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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 
 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ผักพ้ืนบ้านในพ้ืนที่ อ าเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ มีผลการวิจัย ดังนี้ 
 4.1 ผลการส ารวจกลุ่มประชากร 
 4.2 ผลการเก็บข้อมูลผักพ้ืนบ้าน 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.4 ผลการออกแบบระบบฐานข้อมูล 
 
4.1 ผลการส ารวจกลุ่มประชากร 

จากการศึกษาพ้ืนที่อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับผัก
พ้ืนบ้านในพ้ืนที่อ าเภอแม่แตง ระหว่างกลุ่มนักวิจัยและตัวแทนชาวบ้าน โดยมีหลายต าบลที่น่าสนใจ 
เช่น ต าบลช่อแล ซึ่งจากการศึกษาสภาพของหมู่บ้านและประวัติจากผู้สูงอายุ ค าว่า "ช่อแล" น่าจะ
เป็นชื่อเรียกตามชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง เป็นไม้พุ่มขนาดกลาง มีดอกเป็นพวง ใช้ต้มและแกงได้ ชาว
พ้ืนเมืองเรียกว่า "ชะแล" หรือ "สะแล" ซึ่งเป็นผักพ้ืนบ้านชนิดหนึ่ง นักวิจัยจึงเลือกต าบลช่อแล เป็น
พ้ืนที่ในการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้  

พ้ืนที่ต าบลช่อแลอยู่บริเวณแอ่งราบลุ่มแม่น้ าปิงและแม่น้ างัดที่ไหลมาบรรจบกัน มีภูเขาและ
เนินเขาเป็นแนวก าแพงล้อมรอบ จึงมีผักพ้ืนบ้านที่ขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นจ านวนมาก ดังนั้นตัวแทน
ชาวบ้านจึงอยากให้กลุ่มนักวิจัยได้ท าการค้นคว้า เก็บข้อมูล และจัดท าข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของ
ฐานข้อมูล เพ่ือเก็บอนุรักษ์ความรู้เกี่ยวกับผักพ้ืนบ้านให้อยู่ตลอดไป 
 
4.2 ผลการเก็บข้อมูลผักพื้นบ้าน 
      การส ารวจผักพ้ืนบ้านด าเนินการในช่วงเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2559 ท าการเก็บรวบรวม
ตัวอย่าง และสัมภาษณ์ตัวแทนชาวบ้าน จากแหล่งที่ชาวบ้านน าผักมาขาย ได้แก่ กาดนัดผักปลอดสาร 
ต าบลช่อแล อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พบข้อมูลผักพ้ืนบ้านทั้งหมด 31 ชนิด จ าแนกได้ 19 วงศ์ 
 
ตารางท่ี 4.1 สรุปรายชื่อผักพ้ืนบ้านที่พบในพื้นที่ต าบลช่อแล 
ล าดับ ชื่อภาษาไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ 

1 กระชาย Galingale Boesenbergia 
rotunda (L.) Mansf. 

Zingiberaceae 

2 กระถิน Lead Tree, 
Tender tops 

Leucaena 
leucocephala (Lam.) 
de Wit 

Leguminosae 
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ตารางท่ี 4.1 สรุปรายชื่อผักพ้ืนบ้านที่พบในพื้นที่ต าบลช่อแล (ต่อ) 
ล าดับ ชื่อภาษาไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ 

3 กะเพรา Holy Basil, 
sacred basil 

Ocimum tenuiflorum 
L. 

Labiatae 

4 กระเฉด : Water cress, 
Water mimasa 

Neptunia oleracea 
Lour. 

Leguminosae 

5 ข่า Galangal, greater 
galangal, 
Siamese ginger 

Alpinia nigra (Gaertn.) 
B.L.Burtt ข่าหัวขาว 
Alpinia galangal (L.) 
Swartx.ข่าหัวเหลือง
อีสาน 

Zingiberaceae 

6 ข้าวโพด Corn Zea mays L Gramineae 
7 ขม้ิน Curcuma, 

Turmeric 
Curcuma longa L. Zingiberaceae 

8 ขิง Ginger Zingiber officinale 
Roscoe 

Zingiberaceae   

9 ขี้เหล็ก Siamese Cassia, 
Thai Copper Pod, 
Cassod Tree 

Cassia siamea Lam. Leguminosae 

10 ชะอม Acacia Acacia pennata (L.) 
Willd. Subsp. Insuavis 
(Lace) Nielsen 

Leguminosae 

11 ชะพลู Wild Betel 
leafbush 

Piper sarmentosum 
Roxb 

Piperaceae 

12 ดอกแค Cork Wood. 
Vegetable 
Humming Bird. 
Sesban  

Sesbania grandiflora 
Pers. 

Leguminosae 

13 ต าลึง ivy ground Coccinia grandis (L.) 
J.Voigt  

Cucurbitaceae 

14 ตะไคร้ Lemongrass Cymbopogon citratus 
(DC.) Stapf 

Gramineae 

15 บัวบก Asiatic 
Pennywort 

Centella asiatica (L.) 
Urban 

Umbelliferae 
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ตารางท่ี 4.1 สรุปรายชื่อผักพ้ืนบ้านที่พบในพื้นที่ต าบลช่อแล (ต่อ) 
ล าดับ ชื่อภาษาไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ 
16 บวบหอม Spong Gourd, 

Smooth Gourd. 
Luffa eylindrica L. Cucurbitaceae 

17 บัว Sacred Lotus, 
Lotus Root 

Nelumbo nucifera 
Gaerth 

Nelumbonaceae 

18 บุก Konjac, Stanley’s 
water-tub 

Amorphophallus 
campanulatus BL. 

Araceae 

19 ผักกูด Fern, Brinjai, 
Aubergine 

Diplazium 
esculentum Sw. 

Polypopdiaceae 

20 ผักโขม Amaranth Amaranthus aviridis 
linn 

Amaranthaceae 

21 ผักชีลาว Dill Anethum graeolens 
L. 

Umbelliferae 

22 ผักชีฝรั่ง Parsley Eryngium foetidum L. Umbelliferae 
23 ผักบุ้งไทย Woolly Morning-

Glory  
Ipomoea aquatic 
Forssk. 

Convolvulaceae 

24 ผักปลัง Indian Spinach, 
Ceylon Spinace, 
Malabar 
Nightshade  

Basella alba L. Basellaceae 

25 ผักแว่น Water fern  Marsilea crenata 
Presl 

Marsileaceae 

26 ฟักทอง Pumpkin, 
Cushaw, Winter 
squash 

Cucurbita moschata 
(Duchesne) Poir. 

Cucurbitaceae 

27 มะกรูด Leech Lime, 
kaffir Lime, 
Mauritrus 
papeda, Por – 
cupine Orange 

Citrus hystrix DC Rutaceae 

28 มะกอก Hog Plum Spondias pinnata 
(L.f.)Kurz 

Anacardiaceae 
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ตารางท่ี 4.1 สรุปรายชื่อผักพ้ืนบ้านที่พบในพื้นที่ต าบลช่อแล (ต่อ) 
ล าดับ ชื่อภาษาไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ 
29 มะรุม Horse Radish 

Tree, Drumstick 
Tree 

Moringa oleifera 
Lam.  

Moringaceae 

30 ย่านาง Bamboo grass Tiliacora triandra 
Diels. 

Menispermaceae 

31 พลูคาว Plu Kaow Houttuynia cordata 
Thunb 

Saururaceae 

 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
         พบผักพ้ืนบ้านจ านวน 31 ชนิด จ าแนกได้ 19 วงศ ์และพบว่าส่วนรากเป็นส่วนที่ถูกน ามาใช้
ประโยชน์มากที่สุด รองลงมาคือใบ ดอก ล าต้น ผล  น้ ามันหอมระเหย เหง้า เมล็ด ใบอ่อน เปลือกล า
ต้น ยอด หัว ก้าน ผิว เนื้อ ซงั ฝอย แกน เถา เกสร ยาง น้ า กระพ้ี ฝัก ตามล าดับ การรับประทาน
ส่วนใหญ่น ามาปรุงสุก ด้วยการ แกง ต้ม นึ่ง ผัด คั่ว ย า กินสด เช่น แกงแค แกงชะอม แกงมะรุม แกง
ผักปลัง แกงผักกูด ต้มบวบหอม ต้มจืดต าลึง ฟักทองนึ่ง ห่อนึ่งแค ผัดผักบุ้ง คั่วผักกูด คั่วผักโขม ย า
บุก คาวตองสด ยอดมะกอกสดกับลาบหมู ผักแว่นสดกับน้ าพริก ขิง ข่า คะไคร้ ใส่ในน้ าพริกแกง ผักชี
ไทย ผักชีฝรั่ง ใส่ในแกงเกือบทุกอย่าง เป็นต้น ผักพ้ืนบ้านที่น ามาใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ปลูกเองใน
แหล่งที่อยู่อาศัยมากที่สุด เก็บจากรอบหมู่บ้าน ทุ่งนา ริมคลอง และป่าใกล้เคียง ตามล าดับ 
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4.4 ผลการออกแบบระบบฐานข้อมูล 
      การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ผักพ้ืนบ้านในพ้ืนที่ อ าเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ มีการจัดเก็บข้อมูลผักพ้ืนบ้าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ ชื่อ
วิทยาศาสตร์ วงศ์ ลักษณะ การใช้เป็นอาหาร คุณประโยชน์ รูปภาพ และวิธีปลูก เป็นต้น สามารถ
เพ่ิมข้อมูลผักพ้ืนบ้านคุณประโยชน์ ข้อมูลโภชนาการ เพ่ือเป็นสารสนเทศความรู้ให้กับบุคคลอ่ืน ๆ 
ต่อไป  
 

1) หน้าหลักเว็บไซต์ 
  เป็นหน้าจอแรกที่ปรากฏหลังจากพิมพ์ยูอาร์เอล (URL) ของเว็บไซต์ดัง ภาพที่ 4.1 
 

 
 

ภาพที่ 4.1 แสดงหน้าหลักของระบบฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ผักพ้ืนบ้าน 

ในพ้ืนที่ อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
  

หน้าต่างนี้เป็นหน้าต่างของหน้าหลักเป็นหน้าที่เชื่อมโยงไปยังหน้าอ่ืนๆ ของระบบ โดยจะ
ประกอบไปด้วย หน้าแรก ข้อมูลผักพ้ืนบ้าน รูปผักพ้ืนบ้าน  เข้าสู่ระบบ Contact Us โดยที่ตรงกลาง
หน้ามีรูปภาพผักพ้ืนบ้าน และข้อมูลผักพ้ืนบ้าน แสดงในลักษณะสุ่ม 
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2) เมนูข้อมูลผักพ้ืนบ้าน 
หน้าข้อมูลผักพ้ืนบ้านจะท าการแสดงข้อมูลผักพ้ืนบ้านทั้งหมดของระบบ โดยใน

ส่วนบนของหน้าจะแสดงผักพ้ืนบ้านแนะน า 2 ชนิด โดยแสดงในลักษณะสุ่ม 
 

 
 

ภาพที่ 4.2 แสดงหน้าข้อมูลผักพ้ืนบ้าน 
 
ส่วนด้านล่างจะแสดงข้อมูลผักพ้ืนบ้านทั้งหมดของระบบ โดยแสดงเป็นรูปภาพ ซึ่งสามารถ

คลิกดูรายละเอียดได ้ 

 
 

ภาพที่ 4.2 แสดงหน้าข้อมูลผักพ้ืนบ้าน (ต่อ) 
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รายละเอียดทั้งหมดของผักพ้ืนบ้านแต่ละชนิด  

 

 
ภาพที่ 4.3 แสดงหน้ารายละเอียดข้อมูลผักพ้ืนบ้าน 
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3) เมนูรูปผักพ้ืนบ้าน 
หน้ารูปผักพ้ืนบ้านจะท าการแสดงรูปผักพ้ืนบ้านทั้งหมดของระบบ เมื่อน าเมาส์ไป

วางบนรูปจะมีรายละเอียดชื่อของผักชนิดนั้น ๆ ขึ้นมาแสดง และสามารถขยายให้ภาพใหญ่ขึ้นมาโดย
คลิกเม้าส์ที่รูป 

 

 
 

ภาพที่ 4.4 แสดงหน้ารูปผักพ้ืนบ้าน 

 
 

ภาพที่ 4.5 แสดงหน้ารูปผักพ้ืนบ้านแบบขยาย 
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4) การเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ 
  เป็นการเข้าใช้งานในส่วนของการจัดการระบบของผู้ดูแลระบบ ต้องท าการเข้าสู่
ระบบก่อนจึงจะสามารถท ารายการต่าง ๆ ได้ โดยให้ท าการคลิกที่เมนู “เข้าสู่ระบบ” จะปรากฏ
หน้าจอส าหรับเข้าสู่ระบบดัง ภาพที่ 4.6 แล้วท าการกรอกข้อมูลการเข้าสู่ระบบ 
 

 
 

ภาพที่ 4.6 แสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบของผู้ดูแลระบบ 
 

5) เมนูจัดการข้อมูลของผู้ดูแลระบบ 
  เมนูจัดการข้อมูลของผู้ดูแลระบบจะมี 4 เมนู คือ หน้าแรก บันทึกข้อมูลผัก รายงาน 
และออกจากระบบ ดังภาพที่ 4.7 

 

 
 

ภาพที่ 4.7 แสดงเมนูจัดการข้อมูลของผู้ดูแลระบบ 
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6) เมนูบันทึกข้อมูลผัก 
  เมนูบันทึกข้อมูลผักจะมี 6 เมนู คือ ข้อมูลผักพ้ืนบ้าน ชื่ออ่ืน คุณประโยชน์ ชื่อวงศ์ 
ภาค  และ ส่วนของผัก ดังภาพที่ 4.8 
 

 
 

ภาพที่ 4.8 แสดงเมนูบันทึกข้อมูลผัก 
 

7) ข้อมูลผักพ้ืนบ้าน 
  ถ้าต้องการเพ่ิมข้อมูลผักพ้ืนบ้านให้เลือกเมนู “บันทึกข้อทึกข้อมูลผัก, ข้อมูลผัก
พ้ืนบ้าน” โดยเมนูจะอยู่ด้านซ้ายมือของหน้าจอ จะแสดงฟอร์มส าหรับการเพิ่มผักพ้ืนบ้านออกมา 
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ภาพที่ 4.9 แสดงหน้าเพ่ิมข้อมูลผักพ้ืนบ้าน 
 
โดยข้อมูลผักพ้ืนบ้านจะถูกบันทึกลงฐานข้อมูล และสามารถแก้ไข และลบข้อมูลได้ ดังภาพที่   

4.10 
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ภาพที่ 4.10 แสดงหน้าข้อมูลผักพ้ืนบ้าน 
 

8) ข้อมูลชื่ออ่ืน 
  ถ้าต้องการเพ่ิมชื่ออ่ืนของผักพ้ืนบ้านให้เลือกเมนู “บันทึกข้อทึกข้อมูลผัก, ชื่ออ่ืน” 
โดยเมนูจะอยู่ด้านซ้ายมือของหน้าจอ จะแสดงฟอร์มส าหรับการเพ่ิมข้อมูลสถานที่ด าเนินการออกมา 
 

 
 

ภาพที่ 4.11 แสดงหน้าเพ่ิมชื่ออ่ืน 
 

โดยข้อมูลสถานที่ด าเนินการจะถูกบันทึกลงฐานข้อมูล และสามารถแก้ไข และลบข้อมูลได้ 
ดังภาพที่   4.12 
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ภาพที่ 4.12 แสดงหน้าข้อมูลสถานที่ด าเนินการ 
 

9) ข้อมูลคุณประโยชน์ 
  ถ้าต้องการเพ่ิมข้อมูลคุณประโยชน์ให้เลือกเมนู “บันทึกข้อทึกข้อมูลผัก, 
คุณประโยชน์” โดยเมนูจะอยู่ด้านซ้ายมือของหน้าจอ จะแสดงฟอร์มส าหรับการเพ่ิมข้อมูล
คุณประโยชน์ออกมา 
 

 
 

ภาพที่ 4.13 แสดงหน้าเพ่ิมข้อมูลคุณประโยชน์ 
 

โดยข้อมูลคุณประโยชน์จะถูกบันทึกลงฐานข้อมูล และสามารถแก้ไข และลบข้อมูลได้ ดังภาพ
ที่   4.14 
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ภาพที่ 4.14 แสดงหน้าข้อมูลคุณประโยชน์ 
10) ข้อมูลชื่อวงศ์ 

 ถ้าต้องการเพ่ิมข้อมูลชื่อวงศ์ให้เลือกเมนู “บันทึกข้อทึกข้อมูลผัก, ชื่อวงศ์” โดยเมนูจะอยู่
ด้านซ้ายมือของหน้าจอ จะแสดงฟอร์มส าหรับการเพิ่มข้อมูลชื่อวงศ์ออกมา 
 

 
 

ภาพที่ 4.15 แสดงหน้าเพ่ิมข้อมูลชื่อวงศ์ 
 

โดยข้อมูลชื่อวงศ์จะถูกบันทึกลงฐานข้อมูล และสามารถแก้ไข และลบข้อมูลได้ ดังภาพที่    
4.16 
 

 
ภาพที่ 4.16 แสดงหน้าข้อมูลชื่อวงศ์ 
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11) ข้อมูลภูมิภาคของประเทศไทย 
  ถ้าต้องการเพ่ิมข้อมูลภูมิภาคของประเทศไทยให้เลือกเมนู “บันทึกข้อทึกข้อมูลผัก, 
ภูมิภาคของประเทศไทย” โดยเมนูจะอยู่ด้านซ้ายมือของหน้าจอ จะแสดงฟอร์มส าหรับการเพ่ิมข้อมูล
ภูมิภาคของประเทศไทยออกมา 
 

 
 

ภาพที่ 4.17 แสดงหน้าเพ่ิมข้อมูลภูมิภาคของประเทศไทย 
 

โดยข้อมูลภูมิภาคของประเทศไทยจะถูกบันทึกลงฐานข้อมูล และสามารถแก้ไข และลบ
ข้อมูลได้ ดังภาพที่   4.18 
 

 
 

ภาพที่ 4.18 แสดงหน้าข้อมูลภูมิภาคของประเทศไทย 
 

12) ข้อมูลส่วนของผัก 
  ถ้าต้องการเพิ่มข้อมูลส่วนของผักให้เลือกเมนู “บันทึกข้อทึกข้อมูลผัก, ส่วนของผัก” 
โดยเมนูจะอยู่ด้านซ้ายมือของหน้าจอ จะแสดงฟอร์มส าหรับการเพิ่มข้อมูลส่วนของผักออกมา 
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ภาพที่ 4.19 แสดงหน้าเพ่ิมข้อมูลส่วนของผัก 
 

โดยข้อมูลส่วนของผักจะถูกบันทึกลงฐานข้อมูล และสามารถแก้ไข และลบข้อมูลได้ ดังภาพที่   
4.20 
 

 
 

ภาพที่ 4.20 แสดงหน้าข้อมูลส่วนของผัก 
 
 




