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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
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5.1 สรุ ปผลการวิจัย
การศึ ก ษาและส ารวจเห็ ด ตามธรรมชาติ ในพื้ น ที่ ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ ริ ม จัง หวัด
เชี ยงใหม่ ด้วยการสัมภาษณ์ ผูร้ ู้ ในช่ วงตั้งแต่วนั ที่ 18 มิถุนายน 2559 ถึ งวันที่ 18 กรกฎาคม 2559
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้ จากการสัมภาษณ์ผูร้ ู้จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.15 ของประชากรทั้งหมด
ส่ วนใหญ่เป็ นวัยกลางคน ถึ งอาวุโส พบข้อมูลเห็ดทั้งหมด 40 ชนิ ด โดยเป็ นเห็ดรับประทานได้ 28
ชนิ ด ได้แก่ เห็ ดซาง เห็ ดก่อ เห็ ดน้ าหมึก เห็ ดพุงหมูใหญ่ เห็ ดโคน เห็ ดขลาหมา เห็ ดหล่มกระเขียว
เห็ ดดกรวยเกล็ดทอง เห็ ดผึ้ง เห็ ดหู หนู เห็ ดหน้าม่วง เห็ ดขอนขาว เห็ ดฟานเหลื องทอง เห็ ดฟาน
น้ าตาลแดง เห็ ดแดง เห็ดถ่านใหญ่ เห็ดถ่านเล็ก เห็ดเผาะ เห็ดตีนตุ๊กแก เห็ ดก้อนกรวด เห็ ดห้า เห็ ด
กระโดง เห็ ดไข่ห่าน เห็ ดปอดม้า เห็ ดขมิ้น เห็ ดข้าวตอก เห็ ดขิง และเห็ ดข่า และเห็ ดที่รับประทาน
ไม่ได้หรื อเห็ ดพิ ษ 12 ชนิ ด ได้แก่ เห็ ดกระโดงตี นต่ า เห็ ดรู ประฆัง เห็ ดร่ างแห เห็ ดทรามิเตส เห็ ด
จวักงู เห็ ดกี บสัตว์ เห็ ดกระปุกแป้ งเห็ ดกรวย เห็ ดไข่เน่ า เห็ ดระโงกหิ น เห็ ดกระด้าง และเห็ ดขอน
แดง ซึ่ งกลุ่ ม นั ก วิ จ ัย ได้ จ ัด ท าระบบฐานข้ อ มู ล เห็ ด ประกอบด้ ว ยชื่ อ ทั่ว ไป ชื่ อ ท้ อ งถิ่ น ชื่ อ
ภาษาอังกฤษ ประเภท แหล่งที่เกิด ช่ วงเวลาที่เกิด ชื่ อวิทยาศาสตร์ อับดับ วงศ์ สกุล ลักษณะทัว่ ไป
และรู ปภาพ และจัดทาคู่มือเห็ ด ซึ่ งมีขอ้ มูลเห็ ดเหมือนในฐานข้อมูล และในการศึกษาและทาการ
วิจยั ในครั้งนี้ ก็ได้มีอุปสรรคบางอย่างเช่น ช่วงเวลาในการทาการศึกษาและเก็บข้อมูลในครั้งนี้ เป็ น
ช่ ว งฤดู ห นาว ซึ่ งโดยธรรมชาติ ข องเห็ ด มัก จะเกิ ด และมี ม ากในช่ ว งฤดู ฝ นใน ช่ ว งตั้ง แต่ เดื อ น
พฤษภาคม – เดือนตุลาคม ดังนั้นจึงไม่สามารถสารวจเห็ดในพื้นที่จริ งได้ โดยได้รับข้อมูลจากการ
เก็บข้อมูลกับผูร้ ู ้ในพื้นที่ตาบลสะลวง
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5.2 ปัญหาและอุปสรรค
5.2.1 ในการบันทึกข้อมูลเห็ ดที่ได้จากการสัมภาษณ์ ผรู ้ ู ้ที่เชี่ ยวชาญเรื่ องเห็ ดในท้องถิ่ นนั้น
จะได้ชนิ ดของเห็ ดไม่ครบ รายละเอียดไม่เพียงพอ และข้อมูลที่ได้อาจมีความคลาดเคลื่อน ดังนั้น
การนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์กบั เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเห็ด เพื่อจาแนกชนิดของเห็ด ชื่อท้องถิ่น ชื่ อ
ภาษาอังกฤษ และคุณลักษณะบางประการของเห็ด จึงทาได้ยาก และชนิ ดของเห็ด เมื่อนาเห็ดแต่ละ
ชนิ ด มาเปรี ยบเที ยบกับ สารานุ กรมเห็ ด พบว่า เห็ ดบางชนิ ดที่ ผูร้ ู ้ ส ามารถระบุ ได้เพี ยงชนิ ดเดี ยว
สามารถแยกชนิ ดของเห็ดได้อีก เช่น เห็ดขมิ้น แบ่งออกเป็ น 2 ชนิ ด คือ เห็ดขมิ้นน้อย และ เห็ดขมิ้น
ใหญ่
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5.2.2 ตาบลสะลวงมีพ้นื ที่บริ เวณกว้าง ทาให้ชนิดของเห็ดในแต่ละพื้นที่อาจมีความแตกต่าง
กัน เนื่องจากสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ และอีกประการคือ ผูร้ ู้สนใจเฉพาะเห็ดที่คุน้ เคยและเห็ด
ที่พบบ่อยตามพื้นที่ต่าง ๆ และเคยนามารับประทานเท่านั้นจึงทาให้ผรู้ ู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่ องเห็ด
ในท้องถิ่นไม่ได้กล่าวถึงเห็ดในบางชนิด
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5.3 การนาผลงานไปใช้ ประโยชน์
ฐานข้อมู ล ที่ ไ ด้ส ามารถเป็ นแหล่ งเรี ย นรู ้ ท างธรรมชาติ และใช้เป็ นข้อ มู ล ในการจัด ท า
หลักสู ตรท้องถิ่นของโรงเรี ยนที่ต้ งั อยู่ในพื้นที่ศึกษา และบริ เวณใกล้เคียงได้ ซึ่ งจะไม่เพียงแต่เป็ น
ประโยชน์แก่ทอ้ งถิ่นเท่านั้น แต่ยงั เอื้อประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อการวางแผนพัฒนาประเทศอย่าง
ยัง่ ยืนและมัน่ คงต่อไป
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5.4 ข้ อเสนอแนะ
5.4.1 ควรมีการทาระบบเพิ่มเติมเพื่อให้รองรับภูมิปัญญาในเรื่ องอื่นด้วย เนื่ องจากในพื้นที่
ตาบล สะลวงมีภูมิปัญญาท้องถิ่นอยูม่ ากมาย
5.4.2 ควรมีการประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ ให้รู้จกั แพร่ หลาย และ
สามารถเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ทางธรรมชาติได้
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