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บทที ่1 

 

บทน ำ 
 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ภูมิทัศน์วฒันธรรมหรือ  Cultural Landscape เป็นแนวความคิดในการจ ากัดความของมรดก
วฒันธรรมประเภทหน่ึงซ่ึงเป็นพฒันาการของการบูรณาการระหว่างธรรมชาติและวฒันธรรม
ส าหรับประเทศไทยแนวความคิดเร่ืองภูมิทศัน์วฒันธรรมเป็นท่ีแพร่หลายอยา่งมากในระยะหลายปี
ท่ีผา่นมาไดมี้หลายหน่วยงานไดเ้ร่ิมมีการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิทศัน์วฒันธรรมในหลายพื้นท่ี
ในประเทศไทย    แต่ถึงกระนั้นการบริหารจดัการหรือการอนุรักษ์ภูมิทศัน์วฒันธรรมก็ยงัมีค าถาม
และมีความสับสนในประเด็นท่ีวา่ “ ภูมิทศัน์วฒันธรรมคืออะไร”  

จาก  Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention 2005 ของ
องค์การยูเนสโก  (UNESCO) ภูมิทัศน์วฒันธรรมคือทรัพย์สินทางวฒันธรรมท่ีแสดงถึงการ
ผสมผสานเช่ือมโยงระหว่างมนุษยแ์ละธรรมชาติ   เป็นพฒันาการของสังคมมนุษยแ์ละการตั้งถ่ิน
ฐานผ่านกาลเวลาภายใตอิ้ทธิพลของขอ้จ ากดัทางกายภาพหรือเป็นส่ิงท่ีเห็นไดจ้ากส่ิงแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติและแรงขบัเคล่ือนทางวฒันธรรมเศรษฐกิจและสังคมท่ีสืบเน่ืองกนัมา1 

จากความหมายภูมิทศัน์วฒันธรรมจึงท าให้เกิดพื้นท่ีท่ีมีกิจกรรมทางวฒันธรรมมามากมายหลาย
พื้นท่ีซ่ึง บ้านแม่ก าปอง อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นอีกหมู่บ้านท่ีมีเอกลักษณ์โดดเด่น
แตกต่างจากหมู่บ้านอ่ืนทั่วไปมายาวนาน เป็นหมู่บ้านเล็กๆทามกลางหุบเขา ห่างจากตัวเมือง
เชียงใหม่ประมาณ 50 กิโลเมตร ลักษณะพื้นท่ีส่วนใหญ่ 90% เป็นพื้นท่ีภูเขา มีความสูงจาก
ระดบัน ้ าทะเล 1300 เมตร จากเม่ือ 200 ปีท่ีผา่นมา พ่ออุย้มา ก้ิงแกว้ ชาวบา้นบา้นดอกแดง  อ าเภอ
ดอยสะเก็ด  จงัหวดัเชียงใหม่  ไดเ้ดินทางเขา้ป่าเพื่อหาพื้นท่ีเหมาะสมกบัการท าสวนชา ไดพ้บพื้นท่ี
บริเวณบา้นแม่ก าปองน้ีเหมาะสมแก่การปลูกตน้ชา ด้วยสภาพดินท่ีดี มีป่าไมอุ้ดมสมบูรณ์และมี
อากาศหนาวเยน็ตลอดปี จึงไดบุ้กเบิกพื้นท่ีน้ีท าสวนชา เม่ือญาติพี่นอ้งเห็นวา่พื้นท่ีมีการปลูกชาไดดี้

                                                        
1 หทัยา สิริพฒันากลุ, “ ภูมิทศัน์วฒันธรรม ?” , จุลสารอีโคโมสไทย ปีท่ี 2550 ฉบบั เมษายน – กรกฎาคม 
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จึงอพยพยา้ยตามมา   เม่ือมีประชากรมากข้ึนจึงเกิดการจดัตั้งพื้นท่ีน้ีเป็นหมู่บา้น ช่ือว่าแม่ก าปอง                  
ชุมชนแม่ก าปองจึงเป็นชุมชนท่ีมีวิถีชีวิตผกูพนักบัชาหรือเม่ียงเป็นอยา่งยิ่ง ทั้งการเพาะปลูกชาและ
การผลิตเม่ียงรายใหญ่ของภาคเหนือท่ีส่งขายทัว่ทั้งจงัหวดัเชียงใหม่ ล าปาง และจงัหวดัใกลเ้คียง2   
เป็นหมู่บ้านท่ีเกิดจากการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อการปลูกชา  พืชท่ีมีความส าคญักับวิถีชีวิตชาว 
ลา้นนา และมีภูมิปัญญาในการผลิตเม่ียงการรับประทานเม่ียงอยูใ่นวฒันธรรมลา้นนามาอยา่งชา้นาน 
วนัส าคญัหรือประเพณีของชาวชนบทท่ีมีข้ึน ไม่วา่จะเป็นงานวดั งานศพ งานข้ึนบา้นใหม่ หรืองาน
บุญต่าง ๆ จะพบเห็นชีวิตความเป็นอยูท่ี่เรียบง่าย แสดงถึงวิถีชีวิตท่ีกลมกลืนกบัธรรมชาติ ไม่วา่จะ
เป็นเร่ืองความเช่ือ พิธีการ หรืออาหารการกิน อาหารการกินของชาวชนบทภาคเหนือในสมยัก่อน 
เช่น อาหารประเภทขนมขบเค้ียวต่าง ๆ มีให้เลือกไม่มากเช่นในปัจจุบนั ผูค้นโดยเฉพาะผูใ้หญ่จึง
นิยมอมเม่ียงและสูบบุหร่ีใบตองแหง้ หลงักินขา้วปลาอาหารเสร็จแลว้ 

การอมเม่ียงสะท้อนถึงวฒันธรรมการกินและการรับแขกของชาวชนบทภาคเหนือ ถ้าใครไปถึง 
เรือนชานตอ้งตอ้นรับ ในสมยัก่อนทุกบา้นจะมีเม่ียงและบุหร่ีใบตองแหง้ไวติ้ดบา้นเรือน จะนิยมวาง
ไวท่ี้เต๋ิน (ลาน/ห้องโถง ภายในบ้าน) แขกไปใครมาก็ต้องยกมาต้อนรับพร้อมน ้ าเย็น ๆ จากน ้ าต้น 
(คนโท) กบักระบวยเล็ก ๆ ใหด่ื้มกินไดอ้ยา่งช่ืนจิตจากน ้าใจเจา้บา้น 

เม่ียง คือ ใบชาชนิดหน่ึง จะชอบข้ึนในเขตป่า ภูเขาสูง อากาศเยน็ ในจงัหวดัล าปางจะพบไดใ้นเขต
ต าบลแจซ้อ้น อ าเภอเมืองปาน โดยชาวบา้นจะเก็บใบอ่อนของตน้เม่ียงน ามาน่ึงแลว้หมกัไวป้ระมาณ 
2-3 เดือน เม่ียงจะออกรสเปร้ียว ออกมนัเล็กนอ้ย ยิ่งอมหรือเค้ียวยิง่อร่อย จะมีกล่ินหอมเฉพาะ ปกติ
จะน าใบเม่ียงท่ีหมกัแลว้ขนาดพอค า ใส่เกลือเล็กนอ้ย ห่อเป็นค าแลว้อม ถา้ใครชอบรสหวานก็จะน า
น ้ าเช่ือมใส่ไปดว้ย บางคนอาจใส่ขิงดอง มะพร้าวคัว่ ก็จะไดเ้ม่ียงท่ีมีรสชาติหวาน เปร้ียว เค็ม และ
มนัอร่อย เป็นอาหารวา่งหรือของขบเค้ียวยามนัง่คุยกนัฉนัเพื่อนบา้นไดเ้ป็นอยา่งดี      

เม่ียง เม่ืออมจนหมดรสชาติแลว้จะเหลือ ข้ีเม่ียง (กากเม่ียง) ผูค้นจะคายข้ีเม่ียงทิ้งบริเวณโคนตน้ไม้
จากการสังเกตลักษณะการอมเม่ียง ท่ี เหลือกากเม่ียงท่ีไม่มีประโยชน์แล้ว  ชาวบ้านจึงน าไป
เปรียบเทียบกบัคนท่ีท าตวัไร้สาระไม่มีประโยชน์ คนเช่นน้ีมกัจะถูกเรียกวา่ คนข้ีเม่ียง จะเป็นคนท่ี
น่ารังเกียจของคนทัว่ไป 

 
 

                                                        
2 สุภาวิณี  ทรงพรวาณิชย,์  เร่ืองเล่าของคนแม่ก าปอง, (เชียงใหม่ : ส านกัพิมพส์ านกังานกองทุนสนบัสนุนงานวจิยั
(สกว.), 2548). 
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เมี่ยงแก้ง่วงนอน 

แกง่้วงนอนเวลาท างานเน่ืองจากในเม่ียงมี มีคาเฟอีน 3-4% และ แทนนิน 7-15% แทนนินมีฤทธ์ิใน
การยบัย ั้งการท างานของเอนไซม์ในกระเพาะอาหาร หากกินเขา้ไปมากจะท าให้รู้สึกทอ้งอืด หรือ
ทอ้งผกู มีอาการเหมือนกบัการด่ืมน ้าชา 

เมี่ยงช่วยคลำยควำมก ำหนัด  

พระ ภิกษุในพระพุทธศาสนาฉันท์เม่ียงไดใ้นเวลาวิกาล เพื่อช่วยคลายความก าหนดั เร่ืองมีว่าคร้ัง
หน่ึงมีพระภิกษุรูปหน่ึงเกิดความก าหนดัอยา่งรุนแรงใน ระหวา่งการเดินทางไปเผยแผพุ่ทธศาสนา 
เห็นใบเม่ียงข้ึนอยูข่า้งทางจึงเด็ดมาเค้ียว ดว้ยความฝาดของใบเม่ียงท าให้ความก าหนดั  ท่ีมีอยูค่ลาย
ลง ดว้ยเหตุน้ีจึงถือวา่เม่ียงเป็นยาชนิดหน่ึง พระภิกษุจึงฉนัทไ์ดแ้มย้ามวกิาล 

เมี่ยงเป็นของรับแขก 

เม่ียงใช้ตอ้นรับแขกในงานต่างๆ มีงานศพ งานกินแขกแต่งงาน งานปอยหลวง งานปอยน้อย ชาว
เหนือจะจดัเม่ียงตั้งไวต้อ้นรับ ก่อนวนังานชาวบา้นจะมาช่วยกนัท าเม่ียงเป็นค า ๆ ขา้งในใส่เกลือเม็ด 
ห่อดว้ยใบตองกล้วย ส าหรับเล้ียงพระและชาวบา้น เวลาจะกินก็จะหยิบเอาคนละ 1 ค าแกใ้บตอง
ออกแลว้จึงอม เม่ียงท่ีจดัเพื่อเล้ียงแขกน้ีจะมีวิธีห่อหลายรูปแบบ บางแบบห่อดว้ยใบมะพร้าว ใบท่ี
คาดมดัท าเป็นรูปดอก บางวิธีเม่ือห่อแล้วร้อยต่อกนัเป็นตบั ส าหรับเม่ียงท่ีท าให้คนในครอบครัว 
เช่นเมียท าให้ผวัไปกินเม่ือเวลาออกไปท านาท่ีกลางทุ่ง จะท าแบบง่ายๆ ใช้ใบตองห่อแล้วขมวด
ปลาย เรียกวา่ “ขอดเหม้ียง” 
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ภำพที ่1.1 แสดงตวัอยา่งการห่อเม่ียงหวานห่อหุม้ดว้ยใบมะพร้าว และใบตองน ามาร้อยเรียงกนัเป็น
พวง หรือใส่ขนัไวเ้พื่อรองรับแขกในงานพิธีต่าง ๆ ในลกัษณะท่ีหลากหลาย 

 
เม่ียงจะขายเป็นก า ขนาดเท่าหน่ึงก ามือเป็นรูปทรงส่ีเหล่ียมจตุัรัส ราคาก าละไม่ก่ีบาท ซ้ือแลว้จะ
น าไปห่อใบตอง น าใส่ภาชนะ เช่น จานหรือถาด พร้อมเกลือเม็ด เตรียมไวร้อรับแขกผูม้าเยือน หรือ
ส าหรับเจา้บา้นยามวา่งไดข้บเค้ียวเล่น  บางบา้น จะห่อเม่ียงท่ีพร้อมกินไวเ้ป็นค า ๆ ดว้ยใบตองสด 
แลว้ใชไ้มเ้สียบตรงกลางเหมือนเสียบลูกช้ิน ก็จะสะดวกกบัผูกิ้นมากยิง่ข้ึน 

ยงัก่อใหเ้กิดอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัเม่ียงข้ึนมากมาย เช่น คนดองเม่ียง หลงัจากท่ีไดใ้บเม่ียงสดมาแลว้ ก็
จะน าไปน่ึงใหสุ้ก น ามามดัเป็นก าดว้ยตอกท่ีท าจากไมไ้ผ ่เส้นบาง กวา้ง ประมาณ 1-1.50 เซนติเมตร 
น าไปวางเรียงอยา่งสวยงามเป็นระเบียบในก๋วย (เข่ง) เม่ียง เพื่อรอขายต่อไป คนสานเข่งจะมีศิลปะ
การสาน เข่ง จะเหลาไมไ้ผใ่ห้บางพอขนาดท่ีจะสานเข่งได ้จะสานไขวก้นัไปมา ห่าง ๆ มีตาเป็นรูป 
หา้เหล่ียม ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางเข่งประมาณ 1 - 1.5 ฟุต สูงประมาณ 2 ฟุต ก่อนจะบรรจุเม่ียงลงใน
เข่ง ชาวบา้นจะนิยมใช้ ใบตองตึงรองกน้และดา้นขา้งของเข่ง ใบตองตึงจะน่ิม ทนทานไม่ฉีกขาด
ง่าย  พ่อคา้เม่ียง  จะเป็นพ่อคา้คนกลางท่ีรับซ้ือเม่ียงมาจากชาวบา้นท่ีมีอาชีพดองเม่ียงขาย จะน าไป
ขายส่งแม่คา้ตามตลาดต่าง ๆ ในตวัจงัหวดั   มา้ต่างเม่ียง  เป็นตน้ ตลอดจน ภูมิปัญญาทางดา้นวิถี
ชีวิตและภูมิทศัน์วฒันธรรมข้ึน เกิดเป็นพื้นท่ีท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมท่ีมีคุณค่าแสดงให้เห็นถึง
ระบบวนเกษตรดั้ งเดิมท่ีบรรพบุรุษของคนในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ตอนเหนือเรียนรู้จาก
ธรรมชาติและน ามาปฏิบติัมาชา้นาน เป็นระบบเพาะปลูกท่ีผสมผสานระหวา่งป่าไม ้เกษตรและเล้ียง
สัตว ์ท่ีมุ่งการผลิตอาหารส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อชีวติและรักษาสมดุลของส่ิงแวดลอ้ม มากกวา่ผลิตสินคา้ วีถี
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ท่ีมีความสมดุลน้ีไดช่้วยสรรคส์ร้างภูมิทศัน์และวถีีชีวิตวฒันธรรมอนังดงามระหวา่งมนุษยชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

ชาท่ีใช้ในการผลิตเม่ียง มี ช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า Camellia sinensis (L.) Kuntze var. assamica 
(Mast.) Kitam  ช่ือวงศ์  Theaceae  เป็นพืชท่ีปลูกมาช้านานในพื้นท่ีสูงภาคเหนือตอนบน โดยปลูก
ไวส้ าหรับบริโภคภายในครัวเรือน (ของคบเค้ียว) ส่วนใหญ่จะปลูกเม่ียง จะอยูใ่ตร่้มเงาของตน้ไม้
ใหญ่ตามเชิงเขา ในการปลูกเม่ียงจะไม่มีการตดัไม ้หรือท าลายป่า สภาพพื้นท่ีท่ีปลูกเม่ียงอยูท่ี่ความ
สูงจากระดบัน ้าทะเล ตั้งแต่ 300-1,000 เมตร  

การเก็บเม่ียงของชาวแม่ก าปองปัจจุบนัมีอยูเ่กือบตลอดปีโดยใบเม่ียงในแต่ละช่วงเวลาจะมีคุณภาพ
ไม่เหมือนกนั ช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคม จะเป็นช่วงท่ีชาวบา้นวา่งจากการเก็บเก่ียวเม่ียง ชาวบา้น
ก็จะใช้เวลาในช่วงน้ีจดัเตรียมอุปกรณ์ท่ีจะน ามาใช้ในการเก็บเก่ียวคร้ังต่อไป การเก็บเม่ียงควรเก็บ
เพียงคร่ึงใบในอดีตใชมื้อเด็ด ปัจจุบนัทีการพฒันาใหก้ารเก็บเก่ียวเร็วข้ึนโดย น าใบมีดโกนเช่ือมกบั
ห่วงวงกลม เป็นปลอกใส่น้ิวช่วยในการเก็บเก่ียว เม่ือเก็บเก่ียวเม่ียงมาไดแ้ลว้ก็จะน ามาน่ึงจนใบเม่ียง
สุก แลว้น าไปหมกัในขั้นตอนต่อไปชาวบา้นส่วนใหญ่จะไม่หมกัเองเน่ืองในแต่ละวนัเก็บเม่ียงได้
ไม่มากพอท่ีจะหมกั ชาวบา้นจะน าเม่ียงท่ีน่ึงแลว้ไปขายแก่ตวัแทนชาวบา้นท่ีรับซ้ือเม่ียงไปหมกัอีก
ทอดหน่ึง 

เม่ียง อยู่ในวฒันธรรมลา้นนาตั้งแต่อดีต จากหลกัฐานท่ีปรากฏพบในค าอ่านศิลาจารึกของวดัพระ
ธาตุหริภุญไชย จงัหวดัล าพูน จารึกเม่ือ พ.ศ.2043 สมยัพญาแก้วเป็นกษตัริยเ์ชียงใหม่ มีพระราช
ศรัทธาสร้างหอมณเฑียรธรรมพร้อมทั้งคมัภีร์ไวท่ี้วดัพระธาตุหริภุญไชย เม่ือสร้างเสร็จแลว้ไดถ้วาย
เคร่ืองบูชาต่าง ๆ และได้ถวายเงินจ านวน 1,100 เงิน เพื่อให้เอาดอกเบ้ียเป็นค่าหมากและเม่ียงบูชา
พระธรรม3 แสดงให้เห็นวา่เม่ียงมีบทบาทในวิถีชีวิตลา้นนามีมาอย่างช้านาน เป็นทั้งของประกอบ
พิธีกรรมต่าง ๆ และเป็นของวา่งหลงัอาหารของชาวลา้นนา    

อยา่งไรก็ตามแมเ้ม่ียงแสดงใหเ้ห็นถึงคุณค่าทางวฒันธรรมในลา้นนา แต่ก็ประสบกบัปัญหาในหลาย 
ๆ ด้าน  ดงัปรากฏในงานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบัเม่ียงหลายเร่ือง แสดงให้เห็นถึงปัญหา ท่ีเกิดข้ึนใน
ปัจจุบนัคือ  ความนิยมในการบริโภคเม่ียงไดล้ดลงตามกระแสวฒันธรรมจากภายนอกส่งผลใหค้วาม
ตอ้งการเม่ียงลดลงมาก ทั้งมีการอพยพเขา้มาท างานในตวัเมืองและคนรุ่นหลงัท่ีไดรั้บการศึกษาใน
ระดบัสูงข้ึนก็ไม่ไดส้นใจจะกลบัไปท าการผลิตเม่ียงอีก ท าให้เกิดการขาดแคลนแรงงานในการผลิต

                                                        
3 ฉ ่า ทองค าวรรณ , “ค าอ่านศิลาจารึกวดัพระธาตุ มุมตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัล าพนู จ.ศ.862 (พ.ศ.2043)",
ศิลปากร, หนา้ 60 -68 
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เม่ียงรวมถึงรายไดสุ้ทธิจากการผลิตเม่ียงน้อยลงจนอาจไม่เพียงพอต่อค่าใชจ่้ายในการยงัชีพอย่างมี
คุณภาพตามความเหมาะสมได ้ ประกอบกบัอิทธิพลการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ในบาง
พื้นท่ีซ่ึงท าให้มีความตอ้งการซ้ือพื้นท่ีป่าเม่ียงจากบุคคลภายนอกเพื่อพฒันาเป็นบา้นพกัตากอากาศ
และรีสอร์ทเพิ่มมากข้ึน4  ดงักรณีของชุมชนป่าเม่ียง บา้นแม่ก าปอง อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 
ในช่วงประมาณปี 2544 มีคนภายนอกชุมชนเขา้มาซ้ือท่ีป่าเม่ียงไปกว่า 200 ไร่   คิดเป็น ร้อยละ 8 
ของพื้นท่ีทั้ งหมดและมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอนัเน่ืองมาจากการเปิดเส้นทางท่องเท่ียวน ้ าพุร้อน  สัน
ก าแพง – ป่าเม่ียงแม่ก าปอง–อุทยานแห่งชาติแจซ้้อน ป่าเม่ียงจึงไม่ได้เป็นสภาพป่าธรรมชาติท่ี
สมบูรณ์ดงัเดิมอีกต่อไป พื้นท่ีป่าเม่ียงไดแ้ปรเปล่ียนเป็นรีสอร์ทและสวนผลไมช้นิดอ่ืน อาทิเช่น 
ล้ินจ่ี ล าไย เป็นตน้และในบางพื้นท่ีแมย้งัไม่มีการเปล่ียนสภาพแต่ชุมชนโดยรอบก็ไม่มีสิทธิหรือ
อ านาจเขา้ไปจดัการพื้นท่ีป่าเม่ียงของคนภายนอกท่ีเขา้มาซ้ือเหล่านั้นได ้ ซ่ึงต่างจากการท่ีคนใน
ชุมชนเป็นเจา้ของมีกฎระเบียบการจดัการป่าเม่ียงร่วมกนัสภาวการณ์ขา้งตน้น้ีไดก้ลายเป็นปัญหา
ส าคญัท่ีหน่วยงานทอ้งถ่ินใหค้วามสนใจและเร่งแกไ้ข5 

จากปัจจยัหลายประการท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ไดก้ระทบต่อรูปแบบการใชพ้ื้นท่ีการพึ่งพาประโยชน์จาก
ป่าเม่ียงพื้นท่ีสวนเม่ียงดั้งเดิมไม่สามารถขยายพื้นท่ีเพิ่มข้ึนไดอี้ก  ชุมชนสวนเม่ียงยงัคงผลิตในพื้นท่ี
สวนดั้งเดิมของตนไดบ้างพื้นท่ีเจา้ของมีการปรับเปล่ียนเป็นลกัษณะของสวนไมผ้ลเช่น ล้ินจ่ี ล าไย 
มะม่วงแทนสวนเม่ียงเดิมนอกจากนั้นปัจจยัต่าง ๆ  ท่ีกล่าวขา้งตน้อาจส่งผลให้วฒันธรรมชุมชนป่า
เม่ียงและการด ารงอยูข่องป่าเม่ียงส้ินสุดลงไดเ้ช่นเดียวกบัทรัพยากรป่าไมโ้ดยรวมของประเทศ6 

ดว้ยเหตุน้ีผูศึ้กษาจึงมีความสนใจในการศึกษาในหัวขอ้เร่ือง “การศึกษาเพื่อการจดัการอนุรักษ์และ
พฒันาชุมชนป่าเม่ียง บ้านแม่ก าปอง  อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม” โดยท่ีศึกษาถึงประวติัศาสตร์  วิถีชีวิต  สภาพแวดลอ้ม สังคมวฒันธรรม
ของชุมชนป่าเม่ียง จากอดีตถึงปัจจุบนั และการผลิตเม่ียงอนัเป็นทรัพยากรทางวฒันธรรมท่ีมีคุณค่า 

                                                        
4 ใบชา วงศต์ุย้, “การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนท่ีมีต่อกิจกรรมการท่องเท่ียวแบบ
บา้นพกัชุมชน: กรณีศึกษาบา้นแม่ก าปองก่ิงอ าเภอแม่ออนจงัหวดัเชียงใหม่”,  วทิยานิพนธ์ปริญญาโท สาขาวชิา
การจดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้มบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2546 
5 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยแกว้, 2548, “รายงานการเสียภาษีท่ีดิน ต าบลหว้ยแกว้ ก่ิงอ าเภอแม่ออน จงัหวดั
เชียงใหม่ ปี 2548” 
6 เนาวรัตน์ ลินพิศาล , “การประเมินความยัง่ยนืและปัจจยัท่ีมีผลต่อความยัง่ยนืของชุมชนป่าเม่ียงในภาคเหนือของ
ประเทศไทย”,  วทิยานิพนธ์วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2551 
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ตลอดจนถึงสภาพปัญหาด้านต่าง ๆ ของชุมชนป่าเม่ียง บ้านแม่ก าปอง  เพื่อหาแนวทางในการ
อนุรักษแ์ละพฒันาพื้นท่ีทางมรดกทางวฒันธรรมน้ีใหเ้ป็นทรัพยากรทางวฒันธรรมท่ีคงอยู ่ คู่ชุมชน
สืบต่อไป 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.2.1  เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมา  วิถีชีวิต  สภาพแวดลอ้ม และสังคมวฒันธรรมของชุมชนป่า
เม่ียงและการผลิตเม่ียงของชุมชน บา้นแม่ก าปอง อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 

1.2.2  เพื่อศึกษาถึงสภาพการณ์และปัญหาการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชุมชน
ป่าเม่ียง บา้นแม่ก าปอง 

1.2.3  เพื่อเสนอแนวทางการศึกษาเพื่อการจดัการอนุรักษ์และพฒันาชุมชนป่าเม่ียง บา้นแม่ก า
ปอง  อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

 
1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.3.1 ท าให้ทราบ ประวติัความเป็นมา วิถีชีวิต สภาพแวดล้อม และสังคมวฒันธรรมของ
ชุมชนป่าเม่ียงและการผลิตเม่ียงของชุมชน บ้านแม่ก าปอง อ าเภอแม่ออน จงัหวดั
เชียงใหม่ 

1.3.2  ท าให้ทราบถึงสภาพปัญหา และความเหมาะสมด้านต่าง ๆ ของชุมชนป่าเม่ียง            
บา้นแม่ก าปอง ในการเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

1.2.3 น าขอ้มูลไปใชเ้สนอแนวทางการศึกษาเพื่อการจดัการอนุรักษแ์ละพฒันาชุมชนป่าเม่ียง 
บา้นแม่ก าปอง  อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม 

 
1.4   ขอบเขตกำรศึกษำ 

1.4.1 ขอบเขตเน้ือหา 
ประวติัความเป็นมา  วิถีชีวิต  สภาพแวดลอ้ม สังคมวฒันธรรมและการผลิตเม่ียงของ
ชุมชนป่าเม่ียง บ้านแม่ก าปอง อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อเสนอแนวทาง
การศึกษาเพื่อการจดัการอนุรักษแ์ละพฒันาชุมชนป่าเม่ียง บา้นแม่ก าปอง  อ าเภอแม่ออน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
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1.4.2 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี 

การศึกษาคร้ังน้ีไดค้รอบคลุมพื้นท่ีชุมชนป่าเม่ียง บา้นแม่ก าปอง อ าเภอแม่ออน หมู่ท่ี 3  
ต าบลหว้ยแกว้  จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
1.5 นิยำมศัพท์ 

ชุมชนป่ำเมี่ยงบ้ำนแม่ก ำปอง หมายถึง ชุมชนชาวไทยลา้นนาผูสื้บทอดการท าป่าเม่ียงแบบดั้งเดิมท่ี
อยู่ ร่วมกับ ป่ าโดยไม่ บุ ก รุกท าลาย ตระหนัก ถึ งสิท ธิแห่ งการมี ส่ วน ร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  มีความรู้ภูมิปัญญาเก่ียวกบัการประกอบอาชีพเก่ียวกบัเม่ียง อาศยัอยูท่ี่บา้นแม่
ก าปอง ต าบลหว้ยแกว้ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 

ภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนป่ำเมี่ยง หมายถึง มรดกทางวฒันธรรมท่ีมีฐานรากมาจากธรรมชาติ มี
ส่ิงแวดลอ้มเก่ียวกบัเม่ียงเป็นบริบทของการกระท าหรือกิจกรรมของมนุษย ์ในดา้นการใช้พื้นท่ี วิถี
ชีวิต เป็นตน้ อนัเป็นเอกลกัษณ์ ในท่ีน้ีคือการเป็นชุมชนท่ีปลูกชาและผลิตเม่ียงซ้ึงเป็นอาชีพหลกัท่ี
ก่อใหเ้กิดชุมชนแม่ก าปอง ทั้งรูปธรรมและนามธรรม 
 
1.6  กำรน ำเสนอผลกำรศึกษำ 

บทที ่1 บทน ำ  
น าเสนอท่ีมาและความส าคญัของการศึกษา เร่ือง การศึกษาชุมชนป่าเม่ียง  บา้นแม่ก าปอง อ าเภอแม่ออน  
จงัหวดัเชียงใหม่  เพื่อการอนุรักษ์และพฒันาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
วตัถุประสงคข์องการศึกษา  ประโยชน์ท่ีไดค้าดวา่จะไดรั้บ ขอบเขตของการศึกษา  และนิยามศพัทท่ี์
ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี 

บทที ่2 แนวคิด ทฤษฎ ีและงำนวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
เป็นการศึกษาค้นควา้และน าเสนอสถานะภาพความรู้ท่ีเก่ียวกบั แหล่งมรดกวฒันธรรม แนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัศกัยภาพของ ชุมชนป่าเม่ียง บา้นแม่ก าปอง อ าเภอแม่ออน จงัหวดั
เชียงใหม่ การพฒันา และแนวทางการจดัการแหล่งมรดกวฒันธรรม ตลอดจนเอกสารต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ีพร้อมทั้งน าเสนอกรอบแนวคิดการศึกษา  
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บทที ่3 วธีิด ำเนินกำรศึกษำ 
เป็นบทท่ีน าเสนอถึง กระบวนการและวิธีการท่ีศึกษาคร้ังน้ี ประกอบด้วยรูปแบบการศึกษา
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง เคร่ืองมือในการศึกษา การด าเนินการ วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล การ
วเิคราะห์ขอ้มูลตลอดจนการน าเสนอผลการศึกษา 

บทที ่4  ชุมชนป่ำเมี่ยงกบัภูมิทศัน์วฒันธรรม บ้ำนแม่ก ำปอง อ ำเภอแม่ออน จังหวดัเชียงใหม่ 
เป็นบทท่ีน าเสนอถึง การศึกษาศกัยภาพและความเขม้แข็งของชุมชน ประวติัความเป็นมา วิถีชีวิต  
สภาพแวดลอ้ม และสังคมวฒันธรรม การท าท าเม่ียงคุณค่ารวมถึงสภาพปัญหาดา้นต่าง ๆ ของชุมชน
ป่าเม่ียง บา้นแม่ก าปอง อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ถึงความเหมาะสมปัญหาในการเป็นแหล่ง
เรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  

บทที่ 5 แนวทำงกำรศึกษำเพื่อกำรจัดกำรอนุรักษ์และพัฒนำชุมชนป่ำเมี่ยง บ้ำนแม่ก ำปอง  อ ำเภอแม่
ออน จังหวดัเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม 
หารูปแบบเส้นทางการเดินชมป่าเม่ียงและแหล่งท าเม่ียง วิธีการการท าเม่ียงเพื่อเรียนรู้คุณค่าวิถีชีวิต
และมรดกวฒันธรรมท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของชาวป่าเม่ียง เสนอแนวทางการจดัการ ภูมิทศัน์วฒันธรรม
ในชุมชนป่าเม่ียง เพื่อการอนุรักษ์และพฒันาชุมชนป่าเม่ียงให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม โดยน าเสนอในรูปแบบของ เส้นทางการท่องเท่ียวตวัอยา่งคู่มือการท่องเท่ียว ศูนยบ์ริการ
ขอ้มูลเชิงซ่ึงจะสอดคลอ้งกบับริบททางวฒันธรรมและศกัยภาพของชุมชน ท่ีเป็นผลจากการศึกษา
ในบทท่ีผา่นมา 

บทที ่6 สรุปผลกำรศึกษำ 
ในบทน้ี เป็นการน าเสนอสรุปสาระส าคัญของการศึกษาคร้ังน้ี  อภิปรายผลการศึกษา และ
ขอ้เสนอแนะต่าง ๆ 

 
 

 


