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ป่าเม่ียง เป็นการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อการปลูกชา  พืชท่ีมีความส าคญักบัวิถีชีวติชาว ลา้นนา และมี
ภูมิปัญญาในการผลิตเม่ียง การรับประทานเม่ียงอยู่ในวฒันธรรมลา้นนามาอย่างช้านาน วนัส าคญั
หรือประเพณีของชาวชนบทท่ีมีข้ึน ไม่วา่จะเป็นงานวดั งานศพ งานข้ึนบา้นใหม่ หรืองานบุญต่าง ๆ 
จะพบเห็นชีวิตความเป็นอยู่ท่ีเรียบง่าย แสดงถึงวิถีชีวิตท่ีกลมกลืนกบัธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง
ความเช่ือ พิธีการ หรืออาหารการกิน อาหารการกินของชาวชนบทภาคเหนือในสมยัก่อน เช่น 
อาหารประเภทขนมขบเค้ียวต่าง  ๆ  มีให้เลือกไม่มากเช่นในปัจจุบนั ผูค้นโดยเฉพาะผูใ้หญ่จึงนิยม
อมเม่ียงและสูบบุหร่ีใบตองแหง้ หลงักินขา้วปลาอาหารเสร็จแลว้ 

ผลการศึกษาพบวา่ บา้นแม่ก าปอง อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ แมว้า่หมู่บา้นแม่ก าปองจะมีการ
วางต าแหน่งตวัเองให้การเป็นหมู่ท่องเท่ียวชุมชนอนัเน่ืองมาจากปัจจยัท่ีเก้ือหนุนในการเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากกระแสการท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่มท่ีหันมาให้ความสนใจกบัการท่องเท่ียวชุมชน 
เพื่อมุ่งเน้นประโยชน์ให้การท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือในการจดัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้
ย ัง่ยืน แต่ก็ยงัขาดซ่ึงทิศทางท่ีชดัเจนและส่งเสริมมูลค่า ฟ้ืนฟูประเพณีวฒันธรรมวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน เพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีดี การท่องเท่ียวชุมชนยงัขาดการให้ความส าคญักบัเม่ียงซ่ึงเป็น
วฒันธรรมของชุมชนท่ีมีเอกลกัษณ์ ทั้งป่าเม่ียงท่ีมีปัจจยัเก้ือหนุนใหส้ภาพป่าอุดมสมบูรณ์ท่ีจะท าให้
หมู่บา้นเป็นหมู่บา้นท่องเท่ียวเชิงนิเวศ วิถีชีวิตการท าเม่ียงท่ีจะท าให้หมู่บา้นเป็นหมู่บา้นท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรม แนวทางของการอนุรักษ์และพฒันาชุมชนป่าเม่ียง บา้นแม่ก าปอง อ าเภอแม่ออน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  เป็นชุมชนท่ีท าการปลูกและผลิต



 

จ 

เม่ียงส่งขายในพื้นท่ี จงัหวดัเชียงใหม่ และใกลเ้คียง ปัจจุบนัการท าเม่ียงลดนอ้ยลงท าให้เหลือแหล่งท่ีท า
ไม่ก่ีแห่ง ท าให้ป่าเม่ียงถูกทอดทิ้ง วสัดุอุปกรณ์ถูกปล่อยทิ้งแต่กระนั้นก็เหลือคนท าเม่ียงและป่าเม่ียง
จ านวนหน่ึง ขณะเดียวกนัชุมชนแม่ก าปอง ได้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ดว้ยสภาพอากาศท่ีดี
และปัจจยัสนบัสนุนการท่องเท่ียวหลายอยา่ง แต่ก็ยงัมีปัญหาเม่ือนกัท่องเท่ียวเขา้มาท่องเท่ียวในชุมชน 
ก็มีสถานท่ีท่องเท่ียวไม่มากนกั ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาจึงเสนอแนวทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม บา้นแม่ก าปองให้มุ่งเน้นการเรียนรู้และท่องเท่ียวป่าเม่ียงและวฒันธรรมการท าเม่ียง ซ่ึงเป็น
วถีิชีวติของชาวแม่ก าปองแต่โบราณ  

ผูศึ้กษาพบว่าภายในชุมชนป่าเม่ียงนั้นอุดมไปด้วยประวติัศาสตร์ศิลปะและวฒันธรรมท่ีมีคุณค่า
หลากหลายดา้นไม่วา่จะเป็นคุณค่าต่อวถีิชีวิตผูค้นในชุมชน คุณค่าของภูมิปัญญา การอนุรักษคุ์ณค่า
ดา้นความเช่ือ  การสร้างและพฒันาให้ชุมชนได้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ใน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชนในชุมชนป่าเม่ียงชุมชนมีความพร้อมในการรักและหวงแหนทรัพยากร
ทางวฒันธรรม เม่ือชุมชนตอ้งเขา้มาดูแลการท่องเท่ียวด้วยตนเอง ชุมชนเขม้แข็งพอประกอบกบั
ทกัษะในชุมชนท่ีมีศกัยภาพในด้านการท่องเท่ียวอยู่แลว้เพียงเพิ่มคุณค่าดา้นวฒันธรรมให้คนใน
ชุมชนเห็นคุณค่าของตวัเองจะท าให้เป็นการสร้างเร่ืองราวเพื่อเพิ่มมูลค่าของชุมชนข้ึนและไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ท าให้มีเงินหมุนเวียนคนในชุมชนจะเกิดความเข้มแข็งข้ึนและสามารถ
จดัเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ผูศึ้กษาคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางท่ีดีหากปฏิบติัตาม
แนวทางน้ี เพราะจะเป็นการเพิ่มศกัยภาพบา้นแม่ก าปองให้ดีข้ึน ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีได้ใช้แนวคิด
ทฤษฎี 1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน 2) แนวคิดการท่องเท่ียวมรดกวฒันธรรมอย่าง
สร้างสรรค์ 3) แนวคิดการฟ้ืนฟูภูมิทศัน์วฒันธรรม ประกอบการศึกษาตลอดจนไดข้อ้คิดเห็นจาก
ภาคประชาชนมาประกอบซ่ึงคาดหวงัวา่แนวทางน้ีน่าจะน าไปปฏิบติัไดแ้ละเกิดประโยชน์แก่ชุมชน
แม่ก าปอง ต่อไป 
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ABSTRACT 

 
Pha-Mieng was the use of lands for tea planting. Tea was the plant which was important to the 
way of life of Lanna people who had local wisdom in Mieng production (fermented tea leaves). In 
addition, Mieng eating had been in Lanna culture for a long time and for important days or 
villages’ festivals such as temple fairs, funerals, new house ceremony or any other ceremonies, it 
was found that simple way of life was harmonious to nature such as believes or foods and the 
ancient northern foods like snacks were not various like those in present days. So people liked to 
serve Mieng or dried banana leaf cigarettes after meals. 

The study results showed that although Mae Kam Pong village, Mae-On district, Chiang Mai 
province put its position to be tourism village upon many supportive factors to be a tourist 
attraction, resulted from specific groups of tourists who were interested in community tourism to 
emphasize the usefulness of tourism to be a tool for sustainable natural resource conservation, it 
was still lack of accurate direction in supporting values and restoring cultural way of life of people 
in the community. In order to be a good tourist attraction, the community tourism did not 
emphasize the importance of Mieng which was the unique community culture, including its 
supportive factor for abundant forest so the village could be the ecotourism village. The way of 
life in making Mieng could make the cultural tourism village and the guideline for conserving and 
developing Pa-Mieng community at Mae Kam Pong Village, Mae-On district, Chiang Mai 
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province to be a learning center and cultural tourism and a community which had the plantation of 
Mieng and the production of Mieng to distribute in Chiang Mai area and nearby. Presently, Mieng 
making decreased to a few maker, thus, Pamieng was abandoned as well as the equipment was 
also abandoned. Nevertheless, there were some Mieng maker and their Pamieng, meanwhile Mae 
Kam Pong was natural tourist attraction with the nice weather and many supportive factors. 
However, there was still difficulties when tourists visited the community, there were not many 
tourist attraction points. Therefore, the author suggested in this study the guideline for learning 
and traveling in cultural tourism at Mae Kam Pong village to emphasize Pamieng learning and 
traveling along with Mieng making culture which was Mae Kam Pong villagers’ the ancient way 
of life. 

The author found that in Pamieng community was plenty of art and cultural history which valued 
in many aspects i.e. values for people’s way of life, local wisdom, believes, building and 
developing community to be a learning and cultural tourism place. With the relation between 
communities in Pamieng community, they were ready to love and cherish cultural resource when 
the communities had roles to run the tourism themselves. In addition, the community was strong 
enough with the capacity of the community skill in term of tourism. We could just add more 
cultural value for community then they could see their self-value, therefore, they had idea to add 
more community values and received economic advantages. For instance, they had more income 
and the community was strong and could be a learning and cultural traveling point. The author 
thought that this could be a good guideline to follow as it would improve the capacity of Mae 
Kam Pong village. The author applied the theories i.e. 1) villagers’ participation, 2) creative 
cultural heritage tourism idea, 3) cultural scenery restoration idea to use in the study and also the 
opinions from the population, expecting that this guideline could be practical and useful for Mae 
Kam Pong village. 

 
 


