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บทคัดย่อ 
 

งานวจิยัฉบบัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อน าไปจดัท าฐานขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และน าไปเผยแพร่ใหเ้กิดประโยชน์
กบัชาวบา้น ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การศึกษา ทดสอบ และพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินโดยเนน้
การมีส่วนร่วมของชาวบา้น บริหารและจดัการให้เกิดการท างานเช่ือมโยงกนัเป็นเครือข่ายอยา่งเป็น
ระบบ ในการพฒันา บ่มเพาะ และถ่ายทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เคร่ืองมือท่ีใชพ้ฒันาระบบฐานขอ้มูล
ดงัน้ี โปรแกรมภาษา PHP ในการเขียนโปรแกรม ใชโ้ปรแกรม MySQL ในการจดัการฐานขอ้มูล 
และใชโ้ปรแกรม Dreamweaver ในการจดัท าเวบ็ไซต ์  โดยระบบสามารถจดัเก็บขอ้มูลเห็ดโดยแยก
ตามชนิดของเห็ด ซ่ึงประกอบดว้ยรายละเอียดต่อไปน้ี ช่ือทัว่ไป ช่ือทอ้งถ่ิน ช่ือภาษาองักฤษ 
ประเภท แหล่งท่ีเกิด ช่วงเวลาท่ีเกิด ช่ือวทิยาศาสตร์ อบัดบั วงศ ์ สกุล ลกัษณะทัว่ไป และรูปภาพ 
เป็นตน้ ซ่ึงสมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเห็ดแต่ละชนิดได ้เพื่อเป็นความรู้ใหก้บับุคคล
อ่ืน ๆ ต่อไป จากการทดสอบระบบแลว้พบวา่ระบบมีความเหมาะสม สามารถใชง้านไดดี้ ดา้น
ผูใ้ชง้านมีความพึงพอใจในการท างาน และการแสดงผลลพัธ์ของระบบในระดบัดี  ผูศึ้กษามีความ
คาดหวงัวา่ฐานขอ้มูลท่ีท าข้ึน สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ และใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัท า
หลกัสูตรทอ้งถ่ินของโรงเรียนท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีศึกษา และบริเวณใกลเ้คียงได ้ ซ่ึงจะไม่เพียงแต่เป็น
ประโยชนแ์ก่ทอ้งถ่ินเท่านั้น แต่ยงัเอ้ือประโยชน์อยา่งใหญ่หลวงต่อการวางแผนพฒันาประเทศอยา่ง
ย ัง่ยนืและมัน่คงต่อไป 
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A  Construction  Database  of  Local  Wisdom  at  Saluang  District,  Chiang Mai  
 

Abstract 
 

This research aims to study the local district in Mae Rim, Chiang Mai 
Saluang. To a local database. And to distribute benefits to people. Promote and encourage 
the study of local testing and development with emphasis on the participation of the 
villagers.Managing the work of the network as well as to develop and nurture local 
knowledge transfer. Tools to develop database applications, the PHP language to write 
applications using the MySQL database.And use Dreamweaver to do. The storage system 
can be classified according to the type of mushroom fungi. Which contains the following 
common name, local name, English name of the source of the problem. Scientific name of 
common descent and rank which members can comment on each type of mushroom. The 
knowledge to others to test the system and found that the system is appropriate. Can work 
well. The users were satisfied with the work.The output of the system to a great 
extent. The study is expected to make up the database. Is a natural resource. And use of 
information on the curriculum of local schools within the study area. And nearby.This will 
not only benefit local only. The enormous contribution to sustainable development and 
stability to the country. 
 
 
 




