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1.1 ควำมส ำคัญและทีม่ำของโครงกำร 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  เป็นความรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์ในชีวติของคน  ผา่นกระบวนการ
ศึกษา สังเกต คิดวา่วเิคราะห์จนเกิดปัญญาและตกผลึกเป็นองคค์วามรู้ท่ีประกอบกนัข้ึนมาจาก
ความรู้เฉพาะหลาย ๆ เร่ือง จดัวา่เป็นพื้นฐานขององคค์วามรู้สมยัใหม่ท่ีจะช่วยในการเรียนรู้ การ
แกปั้ญหาจดัการและการปรับตวัในการด าเนินชีวติของคนเรา ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นความรู้ท่ีมีอยู่
ทัว่ไปในสังคม ชุมชนและในตวัผูรู้้เอง จึงควรมีการสืบคน้ รวบรวม ศึกษา ถ่ายทอด พฒันาและ
น าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ(2535 : 208) ได้
ใหค้  าจ  ากดัความของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หรือภูมิปัญญาชาวบา้นวา่ ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีชาวบา้นคิดได้
เอง ท่ีน ามาใชใ้นการแกปั้ญหา เป็นสติปัญญา เป็นองคค์วามรู้ทั้งหมดของชาวบา้น ทั้งกวา้ง ทั้งลึก 
ท่ีชาวบา้นคิดเอง ท าเอง โดยอาศยัศกัยภาพท่ีมีอยู ่ แกปั้ญหาการด าเนินชีวติไดใ้นทอ้งถ่ินอยา่งสม
สมยั ประเวศ  วะสี(2536 : 21-22) กล่าววา่ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินนั้น สะสมข้ึนมาจากประสบการณ์ชีวติ 
สังคม และในสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั และสืบทอดกนัมาเป็นวฒันธรรม โดยมีลกัษณะส าคญั 
คือ 1) มีวฒันธรรมเป็นฐาน ไม่ใช่วทิยาศาสตร์ 2) มีบูรณาการสูง 3) มีความเช่ือมโยงไปสู่นามธรรม
ท่ีลึกซ้ึงสูงส่ง และ 4) เนน้ความส าคญัของจริยธรรมมากกวา่วตัถุธรรม 

เห็ด เป็นประเภทของส่ิงมีชีวิตประเภทใหญ่ประเภทหน่ึง เดิมเคยจดัอยู่อาณาจกัรเดียวกบั
พืช แต่ปัจจุบนัจดัอยู่ใน อาณาจกัรเห็ดราหรือฟังไจ ( Kingdom of Fungi ) ไม่มีคลอโรฟิลล ์
สังเคราะห์อาหารเองไม่ได ้กินอาหารโดยสร้างน ้ าย่อยแลว้ปล่อยออกมาย่อยสารอินทรียจ์นเป็นน
โมเลกุลเล็กและดูดเขา้เซลล ์เป็นส่ิงมีชีวติประเภทเดียวกบั รา และยีสต ์ซ่ึงเห็ดในปัจจุบนัมีบทบาท
ส าคญัต่อมนุษยเ์ป็นอยา่งยิ่ง โดยน ามาใชป้ระกอบอาหารและเป็นยาสมุนไพรรักษาโรค  เห็ดท่ีเกิด
ในธรรมชาตินั้นมีแพร่กระจายไปทัว่โลก ซ่ึงแต่ละสายพนัธ์ุและชนิดนั้นมีความแตกต่างกนัไปตาม
สภาวะแวดลอ้ม ส าหรับประเทศไทยพบเห็ดมากในฤดูฝน อาณาเขตตั้งแต่ภูเขาสูงถึงริมทะเล และ
ตามป่าท่ีมีความช้ืนสูง ส่วนใหญ่พบเห็ดหลายๆ ชนิดเกือบตลอดทั้งปี 

ต าบลสะลวงตั้งอยูใ่นอ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ตั้งอยูท่างทิศเหนือของท่ีว่าการอ าเภอ
แม่ริม โดยห่างจากท่ีวา่การอ าเภอแม่ริม ประมาณ 12 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจงัหวดัเชียงใหม่ 
ระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร เน้ือท่ีโดยประมาณทั้ งต าบล 118.389 ตารางกิโลเมตร หรือ 
73,993.125 ไร่ มีอาณาเขต ดงัน้ี ทิศเหนือติดต่อต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง ทิศใตติ้ดต่อต าบล

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
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หว้ยทรายและต าบลแม่แรม ทิศตะวนัออกติดต่อต าบลข้ีเหล็ก ทิศตะวนัตกติดต่อต าบลสะเมิงเหนือ 
อ าเภอสะเมิง พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบเชิงเขาและภูเขามีลกัษณะเป็นท่ีราบสลบักบัเนินเขาและภูเขา
มีความลาดเอียงจากทิตตะวนัตกไปทางทิศตะวนัออก ซ่ึงในพื้นท่ีต าบลสะลวง พบภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินจ านวนมาก เช่น ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินวิธีการเลือกเก็บเห็ด โดยจะใชป้ระสบการณ์ท่ีถ่ายทอด
กนัมานานจากรุ่นสู่รุ่น แต่ยงัพบว่าชาวบา้นบางกลุ่มยงัไม่มีความรู้ในเร่ืองน้ีซ่ึงอาจจะท าให้ภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินสูญหายได ้
 ดงันั้น งานวิจยัน้ีจึงมีจุดประสงค์เพื่อจดัท าระบบฐานขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองเห็ดป่า
ในบริเวณต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ โดยระบบน้ีจะเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัเห็ดใน
บริเวณต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ไวท้ั้งหมด สามารถสืบคน้และออกรายงานได้
อยา่งสะดวกและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถแกปั้ญหาดงักล่าวได ้โดยจะเป็นแหล่งความรู้ให้แก่ผูท่ี้
สนใจสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็ดต่าง ๆ ได ้อีกทั้งระบบ จะเป็นเคร่ืองมือในการสืบทอดภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองเห็ดต่อไป 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงกำร 

1.2.1 เพื่อจดัท าระบบฐานขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เร่ืองเห็ดป่า ในบริเวณต าบลสะลวง 
อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
 1.2.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของชุมชนในการใชฐ้านขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 
1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.3.1 ไดร้ะบบฐานขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เร่ืองเห็ดป่า ในบริเวณต าบลสะลวง อ าเภอแม่
ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

1.3.2  ไดค้วามพึงพอใจของชุมชนในการใชฐ้านขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 

1.4  ขั้นตอนและวธีิกำรด ำเนินงำน 
ในการจดัสร้างระบบฐานขอ้มูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน เร่ืองเห็ดป่า ในบริเวณต าบลสะลวง 

อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ไดย้ึดหลกัวงจรการพฒันาระบบ (System Development life Cycle: 
SDLC) มีขั้นตอน 7 ขั้น คือ 

1.4.1 เขา้ใจปัญหา (Problem Recognition) คือ ศึกษาขอ้มูลของระบบฐานขอ้มูลภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเร่ืองเห็ดป่าในบริเวณต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการ
วเิคราะห์ถึงความเป็นไปได ้
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1.4.2 ศึกษาความเป็นไปได ้(Feasibility Study) โดยก าหนดปัญหาและศึกษาความเป็นไป
ไดข้องระบบงานวา่มีความเป็นไปไดม้ากนอ้ยเพียงใด  คาดคะเนความตอ้งการ โอกาสในการสร้าง
ระบบงานใหม่  

1.4.3 วิเคราะห์ (Analysis)  วิเคราะห์ปัญหาและก าหนดความตอ้งการของระบบฐานขอ้มูล
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองเห็ดป่าในบริเวณต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ วางแผนการ
ด าเนินงาน ก าหนดรายละเอียดของขอ้มูล เพื่อจดัสร้างระบบฐานขอ้มูล 

1.4.4 ออกแบบระบบฐานขอ้มูล (Design) วางแผน ออกแบบการท างานตามล าดบัขั้นตอน 
ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้

1.4.5 สร้างและพฒันาระบบ (Construction) คือ การเขียนโปรแกรมระบบฐานขอ้มูลภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองเห็ดป่าในบริเวณต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ และพฒันาระบบ 

1.4.6 ปรับปรุง ตรวจสอบ แกไ้ขฐานขอ้มูล(Conversion) ทดลองใช้งาน ตรวจสอบ
ขอ้บกพร่อง ขอ้ผดิพลาดท่ีตอ้งการแกไ้ขในแต่ละส่วน 

1.4.7 บ ารุงรักษา (Maintenance) รวมถึงการสรุปผล จดัท าคู่มือ ในการด าเนินการท างาน
ของระบบฐานขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเร่ืองเห็ดป่าในบริเวณต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดั
เชียงใหม่  พร้อมทั้งน าเสนอผลงานท่ีสมบูรณ์และส่งมอบงาน  
 
1.5  ขอบเขตกำรจัดท ำโครงกำร 
      1.5.1 ส่วนของผู้ดูแลระบบ 
  1.5.1.1  ดา้นขอ้มูล สามารถจดัเก็บ / เพิ่ม / ลบ / แกไ้ข  และสืบคน้ขอ้มูล  ดงัน้ี 

 ขอ้มูลผูดู้แลระบบ 
 ขอ้มูลเห็ด 
 ขอ้มูลประเภทของเห็ด 
 ขอ้มูลแหล่งท่ีเกิดของเห็ด 
 ขอ้มูลฤดูของเห็ด 
 ขอ้มูลขอ้คิดเห็น 
 ขอ้มูลสิทธิการใชง้าน 

1.5.1.2 ดา้นการประมวลผลระบบสามารถประมวลผลขอ้มูลไดด้งัน้ี  
 ตรวจสอบสิทธิการใชง้าน 
 การสืบคน้เก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน สามารถสืบคน้ไดด้งัน้ี 
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1) สืบคน้จากช่ือเร่ือง 
2) สืบคน้จากค าส าคญั 
3) สืบคน้จากช่ือเห็ด 
4) สืบคน้จากผูเ้ขียน 

 1.5.1.3 ดา้นการออกรายงาน  ระบบสามารถรายงานดงัน้ี 
 รายงานขอ้มูลสมาชิก 
 รายงานขอ้มูลเห็ด 
 รายงานขอ้มูลเห็ดตามประเภท 
 รายงานขอ้มูลเห็ดตามแหล่งเกิด 
 รายงานขอ้มูลเห็ดตามฤดู 
 รายงานขอ้มูลสิทธิการใชง้าน 
 รายงานขอ้มูลท่ีมีผูส้นใจสืบคน้มากท่ีสุด 10  อนัดบั 
 รายงานผลการสืบคน้ขอ้มูล 
 รายงานสถิติการเขา้ใชง้าน 

 
 1.5.2  ส่วนของผู้ใช้ระบบ 
  1.5.2.1  ดา้นฐานขอ้มูล สามารถจดัเก็บ / เพิ่ม / ลบ / แกไ้ข ดงัน้ี 

 ขอ้มูลสมาชิก 
 ขอ้มูลการแจง้ลืมรหสัผา่น 
 ขอ้มูลความคิดเห็น 

 1.5.2.2  ดา้นการประมวลผลระบบสามารถประมวลผลขอ้มูลไดด้งัน้ี  
 การสืบคน้เก่ียวกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน สามารถสืบคน้ไดด้งัน้ี 

1) สืบคน้จากช่ือเร่ือง 
2) สืบคน้จากค าส าคญั 
3) สืบคน้จากช่ือเห็ด 
4) สืบคน้จากผูเ้ขียน 

 1.5.1.3 ดา้นการออกรายงาน  ทางจอภาพและเคร่ืองพิมพด์งัน้ี 
 รายงานขอ้มูลสมาชิก 
 รายงานขอ้มูลเห็ด 
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 รายงานขอ้มูลเห็ดตามประเภท 
 รายงานขอ้มูลเห็ดตามแหล่งเกิด 
 รายงานขอ้มูลเห็ดตามฤดู 
 รายงานขอ้มูลท่ีมีการสืบคน้มากท่ีสุด 10 อนัดบั 
 รายงานผลการสืบคน้ 
 รายงานสถิติการเขา้ใชง้าน 

 
1.6  รำยละเอยีดเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรจัดท ำโครงกำร 

 1.6.1  ด้ำนฮำร์ดแวร์ (Hardware)  
1.6.1.1 เคร่ืองแม่ข่าย (Sever) 

1.6.1.1.1 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU : Central Processing  Unit) รุ่น AMD 
Athlon64 X2 5600+ 2.8 Ghz 
 1.6.1.1.2 หน่วยเก็บขอ้มูลฮาร์ดดิสก ์ (Hard Disk)  ความจุ 120 GB 

1.6.1.1.3 หน่วยความจ าหลกั (RAM : Random  Access Memory) ความจุ 2  GB 
 1.6.1.1.4 ซีดีรอม (CD-ROM : Compact Disk-Read  Only  Memory) 52X 
 1.6.1.1.5 จอภาพ  (Monitor) 17 น้ิว 

1.6.1.1.6 การ์ดแสดงผล (VGA : Video Graphics Array) ASUS 3650 256MB 
 1.6.1.1.7 แป้นพิมพ ์(Keyboard) 
 1.6.1.1.8 เมาส์ (Mouse) 

 
 1.6.1.2 เคร่ืองลูกข่าย (Client) 

1.6.1.2.1 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU : Central Processing  Unit) รุ่น AMD 
Sempron 2600+ 1.6 GHz 
 1.6.1.2.2 หน่วยเก็บขอ้มูลฮาร์ดดิสก ์ (Hard Disk)  ความจุ 80 GB 
 1.6.1.2.3 หน่วยความจ าหลกั(RAM : Random  Access Memory)ความจุ  1  GB 
 1.6.1.2.4 ซีดีรอม (CD-ROM : Compact Disk-Read  Only  Memory) 52X 
 1.6.1.2.5 จอภาพ  (Monitor) 17 น้ิว 

1.6.1.2.6 การ์ดแสดงผล (VGA Card : Video Graphics Array)  
RADEON 9600 PT 256 MB 
 1.6.1.2.7 แป้นพิมพ ์(Keyboard) 
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1.6.2 ซอฟต์แวร์(Software) 
1.6.2.1 เคร่ืองแม่ข่าย (Sever) 

1.6.2.1.1 ระบบปฏิบติัการ Windows  XP เป็นระบบปฏิบติัการ  
1.6.2.1.2 โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูล MySQL ใชใ้นการสร้างและจดัเก็บ

ฐานขอ้มูล 
1.6.2.1.3 โปรแกรม Apache ใชเ้ป็นเวบ็เซิฟร์เวอร์  
1.6.2.1.4 โปรแกรม Macromedia Dreamweaver MX ใชใ้นการเขียนและ

ออกแบบเวบ็ไซต ์
1.6.2.1.5โปรแกรม Edit Plus เวอร์ชัน่ 2.11  ใชใ้นการเขียนภาษา PHP 
1.6.2.1.6 โปรแกรม Adobe PhotoShop 7  ใชใ้นการตกแต่งรูปภาพ 
1.6.2.1.7 โปรแกรม Macromedia Flash MX ใชใ้นการท าภาพเคล่ือนไหว 

ตกแต่งเวบ็ไซต ์
1.6.2.1.8โปรแกรม Visio Professional 2003 ในการจดัท าผงัขอ้มูล 
1.6.2.1.9โปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชัน่ 8.0 เป็น Web Browser 
1.6.2.1.10โปรแกรม Microsoft Word 2003 ในการจดัท าเอกสารประกอบ 

 
1.6.2.2 เคร่ืองลูกข่าย (Client) 

 1.6.2.2.1 ระบบปฏิบติัการ Windows  XP 
 1.6.2.2.2โปรแกรม Macromedia FlashMXใชใ้นการประมวลผลภาพเคล่ือนไหว 

1.6.2.2.3โปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชัน่ 8.0 เป็น Web Browser 
 
1.7  สถำนทีท่ีใ่ช้ท ำกำรวจัิยและเกบ็ข้อมูล 

1.7.1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่     

1.7.2  ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ   มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่     
1.7.3 ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 




