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บทที ่6 

 

สรุปผลการศึกษา  อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
การศึกษาค้นคว้าอิสระเร่ือง  “การศึกษาเพื่ อการจัดการอนุ รักษ์และพัฒนาชุมชนป่าเม่ียง              
บา้นแม่ก าปอง อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ”  มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษามีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมา  วิถีชีวิต  สภาพแวดลอ้ม และ
สังคมวฒันธรรมของชุมชนป่าเม่ียงและการผลิตเม่ียง   รวมทั้งศึกษาถึง สภาพปัญหา และความ
เหมาะสมด้านต่างๆของชุมชนป่าเม่ียง บ้านแม่ก าปอง ในการเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม  ตลอดจนเพื่อเสนอแนวทางการอนุรักษแ์ละพฒันา ชุมชนป่าเม่ียง บา้นแม่ก าปอง  อ าเภอ
แม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อการอนุรักษแ์ละพฒันาชุมชนป่าเม่ียงให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรมอยา่งมีส่วนร่วมของชุมชนซ่ึงเป็นการศึกษาในรูปแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary 
Research)  และน าเสนอผลการวจิยัในรูปแบบพรรณนา 
 
6.1  สรุปผลการศึกษา 

'ป่าเม่ียง'  เป็นพื้นท่ีสวนท่ีมีลักษณะป่า กล่าวคือ ต้นไม้ท่ีข้ึนไม่เป็นระเบียบเป็นแถวเป็นแนว มี
ลกัษณะคลา้ยป่า แต่เน่ืองจากการมีตน้ชา หรือ ตน้เม่ียง และในพื้นท่ีของเกษตรกรแต่ละครอบครัวมี
ขนาดเล็ก ท าให้มีความรู้สึกว่าเป็นการท าสวน แต่เน่ืองจากสวนเหล่าน้ีต่อกนัเป็นผืนใหญ่ ไม่มีร้ัว
กั้นเหมือนการท าสวนทัว่ไป ท าให้มีสภาพเป็นการปลูกพืชพื้นท่ีผืนใหญ่ หรือ 'plantation' ดงันั้นจึง
เรียกกนัทัว่ไปว่า ป่าเม่ียง หรือสวนเม่ียง แต่ส่วนใหญ่แลว้นิยมเรียกกนัว่า 'ป่าเม่ียง' มากกว่า เรียก
เกษตรกรผูป้ลูก และผลิตเม่ียงวา่ 'ชาวป่าเม่ียง' และเรียกหมู่บา้นท่ีเกษตรกรเหล่านั้นอยูว่่า 'บา้นป่า
เม่ียง'  

'เม่ียง' เป็นค าเมืองในภาคเหนือ มีความหมายวา่ 'ชา' ใบชาท่ีหมกัไวร้ะยะเวลาหน่ึง แลว้จึงน ามาใช้
บริโภคและใชใ้นการประกอบพิธี 

ผลการศึกษาพบว่า บ้านแม่ก าปอง อ าเภอแม่ออน จงัหวดัแม้ว่าหมู่บ้านแม่ก าปองจะมีการวาง
ต าแหน่งตวัเองให้การเป็นหมู่ท่องเท่ียวชุมชนอนัเน่ืองมาจากปัจจยัท่ีเก้ือหนุนในการเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากกระแสการท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่มท่ีหันมาให้ความสนใจกบัการท่องเท่ียวชุมชน 
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เพื่อมุ่งเน้นประโยชน์ให้การท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือในการจดัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้
ย ัง่ยืน แต่ก็ยงัขาดซ้ึงทิศทางท่ีชดัเจนและส่งเสริมมูลค่า ฟ้ืนฟูประเพณีวฒันธรรมวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน เพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีดี การท่องเท่ียวชุมชนยงัขาดการให้ความส าคญักบัเม่ียงซ้ึงเป็น
วฒันธรรมของชุมชนท่ีมีเอกลกัษณ์ ทั้งป่าเม่ียงท่ีมีปัจจยัเก้ือหนุนใหส้ภาพป่าอุดมสมบูรณ์ท่ีจะท าให้
หมู่บา้นเป็นหมู่บา้นท่องเท่ียวเชิงนิเวศ วิถีชีวิตการท าเม่ียงท่ีจะท าให้หมู่บา้นเป็นหมู่บา้นท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรม ท่ีมีศกัยภาพในทุกดา้นในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีดีส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนใน
พื้นท่ียกระดบัการเป็นเพียงแค่หมู่บา้นเกษตรกรรมผลิตเม่ียงเพื่อส่งจ าหน่ายซ้ึงนบัวนัจ านวนบริโภค
เม่ียงของผูค้นในดินแดนลา้นนาก็ลดลงตามพลวฒัน์ของสังคมทุนนิยม ความเปล่ียนแปลงทางสังคม 
วฒันธรรม วิถีชีวติท่ีมีความเจริญทางเทคโนโลย ีตลอดจนการขยายตวัของสภาพการอยูอ่าศยั ส่งผล
ให้บทบาทของเม่ียงประสบปัญหาต่างๆ โดยเสนอแนวทางท่ีเหมาะสมในการอนุรักษ์และพฒันา
ชุมชนป่าเม่ียง บา้นแม่ก าปอง อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม  ซ่ึงไดข้อ้สรุปและลงความเห็นเสนอแนวทางการอนุรักษแ์ละพฒันาชุมชนป่าเม่ียง บา้น
แม่ก าปอง อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่  ดงัน้ี 

ก.   การอนุรักษ์และพฒันาชุมชนป่าเม่ียง บา้นแม่ก าปอง อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่  
ภาคประชาชนใน ชุมชนป่าเม่ียงบา้นแม่ก าปอง ตอ้งมีบทบาทและส่วนร่วมอยา่งส าคญั
ในฐานะท่ีเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและไดรั้บผลกระทบอยา่งส าคญั 

ข.   แนวทางของการอนุรักษ์และพฒันาชุมชนป่าเม่ียงบ้านแม่ก าปอง  ควรจดัการใน
รูปแบบของการพฒันาให้เป็นแหล่งเรียนรู้คุณค่าของป่าเม่ียงและการท าเม่ียง ตลอดจน
วิถีชีวิตของชุมชนป่าเม่ียง  และการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมป่าเม่ียงและการท าเม่ียง 
ตลอดจนวถีิชีวติของชุมชนป่าเม่ียง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเท่ียวท่ีมีอยูแ่ลว้ให้ม่ี
คุณภาพและเป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนมากข้ึน   

ค.   การด าเนินงานอนุรักษ์และพฒันาชุมชนป่าเม่ียงบา้นแม่ก าปอง  แมว้่าชุมชนป่าเม่ียง
บ้านแม่ค  าปองจะมีศักยภาพและความเข้มแข็ง  สามารถช่วยเหลือตัวเองได้  แต่
จ าเป็นตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนดา้นส่ือการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวกของการ
ท่องเท่ียว  จากส่วนราชการและองค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี  เพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้และท่องเท่ียวมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

แนวทางของการอนุรักษ์และพฒันาชุมชนป่าเม่ียง บา้นแม่ก าปอง อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม  เป็นชุมชนท่ีท าการปลูกและผลิตเม่ียงส่งขายในพื้นท่ี 
จงัหวดัเชียงใหม่ และใกลเ้คียง ปัจจุบนัการท าเม่ียงลดน้อยลงท าให้เหลือแหล่งท่ีท าไม่ก่ีแห่ง ท าให้ป่า
เม่ียงถูกทอดทิ้ง วสัดุอุปกรณ์ถูกปล่อยทิ้งแต่กระนั้ นก็เหลือคนท าเม่ียงและป่าเม่ียงจ านวนหน่ึง 
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ขณะเดียวกันชุมชนแม่ก าปอง ได้เป็นแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ด้วยสภาพอากาศท่ีดีและปัจจยั
สนบัสนุนการท่องเท่ียวหลายอยา่ง แต่ก็ยงัมีปัญหาเม่ือนกัท่องเท่ียวเขา้มาท่องเท่ียวในชุมชน ก็มีสถานท่ี
ท่องเท่ียวไม่มากนกั ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาจึงเสนอแนวทางการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
บา้นแม่ก าปองให้มุ่งเนน้การเรียนรู้และท่องเท่ียวป่าเม่ียงและวฒันธรรมการท าเม่ียง ซ่ึงเป็นวิถีชีวิตของ
ชาวแม่ก าปองแต่โบราณ ซ่ึงประกอบดว้ยแนวทางการจดัการ ดงัน้ี 
 
  6.1.1   การอนุรักษ์และพฒันาอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน 

(1) รูปแบบการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงว ัฒนธรรมการท าเม่ียงและป่าเม่ียงบ้าน            
แม่ก าปองเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการท่องเท่ียวในชุมชนบ้านแม่ก า
ปองให้เกิดความน่าสนใจและมีคุณภาพมากข้ึน  จึงเสนอให้เพิ่มกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมป่าเม่ียงและวฒันธรรมการท าเม่ียงของชุมชนบา้นแม่ก า
ปองข้ึน  ซ่ึงมีแนวทางของการจดัการและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ดงัน้ี 
(1.1) การจดัท าศูนยข์อ้มูลการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมป่าเม่ียงและการ

ท าเม่ียง 
(1.2) การปรับปรุงและพฒันาป่าเม่ียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียว 
(1.3) รายการเส้นทางการเรียนรู้วฒันธรรมการท าเม่ียงและป่าเม่ียงของชุมชน

หมู่บา้นแม่ก าปอง 
  6.1.2   การส่งเสริมสนับสนุนจากส่วนราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2.1)  การจดัท าส่ือการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
(2.2)  ส่ิงอ านวยความสะดวกการท่องเท่ียว 
(2.3)  การประชาสัมพนัธ์ 

 

6.2  อภิปรายผล 

จากการศึกษาเร่ือง “การอนุรักษ์และพฒันา ชุมชนป่าเม่ียง บา้นแม่ก าปอง อ าเภอแม่ออน จงัหวดั
เชียงใหม่ เพื่อการอนุรักษแ์ละพฒันาชุมชนป่าเม่ียงให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม” 
ผูศึ้กษาอภิปรายผลในประเด็นดงัน้ี  

ผูศึ้กษาพบว่าภายในชุมชนป่าเม่ียงนั้นอุดมไปด้วยประวติัศาสตร์ศิลปะและวฒันธรรมท่ีมีคุณค่า
หลากหลายดา้นไม่วา่จะเป็นคุณค่าต่อวถีิชีวิตผูค้นในชุมชน คุณค่าของภูมิปัญญา การอนุรักษคุ์ณค่า
ดา้นความเช่ือ  การสร้างและพฒันาให้ชุมชนได้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ใน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชนในชุมชนป่าเม่ียงชุมชนมีความพร้อมในการรักและหวงแหนทรัพยากร



 

 149 

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 
 
6.3  ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเร่ือง  “การศึกษาเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา ชุมชนป่าเม่ียง บ้านแม่ก าปอง           
อ  าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม” ผูศึ้กษาเสนอแนะ
แนวทางเพื่อน าไปพฒันาในโอกาสต่อไป 

เพื่อท่ีการอนุรักษแ์ละพฒันา ชุมชนป่าเม่ียง บา้นแม่ก าปอง   อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ให้เป็น
แหล่งท่องเท่ียงเชิงวฒันธรรมท่ีมีความย ัง่ยืนนั้น ภาคประชาชนเพียงอย่างเดียวไม่สามารถบรรลุ
วตัถุประสงค์ได้ภายในเวลาอนัรวดเร็ว ตอ้งเพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมด้วย เพื่อให ้ 
การอนุรักษแ์ละพฒันาชุมชนน้ีใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีมีคุณภาพสืบไป 


