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บทที ่5 

 

การศึกษาเพือ่การจดัการอนุรักษ์และพฒันาชุมชนป่าเมี่ยง บ้านแม่ก าปอง 
อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม 
 
บทน้ีเป็นการศึกษาเพื่อเสนอแนวทางการศึกษาเพื่อการจดัการอนุรักษ์และพฒันาชุมชนป่าเม่ียง บา้น
แม่ก าปอง  อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมซ่ึง
ประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

  5.1   การศึกษาเพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการศึกษาเพื่อการจดัการอนุรักษ์และพฒันา
ชุมชนป่าเม่ียง บา้นแม่ก าปอง  อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม 
   5.1.1 สภาพปัญหาของการอนุรักษ์และพฒันาชุมชนป่าเม่ียง บา้นแม่ก าปอง อ าเภอ  
แม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 
   5.1.2   การศึกษาและเก็บขอ้มูลความคิดเห็นของภาคประชาชนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
กบัชุมชนป่าเม่ียง 
   5.1.3   แนวคิดหรือทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี 
   5.1.4   การศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการศึกษาเพื่อการจัดการ
อนุรักษแ์ละพฒันาชุมชนป่าเม่ียง บา้นแม่ก าปอง  อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

  5.2.   เสนอแนวทางการศึกษาเพื่อการจดัการอนุรักษแ์ละพฒันาชุมชนป่าเม่ียง บา้นแม่ก าปอง  
อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
 
  ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
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5.1  การศึกษาเพือ่หาแนวทางทีเ่หมาะสมในการศึกษาเพือ่การจัดการอนุรักษ์และพฒันาชุมชนป่าเมี่ยง 
บ้านแม่ก าปอง  อ าเภอแม่ออน จังหวดัเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม 
 
  5.1.1 สภาพปัญหาของการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนป่าเมี่ยง บ้านแม่ก าปอง อ าเภอแม่ออน 
จังหวดัเชียงใหม่ 

จากการศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบนัและวิถีชีวิตของชุมชนป่าเม่ียง  พบวา่ชุมชนป่าเม่ียง       
บ้านแม่ก าปองเป็นชุมชนท่ีมี คุณค่าเป็นอย่างมาก มีมรดกวัฒนธรรมท่ีชัดเจน มี
รายละเอียดดงัน้ี 
(1)  มรดกทางวฒันธรรมท่ีเป็นรูปธรรม คือ ลกัษณะการใชพ้ื้นท่ีของชุมชนท่ีมีเอกลกัษณ์ 

สถาปัตยกรรมท่ีสอดคล้องกบัวิธีชีวิตชุมชนการท าเม่ียง ผลิตผลจากการใช้วิถีชีวิต
แบบชุมชนป่าเม่ียง  

(2) มรดกวฒันธรรมท่ีเป็นนามธรรม คือ  วิถีชีวิต ภูมิปัญญาการเกษตรกรรมของชุมชน
การท าเม่ียง ท่ีนบัวา่เป็นเอกลกัษณ์ท่ีส าคญัและโดดเด่นของพื้นท่ีแม่ก าปองแห่งน้ี
เป็นอยา่งมาก และปัญหาท่ีเกิดกบัพื้นท่ีคือ  
   ดา้นบุคลากร คือคนในพื้นท่ีไม่เห็นความส าคญัของวถีิชีวิตชุมชนป่าเม่ียง  
   ดา้นการสืบทอด คือขาดผูสื้บทอดในการด ารงชีวติวฒันธรรมเก่ียวกบัชุมชนป่า

เม่ียงและขาดเคร่ืองมือในการให้ความรู้ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการเป็นชุมชน
ท่ีมีบริบทชุมชนเก่ียวกบัเม่ียงเพื่อหาแนวทางการอนุรักษ์และพฒันาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  

 
  5.1.2 การศึกษาและเก็บข้อมูลความคิดเห็นของภาคประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ชุมชนป่าเมี่ยง 

หวัขอ้น้ีเป็นการศึกษาและเก็บขอ้มูลของภาคประชาชนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัชุมชน
ป่าเม่ียง เพื่อทราบความคิดเห็นถึงแนวทางในการอนุรักษ์และพฒันาชุมชนป่าเม่ียง   
บา้นแม่ก าปอง อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม ดว้ยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ในประเด็นการสนทนา
เก่ียวกบัแนวทางการอนุรักษ์และพฒันาชุมชนป่าเม่ียง บา้นแม่ก าปอง อ าเภอแม่ออน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ซ่ึงเป็นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากการสนทนาของผูใ้หข้อ้มูล  
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ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม คือกลุ่มตวัอย่าง (Sample) ท่ีใช้วิธีการคดัเลือก โดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่าง (Sampling) แบบจงใจ (Purposive Sampling) เพราะต้องการข้อมูลจากผู ้มี
ส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัทางการการอนุรักษแ์ละพฒันาชุมชนป่าเม่ียง รวมจ านวน 10 
คน ประกอบดว้ย ผูใ้หญ่บา้นบา้นแม่ก าปอง มคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ผูป้ระกอบการเก่ียวกบั
เม่ียงและกรรมการหมู่บา้นเป็นตน้ 
1. นายพรมมินทร์ พวงมาลา  ผูใ้หญ่บา้น 
2. นายจ ารัส  ไทยสมุทร รองประธานกรรมการหมู่บา้น 
3. นายยทุร  ขนัยา  เลขานุการหมู่บา้น 
4. นายสุเทพ กิติคุณ  เหรัญญิก 
5. นายแกว้  ก่ิงแกว้ กรรมการหมู่บา้น 
6. นายอนนัต ์ ไทยกรณ์ กรรมการหมู่บา้น 
7. นายสุรพล ก้ิงแกว้ กรรมการหมู่บา้น 
8. นายประดิษฐ์ ถมมา  กรรมการหมู่บา้น 
9. นายบุญเลิศ ไทยกรณ์ กรรมการหมู่บา้น 

การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) คร้ังน้ี ใช้สถานท่ีสนทนาคือ วดัคนัธาพฤกษา 
เวลาในการสนทนากลุ่มประมาณ 2 ชั่วโมง โดยมีผูศึ้กษาท าหน้าท่ีเป็นผูด้  าเนินการ
สนทนา (Moderater) ในประเด็นการสนทนาเก่ียวกบัแนวทางการศึกษาเพื่อการจดัการ
อนุรักษ์และพฒันาชุมชนป่าเม่ียง บา้นแม่ก าปอง  อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

ซ่ึงการสนทนากลุ่มคร้ังน้ี สรุปไดว้่า การท่ีจะศึกษาเพื่อการจดัการอนุรักษ์และพฒันา
ชุมชนป่าเม่ียง บา้นแม่ก าปอง  อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ควรมีแนวทางการด าเนินการดงัน้ี 
(1)  ภาคประชาชนใน ชุมชนป่าเม่ียงบา้นแม่ก าปอง ตอ้งมีบทบาทและส่วนร่วมใน

การด าเนินการอนุรักษ์และพฒันาชุมชนป่าเม่ียง  บา้นแม่ก าปอง อ าเภอแม่ออน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ในขอบข่ายท่ี
สามารถจะท าไดต้ามกฎหมาย และมีทิศทางเดียวกนัในการด าเนินการ 

(2)  ป่าเม่ียงและการท าเม่ียงเป็นส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมดั้งเดิมท่ีเป็นเอกลกัษณ์
ของชุมชนป่าเม่ียงบ้านแม่ค  าปอง เป็นวฒันธรรมและส่ิงแวดล้อมท่ีมีคุณค่า 
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จะตอ้งท าการอนุรักษรั์กษาคุณค่าของป่าเม่ียงและการท าเม่ียงไว ้ดว้ยส านึกและ
ความร่วมมือของภาคประชาชนในชุมชน 

(3)   เพื่อใหป่้าเม่ียงและการท าเม่ียง ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนป่าเม่ียงด ารงคงอยูไ่ด้
อย่างย ัง่ยืน  จ  าเป็นต้องมีการพัฒนาให้เกิดประโยชน์เพื่อเพิ่มพูนมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้แก่ชุมชน  โดยการจดัการให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม 

(4) ชุมชนป่าเม่ียงบ้านแม่ค  าปองมีศกัยภาพและความเขม้แข็ง  สามารถช่วยเหลือ
ตวัเองได้  แต่จ าเป็นตอ้งได้รับการสนับสนุนด้านส่ือการเรียนรู้และส่ิงอ านวย
ความสะดวกของการท่องเท่ียว  จากส่วนราชการและองค์การปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในพื้นท่ี  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และท่องเท่ียวมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
  5.1.3   แนวคิดหรือทฤษฏีทีเ่กีย่วข้องกบัการศึกษาคร้ังนี้ 

แนวคิดท่ีผูศึ้กษาจะน ามาใชป้ระกอบการเสนอแนวทางการศึกษาเพื่อการจดัการอนุรักษ์
และพฒันาชุมชนป่าเม่ียง บา้นแม่ก าปอง  อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมคร้ังน้ี  คือ แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชน แนวคิดการท่องเท่ียวมรดกวฒันธรรมอย่างสร้างสรรค์  และแนวคิดการฟ้ืนฟู
ภูมิทศัน์วฒันธรรม  ตามท่ีเสนอไวใ้นบทท่ี 2   

 
5.1.4  การวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการศึกษาเพื่อการจัดการอนุรักษ์และพัฒนา

ชุมชนป่าเมี่ยง บ้านแม่ก าปอง  อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 
เป็นขั้นตอนของการศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการศึกษาเพื่อการ
จดัการอนุรักษแ์ละพฒันาชุมชนป่าเม่ียง บา้นแม่ก าปอง  อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมซ่ึงจะมีขั้นตอนของการพิจารณา
ตามล าดบั  ดงัน้ี 
(1)   น าผลการศึกษาในบทท่ีผา่นมาซ่ึงท าให้เห็นสภาพปัญหาของการอนุรักษแ์ละ

พฒันาชุมชนป่าเม่ียง บา้นแม่ก าปอง อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ตามขอ้ 
5.1.1 มาประกอบการพิจารณาวเิคราะห์ 

(2)   ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของประชาชน  และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัชุมชนป่า
เม่ียง เพื่อทราบความคิดเห็นถึงแนวทางในการศึกษาเพื่อการจดัการอนุรักษ์และ
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พฒันาชุมชนป่าเม่ียง บ้านแม่ก าปอง  อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ให้เป็น
แหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ดว้ยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) ในประเด็นการสนทนาเก่ียวกับแนวทางการศึกษาเพื่อการจดัการ
อนุรักษแ์ละพฒันาชุมชนป่าเม่ียง บา้นแม่ก าปอง  อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ตามขอ้ 5.1.2 ในท่ีน้ีผูศึ้กษามี
ความเห็นสอดคลอ้งกบัความคิดและขอ้เสนอแนะจากการสนทนากลุ่มดงักล่าว 

(3)   ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของประชาชน  และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัชุมชนป่า
เม่ียงดงักล่าวนั้น  จะสอดคลอ้งกบัแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน   
แนวคิดการท่องเท่ียวมรดกวฒันธรรมอยา่งสร้างสรรค ์ และแนวคิดการฟ้ืนฟูภูมิ
ทศัน์วฒันธรรม  ตามท่ีเสนอไวใ้นบทท่ี 2   

ผูศึ้กษาได้น าข้อมูลทั้ งสามเร่ืองดังกล่าวประมวลและวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางท่ี
เหมาะสมในการศึกษาเพื่อการจดัการอนุรักษ์และพฒันาชุมชนป่าเม่ียง บา้นแม่ก าปอง  
อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  ซ่ึงได้
ขอ้สรุปและลงความเห็นเสนอแนวทางการศึกษาเพื่อการจดัการอนุรักษ์และพฒันา
ชุมชนป่าเม่ียง บา้นแม่ก าปอง  อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ดงัน้ี 
ก.   การอนุรักษ์และพฒันาชุมชนป่าเม่ียง บ้านแม่ก าปอง อ าเภอแม่ออน จงัหวดั

เชียงใหม่  ภาคประชาชนใน ชุมชนป่าเม่ียงบ้านแม่ก าปอง ตอ้งมีบทบาทและ
ส่วนร่วมอยา่งส าคญัในฐานะท่ีเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและไดรั้บผลกระทบอยา่ง
ส าคญั 

ข.   แนวทางของการศึกษาเพื่อการจดัการอนุรักษ์และพฒันาชุมชนป่าเม่ียง บา้นแม่ก า
ปอง  อ าเภอแม่ออน จังหวดัเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม  ควรจดัการในรูปแบบของการพฒันาให้เป็นแหล่งเรียนรู้คุณค่าของ
ป่าเม่ียงและการท าเม่ียง ตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชนป่าเม่ียง  และการท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรมป่าเม่ียงและการท าเม่ียง ตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชนป่าเม่ียง  เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการท่องเท่ียวท่ีมีอยูแ่ลว้ให้ม่ีคุณภาพและเป็นประโยชน์ในทาง
เศรษฐกิจแก่ชุมชนมากข้ึน   

ค.   การด าเนินงานอนุรักษ์และพฒันาชุมชนป่าเม่ียงบา้นแม่ก าปอง  แมว้า่ชุมชนป่า
เม่ียงบา้นแม่ค  าปองจะมีศกัยภาพและความเขม้แข็ง  สามารถช่วยเหลือตวัเองได ้ 
แต่จ าเป็นตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนดา้นส่ือการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวก
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ของการท่องเท่ียว  จากส่วนราชการและองค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี  
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และท่องเท่ียวมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
5.2   แนวทางการศึกษาเพือ่การจัดการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนป่าเมี่ยง บ้านแม่ก าปอง  อ าเภอแม่ออน 
จังหวดัเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 

หวัขอ้น้ีเป็นการเสนอแนวทางของการศึกษาเพื่อการจดัการอนุรักษแ์ละพฒันาชุมชนป่าเม่ียง บา้นแม่ก า
ปอง  อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  ให้ เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงว ัฒนธรรม   ซ่ึง
ประกอบดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ ดงัน้ี 

 
  5.2.1   การอนุรักษ์และพฒันาอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน 

ชุมชนป่าเม่ียงบา้นแม่ค  าปอง  เป็นชุมชนท่ีมีศกัยภาพและความเขม้แข็ง  และมีสภาพ
เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงอยู่แลว้  ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาภาคประชาชนในชุมชน
ไดมี้การรวมตวักนัจดัตั้งคณะกรรมการของชุมชน  เพื่อวางมาตรการ  ควบคุมดูแลการ
ท่องเท่ียวภายในชุมชนให้เกิดความเรียบร้อยและรักษาคุณภาพมาตรฐาน  แต่การ
ท่องเท่ียวส่วนใหญ่ในชุมชนบา้นแม่ก าปอง  มีลกัษณะเป็นการท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ  
เน่ืองจากมีสภาพเป็นชุมชนท่ีตั้ งอยู่บนภูเขาสูงและมีส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ  
ตลอดจนอากาศท่ี ดี   จึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี มีนักท่องเท่ียวทั้ งชาวไทยและ
ต่างประเทศเดินทางมาท่องเท่ียวและพกัผอ่นเป็นจ านวนมาก  แต่เป็นการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศน์ท่ีมุ่งเนน้การอนุรักษท์างธรรมชาติ 

การพฒันาบา้นแม่ก าปอง อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม โดยเสนอแนวทาง ซ้ึงเป็นการแกไ้ขปัญหาการด าเนินงาน สืบ
เน่ืองมาจากบทท่ีผา่นมา โดยเสนอแนวทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย อยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ซ่ึงผลท่ีไดน้ั้นคือการศึกษาเพื่อการจดัการอนุรักษแ์ละพฒันาชุมชนป่า
เม่ียง บา้นแม่ก าปอง  อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรม โดยการใช้การจดัการแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหรือชุมชน 
รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมทางวฒันธรรม เป็นการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ 

แต่ส าหรับป่าเม่ียงและการท าเม่ียงในชุมชนบ้านแม่ก าปอง  ซ่ึงเป็นวิถีชีวิตและ
เอกลกัษณ์ส าคญัของชุมชนบา้นแม่ก าปอง  ไม่ไดรั้บความสนใจและน ามาพฒันาใชใ้ห้
เกิดประโยชน์มากนกั  ขณะเดียวกนัอาชีพการท าป่าเม่ียงและปลูกเม่ียงของชุมชนบา้น
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แม่ก าปอง  เร่ิมลดนอ้ยลง  จึงท าให้สภาพของป่าเม่ียงถูกปล่อยทิ้งรกร้าง และอาชีพการ
ท าเม่ียงก็ถูกทอดทิ้ง  เหลือน้อยลง  เน่ืองจากความนิยมในการกินเม่ียงน้อยลง   ดว้ย
เหตุน้ีผูศึ้กษาจึงเสนอให้ใช้ป่าเม่ียงและการท าเม่ียง ซ่ึงเป็นวฒันธรรมส าคญัท่ีเป็นวิถี
ชีวติของชุมชนบา้นแม่ก าปอง  มาจดัการอนุรักษแ์ละพฒันาให้เกิดประโยชน์  โดยการ
ส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  ดว้ยวธีิการจดัการอยา่งมีส่วน
ร่วมของชุมชนท่ีเป็นรูปธรรม  ดงัมีขอ้เสนอและแนวทางของการด าเนินกิจกรรม คือ 
(1) รูปแบบการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท าเมี่ ยงและป่าเมี่ ยง                

บ้านแม่ก าปอง 
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการท่องเท่ียวในชุมชนบา้นแม่ก าปองให้เกิด
ความน่าสนใจและมีคุณภาพมากข้ึน  จึงเสนอให้เพิ่มกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรมป่าเม่ียงและวฒันธรรมการท าเม่ียงของชุมชนบา้นแม่ก าปองข้ึน  ซ่ึงมี
แนวทางของการจดัการและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ดงัน้ี 
(1.1) การจัดท าศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมป่าเมี่ยงและ

การท าเมี่ยง 
ในการท่ีจะจดัการการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมป่าเม่ียงและการท า
เม่ียง-ของชุมชนบ้านแม่ก าปอง บรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพ  
จ าเป็นตอ้งท าการจดัท าศูนยข์อ้มูลการเรียนรู้ และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม
ป่าเม่ียงและการท าเม่ียงข้ึนในชุมชนบา้นแม่ก าปอง เพื่อเป็นแหล่งขอ้มูลให้
เกิดความรู้ความเขา้ใจเป็นเบ้ืองตน้  ซ่ึงการด าเนินการควรเป็นการจดัการ
อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนจดัท าข้ึนเอง หรือขอรับการสนับสนุนจาก
องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นท่ีสนับสนุนโดยมีแนวทางการ
ด าเนินงานดงัน้ี 
(1.1.1) สถานที่และอาคารในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้และท่องเที่ยว

เชิงวฒันธรรมป่าเมี่ยงและการท าเมี่ยง 
ผู้ศึกษามีความเห็นสมควรใช้ศาลาว ัดคันธาพฤกษา ซ่ึงเป็น
ศูนยก์ลางของชุมชนและนกัท่องเท่ียวมกัแวะชม  เป็นสถานท่ีจดัท า
เป็นศูนยข์อ้มูลการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมป่าเม่ียงและ
การท าเม่ียงในคร้ังน้ี   
วดัคนัธาพฤกษา  ตั้งอยู่บริเวณกลางหมู่บา้นแม่ก าปองหมู่3 ต าบล
ห้วยแก้ว อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ สภาพการในปัจจุบัน 
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ศาลาบ าเพ็ญประโยชน์ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ควรจะปรับปรุงให้ มี
ส่วนบริการขอ้มูลเพิ่มเติมอีกส่วนหน่ึงเพื่อให้เป็นบริการการเรียนรู้
และท่องเท่ียว เก่ียวกบั ประวติัศาสตร์ หรือ วิถีชีวิต รวมถึงวตัถุจดั
แสดงท่ีน่าสนใจ จดัแสดงในบริเวณศาลาบ าเพญ็ประโยชน์ เพื่อให้
เกิ ด เป็ นแห ล่ ง เรียน รู้และท่ อง เท่ี ยว เชิ งว ัฒ นธรรมอย่าง มี
ประสิทธิภาพ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5.1 แสดงลกัษณะวหิารของวดัคนัธาพฤกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่5.2 แสดงต าแหน่งสถานท่ีจดัท าศูนยก์ารเรียนรู้การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมบา้นแม่ก าปอง 



 

 135 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5.3 แสดงใหเ้ห็นถึงพื้นท่ีใชส้อยต่าง ๆ ภายในวดัคนัธาพฤกษา  
 

(1.1.2) แนวทางการจัดท า ศูน ย์ข้อมูลการเรียน รู้และท่องเที่ ยวเชิ ง
วฒันธรรมป่าเมี่ยงและการท าเมี่ยง 
1)  หัวเร่ืองและโครงเร่ืองการจัดแสดงศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้และ

ท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 
หัวเร่ืองและโครงเร่ืองการจดัแสดงศูนยข์อ้มูลการเรียนรู้และ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมป่าเม่ียงและการท าเม่ียง บา้นแม่ก าปอง  
ประกอบไปด้วยเน้ือหาท่ีแสดงถึงประวติัความเป็นมาของ
ชุมชนป่าเม่ียง  การปลูกเม่ียง  และการท าเม่ียง ตลอดจน
ผลิตภณัฑจ์ากเม่ียงและใบชา 
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ภาพที ่5.4 แสดงวถีิชีวติการท าเม่ียง 
 

2) อาคารและแผนผงัของการจัดแสดง 
การจัดแสดงของศูนย์ข้อมูลการเรียน รู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม  ผูศึ้กษาเสนอให้ใช้ศาลาวดัคนัธาพฤกษา ซ่ึงเป็น
อาคารโถงว่าง   อาคารดงักล่าวมีขนาดกวา้งประมาณ 5 เมตร  
ยาวประมาณ 12 เมตร  ซ่ึงเหมาะสมจะใชเ้ป็นสถานท่ีจดัแสดง
ขอ้มูลเพราะเป็นศูนยก์ลางของชุมชนและนกัท่องเท่ียวมกัแวะชม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5.5 แสดงศาลาบ าเพญ็ประโยชน์ของวดัคนัธาพฤษา 
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3)  แนวทางของบทนิทรรศการ 

แน วท างของบท นิท รรศการศู น ย์ข้อมู ล ดั งก ล่ าว   จ ะ
ประกอบดว้ย 
ก. ประวติับา้นแม่ก าปอง 
ข. วิถีชีวิตและการค้าของคนบ้านแม่ก าปองกับการปลูกต้น

เม่ียงและการท าเม่ียง 
ค. สภาพทางธรรมชาติของป่าเม่ียงและการปลูกเม่ียง 
ง. การท าเม่ียงและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัเม่ียง 

4)   แผนผงัการจัดแสดงและการออกแบบนิทรรศการ 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5.6 แสดงแผนผงัการจดัแสดง 
 

4.1)  ประวติับา้นแม่ก าปอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5.7 แสดงลกัษณะบอร์ดนิทรรศการประวติัความเป็นมาชุมชน 
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4.2)  วิถีชีวิตและการคา้ของคนบา้นแม่ก าปองกบัการปลูกตน้
เม่ียงและการท าเม่ียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5.8 แสดงลกัษณะบอร์ดนิทรรศการ วถีิชีวิตและการคา้ของคนบา้นแม่ก าปอง 
กบัการปลูกตน้เม่ียงและการท าเม่ียง 

 
4.3)  สภาพทางธรรมชาติของป่าเม่ียงและการปลูกเม่ียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5.9 แสดงลกัษณะบอร์ดนิทรรศการ สภาพทางธรรมชาติของป่าเม่ียงและการปลูกเม่ียง 
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4.4) การท าเม่ียงและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัเม่ียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5.10 แสดงลกัษณะบอร์ดนิทรรศการ การท าเม่ียงและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัเม่ียง 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
                                              ก่อน                    หลงั 
 

ภาพที ่5.11 แสดงใหเ้ห็นถึงสภาพอาคารเก่า ก่อนและหลงัท่ีจะถูกปรับปรุง  
เพื่อเป็นศูนยข์อ้มูลการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมป่าเม่ียงและการท าเม่ียง 
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(1.2) การปรับปรุงและพฒันาป่าเมี่ยง เพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเทีย่ว 
(1.2.1) การปรับปรุงสวนป่าเมี่ยง 

เน่ืองจากป่าเม่ียงส่วนใหญ่ของชุมชนบา้นแม่ก าปองในปัจจุบนั
อยูห่่างไกลชุมชนมาก และถูกปล่อยทิ้งไว ้ เน่ืองจากปัจจุบนัไม่มี
ใครดูแล  เพราะการท าเม่ียงนอ้ยลง  ในการจดัเส้นทางการเรียนรู้
และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมป่าเม่ียงและการท าเม่ียงของชุมชน
บา้นแม่ก าปอง  จึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเลือกสถานท่ีป่าเม่ียงสัก
แห่งหน่ึงท่ีอยูไ่ม่ไกลจากชุมชนบา้นแม่ก าปอง  ท าการพฒันาและ
ปรับปรุงภูมิทศัน์วฒันธรรมให้เหมาะสม  เพื่อส าหรับเป็นแหล่ง
เรียนรู้และท่องเท่ียวป่าเม่ียง  ซ่ึงในการพฒันาและปรุงภูมิทศัน์
วฒันธรรมป่าเม่ียง  ควรเป็นการด าเนินการอย่างมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน  โดยมีแนวทางโดยสังเขปคือ จดัหาพื้นท่ีป่าเม่ียง
ใหส้ะดวกแก่การเยีย่มชมลกัษณะของป่าเม่ียง 

(1.2.2)  ทีต่ั้งและสภาพในปัจจุบัน 
ตั้งอยู่ในแนวเส้นทางการท่องเท่ียวท่ีได้จดัไวเ้พื่อเป็นตวัอย่าง
สภาพป่าเม่ียง ต้นเม่ียง และส่ิงแวดล้อมของป่าเม่ียงโดยรวม 
เพื่อให้เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5.12 ผงัต าแหน่งบริเวณท่ีตั้งบริเวณวดัสถานท่ีจดัแสดงภูมิทศัน์ป่าเม่ียง 
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 (1.2.3)  ลกัษณะสถานทีต่ั้ง  
พื้นท่ีสวนเม่ียงธรรมชาติในเส้นทางการท่องเท่ียวภาพ  จาก
ลกัษณะของสภาพพื้นท่ีของป่าเม่ียง ปรับปรุงภูมิทศัน์ให้เอ้ือต่อ
การเรียนรู้โดยจดัท าทางเดินและป้ายน าชม ต่าง ๆ ของส่วนเม่ียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5.13 แสดงภาพภูมิทศัน์ภายในสวนเม่ียง 
 

(1.3)  รายการเส้นทางการเรียนรู้วัฒนธรรมการท าเมี่ยงและป่าเมี่ยงของชุมชน
หมู่บ้านแม่ก าปอง 
ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาเสนอรายการเส้นทางการเรียนรู้วฒันธรรมการ
ท าเม่ียงและป่าเม่ียงของชุมชนหมู่บ้านแม่ก าปอง  ซ่ึงประกอบด้วย
สถานท่ีเรียนรู้และท่องเท่ียวต่าง ๆ ดงัน้ี 

จุดท่ีหน่ึง  ศูนยข์อ้มูลการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมป่าเม่ียงและ
การท าเม่ียง  ณ  วดัคนัธาพฤกษา  กลางชุมชนบา้นแม่ก าปอง  ศึกษาชมศา
สนสถานลา้นนาภายในวดัคนัธาพฤกษา  และศึกษาขอ้มูลป่าเม่ียงและ
การท าเม่ียงของชุมชนบา้นแม่ก าปอง 
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จุดท่ีสอง  การเรียนรู้และท่องเท่ียวป่าเม่ียง  บริเวณป่าใกล้หมู่บ้าน  ซ่ึง
เป็นป่าเม่ียงของชุมชนบ้านแม่ก าปองมาแต่โบราณ  และปัจจุบันภาค
ประชาชนในชุมชนไดร่้วมกนัปรับปรุงภูมิทศัน์ใหเ้หมาะสม  เพื่อให้เป็น
แหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวป่าเม่ียง  ซ่ึงการการเรียนรู้และท่องเท่ียวป่า
เม่ียงดงักล่าวน้ีตอ้งใช้วิธีการเดินเท่าไปตามเส้นทางการปลูกเม่ียง  เก็บ
เม่ียงท่ีมีมาแต่อดีต 

จุดท่ีสาม  เรียนรู้วิถีชีวิต  บา้นเรือนและการท าเม่ียงในชุมชนบา้นแม่ก า
ปอง  ซ่ึงปัจจุบนัยงัมีการท าเม่ียงอยูป่ระมาณ 5-6 ราย 

จุดท่ีส่ี  ท่องเท่ียวชมน ้ าตกแม่ก าปอง  ท่ีอยู่ห่างจากวดัวดัคนัธาพฤกษา 
ประมาณ 4 กิโลเมตร  โดยการเดินทางดว้ยเทา้หรือรถยนตไ์ดส้ะดวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่5.14 แสดงตวัอยา่งเส้นทางการเรียนรู้การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

บา้นแม่ก าปองประกอบไปดว้ย 
 
 

  5.2.2   การส่งเสริมสนับสนุนจากส่วนราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อให้การจดัการทางการเรียนรู้วฒันธรรมการท าเม่ียงและป่าเม่ียงของชุมชนหมู่บา้น 
แม่ก าปอง บรรลุเป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพ  สมควรท่ีจะตอ้งด าเนินการจดัท าส่ือ
การเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อการท่องเท่ียว  โดยอาจประสานการส่งเสริม
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สนับสนุนจากส่วนราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน  เน่ืองจากกิจกรรม
บางส่วนอาจเกินศกัยภาพของชุมชนท่ีจะด าเนินการไดเ้อง  ซ่ึงผูศึ้กษาเสนอแนวทางท่ี
จะประสานขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการและองค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
ในกิจกรรมต่าง ๆ  ดงัน้ี 
 
(1)    การจัดท าส่ือการเรียนรู้และท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 

เพื่อเพิ่มประสิทธิการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมป่าเม่ียงและการท าเม่ียง
ตลอดจนวิถีชีวิตของชุมชนบ้านแม่ก าปอง  ควรมีการจดัท า เอกสารแผ่นพบั        
ผูศึ้กษาจึงได้ออกแบบการจดัแผ่นพบัเพื่อให้นักท่องเท่ียวและผูท่ี้สนใจ โดย
ตวัอย่างการออกแบบแผน่พบัจะมีการอธิบายถึงประวติัความเป็นมาของชุมชน
ป่าเม่ียง  การท าเม่ียง และลกัษณะของอุปกรณ์การท าเม่ียง และผลิตภณัฑ์ท่ีแปร
รูปจากใบชา 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพที ่5.15 ตวัอยา่งการแสดงการจดัท าแผน่พบั 
 

 (2)  ส่ิงอ านวยความสะดวกการท่องเทีย่ว 
ส่ิงอ านวยความสะดวกการท่องเท่ียวเพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนรู้และท่องเทียวเชิงวฒันธรรมป่าเม่ียงและการท าเม่ียงตลอดจนวิถีชีวิตของ
ชุมชนบา้นแม่ก าปอง  ควรมีการจดัท าอ านวยความสะดวกต่างในพื้นท่ีชุมชน
และป้ายแสดงเส้นทางเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมป่าเม่ียงและการท าเม่ียง  
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อาทิ  ป้ายแสดงทิศทาง   ป้ายสถานท่ี  ป้ายน า  แผนท่ีเส้นทางท่องเท่ียว  ห้องน ้ า  
ร้านคา้ส่ิงของเคร่ืองใช ้ สถานท่ีจอดรถ  ศาลาท่ีพกั  และอ่ืนๆ  ซ่ึงการด าเนินการ
ส่วนน้ีชุมชนอาจด าเนินการเองหรือประสานความร่วมมือกบัองค์การปกครอง
ส่วนในทอ้งท่ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5.16 แสดงตวัอยา่งลกัษณะป้ายน าชมบริเวณภายในหมู่บา้น 
 

(3)    การประชาสัมพนัธ์ 
เพื่อให้เร่ืองราวการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมป่าเม่ียงและการท าเม่ียงตลอดจนวิถี
ชีวิตของชุมชนบ้านแม่ก าปอง  เป็น ท่ี รู้จักและได้รับความสนใจมากข้ึน   
จ  าเป็นตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ในส่ือต่างๆ  ซ่ึงการด าเนินการส่วนน้ีชุมชนอาจ
ด าเนินการเองหรือประสานความร่วมมือกบัองค์การปกครองส่วนในพื้นท่ี  ซ่ึง
การประชาสัมพนัธ์ได้มีหลากหลายรูปแบบทั้งส่ือโทรทศัน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต 
และ รวมถึง เอกสารแผ่นพบัต่างๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ การได้
รับรู้ข่าวสาร ซ่ึงการประชาสัมพนัธ์มีบทบาทอยา่งมาก ในการท าให้เกิดความรู้ 
ความ เข้าใจแ ก่ประชาชนด้วยการส ร้างความสนใจให้ เกิด ข้ึนผ่าน ส่ื อ
ประชาสัมพันธ์ โดยมีส่วนราชการ ร่วมด าเนินการด้วย  ทั้ งน้ีผู ้ศึกษาเสนอ
แนวทางของการประชาสัมพนัธ์ ป่าเม่ียงบา้นแม่ก าปอง ดงัต่อไปน้ี 
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3.1)  การประชาสัมพนัธ์ออนไลน์ หรือ ส่ืออินเตอร์เน็ต เป็นอีกช่องทางการ
ประชาสัมพนัธ์ ท่ีสะดวก สามารถรับรู้ขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว และไดข้อ้มูล
ท่ีเป็นทั้ งภาพ เสียง คลิปวีดีโอ ท าให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้
โดยง่ายสามารถสร้างทศันคติ ของแหล่งท่องเท่ียวและกระตุน้การตดัสินใจ
ของกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งดี  

3.2)  การประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือวิทยุชุมชน ท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มของชุมชนได้
อย่างดี ท าให้ชุมชนเกิดความรู้สึกนึกคิด และเป็นการดึงดูดให้ชุมชนเกิด
ความสนใจ ในการจดักิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนป่าเม่ียง 


