมาะ
กับการเจริ ญ เติ บ โตของเห็ ดหลากหลายชนิ ดท าให้ประชาชนที่ นิยมบริ โภคเห็ ด เก็ บเห็ ดมี พิ ษมา
รับประทาน ความรอบรู ้ ในเรื่ องของเห็ ดกิ นได้และเห็ ดมีพิษในประเทศไทย ยังไม่แพร่ หลายชาว
ชนบทที่อยูใ่ กล้ป่าจะรู ้จกั ชนิ ดของเห็ดกินได้ และเห็ ดมีพิษได้ดีกว่าคนในเมือง อย่างไรก็ตามก็ยงั มี
ความคลาดเคลื่อน เพราะบางชนิ ดกินได้ แต่ชาวบ้านบางกลุ่มบอกกินไม่ได้ ด้วยความเชื่ อที่มีมาแต่
บรรพบุรุษ ปั จจุบนั มี การรวบรวมเห็ ดป่ ามาศึกษาจัดอนุ กรมวิธาน และเผยแพร่ เห็ ดที่กินได้หรื อมี
พิษมากขึ้น โดยทัว่ ไปแล้วไม่มีวิธีการใดที่สามารถแยกได้วา่ เห็ดชนิ ดใดมีพิษหรื อไม่มีพิษ หรื อแต่
ละคนได้รับพิษจากการรับประทานเห็ ด แตกต่างกัน แต่วิธีการโดยทัว่ ๆ ไปที่สามารถสังเกตได้คือ
การดูดว้ ยตาเปล่า (ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ,2525:396; อนงค์ จันทร์ศรี กุล,2542;220)
ตาบลสะลวงตั้งอยู่ในอาเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ ตั้งอยูท่ างทิศเหนื อของที่วา่ การอาเภอ
แม่ริม โดยห่ างจากที่วา่ การอาเภอแม่ริม ประมาณ 12 กิโลเมตร ห่ างจากศาลากลางจังหวัดเชี ยงใหม่
ระยะทางประมาณ 22 กิ โ ลเมตร เนื้ อ ที่ โ ดยประมาณทั้ง ต าบล 118.389 ตารางกิ โ ลเมตร หรื อ
73,993.125 ไร่ มีอาณาเขต ดังนี้ ทิศเหนื อติ ดต่อตาบลสันป่ ายาง อาเภอแม่แตง ทิ ศใต้ติดต่อตาบล
ห้วยทรายและตาบลแม่แรม ทิศตะวันออกติดต่อตาบลขี้เหล็ก ทิศตะวันตกติดต่อตาบลสะเมิงเหนื อ
อาเภอสะเมิง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นที่ราบเชิงเขาและภูเขามีลกั ษณะเป็ นที่ราบสลับกับเนิ นเขาและภูเขา
มี ค วามลาดเอี ย งจากทิ ต ตะวัน ตกไปทางทิ ศ ตะวัน ออก ซึ่ งในพื้ น ที่ ต าบลสะลวง พบภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่ นจานวนมาก เช่ น ภูมิปัญญาท้องถิ่ นวิธีการเลือกเก็บเห็ ด โดยจะใช้ประสบการณ์ ที่ถ่ายทอด
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กันมานานจากรุ่ นสู่ รุ่น แต่ ยงั พบว่าชาวบ้านบางกลุ่ ม ยังไม่ มี ความรู ้ ในเรื่ องนี้ ซ่ ึ งอาจจะท าให้ภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นสู ญหายได้
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ งได้เล็ งเห็ น ถึ ง ความส าคัญ ของการเผยแพร่ ภูมิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ด้านการใช้
สมุนไพรในการรักษาเรื่ องเห็ดป่ า โดยการนาเอาเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ใน
การจัดการฐานข้อมูล เพื่อเก็บข้อมูลเห็ดป่ า เผยแพร่ ขอ้ มูลเห็ดป่ าและให้บริ การข้อมูลสารสนเทศแก่
คนในชุ มชน โดยกระบวนการการมี ส่วนร่ วมของคนในชุ มชน อี กทั้งยังเป็ นการส่ งเสริ มบทบาท
ของคนในชุมชนที่จะนาศักยภาพของคนในชุมชนมาใช้ในการพัฒนาประเทศและภูมิภาคอาเซี ยน
ตลอดจนการถ่ ายทอดภูมิ ปัญญาสู่ สังคม รวมถึ งการขับ เคลื่ อนและผลักดันให้ตาบลสะลวงไปสู่
ชุมชนที่มีความเข้มแข็ง สร้างความตระหนักของคนในชุมชน โดยสร้างเครื อข่ายในกลุ่มชุมชนและ
สร้ างแนวทางให้ชุมชนเข้ามามี ส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์ภูมิปั ญญาเรื่ องเห็ ดป่ า นาไปสู่ การพัฒนา
ทรัพยากรในชุ มชนอย่างยัง่ ยืน ส่ งเสริ มให้ชุมชนได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการศึกษาค้นคว้า
เกี่ ยวกับ เห็ ดป่ าได้ด้วยตนเอง เพื่ อให้ ชุ ม ชนได้ใช้ป ระโยชน์ จากฐานข้อมู ล เห็ ดป่ าที่ ได้จดั ท าขึ้ น
ร่ วมกัน ส่ งเสริ มการพัฒนาคนสู่ สังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิต อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวทางการ
ดาเนิ นงานตามกรอบแผนแม่บทของโครงการอนุ รักษ์พนั ธุ กรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในด้านการจัดทาฐานข้อมูลดิจิตอล
ด้านการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในด้านต่างๆอีกด้วย
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1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงกำรวิจัย
เพื่ อ พัฒ นาระบบฐานข้อ มูล เห็ ด ป่ าในพื ้ น ที ่ ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริ ม จัง หวัด
เชี ยงใหม่
1.3 ขอบเขตของโครงกำรวิจัย
1.3.1 ขอบเขตเนื้ อหา
จัดทาระบบฐานข้อมูลเห็ ดป่ าในพื้นที่ ตาบลสะลวง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่
1.3.2 ขอบเขตพื้นที่
ป่ าชุมชนในพื้นที่บา้ นพระบาทสี่ รอย ตาบลสะลวง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
1.3.3 ขอบเขตเวลา
อยูใ่ นช่วงระยะเวลาของการวิจยั ประมาณ 3 ช่วงเวลา รวมระยะเวลา 1 ปี
1.3.4 ขอบเขตประชากร
ประชากรในตาบลสะลวง อาเภอแม่ ริม จังหวัดเชี ยงใหม่
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1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ
ระบบฐานข้อมูล หมายถึ ง ระบบฐานข้อมูลเห็ ดป่ า และการใช้ประโยชน์จากเห็ ดป่ า ใน
พื้นที่สะลวง อาเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่
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1.5 ประโยชน์
ได้ฐานข้อมูลเห็ ดป่ า และการใช้ประโยชน์จากเห็ ดป่ า ที่เข้าถึงได้ง่าย และสะดวก
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