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บทคดัย่อ 
         เห็ดพื้นบ้านหรือเห็ดป่า เป็นสิ่งมชีีวิตอีกกลุ่มหนึ่งในระบบนิเวศที่ชาวอุบลราชธานีได้
น ามาใช้ในชวีิตประจ าวนั ทัง้ในด้านการเป็นอาหาร ยารกัษาโรค และเครื่องประดบั นับเป็นการ
จดัการความรูภู้มปิญัญาดา้นการบรโิภคและการอนุรกัษ์สบืทอดตดิต่อกนัมาอย่างยาวนาน เป็นวถิี
ชวีติทีม่คีวามผูกพนักบัพชืพนัธุ์ทอ้งถิน่ วฒันธรรมการกนิผกัปา่ เหด็ปา่ หน่อไม ้มนั ไมผ้ล  จนมคี า
กล่าวทีว่่า “คนอสีานกนิผกัเป็นยา กนิขา้วปลาเป็นอาหาร” แต่จากสภาพปจัจุบนั ชุดความรู้และภูมิ
ปญัญาเหล่านี้ก าลังจะสูญหายไป จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอนุรักษ์และฟ้ืนฟู งานวิจัยนี้จึงมี
วตัถุประสงค์เพือ่ ศกึษารปูแบบการจดัการความรูเ้พื่อการอนุรกัษ์เหด็พืน้บา้นและการสรา้งเครอืขา่ย
การเรยีนรูภู้มปิญัญาเหด็พื้นบา้นของชุมชนในจงัหวดัอุบลราชธานี ดว้ยการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมี
ส่วนร่วม ระหว่างปี 2553-2557 

  ผลการศกึษาพบว่า ชุมชนบ้านโพธิต์ก และชุมชนบ้านโนนเค็ง อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดั
อุบลราชธานี เกดิความตระหนกัรูใ้นการอนุรกัษ์และการจดัการความรูภ้มูปิญัญาเรือ่งเหด็พืน้บา้น ซึ่ง
เคยเป็นแหล่งอาหารทีม่คีวามอุดมสมบรูณ์ในอดตี ใหก้ลบัคนืมาเป็นอาหารและยาส าหรบัลกูหลานใน
ปจัจุบนัและในอนาคต ด้วยรูปแบบการจดัการความรู้คู่ชวีติ ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน คือ 1) การ
สนทนาและคน้หาขอ้มลู 2) การทดลองและเรยีนรู ้3) การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้4) การประเมนิผลความรู ้
5) การจดัเก็บความรู้ และ6) การเผยแพร่ความรู้ นอกจากนัน้ยงัพบว่าชุมชนมกีระบวนการสร้าง
เครอืข่ายภูมปิญัญาแบบอิงระบบ คนในชุมชนมสี่วนร่วม มกีารบรหิารจดัการเครือข่ายอย่างเป็น
ระบบ มคีวามยดืหยุ่นในการเรยีนรู ้เป็นเครอืขา่ยแนวราบทีม่พีลงัในการจดัการความรูเ้พือ่การพฒันา
อาชพีอย่างยัง่ยนื ประกอบดว้ยเครอืข่ายโพธิต์ก เครอืข่ายโนนเคง็ เครอืข่ายแดงหมอ้ เครอืข่ายนา
ตาล และเครือข่ายหนองครก โดยมมีหาวิทยาลัยเป็นเครือข่ายวิชาการ อย่างไรก็ตามจากแนว
ทางการท างานของเครอืข่ายยงัพบว่าความรูภู้มปิญัญาเหด็พื้นบา้นเป็นชุดความรูท้ีด่มีปีระโยชน์ใน
การทีจ่ะช่วยอนุรกัษ์และส่งเสรมิการปลูกตน้ไม้และสรา้งปา่อนัจะน าไปสู่ความสมดุลในระบบนิเวศน์ 
อกีทัง้ยงัเป็นพชืบ านาญชวีติสรา้งรายไดใ้หก้บัเกษตรกรในช่วงวยัชราไดอ้ย่างยัง่ยนื 
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ค าส าคญั : การจดัการความรู ้ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ เหด็พืน้บา้น การอนุรกัษ์ จงัหวดัอุบลราชธาน ี

Abstract 
 Local mushrooms or wild mushrooms were living organism in ecosystem known 
by Ubon Ratchathani people for long time ago and were used as food, medicine and 
adornment that considered as the local wisdom management of local consumption and 
conservation. This local living style affiliated with local plant and the culture of local food 
consumption like mushroom, bamboo shoot, sweet potato and fruit, mentioned that “Isan 
(northeast) people eat local vegetable as their medicine and eat fish as their food”. However, 
the knowledge about local wisdom was about to disappear so it need to be conserved and 
developed. The objectives of this study were to study about knowledge management model 
of local mushroom conservation and the building of learning the network of local mushroom 
wisdom in the communities in Ubon Ratchathani province using participatory action research 
during the year 2010-2015. 
   This study founded that Po-tok and Non-keng community,Varinchamrap district , 
Ubon Ratchathani province were aware of the local mushroom conservation since the 
mushroom were abundant food sources in the past and they used knowledge management to 
make the local food comeback to be the source of both food and medicine for their next 
generations in the future using knowledge management for life, the knowledge management 
model included 6 steps ; 1) conversation and data searching 2) experimenting and learning 
3)knowledge exchanging 4)knowledge assessment 5)knowledge storing  and 6) systematic 
knowledge disseminating. Moreover, the communities had a process of building networks base 
on the system that emphasizing on people participation and systematic network management 
with flexible learning process known as the horizontal network of knowledge management for 
sustainability occupation development, the networks  included Po-tok network, Non-keng 
network, Dang-Mor network, Na-tan network, Nong-Crok network  and  Ubon Ratchthani 
University as their academic knowledge supporting network. Furthermore, it was found that 
the networks were also able to help the promotion of afforestation and conservation leading 
to the balance of the ecosystems and being an old-age pension for the sustainability of farmer 
lives. 
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บทน า 
จากค ากล่าวที่ว่า “ความรู้คู่คณุธรรม จะน าพาชีวิตให้เป็นสุข” เป็นจุดย ้าเตอืนที่ทมี

วจิยัไดต้ระหนกัอยู่เสมอต่อกระบวนการจดัการความรู ้(Knowledge Management) เพราะเป็นหวัใจ
ส าคญัของการเรยีนและการสรา้งความรู้ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง  เพราะการจดัการความรู้
เป็นการรวบรวมวธิปีฏบิตัขิองบุคคล ชุมชน หน่วยงาน องค์กร และกระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
สรา้ง การน ามาใช ้ตลอดการเผยแพร่ความรูไ้ปสู่คนอื่นและชุมชนอื่นเพือ่ใหเ้กดิความสุข เช่นเดยีวกนั
กบัประเวศ วะส ี(2548) ที่มองว่าการจดัการความรู้เป็นการจดัการให้มกีารวจิยัสร้างความรู้อย่าง
เหมาะสม ให้มกีารตัง้โจทย์ร่วมกนั วจิยัร่วมกนั ร่วมเรยีนรู้ จดัความรูใ้ห้อยู่ ในรูปที่เกดิการเรยีนรู้
ร่วมกนัได ้จดัการใหก้ารสรา้งความรูแ้ละการเรยีนรูไ้ปสู่การปฏบิตัทิีส่ าเรจ็ เช่นเดยีวกบั Nonaka and 
Takeuchi (1997) ทีเ่หน็ว่าการสรา้งความรูใ้หมไ่ม่ใช่เป็นเพยีงแค่การพฒันาจากสารสนเทศภายนอก
เท่านัน้ แต่เป็นการรวมถึงการมปีฏสิมัพนัธ์ระหว่างความรู้ที่เป็นความรู้ฝงัลกึ (Tacit Knowledge) 
และความรู้ที่ชดัแจ้ง (Explicit Knowledge) ของแต่ละบุคคลด้วย ดงันัน้ องค์กรหรือหน่วยงานที่
ประสบความส าเรจ็จะต้องมคีวามสม ่าเสมอในการสรา้งความรูใ้หม่ และมกีารเผยแพร่ความรูอ้อกไป
อย่างกว้างขวางตลอดทัว่ทัง้องค์กรและชุมชน  ในการสร้างความรูอ้งค์กรนัน้มวีธิกีารทีห่ลากหลาย 
ซึง่สามารถสรุปแนวทางการสรา้งความรู ้ เพื่อช่วยใหอ้งค์กรสามารถสรา้ง และจดัการความรูท้ีม่อียู่
เดมิภายในองคก์รและความรูใ้หม่ ๆ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลประกอบดว้ย 7 ข ัน้ตอน 
คอื 1) การค้นหาความรู้ 2) การสร้างและแสวงหาความรู้ 3) การจดัความรู้ให้เป็นระบบ 4) การ
ประมวลและกลัน่กรองความรู ้5) การเขา้ถงึความรู้ 6) การแบ่งปนัแลกเปลีย่นความรู ้และ 7) การ
เรยีนรู(้บุญด ีบุญญากจิ (2547); Marquardt (2002); Stewart (1997)  

ดงันัน้ งานวจิยันี้จงึใหค้วามส าคญักบัการศกึษาเรื่องการจดัการความรูภู้มปิญัญาทอ้งถิ่น 
(Local wisdom) โดยเฉพาะความรู้ภูมปิญัญาเรื่องเห็ดพื้นบา้น (Local Mushroom) ทัง้นี้เนื่องจาก 
เหด็ เป็นอาหารทีช่าวอสีานโดยเฉพาะจงัหวดัอุบลราชธานี คุน้เคยเป็นอย่างด ีเราจะพบเหด็จากการ
เพาะ เหด็ป่าทีก่นิได ้อาหารทีป่รุงจากเหด็ไดเ้สมอในตลาดทอ้งถิน่ของอสีาน  ซึ่งเป็นสิง่ทีบ่่งบอกถงึ
วถิชีวีติส่วนหนึ่งไดอ้ย่างด ี เหด็เป็นอาหารทีม่คีุณค่าทางโภชนาการ มโีปรตนีสงูกว่าผกัทัว่ไปหลาย
ชนิดและมไีขมนัต ่า นอกจากนี้เหด็ยงัมวีติามนิ เช่น ไรโบฟลาวนิ ไนอาซนี มแีร่ธาตุ เช่น ฟอสฟอรสั 
โปแตสเซยีม และมโีซเดยีมต ่า จากรายงานทางวทิยาศาสตรด์า้นเหด็แสดงหลกัฐานว่าในเหด็มสีารทีม่ ี
ประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น สารพวกโพลแีซคคาไรด์ ทีม่ผีลต่อตา้นเนื้องอกและสารทีช่่วยเพิม่ภมูคิุม้กนั 
(Ooi, 2008) สารทีล่ดโคเรสเตอรอล (Hobbs, 1995)  สารพวกโพลแีซคคาไรดท์ีม่ผีลต่อการลดน ้าตาล
ในเลอืด (Kiho และคณะ, 2000) รวมทัง้สารตา้นอนุมลูอสิระ phenolic antioxidants (Mattila และคณะ
, 2002) จากขอ้มลูดงักล่าวจงึนบัไดว้่า เหด็พืน้บา้นจดัเป็นอาหารชนิดหนึ่งทีม่คีวามเหมาะต่อสุขภาพ
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ของคนในชุมชน ไดแ้ก่ เหด็โคน (เหด็ปลวก) เหด็ผึ้ง เหด็เผาะ เหด็ละโงก เหด็แดง เหด็น ้าหมาก เหด็
ยาง เหด็ไคล เหด็ตนีแรด เหด็ถ่าน เป็นตน้ นอกจากนัน้ยงัพบว่าเหด็พืน้บา้นอกีหลายชนิดทีม่ลีกัษณะ
สวยงาม สสีดใส สามารถน ามาท าเป็นสยีอ้มผา้และเครื่องประดบัได ้เช่น เหด็หิ้ง เหด็ถ้วย เหด็จวกัง ู
เหด็ขอน และเหด็หลนิจอื เป็นตน้ (ชรดิา ปกุหุต และ อุทยั อนัพมิพ์, 2554) นอกจากนัน้ดพีรอ้ม ไชย
วงศ์เกยีรต ิ(2548) กล่าวเพิม่เตมิว่า เหด็พื้นบา้นเหล่านี้สามารถเพาะไดด้้วยการขยายหวัเชื้อ 4 วธิ ี
คอื การใชด้นิเชือ้ การใชส้ปอร ์การใชด้อกเหด็ และการใชเ้สน้ใย  และในการเรยีนรู้กระบวนการวจิยั
ครัง้นี้ได้เน้นให้ชุชนได้มสี่วนร่วม 4 ด้าน คอื 1) การมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ (Decision making)  
2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ( Implementation) 3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
(Benefits) 4) การมสี่วนร่วมในการประเมนิผล (Evaluation) ตามแนวทางของ Cohen and Uphoff. 
(1980)   
 ปจัจุบนัเหด็พื้นบา้นก าลงัประสบกบัภาวะภยัคุกคามจากกระแสทุนนิยมทีม่าท าลายพื้นที่
ป่าทัง้ทีเ่ป็นป่าส่วนบุคคล ป่าชุมชน และป่าสาธารณะอนัเป็นที่อยู่อาศยัของเหด็พื้นบา้น จากขอ้มูล
ด้านป่าไมปี้ 2504  ถึงปี 2549 พบว่า ประเทศไทยต้องสูญเสยีป่าไม้ไปกว่า 67 ล้านไร่ หรอืเฉลี่ย
ประมาณ 1.6 ล้านไร่ต่อปี จากเดมิในปี 2504 ประเทศไทยมพีื้นที่ป่าอยู่ร้อยละ 53.3 ของพื้นที่ทัง้
ประเทศ หรอืประมาณ 171 ล้านไร่ และป่าไมย้งัได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้คงเป็นผลมาจากการ
เพิม่ขึน้ของจ านวนประชากร จนกระทัง่ปี 2532 รฐับาลไดป้ระกาศยกเลกิการสมัปทานป่าไม ้เพื่อจะ
ไดห้ยุดการท าลายป่า แต่ขณะเดยีวกนัไดม้มีตขิองคณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่26 พฤษภาคม 2546 ไดใ้ห้
ความเหน็ชอบการขยายพื้นทีป่ลูกยางพารา และอนุมตัโิครงการปลูกยางพารา เพื่อยกระดบัรายได้
และความมัน่คงใหแ้ก่เกษตรกร เป้าหมายระยะที1่ (ปี 2547-2549) 1,000,000 ไร่ ไดส้่งผลกระทบต่อ
การท าลายป่าเช่นกนัโดยเปลี่ยนจากป่าธรรมชาติมาเป็นป่ายางพาราแทน (สถาบนัวิจยัเพื่อการ
พฒันาประเทศไทย, 2007) ปจัจุบนัประเทศไทยมปี่าไมเ้หลอือยู่ประมาณ 102.24 ลา้นไร่ หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 31.85 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด (กรมปา่ไม,้ 2558) จากการลดลงของป่าไมด้งักล่าว ไดส้่งผลกระทบ
ต่อการเกดิของเหด็พื้นบา้นทีเ่ป็นแหล่งอาหารและรายไดข้องคนในชุมชนเป็นอย่างมาก ทัง้ต่อชนิด
และปริมาณของเห็ดพื้นบ้าน เนื่องจากเห็ดเหล่านี้  นอกจากจะอาศัยการเกิดในป่าแล้วยังมี
ความสมัพนัธ์แบบเอื้อประโยชน์ (Symbiosis) กบัต้นไม้อีกด้วย (อนิวรรต เฉลิมพงษ์ และคณะ, 
2540. อุทยั อนัพมิพ์, 2554) นอกจากนัน้วฑิูรย์ เลีย่นจ ารูญ (2535) และอุทยั อนัพมิพ์ และนรนิทร  
บุญพราหมณ์ (2555) ยงัได้กล่าวเพิม่เติมว่าจากแนวทางการพฒันาตามแนวทางทุนนิยมไดส้่งผล
กระทบต่อภูมปิญัญาไทย ความรู้ที่ได้จากการไปศกึษาการเกษตรจากต่างประเทศ หรือการเชิญ
ผูเ้ชีย่วชาญจากต่างประเทศมาวางรากฐานการเกษตรของไทย ท าใหภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ของไทยถูก
ละเลย เนื่องจากความเชือ่ถอืทีว่่าไม่เป็นวทิยาศาสตร์ ไม่ทนัสมยั ท าใหเ้กษตรกรเกดิความไม่มัน่ใจ 
ขาดความเชื่อมัน่ในภูมปิญัญาของตนที่ไดร้บัการถ่ายทอดมาเป็นเวลานาน จนขาดการพฒันาทัง้ที่
ภมูปิญัญาช่วยแกไ้ขปญัหาวกิฤตกิารณ์ของเกษตรแผนใหม่ได ้จงึเป็นมลูเหตุส าคญัทีท่ าใหเ้กษตรกร
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ประสบความลม้เหลว ขาดความมัน่ใจ ไมอ่ยากเรยีนรู ้ซึง่หารูไ้มว่่าทุนทีม่คีวามส าคญัในการประกอบ
อาชพีคอืทุนทางปญัญาหรอืทีเ่รยีกว่าความรู ้ซึ่งครูบาสุทธนินัท ์ปรชัญพฤทธิ ์(2550) กล่าวเพิม่เตมิ
ว่า“...การทีเ่กษตรกรประสบกบัความล้มเหลวในอาชพี มหีนี้สนิผูกพนัจนกระทัง่ไม่สามารถอยู่กบั
อาชพีของตนในชุมชนได้นัน้มผีลมาจากความรูไ้ม่พอใช ้ดงันัน้คนทีจ่ะสามารถยนืหยดัอยู่ในอาชพี
ของตนได ้จะต้องเป็นคนทีเ่รยีนรูอ้ยู่ตลอดเวลา ตอ้งเอาวชิาการมาบวกกบัอาชพีจงึจะไดเ้ป็นวชิาชพี
ทีส่ามารถเลี้ยงตนเองและครอบครวัไดอ้ย่างมคีวามสุข ในขณะเดยีวกนัจะตอ้งมมีคีวามยดืหยุ่น และ
ใหด้ าเนินชวีติไปอย่างเป็นธรรมชาต ิซึง่แหล่งของความรูน้ัน้มมีาดว้ยกนัหลายทาง เช่น ความรูใ้นตวั
คน ความรู้ในต ารา ความรู้จากสารสนเทศ  และความรู้จากธรรมชาติ. . . ” ซึ่งสอดคล้องกับ 
อานันท์ กาญจนพนัธ์ (2544) ทีก่ล่าวว่า หากคนเราเขา้ใจภูมปิญัญาทอ้งถิน่อย่างแท้จรงิ เราจะพบ
กระบวนการเรยีนรู ้สามารถปรบัตวัและการผสมผสานแบบใหมท่ีเ่กดิขึน้ในทอ้งถิน่ ท าใหค้นในชุมชน
รูส้กึว่าตวัเองมบีทบาท มสี่วนร่วม สามารถทีจ่ะอยู่ไดโ้ดยไมต่้องพึง่พาภายนอกมากนัก ในทีสุ่ดเราก็
จะอยู่ไดด้ว้ยตวัเราเอง 

จากแนวคดิดงักล่าวไดส้ะทอ้นใหเ้หน็ถงึความลม้เหลวในการด าเนินชวีติของเกษตรกรราย
ย่อยทีอ่ยู่ในชนบท ยิง่พฒันายิง่ท าใหเ้กษตรกรขาดความมัน่ใจในความรูท้ีต่นมอียู่จงึเกดิภาวการณ์
เลยีนแบบมากกว่าการเรยีนรู้ ดงันัน้ สมาชกิในชุมชนจงึต้องเร่งฟ้ืนฟูความรู้ สร้างความรู้จากภูมิ
ปญัญา โดยใชห้ลกัของการจดัการความรู้ และการจดัการซึ่งเป็นหน้าทีพ่ ื้นฐานทีผู่้น าทุกคนจะต้อง
ปฏบิตั ิสามารถแยกออกเป็นการวางแผน การจดัองค์การ การชกัน าและการจงูใจคนในองคก์ร และ
การประเมนิผล ซึ่งเป็นลกัษณะ เป็นกระบวนการ ที่ต่อเนื่องถึงกนัตลอดเวลา รวมถึงการมขีอ้มูล
ย้อนกลับ ในลักษณะวงรอบโดยต้องการทบทวนถึงผลที่เกิดขึ้น เพื่อน าไปสู่การแก้ไ ขปรบัปรุง
กระบวนการอยู่ตลอดเวลา เพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจว่าบรรลุวตัถุประสงค์ (นภดล พฒันศษิย์อุบล และ
คณะ, 2545) เพือ่ใหส้ามารถพึง่พาตนเองได ้เนื่องจากในตวัตน ในชุมชนยงัมศีกัยภาพทีส่ามารถท า
ได้ ดังค ากล่าวของเสรี พงศ์พิศ (2549) ที่ว่าทุนที่ส าคัญในชุมชนคือ ทุนทรัพยากรที่มีความ
หลากหลาย  ทุนทางสงัคมทีเ่กื้อกูลกนั และทุนความรูภู้มปิญัญา “...สงัคมปจัจุบนัเขา้สู่สงัคมความรู ้
คนไม่มคีวามรูอ้าจจะอยู่ไดแ้ต่ล าบาก อาจถูกเขาหลอก ถูกเขาเอาเปรยีบ ถูกเขาครอบง า ถูกเขาสัง่
ใหก้นิ อยู่ ม ีเป็น ตามแบบทีเ่ขาต้องการ....” เช่นเดยีวกนักบั Senge (1990)  กล่าวว่าความรูเ้ป็นสิง่
ที่จ าเป็นส าหรบัองค์กร การสร้างความรู้ใหม่ไม่ใช่เพียงแค่การพฒันาจากสารสนเทศภายนอก 
(Explicit Knowledge) แต่จะรวมถึงการสร้างจากความรู้ที่เป็นนัย (Tacit Knowledge) ของแต่ละ
บุคคลด้วย จนกระทัง่กลายเป็นหน้าที่ของทุกๆ หน่วยงานและทุกๆ คนในองค์กรและมกีารสร้าง
ความรูอ้ย่างต่อเนื่อง จงึจะท าใหอ้งคก์รหรอืชุมชนประสบผลส าเรจ็และด ารงอยู่ได ้ 

   จากกระบวนการคดิในการจดัการความรู้จากอดตีทีผ่่านมา ผนวกกบัความผูกพนัของ
การด าเนินชวีติ ส่งผลให้ชุมชนเกดิความตระหนักถงึคุณค่าของเหด็พื้นบา้นซึ่งมากดว้ยคุณค่าของ
เห็ดและความหลากหลายของทรพัยากร ท าให้ชุมชนบ้านโพธิต์ก และชุมชนบา้นโนนเค็ง อ าเภอ          
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วารนิช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี เป็นชุมชนที่อยู่ติดกบัมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ซึ่งใกล้ชดิกบั
แหล่งวชิาการ จงึไดร้่วมกนัหยบิยกเรือ่งภูมปิญัญาเหด็พื้นบา้นขึน้มาทบทวน และฟ้ืนฟูภูมปิญัญาใน
การทีจ่ะอนุรกัษ์ และฟ้ืนฟูเหด็พื้นบา้นใหค้งอยู่คู่กบัชุมชน เพื่อให้เป็นฐานทรพัยากรทัง้ดา้นอาหาร 
ทรพัยากรธรรมชาติ และเศรษฐกจิให้กบัลูกหลานของชุมชนสบืต่อไป ซึ่งผูว้จิยัเหน็ว่าเป็นเรื่องที่มี
ความส าคญั น่าจะเป็นบทเรียนที่มคี่าส าหรบัการขยายเป็นเครือข่ายการเรยีนรู้ภูมปิญัญาในการ
อนุรกัษ์เหด็พื้นบา้นใหเ้ป็นทีรู่้จกัและร่วมกนัอนุรกัษ์ส าหรบัชุมชนอื่นๆ ในแนวกวา้ง อนัจะเป็นการ
เสรมิสรา้งระบบนิเวศน์ และฐานทรพัยากรของชาตใิหย้ัง่ยนืต่อไป จงึมคี าถามวจิยัว่า เกษตรกรใน
จงัหวดัอุบลราชธานี มกีระบวนการจดัการความรูเ้หด็พืน้บา้นอย่างไร 

 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
1. เพื่อศึกษารูปแบบการจดัการความรู้เพื่อการอนุรกัษ์เห็ดพื้นบ้านของเกษตรกรใน

จงัหวดัอุบลราชธานี 
2. เพือ่ศกึษาแนวทางการสรา้งเครอืขา่ยการเรยีนรูภ้มูปิญัญาเหด็พืน้บา้นของเกษตรกรใน

ชุมชนจงัหวดัอุบลราชธานี  
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
การจดัการความรู้ภูมปิญัญาเหด็พื้นบ้านจงัหวดัอุบลราชธานีครัง้นี้ เป็นรูปแบบการวจิยั

เชงิปฏบิตัิการแบบมสี่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) ทีมุ่่งเน้นศกึษา 2 ชุมชน คอื 
ชุมชนบา้นโพธิต์ก ต าบลโพธิใ์หญ่ และชุมชนบา้นโนนเคง็ ต าบลค าขวาง อ าเภอวารนิช าราบ จงัหวดั
อุบลราชธานี ซึ่งเป็นชุมชนเกษตรกรรมที่ตัง้อยู่โดยรอบมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี  อนัจะเป็นการ
สรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างมหาวทิยาลยัและชุมชนในการสรา้งแหล่งอาหารและการอนุรกัษ์ปา่ไม้
ของชุมชน ด าเนินการวจิยัระหว่างปี 2553-2557 มขี ัน้ตอนการศกึษา ดงันี้  

3.1 กระบวนการสรา้งการมสี่วนร่วมของชุมชน โดยการจดัเขา้ไปประชุมชีแ้จงการวจิยัทัง้ 
2 ชุมชน การสนทนาเพื่อหาอาสามคัร ร่วมเรยีนรู้ และการร่วมส ารวจระบบนิเวศของเห็ดพื้นบ้าน 
(Mushroom ecosystem) เพื่อใหท้ราบขอ้มูลพื้นฐานเกีย่วกบัเห็ดในชุมชนทอ้งถิน่ในเชงิสงัคม เพื่อ
จะไดท้ราบว่าสมาชกิชุมชน ผูน้ าชุมชน มคีวามคดิเหน็อย่างไรต่อการอนุรกัษ์ปา่ และเหด็พืน้บา้น  

3.2 การจัดการความรู้ภูมิปญัญาเห็ดพื้นบ้าน ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้
ขอ้เท็จจรงิในเชงิปรมิาณ (quantitative data) และเชงิคุณภาพ (Qualitative data) ทัง้ที่เป็นข้อมูล
ทุติยภูมทิี่ได้จากเอกสารที่ได้จากชุมชน งานวจิยั รวมทัง้ขอ้มูลจากหน่วยงานราชการต่างๆ และ
ขอ้มลูปฐมภมู ิและการสมัภาษณ์เจาะลกึเกีย่วกบัเหด็พืน้บา้นจากเซยีนเหด็ (ผูท้ีม่คีวามรูเ้รื่องเหด็ใน
ชุมชน) จ านวน 30 คน และการสนทนากลุ่มย่อย  

3.3 ปฏบิตักิารปลกูปา่ปลกูเหด็ เป็นกระบวนการเรยีนรูใ้นการเรยีนรูแ้ละลงมอืปฏบิตัใิน
การปลกูปา่ปลกูเหด็ของทัง้ 2 ชุมชน ในพืน้ทีป่า่ชุมชนของตนเอง 
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3.4 กระบวนการสรา้งเครอืขา่ยการเรยีนรู ้ โดยการศกึษาดงูานและร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ซึง่กนัและกนั นบัเป็นการศกึษาเชงิระบบ (Systems approach) เพือ่ใหเ้กดิความเชือ่มโยงของการ
จดัการความรูแ้ละการสรา้งเครอืขา่ยภมูปิญัญาเหด็พืน้บา้น  

3.5 การวเิคราะห ์สงัเคราะหข์อ้มลู และการเขยีนรายงาน 

จากบทน าดงักล่าวขา้งตน้ สามารถสรุปเป็นนิยามศพัทข์องการจดัการความรูภ้มู ิ
ปญัญาเหด็พืน้บา้นไดว้่า เป็นกระบวนการเรยีนรูก้ารเกดิ การเพาะ การเกบ็ การบรโิภค การจ าหน่าย 
และการอนุรกัษ์เหด็พืน้บา้นโดยชุมชนมสี่วนร่วมในกระบวนการ และการสรา้งเครอืขา่ยการเรยีนรู้
เหด็พืน้บา้นของชุมชนในจงัหวดัอุบลราชธานีเพือ่ใหเ้กดิความยัง่ยนื สามารถเขยีนเป็นกรอบแนวคดิ
การวจิยัได ้ดงัภาพที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิการวจิยั 
 

ผลการศึกษา 
จากการศกึษาการจดัการความรูภู้มปิญัญาเหด็พื้นบา้นของชุมชนในจงัหวดัอุบลราชธานี 

ทมีวจิยัไดมุ้่งเน้นศกึษาชุมชนบา้นโพธิต์ก และชุมชนบา้นโนนเคง็ ดว้ยการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมี
ส่วนร่วม โดยใหชุ้มชนมสี่วนร่วมทัง้ชุมชน และเกบ็ขอ้มลูเชงิลกึโดยการสมัภาษณ์และการสนทนา
กลุ่มย่อยเกีย่วกบัการจดัการความรู ้และการจดัการกบักลุ่มศกึษาจ านวน 30 คน ประกอบดว้ย ผูน้ า
ชุมชน  เซยีนเหด็ (ผูท้ี่มคีวามรูเ้รื่องเหด็ในชุมชน) ทัง้เพศหญงิและเพศชาย ส่วนมากเป็นผูสู้งอายุ 
เนื่องเป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ในการเกบ็เหด็ สามารถแยกแยะไดว้่าเหด็ชนิดไหนกนิไดห้รอื
กนิไมไ่ด ้จากการศกึษาพบว่า ทัง้สองชุมชนเป็นชุมชนทีม่ทีรพัยากรปา่ไมท้ีค่่อนขา้งอุดมสมบรูณ์ มี
ทรพัยากรเห็ดที่มคีวามหลากหลาย และมผีู้น าที่เข้มแข็ง  การด าเนินการวิจยัในช่วงแรกชุมชน

บริบทชุมชน 
- สภาพพืน้ที ่ 
- สภาพทางสงัคม 
- อาชพี 
- ประเพณีวฒันธรรม 

การจดัการความรู้ 
- การคน้หาความรู ้
- การทดลองใชค้วามรู ้
- การแลกเปลีย่น
เรยีนรู ้
- การประเมนิความรู ้

การบริหารจดัการ 
- การวางแผน  
- การจดัองคก์ร  
- การจดัคนเขา้ท างาน  
- การน า  
- การควบคุม  

พนัธมิตรทางวิชาการ 
- มหาวทิยาลยั
อุบลราชธานี 
- องคก์ารบรหิารส่วน

การเช่ือมโยง
เครือข่าย 
- การศกึษาดงูาน 
- การสรา้งแรงจงูใจ 
- การแลกเปลีย่นความรู ้

เครือข่ายการจดัการ
ความรู้ภมิูปัญญาเหด็

พื้นบ้าน 
- เครอืขา่ยการจดัการ

ข้อเสนอแนะ 
- เชงินโยบาย 
- การจดัการ

ปัญหาอปุสรรค 
- ทบทวนการจดัการ
ความรู ้

 กระบวนการมีส่วนร่วม 
- ร่วมคดิ 
- ร่วมวางแผน/ตดัสนิใจ 
- ร่วมท า 
- ร่วมประโยชน์ 
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ค่อนขา้งใหค้วามร่วมมอืน้อย และจากการด าเนินการหนึ่งปีผ่านไปชุมชนเริม่เหน็ประโยชน์จงึเขา้มามี
ส่วนร่วมกับการวิจัยมากขึ้น และหลังจากมีการจัดการความรู้เรื่องเห็ดพื้นบ้านในปีแรกที่เน้น
กระบวนการสร้างการรบัรู้ และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเพื่อนสมาชิกของชุมชน ตลอดทัง้การ
ชีใ้หเ้หน็ถงึความจ าเป็นและความส าคญัของเหด็แลว้ ชุมชนไดเ้กดิความตระหนักรูใ้นการทีจ่ะเรยีนรู้
เพื่อเป็นการฟ้ืนฟูและอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าและเหด็ให้มคีวามอุดมสมบูรณ์ดงัเช่นที่เคยมมีาในอดตี 
อนัจะส่งผลถึงความยัง่ยนืของป่าไม ้อาหารและยาทีไ่ด้จากเหด็ นอกจากนัน้ยงัเป็นการสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกจิใหก้บัสมาชกิในชุมชนไดอ้ย่างยัง่ยนื และจากผลการด าเนินงานดงักล่าวสมาชกิชุมชน
ได้ตื่นตวักบัการเรยีนรู้ และได้ก าหนดรูปแบบของการเรยีนรู้ภูมปิญัญาเห็ดพื้นบ้านครัง้นี้ว่า “การ
จดัการความรูคู้่ชวีติ” ซึง่เป็นรปูแบบทีส่นองตอบความต้องการในการประกอบอาชพีของตนเองและ
ครอบครวั เพราะการประกอบอาชพีให้ประสบความส าเร็จและยัง่ยืน ภายใต้กระแสโลกาภวิฒัน์ 
เกษตรกรจะต้องเรยีนรู้อยู่ตลอดเวลา จงึจะสามารถยนืหยดัอยู่ในสงัคมได้อย่างมคีวามสุข นับเป็น
กระบวนการจดัการความรู้เรื่องเหด็พื้นบ้านที่ส าคญัซึ่งประกอบดว้ย 6 ขัน้ตอน คอื 1) การสนทนา
และคน้หาความรู ้2) การน าความรูไ้ปใชห้รอืการทดลอง 3) การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้4) การประเมนิผล
ความรู ้5) การจดัเกบ็ความรู ้และ6) การเผยแพร่ความรู ้ดงัภาพที ่2 

1. การสนทนาและค้นหาความรู้ (Conversation and data searching) เป็นการสนทนา
(โสเหล่) เกีย่วกบัชุดความรูภ้มูปิญัญาเหด็พืน้บา้นระหว่างสมาชกิของชุมชนประกอบดว้ย ผูน้ าชุมชน 
เซียนเห็ด เกษตรกรกบัทมีนักวจิยั ซึ่งมคีวามรู้เรื่องเห็ดเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว ทมีวจิยัได้จุดประกาย
แนวความคดิเรื่องเห็ดพื้นบ้านในเชงิวทิยาศาสตร์ผสมผสานกบัภูมปิญัญา วถิีชวีติและวฒันธรรม
ชุมชน เพือ่สรา้งความเขา้ใจหลกัคดิและวธิกีารไดม้าซึ่งเหด็พืน้บา้นเพราะเหด็เหล่านี้จะเกดิไดจ้ะตอ้ง
มตีน้ไม ้ใบไมห้รอือนิทรยีวตัถุทีม่คีวามอุดมสมบรูณ์ เมื่อสปอร์ของเหด็ไปเกาะอยู่ทีป่ลายรากไมแ้ละ
มกีารเจรญิเติบโตร่วมกนั เห็ดจะสามารถเกดิเป็นดอกใหชุ้มชนได้เห็น ได้กนิ และจากการสนทนา
ร่วมกนัสมาชกิของชุมชนยงัไดร้บัทราบว่า ในการเพิม่ปรมิาณหรอืการเพาะเหด็ปา่สามารถน าเชือ้มา 
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ภาพท่ี 2 กระบวนการจดัการความรูภ้มูปิญัญาเหด็พืน้บา้น “การจดัการความรูคู้่ชวีติ” 
 

ใชไ้ด ้4 วธิ ีไดแ้ก่ 1) การใชด้นิเชือ้ (Soil inoculums) 2) การใชส้ปอร ์(Spore inoculums) 3) 
การใชด้อกเหด็ (Sporocarp inoculums) และ 4) การใชเ้สน้ใย (Mycelial inoculums) จากนัน้ไดม้ี
การศกึษาและส ารวจชนิดของเหด็ทีเ่กดิในช่วงระยะเวลาภายในปา่ชุมชน ดอนปูต่า ปา่หวัไร่ปลายนา 
พบว่ามเีหด็ทีก่นิไดม้ากกว่า 20 ชนิด และเหด็แต่ละชนิดจะมลีกัษณะการเกดิร่วมกบัตน้ไมแ้ละ
ช่วงเวลาทีแ่ตกต่างกนั เช่น เหด็เผาะมกัจะเกดิร่วมกบัไมพ้ยอม เตง็ รงั กุง ยางนา ในช่วงของตน้ฤดู
ฝน (เดอืนเมษายน - พฤษภาคมของทุกปี) จงึท าใหร้าคาขายของเหด็ค่อนขา้งสงู นอกจากนัน้ยงั
พบว่า ตน้ยางนา เป็นตน้ไมท้ีม่คีวามหลากหลายในการเกดิของเหด็มากกว่าตน้ไมช้นิดอืน่ๆ เหด็ที่
ชอบเกดิไดแ้ก่ เหด็ผึง้ทาม เหด็ไคล เหด็ระโงก เหด็แดง เหด็น ้าหมาก เป็นตน้ ซึง่เหด็เหล่านี้ลว้นแต่
เป็นเหด็ทีชุ่มชนชอบรบัประทานทัง้สิน้ ดงัตารางที ่1 

 
 
 
 
 
 

การจดัการ
ความรู้คู่ชีวิต

การสนทนา
และการ

ค้นหาความรู้
การน า
ความรู้

ไปใช้

การ
แลกเปล่ียน
ความรู้

การ
ประเมินผล

การจดัเกบ็
ความรู้

การเผยแพร่
ความรู้
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ตารางท่ี 1 ชนิด และช่วงเวลาการเกดิของเหด็พืน้บา้น  
 

ชนิดเหด็ ต้นไม้อาศยั และบริเวณท่ีเกิด เดือนท่ีเกิด ราคาขาย 
(บาท/กก) 

เหด็เผาะหนงั, เหด็เผาะ
ฝ้าย 

พะยอม เตง็ รงั แดง กุง ซาด ยางนา 
บากดนิรว่น ดนิทราย 

เม.ย.- พ.ค. 120-300 

เหด็บด พะยอม เตง็ รงั เลื่อม บนขอนไมผ้ ุ เม.ย. – ก.ย. 50-100 
เหด็ขอนขาว มะมว่ง เลื่อม พะยอม บนขอนไมผ้ ุ เม.ย. – ก.ย. 40-80 
เหด็หหูนู ขนุน นุ่น น้อยหน่า กะบาก บนขอนไม ้ พ.ค.- ก.ย. 30-50 
เหด็ผึง้ทาม, ขา้วสาร,   
ตองซาด 

หลูงิ ยางนา พะยอม หวา้ ทุม่ เสยีว หู
ชา้ง ดนิเหนยีว 

พ.ค.- ส.ค. 50-80 

เหด็ผึง้ขม, ผึง้แย ้ ยางนา สะแบง ซาด พะยอม ยคูาลปิตสั 
ดนิรว่น ดนิทราย 

พ.ค.- ก.ย. 20-50 

เหด็ไคล พะยอม ยางนา กะบาก แดง ซาด กุง ก่อ 
ติว้ ดนิอดุมสมบูรณ์ 

พ.ค.- พ.ย. 50-100 

เหด็ตนีแรด (จัน่) มะคา่ ยางนา เตง็ รงั ดนิอดุมสมบูรณ์ พ.ค.- พ.ย. 30-80 
เหด็ตะป้อ และเหด็ตะปู้ เตง็ รงั ก่อ กะบาก กุง ซาด หญ้าทัว่ไป พ.ค.- ก.ย. 30-40 
เหด็หน้าแหล/่หน้ามุย่ ยางนา พะยอม กะบาก ซาด กงุ ก่อ ดนิ

รว่น ดนิทราย 
ม.ิย.- ส.ค. 30-60 

เหด็ระโงกขาว, เหลอืง ยางนา พะยอม กุง มะคา่ เตง็ รงั แสบง 
รว่น ดนิทราย 

ม.ิย. – ต.ค. 50-120 

เหด็ปลวกตาบ หรอืเหด็
ปลวกขาว   

ตน้ไมใ้หญ่ทัว่ไป  ไผ ่ดนิอดุมสมบูรณ์ ก.ค. – ต.ค. 100-300 

เหด็ปลวกจกิ, ปลวกแดง   ตน้ไมท้ัว่ไป ไผ ่ดนิอดุมสมบูรณ์ ส.ค. – พ.ย. 100-200 
เหด็แดง, เหด็ก่อ, น ้า
หมาก, เหด็ถ่าน 

พะยอม ยางนา กะบาก ซาด กงุ ก่อ ดนิ
รว่น ดนิทราย 

พ.ค.- ก.ย. 40-60 

  

 2. การน าความรู้ไปใช้และการทดลอง (Experimentations) เป็นกระบวนการทีต่่อเนื่อง
จากการเรยีนรูแ้ละหาขอ้มลูเรือ่งเหด็พืน้บา้น เมือ่สมาชกิมคีวามรูแ้ลว้ จงึน าไปสู่การปฏบิตั ิ ดว้ยการ
น าเชือ้เหด็พืน้บา้นมาขยายเชือ้ดว้ยวธิกีารที ่1 2 3 และ 4 (ตามขอ้1) โดยใหผู้ร้่วมวจิยัซึง่เป็นสมาชกิ
ของชุมชนทุกคนน าดอกเหด็แก่ทีต่อ้งการปลกูมาป ัน่ดว้ยเครือ่งป ัน่น ้าผลไม ้ (ยกเวน้เหด็เผาะใหเ้อา
เฉพาะส่วนของสปอร)์ จากนัน้น าไปผสมน ้าอตัราสว่น 1:100 (เหด็ 1 กก/น ้า100 ลติร) แลว้น าเชือ้เหด็
ไปรดทีใ่ตต้น้ไมท้ีเ่ป็นพชือาศยั โดยใชจ้อบขดุหลุมลกึประมาณ 15 ซม. แลว้เทเชือ้เหด็ลงไปประมาณ 
200 ซซี/ีหลุม ตน้ละประมาณ 4-5 จุด กลบดว้ยปุ๋ ยคอก 1 ก ามอืต่อจุด จากนัน้กลบดว้ยใบไมห้รอืหญา้
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แหง้และรอเกบ็ขอ้มลูการเปลีย่นแปลงและการเกดิของดอกเหด็ จากการศกึษาการเกดิดอกทัง้ในส่วน
ของชุมชน และเครอืขา่ยพบว่าเหด็พืน้บา้นสามารถพฒันาการเกดิดอกเหด็ไดใ้นช่วงระยะเวลาที่
แตกต่างกนั (ตารางที ่2) และเมือ่น าเชือ้เหด็ละโงกขาวใส่รว่มกบัตน้ยางนาทีป่ลกูใหม ่และปลกูมาแลว้ 
1 ปี พบว่ามกีารเจรญิเตบิโตทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิดงัตารางที ่3 

 

ตารางท่ี 2 ระยะเวลาการเกดิของเหด็ร่วมกบัตน้ไมท้ีป่ลกู 
 

ชนิดเหด็ ชนิดของต้นไม้ท่ีเกิดร่วมและลกัษณะพืน้ท่ี ระยะเวลาการเกิด 
เหด็ระโงกขาว
และเหลอืง 

ยางนา ชาด พะยอม กะบาก ติ้ว ลกัษณะดนิร่วนปน
ทรายทีอุ่ดมสมบรูณ์  

ตน้โต 12 เดอืน 
ตน้กลา้ 36 เดอืน 

เหด็เผาะ ยางนา  ชาด พยอม ติ้ว ลกัษณะดนิรว่นปนทรายที่
อุดมสมบรูณ์ 

ตน้โต 24 เดอืน 
ตน้กลา้ 36 เดอืน 

เหด็ผึง้ มะกอกน ้า แคบา้น ทุ่ม ยางนา ลกัษณะดนิร่วนปน
ทรายทีอุ่ดมสมบรูณ์ 

ตน้โต 24 เดอืน 

เหด็แดง ชาด ยางนา พะยอม ลกัษณะดนิร่วนปนทราย ตน้โต 24 เดอืน 
 ทีอุ่ดมสมบรูณ์ ตน้กลา้ 36 เดอืน 
เหด็ก่อ, เหด็น ้า
หมาก 

ยางนา พะยอม ชาด ลกัษณะดนิร่วนปนทราย 
ทีอุ่ดมสมบรูณ์ 

ตน้โต 24 เดอืน 
ตน้กลา้ 36 เดอืน 

เหด็ไคล ตน้หมี ่ตน้ติ้ว  ลกัษณะดนิรว่นปนทรายทีอุ่ดม
สมบรูณ์ 

ตน้โต 6 เดอืน ตน้
กลา้ 36 เดอืน 

เหด็ปลวก
ขา้วดอ 

ใตต้น้ไมใ้หญ่ในลกัษณะดนิร่วนเหนียวทีอุ่ดม
สมบรูณ์ 

8 เดอืน 

เหด็ปลวกตาบ ใตต้น้ไมใ้หญ่ในลกัษณะดนิร่วนเหนียวทีอุ่ดม
สมบรูณ์ 

18 เดอืน 
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ตารางท่ี 3 เปรยีบเทยีบการเจรญิเตบิโตของตน้ยางนาทีใ่ส่และชุดควบคุม (ไมใ่ส่เชือ้เหด็)  
 

ต้นท่ี 
 

ใส่เช้ือ ไม่ใส่เช้ือ 
ความสูง เส้นรอบวง ความสูง เส้นรอบวง 

1 5.2 29.1 3.8 24.1 
2 5.6 25.2 2.6 12.1 
3 5.8 30.1 3.2 20.2 
4 4.6 34.1 4.5 27.1 
5 5.8 27.2 4.2 16.2 
6 6.2 33.0 4.6 15.2 
7 4.5 18 4.2 15.0 
8 5.0 31.0 3.5 12.2 

เฉล่ีย 5.33 a 28.46 b 3.82 c 17.76 d 

หมายเหต ุ  อกัษรทีก่ ากบัแสดงความแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

 

 จากตารางที ่3 เป็นการทดลองเปรยีบเทยีบระหว่างการใส่เชือ้เหด็พืน้บา้นร่วมกบัการปลูก
ตน้ยางนาทีม่อีายุ 1 ปี (6 มถุินายน 2552)  มคีวามสงูประมาณ 70 เซนตเิมตร กบัไมใ่ส่เชือ้เหด็ และ
เมือ่เวลาผ่านไป 2 ปี (วนัที ่6 ธนัวาคม 2554) พบว่าต้นยางนามกีารเจรญิเตบิโตทีด่แีตกต่างกนั กลุ่ม
ที่ใส่เชื้อเห็ดพื้นบ้านมกีารเจรญิเติบโตที่ดีกว่ามคีวามสูงเฉลี่ย 5.33 เมตร และมเีส้นรอบวงเฉลี่ย 
28.46 เซนติเมตร ซึ่งแตกต่างจากชุดควบคุมอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิแสดงใหเ้ห็นว่าเมือ่เชื้อเห็ด
เขา้ไปเกาะอยู่ที่รากพชืแลว้จะมคีวามสมัพนัธ์กนัแบบเอื้อประโยชน์ตามทฤษฎีจรงิ นอกจากนัน้ยงั
พบว่า (ในการทดลองที ่2) หลงัจากใส่เชือ้เหด็ไปแลว้ประมาณ 3 ปี จะเริม่พบดอกเหด็น ้าหมาก เหด็
ระโงก และเหด็เผาะ ตามล าดบั  

3. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Knowledge  shearing) เป็นกระบวนการที่สมาชิกในชุมชน 
และระหว่าง 2 ชุมชนไดน้ าความรู้ที่ได้จากการปฏบิตัิมาเล่าสู่กนัฟงัในเวทกีารจดัประชุม หรอืเมื่อ
คราวพบหน้ากนั นับว่ามคีวามส าคญั เพราะการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหว่างกนั(Socialization) เป็น
การแลกเปลีย่นประสบการณ์ ขอ้คดิเหน็ ความเชือ่ วธิกีารเพาะเหด็ ซึง่เป็นการแลกเปลีย่นความรูฝ้งั
ลกึทีอ่ยู่ในตวัของสมาชกิ การแลกเปลีย่นความรูน้อกจากจะเป็นการเพิม่พูนความรู ้ทัง้ในระดบัการ
เรยีนรู ้และเลยีนรูแ้ละ เป็นกระบวนการส าคญัในการสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บัสมาชกิในการทีจ่ะต่อสู้
กบัชวีติ และการประกอบอาชพี ต้องยอมรบัดว้ยเหตุผลประการหนึ่งว่าในการทีจ่ะท าใหเ้หด็พื้นบา้น
ออกดอกได้นัน้จะต้องใช้เวลานานจงึจะเห็นผล เนื่องจากต้องอาศยัปจัจยัแวดล้อมหลายประการ 
ดงันัน้ช่วงระยะเวลาแห่งการรอคอยความส าเรจ็จ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะตอ้งมเีครอืข่ายคอยใหก้ าลงัใจซึ่ง
กนัและกนั และจากการด าเนินการของชุมชนในช่วงแรกจะมนีกัวจิยัจากมหาวทิยาลยัเป็นแกนน าใน
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การสนทนาและจดักจิกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พือ่สรา้งแรงจงูใจ ต่อมาเมือ่เริม่เหน็ผลแลว้ชุมชน
จะขบัเคลือ่นกนัเอง 

4. การประเมินผลความรู้ (knowledge assessment) เป็นกระบวนการทดสอบความรูท้ี่
ไดจ้ากการน าความรูท้ี่ชดัแจ้งไปปฏบิตั ิมกีารเรยีนรู ้ทดลอง ปรบัปรุงวธิกีารเดมิใหเ้กดิคุณค่า และ
มลูค่าอย่างต่อเนื่อง นับได้ว่าเกดิการเรยีนรู้เป็นความรู้ฝงัลกึที่ยกระดบัขึ้นไปอีกในตวับุคคล และ
สมาชกิ ถอืเป็นการฝงัหรอืผนึกความรู ้เพื่อพสิูจน์ว่าความรูท้ีไ่ดม้าคอืการปลูกเหด็พื้นบา้นสามารถ
น ามาใชใ้นการประกอบอาชพีของตนเองไดจ้รงิ เช่น การปลูกเหด็ละโงกร่วมกบัต้นยางนา การปลูก
เห็ดผึ้งร่วมกบัต้นแคและต้นมะกอกน ้า การปลูกเห็ดโคนใต้ร่มไผ่ เป็นต้น และมพีฒันาองค์ความรู้
ต่อไปจนกระทัง่แน่ใจว่าเป็นความรู้ที่สามารถเข้ากบับริบทของตน สามารถน าไป เพิ่มผลิตเห็ด
พืน้บา้นของตนเองได ้ 
    5. การจดัเกบ็ความรู้ (Knowledge collections) นับเป็นความภูมใิจของชาวชุมชน ทีไ่ด้
มกีระบวนการเรยีนรูอ้ย่างเป็นระบบสมาชกิเกดิการเรยีนรู ้และไดน้ าความรูท้างดา้นวทิยาศาสตร์ไป
ผสมผสานกบัความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ และไดเ้หน็ดอกเหด็เกดิขึน้มาใหไ้ดอ้ยู่ไดก้นิ ดงัเช่น กรณขีอง
พ่อดาวเรอืง คงศรลีา บา้นโพธิต์ก ไดน้ าเชื้อเหด็เผาะไปปลกูร่วมกบัตน้พยอมทีม่อีายุประมาณ 10 ปี 
เมื่อปี 2553 จากนัน้เวลา 1 ปีผ่านมา พ่อดาวเรือง คงศรลีาได้เก็บเห็ดเผาะกนิส าหรบัสมาชกิใน
ครวัเรอืน และมมีากขึน้ในปี 2555 คุณพ่อบุญมา วทิชาต ิผูช้่วยผูใ้หญ่บา้นโนนเคง็ กล่าวว่า “…เดมิ
ทเีดยีวในป่าชา้ของหมู่บา้นมเีหด็ป่ามากมาย แต่ในช่วงสีห่า้ปีทีผ่่านมาไม่ค่อยมเีหด็พื้นบา้นมากนัก 
แต่พอเอาเชื้อเหด็ไปใส่และปลกูตน้ยางนาเพิม่ขึน้ พบว่ามเีหด็ละโงกเพิม่ขึน้ดว้ย”  จงึนบัไดว้่าเป็นชุด
ความรูข้องชุมชนทีไ่ดจ้ากการเรยีนรูด้ว้ยการปฏบิตั ิสมาชกิจึงไดจ้ดัเกบ็และบนัทกึไวเ้ป็นชุดความรู้
ส าหรบัน าไปเผยแพร่ต่อไป 

6. การถ่ายทอดความรู้ (Extension of the knowledge) เป็นกระบวนการถ่ายทอด
ความรู้การปลูกเห็ดพื้นบ้านที่มอียู่ในแปลงของสมาชิกและป่าชุมชนและริมห้วยตองแวด เพื่อให้
บุคคลที่ต้องการความรู้ สามารถเขา้ถึงความรู้ไดส้ะดวกและรวดเร็ว จากการด าเนินการที่ผ่านมา 
พบว่าสมาชิกของทัง้สองชุมชนได้พยายามเผยแพร่ความรู้ให้กับบุคคลที่สนใจหลายรูปแบบ
ประกอบด้วย การสนทนาและการบอกต่อเพื่อนด้วยกนั หนังสอืการปลูกป่าปลูกเห็ด การอบรม
เกษตรประณตี ทีท่มีวจิยัไดเ้สรมิอกีแรงหนึ่งเพือ่ให้ผูส้นใจสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยงา่ย 

 นอกจากนัน้ยงัพบว่าชุมชนบ้านโนนเค็ง และชุมชนบ้านโพธิต์ก ได้มกีระบวนการสร้าง
เครอืข่ายภูมปิญัญาในการจดัการความรูเ้หด็พืน้บา้นเพิม่ขึน้ เพื่อเป็นการขยายแนวความคดิออกไป
ใหก้วา้งขวางมากยิง่ขึน้ อนัจะน าไปสู่การอนุรกัษ์ทรพัยากรป่าไมใ้หม้คีวามสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ ซึง่จะ
เป็นผลดต่ีอครอบครวั ชุมชน สงัคม ประเทศ  และระบบโลก โดยมมีหาวทิยาลยัอุบลราชธานีเป็น
ศูนย์กลางเพื่อให้การหนุนเสรมิความรู้ดา้นวชิาการ ส าหรบัการบรหิารจดัการเครอืข่ายจะปล่อยให้
เป็นไปตามธรรมชาต ิตามบรบิท และความพรอ้มของแต่ละเครอืข่าย หรอืทีเ่รยีกว่า “จดัการแบบไม่
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มหาวิทยาลยั
อบุลราชธานี

เครือข่าย
แดงหม้อ

เครือข่าย
บ้านโนน

เคง็

เครือข่าย
บ้านโพธ์ิ

ตก

เครือข่าย
หนอง
ครก

เครือข่าย
นาตาล

ต้องจดัการ” เพราะลกัษณะการบรหิารจดัการเครือข่ายในลกัษณะนี้ ชุมชนเรียกว่า “การบรหิาร
จดัการเครอืข่ายแบบแนวราบ” ทุกคนมฐีานะเท่าเทยีมกนั เป็นพนัธมติรต่อกนั การติดต่อประสาน
เครอืขา่ยในบางครัง้ไมจ่ าเป็นต้องเหน็หน้ากนั เพยีงแต่เป็นการสอบถามพดูคุยแนวคดิวธิกีารประสบ
การผ่านทางโทรศพัท ์และอเีมล ์ประกอบดว้ย 5 เครอืขา่ย ดงัภาพที ่3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 3 เครอืขา่ยการจดัการความรูเ้หด็พืน้บา้นระดบัชุมชน 
 

 1. เครือข่ายโพธ์ิตก มนีายสุกุล แสงด ีผูใ้หญ่บา้นโพธิต์ก ต าบลโพธิใ์หญ่ อ าเภอวารนิช า
ราบจงัหวดัอุบลราชธานี เป็นแกนน าเครอืข่าย เครอืข่ายนี้ตัง้อยู่ทางทศิใต้และห่างจากมหาวทิยาลยั
อุบลราชธานี ประมาณ 1 กโิลเมตร อยู่ติดกบัล าห้วยตองแวดซึ่งเป็นล าห้วยที่เก็บกกัน ้าส าหรบั
อุปโภคและบรโิภคของคนในชุมชน และชุมชนใกล้เคยีง ชุมชนมกีารอนุรกัษ์ล าน ้า และต้นไม้น้อย
ใหญ่ตามสองฝ ัง่ของล าหว้ยทีม่คีวามยาว ประมาณ 3 กโิลเมตร มกีารปลกูตน้ยางนาและเหด็พืน้บา้น
กว่า 500 ต้น เสรมิตามล าหว้ย ตลอดระยะเวลากว่า 4 ปี ต้นยางนาก าลงัเจรญิเตบิโต ควบคู่กบัเหด็
พืน้บา้นทีน่บัวนัจะมทีัง้ชนิดและปรมิาณทีม่ากขึน้    

 2. เครือข่ายโนนเคง็ มนีายณรงค์ชยั ปะถะมา ผูใ้หญ่บา้นโนนเคง็ ต าบลค าขวาง อ าเภอ
วารนิช าราบ จงัหวดัอุบลราชธานี เป็นแกนน าเครอืข่าย บ้านโนนเค็งตัง้อยู่ทศิตะวนัออกห่างจาก
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ประมาณ 2 กโิลเมตร เป็นสงัคมชนบท ทีป่ระกอบอาชพีเกษตรกรรมเป็น
ส่วนใหญ่ มีที่ดินท ากินอยู่ติดกับเขตพื้นที่ของทหาร พื้นที่ของชุมชนมีที่สาธารณะประโยชน์
ค่อนขา้งมาก ไดแ้ก่ ปา่ชา้ ประมาณ 70 ไร่ และดอนปูต่า 2 แห่งกว่า 10 ไร่ ในปา่ชา้ส่วนใหญ่เป็นป่า
โปร่งทีม่ไีมย้นืต้นขนาดเลก็ ชุมชนจงึไดม้กีารปลูกต้นยางนาและ เหด็พื้นบา้นเพิม่เตมิกว่า 300 ต้น 
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ส่งผลใหค้วามอุดมสมบรูณ์ในระบบนิเวศน์ มเีพิม่มากขึน้ ดอนปูต่าทีจ่ะมคีวามอุดมสมบรูณ์ของปา่ไม้
ค่อนขา้งมาก 

 3. เครือข่ายแดงหม้อ มนีายวรชาติ สายเสมา ก านันต าบลแดงหม้อ อ าเภอเขื่องใน 
จงัหวดัอุบลราชธานี เป็นแกนน าเครอืข่าย ชุมชนแดงหมอ้นับว่าเป็นจุดเริม่ต้นของการท าวจิยัเรื่อง
การปลูกป่าปลูกเหด็ เนื่องจากในอดตีชุมชนมคีวามอุดมสมบูรณ์ของป่าไมค้่อนขา้งมาก แต่ในระยะ
หลงัต้นไมถู้กตดัและท าลายลงไปมาก จงึท าใหชุ้มชนไดเ้กดิความตระหนักรูใ้นการทีจ่ะอนุรกัษ์และ
หวงแหนทรพัยากรส าหรบัเยาวชนคนรุ่นหลงั จงึไดร้่วมกบัทมีนักวจิยัในมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
ในการปลูกป่าปลูกเห็ดพื้นบ้านเพิม่เติม ให้มคีวามหลากหลายมากยิ่งขึ้น นับจากปี 2549 จนถึง
ปจัจุบนั ชุมชนไดม้เีหด็ และทรพัยากรปา่ไมม้ากขึน้ 

 4. เครือข่ายนาตาล มนีางสาวมณีพร  ขนัจนัทา บ้านนาสะตงั ต าบลนาตาล อ าเภอนา
ตาล จงัหวดัอุบลราชธานี นักพฒันาและนักวชิาการอสิระ เป็นแกนน าเครอืข่าย คุณมณีพร เริม่ต้น
จากโครงการพฒันาศกัยภาพคนรุ่นใหม่หวัใจรกัถิ่น ซึ่งสนับสนุนงบประมาณโดยสถาบนัพฒันา
องค์กรชุมชน คุณมณีพรมโีอกาสได้เรยีนรู้แนวคดิเกีย่วกบัการปลูกเห็ดโคน จากเครอืข่ายโนนเค็ง 
จากนัน้จึงได้น าเอาชุดความรู้ที่ได้ไปปฏิบตัิในพื้นที่ของตน ระยะเวลา 8 เดือนต่อมา คุณมณีพร
สามารถมเีหด็โคนทีส่วยงาม ส าหรบัการบรโิภคในครวัเรอืน และชุมชน จากนัน้ จงึไดน้ าแนวคดินี้ไป
เล่าใหค้นอื่นๆ ฟงั เพือ่ขยายเครอืขา่ยต่อไป 

 5. เครือข่ายหนองครก คุณล าพงึ แก้วเขยีว เกษตรกรกลุ่มอนุรกัษ์กล้วยไมไ้ทย บ้าน
หนองครก ต าบลโดมประดษิฐ์ อ าเภอน ้ายนื จงัหวดัอุบลราชธานี เป็นแกนน าเครอืขา่ย คุณล าพงึเป็น
คนชอบปลกูต้นไม ้และเพาะพนัธุไ์มแ้ละกลว้ยไมป้่าขาย จงึมแีนวความคดิว่าจะท าอย่างไรทีจ่ะใหป้่า
ไมพ้ืน้เมอืง ประกอบดว้ย ยางนา พะยอม แดง พยุง ตะเคยีน กนัเกรา และอื่นๆ อกีกว่า 20 ไร่ ของ
ตนเองมเีหด็กนิ จงึไดน้ าแนวคดิเรือ่งการปลูกปา่ปลกูเหด็จากมหาวทิยาลยัอุบลราชธานีไปใชใ้นพืน้ที่
ของตน นับจากปี 2549  จนถงึปจัจุบนัพบว่ามคีวามหลากหลายทางธรรมชาติเพิม่ขึ้น โดยเฉพาะ
ชนิดและปรมิาณของเหด็พืน้บา้นทีเ่พิม่ขึน้ทุกปี ปจัจุบนัคุณล าพงึไดใ้ส่เชือ้เห็ดพื้นบา้นในต้นกลา้ไม้
ปา่ทีเ่ตรยีมไวข้ายทุกชนิด นัน่แสดงใหเ้หน็ว่าเป็นการประยุกต์องค์ความรูภู้มปิญัญาเขา้ไปในอาชพี
ของตนเอง มกีระบวนการพฒันาความรูสู้่การเป็นอาชพีอย่างต่อเนื่อง นับเป็นผลดสี าหรบัเกษตรกร 
หรือผู้ที่ซื้อต้นกล้าไม้ไปปลูกซึ่งจะได้กินเห็ดด้วย จะเห็นได้ว่าการจดัการความรู้เรื่องเห็ดครัง้นี้
นอกจากจะไดม้เีหด็กนิและขายไดแ้ลว้ ในอนาคตยงัเป็นการเพิม่การเจรญิเตบิโตของตน้ไมท้ีป่ลกูอกี
ทางหนึ่งดว้ย  

 

สรปุ 
 จากแนวทางการจดัการความรู้ภูมปิญัญาเห็ดพื้นบา้นของชุมชนในจงัหวดัอุบลราชธานี 
นบัเป็นชุดความรูท้ีม่คีวามส าคญัต่อวถิกีารด าเนินชวีติและวฒันธรรมของชุมชนคนอสีาน เนื่องจาก
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เหด็พื้นบา้นเป็นแหล่งอาหารทีท่รงคุณค่าทัง้ทางดา้นอาหารและยาทีม่อียู่ในธรรมชาตทิีม่คีวามอุดม
สมบรูณ์ อกีทัง้เป็นแหล่งอาหารทีม่ตีน้ทุนต ่า และสามารถสรา้งคุณค่าทางเศรษฐกจิให้กบัสมาชกิของ
ชุมชนชนบทไดเ้ป็นอย่างด ีจากผลการวจิยันี้ไดช้ีใ้หเ้หน็ว่ากระบวนการเรยีนรูด้า้นวทิยาศาสตร์ ผ่าน
กระบวนการบรหิารจดัการสามารถที่จะเสรมิสร้างกระบวนการเรยีนรู้ภูมปิญัญาไดอ้ย่างเหมาะสม 
กล่าวคอื เมือ่เกษตรกรมกีารคน้ควา้หาความรูอ้ย่างจรงิจงักจ็ะสามารถพฒันาและเป็นพลงัขบัเคลือ่น
อาชพีของตนใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายได ้จากขอ้คน้พบนี้การจดัการความรูจ้งึเป็นเรื่องทีจ่ าเป็นต่อ
การด าเนินชวีติของคนในชุมชนทีจ่ะต้องมกีารจดัการความรูอ้ย่างต่อเนื่อง และพบว่าในการจดัการ
ความรูภู้มปิญัญาท้องถิ่นเห็ดพื้นบา้นของชุมชนในจงัหวดัอุบลราชธานี ครัง้นี้ มรีูปแบบการจดัการ
ความรู้แบบ “การเรยีนรู้คู่ชีวติ”  หรืออาจจะกล่าวโดยง่ายก็คือ เป็นการเรียนรู้ตลอดเวลานัน่เอง 
ประกอบดว้ย 6 ขัน้ตอน คอื 1) การสนทนาและคน้หาความรู ้2) การน าความรูไ้ปใชห้รอืการทดลอง 
3) การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้4) การประเมนิผลความรู ้5) การจดัเกบ็ความรู ้และ6) การเผยแพร่ความรู ้ 

ส าหรบัการสร้างเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ภูมปิญัญาเห็ดพื้นบ้านนัน้ ชุมชนที่ศึกษาใน
จงัหวดัอุบลราชธานี มกีารสรา้งเครอืข่ายแบบแนวราบ กล่าวคอืทุกเครอืขา่ยเป็นพนัธมติรซึง่กนัและ
กนั ส าหรบัการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้การเพิม่พนูประสบการณ์ในการจดัการความรูเ้พือ่การพฒันาอาชพี 
โดยมมีหาวทิยาลยัอุบลราชธานีเป็นเครอืขา่ยทีค่อยสนบัสนุนความรูท้างดา้นวชิาการ ประกอบดว้ย 5 
เครอืขา่ยคอื 1) เครอืขา่ยบา้นโพธิต์ก  2) เครอืข่ายบา้นโนนเคง็ 3) เครอืข่ายแดงหมอ้ 4) เครอืข่าย
นาตาล และ5)เครอืข่ายหนองครก อย่างไรกต็ามจากแนวทางการท างานของเครอืข่ายพบว่าความรู้
ภมูปิญัญาดา้นเหด็พืน้บา้นเป็นชุดความรูท้ีด่มีปีระโยชน์ในการทีจ่ะช่วยอนุรกัษ์และส่งเสรมิการปลูก
ตน้ไมอ้นัจะน าไปสู่ความสมดุลในระบบนิเวศน์ และเป็นพชืบ านาญชวีติใหก้บัเกษตรกรไดอ้ย่างยัง่ยนื 

 

การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 จากแนวทางการจดัการความรูภ้มูปิญัญาเหด็พืน้บา้นของชุมชนในจงัหวดัอุบลราชธานี จะ
เหน็ไดว้่าเป็นการจดัการความรูท้างดา้นวทิยาศาสตร์ควบคู่กบัความรูภู้มปิญัญาทีม่กีารสะสมมาช้า
นาน ทัง้นี้เนื่องจากความรู้ด้านวทิยาศาสตร์จะสามารถอธบิายปรากฏการณ์การเกดิของเห็ด ดงัที่
อนิวรรต เฉลมิพงษ์ และคณะ (2540) กล่าวว่าเหด็พืน้บา้นคอืกลุ่มของรารากไมท้ีเ่กาะอยู่กบัรากของ
ไมย้นืต้น มคีวามสมัพนัธ์แบบเอื้อประโยชน์ (Symbiosis) เมื่อเหด็ไดร้บัอาหารเพยีงพอและสภาพ
ภมูอิากาศทีเ่หมาะสม เหด็เหล่านี้กจ็ะสามารถพฒันาเป็นดอกเหด็ (Fruiting body) ไดแ้ละเมือ่ตน้ไม้
ตายเหด็เหล่านี้ก็จะตายตามไปดว้ย  ในขณะทีค่วามรู้ภูมปิญัญาทีไ่ดม้กีารส่งสมเรื่อยมาจากบรรพ
บุรุษ กจ็ะมกีารถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นว่า เมื่อมตี้นไมก้จ็ะมเีหด็ แต่เมือ่ไมม่ตี้นไมห้รอืไมม่ปี่าแลว้เหด็ก็
จะไม่เกดิ ซึ่งเกษตรกรเองกร็ูว้่าเป็นเช่นนัน้ แต่ไมส่ามารถทีจ่ะอธบิายไดว้่าเป็นเพราะเหตุผลใด แต่
ครัน้เมือ่เกษตรกรไดม้กีารศกึษาคน้ควา้ มกีระบวนการเรยีนรูภู้มปิญัญาของตนร่วมกนัอย่างจรงิจงั 
พรอ้มกบัเกบ็สะสมเป็นชุดความรูใ้หค้นรุ่นหลงัไดเ้รยีนรูจ้นกระทัง่น าไปสู่การเป็นอาชพีได ้สอดคลอ้ง
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กบัอานนัท์ (2544) ทีก่ล่าวว่า หากคนเราเขา้ใจภมูปิญัญาทอ้งถิน่อย่างแทจ้รงิ เราจะพบกระบวนการ
เรยีนรู้ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ เช่นเดยีวกบัเสร ี(2549) และสุทธนิันท์ ปรชัญพฤทธ์ (2550) ได้
กล่าวไว ้
 ส าหรบักระบวนการน าความรู้ไปสู่การปฏิบตัิตามรูปแบบการจดัการความรู้พบว่าช่วง
ระยะเวลาการเกดิดอกเหด็พืน้บา้นของจงัหวดัอุบลราชธานี ในรอบหนึ่งปีจะสามารถพบการเกดิของ
ดอกเห็ดพื้นบ้านประมาณ 8 เดือน โดยเริ่มตัง้แต่เดือนเมษายน ถึงพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งจะ
แตกต่างกนัไปตามชนิดเหด็โดยพบว่าเหด็พื้นบา้นทีเ่กดิบนพื้นดนิเป็นชนิดแรกคอืเห็ดเผาะ ซึ่งจะ
เกดิในช่วงเดอืนเมษายนหลงัฝนตกหนกัครัง้แรก แสดงใหเ้หน็ว่าเหด็ชนิดนี้น่าจะเกดิดอกไดด้ใีนขณะ
ที่ดนิมอุีณหภูม ิและความชื้นในดนิสูง หลงัจากนัน้จะพบการเกดิของเห็ดระโงก เห็ดแดง เห็ดน ้า
หมาก เหด็ไคลเกดิตามมาจนกระทัง่ถงึเดอืน พฤศจกิายน ซึ่งจะพบมากกว่า 20 ชนิด สอดคลอ้งกบัดี
พรอ้ม ไชยวงศเ์กยีรต ิ(2548); อุทยั อนัพมิพ์ (2554) ทีไ่ดร้ะบุว่าเหด็พื้นบา้นสามารถขึน้ไดก้บัต้นไม้
หลายชนิดและมรีะยะเวลาทีแ่ตกต่างกนั จากงานวจิยัดงักล่าวไดช้ีใ้หเ้หน็ว่าในรอบหนึ่งปีจะมเีพยีง 4 
เดอืนเท่านัน้ที่เกษตรกรไม่มเีห็ดพื้นบ้านกนิ ดงันัน้จงึควรที่จะมกีารศึกษาในเรื่องของการถนอม
อาหารจากเห็ด และพฒันาการเพาะเห็ดเลยีนแบบธรรมชาติให้มากขึ้นเพื่อเกษตรกรจะได้มเีห็ด
พืน้บา้นสดๆ ไวบ้รโิภคในครวัเรอืนตลอดทัง้ปี ทัง้นี้ยงัจะเป็นการส่งเสรมิในดา้นรายไดแ้ละอาชพีใหม้ี
ความมัน่คงต่อไป  

ระยะเวลาการเกดิของเหด็ร่วมกบัต้นไมท้ีป่ลกู จากการศกึษาการพฒันาการเกดิดอกเหด็
พืน้บา้นร่วมกบัการปลูกไมย้นืต้นของเกษตรกรในพื้นทีต่่างๆ และจากการทดลองของผูว้จิยัแสดงให้
เหน็ว่าเหด็พื้นบา้นสามารถพฒันาใหเ้กดิดอกร่วมกบัการปลูกไมย้นืต้นไดจ้รงิ ทัง้นี้จะขึน้อยู่กบัชนิด
ของเห็ดและต้นไม้อาศัยที่ปลูกร่วม อีกทัง้ยังพบว่าเห็ดพื้นบ้านยงัสามารถส่งเสริมให้ไม้ยืนต้น
เจรญิเติบโตได้ดกีว่าต้นที่ไม่ได้ใส่เชื้อเหด็ ซึ่งสอดคลอ้งกบัอนิวรรต เฉลมิพงษ์ และคณะ (2540); 
อุทยัวรรณ แสงวณชิ (2534) ทีก่ล่าวว่าเหด็พืน้บา้นเป็นเหด็มยัคอไรซ่าทีอ่าศยัอยู่ร่วมกบัรากของพชื
ชัน้สูงโดยมคีวามสมัพนัธ์แบบเอื้ออ านวยประโยชน์ซึ่งกนัและกนั ซึ่งตรงกบังานวจิยันี้ที่ชุมชนได้
ด าเนินการใส่เชื้อเห็ดร่วมกบัไม้ยืนต้นแล้วสามารถเก็บดอกเห็ดได้ตัง้แต่ 6-36 เดือน ดงันัน้ จึง
ชี้ให้เห็นว่าการพฒันาการเกดิดอกเห็ดพื้นบ้านร่วมกบัการปลูกไมย้นืต้นนัน้สามารถท าได้จรงิ จึง
น่าจะมกีารส่งเสรมิการปลูกป่าร่วมกบัการปลูกเหด็ให้มากขึ้น อนัจะน ามาซึ่งระบบนิเวศทีส่มบูรณ์ 
อนึ่ง ในการทีจ่ะส่งเสรมิให้ชาวบา้นปลูกป่าโดยมุ่งหวงัเพยีงการใชป้ระโยชน์จากต้นไมท้ีป่ลูกเพยีง
อย่างเดยีวนัน้คงเป็นไปได้ยาก เนื่องจากต้องใช้เวลานานกว่าต้นไมจ้ะโตและน ามาใช้ประโยชน์ได้ 
หากแต่ถา้ใชก้ลยุทธ์การปลูกป่าปลูกเหด็ร่วมดว้ยจะเป็นการสรา้งแรงจงูใจใหเ้กษตรกรไดห้นัมาปลูก
ปา่และอนุรกัษ์ผนืป่าใหม้ากขึน้ เพยีงแต่จะตอ้งสรา้งความเขา้ใจและเตมิเตม็ความรูเ้กษตรกรใหม้าก
ขึน้อนัจะเป็นการอนุรกัษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีย่ ัง่ยนื  
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ในดา้นการจดัการความรูเ้พือ่การอนุรกัษ์เหด็พืน้บา้นของเกษตรกรในจงัหวดัอุบลราชธานี
ครัง้นี้ ไดช้ี้ใหเ้หน็ถงึกระบวนการจดัการความรูข้องชุมชนที่ส าคญัยิง่ ดงัจะเหน็ไดจ้ากการเรยีนรูจ้าก
ความสนใจทีเ่กดิจากความอยากรู้ จากนัน้ไดร้วมกลุ่มกนัเรยีนรูเ้รื่องเหด็และท าวจิยัเพื่อหาค าตอบ
ใหก้บัตนเอง เช่นเดยีวกบั ประเวศ วะส ี(2548) ทีว่่าการจดัการความรูเ้ป็นการจดัการใหม้กีารวจิยั
สร้างความรู้อย่างเหมาะสม ให้มกีารตัง้โจทย์ร่วมกนั วจิยัร่วมกนั ซึ่งนับเป็นการเรยีนรู้ร่วมกนัทัง้
ความรูฝ้งัลกึ และความรู้ชดัแจง้ที่เกีย่วกบัเหด็พื้นบา้นของแต่ละบุคคล และชุมชนซึ่งสอดคลอ้งกบั 
(Nonaka and Takeuchi ,1997) นบัไดว้่าเป็นการเรยีนรูใ้นเชงิวชิาการของชุมชนอย่างไมรู่ต้วั อกีทัง้
มกีารจดัการความรูโ้ดยใชห้ลกัของการจดัการเขา้มาเกีย่วขอ้งโดยไมรู่ต้วัเช่นกนัทัง้สองชุมชน แสดง
ใหเ้หน็ว่าการจดัการเรยีนรู้ของชุมชนนัน้ได้มกีารวางแผน การแบ่งหน้าที่กนัท างานของแต่ละฝ่าย 
และทีส่ าคญัคอืมกีารตดิตามและประเมนิผลกนัเป็นระยะ ซึ่งสอดคลอ้งกบัหลกัคดิของนภดล พฒันะ
ศษิอุบล และคณะ (2545) ทีไ่ด้กล่าวในเรื่องของหน้าที่ของการจดัการไว้แล้วขา้งต้น จนกระทัง่ได้
รปูแบบของการจดัการความรูท้ีม่ ี6 ขัน้ตอน คอื 1) การสนทนาและคน้หาความรู ้2) การน าความรูไ้ป
ใชห้รอืการทดลอง 3) การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้4) การประเมนิผลความรู ้5) การจดัเกบ็ความรู ้และ6) 
การเผยแพร่ความรู้ ซึ่งมคีวามแตกต่างกบับุญด ีบุญญากิจ (2547) และMarquardt (2002) ที่ม ี7 
ขัน้ตอน ทัง้นี้อาจจะเนื่องมาจากบรบิททีต่่างกนัของชุมชน อกีทัง้การทีชุ่มชนมาร่วมกนัเรยีนรูจ้นกระ
ทัง้ก่อเกดิเป็น 5 เครอืข่ายนัน้ นับว่าเป็นเรื่องที่ดทีีชุ่มชนสนใจในอาชพีที่ตนคดิว่าจะเป็นทางออก
หนึ่งในการสรา้งรายได้ใหก้บัครอบครวั อีกทัง้มคีวามคาดหวงัในการพฒันาทรพัยากรให้เกดิความ
ยัง่ยืน ดงัที่ Cohen and Uphoff (1980) ได้กล่าวไว้เป็นกรอบแนวคิดพื้นฐานของการมสี่วนร่วม
ขา้งตน้แลว้  
 อย่างไรก็ตามจากแนวทางการด าเนินการงานด้านเครือข่ายเห็ดพื้นบ้านของจงัหวัด
อุบลราชธานี หากมองดูอย่างผวิเผนิอาจจะมองว่าเป็นเครอืข่ายที่มคีวามสมัพนัธ์กนัแบบหลวมๆ 
ทัง้นี้เนื่องจากเป็นการจดัการเครอืข่ายแบบธรรมชาติ และมคีวามยดืหยุ่นสูง แต่มขีอ้ดคีอืไม่ต้องมี
ค่าใชจ้่าย และงบประมาณมาใชใ้นการบรหิารจดัการ ทุกเครอืข่ายมอีสิระต่อกนั แต่จะมคีวามยัง่ยนื
เนื่องจากเป็นเครอืข่ายที่มาจากความต้องการที่อยากจะเรยีนรู้อย่างจรงิใจ อีกทัง้เป็นวถิีชวีติและ
วฒันธรรมดา้นอาชพีทีค่ลา้ยคลงึกนั เอกลกัษณ์ของความมนี ้าใจ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ของคนอสีานจะเป็น
แรงบนัดาลใจใหค้นหนักลบัมารกัและหวงแหนธรรมชาตเิพือ่สรา้งสมดุลใหก้บัระบบนิเวศน์สบืไป 
  
ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยั 

1.ควรสนบัสนุนใหเ้กดิกระบวนการเรยีนรู ้“เรือ่งการจดัการความรูเ้หด็พื้นบา้น” ใหม้ากขึน้ 
อนัจะส่งผลใหค้นในชุมชนไดเ้หน็ความส าคญัของป่า สิง่แวดลอ้ม อนัเป็นฐานของการพฒันาเหด็ป่า 
และความยัง่ยนืดา้นอาหารของชุมชน 
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2. ควรมกีารศกึษาและพฒันากระบวนการเรยีนรูก้ารเพาะเหด็เลยีนแบบธรรมชาตโิดยใช้
ภมูปิญัญาพืน้บา้นใหม้ากขึน้ เพือ่เพิม่ความหลากหลายของเหด็ใหม้ากขึน้ อกีทัง้เป็นการพฒันาในแง่
วชิาการ รายได ้และอาชพีทีห่ลากหลายและยัง่ยนื 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 หน่วยงานภาครฐัควรสนับสนุนงบประมาณดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรปา่ไม ้และใหร้างวลั
ส าหรบัคนปลูกปา่ปลกูเหด็ใหม้ากขึน้ เพือ่เป็นการสรา้งแรงบนัดาลใจใหค้นหนัมาปลูกต้นไมม้ากขึน้ 
อนัจะส่งผลต่อการสรา้งระบบนิเวศน์ทีม่คีวามสมบรูณ์ ลดผลกระทบอนัจะเกดิขึน้จากมลภาวะต่างๆ 
ในอนาคต และควรรบีเร่งในการผลกัดนัใหเ้กดิธนาคารต้นไม ้(Tree Bank) โดยเรว็อนัจะส่งผลดต่ีอ
ระบบสิง่แวดลอ้มของประเทศและของโลกต่อไป 

กิตติกรรมประกาศ  
 บทความวิจัยนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจยัเรื่อง “การจดัการความรู้ชุมชนเพื่อพัฒนา
เครือข่ายการเรียนรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 1” โดยได้ร ับ
งบประมาณสนับสนุนการวจิยัจากส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553 ดงันัน้ คณะผู้วจิยัจงึใคร่ขอขอบพระคุณคณะผู้บรหิารส านักงานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ 
คณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัอุบลราชธานีทุกๆ ท่าน ทีไ่ดใ้หก้ารสนบัสนุน และใหโ้อกาสส าหรบัทมีวจิยั
ในสรา้งองค์ความรูผ้่านกระบวนการวจิยั อนัจะน าไปสู่การจดัการความรูภู้มปิญัญาทีม่คีวามเขม้แขง็
ยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต อีกทัง้เป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่ ดีมีประสิทธิภาพ
 นอกจากนัน้ คณะผูว้จิยัใคร่ขอขอบพระคุณสมาชกิชุมชน ผูน้ าชุมชนทัง้สองชุมชน สมาชกิ
เครอืข่าย ตลอดทัง้ผู้ที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งทุกคน ที่ได้กรุณาเสยีสละเวลาในการเขา้ร่วมกจิกรรมการ
เรยีนรู ้จนกระทัง่ส่งผลใหง้านวจิยันี้ส าเรจ็ลุล่วงตามวตัถุประสงคท์ุกประการ 
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