
 

 63 

 
บทที ่3 

 

วธีิด ำเนินกำรวจิยั 
 

การคน้ควา้อิสระเร่ือง  “การศึกษาเพื่อการจดัการอนุรักษ์และพฒันาชุมชนป่าเม่ียง บ้านแม่ก าปอง  
อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม”  มีวตัถุประสงค์
เพื่อศึกษาประวติัความเป็นมา  วิถีชีวิต  สภาพแวดลอ้ม และสังคมวฒันธรรมของชุมชนป่าเม่ียงและการ
ผลิตเม่ียง  ตลอดจนคุณค่า สภาพปัญหาและความเหมาะสมดา้นต่างๆ ของชุมชนป่าเม่ียง บา้นแม่ก า
ปอง อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่  เพื่อเสนอแนวทางการศึกษาเพื่อการจดัการอนุรักษ์และพฒันา
ชุมชนป่าเม่ียง บา้นแม่ก าปอง  อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม  มีขั้นตอนและวธีิการศึกษา  ประกอบดว้ยหวัขอ้ต่างๆ  ดงัน้ี 

3.1  รูปแบบการวจิยั 

3.2    การศึกษาภาคเอกสาร ทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดทฤษฎี 
3.3   การศึกษาชุมชนป่าเม่ียง บา้นแม่ก าปอง อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 
3.4   การศึกษาป่าเม่ียง การท าเม่ียง บา้นแม่ก าปอง  อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 
3.5   การศึกษาการจดัการการท่องเท่ียวของบา้นแม่ก าปอง 
3.6   การศึกษาเพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการศึกษาเพื่อการจดัการอนุรักษ์และพฒันา

ชุมชนป่าเม่ียง บา้นแม่ก าปอง  อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

3.7   แนวทางการศึกษาเพื่อการจดัการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนป่าเม่ียง บ้านแม่ก าปอง  
อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

3.1 รูปแบบกำรวจัิย 

เป็นการว ิจ ยั เชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) เพื ่อศ ึกษาประวตั ิความ เป็นมา ว ิถีชีว ิต
สภาพแวดลอ้ม และสังคมวฒันธรรมของชุมชนป่าเม่ียงและการผลิตเม่ียง ตลอดจน สภาพปัญหา
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และความเหมาะสมดา้นต่าง ๆ  ของชุมชนป่าเม่ียง บา้นแม่ก าปอง อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่
และเสนอแนวทางการศึกษาเพื่อการจดัการอนุรักษแ์ละพฒันาชุมชนป่าเม่ียง บา้นแม่ก าปอง  อ าเภอแม่
ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ใช้วิธีการศึกษาในรูปแบบ
สหวทิยาการ (Interdisciplinary Research) และน าเสนอผลการวจิยัในรูปแบบพรรณนา 
 
3.2   กำรศึกษำภำคเอกสำร ทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดทฤษฎี 

เป็นขั้นตอนแรกของการศึกษาเพื่อทบทวนวรรณกรรมและสถานะภาพความรู้ท่ีเก่ียวกับบริบท
เร่ืองราวของการปลูกตน้เม่ียงและการท าเม่ียง  ตลอดจนวิถีชีวิตและการกินเม่ียงของชาวภาคเหนือ
ของประเทศไทย  รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาคร้ังน้ี  โดย
ท าการศึกษาภาคเอกสาร  ซ่ึงค้นควา้จากเอกสาร ในห้องสมุดของสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ  ด้วย
วธีิการสืบคน้ขอ้มูล และเรียบเรียงล าดบัความส าคญั  ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัน้ี 

(1)  บริบทเก่ียวกบัเม่ียงในภาคเหนือของประเทศไทย 
(1.1)   ความหมายของเม่ียง 
(1.2)   ประวติัความเป็นมาของเม่ียง 
(1.3)   การปลูกเม่ียงและไร่เม่ียง 
(1.4)   การผลิตเม่ียง 
(1.5)   แหล่งผลิตเม่ียงในภาคเหนือ 
(1.6)   วถีิชีวติและการกินเม่ียงของชาวเหนือ 

(2)   แนวคิดและทฤษฎีทีเก่ียวขอ้ง 
(2.1)   แนวคิดดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน 
(2.2)   แนวคิดการท่องเท่ียวมรดกวฒันธรรมอยา่งสร้างสรรค ์
(2.3)   แนวคิดการฟ้ืนฟูภูมิทศัน์วฒันธรรม 

(3)   เอกสารและงานวจิยั 
 

  ดงัรายละเอียดท่ีไดน้ าเสนอไวใ้นบทท่ี 2 
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3.3 กำรศึกษำชุมชนป่ำเมี่ยง บ้ำนแม่ก ำปอง อ ำเภอแม่ออน จังหวดัเชียงใหม่ 

เป็นขั้นตอนการศึกษาในบริบทท่ีเก่ียวกับชุมชนป่าเม่ียง บ้านแม่ก าปอง อ าเภอแม่ออน จงัหวดั
เชียงใหม่  เพื่อให้ทราบถึงสภาพโดยทัว่ไป  ตลอดจนศกัยภาพและเข้มแข็งของชุมชน  ซ่ึงเป็น
การศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม  โดยใช้วิธีการส ารวจทางภายภาพ  สังเกตการณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) จากกลุ่มตัวอย่าง (Sample) ท่ีประกอบด้วย 
ประชาชน ผูน้ าชุมชน ในชุมชนบ้านแม่ก าปอง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) แบบจงใจ 
(Purposive Sampling) อยา่งไม่จ  ากดัจ านวนผูใ้หส้ัมภาษณ์จนไดข้อ้มูลครบถว้น   

เม่ือไดข้อ้มูลดงักล่าวมาแลว้  ไดต้รวจสอบขอ้มูล  จดัระเบียบ  และท าการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหา  
ศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนชุมชน น าผลการศึกษามาเรียบเรียงและน าเสนอ  ซ่ึ ง
ประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัน้ี 

3.3.1 ท่ีตั้ง  เส้นทางคมนาคม และสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร์ 
3.3.2 ประวติัความเป็นมาของชุมชน 
3.3.3 ประชากรและครัวเรือน 
3.3.4 การปกครอง 
3.3.5 สถานท่ีส าคญัในชุมชนบา้นแม่ก าปอง 
3.3.6 ลกัษณะทางสังคมและวฒันธรรมประเพณี 
3.3.7 เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 
3.3.8 วเิคราะห์ศกัยภาพและความเขม้แข็งของชุมชนชุมชน 

  ดงัรายละเอียดท่ีไดน้ าเสนอไวใ้นบทท่ี 4 
 
3.4  กำรศึกษำป่ำเมี่ยง กำรท ำเมี่ยง และภูมิทัศน์วัฒนธรรมของป่ำเมี่ยง บ้ำนแม่ก ำปอง อ ำเภอแม่ออน 
จังหวดัเชียงใหม่ 

เป็นขั้นตอนการศึกษาในรายละเอียดของป่าเม่ียง  การท าเม่ียง  และภูมิทศัน์วฒันธรรมของป่าเม่ียง 
ชุมชนบา้นแม่ก าปอง อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่  เพื่อให้ทราบถึงประวติัความเป็นมา วิถีชีวิต  
สภาพแวดลอ้ม และสังคมวฒันธรรมของชุมชนป่าเม่ียงและการผลิตเม่ียงของชุมชนบา้นแม่ก าปอง 
อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่  ตลอดจนคุณค่าของภูมิทศัน์วฒันธรรม  สภาพปัญหา และความ
เหมาะสมด้านต่างๆของชุมชนป่าเม่ียง บ้านแม่ก าปอง  ซ่ึงเป็นการศึกษาทั้ งภาคเอกสารและ
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ภาคสนาม  โดยเฉพาะภาคสนาม  ใชว้ิธีการศึกษาแบบส ารวจ  สังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์แบบ
ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) จากกลุ่มตวัอย่าง (Sample) ท่ีประกอบดว้ย ประชาชน ผูรู้้
ในท้องถ่ิน ผูน้ าชุมชน ในชุมชนบ้านแม่ก าปอง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) แบบจงใจ 
(Purposive Sampling) อยา่งไม่จ  ากดัจ านวนผูใ้หส้ัมภาษณ์จนไดข้อ้มูลครบถว้น   

เม่ือได้ข้อมูลดงักล่าวมาแล้ว ได้ตรวจสอบข้อมูล จดัระเบียบ และท าการวิเคราะห์ถึงคุณค่าและ
สภาพปัญหาของป่าเม่ียงบา้นแม่ก าปอง  น าผลการศึกษามาเรียบเรียงและน าเสนอ  ซ่ึงประกอบดว้ย
หวัขอ้ดงัน้ี 

(1)   ท่ีตั้งและลกัษณะภูมิประเทศของป่าเม่ียง 
(2)   ประวติัความเป็นมาของป่าเม่ียงบา้นแม่ก าปอง 
(3)   การปลูกเม่ียงและพื้นท่ีปลูกป่าเม่ียง 
(4)   สภาพของป่าเม่ียงบา้นแม่ก าปองในปัจจุบนั 
(5)   ภูมิทศัน์วฒันธรรมของป่าเม่ียงบา้นแม่ก าปอง 
(6)   การวเิคราะห์คุณค่าและสภาพปัญหาของป่าเม่ียงบา้นแม่ก าปอง 
 (6.1) คุณค่าของป่าเม่ียงบา้นแม่ก าปอง 
 (6.2) สภาพปัญหาของป่าเม่ียงบา้นก าปอง 

 
ดงัรายละเอียดท่ีไดน้ าเสนอไวใ้นบทท่ี 4 

 
3.5  กำรศึกษำกำรจัดกำรกำรท่องเทีย่วของบ้ำนแม่ก ำปอง 

เป็นขั้นตอนการศึกษาการจดัการการท่องเท่ียวของบา้นแม่ก าปอง  เน่ืองจากบา้นแม่ก าปอง  เป็น
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและมีท่องเท่ียวเขา้มาเป็นจ านวนมาก  การศึกษาการจดัการการท่องเท่ียว
ของบา้นแม่ก าปอง  จึงมีเป้าหมายเพื่อท่ีจะทราบถึงสภาพการณ์และปัญหาของการท่องเท่ียวของ
บา้นแม่ก าปองในทุกวนัน้ี  ซ่ึงเป็นการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม  โดยเฉพาะภาคสนาม  ใช้
วิธีการศึกษาแบบส ารวจ  สังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured 
Interview) จากกลุ่มตวัอย่าง (Sample) ท่ีประกอบดว้ย ประชาชน ผูน้ าชุมชน และผูป้ระกอบการท่ี
เก่ียวข้องในชุมชนบ้านแม่ก าปอง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง (Sampling) แบบจงใจ (Purposive 
Sampling) อยา่งไม่จ  ากดัจ านวนผูใ้หส้ัมภาษณ์จนไดข้อ้มูลครบถว้น   
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เม่ือไดข้อ้มูลดงักล่าวมาแลว้  ไดต้รวจสอบขอ้มูล  จดัระเบียบ  และท าการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหา
ของการท่องเท่ียวบา้นแม่ก าปอง  น าผลการศึกษามาเรียบเรียงและน าเสนอ  ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้
ดงัน้ี 

(1)   สภาพการณ์ของการท่องเท่ียวบา้นแม่ก าปอง 
(2)   รูปแบบของการท่องเท่ียวในชุมชนบา้นแม่ก าปอง 
(3)   การจดัการการท่องเท่ียวของชุมชนบา้นแม่ก าปอง 
(4)    สภาพปัญหาของการท่องเท่ียวบา้นแม่ก าปอง 
 
ดงัรายละเอียดท่ีไดน้ าเสนอไวใ้นบทท่ี 4 

 
3.6 กำรศึกษำเพื่อหำแนวทำงที่เหมำะสมในกำรศึกษำเพือ่กำรจัดกำรอนุรักษ์และพัฒนำชุมชนป่ำเมี่ยง 
บ้ำนแม่ก ำปอง  อ ำเภอแม่ออน จังหวดัเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรม 

เป็นขั้นตอนการศึกษาเพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการศึกษาเพื่อการจดัการอนุรักษ์และพฒันา
ชุมชนป่าเม่ียง บา้นแม่ก าปอง  อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม โดยมีขั้นตอนการศึกษาดงัน้ี 

3.6.1  สภาพปัญหาของการอนุรักษ์และพฒันาชุมชนป่าเม่ียง บา้นแม่ก าปอง อ าเภอแม่ออน 
จงัหวดัเชียงใหม่ 
เป็นการน าผลการศึกษาสภาพปัญหาของการอนุรักษแ์ละพฒันาชุมชนป่าเม่ียง บา้นแม่
ก าปอง อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่  ในตอนท่ีผ่านมา  ท าการสรุปเพื่อจะใช้เป็น
แนวทางในการพิจารณาต่อไป 

 
3.6.2 การศึกษาและเก็บขอ้มูลความคิดเห็นของภาคประชาชนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัชุมชน

ป่าเม่ียง 
เป็นการศึกษาและเก็บขอ้มูลของภาคประชาชนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัชุมชนป่าเม่ียง 
เพื่อทราบความคิดเห็นถึงแนวทางในการศึกษาเพื่อการจดัการอนุรักษ์และพฒันาชุมชน
ป่าเม่ียง บ้านแม่ก าปอง  อ าเภอแม่ออน จังหวดัเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ท่องเท่ียวเชิงว ัฒนธรรม  ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม  (Focus Group Discussion) ใน
ประเด็นการสนทนาเก่ียวกบัแนวทางการศึกษาเพื่อการจดัการอนุรักษแ์ละพฒันาชุมชน
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ป่าเม่ียง บ้านแม่ก าปอง  อ าเภอแม่ออน จังหวดัเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ซ่ึงเป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสนทนาของผูใ้หข้อ้มูล  

ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม คือกลุ่มตวัอย่าง (Sample) ท่ีใช้วิธีการคดัเลือก โดยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่าง (Sampling) แบบจงใจ (Purposive Sampling) เพราะต้องการข้อมูลจากผู ้มี
ส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัทางการการอนุรักษแ์ละพฒันาชุมชนป่าเม่ียง รวมจ านวน 10 
คน ประกอบดว้ย ผูใ้หญ่บา้นบา้นแม่ก าปอง มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน ผูป้ระกอบการเก่ียวกบั
เม่ียงและกรรมการหมู่บา้นเป็นตน้ 
1. นายพรมมินทร์ พวงมาลา  ผูใ้หญ่บา้น 
2. นายจ ารัส  ไทยสมุทร รองประธานกรรมการหมู่บา้น 
3. นายยทุธ  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  วดัคันธา
พฤกษา เวลาในการสนทนากลุ่มประมาณ 2 ชั่วโมง โดยมีผู ้ศึกษาท าหน้าท่ีเป็น
ผูด้  าเนินการสนทนา (Moderater) ในประเด็นการสนทนาเก่ียวกบัแนวทางการศึกษา
เพื่อการจดัการอนุรักษ์และพฒันาชุมชนป่าเม่ียง บา้นแม่ก าปอง  อ าเภอแม่ออน จงัหวดั
เชียงใหม่ ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

ซ่ึงการสนทนากลุ่มคร้ังน้ี สรุปได้ว่า การท่ีจะศึกษาเพื่อการจดัการอนุรักษ์และพฒันา
ชุมชนป่าเม่ียง บา้นแม่ก าปอง  อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมควรมีแนวทางการด าเนินการดงัน้ี 
(1)   ภาคประชาชนใน ชุมชนป่าเม่ียงบา้นแม่ก าปอง ตอ้งมีบทบาทและส่วนร่วมใน

การด าเนินการอนุรักษแ์ละพฒันาชุมชนป่าเม่ียง    
(2)  ป่าเม่ียงและการท าเม่ียงเป็นส่ิงแวดล้อมและวฒันธรรมดั้งเดิมท่ีเป็นเอกลกัษณ์

ของชุมชนป่าเม่ียงบ้านแม่ค  าปอง เป็นวฒันธรรมและส่ิงแวดล้อมท่ีมีคุณค่า 
จะตอ้งท าการอนุรักษรั์กษาคุณค่าของป่าเม่ียงและการท าเม่ียงไว ้  
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(3)   เพื่อใหป่้าเม่ียงและการท าเม่ียง ซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนป่าเม่ียงด ารงคงอยูไ่ด้
อย่างย ัง่ยืน  จ  าเป็นต้องมีการพัฒนาให้เกิดประโยชน์เพื่อเพิ่มพูนมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้แก่ชุมชน  โดยการจดัการให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม 

(4)  ควรประสานการสนับสนุนการจดัท าด้านส่ือการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความ
สะดวกของการท่องเท่ียว  จากส่วนราชการและองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน
พื้นท่ี  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และท่องเท่ียวมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

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

 

3.6.4 การวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการศึกษาเพื่อการจดัการอนุรักษแ์ละพฒันา
ชุมชนป่าเม่ียง บา้นแม่ก าปอง  อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และ
ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

เป็นขั้นตอนของการศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการศึกษาเพื่อการ
จดัการอนุรักษแ์ละพฒันาชุมชนป่าเม่ียง บา้นแม่ก าปอง  อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ซ่ึงจะมีขั้นตอนของการพิจารณา
ตามล าดบั โดยน าผลการศึกษาสภาพปัญหาของการอนุรักษแ์ละพฒันาชุมชนป่าเม่ียง บา้น
แม่ก าปอง   และความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของประชาชน  และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบั
ชุมชนป่าเม่ียง เพื่อทราบความคิดเห็นถึงแนวทางในการศึกษาเพื่อการจดัการอนุรักษ์
และพฒันาชุมชนป่าเม่ียง บา้นแม่ก าปอง  อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ดว้ยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  
รวมทั้งแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกับการศึกษาคร้ังน้ี ท าการประมวลและวิเคราะห์เพื่อหา
แนวทางท่ีเหมาะสมในการศึกษาเพื่อการจดัการอนุรักษ์และพฒันาชุมชนป่าเม่ียง บา้น
แม่ก าปอง  อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม ซ่ึงได้ข้อสรุปและลงความเห็นเสนอแนวทางการศึกษาเพื่อการจดัการ
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อนุรักษ์และพฒันาชุมชนป่าเม่ียง บา้นแม่ก าปอง  อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ให้
เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ดงัน้ี 

ก.  การศึกษาเพื่อการจดัการอนุรักษ์และพฒันาชุมชนป่าเม่ียง บา้นแม่ก าปอง อ าเภอแม่
ออน จงัหวดัเชียงใหม่  ภาคประชาชนใน ชุมชนป่าเม่ียงบ้านแม่ก าปอง ต้องมี
บทบาทและส่วนร่วมอย่างส าคัญในฐานะท่ีเป็นผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียและได้รับ
ผลกระทบอยา่งส าคญั 

ข.   แนวทางของการศึกษาเพื่อการจดัการอนุรักษ์และพฒันาชุมชนป่าเม่ียง บา้นแม่ก า
ปอง อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ควรจดัการในรูปแบบของการพฒันาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้คุณค่าของป่าเม่ียงและการท าเม่ียง ตลอดจนวถีิชีวติของชุมชนป่าเม่ียง  
และการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมป่าเม่ียงและการท าเม่ียง ตลอดจนวิถีชีวิตของ
ชุมชนป่าเม่ียง  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเท่ียวท่ีมีอยูแ่ลว้ใหม่ี้คุณภาพและเป็น
ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจแก่ชุมชนมากข้ึน   

ค.   การด าเนินงานการศึกษาเพื่อการจดัการอนุรักษแ์ละพฒันาชุมชนป่าเม่ียง บา้นแม่ก า
ปอง อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ แม้ว่าชุมชนป่าเม่ียงบ้านแม่ค  าปองจะมี
ศกัยภาพและความเขม้แข็ง สามารถช่วยเหลือตวัเองได้  แต่จ าเป็นตอ้งได้รับการ
สนับสนุนด้านส่ือการเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวกของการท่องเท่ียว  จาก
ส่วนราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นท่ี  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
และท่องเท่ียวมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ดงัรายละเอียดท่ีไดน้ าเสนอไวใ้นบทท่ี 5 
 

3.7 แนวทำงกำรศึกษำเพื่อกำรจัดกำรอนุรักษ์และพัฒนำชุมชนป่ำเมี่ยง บ้ำนแม่ก ำปอง  อ ำเภอแม่ออน 
จังหวดัเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม 

เป็นขั้นตอนสุดท่ีเสนอแนวทางของการศึกษาเพื่อการจดัการอนุรักษแ์ละพฒันาชุมชนป่าเม่ียง บา้นแม่
ก าปอง  อ าเภอแม่ออน จังหวดัเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ซ่ึง
ประกอบดว้ยกิจกรรมต่าง ๆ ดงัน้ี 

3.7.1 การศึกษาเพื่อการจดัการอนุรักษแ์ละพฒันาชุมชนป่าเม่ียง บา้นแม่ก าปอง  อ าเภอแม่ออน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

รูปแบบการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมการท าเม่ียง บา้นแม่ก าปอง 



 

 71 

1.1 การจดัท าศูนยข์อ้มูลการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมป่าเม่ียงและการท าเม่ียง 
1.1.1  สถานท่ีและอาคารในการจดัตั้งศูนยข์อ้มูลการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง

วฒันธรรมปาเม่ียงและการท าเม่ียง 
1.1.2  แนวทางการจดัท าศูนยข์อ้มูลการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมป่า

เม่ียงและการท าเม่ียง 
 หัวเร่ืองและโครงเร่ืองการจัดแสดงศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้และ

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
 อาคารและแผนผงัของการจดัแสดง 
 แนวทางของบทนิทรรศการ 
 แผนผงัการจดัแสดงและการออกแบบนิทรรศการ 

1.2  การปรับปรุงและพฒันาป่าเม่ียง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียว 
1.2.1 การปรับปรุงสวนเม่ียง 
1.2.2  ท่ีตั้งและสภาพในปัจจุบนั 
1.2.3  ลกัษณะสถานท่ีตั้ง 

1.3  รายการเส้นทางการเรียนรู้วฒันธรรมการท าเม่ียงและป่าเม่ียงของชุมชนบ้าน    
แม่ก าปอง 
1.3.1  ศูนยข์อ้มูลการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมป่าเม่ียงและการท าเม่ียง 
1.3.2  การปรับปรุงภูมิทศัน์วฒันธรรมป่าเม่ียงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียว

เชิงวฒันธรรม 

  3.7.2  การส่งเสริมสนบัสนุนจากส่วนราชการและองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(1)   การจดัท าส่ือการเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
(2)   ส่ิงอ านวยความสะดวกการท่องเท่ียว 
(3)   การประชาสัมพนัธ์ 

 
ดงัรายละเอียดท่ีไดน้ าเสนอไวใ้นบทท่ี 5 


