
 

10 

 
บทที ่2 

 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและเอกสารงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

การศึกษาในบทน้ีเป็นการศึกษาเอกสารเพื่อทบทวนวรรณกรรมและสถานะภาพความรู้ท่ีเก่ียวกบั
บริบทเร่ืองราวของการปลูกตน้เม่ียงและการท าเม่ียง   ตลอดจนวิถีชีวิตและการกินเม่ียงของชาว
ภาคเหนือของประเทศไทย  รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา   
คร้ังน้ี  ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

  2.1  บริบทเก่ียวกบัเม่ียงในภาคเหนือของประเทศไทย 
2.1.1  ความหมายของเม่ียง 
2.1.2  ประวติัความเป็นมาของเม่ียง 
2.1.3  การปลูกเม่ียงและไร่เม่ียง 
2.1.4  การผลิตเม่ียง 
2.1.5 แหล่งผลิตเม่ียงในภาคเหนือ 
2.1.6  วถีิชีวติและการกินเม่ียงของชาวเหนือ 

  2.2 แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.2.1  แนวคิดดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน  
   2.1.2 แนวคิดการท่องเท่ียวมรดกวฒันธรรมอยา่งสร้างสรรค ์
   2.1.3 แนวคิดการฟ้ืนฟูภูมิทศัน์วฒันธรรม  

2.3 เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง   

2.4 กรอบแนวคิดการศึกษา 

  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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2.1  บริบทเกีย่วกบัเมี่ยงในภาคเหนือของประเทศไทย 

  2.1.1  ความหมายของเมี่ยง 

“เม่ียง”  หมายถึง  “ใบชา”  ซ่ึงปลูกกนัตามภูเขาในภาคเหนือ เก็บยอดน ามาหมกัจน
ออกรสเปร้ียวแกมฝาด เวลาทาน น าใบเม่ียง ซ่ึงหมกัจนไดท่ี้แลว้ มาวางแผอ่อก อาจจะ
ซ้อนใบเม่ียง 2 - 3 ชั้น เพื่อให้ไดค้วามหนาตามตอ้งการ วางเกลือเม็ดลงบนใบเม่ียงให้
ออกรสเคม็ แลว้จบัใบเม่ียงพบัเขา้หากนัห่อเป็นค า เป็นอาหารวา่งท่ีเป็นท่ีนิยมของชาว
ลา้นนาในอดีต ทุกบา้นจะมีไวรั้บประทานเองและรับแขกท่ีมาเยี่ยมเยือน และเม่ียงยงั
เป็นส่วนส าคญัในพิธีการต่าง ๆ ของลา้นนามาจวบจนปัจจุบนั 

ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมชเขียนเล่าไวใ้นหนังสือส่ีแผ่นดินว่า "ต าหนักเจา้ดารานับว่า
แปลกกวา่ท่ีอ่ืนทั้งส้ิน เพราะขา้หลวงนุ่งซ่ินไวผ้มมวยแต่งกายอยา่งชาวเมืองเชียงใหม่ 
พูดภาษาเมืองเหนือทั้ งต าหนักและเป็นท่ีเดียวท่ีมีเม่ียงแจกกันกินเป็นประจ า"การ
แสดงออกถึงวิถีแบบลา้นนาเช่นน้ีไดแ้สดงเห็นถึงวฒันธรรมท่ีแตกต่างของลา้นนากบั
ของสยามซ่ึงไม่นิยมทานเม่ียง     

ชาวเหนือ ในอดีต นิยมอมเม่ียงหลงักินขา้ว หรืออมระหวา่งม้ืออาหาร กนัปากวา่ง รส
เปร้ียวแกมฝาดของเม่ียงท าให้ชุ่มคอ ของอีกอย่างท่ีห่อในใบเม่ียง เรียกว่า "ไส้เม่ียง" 
ซ่ึงดดัแปลงกนัไปไดห้ลายต ารับ บางแห่งก็ใช้เน้ือมะพร้าวห้าว หั่นเป็นซ่ีไมขี้ด แล้ว
น าไปคัว่หรือทอดให้กรอบ จึงผสมกับถั่วลิสงทอดหรือถั่วแปะยี่ ซ่ึงบางแห่งเขาก็
เรียกว่า ถัว่แปะหล่อ ถัว่ท่ีจะใช้ท าไส้เม่ียงน้ี จะต้องทอดให้กรอบ จึงโรยเกลือและ
น ้าตาลทราย เวลาน าไส้ต าราน้ีมาห่อใบเม่ียง จะไดร้สหวานมนัและมีรสเคม็       

 
 2.1.2  ประวตัิความเป็นมาของเมี่ยง 

การกินเม่ียงแบบท่ีคนล้านนาสมยัโบราณกินกนันั้น จะเห็นได้ท่ีพม่าตอนบน เช่นท่ี
พุกาม จะเห็นไดว้่า ตามร้านเคร่ืองเขินแทบจะทุกแห่งในพุกาม จะมีโถเคลือบใส่ใบ
เม่ียง และมีจานเคลือบใส่เคร่ืองเม่ียง เช่น ขิงหัน่ ถัว่ลิสง และเกลือ ฉะนั้นพอจะพูดได้
ว่า การกินเม่ียงของพุกามกบัของบา้นเราในภาคเหนือดูจะคล้ายกนั การกินเม่ียงเป็น
วฒันธรรมอยา่งหน่ึงของพม่าและลา้นนามาตั้งแต่อดีตดงัจะเห็นจากหลกัฐานท่ีปรากฏ
พบในค าอ่านศิลาจารึกของวดัพระธาตุหริภุญไชย จงัหวดัล าพูน จารึกเม่ือ พ.ศ.2043   
สมยัพญาแกว้เป็นกษตัริยเ์ชียงใหม่ มีพระราชศรัทธาสร้างหอมณเฑียรธรรม พร้อมทั้ง
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คมัภีร์ไวท่ี้วดัพระธาตุหริภุญไชย เม่ือสร้างเสร็จแลว้ไดถ้วายเคร่ืองบูชาต่างๆ และได้
ถวายเงินจ านวน 1,100 เงิน เพื่อให้เอาดอกเบ้ียเป็นค่าหมากและเม่ียงบูชาพระธรรม9  
และกฎหมายลา้นนาระบุอตัราการปรับและลงโทษการลกัขโมยพืชผลและสัตวว์า่เม่ียง
เป็นพืช อตัราปรับไหมในการลกัขโมยค่อนขา้งสูง สันนิฐานและแสดงให้เห็นวา่เม่ียง
มีบทบาทในวิถีชีวิตลา้นนามีมาอย่างชา้นาน เป็นทั้งของประกอบพิธีกรรมต่างๆ และ
เป็นของวา่งหลงัอาหารของชาวลา้นนา    

 

  2.1.3  การปลูกเมี่ยงและไร่เมี่ยง 

ส่วนใหญ่จะปลูกเม่ียง อยูใ่ตร่้มเงาของตน้ไมใ้หญ่ตามเชิงเขา ในการปลูกเม่ียงจะไม่มี
การตดัไม ้หรือท าลายป่า สภาพพื้นท่ีท่ีปลูกเม่ียงอยูท่ี่ความสูงจากระดบัน ้าทะเล ตั้งแต่ 
300-1,000 เมตร ไม่มีการใช้สารเคมีในการบ ารุงและไม่มีวชัพืชรบกวนจึงท าให้เป็น
พืชท่ีปลูกโดยแอบอิงธรรมชาติจากป่าให้ส่งผลให้ผูท่ี้มีอาชีพเก็บเม่ียงดูแลรักษาป่าไป
ดว้ยเน่ืองจากผลิตผลท่ีไดข้ึ้นอยูก่บัความอุดมสมบูรณ์ของป่า 

สายพนัธ์ุชาทีใ่ช้ผลติเมี่ยง 
ผลิตภัณฑ์ เม่ียง ผลิตจากชาเม่ียง (ชาป่า) หรือ ชาอัสสัม (Camellia sinensis var. 
assamica) ชาอสัสัม มีแหล่งก าเนิดมาจากประเทศอินเดีย ชาอสัสัมมีลกัษณะใบชาท่ี
ใหญ่กวา่ชาสายพนัธ์ุจีนท่ี เป็นพนัธ์ุชาท่ีเจริญเติบโตไดดี้ตามป่า มีร่มไม ้และแสงแดด
ผา่นไดพ้อประมาณ ชาอสัสัมส่วนมากมกัพบบนเขตพื้นท่ีสูงหรือบนดอยต่างๆ ในเขต
จงัหวดัภาคเหนือ 

   ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ของต้นชา  
ล าตน้ : เป็นไมพุ้่มขนาดกลาง–ใหญ่ ผิวล าตน้เรียบ ก่ิงอ่อนปกคลุมดว้ยขนอ่อน ชาใน
กลุ่มน้ีมีลกัษณะเป็นไม้ขนาดใหญ่ อาจสูงถึง 17.0 เมตร และมีขนาดใหญ่กว่าชาใน
กลุ่มชาจีนอยา่งเด่นชดั ก่ิงท่ีมีอายมุากจะเปล่ียนเป็นสีเทา 

ใบ : มีลกัษณะเป็นใบเด่ียว  ปลายใบแหลม การเรียงตวัของใบบนก่ิงเป็นแบบสลบัและ
เวียน (spiral) ใบมีความกวา้งประมาณ 3.0 – 6.0 เซนติเมตร ยาวประมาณ 7.0 – 16.0 
เซน ติ เมตร  แต่อาจพบใบ ท่ี มีขนาดใหญ่กว่า ท่ี ก ล่ าว  คือ มี ใบกว้าง  5.6 – 7.5 

                                                        
9 ฉ ่า ทองค าวรรณ , “ค าอ่านศิลาจารึกวดัพระธาตุ มุมตะวนัออกเฉียงเหนือ จงัหวดัล าพนู จ.ศ.862 (พ.ศ.2043)",
ศิลปกร,หนา้ 60 -68 
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เซนติเมตร  ยาวประมาณ 17.0 – 22.0 เซนติเมตร  ขอบใบมีหยกัเป็นฟันเล่ือยเด่นชัด 
จ านวนหยกัฟันเล่ือยเฉล่ียประมาณ 9 หยกั ต่อความยาวขอบใบ 1 น้ิว ส่วนของกา้นใบ
และดา้นทอ้งใบมีขนอ่อนปกคลุม แผน่ใบมีตั้งแต่สีเขียวอ่อนถึงสีเขียวเขม้ 

ดอก : เจริญจากตาบริเวณซอกใบบนก่ิง ในแต่ละตาประกอบดว้ยตาท่ีจะเจริญไปเป็น
ก่ิงใบอยูด่า้นบนของตา ส่วนใหญ่ดอกออกติดกนัเป็นกลุ่ม ช่อละประมาณ 2 – 4 ดอก/
ตา กา้นดอกยาวประมาณ 10.0 – 12.0 มิลลิเมตร กลีบเล้ียงมีจ านวน 5 – 6 กลีบ  แต่ละ
กลีบมีขนาดไม่เท่ากนั มีรูปทรงโคง้มน กลีบดอกติดอยูก่บัวง corolla ท่ีมีลกัษณะคลา้ย
ถว้ยหงาย กลีบดอกมีจ านวน 5 – 6 กลีบ ส่วนโคนกลีบติดกบัฐานดอกแคบ ส่วนปลาย
กลีบบานออก วงเกสรตวัผูป้ระกอบด้วยอบัละอองเกสรสีเหลือง  ติดอยู่ท่ีส่วนปลาย
ของกา้นชูอบัละอองเกสรสีขาว ซ่ึงยาวประมาณ 5.0 มิลลิเมตร เกสรตวัเมีย (style) มี
ลกัษณะเป็นกา้นกลม ภายในรังไข่แบ่งออกเป็น 1 – 3 ช่อง  ดอกเม่ือบานเต็มท่ีมีเส้น
ผา่นศูนยก์ลางประมาณ 3.65 เซนติเมตร 

ผล : เป็นผลชนิดแคปซูล ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 11.0 – 12.0 มิลลิเมตร ผิว
ของเมล็ดเรียบ แขง็ มีสีน ้าตาล หรือ น ้าตาลอมแดง หรือน ้าตาลเขม้เกือบด า 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพที ่2.1 แสดงลกัษณะตน้ชาของป่าเม่ียงบา้นแม่ก าปองท่ีปลูกภายใตร่้มเงาไมใ้หญ่ 
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ประชาชนท่ีอาศยัอยู่บนท่ีสูงทางภาคเหนือของประเทศไทยท่ีปลูกเม่ียง ประกอบไป
ดว้ยคนไทย และ ชนกลุ่มน้อยพวกออสโตรเอเชียติค (Austro-asiatic) ไดแ้ก่ ขมุ ลวัะ 
วา้ และ ถ่ิน ชุมชนท่ีอยู่ในภูมิภาคน้ี และรวมถึงทางเหนือของรัฐฉาน (รัฐไทยใหญ่) 
ทางตอนเหนือของประเทศเมียนมาร์ รู้จกัใช้ใบชาเพื่อเป็นสมุนไพรและบริโภคในยุด
เดียวกบัชาวจีนนานกวา่สองศตวรรษ  

ชนกลุ่มน้อยกลุ่มออสโตรเอเชียติคอพยพข้ึนตั้งถ่ินฐานบนภูเขา และประกอบอาชีพ
การเกษตรในป่า การเก็บใบชา หรือใบเม่ียงเพื่อขายเป็นรายได้ เป็นอาชีพหน่ึงท่ีชน
กลุ่ม น้ียึดเป็นอาชีพหลัก โดยเฉพาะกลุ่มชาวขมุ  จากการศึกษาของ  Pornchai 
Preechapanya ท่ีบริเวณเทือกเขาผีปันน ้ า เขตทอ้งท่ีอ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
พบว่าชาวบ้านป่าเม่ียงดั้ งเดิมมีเช้ือสายของขมุท่ีมาจาก          จังหวดับ่อแก้ว ใน
ประเทศลาว อพยพมาบุกเบิกปลูกขา้วไร่เป็นอาหาร และเก็บใบชาเม่ียงจากป่าขายเป็น
รายได้ และพฒันาข้ึนมาเป็นสวนเม่ียงนานกว่า 150 ปี ในระยะแรกเก็บใบชาจากป่า 
และต่อมาเร่ิมมีการปรับปรุงพื้นท่ีให้เป็นสวนโดยการตดัตน้บางส่วน เพื่อให้ตน้ชา
เม่ียงเป็นพุ่มเต้ีย และเก็บได้สะดวก ต่อมาจึงมีการป้องกันไฟป่า และก าจดัวชัพืช   
จากนั้นจึงมีการแบ่งตน้ชากนัเพื่อแสดงความเป็นเจา้ของ และแบ่งท่ีดินกนัออกเป็น
สวนเม่ียง อยา่งไรก็ตามการแบ่งสวนกนัก็ยงัมีขอบเขตไม่แน่นอนชดัเจน ส่วนใหญ่ยึด
เอาต้นเม่ียง ต้นไม้ ล าธาร หรือสันเขาเป็นหลัก  การครอบครองให้ความส าคญักับ
ตน้ไมม้ากกวา่พื้นท่ีดิน ดงัท่ี พบว่าการเล้ียงสัตวใ์นสวนเม่ียง เจา้ของสัตวป์ล่อยสัตว์
พื้นท่ีใดก็ได ้หากสัตวไ์ม่ท าความเสียหายให้กบัตน้ไม ้การท าสวนเม่ียงในเวลาต่อมา
เจา้ของสวนปรับปรุงสวนโดยการปลูกเสริม และหาพนัธ์ุใหม่ท่ีตลาดตอ้งการมาปลูก 
ได้แก่ พนัธ์ุอสัสัมท่ีมีใบเปล่ียนเป็นสีเหลืองหลังจากการน่ึงมาปลูกทดแทน  พนัธ์ุ
กมัพูชา (ช่ือพื้นเมืองคือ เม่ียงอีอาม) ท่ีมีใบสีคล ้า นอกจากนั้นยงัเก็บใบชาเพื่อขายเป็น
ผลิตภณัฑ์อ่ืน เช่น ชาจีนคุณภาพต ่า เก็บเมล็ด หรือเพาะกลา้ชาขาย ในบางท่ีท่ีอยูใ่กล้
โรงงานผลิตชายุโรป หรือชาจีน เกษตรกรหันมาเก็บยอดชาขาย และปรับปรุงสวน
เม่ียง โดยปลูกเสริมให้มีระยะตน้แคบลง ลดร่มเงาโดยการตดัตน้ไมอ้อก ท าขั้นบนัได
ดิน ให้น ้ า ปุ๋ย และสารเคมีก าจดัหญา้ ดงัท่ีพบท่ีสวนชาใกล้โรงงานชาของบริษทัชา
สยาม อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีผลิตชาฝร่ัง และท่ีสวนชาใกลก้บัโรงงานชา
จีน ท่ีก่ิงอ าเภอวาว ีจงัหวดัเชียงราย อยา่งไรก็ตาม การปลูกชาบนท่ีสูงส่วนใหญ่ยงัเป็น
ลกัษณะดั้งเดิม สวนเม่ียงยงัติดต่อกนัเป็นผนืใหญ่ และมีตน้ไมใ้หญ่ข้ึนอยูม่ากมายและ
ระบบรากของเมียงตอ้งรับอาหารและแร่ธาตุผ่านไมคอร์ไรซา (mycorrhiza) ซ่ึงเป็น
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เช้ือราชนิดหน่ึงท่ีเกิดข้ึนเช่ือมโยงระบบรากของตน้ไมใ้นป่า ดงันั้นการท่ีชาวบา้นดูแล
รักษาป่าใหมี้ความอุดมสมบูรณ์ก็เท่ากบัเป็นการท านุ บ ารุงแหล่งผลิตรายไดข้องชุมชน
นับเป็นภูมิปัญญาของเกษตรกรชาวป่าเม่ียงท่ี เก่ียวกับการปลูกโดยการแอบอิง
ธรรมชาติดูแลรักษาผนืป่าไปในเวลาเดียวกนั10 

ชาวไทยอพยพข้ึนไปบนภูเขาภายหลงั โดยเหตุผลทางเศรษฐกิจเพื่อตอ้งการมีท่ีดินท า
กิน หรือไปรับจา้งเป็นคนงานเก็บใบเม่ียง ในช่วงฤดูกาลท่ีว่างเวน้จากการท านาและ
บางส่วนก็แต่งงานกบัคนในหมู่บา้น เน่ืองจากความสัมพนัธ์ของชนสองกลุ่มมีมานาน 
จึงท าให้ชาวป่าเม่ียงในปัจจุบนัเป็นกลุ่มคนท่ีมีอุปนิสัย และวฒันธรรมเดียวกนั โดย
วฒันธรรมท่ีเด่นกว่ากลืนวฒันธรรมเดิม ท าให้ชาวป่าเม่ียงกลายเป็น 'คนเหนือ' พูด
ภาษาไทยเหนือ (ค าเมือง) มีวฒันธรรมทุกอย่างเหมือนคนเหนือ เรียกพวกตวัเองว่า 
'ชาวป่าเม่ียง' หรือ 'ชาวสวนเม่ียง' นอ้ยคนนกัสามารถพูดหรือใช้ภาษาเดิมของกลุ่มตน
คือขมุได ้เช่นท่ี พบท่ีหมู่บา้นแม่ตอนหลวง ต าบลเทพเสด็จ อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดั
เชียงใหม่ เม่ือประมาณ 70 ปีท่ีผา่นมาไดมี้การอพยพของคนไทยจากอ าเภอดอยสะเก็ด 
และสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ และอ าเภอเวียงป่าเป้า จงัหวดัเชียงราย ข้ึนไปปะปน
แต่งงานกบัคนท่ีอพยพข้ึนไปก่อนจนกลายเป็นคนเมืองทั้งหมู่บา้น  

หมู่บา้นป่าเม่ียงตั้งอยูก่ระจายลอ้มรอบบริเวณเทือกเขาผีปันน ้ า บริเวณรอยต่อระหวา่ง
จงัหวดัเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ล าปาง และแพร่ เป็นเขตกนัชนเทือกเขาผีปันน ้ า ท า
ให้พื้นป่าตน้น ้ าบริเวณเทือกเขาดงักล่าวไดรั้บการปกปักรักษาเป็นอยา่งดี ในปัจจุบนั
บางส่วนกลายเป็นอุทยานท่ีส าคญัหลายแห่ง เช่น อุทยานแห่งชาติดอยหลวง อุทยาน
แห่งชาติแม่ตะไคร้ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อุทยานแห่งชาติเชียงดาว และอุทยาน
แห่งชาติศรีลานนา เป็นตน้ เป็นแหล่งตน้น ้ าท่ีส าคญัของแม่น ้ าหลายสาย เช่น แม่น ้าปิง
ตอนบนบริเวณท่ีผา่นอ าเภอเชียงดาว แม่น ้ าแม่งดั กวง ลาว อิง วงั และยม นอกจากนั้น
ยงัมีหมู่บา้นป่าเม่ียงบริเวณเทือกเขาในเขตอ าเภอแม่แตง แม่ริม เชียงดาว ไชยปราการ 
และฝาง พบหมู่บา้นป่าเม่ียงเกือบทั้งหมดอยูใ่นต าแหน่งท่ีเส้นแวงท่ี 18 องศาเหนือ แต่
อยา่งไรก็ตามยงัไม่มีการส ารวจจ านวนและท่ีตั้งท่ีแน่นอน หากมีการด าเนินการขอ้มูล
ท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร และจดัการแนวป่ากนัชนป้องกนัป่าตน้น ้ าล าธาร 
และอุทยานแห่งชาติทั้งห้า โดยเฉพาะเป็นประโยชน์ในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 

                                                        
10 Preechapanya,P.Indigenous ecological knowledge about the Sustainability of tea gardens in the hill evergreen 
forest of northern Thailand . Ph.D.diss .university of wales,Bangon.1996. 
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และความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นท่ีเทือกเขาผีปันน ้ า และพฒันาชุมชนป่าเม่ียง 
อนัจะน าไปสู่ลู่ทางในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติ ท่ีชุมชนมี
ส่วนร่วมในการด าเนินการ ซ่ึงจะท าใหก้ารด าเนินการประสพความส าเร็จมากยิง่ข้ึน 

'ป่าเม่ียง' (Jungle tea) หรือ 'สวนเม่ียง' (Tea garden) ค าสองค าน้ีมีความหมายท่ีแตกต่าง
กนัในภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยท่ี 'ป่า' หรือ 'jungle' หมายถึง พื้นท่ีท่ีมีตน้ไมข้ึ้น
เองตามธรรมชาติ  และเป็นท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ป่า ในขณะท่ี 'สวน ' หรือ 'garden' 
หมายถึง พื้นท่ีท่ีใช้ปลูกต้นไม้ ในภาษาไทยไม่จ  ากัดขนาดของพื้นท่ี  ในขณะท่ี
ภาษาองักฤษ หมายถึง พื้นท่ีขนาดเล็ก เช่น สวนหลงับ้าน แต่ส าหรับในความหมาย
ของชาวสวนเม่ียง หรือคนทอ้งถ่ินในภาคเหนือ 'ป่าเม่ียง' และ 'สวนเม่ียง' มีความหมาย
เดียวกัน ทั้ งน้ีเพราะว่าเป็นพื้นท่ีสวนท่ีมีลักษณะป่า กล่าวคือ ต้นไม้ท่ี ข้ึนไม่เป็น
ระเบียบเป็นแถวเป็นแนว มีลกัษณะคล้ายป่า แต่เน่ืองจากการมีตน้ชา หรือ ตน้เม่ียง 
และในพื้นท่ีของเกษตรกรแต่ละครอบครัวมีขนาดเล็ก ท าให้มีความรู้สึกวา่เป็นการท า
สวน แต่เน่ืองจากสวนเหล่าน้ีต่อกนัเป็นผืนใหญ่ ไม่มีร้ัวกั้นเหมือนการท าสวนทัว่ไป 
ท าให้มีสภาพเป็นการปลูกพืชพื้นท่ีผนืใหญ่ หรือ 'plantation' ดงันั้นจึงเรียกกนัทัว่ไปวา่ 
ป่าเม่ียง หรือสวนเม่ียง  แต่ส่วนใหญ่แล้วนิยมเรียกกันว่า 'ป่าเม่ียง ' มากกว่า เรียก
เกษตรกรผูป้ลูก และผลิตเม่ียงวา่ 'ชาวป่าเม่ียง'และเรียกหมู่บา้นท่ีเกษตรกรเหล่านั้นอยู่
วา่'บา้นป่าเม่ียง'  

'เม่ียง' เป็นค าเมืองในภาคเหนือ มีความหมายวา่ 'ชา' ใบชาท่ีหมกัไวร้ะยะเวลาหน่ึง แลว้
จึงน ามาใช้บริโภคโดยการอม และดูด  ผสมกบัเกลือหรือน ้ าตาล นิยมใช้บริโภคใน
ชนบทภาคเหนือตอนบนเรียกกนัว่า 'ใบเม่ียง' ส่วนในรัฐฉาน ชาวไทยใหญ่เรียกว่า 
'leppet-so' 11 

 

 2.1.4  การผลติเมี่ยง 

ตน้ชาหรือต้นเม่ียงข้ึนทัว่ไปในป่าบนภูเขาในภาคเหนือ แม้แต่ในพื้นท่ียงัไม่มีการ
เกษตรกรรม ตน้ชาท่ีพบมีขนาดเล็ก สูงประมาณ 5 เมตร ซ่ึงเป็นลกัษณะทัว่ไปของชา
ตระกูลอสัสัม และกัมพูชา ชาดั้ งเดิมในบริเวณเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มีความสูง

                                                        
11 Stewart Wade Sawin .Agroforestry, Energy and Sustainability in the Tea Industry of upper North Thailand 
B.Sc,University of Victoria,1989 
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ประมาณ 12-15 เมตร จากการส ารวจตน้ชาธรรมชาติท่ีสันเขาบริเวณบา้นแม่ตอนหลวง
พบต้นเม่ียงมีขนาด  ใหญ่สูงมากกว่า 15 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลางท่ีอกประมาณ 60 
เซนติเมตร พนัธ์ุชาท่ีเหมาะสมในสภาพร่มเงาควรมีใบใหญ่ และวางตวัแนวนอนเพื่อ
สามารถสังเคราะห์แสงไดม้าก  

ลกัษณะอากาศท่ีแห้งสลบัช้ืน และดินท่ีเป็นกรดเล็กน้อย บนภูเขาในภาคเหนือของ
ประเทศไทยเหมาะแก่การเจริญเติบโตของชาเป็นอยา่งยิ่ง สวนชาเม่ียงส่วนใหญ่ข้ึนอยู่
บนพื้นท่ีสูงตั้งแต่900-1,400เมตรจากระดบัน ้ าทะเลและพบส่วนใหญ่ข้ึนอยู่ในพื้นท่ี
เป็นป่าดิบเขา 

ป่าเม่ียงประกอบด้วยองค์ประกอบหลกัทางนิเวศ คือ ตน้ไมป่้า  ไมพ้ื้นล่าง สัตวเ์ล้ียง
โดยเฉพาะวัว และสัตว์ป่าขนาดเล็ก  ท่ีประกอบด้วย  กระรอก นก อีเห็น และ
สัตวเ์ล้ือยคลาน ชาวป่าเม่ียงรู้จกัใชท้รัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูใ่นสวน เพื่อการควบคุม
ลกัษณะอุตุนิยมใกลผ้ิวดิน การหมุนเวียนของธาตุอาหาร  และการป้องกนัการชะลา้ง
พงัทลายของดิน ในระดับท่ีเข้าใจถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากส่ิงท่ีมีชีวิตนั้ นๆ แต่ไม่
สามารถอธิบายถึงเหตุผลของขบวนการ พบระบบวนวฒัน์วิธีของการจดัการป่าไมข้อง
ชาวสวนเม่ียงหลายวธีิ เช่น ปลูกกลา้ชาใกลต้น้ไมป่้าในขณะท่ีตน้ไมน้ั้นยงัเป็นกลา้ไม ้
หรือไมข้นาดกลาง (Sapling) หากพบกลา้ชาข้ึนโดยท่ีไม่มีไมป่้าข้ึน ก็จะหากลา้ไมป่้า
มาปลูกใกล้ๆ  การเลือกระยะเวลาตดัตน้ไมใ้นช่วงท่ีปลายฤดูแลง้เพื่อให้ตอไมท่ี้เหลือมี 
โอกาสแตกหน่อออกมาได้ การตดัตน้ไมแ้บบเลือกตดั เพื่อลดผลกระทบจากการชะ
ล้างพงัทลายของดิน และความรุนแรงของพลงังานจากแสงแดด  โดยเปิดโอกาสให้
ระบบนิเวศซ่อมแซมตวัเอง ในบางสวนเกษตรกรปลูกต้นไม้เสริม  ส่วนใหญ่แล้ว
เกษตรกรนิยมปลูกไมท้ะโล้ และก่อแป้น ทั้งน้ีเพราะว่าไมท้ั้งสองให้พลงังานความ
ร้อนสูง หากเปรียบเทียบความหลากหลายทางธรรมชาติของชนิดไมใ้นสวนเม่ียงกบัป่า
ธรรมชาติ พบว่าสวนเม่ียงมีจ านวนชนิดไม้มากกว่า แต่มีไม้ตน้ใหญ่น้อยกว่า ทั้งน้ี
เพราะว่า สวนเม่ียงอยู่ในช่วงของการซ่อมแซมตวัเองจึงมีกล้าไม้หลายชนิดเข้ามา
แข่งขนั จ านวนมาก ส่วนป่าธรรมชาติอยู่ในช่วงท่ีสมบูรณ์ (Climax stage) จึงมีชนิด
ของพันธ์ุพืชน้อยกว่า ทั้ งน้ีเพราะว่าไม้หลายชนิดไม่อาจอยู่รอดในระบบนิเวศท่ี
สมบูรณ์แล้ว ไม่มีการใส่ปุ๋ย และพ่นสารเพื่อป้องกนัก าจดัศตัรูพืชในสวนเม่ียง ซ่ึง
แสดงวา่ไม่มีปัญหาดินเส่ือม และศตัรูพืช นอกจากนั้นในสวนเม่ียงเกษตรกรบางคนยงั
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น าววัของตนเองไปเล้ียงให้แทะเล็มหญา้ และกินผลไมป่้า ววัถูกปล่อยให้เดินไดอิ้สระ
แมแ้ต่ในสวนของผูอ่ื้นและป่าธรรมชาติโดยววัช่วยก าจดัวชัพืช                          

พืช ท่ี เป็นกาฝากเกาะท่ีบนต้นชา ได้แ ก่  Scurrula gracilifolia และ  Helixanthera 
parasitica โดยชาวสวนเม่ียงมกัเก็บใบของ S. gracilifolia ในช่วงฤดูแลง้เพื่อท าชาจีนท่ี
มีคุณภาพต ่า กาฝากทั้งสองข้ึนบนตน้เม่ียงเน่ืองจากนกกินเมล็ดแลว้ถ่ายลงบนทรงพุ่ม
ของตน้ เม่ียง ถ้าไม่ดูแลรักษาโดยการเก็บหรือตดัออกนานไปจะท าให้ตน้ชาตายใน
ท่ีสุด และเน่ืองจากมีความช้ืนมากในสวนเม่ียงบางแห่ง ท าใหพ้บกลว้ยไมท่ี้เกาะอยูบ่น
ทรงพุ่มของต้นเม่ียง ได้แก่ Dendrobium sp และ Vanda denisonisnsนอกจากนั้นพบ
สาหร่ายบางชนิดบนล าตน้ของตน้เม่ียง  

โรคของต้นเม่ียงเท่าท่ีพบ ได้แก่โรคใบจุดชนิดท่ีเรียกว่า Grey blight และ Brown 
blight ซ่ึงเกิดจากเช้ือ Pestalotia theae และ Collectotrichum camilliae ตามล าดบั โรค
ทั้งสองเกิดจากการท่ีมีรอยช ้าบนใบท่ีเปิดโอกาสใหเ้ช้ือโรคเขา้ท าลายได ้ง่าย อยา่งไรก็
ตามโรคเหล่าน้ีมิใช่โรคท่ีมีการระบาดรุนแรงและไม่มีความส าคญัทางเศรษฐกิจ12                          

กิจกรรมการผลิตเม่ียงจากการศึกษาท่ีบา้นแม่ก าปองพบวา่ ในช่วงแรกซ่ึงเป็นฤดูแลง้ 
เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้เวลาไปกับการตดัต้นไม้เพื่อใช้ท าเป็นฟืนเตรียมไวน่ึ้ง เม่ียง 
เตรียมตอกส าหรับมดัเม่ียง และสานตะกร้าส าหรับเก็บใบเม่ียง เกษตรกรบางคนใช้
เวลาวา่งในการเก็บใบชาใบแก่เพื่อผลิตเป็นใบชาตากแห้งโดยไม่ ตอ้งน่ึง มีคุณภาพต ่า 
ใชผ้สมในชาจีนคุณภาพต ่าขายในราคาถูก หรือน าไปใส่ในบ่อเล้ียงปลาหลงัจากท่ีจบั
ปลาเพื่อปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างในบ่อปลา  

ช่วงการเก็บใบเม่ียงแบ่งออกเป็น 4 ช่วง โดยเรียกผลผลิตท่ีเก็บไดแ้ตกต่างกนัไปตาม
ช่วงเวลา ไดแ้ก่ เม่ียงหัวปี เม่ียงกลาง เม่ียงซ้อย และเม่ียงเหมย 'เม่ียงหัวปี' เป็นเม่ียงท่ี
เก็บในช่วงตน้ฤดูการเก็บเก่ียวช่ึงเป็นตน้ฤดูฝนในเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤษภาคม 
จากนั้นฝนทิ้งช่วงประมาณ 15 วนั และเร่ิมตกอีกคร้ังประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 
เกษตรกรทิ้งช่วงให้ตน้เม่ียงผลิตใบใหม่อีกคร้ัง   โดยเร่ิมเก็บใหม่ในเดือนมิถุนายน    
และเก็บไปจนถึงเดือนกรกฎาคม ในระยะน้ีเรียกเม่ียงท่ีเก็บไดว้า่ 

                                                        
12 เร่ืองเดียวกนั 
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'เม่ียงกลาง' ช่ึงเป็นช่วงท่ีให้ผลผลิตมากท่ีสุดทั้งน้ีเพราะว่าเป็นช่วงท่ีมีฝนตกมาก แต่
อยา่งไรก็ตามพบท่ีบา้นก่ิวถว้ย เม่ียงหวัปีให้ผลผลิตมากกวา่เม่ียงกลาง โดยให้เหตุผล
วา่เม่ียงหัวปีมีช่วงพกัท่ียาวนานกวา่ ผลผลิตในช่วงถดัมาท่ีเรียกกนัวา่ 'เม่ียงซ้อย' โดย
เก็บในช่วงปลายฝนประมาณเดือนสิงหาคมถึงเดือนกนัยายน ส่วนเม่ียงชุดสุดทา้ยท่ี
เรียกว่า 'เม่ียงเหมย' ซ่ึงเป็นเม่ียงท่ีเก็บในช่วงตน้ฤดูหนาวท่ีความช้ืนของบรรยากาศ 
และในดินยงัมากพอ ประกอบกบัเป็นช่วงท่ีเกิดน ้ าคา้งมาก เม่ียงชุดน้ีมีคุณภาพท่ีดีมาก
แต่มีผลผลิตน้อย ใบเม่ียงมากกวา่ 2/3 ถูกเก็บดว้ยมือท่ีสวมน้ิวช้ีดว้ยปลอกท่ีติดใบมีด
โกนเพื่อให้ง่ายต่อการตดัใบ เม่ียง หากตน้เม่ียงสูง คนเก็บเม่ียงมกัใชไ้มท้  าเป็นบนัได
ข้ึนไปเก็บ หรืออาจโนม้ตน้ลงมาเก็บ คนเก็บเม่ียงมีตะกร้าส าหรับเก็บใบเม่ียงพร้อมกบั
ตอกส าหรับใชม้ดัเม่ียงท่ีมี ขนาดกวา้งประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 30-
40 เซนติเมตร เม่ือเก็บเม่ียงไดจ้  านวนมากเท่าก ามือก็มดัรวมกนัเรียกเม่ียงท่ีมดัรวมกนั 
เป็น 'ก า' ในวนัหน่ึงเก็บเม่ียงไดป้ระมาณ 30-50 ก า พบวา่ครอบครัวหน่ึงเก็บเม่ียงเฉล่ีย
ประมาณ7,500ก าต่อปี  

  2.1.5  กระบวนการผลติ 

กระบวนการผลิตเม่ียง ผลิตภณัฑ์เม่ียงของแต่ละแหล่งผลิตจะมีความแตกต่างกนั อนั
เน่ืองมาจากความแตกต่างของวตัถุดิบ รายละเอียดในกระบวนการผลิต และบรรจุ
ภณัฑ ์

วสัดุอุปกรณ์ในกระบวนการผลติ 
วสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตเม่ียงเป็นวสัดุอุปกรณ์ในทอ้งถ่ินท่ีสามารถ ผลิตได้เอง
หรือจัดหาได้ทั่วไปท้องถ่ิน  ในขั้ นตอนการเก็บใบเม่ียงสดจะใช้อุปกรณ์ ซ่ึ ง
ประกอบด้วย ตะกร้า ตะขอพร้อมเชือก ตอกไมไ้ผ่ และใบมีดสวมติดน้ิว จากนั้นใบ
เม่ียงสดท่ีรวบเป็นก าจะถูกน ามาเรียงลงในอุปกรณ์น่ึงท่ีเรียกว่า “ไหน่ึงเม่ียง” ซ่ึงเป็น
อุปกรณ์ท่ีท าจากไมข้นาดใหญ่เจาะรูกลวงตรงกลาง13 

 

 

                                                        
13 สายลม สมัพนัธ์เวชโสภาและคณะ, การศึกษาสถานภาพปัจจุบนัของชาในประเทศไทย, รายงานการวจิยั
สนบัสนุนโดยส านกักองทุนสนบัสนุนการวจิยั, 2551 
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                    1)             2) 

 

 

                   3)           4)       

                  

(1) ตะกร้า (2) ตะขอพร้อมเชือก (3) ตอกไมไ้ผ ่(4) ใบมีดสวมติดน้ิว 

ภาพที ่2.2 แสดงอุปกรณ์ในการเก็บใบเม่ียงสด 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่2.3 แสดงไหน่ึงเม่ียง 

เม่ียงท่ีผา่นการน่ึงจะน ามาหมกัในตะกร้าไม ้ไผส่านท่ีเรียกวา่ “ต่าง” “ทอ” และ “ก๋วย” 
ซ่ึงรองดว้ยพลาสติกหนาและใบตอง แต่ละพื้นท่ีก็จะใช้ภาชนะท่ีแตกต่างกนั ต่างจะมี 
2 ขนาด คือ ต่างเล็กจะบรรจุเม่ียงได ้150-160 ก า ต่างใหญ่จะบรรจุเม่ียงไดม้ากกวา่ คือ 
180-190 ก า ทอจะบรรจุเม่ียงได้ 50 ก าเท่าๆ กนั ส่วนก๋วยจะมีขนาดแตกต่างกนั ถ้า
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ขนาดใหญ่สามารถจุเม่ียงไดถึ้ง 2,000 ก า เม่ียงหมกัท่ีได้จะน าไปบรรจุในภาชนะใน
รูปแบบเดียวกบัท่ีใชห้มกัเม่ียงแต่จะ น าไปจดัเรียงในภาชนะอนัใหม่เพื่อจ าหน่ายต่อไป 

 

 

 

 

 

                 ต่าง              ทอ         ก๋วย 

ภาพที ่2.4 แสดง ต่าง ทอ และ ก๋วย ส าหรับใชห้มกัเม่ียงและบรรจุผลิตภณัฑเ์ม่ียง 

กระบวนการผลติ 
กระบวนการผลิตเม่ียงเป็นความรู้ท่ีเกิดจากภูมิปัญญาของชาวบา้นท่ีปฏิบติั สืบทอดกนั
มาจากบรรพบุรุษ ดงันั้นในแต่ละพื้นท่ีจึงอาจมีกระบวนการผลิตท่ีแตกต่างกนั ตั้งแต่
วตัถุดิบท่ีเป็นใบเม่ียงสด วิธีการเก็บใบเม่ียงสด การหมกัเม่ียง รวมถึงภาชนะบรรจุ ซ่ึง
จะกล่าวถึงรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิต ดงัน้ี 

   การเกบ็ใบเมี่ยงสด 
การเก็บใบเม่ียงสดในแต่ละพื้นท่ีมีความแตกต่างกัน ยงัผลท าให้เกิดลักษณะการ
บริโภคผลิตภณัฑเ์ม่ียงท่ีแตกต่างกนั การเก็บใบเม่ียงสดอาจเก็บโดยใชมื้อเด็ด หรืออาจ
ใช้ปลอกใบมีดสวมติดน้ิวมือในการตดั การเก็บใบเม่ียงสดมกัจะมี 2 แบบ กล่าวคือ 
แบบแรกจะเก็บในส่วนของใบเม่ียงอ่อน (ใบท่ี 4-6) โดยตดัเอาส่วนปลายใบประมาณ 
2 ในสามส่วนมดัเป็นกอ้นให้ไดข้นาดประมาณ 400-500 กรัม จะพบไดใ้นแหล่งผลิต
เม่ียงในพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่และเชียงราย อีกแบบหน่ึงคือการเก็บใบเม่ียงทั้งใบ เก็บ
ทั้งส่วนท่ีเป็นใบอ่อนและการเก็บส่วนยอด รวบมดัเป็นก าๆ เรียงใบ เรียกวา่เก็บเป็นแห
ลบ เรียกวา่ เม่ียงแหลบ ส่วนยอดสามารถเก็บรวมมากบัใบเม่ียงไดข้นาดประมาณ 150 
– 200 กรัม จะพบไดใ้นแหล่งผลิตเม่ียงในพื้นท่ีจงัหวดัแพร่และน่าน 
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ภาพที ่2.5 แสดงใบเม่ียงอ่อน (ใบท่ี 4-6) 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่2.6 แสดงใบเม่ียงแหลบ 

 
   การน่ึงเมี่ยง 

ใบเม่ียงสดท่ีรวบมดัเป็นก าในขั้นตอนแรกจะน ามาเรียงในไหน่ึงเม่ียง แลว้น่ึงดว้ยไอ
น ้าร้อนจนสุก ใชเ้วลาประมาณ 1-3 ชัว่โมงข้ึนอยูก่บัจ  านวนเม่ียงสดท่ีน่ึงแต่ละคร้ัง การ
น่ึงเม่ียงอาศยัความช านาญของผูผ้ลิต สังเกตวา่เม่ียงสุกไดท่ี้จะมีลกัษณะสีเหลืองน่ิม ถา้
น่ึงเม่ียงไม่สุกจะท าให้ใบเม่ียงท่ีมีสีเขม้แดงหลงัหมกั จากนั้นเทเม่ียงท่ีน่ึงเสร็จแลว้ออก
จากไหลงบนพื้นท่ีปูดว้ยพลาสติกสะอาด เพื่อผึ่งให้เย็น แล้วมดัเม่ียงอีกคร้ังให้แน่น
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หรือมดัใหม่ให้ไดก้  าเม่ียงท่ีเล็กลง เม่ียงท่ีมดัไดใ้นขั้นตอนน้ีจะเป็นมดัท่ีจะใชจ้  าหน่าย
ในขั้นตอนสุดทา้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.7 แสดงการเรียงใบเม่ียงสดในไหน่ึงเม่ียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.8 แสดงการน่ึงเม่ียง 
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ภาพที ่2.9 แสดงลกัษณะเม่ียงน่ึง 
 
   การหมักเมี่ยง 

เม่ียงสุกท่ีผ่านการน่ึงแล้วจะน ามาหมักในสภาวะไร้อากาศ  ซ่ึงเป็นการหมักโดย
แบคทีเรียแลคติก (Lactic acid bacteria) โดยระหวา่งการหมกั แบคทีเรียแลคติคจะผลิต
สารต่าง ๆ เช่น     กรดอินทรียต่์าง ๆ เอนไซม์โปรติเอส สารให้กล่ินรส และสารท่ี
สามารถยบัย ั้งแบคทีเรียอ่ืน จึงท าใหเ้ม่ียงหมกัมีรสเปร้ียว 

การหมกัเม่ียงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 รูปแบบ คือ “แบบท่ีไม่ใชร้า” กล่าวคือ เม่ียงน่ึงจะ
ถูกอดัเรียงลงไปในภาชนะตะกร้าไมไ้ผ่ซ่ึงรองดว้ยพลาสติกหนาและ ใบตองจนแน่น 
จากนั้นเติมน ้าใหท้่วม แลว้มดัหรือปิดภาชนะใหแ้น่น หากอดัเม่ียงไม่แน่นน ้ าจะซึมเขา้
ไปในเน้ือเม่ียงมากเกินไปจะท าใหเ้กิดรส เปร้ียวท่ีไม่เป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภค การหมกั
เม่ียงแบบน้ีพบในพื้นท่ีแหล่งผลิตในจงัหวดัเชียงใหม่และเชียงราย ส่วนการหมกัเม่ียง
อีกแบบหน่ึงเป็น “แบบท่ีใช้รา” กล่าวคือ จะน าเม่ียงน่ึงใส่ตะกร้าทิ้งไวใ้ห้เกิดราขาว
ก่อนท่ีจะน าไปหมกัเหมือนแบบแรก ซ่ึงการหมกัเม่ียงแบบหลงัน้ีจะใช้หมกัเม่ียงแห
ลบท่ีผลิตในจงัหวดัแพร่ การหมกัเม่ียงจะใชร้ะยะเวลาตั้งแต่ 1 เดือน ข้ึนไป ข้ึนอยูก่บั
รสชาติท่ีตอ้งการผลิตภณัฑ์เม่ียงหมกัท่ีไดจ้ะน าไปบรรจุในบรรจุภณัฑ์เพื่อจ าหน่ายสู่
ผูบ้ริโภคต่อไป 
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ภาพที ่2.10 แสดงการหมกัเม่ียง “แบบท่ีไม่ใชร้า” 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่2.11 แสดงการหมกัเม่ียง “แบบท่ีใชร้า” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่2.12 แสดงเม่ียงท่ีไดจ้ากการหมกั 
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   การบรรจุ 
การบรรจุผลิตภณัฑ์เม่ียงในแต่ละพื้นท่ีจะมีความแตกต่างกนัซ่ึงเป็นไปตาม รูปแบบ
ของการหมกัเม่ียง แหล่งผลิตเม่ียงในจงัหวดัเชียงใหม่และเชียงรายจะบรรจุผลิตภณัฑ์
เม่ียงลงใน ตะกร้าไมไ้ผ่สานขนาดใหญ่ ท่ีเรียกว่า “ต่าง” หรือ “ทอ” ส่วนผลิตภณัฑ์
เม่ียงท่ีเป็นเม่ียงแหลบผลิตในจงัหวดัแพร่จะน ามาเรียงใส่ “ก๋วย” ท่ีบรรจุเม่ียงได้
ประมาณ 500 แหลบ ปิดฝาดา้นบนดว้ยใบตองและไมไ้ผ่สานให้สวยงาม น ้ าหนกัแต่
ละก๋วยเฉล่ียประมาณ 50 กิโลกรัม 

การจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เม่ียงจะจ าหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลางโดยคิดราคาต่อ หน่ึง
ภาชนะบรรจุพ่อคา้คนกลางรายใหญ่จะรับซ้ือเม่ียงหมกัจากผูผ้ลิตเม่ียง หมกัแลว้น ามา
เก็บเอาไวใ้นหลุมซีเมนตข์นาดใหญ่ หรือท่อซีเมนต ์เพื่อรอบรรจุใส่ภาชนะบรรจุยอ่ย
เพื่อจ าหน่ายไปยงัตลาดต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.13 แสดงหลุมซีเมนตส์ าหรับเก็บเม่ียงเพื่อรอจ าหน่าย 
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ภาพที ่2.14 ผงัแสดงขั้นตอนการท าเม่ียง 
 

  2.1.6 แหล่งผลติเมี่ยงในภาคเหนือ 

ป่าเม่ียงมกัมีลกัษณะท่ีเป็นวนเกษตรท่ีสมดุล และเป็นระบบท่ีรักษาสภาพแวดล้อม
ปกป้องผืนป่าท่ีเป็นแหล่งต้นน ้ าและทรัพยากร ท่ีมีคุณค่า  ป่าเม่ียงเป็นพื้นท่ีกันชน 
ป้องกันแหล่งต้นน ้ า ป้องกันการบุกรุกของกลุ่มคนท่ีเข้าไปยึดครองใช้ประโยชน์
ภายในเขตป่า และยงัป้องกนัภยัพิบติัรูปแบบต่างๆ  สภาพป่าเม่ียงเป็นโครงสร้างท่ีมี
ความหลากหลายทางชีวภาพ พบพืชพนัธ์ุ พืชอาหารและสัตวอ่ื์นอีกมากมาย 

ในปี พ.ศ.2550 นกัวิจยัไดท้  าการส ารวจพื้นท่ีปลูกเม่ียงของประเทศไทยซ่ึงอยูใ่นพื้นท่ี 
จงัหวดัภาคเหนือตอนบน ไดแ้ก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน แพร่ แม่ฮ่องสอน และล าปาง 
มีพื้นท่ีรวมประมาณ 36,859 ไร่ เม่ือค านวณได้ผลผลิตเม่ียงเฉล่ีย จ านวน 15,209,374 
ตันต่อปี ตามภาพแผนผงัสร้างรายได้เฉล่ียมูลค่าถึง 229,360,251 บาทต่อปี แม้ว่า
แนวโน้มการบริโภคเม่ียงจะลดลง เน่ืองจากกลุ่มคนท่ีบริโภคเม่ียงส่วนใหญ่จะเป็น
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ผูสู้งอายุ แต่ก็คาดว่าปริมาณการผลิตเม่ียงจะยงัคงอยู่ท่ีประมาณปีละเกือบสองหม่ืน
ตนั14 

 

 

 

 

 

พื้นท่ีปลูกเม่ียงของประเทศไทย (หน่วย : ไร่) 

ภาพที ่2.15 แสดงพื้นท่ีปลูกเม่ียงในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย15 

 

 

 

 

 

ปริมาณการผลิตเม่ียงของประเทศไทย (หน่วย : ตนั/ปี) 

ภาพที ่2.16 แสดงปริมาณการผลิตเม่ียงในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย16 

                                                        
14 Preechapanya, P.Indigenous ecological knowledge about the Sustainability of tea gardens in the hill evergreen 
forest of northern Thailand . Ph.D.diss .University of wales, Bangon.1996. 
15เร่ืองเดียวกนั 
16 เร่ืองเดียวกนั 
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 2.1.7  วถิีชีวติและการกนิเมี่ยงของชาวเหนือ 

เม่ียงเป็นอาหารวา่งของชาวลา้นนาในอดีต   ทุกบา้นจะมีเม่ียงไวเ้ป็นของกิน และใช้
ต้อนรับแขกหรือญาติท่ีมาเยี่ยมเยือน  โดยมีห่อเม่ียงคู่กับขันหมากและโป้ยาข่ืน
(กระป๋องยาสูบ) โดยแขกจะแกะห่อเม่ียงแล้วกินเม่ียงท่ีเจา้ของบ้านต้อนรับแล้วจึง
พดูคุย ปรึกษาเร่ืองราวต่าง ๆ  

ชาวลา้นนาจะกินเม่ียง คู่กบัสูบปูรี(บุหร่ี) หลงั อาหาร บางคนท่ีไม่สูบบุหร่ีก็กินเม่ียงอยา่ง
เดียว  วิธีกินเม่ียงคือแกะห่อเม่ียงออก  น าใบเม่ียงมาแผ่ใส่เกลือเม็ดและขิง มว้นเป็นค า
แลว้ใชอ้ม ท่ีเรียกกนัวา่อมเม้ียง แลว้จึงออกไปท างานในสวนหรือไร่นา 

ปัจจุบนัเม่ียงยงัมีความส าคญัในการจดังานบุญหรือพิธีกรรม  ทางพุทธศาสนาทุกอยา่ง
ในภาคเหนือ เช่นงานท าบุญข้ึนบา้นใหม่ งานบวช งานฉลององคผ์า้ป่าและ กฐิน  หรือ
งานศพ ชาวบา้นท่ีไปช่วยงานนอกจากช่วยเตรียมสถานท่ี  เตรียมดอกไมใ้นพิธีสงฆ์ 
เตรียมอาหาร ฯลฯแลว้ ท่ีขาดไม่ไดคื้อช่วยกนัแป๋งเม่ียง (ท าเม่ียง) ส าหรับตอ้นรับแขก
ท่ีมาร่วมงาน 

   โดยมีขั้นตอนคือ 
1. ซ้ือเม่ียงเป็นก าจากตลาด 
2. เตรียมเม่ียงพร้อมทั้งน ้าเม่ียงและขิงดองก่อนปรุงรส 
3. แกะเม่ียงออกและปรุงรสดว้ยน ้ามะนาว น ้าตาล เกลือป่น แบ่งใส่ถาดเพื่อห่อ 
4. เม่ียงท่ีห่อแลว้ พร้อมส าหรับจดัใส่จาน วางบนโตะ๊ เพื่อตอ้นรับแขก 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.17 แสดงตวัอยา่งเม่ียง น ้าเม่ียงและขิงดอง 
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ภาพที ่2.18 แสดงขั้นตอนการปรุงรสโดย มะนาว น ้าตาล เกลือป่น น ้าเม่ียง และขิงดอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.19 แสดงเม่ียงท่ีป้ันเป็นค าใส่กระทงใบตอง 
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ภาพที ่2.20 แสดงเม่ียงท่ีห่อเป็นค าดว้ยใบตอง 
 

การห่อเม่ียงเพื่อใชใ้นพิธีกรรมและตอ้นรับแขกมีความแตกต่างกนัตามแต่ละพื้นท่ีและ
ทกัษะฝีมือของคนในแต่ละท้องถ่ิน ชาวบ้านจะช่วยกนัแป๋งเม่ียง (ท าเม่ียง) ส าหรับ
ตอ้นรับแขกท่ีมาร่วมงานบุญหรือพิธีกรรม ทางพุทธศาสนาทุกอยา่งในภาคเหนือ เช่น
งานท าบุญข้ึนบา้นใหม่ งานบวช งานฉลององคผ์า้ป่าและ กฐิน  หรืองานศพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.21 แสดงเม่ียงท่ีห่อเป็นค าดว้ยใบตอง 
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ภาพที ่2.22 แสดงเม่ียงท่ีห่อเป็นค าดว้ยทางมะพร้าวร้อยเป็นพวง 
 

  2.1.8  คุณประโยชน์ของชาหรือเมี่ยง 

องค์ประกอบทางเคมีท่ีส าคญัท่ีมีอยู่ในใบชา ซ่ึงได้แก่ สารกลุ่มคาเทชิน เป็นสารท่ีมี
ฤทธ์ิทางชีวภาพ มีฤทธ์ิต่อตา้นหรือป้องกนัโรคบางชนิดได้ ซ่ึงเป็นประโยชน์ส าคญั
ของชา ดงันั้นผลิตภณัฑ์เม่ียงท่ีผลิตจากใบชาจึงประกอบดว้ยสารส าคญัท่ีมีคุณ ประโยชน์
เช่นเดียวกนั คุณประโยชน์ของชาสามารถจ าแนกตามฤทธ์ิทางชีวภาพ ไดด้งัต่อไปน้ี 

   ชากบัการต้านอนุมูลอสิระ 
ในชาประกอบดว้ยสารตา้นอนุมูลอิสระประเภทฟลาโวนอยด์ ท่ีทรงพลงัหลายชนิด  
โดยเฉพาะสาร Epigallocatechin gallate (EGCG) ซ่ึงเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระท่ีมีฤทธ์ิ
แรง โดยมีฤทธ์ิมากกวา่วิตามินอีถึง 20 เท่า คาเทชินเป็นสารตา้นอนุมูลอิสระ สามารถ
จบักับอนุมูลอิสระท่ีเป็นสาเหตุของโรคหลายชนิด เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ และ
ภาวะไขมนัในเลือดสูง เป็นตน้ จึงช่วยลดอตัราเส่ียงในการเป็นโรคเหล่าน้ี 
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   ชากบัโรคมะเร็ง 
การด่ืมน ้ าชาเป็นประจ าสามารถช่วยลดอตัราการเกิดมะเร็งท่ีอวยัวะต่างๆได้ เช่น 
มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งล าไส้เล็ก มะเร็งปอด  มะเร็งผิวหนงั 
มะเร็งล าไส้ใหญ่ มะเร็งตบัอ่อน และมะเร็งเตา้นม สารคาเทชิน (Catechins) ในชามีผล
ยบัย ั้ งมะเร็งด้วยกลไกท่ีหลากหลาย  คาเทชินท่ีออกฤทธ์ิต้านมะเร็งท่ีส าคัญคือ 
Epigallocatechin gallate (EGCG) 

   ชากบัโรคหัวใจ 
คาเทชิน (Catechins)  ช่วยลดการเกร็งของเลือดฝอย ลดการเกิดตะกอนในเส้นเลือด
ฝอย ท าให้ลดความเส่ียงของโรคกลา้มเน้ือหัวใจตายจากการขาดเลือด อมัพฤษ์ และ
อมัพาฒจากเส้นเลือดตีบตนั นอกจากน้ี Epigallocatechin gallate (EGCG) ยงัช่วยลด
การเกิดออกซิเดชนัของโคเลสเตอรอล ลดการสะสมและการสร้างตะกอนในเส้นเลือด
จากโคเลสเตอรอล ลดการเกิดเส้นเลือดแข็งตวัตีบตนั และลดความเส่ียงของโรคเส้น
เลือดหวัใจตีบ 

ชากบัโรคเบาหวาน 
สารโพลิฟีนอล (Polyphenols) ในชาช่วยลดระดบัน ้ าตาลในเลือด โดยยบัย ั้งการท างาน
ของเอนไซม์อะไมเลส  ซ่ึงเป็นเอนไซม์ย่อยแป้ง  คาเทชินช่วยยบัย ั้งการท างานของ
เอนไซม์อะไมเลสทั้ งในน ้ าลายและล าไส้  ท าให้แป้งถูกย่อยได้ช้าลง ช่วยให้การ
เพิ่มข้ึนของน ้ าตาลในเลือดเป็นไปอยา่งช้าๆ  นอกจากนั้นชาเขียวยงัลดการดูดซึมของ
กลูโคสท่ีล าไส้ 

ชากบัสุขภาพช่องปาก 
สารโพลิฟีนอล (Polyphenols) ในชาช่วยยบัย ั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในช่อง
ปากซ่ึงมีทั้งแบคทีเรียท่ี ก่อโรคในช่องปาก Porphyromonas gingivilis และแบคทีเรียท่ี
ท าให้ฟันผุ Stretococcus mutans       คาเทชินช่วยยบัย ั้งการท างานของเอนไซม์อะ
ไมเลสในน ้ าลาย ท าให้มีปริมาณกลูโคสและมอลโตสน้อยลง ซ่ึงเป็นผลลดปริมาณ
อาหารของแบคทีเรียท่ีท าให้เกิดฟันผุ นอกจากน้ีคาเทชินยงัช่วยเคลือบฟันให้แข็งแรง
ป้องกนัฟันผ ุ
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ชากบัโรคอุจจาระร่วง 
Polyphenols มีคุณสมบติัในการตา้นเช้ือแบคทีเรีย เช่ือกนัว่า Polyphenols ท าลายเยื่อ
หุ้มเซลล์ของแบคทีเรีย การด่ืมชาสามารถใชรั้กษาโรคอุจจาระร่วงได ้และสามารถฆ่า
สปอร์ของ  Clostridium botulinum ซ่ึ งเป็นสาเหตุของโรคอาหารเป็นพิษ และย ัง
ส าม ารถ ฆ่ าแบคที เรีย ท่ีทนความ ร้อน  เช่น   Bacillus subtilis, B. cereus, Vibrio 
parahaemolyticus และ C. perfringens 

ชากบัโรคอ้วน 
ในชาประกอบด้วยสารส าคญัเรียกว่า โพลิฟีนอล (Polyphenols) ท่ีมีความสามารถ
ยบัย ั้งเอนไซม์ Catechol-O-methyl transferase จึงช่วยกระตุน้การสร้างความร้อนของ
ร่างกาย มีส่วนช่วยเผาผลาญพลงังานและช่วยจดัการกบัโรคอว้น ทั้งยงัมีคุณสมบติัใน
การชะลอการปล่อยกลูโคส (Glucose) สู่กระแสเลือด ท าให้ชะลอการสร้างอินซูลิน 
(Insulin) ซ่ึงเป็นฮอร์โมนท่ีส่งเสริมให้ร่างกายสะสมไขมนั ดงันั้น ร่างกายจึงเผาผลาญ
ไขมนัแทนท่ีจะสะสมไขมนั 

ชากบัการผ่อนคลายของระบบประสาท 
L-Theanine เป็นสารส าคญัในชา ออกฤทธ์ิกบัระบบประสาทส่วนกลาง ช่วยให้สมอง
ปลดปล่อยคล่ืนสมองอลัฟา (Alpha Brain Wave) มากข้ึน และลดการปลดปล่อยคล่ืน
สมองเบต้า  (Beta Brain Wave)ลง   ท าให้ ช่ วยผ่อนคลาย  (Ralaxation) และลด
ความเครียด  เป็นการส่งเสริมใหมี้จิตใจท่ีสงบ  มีสมาธิมากข้ึน  ไม่หงุดหงิดง่าย  ล าดบั
ความคิดเป็นระบบระเบียบมากข้ึน ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพในการท างานดีข้ึน 

 

2.2  แนวคิดและทฤษฏีทีเ่กีย่วข้อง 

  2.2.1  แนวคิดด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน  
   2.2.1.1  ความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชน 

อรอนงค์ ธรรมกุล ไดก้ล่าววา่ การมีส่วนร่วมโดยทัว่ไป หมายถึง การเขา้ร่วม
อย่างแข็งขันและอย่างเต็มท่ีของกลุ่มบุคคล การมีส่วนร่วมในอ านาจการ
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ตดัสินใจและหนา้ท่ีความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมนั้นจะเป็นเคร่ืองประกนัวา่
ส่ิงท่ีผูมี้สิทธ์ิไดรั้บประโยชน์หรือส่ิงท่ีผูค้นตอ้งการมากท่ีสุดนั้น จะไดรั้บการ
ตอบสนองและท าให้มีความเป็นไปไดม้ากข้ึน แสดงถึงส่ิงท่ีท าไปนั้นจะเกิด
ตรงกบัความตอ้งการอยา่งแทจ้ริง ความแตกต่างระหวา่งการมีส่วนร่วมกบัการ
ให้ความร่วมมือ ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมจะตอ้งคู่กบัความรู้สึกเป็นเจา้ของ ส่วน
การท่ีคนอ่ืนหรือฝ่ายอ่ืนเขา้มาร่วมดว้ยนั้น ถือวา่เป็นการใหค้วามร่วมมือ 

ทวีทอง หงส์วิวฒัน์ ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชนไวว้่า 
หมายถึง การท่ีประชาชนหรือชุมชนพฒันาขีดความสามารถของตนเองในการ
จดัการควบคุม การใช้และการกระจายทรัพยากร ในปัจจยัท่ีมีในสังคมเพื่อ
ประโยชน์ในการด ารงชีพ ซ่ึงแสดงออกในรูปการตดัสินใจ ในการก าหนดชีวิต
ของตนเอง 

อคิน ระพีพฒัน์ ไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง 
การท่ีประชาชน เป็นผูคิ้ดคน้ปัญหา เป็นผูน้ าทุกอยา่ง ไม่ใช่มีการก าหนดเอาไว้
แลว้ หรือเพียงแค่ให้ประชาชนเขา้มาร่วมในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ทุกอยา่งตอ้งเป็น
เร่ืองของประชาชนท่ีคิดข้ึนมา17 

นงเยาว์ หลีพนัธ์ุ สาระของการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิด
โอกาสให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการคิดริเร่ิม การพิจารณาตดัสินใจ การ
ร่วมรับผิดชอบในเร่ืองต่าง ๆ อนัมีผลกระทบถึงตวัประชาชนเอง การท่ีจะ
สามารถท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันา แก้ไข และน ามาซ่ึงสภาพ
ความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีดีข้ึน ขณะเดียวกันจะต้องยอมรับด้วยความ
บริสุทธ์ิ มนุษยน์ั้นสามารถพฒันาไดถ้า้มีโอกาสและการช้ีแนะท่ีถูกตอ้ง18 

อนุรักษ ์ปัญญานุวฒัน์ กล่าววา่ การมีส่วนร่วม คือ การท่ีชุมชนหรือประชาชน
ไดมี้โอกาสเขา้ร่วมในกระบวนการวางแผน ด าเนินการ ปฏิบติั และประเมินผล
ตลอดจนไดร้วมกนัแสดงความคิดเห็น และแสดงบทบาทเพื่อตดัสินใจกระท า
การอันเป็นประโยชน์สูงสุดให้แก่ทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันอีกด้วย โดยมี

                                                        
17 อคิน รพีพฒัน์.ม.ร.ว.,การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาชนบทในสภาพสงัคมและวฒันธรรมไทย.
กรุงเทพฯ : ศกัด์ิโสภาการพิมพ.์2527. 
18 นงเยาว ์หลีพนัธ์ุ, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัท าโครงการพฒันาแหล่งน ้ าขนาดเลก็ ในจงัหวดั
จนัทบุรี,   กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัมหิดล.2537 
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เง่ือนไขเร่ืองเพศ อายุ อาชีพ เป็นองค์ประกอบหลักท่ีส่งผลให้กระบวนการ
ตดัสินใจจะมีแนวโนม้ไปในทิศทางใด19 

ไพรัตน์ เตชะรินทร์ ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการท่ีรัฐ
ส่งเสริม ชักน า สนับสนุน และสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนทั้งในรูป
ส่วนบุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และอาสาสมคัรรูปต่าง ๆ ใหเ้ขา้มามี
ส่วนร่วมในการด าเนินการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือหลายเร่ืองรวมกัน เพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคแ์ละนโยบายการพฒันาท่ีก าหนดไว้20 

 

   2.2.1.2  ปัจจัยทีม่ีผลต่อการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ปรัชญา เวสารัชน์ กล่าวถึง ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลผลกัดันให้ประชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในพื้นท่ี เพื่อท ากิจการในกระบวนการพฒันาทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ 
- ปัจจัยสภาพแวดล้อมทั้ งทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ

ปกครอง และความปลอดภยั 
- ปัจจยัผลกัดนัจากบุคคลอ่ืน โดยเฉพาะผูน้ า ผูป้กครองทอ้งถ่ิน เช่น ก านนั 

ผูใ้หญ่ 
-  ปัจจยัท่ีเป็นรางวลัตอบแทน ได้แก่ ค่าตอบแทนแรงงาน เงินปันผลจาก

สหกรณ์ออมทรัพย ์
- ปัจจัยภายในตัวบุคคล ได้แก่  ความคาดหวังในประโยชน์ส่วนร่วม 

ความรู้สึกเกรงใจ ไมก้ลา้ปฏิเสธเม่ือถูกชกัชวนหรือความรู้สึกวา่เป็นพนัธะ
ท่ีตอ้งเขา้ร่วมเพื่อใหเ้กิดความสามคัคี21 
 
 
 

                                                        
19 อนุรักษ ์ปัญญานุวฒัน์. การวจิยัเชิงปฏิบติัการอยา่งมีส่วนร่วม : การเรียนรู้ร่วมกบัชุมชน. กรุงเทพฯ : เครือข่าย
งานวจิยัมหาวทิยาลยัราชภฏั ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2548 
20  ไพรัตน์ เตชะรินทร์. แนวนโยบายและกลวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชนยทุธศาสตร์พฒันาปัจจุบนั การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการพฒันา.  กรุงเทพฯ: ศกัด์ิโสภาการพิมพ.์ 2527 
21 ปรัชญา เวสารัชน์.การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมเพ่ือพฒันาชนบท.กรุงเทพฯ: สถาบนัไทยคดีศึกษา 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์.2528 

http://koha.library.tu.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=482707&query_desc=an%3A34465
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William W. Reeder นกัวิชาการชาวต่างชาติ ไดส้รุปปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วน
ร่วมของประชาชนไวด้งัน้ี 
- การปฏิบติัให้คล้อยตามความเช่ือพื้นฐาน หมายถึง การเลือกใช้วิธีการท่ี

สอดคลอ้งกบัความเช่ือพื้นฐานของตน ในการเขา้มามีส่วนร่วมในกิจการ
สาธารณะ 

-  มาตรฐานคุณค่าในการปฏิบติัมีลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณค่า
ของตนเอง 

- เป้าหมายการท่ีบุคคลและกลุ่มบุคคลจะส่งเสริม ปกป้อง และรักษา
เป้าหมายของตนเอง 

- ประสบการณ์ท่ีผิดปกติธรรมดา พฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ใน
บางคร้ังมีรากฐานมาจากประสบการณ์ท่ีผิดปกติธรรมดา จึงเป็นจุดสนใจ
ต่อการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชน 

- ความคาดหมาย การประพฤติแบบท่ีตนคาดหวงัว่าจะต้องประพฤติใน
สถานการณ์เช่นนั้น และชอบท่ีจะปฏิบติัต่อผูอ่ื้น ในลกัษณะท่ีคาดหวงัจาก
ผูอ่ื้นเช่นกนั 

- การมองตวัเอง การกระท าส่ิงต่าง ๆ ท่ีคิดวา่ตวัเองตอ้งกระท าเช่นนั้น 
- การบีบบงัคบั การกระท าส่ิงต่าง ๆ ท่ีรู้สึกวา่ตนถูกบีบบงัคบัใหท้  า 
- นิสัย และประเพณีท่ีสืบทอดกนัมา รวมถึงการกระท าส่ิงต่าง ๆ ตามอุปนิสัย

ท่ีชอบกระท าเม่ืออยูใ่นสถานการณ์นั้น ๆ 
- โอกาสการเขา้มามีส่วนร่วมในรูปแบบการปฏิบติัของสังคม โดยเฉพาะ

ในทางท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ านวนและชนิดของโอกาส ซ่ึงโครงสร้างของสังคม 
เอ้ืออ านวยใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการกระท าเช่นนั้น เท่าท่ีพวกเขาไดรั้บรู้มา 

- ความสามารถ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบางอยา่งท่ีตนมองเห็นวา่สามารถ
ใหส่ิ้งท่ีตอ้งการเกิดข้ึนในสถานการณ์เช่นนั้น 

- การสนบัสนุนการเร่ิมปฏิบติัการเม่ือเขารู้สึกวา่ เขาไดรั้บการสนบัสนุนท่ีดี
พอใหก้ระท าเช่นนั้น22 

 

                                                        
22 William W. Reeder. Some Aspects of the Informal Social Participation of Farm   Families in New York State. 
Cornell University. (Unpublished Ph.D.Dissertation). 1974. 
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อรอนงค์ ธรรมกุล ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเขา้มามีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนในกระบวนการพฒันาทอ้งถ่ิน 4 ประเด็น ไดแ้ก่ 
- ดา้นความผกูพนัเป็นเครือญาติ และความสัมพนัธ์เป็นสายใยในชุมชน 
- ดา้นการมีภาวะร่วมทางเศรษฐกิจ 
- ดา้นการมีปัญหาร่วมกนั 
- ดา้นการสนบัสนุนจากองคก์รภายนอกหมู่บา้น23 

 

2.2.1.3  กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
The International Association for Public Participation ได้กล่าวถึงกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนมี 5 ระดบั ดงัน้ี 

 

ระดบัท่ี 1 การให้ขอ้มูลข่าวสาร (Inform) เป็นระดบัท่ีส าคญัท่ีสุด โดยการให้
ขอ้มูลในช่องทางต่าง ๆ เช่น เอกสารส่ิงพิมพ์ การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารผ่าน
ส่ือต่าง ๆ การจดันิทรรศการ จดหมายข่าว การจดังาแถลงข่าว การติดประกาศ 
และการใหข้อ้มูลผา่นเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

 

ระดบัท่ี 2 การรับฟังความคิดเห็น (Consult) ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้
ขอ้มูล ข้อเท็จจริง และความคิดเห็นเพื่อประกอบการตดัสินใจด้วยวิธีต่าง ๆ 
เช่น การรับฟังความคิดเห็น การส ารวจความคิดเห็น การจดัเวทีสาธารณะ เป็นตน้ 

 

ระดับท่ี 3 การสร้างความเก่ียวขอ้ง (Involve) เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการปฏิบติังานเพื่อสร้างความมัน่ใจให้ชุมชนวา่ความคิดเห็นหรือ
ความต้องการของชุมชนจะถูกน าไปใช้พิจารณาเป็นทางเลือกในการ
บริหารงานของภาครัฐ เช่น การประชุมเชิงปฏิบติัการเพื่อพิจารณาประเด็น
นโยบายสาธารณะ ประชาพิ จารณ์ การจัดตั้ งคณะท างานเพื่อเสนอแนะ 
ประเด็นนโยบาย เป็นตน้ 
 

ระดับท่ี  4 ความร่วมมือ (Collaborate) เป็นการให้กลุ่มชุมชนผู้แทนภาค
สาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็นหุน้ส่วนของภาครัฐ ทุกขั้นตอนของการตดัสินใจ 

                                                        
23 อรอนงค ์ธรรมกลุ.การมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการพฒันาทอ้งถ่ิน. เชียงใหม่: 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่.2539 



 

39 

และมีการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง เช่น คณะกรรมการท่ีมีฝ่ายชุมชนร่วมเป็น
กรรมการ เป็นตน้ 

 

ระดบัท่ี 5 การเสริมอ านาจแก่ชุมชน (Empower) เป็นขั้นท่ีให้บทบาทชุมชนใน
ระดบัสูงท่ีสุด โดยให้ชุมชนเป็นผูต้ดัสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็น
สาธารณะต่าง ๆ ท่ีมอบอ านาจใหชุ้มชนเป็นผูต้ดัสินใจทั้งหมด เป็นตน้ 

 

2.2.1.4  แนวคิดขั้นตอนการพฒันาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
John M. Cohen และ Norman T. Uphoff  นกัวิชาการชาวต่างประเทศ ไดเ้สนอ
ขั้นตอนของการมีส่วนร่วม 4 ขั้นตอน ในกิจกรรมพฒันา คือ 
 

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision making) ได้แก่ ขั้นตอนการริเร่ิม
ตดัสินใจ ขั้นตอนการตดัสินใจ ขั้นตอนการตดัสินใจปฏิบติัการ 
 

การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) การเข้าสนับสนุนการ
ปฏิบติัการทั้งทางดา้นทรัพยากรและแรงงาน 
 

การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefit) ผลประโยชน์ในส่วนร่วมและส่วน
บุคคลตอ้งไดรั้บการจดัการท่ีเหมาะสมแก่ทุกฝ่าย 
 

การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) เป็นการเขา้ร่วมในการควบคุม
และด าเนินการทั้งหมด โดยวิธีการน้ี เป็นทั้งเป้าหมายและวิธีการท่ีจะน าไปสู่
เป้าหมายของการจดัการอยา่งมีส่วนร่วม 
 

นอกจากนั้ น  Cohen & Uphoff ย ังได้เสนอกรอบแนวคิดเบ้ืองต้นในการ
วิเคราะห์การมีส่วนร่วมส าหรับใชใ้นการพฒันาชนบท โดยจ าเป็นท่ีจะตอ้งให้
ความส าคญักบัมวลชนพื้นฐานเป็นหลกั กรอบแนวคิดดงักล่าวประกอบดว้ย 3 
มิติ และ 2 บริบท เขา้ดว้ยกนั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

มิติ (Dimensions) มี 3 มิติ คือ 
มิติท่ี 1  มีส่วนร่วมอะไรบา้ง โดยสามารถแบ่งกิจกรรมการมีส่วนร่วม ดงัน้ี 
- การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ (Decision Making) 
- การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ (Implementation) 
- การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) 
- การมีส่วนร่วมในการพยายามประเมินผล (Evalution) 
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มิติท่ี 2  มีส่วนร่วมกบัใครบา้ง โดยพิจารณาผูท่ี้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมกบั
ชาวบา้น ไดแ้ก่ ผูน้  าชุมชน เจา้หน้าท่ีทางราชการ นักพฒันาเอกชน โดยทั้งน้ี
จ  าเป็นท่ีจะพิจารณาถึงคุณลกัษณะของผูเ้ขา้ร่วมในเร่ืองของเพศ อาย ุการศึกษา 
สถานภาพครอบครัว อาชีพ รายได ้ระดบัชั้นในสังคม ระยะเวลาอยูอ่าศยั การ
ถือครองท่ีดิน 

มิติท่ี 3  มีส่วนร่วมอยา่งไรบา้ง โดยพิจารณาจากลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
- พื้นฐานของการมีส่วนร่วม การไดรั้บผลตอบแทน การบงัคบัใหเ้ขา้ร่วม 
- ลกัษณะรูปแบบของการมีส่วนร่วม โดยผ่านองค์กรของประชาชนหรือ

โดยตรง 
- ขนาดของการมีส่วนร่วม ผลท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมนั้นช่วยเพิ่มพลงัของ

ประชาชน หรือเป็นเพียงการติดต่อสัมพนัธ์กบันกัพฒันาเท่านั้น 
-  ผลท่ี เกิดจากการมีส่วนร่วม เป็นพลังเสริมสร้างหรือเป็นเพียงการ

ปฏิสัมพนัธ์เพียงธรรมดา 

บริบท (Contexts) มี 2 ลกัษณะ คือ 

บริบทท่ี 1  ลักษณะของโครงการ โดยพิจารณาจากลักษณะส่ิงท่ีน าเข้าว่ามี
ความซบัซ้อนของเทคโนโลยีเพียงใด ลกัษณะของประโยชน์ท่ีไดรั้บ ความเร็ว
ช้าท่ีได้รับประโยชน์ และเง่ือนไขท่ีต้องก าหนด เช่น การเข้าถึงการบริหาร
โครงการ ความยดืหยุน่ของโครงการ เป็นตน้ 

บริบทท่ี 2  สภาพแวดล้อมของกิจกรรมตามโครงการ ได้แก่ ปัจจัยทาง
ประวัติศาสตร์ ปัจจัยทางกายภาพและธรรมชาติ ปัจจัยทางสังคม และ
วฒันธรรม ปัจจยัทางการเมือง เป็นตน้24 

สุกญัญา เรือนสอน ได้กล่าวถึงรูปแบบและขอบเขตของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในการจดัการอยา่งมีส่วนร่วมของชุมชน จ าเป็นจะตอ้งมีการก าหนด
ขั้นตอนการมีส่วนร่วมอยา่งถูกวิธีและมีประสิทธิภาพ รูปแบบการมีส่วนร่วม 
อาจพอจ าแนกไดด้งัน้ี 

                                                        
24 Cohen , John M. and Uphoff, Norman T. Rural – Development Participation   :Concepts and  Measures  for 
Project  Design ,Implementation and Evaluation. TheRural Development  Committee Center for International 
Studies Cornell University.1977. 
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รูปแบบท่ี 1  รูปแบบของการสร้างกฎเกณฑ์ กติกา ของการแกปั้ญหาในชุมชน 

รูปแบบท่ี 2  รูปแบบของการสร้างเครือข่ายการแกปั้ญหาในส่ิงท่ีมีส่วนร่วมใน
ชุมชนเป็นรูปแบบของการสร้างความร่วมมือ จึงมีความส าคญัยิ่ง ไม่วา่จะเป็น
รูปแบบการรวมตัวของกลุ่มท่ีมีปัญหาเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาค
ประชาชนหรือวา่องคก์รภาคเอกชนท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะมากยิง่ข้ึนก็ตาม 

รูปแบบท่ี 3  การจดัตั้งกลุ่มเฉพาะกิจในการศึกษาและติดตามปัญหา ปัญหาท่ี
คาดว่าจะเกิดการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการหน่ึงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ
ชุมชน ประชาชนในทอ้งถ่ินนั้น อาจมีการรวมตวักนัจดัตั้งผูแ้ทนในการศึกษา
ติดตามปัญหา เพื่อแสวงหาความร่วมมือในการยบัย ั้งปัญหาและให้เกิดพลัง
อ านาจของขอ้มูลข่าวสารในการเจรจาต่อรองอีกดว้ย 

รูปแบบท่ี 4  การจดัประชาพิจารณ์ กรณีท่ีเกิดความขดัแยง้ระหว่างรัฐและ
ประชาชนในด้านการแก้ปัญหา ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับนโยบายหรือโครงการท่ี
ส่งผลกระทบต่อภาคประชาชนทอ้งถ่ิน ส่ิงเหล่าน้ีประชาชนควรมีสิทธ์ิในการ
ร่วมตดัสินใจดว้ย เพราะจะเป็นผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบโดยตรง ดงันั้น จึงจ าเป็น
อยา่งยิง่ท่ีตอ้งมีการจดัเวทีแสดงความคิดเห็นกนัท่ีเรียกวา่ ประชาพิจารณ์หรือท่ี
บางท่านเรียกว่า การไต่สวนสาธารณะ ในการจดัประชาพิจารณ์ท่ีดีควรจะมี
ลกัษณะท่ีเป็นกลางและมีเหตุผล ควรมีการเตรียมขอ้มูล โดยองคก์รท่ีเป็นกลาง
ท่ีมีหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ สังคม และเศรษฐกิจ จะตอ้งให้ความสนบัสนุน
ดา้นขอ้มูลและเปิดเผยขอ้มูลดว้ยความโปร่งใส และใหเ้วลาทุกฝ่ายศึกษาขอ้มูล
อยา่งเพียงพอ25 

 

2.2.1.5  แนวทางการสร้างแรงจูงใจให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

การสร้างแรงจูงใจเป็นส่ิงท่ีจะท าให้ทุกคนมีแรงจูงใจในการท างาน เป็นส่ิงท่ี
คณะผูท่ี้จะเป็นผูน้ าจะตอ้งเขา้ใจวิธีการสร้างแรงจูงใจให้กบัสมาชิกในกลุ่ม มี
วธีิการดงัต่อไปน้ี 

                                                        
25 สุกญัญา เรือนสอน. กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบกว๊านพะเยาในการป้องกันการบุกรุกพืน้ท่ีสาธารณะ. 
    เชียงใหม่: มหาวทิยาลยัเชียงใหม่.2543. 

http://dric.nrct.go.th/login.php?page=search&topic=author&search_input=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%20%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
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การให้รางวลั เป็นวิธีการท่ีไม่ยาก แต่มกัจะละเลยไม่ค่อยท ากนั เพราะว่าฝ่าย
ผูบ้ริหารมกัเกรงจะถูกหาวา่เอารางวลัมาล่อใจ ฝ่ายสมาชิกชุมชนก็กลวัจะโดน
หาว่าอยากได้รางวลัจึงเข้าร่วมงาน ดังนั้ น การจะให้รางวลัควรจะพูดกัน
ล่วงหน้าว่าเป็นของเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อเป็นรางวลัให้แก่ผูท่ี้ท  าดีเป็นท่ีประจกัษ ์
เช่น เทศบาลสร้างแรงจูงใจ โดยการประกวดสรภญัญะ ซ่ึงรางวลัท่ีมอบให้แก่
ทีมท่ีชนะอาจมีมูลค่าไม่มาก แต่สามารถเป็นพลงัท่ีท าให้สมาชิกในชุมชนเขา้
มารวมกนัท างานเป็นหมู่คณะได ้

การท าให้รู้สึกเป็นเจ้าของ  คนในกลุ่มจะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของถ้าหากว่า
ตนเองเป็นเจา้ของกิจกรรมนั้น ๆ ความเป็นเจา้ของจะท าให้เกิดความรัก ผกูพนั 
และอยากเขา้ร่วมกิจกรรมบ่อย ๆ 

การกระตุ้นความรักและผูกพนักับชุมชน การเลือกกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน จะมีความหมายต่อจิตใจและความรู้สึกอยากมีส่วนร่วม โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งจากผูสู้งอายุท่ีตอ้งการเห็นส่ิงท่ีมีอยู่ในชุมชนคงอยูจ่นถึงลูกหลาน เช่น การ
สร้างพิพิธภณัฑ์ท่ีคณะกรรมการไดรั้บบริจาคส่ิงของเคร่ืองมือใช้โบราณจาก
ผูสู้งอายใุนทอ้งถ่ิน 

การท าให้เห็นประโยชน์เป็นรูปธรรม ส่ิงท่ีเป็นแรงจูงใจไดดี้มากประการหน่ึง 
คือ การเลือกกิจกรรมศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีท าให้คนในชุมชนเห็นว่าน าประโยชน์
ดา้นต่าง ๆ มาสู่บุคคล ครอบครัว ชุมชน 

 

  2.2.2   แนวคิดการท่องเทีย่วมรดกวฒันธรรมอย่างสร้างสรรค์ 

เนน้การท่องเท่ียวเพื่อเป็นประสบการณ์และการเพิ่มพูนความรู้เป็นการท่องเท่ียวท่ีเนน้
การมีส่วนร่วมในวฒันธรรมของชุมชนผา่นทางกิจกรรมและประสบการณ์ท่ีไดรั้บใน
ขณะเดียวกนัแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคไ์ดมี้การมุ่งเน้นการพฒันาและสร้าง
เครือข่ายเมืองสร้างสรรคซ่ึ์งส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจวฒันธรรมอตัลกัษณ์ของแต่ละ
ชุมชนผ่านประสบการณ์นอกจากน้ีจะเห็นได้ว่าแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์
ไดรั้บความนิยมมากข้ึนเน่ืองจากนักท่องเท่ียวไดมี้ปฏิสัมพนัธ์ไดค้วามรู้ไดรั้บคุณค่า
พร้อมได้รับความเพลิดเพลินจากการท่องเท่ียวในบริบทของมรดกทางวฒันธรรม



 

43 

แนวคิดน้ีเน้นท่ีการสะทอ้นถึงความมีชีวิตวิถีชีวิตและการถ่ายทอดอย่างเป็นรูปธรรม
จนท าใหส้ถานท่ีดงักล่าวเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ26 

 

Creative tourism (การท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์) :ความหมายและทีม่า 

ค า Creative Tourism “สร้างข้ึน” โดย คริสปิน เรยม์อนต ์และเกร็ก ริชาร์ด ซ้ึงกล่าวว่า
เกิดข้ึนมาจากแรงบนัดาลใจของเร่ืองเล่าท่ีได้รับจากนักท่องเท่ียวรุ่นใหม่ ท่ีเดินทาง
ท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้คือ ประเทศ ไทย อินโดนิเซีย และ
ออสเตรเลีย ในช่วงปี พ.ศ.2542-2543 

นกัท่องเท่ียวท่านหน่ึงไดเ้ล่าประสบการณ์อนัน่าประทบัใจของตนขณะท่ีมาท่องเท่ียว 
ว่าเธอมีความสนใจท่ีจะเขา้เรียนการนวดแผนไทยท่ีจงัหวดัเชียงใหม่เป็นเวลาหลาย
สัปดาห์ ก่อนท่ีจะเดินทางท่องเท่ียวไปท่ีเกาะบาหลี   ประเทศอินโดนิเซีย และเขา้ไปมี
ส่วนร่วมฝึกหดัการท าอาหารมงัสวิรัติ จากนั้นเดินทางต่อไปท่ีประเทศออสเตรเลียเพื่อ
เขา้เรียนรู้ช่วงสั่นๆ ในการเป็นผูดู้แลฝงูแกะและ      ปศุสัตวใ์นฟาร์ม 

คริสปิน เรยม์อนต ์และเกร็ก ริชาร์ด มองวา่น่าจะมีช่ือใหม่ท่ีจะใชเ้รียกการท่องเท่ียวท่ี
นกัท่องเท่ียวสนใจท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เก่ียวกบัศิลปะและวฒันธรรม
ของพื้ น ท่ี  ท่ีตนเองได้ท่องเท่ียวซ่ึงประสบการณ์ดังกล่าวนอกจากจะช่วยให้
นักท่องเท่ียวได้ท าความเข้าใจผ่านประสบการณ์ด้วยตนเองแล้ว นักท่องเท่ียวยงั
สามารถท่ีจะใช้ประสบการณ์ท่ีได้เรียนรู้ใหม่นั้นมาใช้กบัชีวิตหรือการงานของตน
ภายหลงัท่ีกลบัมาจากการท่องเท่ียวแล้วดว้ย และในท่ีสุดทั้ง คริสปิน เรยม์อนต์ และ
เกร็ก ริชาร์ด ก็พบค าว่า Creative tourism มีความหมายเหมาะสมท่ีจะใช้เรียกการ
ท่องเท่ียวในลกัษณะดงักล่าว 

คริสปิน เรยม์อนต์ และเกร็ก ริชาร์ด ไดร่้วมกนัก าหนดและให้ค  านิยามการท่องเท่ียว
แนวใหม่น้ีว่า Creative tourism (การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์) หมายถึงการท่องเท่ียว
ซ่ึงมอบโอกาสให้กบัผูเ้ดินทางในการพฒันาศกัยภาพ การสร้างสรรคข์องตน ผา่นการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ดว้ยประสบการณ์จริง ท่ีเป็นไปตามลกัษณะเฉพาะ
ของพื้นท่ีเป้าหมายท่ีไดท้่องเท่ียว 

                                                        
26 การท่องเท่ียวเชิงมรดกวฒันธรรมอยา่งย ัง่ยนื, Executive Journal,ปีท่ี 32 ฉบบัท่ี 4 ตุลาคม - ธนัวาคม 2555 หนา้ 
141 
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นิยามใหม่ของการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 

ในการประชุม creative cities network ซ้ึงจัดข้ึนในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 โดยมี
จุดประสงค์เพื่ อวางแผนเตรียมการประชุม santa fe international conference on 
creative tourism ในปีพ .ศ. 2551 ได้มีการหาลือถึงนิยามของการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์และการวางรูปแบบของการประชุมดังกล่าว ซ้ึงให้ความส าคัญกับการ
น าเสนอประสบการณ์และการมีส่วนร่วม โดยคณะกรรมการวางแผนการประชุมได้
ร่วมกนัพฒันานิยามความหมายให้กบั Creative Tourism ข้ึนใหม่วา่ “การท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค ์คือ การท่องเท่ียวท่ีมุ่งไปสู่ความผกูพนัและประสบการณ์แทจ้ริง ซ้ึงไดม้า
จากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ด้านศิลปะมรดกทางวฒันธรรมหรือคุณ
ลกัษณะเฉพาะของพื้นท่ี” โดยนิยามดงักล่าวน้ี ยงัคงยึดตามหลกัการส าคญัของนิยาม
เร่ิมแรกของ คริสปิน เรยม์อนต ์และเกร็ก ริชาร์ด ท่ีเน้นเก่ียวกบัการเขา้ไปมีส่วนร่วม
ในประสบการณ์ทางวฒันธรรมท่ีจริงแท ้

ในนิยามแรกให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของการส ร้างสรรค์ของ
นกัท่องเท่ียว โดยผา่นการมีส่วนร่วมกบักิจกรรมอนัมีลกัษณะเฉพาะของพื้นท่ี ซ้ึงจะ
ส่งผลให้นักท่องเท่ียวมีความจดจ า ประทบัใจและในทา้ยท่ีสุดจะมีความเขา้ใจอย่าง
ลึกซ้ึงในพื้นท่ีท่ีไดท้่องเท่ียว ในขณะท่ีนิยามท่ีมีการปรับเปล่ียนใหม่น้ี เช่ือมโยงการ
ท่องเท่ียงกบัคุณค่าขององค์กรยูเนสโก ท่ีเน้นย  ้าถึงความผูกพนัระหว่างนักท่องเท่ียว
และเจา้ของบา้น ผ่านประสบการณ์ทางวฒันธรรมท่ีแทจ้ริง โดยเขา้ไปมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้ ศิลปะ และมรดกทางวฒันธรรม ซ้ึงจะน าไปสู่การแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างวฒันธรรมอย่างแทจ้ริง ซ่ึงจะเห็นไดว้่า มีฐานความคิดท่ีแตกต่างไปจากการ
ท่องเท่ียวแบบเดิมอย่างส าคญั เช่น การท่องเท่ียวทางวฒันธรรมท่ีนักท่องเท่ียวเป็น
เพียงแต่ผูเ้ฝ้าชมอยูห่่างๆ แต่ไม่ไดล้งไปเรียนรู้ผา่นประสบการณ์จริง 

ต่อมาหลงัจากการประชุมนานาชาติคร้ังแรกเก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ไดมี้
การจดัประชุมคร้ังต่อมาอีก ในระหวา่งวนัท่ี 9-10 ธนัวาคม พ.ศ.2553 ณ เมืองบาร์เซโลน่า 
ประเทศสเปน และวนัท่ี 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554 ณ St.Denis กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส 

เม่ือประมวลคุณลกัษณะต่างๆโดยรวมของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ก็จะพบวา่ เป็น
กิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีมีคุณสมบติัซ้ึงประกอบดว้ย 
1. ผูท้่องเท่ียวและเจา้ของบา้นมีความผกูพนัระหวา่งกนั 
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2. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ขา้มวฒันธรรม 
3. มีความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงทางวฒันธรรมของพื้นท่ีท่ีท่องเท่ียว 
4. ประสบการณ์จากการมีส่วนร่วม 
5. มีการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกนั/ส่งผา่น-ส่งต่อประสบการณ์ 
6. เป็นผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมากกวา่เป็นผูช้ม 
7. นกัท่องเท่ียวมีโอกาสพฒันาศกัยภาพในการสร้างสรรค์ของตนเองและมีส่วนร่วม

ในการตดัสินใจ 
8. ความจริงแทท้ั้งในกระบวนการผลิตและผลิตภณัฑ,์ประสบการณ์จรอง 
9. จดจ าประทบัใจ,เขา้ใจ 
10. การท่องเท่ียวแบบจ าเพาะเจาะจง 

 

การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ เป็นการท่องเท่ียวท่ีไม่ข้ึนอยู่กบัช่วงเวลาท่องเท่ียวหรือ
เทศกาล ซ้ึงจะเป็นประโยชน์กบัคนทุกกลุ่มตลอดทั้งปี ไม่วา่จะเป็นท่ีพกัหรือร้านขาย
ของท่ีระลึก และเป็นการท่องเท่ียวท่ีไม่ไดย้ึดติดกบัแหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นสถานท่ีเช่น 
โบราณสถาน 
 

การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์เป็นการท่องเท่ียวท่ีเหมาะกบับริบทท่ีแตกต่างกนัไป (เพื่อ
การท่องเท่ียวชนบทหรือการท่องเท่ียวเมือง)และสามารถจดัการใหส้อดคลอ้งเหมาะสม
กับการท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่ม) เช่นการท่องเท่ียวชายหาด, การท่องเท่ียวชนบท,             
การท่องเท่ียวอย่างช้า หรือการท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มท่องเท่ียวในกลุ่ม
MICE หรือนักท่องเท่ียวท่ีมาเป็นกลุ่มเพื่อมาอบรม ประชุมหรือ มาจดันิทรรศการ
นานาชาติ 

 

การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์เป็นการเพิ่มคุณค่าให้กบัสถานท่ีท่องเท่ียวเดิมให้มีคุณค่า
ส าหรับส าหรับกลุ่มท่องเท่ียวคุณภาพ โดยลงทุนน้อยท่ีสุด โดยการให้คุณค่าเพิ่มจาก
ทรัพยากรทางวฒันธรรมท่ีมีอยู่เดิม (ประเพณีวฒันธรรม, มรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้ง
ไม่ได,้ ศิลปะ) และขณะเดียวกนัการสร้างศูนยว์ฒันธรรมชุมชน, ท่ีพกั, หน่วยบริการ
นกัท่องเท่ียวก็มีความเป็นไปไดเ้ช่นกนั หากเป็นไปเพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานดงักล่าว
อ านวยความสะดวกใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้รียนรู้หรือท ากิจกรรมทางวฒันธรรมท่ีมีอยูเ่ดิม
ทางวฒันธรรมได้สะดวกข้ึน และประการส าคัญ การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ให้
ผลบวกแก่ชุมชน และสนบัสนุนความย ัง่ยนืของชุมชนในระยะยาว เน่ืองจากจะช่วยให้
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ชุมชนมีความมัน่ใจและภาคภูมิใจในมรดกทางวฒันธรรมของตนเองเน่ืองจากเป็นส่ิงท่ี
นกัท่องเท่ียวสนใจและตอ้งการเขา้มาเรียนรู้ 

 

การท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ : กระบวนทศัน์ใหม่ของการท่องเทีย่ว 

ฐานคิดและท่ีมาของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์

เกร็ก ริชาร์ด หน่ึงในผูก่้อตั้งแนวความคิดเร่ืองการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์ไดช้ี้ให้เห็น
ว่ารูปแบบของการท่องเท่ียวแบบใหม่ท่ี เรียกว่า “การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์” 
(Creative Tourism) แม้จะเป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม (Cultural 
tourism) ก็จริงอยูแ่ต่ก็เป็นการปรับเปล่ียนไปจากการท่องเท่ียวแบบเดิมท่ีนานวนัเขา้ก็
ยิง่เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีคุณภาพต ่าลง เน่ืองจากกลายเป็นการท่องเท่ียวมวลชนท่ีใชเ้วลา
เดินทางไปกบัการเขา้ชมและถ่ายภาพตามสถานท่ีน่าสนใจและมีความส าคญัในทาง
ธรรมชาติและวฒันธรรม ไม่ว่าจะเป็นหาดทรายมรดกทางวฒันธรรม พิพิธภัณฑ ์
อนุสรณ์สถาน แต่นกัท่องเท่ียวรุ่นใหม่ท่ีมีความปรารถนาท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในทาง
วฒันธรรมของพื้นท่ีท่ีตนเองไปเท่ียว หรือ อตัลักษณ์ของพื้นท่ีท่องเท่ียวนั้ นๆ ใน
ภาพรวม การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์จึงเป็นการท่องเท่ียงท่ีมีความน่าสนใจเล่ือนไป
จากเดิมคือ จากวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งได ้ไปสู่ทรัพยากรทางวฒันธรรมท่ีเป็นนามธรรม 
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   การเคลือ่นของวฒันธรรมการท่องเทีย่วจากแบบเดิมสู่แบบใหม่ 

นกัท่องเท่ียวท่ีเคยสนใจการเยี่ยมชมส่ิงก่อสร้างมรดกวฒันธรรมท่ีจบัตอ้งได ้เช่น การ
เยี่ยมชมพิพิธภณัฑ์ประวติัศาสตร์ อนุสรณ์สถาน พกัผอ่นตามหาดทราย หรือปีนภูเขา 
ในปัจจุบนั นกัท่องเท่ียวจ านวนมากหันไปให้ความสนใจกบัการท่องเท่ียวภาพลกัษณ์ 
อตัลกัษณ์ วถีิชีวติ บรรยากาศ เร่ืองเล่า การสร้างสรรคแ์ละส่ือ  

นอกจากนั้นความสนใจเดิมท่ีนกัท่องเท่ียวมกัให้ความส าคญักบัคุณค่าของวฒันธรรม
ชนชั้นสูง เช่น ปราสาท ราชวงั หอศิลป์ พิพิธภณัฑ์ก็ปรับเปล่ียนมาเป็นให้ความสนใจ
กบัวิถีชีวิตสามญัเพิ่มมากข้ึนเช่น ร้านอาหารพื้นถ่ิน ตลาด บา้นเรือน วิถีชีวิตชุมชนท่ี
จะท าให้นกัท่องเท่ียวไดพ้บและมีส่วนร่วมใน “ชีวิตจริง” ของผูค้นจากเดิมท่ีเคยเป็น
แต่ผูช้ม ยิ่งไปกวา่นั้น นกัท่องเท่ียวเรียกร้องท่ีจะมีกิจกรรมในสถานท่ีตนเองท่องเท่ียว
ในระยะเวลายาวนานข้ึนและโดยทิศทางดงักล่าวน้ี จึงท าให ้“การท่องเท่ียวสร้างสรรค์
สอดคล้องกับทิศทางใหม่ของการท่องเท่ียวในปัจจุบันและคณะเดียวกัน “การ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์” ถือเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีส่งเสริมให้ นักท่องเท่ียวมีความ
เขา้ใจอย่างลึกซ้ึงในลกัษณะทางวฒันธรรมของเมืองท่ีไปเยือน ตามเจตนารมณ์ของ
องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก ท่ี
ต้องการสนับสนุนให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ส่งเสริมความหลากหลายและการ
สนทนาระหวา่งวฒันธรรม 

 

การเปลีย่นผ่านจากการท่องเทีย่วทางวฒันธรรมสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์เป็นพฒันาการอีกลกัษณะหน่ึงของการท่องเท่ียว กล่าวคือ 
เป็นการท่องเท่ียว เป็นการท่องเท่ียวท่ีแตกต่างไปจากการท่องเท่ียวทางศิลปหตัถกรรม 
หรือการท่องเท่ียวทางมรดกวฒันธรรมแบบเดิมท่ีนักท่องเท่ียวเป็นเพียงแต่ผูช้ม อยู่
ห่างๆ ถ่ายภาพ ซ้ือของท่ีระลึกเท่านั้ น แต่การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ เป็นการ
ท่องเท่ียวท่ีเช่ือมโยงกบัการท่องเท่ียวทางวฒันธรรม หรือการท่องเท่ียว(เยีย่มชม)ศิลปะ
แบบเดิมท่ีเป็นการท่องเท่ียวแบบตั้งรับ ไปสู่การท่องเท่ียวท่ีนกัท่องเท่ียวเขา้ไปทีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางวฒันธรรมอยา่งกระตือรือร้น ดว้ยความมุ่งหมายวา่การเรียนรู้ส่ิง
ใหม่ๆผ่านประสบการณ์จริงจะมีส่วนในการสร้างเสริมศกัยภาพในการเรียนรู้และ
สร้างสรรค์ของตนเองและสามารถน ากลบัเอาไปใช้ในชีวิตประจ าวนัหรือหน้าท่ีการ
งานของตนเม่ือกลบัไป 
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รูปลกัษณ์ของการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 

เก ร็ก  ริชาร์ด  เสนอรูปแบบของการท่องเท่ี ยวเชิงส ร้างสรรค์ (Basic Modes of 
Implementation of Creative Tourism) ในสองลกัษณะคือ 
1. ใช้การสร้างสรรค์ในกิจกรรมของนักท่องเท่ียว (Using creativity as a tourist 

activity) 
2. ใชก้ารสร้างสรรคเ์ป็นฉากหลงัของการท่องเท่ียว (Using creativity as backdrop for 

tourism) 

ในรูปแบบแรกจะเป็นส่ิงท่ีได้รับการปฏิบัติอยู่แล้วในกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรคท่ี์ให้นกัท่องเท่ียวเขา้ไปมีส่วนร่วมในพื้นท่ีท่องเท่ียวนั้นๆ แต่ปัจจุบนัการ
น าเอาการสร้างสรรคม์าเป็นฉากหลงัของการท่องเท่ียว หรือการสร้าง “บรรยากาศ” ใน
แหล่งท่องเท่ียวต่างๆ นั้นไดรั้บความนิยมเพิ่มมากข้ึน เพื่อท าใหส้ถานท่ีท่องเท่ียวนั้นมี 
“เสน่ห์” เพิ่มข้ึน ตวัอยา่งเช่น การจดักิจกรรมต่างๆ ของเมือง ซานตา เฟ่ เมืองซ่ึงไดรั้บ
การประกาศโดย ยูเนสโก ให้เป็น เมืองสร้างสรรค์ ด้านศิลปหัตถกรรม โดยจดัให้มี
กิจกรรมเก่ียวเน่ืองกบัการเรียนรู้ อบรมเร่ืองเก่ียวกบัการป้ัน หมอ้ดินเผา (งานศิลปะ
ของเผา่เพลโบ (Pueblo) ในเขตน้ี มีช่ือเสียงมาแต่เดิม) หลกัสูตรการท าอาหารพื้นเมือง 
หรือ การท า เคร่ืองรางพื้นเมือง ท่ีพิพิธภณัฑศิ์ลปะพื้นเมือง 

มีความหลากหลายของรูปแบบประสบการณ์ท่ีจะน าเสนอให้กับนักท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรคท่ี์จะเขา้ร่วมนบัตั้งแต่การซ้ือผลิตภณัฑ์สร้างสรรคใ์นพื้นท่ีไปจนถึงการเขา้ 
ชม ชิม หรือเรียนรู้ทกัษะบางดา้นพื้นท่ีท่องเท่ียว 

รูปแบบประสบการณ์ของการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ 
 

Basic of activity Type of Experience 
Learning Workshops 
Testing Experiences 

Open ateliers 
Seeing Itineraries 
Buying Galleries, Shop windows 
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รูปแบบของประสบการณ์ของการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์มีความหลากหลายรูปแบบ 
เช่น ในกิจกรรมการเรียนรู้ (Learning) เช่น การป้ันเคร่ืองสังคโลก, ทอผา้ ก็สามารถใช้
รูปแบบของกิจกรรมในการจดัการอบรม (Workshop) 

การชิม (Testing) อาหารทอ้งถ่ิน ขนม หรือการท าเหลา้องุ่น, เหลา้พื้นบา้น ก็สามารถ
จดัให้นกัท่องเท่ียวไดมี้ประสบการณ์ผา่น การเขา้ร่วมการชิมไวน์/เหลา้/พื้นบา้น/ขนม 
พร้อมกบัใหค้วามรู้ไปพร้อมๆ กบัการลงมือปฏิบติั (Experience/Open ateliers) 

การเยี่ยมชม (Seeing) แทนท่ีจะเป็นการเดินทางเขา้ไปชมเฉพาะจุด ก็จดัให้เป็นการ
เยี่ยมชมตามเส้นทาง เช่น เส้นทางเท่ียวสวน/เส้นทางชนบททางตอนใตข้องฝร่ังเศส 
หรือ เส้นทางถนนพระร่วง 

การซ้ือของ (Buying) ก็สามารถปรับกิจกรรมดงักล่าวไปสู่รูปแบบประสบการณ์ของ
การเดินตามแกลเลอร่ีหรือการเยี่ยมชมตามห้างสรรพสินค้าชั้นน า (Galleries/Shop 
Window) 

คริสปิน เรยม์อนด์ (2003) หน่ึงในผู ้ก่อตั้งแนวความคิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์
และเป็นผูห้น่ึงท่ีบุกเบิกการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคใ์นประเทศนิวซีแลนด ์ไดใ้หข้อ้คิด
ว่า นักท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourist) ไม่ใช่เป็นบุคคลท่ีบริโภคการ
ท่องเท่ียวอยา่งเช่ืองๆ แต่เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีกระตือรือร้นในการเขา้ไปมีส่วนร่วมในใน
วฒันธรรมของประเทศหรือชุมชนท่ีเขา้ไปเยีย่มเยอืน ในขณะท่ีนกัท่องเท่ียววฒันธรรม
สนใจจาการเยี่ยมชมห้องท างานหรือโรงงานเซรามิค แต่นักท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์
สนใจท่ีจะเรียนรู้และลงมือท าการป้ันเซรามิคด้วยตนเอง เขาได้เสนอการปรับใช้
แนวคิดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคไ์ปใชใ้นการจดัการการท่องเท่ียวท่ีเกาะใต ้ประเทศ
นิวซีแลนด์โดยการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานท่องเท่ียวประจ าภาค (Regional 
Tourist Office) และเครือข่ายการตลาดทางศิลปะเนลสัน เบย ์(NBAM-Nelson Bays 
Art Marketing Network) ซ่ึงจดัให้มีเครือข่ายของศิลปินพื้นบ้านเพื่อน าไปสู่การจดั
อบรม (Workshop) เก่ียวกับงานศิลปหัตถกรรมให้กับนักท่องเท่ียวเพื่ อเรียน รู้
ประสบการณ์ท่ีแตกต่างหลากหลาย ตั้งแต่การสานเส้นใยแบบพื้นเมือง (Harekeke-
Flax Weaving) การแกะสลกัไม้/กระดูก หรืองานโลหะ เซรามิค การปลูกพืชพื้นถ่ิน
หรือการปรุงอาหารทะเลแบบชาวเมารี การจดัการอบรมนั้นมีหลายรูปแบบนบัตั้งแต่
การใชเ้วลา 2 ชัว่โมง ถึง 4 วนั และมีนกัท่องเท่ียว เขา้ร่วมเป็นกลุ่มเล็กๆ กลุ่มละ 12 คน 
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นกัท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรคน์ั้นพร้อมท่ีจะเขา้ไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ การลงมือท า
และมีความสุข เพื่ อท่ีจะได้บรรลุการพัฒนาความสามารถใหม่ๆ  ของตนเอง 
เช่นเดียวกบัภาษิตจีนท่ีกล่าววา่ “เม่ือไดย้นิ ก็จะลืม เม่ือเห็น ก็จะจ าได ้แต่เม่ือลงมือท า
ก็จะเขา้ใจ” 

การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) จึงเป็นทิศทางใหม่ของการท่องเท่ียว
ของโลกปัจจุบนั ท่ีมีจุดหมายเพื่อการสนทนา แลกเปล่ียน เรียนรู้ระหวา่ง วฒันธรรม 
และเช่ือวา่จะช่วยให้การท่องเท่ียว เป็นเคร่ืองมือของการท าความเขา้ใจเก่ียวกบัคุณค่า
ของความหลากหลายในวฒันธรรม ซ่ึงนอกจากจะเป็นการ เสริมแรงให้กับการ
ตระหนกัรู้ในคุณค่าของชุมชนของตนเองแลว้ ขณะเดียวกนั ก็เป็นการส่งเสริมพฒันา
ศกัยภาพของการสร้างสรรคใ์ห้กบันกัท่องเท่ียวเอง เพื่อท่ีจะน าประสบการณ์ท่ีไดจ้าก
การเดินทางท่องเท่ียวไปใชใ้นวถีิชีวติของตนเองอีกดว้ย27 

ระบบการจดัการแหล่งท่องเท่ียว เป็นการจดัการแหล่งท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบเพื่อ
เพิ่มศกัยภาพของแหล่งท่องเท่ียวในทุกมิติ ในการจดัการแหล่งท่องเท่ียวนั้นตอ้งมีการ
เตรียมความพร้อมของแหล่งท่องเท่ียว จดัส่ิงอ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงแหล่ง
ท่องเท่ียว มีการจดัการดา้นสาธารณูปโภคให้สามารถบริการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ มี
การรักษาความปลอดภยัให้แก่นักท่องเท่ียวตามจุดต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความเช่ือมั่นแก่
นกัท่องเท่ียว รวมถึงตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์โฆษณาแหล่งท่องเท่ียวให้นกัท่องเท่ียว
ได้รับทราบขอ้มูลข่าวสาร ดว้ยรูปแบบท่ีหลากหลายและเขา้ถึงนักท่องเท่ียวไดง่้าย28 
การจดัการแหล่งท่องเท่ียวท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ไดมี้ผูศึ้กษาไวห้ลายประเด็นดว้ยกนัดงัน้ี 

พิณทอง จิตรดิษฐ ศึกษารูปแบบและแนวทางการจดัการท่องเท่ียวท่ีสอดคลอ้งกบัการ
ด ารงอยู่ของวฒันธรรมชุมชนในหมู่บา้น เล้ียงช้าง จงัหวดัสุรินทร์พบว่า การจดัการ
ท่องเท่ียวในหมู่บา้นเล้ียงช้าง ควรเป็นลกัษณะการท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียวทาง
วฒันธรรมโดยจุดเด่น คือ ชุมชนเล้ียงช้างมาตั้งแต่โบราณ ชุมชนได้รักษาฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์วิธีการคลอ้งช้างหรือการโพนช้างเอาไว ้การจดัการการท่องเท่ียวในหมู่บา้น

                                                        
27 Raymond, C. Creative Tourism New Zealand: The practical challenges ofdeveloping creative tourism. In 
Greg Richards and Julie Wilson (Eds.), Tourism,Creativity and Development (pp.145-157). New York: 
Routledge.2007 
28 วนิดา ฟ้าอรุณ. ศกัยภาพ การจดัการการท่องเท่ียวของต าบลเบตง อ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา .กรุงเทพฯ: คณะ
พฒันาสงัคม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2547 

http://202.28.16.20/ipac20/ipac.jsp?session=U4S872933P046.8006&profile=main&uri=search=TL@%21%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%87%20%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%87%20%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2%20=%20Potential%20in%20to&term=&aspect=basic_search&menu=search&source=202.28.16.20@%21nidadb
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เล้ียงชา้งจึงมีจุดมุ่งหมายให้เป็นการท่องเท่ียวแบบศึกษาชุมชน วิถีชีวิตและวฒันธรรม 
รวมทั้งจดัให้เป็นแหล่งเสริมสร้างจิตส านึกในดา้นการอนุรักษส์ัตวป่์าและธรรมชาติให้
คงอยู่สืบไป รูปแบบของการจดัการท่องเท่ียวนั้นจะตอ้งไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อ
ชุมชน การก าหนดแผนการท่องเท่ียวควรใหทุ้ก ๆ ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วม29 

สยามล ชัยรัตนอุดมกุล ศึกษาการพฒันาศกัยภาพของคนในท้องถ่ินในการบริหาร
จดัการการท่องเท่ียวตามล าน ้ าป่าสักของอ าเภอเสาให้ พบว่าบริเวณล าน ้ าป่าสัก ขอ
อ าเภอเสาให้ เป็นแหล่งท่ีมีมรดกทางวฒันธรรมท่ีศักยภาพทางการท่องเท่ียวสูง 
เน่ืองจากชุมชนชาวไทยวน ท่ีอ าเภอเสาไห้สามารถรักษาอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมและ
ภูมิปัญญาดั้ งเดิมได้เป็นอย่างดี ด้านการพฒันาศกัยภาพของคนในท้องถ่ินในการ
บริหารจดัการการท่องเท่ียว ในระยะแรกชุมชนขาดความรู้และความเข้าใจในการ
จดัการการท่องเท่ียว ในระยะต่อมาสมาชิกในชุมชนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ท าให้เกิด
กระบวนการคิดและวิเคราะห์ปัญหาร่วมกนั และปัจจุบนัชุมชนสามารถจดัการการ
ท่องเท่ียวได้ด้วยตนเอง โดยมีการด าเนินการจดัตั้ งคณะกรรมการประสานงานการ
ท่องเท่ียวของชุมชน มีการแบ่งหนา้ท่ีในการบริหารจดัการการท่องเท่ียวอยา่งชดัเจน มี
การจดัการดา้นรายไดอ้ยา่งเป็นธรรม ทั้งน้ีคณะผูว้ิจยัร่วมกบัชุมชนด าเนินการพฒันา
เพื่อเตรียมความพร้อมดา้นการจดัการการท่องเท่ียว เช่นมีการจดัท าแผนท่ีชุมชนและ
แบบจ าลองสถานท่ีท่องเท่ียว การจดัการด้านการตลาด และการประชาสัมพนัธ์ โดย
การท าแผ่นพบั เว็บไซด์และติดต่อบริษทัน าเท่ียว รวมถึงการจดัท าแบบท่าเทียบเรือ
ส าหรับบริการนกัท่องเท่ียว นอกจากน้ีชุมชนไดร่้วมกนั ก าหนดเส้นทางท่องเท่ียวทาง
น ้าอยา่งย ัง่ยนื และจดัท ารูปแบบรายการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมท่ีหลากหลาย โดยเป็น
รูปแบบการท่องเท่ียวท่ีเนน้การรักษาอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 30 

ระพีพรรณ ทองห่อและคณะ ศึกษาแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวภายใตศ้กัยภาพ
และขอ้จ ากดั โดยเลือกศึกษากลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนบน พบว่าการท่องเท่ียงของ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประกอบด้วย การท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ 
ศิลปวฒันธรรม โบราณสถาน การท่องเท่ียวทางธรรมชาติ การสัมผสัวิถีชีวิตและภูมิ

                                                        
29 พิณทอง จิตรดิษฐ.รูปแบบและแนวทางการจดัการท่องเท่ียวท่ีสอดคลอ้งกบัการด ารงอยูข่องวฒันธรรมชุมชนใน
หมู่บา้นเล้ียงชา้งจงัหวดัสุรินทร์.สุรินทร์ :กลุ่มงานวจิยัภาคตะวนัตะวนัออกเฉียงเหนือ.กรมส่งเสริมวฒันธรรม.
2543. 
30 สยามล ชยัรัตนอุดมกลุ.ความรู้และความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศของนกัท่องเท่ียวชาวไทย : กรณีศึกษา 
จงัหวดัเชียงใหม่.  เชียงใหม่: มหาวทิยาลยัเชียงใหม่.2544. 
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ปัญญาทอ้งถ่ิน กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนบนได้บริหารจดัการการท่องเท่ียวในด้าน 
ต่าง ๆ ดงัน้ี ดา้นกายภาพของแหล่งท่องเท่ียว ดา้นการประชาสัมพนัธ์และการตลาด 
ดา้นการคมนาคมและสาธารณูปโภคและดา้นการบริการ พบวา่ส่วนใหญ่อยู่ในความ
รับผิดชอบของแต่ละพื้นท่ี โดยมีส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผูใ้ห้ค  าแนะน าปรึกษา 
ด้านสินค้าทางการท่องเท่ียว ประกอบด้วยแหล่งโบราณสถานและประวติัศาสตร์ 
ศาสนสถาน และสินคา้ท่ีระลึก เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว มีการเช่ือมโยงเส้นทางการ
ท่องเท่ียวภายในจงัหวดั งบประมาณของกลุ่มจงัหวดัส่วนใหญ่น าไปใชเ้พื่อด าเนินการ
ด้านการตลาดและการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว ด้านการมีส่วนร่วม ในการจัดการ
ท่องเท่ียวในพื้นท่ี พบวา่ กลุ่มผูน้ าชุมชนและกลุ่มผูป้ระกอบการมีส่วนร่วมในระดบั
ปานกลาง ส่วนกลุ่มประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการท่องเท่ียวในระดบันอ้ย ส าหรับ
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความนิยมของนักท่องเท่ียวในการเลือกมาท่องเท่ียวในกลุ่มจงัหวดั
ภาคกลางตอนบน ไดแ้ก่ คุณลกัษณะดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นการรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม ดา้นลกัษณะทางสังคม ดา้นมิติทางศิลปวฒันธรรม ดา้นคุณค่าการเรียนรู้ 
และการศึกษา และดา้นการบริหารจดัการ ควรพฒันาศกัยภาพแหล่งเรียนรู้ตามอธัยาศยั
ควบคู่ไปกบัการท่องเท่ียวด้วย นอกจากน้ียงัสามารถเช่ือมโยงเส้นทางการท่องเท่ียว
ภายในกลุ่มจงัหวดัไดท้ั้งทางถนนและทางน ้ า เพื่อเพิ่มความน่าสนใจในกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวให้มากข้ึน และยงัเป็นการกระจายการท่องเท่ียวไปยงัชุมชนต่าง ๆ อย่าง
ทัว่ถึง ขณะเดียวกนัควรใหชุ้มชนไดร่้วมกนัคน้หาจุดเด่นของตนเองเพื่อน ามาสร้างเป็น
เอกลกัษณ์ของชุมชน โดยเน้นส่ิงท่ีมีอยู่ในชุมชนเป็นหลัก เพื่อน ามาใช้เป็นจุดขาย
ทางการท่องเท่ียว31 

กิติรัตน์ สีหบณัฑ ์ ศึกษาการประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมในจงัหวดั
อุบลราชธานีและแนวทางในการพฒันาได้เสนอแนะแนวทางในการพฒันาแหล่ง
ท่องเท่ียวทางวฒันธรรมของจงัหวดัอุบลราชธานี ดงัน้ี 
1. จดัท าแผนการท่องเท่ียวระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัจงัหวดั และระดบัชาติให้สัมพนัธ์กนั 

มีการจดัท าแผนการท่องเท่ียวจากแหล่งท่องเท่ียวท่ีไดรั้บความนิยมอยูแ่ลว้ ขยาย
ไปสู่แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมในอ าเภอรอบนอก 

                                                        
31

 ระพพีรรณ ทองห่อและคนอื่นๆ. แนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวภายใตศ้กัยภาพ และขอ้จ ากดัของกลุ่มจงัหวดัภาคกลาง

ตอนบน  กรุงเทพฯ: สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัรามค าแหง.2549. 

http://www.riclib.nrct.go.th/login.php?page=search&topic=author&search_input=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%20%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%AD
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2. แสวงหางบประมาณมาพฒันาสาธารณูปโภค เช่น ถนนท่ีจะน าไปสู่แหล่งท่องเท่ียว
ทางวฒันธรรม การจดัระเบียบและสร้างร้านคา้มาตรฐานในแหล่งท่องเท่ียว เคร่ือง
อ านวยความสะดวก ตลอดจนการดูแลความสะอาดแหล่งท่องเท่ียว 

3. ท าแผนอนุ รักษ์แห ล่ งท่ องเท่ี ยวทางว ัฒนธรรม  ท่ี เป็นแห ล่งโบราณคดี 
โบราณสถาน ศาสนสถานในพระพุทธศาสนา โดยบ ารุงรักษาและซ่อมแซมให้คง
สภาพดั้งเดิม โดยความร่วมมือของกรมศิลปากร องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ
ประชาชนในพื้นท่ี 

4. สร้างส านึกให้ชุมชนทอ้งถ่ินหวงแหนมรดกทางวฒันธรรมท่ีครอบครองอยู่ เห็น
คุณค่าของแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมและประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีตนเองจะ
ไดรั้บ 

5. จดัท าแผนประชาสัมพนัธ์ เพื่อให้แหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมในทอ้งถ่ินเป็นท่ี
รู้จกัแก่นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยใช้ส่ือหลากรูปแบบและ
กลยทุธ์ท่ีหลากหลาย 

6. จัดอบรมมัคคุเทศก์ ในการชมแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม เน่ืองจากการ
ท่องเท่ียวทางวฒันธรรมมีวตัถุประสงค์ทางวิชาการ ดงันั้น ถา้แหล่งท่องเท่ียวขาด
ขอ้มูลเก่ียวกบัประวติัความเป็นมา ความส าคญัและคุณค่าศิลปวฒันธรรม จะท าให้
การท่องเท่ียวดงักล่าวไม่บรรลุจุดมุ่งหมาย ดงันั้น จึงตอ้งน าคนในทอ้งถ่ินมาอบรม
เพื่อเป็นมคัคุเทศกบ์รรยายใหค้วามรู้แก่นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยีย่มชม32 

วิไล บุญบรรจง ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
บริเวณชายฝ่ังทะเลเมืองระยอง พบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการพฒันาใน
ระดบัต ่า ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่การประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมยงัไม่
ครอบคลุมทุกพื้นท่ี หรือประชาชนส่วนใหญ่ขาดการตระหนักในปัญหาของพื้นท่ี 
มุ่งหวงัแต่ประโยชน์ส่วนตวัขาดการให้ความร่วมมือเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม หรือ
อาจเป็นเพราะในการด าเนินการของเจา้หน้าท่ีเป็นลักษณะสั่งการจากเบ้ืองบน การ
ด าเนินการต่าง ๆ จึงข้ึนอยูก่บันโยบายของรัฐ นอกจากน้ียงัพบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ ความตระหนกัถึงปัญหาความเส่ือมโทรมของแหล่ง
ท่องเท่ียวและความตอ้งการเกียรติยศ ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะแตกต่างกนัในการมี

                                                        
32 กิติรัตน์ สีหบณัฑ.์ การประเมินศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมในจงัหวดัอุบลราชธานีและแนวทางการ
พฒันา.  กรุงเทพมหานคร : ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ (วช.).2545 
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ส่วนร่วมคิด ร่วมด าเนินการประสานงานและร่วมรับผลประโยชน์ รวมทั้งติดตาม
ประเมินผลการจดัการแหล่งท่องเท่ียว 

1.   เพศหญิงจะมีส่วนร่วมในการจดัการแหล่งท่องเท่ียวมากกวา่เพศชาย 

2.    ผูมี้ส่วนร่วมคิดมกัจะมีส่วนร่วมด าเนินการ ประสานงาน ร่วมรับผลประโยชน์ และ
ร่วมติดตามประเมินผลการจดัการแหล่งท่องเท่ียวไปดว้ย 

3.    ผูอ้าศยัอยูชุ่มชนนานกวา่จะมีการเขา้ร่วมในชุมชนมากกวา่ผูอ้าศยัอยูไ่ม่นาน33 

ศลิษา  หมดัลงั ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 
พบวา่ประชาชนชาวชุมชนบา้นคลองสนยงัมีความเขา้ใจในการท่องเท่ียวเชิงนิเวศนอ้ย 
และเม่ือพิจารณาลงไปในแนวลึกพบว่า พื้นฐานความรู้ของประชาชนชาวบา้นคลอง
สนอยูใ่นระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่านั้น เจา้หนา้ท่ีการท่องเท่ียวเขา้ไปให้ความรู้กบั
ชาวบ้านคลองสนในกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน้อย นอกจากน้ีแล้วพื้นฐาน
การศึกษาหรือความรู้ของชาวบา้นคลองสนก็เป็นส่วนเก่ียวขอ้ง ท่ีท าให้ชาวคลองสน
ไม่กลา้เขา้ไปร่วมกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและชาวบา้นไม่มีเวลาในการเขา้ร่วม
กิจกรรมเพาะตอ้งประกอบอาชีพประจ าวนั รวมถึงหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งขาด
การประชาสัมพนัธ์ใหช้าวบา้นเห็นความส าคญั34 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัระบบการจดัการแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม แสดง
ให้เห็นว่า ในการจดัการท่องเท่ียวนั้นควรให้ทุก ๆ ฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเขา้มามีส่วนร่วม 
ชุมชนใดท่ีอตัลกัษณ์วฒันธรรมชุมชนนั้นจะมีศกัยภาพทางการท่องเท่ียวสูง ดงันั้น 
ควรให้ชุมชนได้ร่วมกนัค้นหาจุดเด่นของตนเองเพื่อน ามาสร้างเป็นเอกลกัษณ์ของ
ชุมชน เพื่อน ามาใชเ้ป็นจุดขายทางการท่องเท่ียว ตอ้งศึกษาขอ้มูลประวติัความเป็นมา 
ความส าคญัและคุณค่าทางศิลปวฒันธรรม เพื่อบรรยายให้ความรู้แก่นกัท่องเท่ียวท่ีมา
เยี่ยมชม ตามปกติการมีส่วนร่วมของชุมชนจะมีกิจกรรมเป็นตวัเช่ือมโยง ชุมชนจะเขา้
ไปมีส่วนร่วมมากหรือนอ้ยนั้นข้ึนอยูก่บักิจกรรมนั้น ๆ วา่เป็นท่ีน่าสนใจ มีความถนดั
หรือไม่ การด าเนินการจดัตั้งคณะกรรมการในกิจกรรมต่างๆ  การแบ่งหน้าท่ีในการ

                                                        
33 วไิล บุญบรรจง.การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวบริเวณชายฝ่ังทะเลเมืองระยอง อ าเภอ
เมือง จงัหวดัระยอง.มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. บณัฑิตวทิยาลยั;มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. สาขาวชิาการจดัการมนุษยก์บั
ส่ิงแวดลอ้ม.เชียงใหม่ : บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2543 
34 ศลิษา  หมดัลงั.การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ กรณีศึกษาชุมชนบา้นคลองสน ก่ิง
อ าเภอเกาะชา้ง จงัหวดัตราด.กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร.2549. (2549 : 87-92) 
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บริหารจดัการการท่องเท่ียวอย่างชัดเจน และการจดัการด้านรายได้อย่างเป็นธรรม
ส่งผลให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจดัการท่องเท่ียวเพิ่มมากข้ึน ในการจดัการ
แหล่งท่องเท่ียวต้องมีการเตรียมความพร้อมของแหล่งท่องเท่ียวด้านกายภาพ การ
คมนาคม มีการเช่ือมโยงเส้นทางการท่องเท่ียวภายในจงัหวดั มีการจดัส่ิงอ านวยการ
ความสะดวก มีการจดัการดา้นสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพ มีระบบรักษาความ
ปลอดภัยให้แก่นักท่องเท่ียวตามจุดต่าง ๆ รวมถึงมีสินค้าท่ีระลึกเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวและตอ้งประชาสัมพนัธ์ โฆษณาแหล่งท่องเท่ียวให้นกัท่องเท่ียวไดรั้บทราบ
ขอ้มูลข่าวสารดว้ยรูปแบบท่ีหลากหลาย 

  2.2.3   แนวคิดการฟ้ืนฟูภูมิทศัน์วฒันธรรม  

การฟ้ืนฟู และ การปรับประโยชน์ใช้สอยใหม่ เป็นการท าให้ภูมิทศัน์วฒันธรรม และ
มรดกทางสถาปัตยกรรมท่ีมีอยูเ่ดิมแต่ไดซ้บเซาไปแลว้ ให้กลบัมามีชีวิตอีกคร้ัง  “การ
ฟ้ืนฟู” เป็นการส่งเสริมกิจกรรมแบบดั้งเดิมของพื้นท่ีให้กลบัมาด าเนินต่อไป แต่ “การ
ปรับประโยชน์ใช้สอยใหม่” เป็นการปรับให้พื้ น ท่ี  ภู มิทัศน์ว ัฒนธรรม และ
สถาปัตยกรรมกลบัมามีชีวติชีวาดว้ยการสร้างกิจกรรมใหม่เขา้ไปในพื้นท่ี ทั้งน้ีแนวคิด
การพฒันาภูมิทศัน์วฒันธรรมนั้นตอ้งเป็นแนวคิดท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐานของการจดัการ
เพื่อสร้างความสมดุลและความย ัง่ยืน การพฒันาท่ีจะเกิดข้ึนไดน้ั้นตอ้งเคารพกบับริบท
ดัง่เดิมของพื้นท่ีท่ีเป็นหวัใจหลกั ส่งผลกระทบกบัพื้นท่ีใหน้อ้ยท่ีสุดไม่ก่อใหเ้กิดความ
เปล่ียนแปลงต่อวถีิชีวติของชุมชนในทางลบและการสร้างสรรคใ์หม่ตอ้งเกิดจากความ
ตอ้งการใชส้อยท่ีเกิดจากชุมชนเป็นส าคญั35 

 

2.3  เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง   

2.3.1  เอกสารและหนังสือ  
เกรียงไกร เกิดศิริ หนังสือ “ชุมชนกบัภูมิทศัน์วฒันธรรม” ภูมิทศัน์วฒันธรรม เป็น
สภาพแวดล้อมท่ีอยู่รอบตวัเรานั้น เป็นส่ิงจ าเป็นต้องเรียนรู้ และท าความเข้าใจให้
ลึกซ้ึง เน่ืองจากสภาวะการปัจจุบนัท่ีสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ถูกคุกคามจนล่มสลายลง
ตาม ๆ กนัอย่างน่า ใจหาย ดว้ยเราขาดความรู้ความเขา้ใจเร่ืองคุณค่าและความส าคญั
ของสภาพแวดล้อมท่ีอยู่รอบตวัเรา หรือท่ีเรียกว่า  “ภูมิทัศนวฒันธรรม”  จนท าให้

                                                        
35เกรียงไกร  เกิดศิริ, “ชมชนกบัภูมิทศัน์วฒันธรรม”, กรุงเทพฯ : อุษาคเนย,์ 2551, หนา้ 111 
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ละเลยไม่ดูแลรักษา หรือบางขณะก็ท าการพัฒนาโดยปราศจากความคิดค านึงต่อ
สภาพแวดลอ้ม36 

 

นิธิ เอียวศรีวงศ์ บทความและการอภิปรายทางวิชาการ “เวทีผูถู้กท่องเท่ียว” การ
ถ่ายทอดความรู้ในปัจจุบนั รัฐบาลเป็นผูก้  ากบัและเป็นผูด้  าเนินการถ่ายทอด เด็กส่วน
ใหญ่ถูกพรากจากการผลิตไปสู่โรงเรียนตั้งแต่เล็กๆ และถูกสอนส่งท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบั
การผลิตของชุมชนอีกต่อไป เราถูกยึดการถ่ายทอดความรู้และในขณะเดียวกนัก็ถูกยึด
การถ่ายทอดอุดมการณ์ดว้ย วฒันธรรมการเกษตรเพื่อเล้ียงตวัเองนั้นตอ้งมี จริยธรรม มี
โลกทศัน์ ว่าอะไรดีอะไรไม่ดี ส่ิงเหล่าน้ีตอ้งมีการสืบทอด ถ้าขาดส่วนน้ีไปแมจ้ะมี
ความรู้ก็ไม่สามารถใหว้ฒันธรรมภูมิปัญญาขอองชุมชนนั้นด ารงคต่์อไปได้37 

 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ เอกสารการสอน  “ชุดวิชา
วฒันธรรมกับการท่องเท่ียว”  วฒันธรรมเป็นส่ิงท่ีสะท้อนถึงภูมิปัญญา ความเช่ือ
ค่านิยม และประเพณีในสังคมหน่ึง วฒันธรรมจึงมีความสัมพนัธ์กบัวถีิชีวิติของคนใน
สังคมนั้น วฒันธรรมท าให้สังคมเกิดอตัลกัษณ์ ซ่ึงเป็นปัจจยัดึงดูด ใหน้กัท่องเท่ียวเกิด
ความสนใจและตอ้งการสัมผสักบัวฒันธรรมท่ีต่างออกไปจากวฒันธรรมท่ีคุน้เคย การ
เรียนรู้วฒันธรรมจึงมีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการพฒันาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของ
ประเทศไทยใหเ้จริญกวา้หนา้38 

 
ศาสตราจารย์ ดร.ยศ สันตสมบัติ หนังสือต ารา “มนุษย์กับวฒันธรรม” ว่าระบบ
เกษตรกรรมคือระบบนิเวศ ไม่อาจมองระบบเกษตรกรรมแบบแยกส่วนออกจากความ
อุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ระบบเกษตรกรรมคือระบบนิเวศท่ีถูกออกแบบและสร้าง
ข้ึนเพื่อสนองความตอ้งการทางดา้นอาหารและยงัชีพของมนุษย ์แต่เม่ือระบบนิเวศถูก
มองข้ามไปสร้างระบบเกษตรกรรมแผนใหม่ ระบบดังกล่าวจึงลงเอยด้วยความ
ล้มเหลวโดยส้ินเชิง ป่าท่ีหดหายความชุ่มช่ืนและปริมาณน ้ าลดลง ชนบทตกอยู่ใน
ภาวะเสียเปรียบ การพฒันาความสามารถในการผลิตของภาคเกษตรกรรมพื้นฐานของ
วฒันธรรมท้องถ่ินและภูมิปัญญาของชาวบ้านขาดความต่อเน่ืองและหยุดชะงกัลง 

                                                        
36  เร่ืองเดียวกนั 
37 ชยนัต ์วรรธนะภูติ, “เวทีผูถู้กท่องเท่ียว” สถาบนัวจิยัสงัคม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, โรงพิมพม่ิ์งเมือง, 2538 
38 คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวชิาวฒันธรรมกบัการท่องเท่ียว,มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช, 2554 
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อุดมการณ์บริโภคนิยมยงัก่อให้ เกิดความเปล่ียนแปลงอย่างส าคัญต่อรูปแบบ
ความสัมพนัธ์ทางสังคม และแบบแผนพฤติกรรมมนุษย์39 

 

รองศาสตราจารย ์ดร. วรรณศิลป์ พีรพนัธ์ุ หนังสือคู่มือ “คู่มือส าหรับชุมชนเพื่อการ
พิทกัษแ์ละคุม้ครองแหล่งมรดกสถานของทอ้งถ่ิน” จุดมุ่งหมายของการอนุรักษแ์หล่ง
มรดกทางธรรมชาติและวฒันธรรม ก็เพื่อการรักษาไวซ่ึ้งคุณค่าและความส าคญัของ
สถานท่ีนั้นๆ ซ้ึงเป็นส่ิงท่ีสืบทอดจากอดีตมาปัจจุบนั หรือสืบทอดจากคนรุ่นหน่ึงไป
ยงัคนอีกรุ่นถดัๆไป โดยสะทอ้นให้เห็นวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ค่านิยม ความเช่ือ เหตุท่ี
ตอ้งมีการอนุรักษแ์ละคุม้ครองมรดกสถานก็เพราะ ส่ิงเหล่าน้ีสามารถแสดงให้เห็นถึง
คุณค่าทางสุนทรียภาพ ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม กฏขอ้บงัคบั 
ดงันั้นการท่ีชุมชนมีความตอ้งการอนุรักษแ์ละคุม้ครองมรดกสถานก็เป็นเพราะ 
-   มรดกสถานเป็นส่ิงท่ีเช่ือมโยงอดีตท่ีผา่นมา 
-   มรดกสถานเป็นส่วนหน่ึงท่ีแสดงถึงเอกลกัษณ์เฉพาะของพื้นท่ีนั้น 
-   มรดกเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าทั้งทางธรรมชาติหรือวฒันธรรม 
-   มรดกสถานเป็นส่ิงท่ีควรไดรั้บเอาใจใส่40 
 

อดิศร ศักด์ิสูง หนังสือต ารา “ประวติัศาสตร์เพื่อการท่องเท่ียวในประเทศไทย” 
ประวติัศาสตร์นับมีความส าคญักบัการท่องเท่ียวไม่น้อย   เน่ืองจากท าให้เขา้ใจความ
เป็นมาของแหล่งท่องเท่ียวไดอ้ยา่งลึกซ้ึงในเชิงวิชาการ   มีคุณค่าและประโยชน์ในเชิง
สร้างสรรค์ปลูกฝังจิตส านึกรักชาติ หวงแหนในมรดกวฒันธรรม รูปอดีตเพื่อเป็น
บทเรียนให้กบัปัจจุบนั มุมมองแบบน้ีเป็นแนวทางหน่ึงในการส่งเสริมและพฒันาการ
ท่องเท่ียวไทยใหย้ ัง่ยนืต่อไป41 
 
 
 

 

                                                        
39 ศาสตราจารย ์ดร. ยศ สนัตสมบติั , “มนุษยก์บัวฒันธรรม” ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ , พิมพค์ร้ังท่ี 4. 
2556 
40  Australian Heritage Commission 2000,Burra Charter : The Australia ICOMOS Charter for places of cultural 
significance, 1999 
41 อดิศร ศกัด์ิสูง, “ประวติัศาสตร์เพ่ือการท่องเท่ียวในประเทศไทย”ศูนยห์นงัสือมหาวทิยาลยัทกัษิณ, พิมพค์ร้ังท่ี2. 
2556 
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  2.3.2 งานวจัิย 

เนาวรัตน์ ลินพิศาล วิทยานิพนธ์เร่ือง “การประเมินความย ัง่ยืนและปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความย ัง่ยนืของชุมชนป่าเม่ียงในภาคเหนือของประเทศไทย” สรุปวา่ เป็นการวิเคราะห์
ปัจจยัทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ   ท่ีมีผลต่อความ
ย ัง่ยืนของชุมชนป่าเม่ียงโดยใชแ้บบจ าลองโลจิตหลายทางเลือกนั้นผลการศึกษาพบวา่
ปัจจยัส่งผลให้  ชุมชนป่าเม่ียง     มีความย ัง่ยืนต่อไปไดแ้ก่การมีสัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึนของ
มูลค่าการพึ่งพาการใชป้ระโยชน์จากป่าเม่ียง   ต่อรายไดท้ั้งหมดการไดรั้บการส่งเสริม
อาชีพจากโครงการหลวง   หรือการเขา้เป็นสมาชิกของโครงการหลวงซ่ึงเป็นการเพิ่ม
รายไดใ้ห้แก่ครัวเรือนอีกทางหน่ึง   นอกจากน้ีการท่ีชุมชนมีสภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมของชุมชนท่ีดีข้ึนเช่นการมีคมนาคมท่ีสะดวกการบริการดา้นสาธารณสุข เขา้ไป
ทั่วถึงมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน   เข้าไปอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการ
ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ครัวเรือนในการสร้างรายไดมี้ความรู้เท่าทนักบั
สภาพเศรษฐกิจสังคมและการเมืองภายนอกและการท่ีชุมชนมีการจดัการทรัพยากรท่ีมี
ประสิทธิภาพมีความเท่าเทียมกนัมากข้ึนปัจจยัเหล่าน้ีลว้นส่งผลให้ครัวเรือนยงัคงคิดท่ี
จะเก็บรักษาสวนเม่ียงไวแ้ละลดโอกาสของการคิดขายสวนเม่ียงลงอันหมายถึง   
ชุมชนป่าเม่ียงยงัคงไดใ้ช้ประโยชน์จากป่าเม่ียงและสามารถด ารงชีพอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยืน
ต่อไป42 

ใบชา วงศตุ์ย้ การคน้ควา้แบบอิสระ “การจดัการทรัพยากรกรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ของชุมชนท่ีมีต่อกิจกรรมการท่องเท่ียวแบบบา้นพกัชุมชน : กรณีศึกษาบา้นแม่ก าปอง 
ก่ิงอ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่” สรุปว่า เป็นการศึกษาพัฒนาการและวิธีการ
ด าเนินการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของชุมชน การด าเนินการ
ใหบ้ริการและการกระจายผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากกิจกรรมการท่องเท่ียวแบบบา้นพกั
ชุมชนและศึกษาความขดัแยง้และการจดัการความขดัแยง้ของประชาชนกลุ่มต่างๆ ใน
ชุมชนท่ีเกิดจากการเขา้มาของกิจกรรมการท่องเท่ียวแบบบา้นพกัชุมชน43 

                                                        
42 เนาวรัตน์ ลินพิศาล , “การประเมินความยัง่ยนืและปัจจยัท่ีมีผลต่อความยัง่ยนืของชุมชนป่าเม่ียงในภาคเหนือของ
ประเทศไทย” ,วทิยานิพนธ์วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2551. 
43 ใบชา วงศต์ุย้,  “การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชุมชนท่ีมีต่อกิจกรรมการท่องเท่ียวแบบ
บา้นพกัชุมชน: กรณีศึกษาบา้นแม่ก าปอง ก่ิงอ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่”.วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2546. 
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ณัฐณีย ์ทวีผล วิทยานิพนธ์เร่ือง  “การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชนป่าเม่ียง : 
กรณีศึกษาบา้นแม่ก าปอง ต าบลห้วยแกว้ ก่ิงอ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่” สรุปว่า 
เป็นการศึกษาถึงการปรับตวัของชุมชนป่าเม่ียงซ่ึงประสบปัญหาความไม่ย ัง่ยืนทาง
เศรษฐกิจ เน่ืองจากรายได้จากอาชีพหลักลดน้อยลง   จากการศึกษาพบว่าชุมชนป่า
เม่ียงบ้านแม่ก าปองก าลังประสบกับปัญหาความไม่ย ัง่ยืนของชุมชนทั้ งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมชุมชนตอ้งประสบกบัปัญหาทางเศรษฐกิจเม่ือตลาด
ผูบ้ริโภคเม่ียงมีจ านวนลดลง ในขณะท่ีราคาเม่ียงตกต ่า ท าให้การผลิตเม่ียงเป็นอาชีพ
หลักไม่สามารถสร้างรายได้ท่ีเพียงพอส าหรับการซ้ือหาอาหารและเคร่ืองอุปโภค
บริโภคในครัวเรือนได้ ส่งผลให้เกิดภาวะหน้ีสิน น าไปสู่ความพยายามหาหนทาง
ประกอบอาชีพเสริมเพื่อหารายไดเ้พิ่มเติมแก่ครัวเรือน ปัญหาความไม่ย ัง่ยืนของชุมชน
ยงัเกิดจากปัจจยัดา้นสังคม เม่ืออาชีพการผลิตเม่ียงเป็นอาชีพท่ีเหน็ดเหน่ือย ตอ้งการ
แรงงานมากโดยเฉพาะในฤดูเก็บเก่ียวท่ีชาวบา้นไม่มีวนัหยุดพกัผอ่นประกอบกบัหนุ่ม
สาวรุ่นใหม่มีโอกาสทางการศึกษามากข้ึน ท าให้การประกอบอาชีไม่จ  ากดัอยูเ่พียงการ
เกษตรกรรมเท่านั้น เด็กรุ่นใหม่ของบา้นแม่ก าปองเร่ิมเขา้สู่ระบบแรงงานในเมืองซ่ึง
สร้างรายไดท่ี้แน่นอนกวา่ ท าให้ชุมชนประสบกบัปัญหาการขาดแรงงานสืบทอดวิถี
การผลิตเม่ียงและน าไปสู่ปัญหาท่ีเกิดจากปัจจยัดา้นวฒันธรรม ท่ี เม่ียง และ ป่าเม่ียง มี
บทบาทลดลงในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ฉะนั้นจึงเกิดเป็นแนวโนม้วา่วีถีการผลิตเม่ียงอนัเป็น
เอกลกัษณ์ของชุมชนอาจจะส้ินสุดลงในอนาคต44 

นฤมล อินทะพนัธ์ุ การคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง “ ภูมิปัญญาการผลิตเม่ียงกบัการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบา้นปางอั้น ต าบลป่าเม่ียง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดั
เชียงใหม่ ” สรุปว่าเป็นการศึกษาเก่ียวกับภูมิปัญญาด้านการผลิตเม่ียงและด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนบ้านปางอั้นต าบลป่าเม่ียงอ าเภอดอยสะเก็ด
จงัหวดัเชียงใหม่ (2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของภูมิปัญญาของชุมชนด้านการผลิต
เม่ียงและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ(3) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับภูมิ
ปัญญาด้านการผลิตเม่ียงและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จากการศึกษาพบว่ามี
กระบวนการผลิตเม่ียงอย่างเป็นระบบโดยอาศยัองค์ความรู้เก่ียวกบัเร่ืองต่างๆท่ีผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ผสมผสานกบัความเช่ือและพิธีกรรมสวนเม่ียงจึงมีลกัษณะคลา้ย
กบัป่ามีพื้นท่ีต่อกนัเป็นผืนใหญ่ลอ้มรอบหมู่บา้นการผลิตสินคา้องค์ประกอบของภูมิ

                                                        
44 ณฐัณีย ์ทวผีล, “การจดัการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศในชุมชนป่าเม่ียง : กรณีศึกษาบา้นแม่ก าปอง ต าบลหว้ยแกว้ ก่ิง
อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่” , วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2546 
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ปัญญาของชุมชนดา้นการผลิตเม่ียงและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติประกอบดว้ย
วิถีการผลิตแบบยงัชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงสัมพนัธ์กบัการหมุนเวียนของฤดูกาลท่ี
ผูค้นในชุมชนแห่งน้ีไดส้ั่งสมประสบการณ์และเน้ือหาการเรียนรู้และถ่ายทอดสืบต่อ
กนัมารุ่นแลว้รุ่นเล่าจากบรรพบุรุษอยา่งต่อเน่ืองไม่วา่จะเป็นเคร่ืองมือหรือวิธีการลว้น
แลว้แต่สัมพนัธ์กบัธรรมชาติอย่างกลมกลืนโดยมีรากฐานมาจากคติความเช่ือท่ีอ่อน
น้อมถ่อมตวั  มองเห็นว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติทุกๆขั้นตอนของระบบการ
ผลิตและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของชุมชน  จึงลว้นแลว้แต่แฝงดว้ยความคิด
คติความเช่ือและแรงศรัทธาอยู่ในนั้นส าหรับปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาดา้นการ
ผลิตเม่ียงและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาตินั้นผลการศึกษาทั้งปัจจยัภายในไดแ้ก่วิถี
ชีวิตและวฒันธรรมชุมชนลกัษณะชุมชนองคก์รชุมชนและระบบเครือญาติและปัจจยั
ภายนอกอนั  ได้แก่ความตอ้งการของตลาดการส่งเสริมของรัฐและการได้รับขอ้มูล
ข่าวสารดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มผลปรากฏวา่มีผลทางดา้น
บวกต่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มส่งเสริมให้ชุมชนบา้นปางอั้น
มีพื้นท่ีอนุรักษแ์ละพฤติกรรมการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพิ่มข้ึน45 

เฉลิมชนม ์บุญเกียรติสกุล วทิยานิพนธ์เร่ือง “ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบัการอนุรักษแ์ละใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของอาหารธรรมชาติในป่าเม่ียง  : กรณีศึกษา 
บา้นปางมะโอ ต าบลแม่นะ  อ าเภอเชียงดาวจงัหวดัเชียงใหม่”  สรุปว่า จากการศึกษา
พบวา่ชาวบา้นปางมะโอมีการประกอบอาชีพการท าเม่ียงลดลงเน่ืองจากการขาดแคลน
แรงงานเก็บเก่ียวผลผลิตท าให้พื้นท่ีป่าเม่ียงถูกทิ้งร้างระบบนิเวศป่าเม่ียงเปล่ียนแปลง
การใชป้ระโยชน์  จากพืชอาหารป่ามีทั้งพื้นท่ีสวนเม่ียงถูกปล่อยร้าง นอกจากนั้นการ
น าพืชอาหารป่าเพื่อประกอบอาหารและสรรพคุณของพืชอาหารป่าแต่ละชนิดการ
เปล่ียนแปลงทางด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคมในหมู่บ้านปางมะโอรวมทั้ งการ
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตท่ีสัมพนัธ์กบัป่าเม่ียงของชาวบา้นมีส่วนท าให้สถานการณ์การใช้
ประโยชน์จากพืชอาหารของชุมชนในปัจจุบนัต่างจากในอดีต   อยา่งไรก็ตามชุมชนยงั
มีภูมิปัญญาในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในป่า
เม่ียงโดยชุมชนมีวิธีคิดและวิธีการปรับตัวในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวภาพของอาหารธรรมชาติเม่ือระบบนิเวศป่าเม่ียงเปล่ียนแปลงไป
สามารถแบ่งหมวดหมู่ไดห้ลายแบบโดยอาศยัภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของผูรู้้ถือไดว้่าเป็น

                                                        
45 นฤมล อินทะพนัธ์ุ,  “ภูมิปัญญาการผลิตเม่ียงกบัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติของชุมชนบา้นปางอั้นต าบล   
ป่าเม่ียง อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่” , การคน้ควา้แบบอิสระศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2548 
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การจ าแนกตามระบบคิดของชาวบา้นปางมะโอโดยมีการใช้ประโยชน์พืชอาหารป่าใน
ด้านต่างๆอย่างเช่ือมโยงกันทั้ งบทบาทหน้าท่ีทางด้านประเพณีวฒันธรรมในการ
บริโภคความเช่ือท่ีสัมพนัธ์กบัฤดูกาลรวมทั้งระบบความสัมพนัธ์ของนิเวศป่าเม่ียงอีก
ดว้ย46 

กุลสิริ โค้วสุวรรณ์ โครงการวิจยัเร่ือง “กรณีศึกษาการบูรณาการองค์ความรู้ด้าน
ผลิตภณัฑ์และระบบนิเวศสวนเม่ียง ต าบลป่าแป๋ อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่” 
สรุปวา่ เป็นการศึกษาปัญหาและอุปสรรค ์เก่ียวกบัดา้นการตลาดของผูป้ระกอบการใน
ดา้นผลิตภณัฑ์เม่ียง  ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่ผูป้ระกอบการเร่ิมธุรกิจโดยการรับช่วงต่อ
จากบรรพบุรุตมาเป็นระยะเวลานานกว่า 20ปี  พบปัญหาในระดบัมากในหลายๆดา้น
ทั้งในด้านรูปแบบ  หรือตวัสินคา้ท่ีไม่เข้ากับวิถีชีวิตและยุคสมยัของสังคมปัจจุบนั   
ตอ้งการให้เกิดการพฒันาผลิตภณัฑ์เม่ียงและชาเพื่อการอนุรักษ์ และช่วยสร้างรายได้
แก่คนในพื้นท่ี เน่ืองจากเห็นว่าเม่ียงเป็นอาหารเพื่อบริโภคท่ีมีคุณประโยชน์และ
เก่ียวขอ้งกบัประเพณีวฒันธรรมดัง่เดิมของภาคเหนือ47 

สุมาฬี พรหมรุขชาติ และคณะ โครงการวิจยัเร่ือง “การพฒันาระบบการผลิตเม่ียงและ
ผลิตภณัฑ์จากเม่ียง” สรุปวา่ เป็นการรวบรวมศึกษาขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัธุรกิจผลิต
เม่ียงของจงัหวดัล าปาง   พฒันาเทคโนโลยีการผลิตและพฒันาผลิตภณัฑ์จากเม่ียงเป็น
การสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างความแข็งแรงให้ธุรกิจน้ีอย่างย ัง่ยืน   รวมทั้ งเป็นการ
อนุรักษ์วิถีชีวิตของชาวสวนเม่ียง จากการส ารวจพบว่าปริมาณผลิตและบริโภคมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง จากปัจจยัส าคญัได้แก่ ขาดกลยุทธด้านการตลาดท่ีดี   
ขาดแคลนแรงงานในกระบวนการผลิต และทศันคติของผูบ้ริโภคต่อผลิตภณัฑ์เม่ียง 
การวิจยัประสบผลสัมฤทธ์ิในการจุดประกายความคิดของผูผ้ลิตในการท าผลิตภณัฑ์
อ่ืนจากเม่ียง  ให้หลากหลายข้ึนรวมทั้งกระตุน้ให้ผูผ้ลิตมีความต่ืนตวัต่อการผลิตท่ีเป็น
มาตรฐานและถูกสุขอนามยัเพิ่มข้ึน48 

                                                        
46 เฉลิมชนม ์บุญเกียรติสกลุ,  “ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบัการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชนค์วามหลากหลายทางชีวภาพของ
อาหารธรรมชาติในป่าเม่ียง : กรณีศึกษา บา้นปางมะโอ ต าบลแม่นะ อ าเภอเชียงดาวจงัหวดัเชียงใหม่”, 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2550. 
47 กลุสิริ  โคว้สุวรรณ์,  “กรณีศึกษาการบูรณาการองค์ความรู้ดา้นผลิตภณัฑแ์ละระบบนิเวศสวนเม่ียง ต าบลป่าแป๋ 
อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่”, เครือข่ายวจิยัภาคเหนือตอนบน 2549 
48 สุมาฬี พรหมรุขชาติ และคณะ, “การพฒันาระบบการผลิตเม่ียงและผลิตภณัฑจ์ากเม่ียง” เครือข่ายการวจิยั
ภาคเหนือตอนบน ส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา 2548. 
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2.4  กรอบแนวคิดการศึกษา 
 

บริบทพืน้ทีว่จัิย 
ชุมชนป่าเม่ียง    
บา้นแม่ก าปองอ าเภอแม่ออน     สภาพปัญหาทีไ่ด้จากการศึกษา 
จงัหวดัเชียงใหม่ -  บริบทพื้นท่ีวจิยั 

-  ประวติัความเป็นมา 
-  ศกัยภาพของชุมชน 

 

ประวตัิความเป็นมา   
- สภาพแวดลอ้มท่ีตั้ง     
- คุณค่าความส าคญัของแหล่ง   การวเิคราะห์สภาพปัญหาของชุมชน

ท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม     บา้นแม่ก าปองและวเิคราะห์หาวธีิการ แม่ก า
ปอง อ าเภอแม่ออน                บา้นป่าเม่ียง  ชุมชนท่ีเหมาะสมในการ 
จงัหวดัเชียงใหม่        จดัการ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียว 

          เชิงวฒันธรรม 
 
 

ศักยภาพของชุมชนป่าเมี่ยงในมิติ    แนวคิด ทฤษฏีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  
- ประวติัศาสตร์     -   พื้นท่ีชุมชนป่าเม่ียง 
- สงัคม             บา้นแม่ก าปอง 

- ภูมิปัญญา           -   ศกัยภาพของชุมชน         
- สภาพแวดลอ้ม      
- คุณค่าของภูมิทศัน์วฒันธรรม 

 
 

แนวทางการศึกษาเพื่อการจดัการอนุรักษแ์ละพฒันาชุมชนป่าเม่ียง บา้นแม่ก าปอง อ าเภอแม่ออน 
จงัหวดัเชียงใหม่ ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

 
 

แผนผงัที ่2.1 กรอบแนวคิดการศึกษา 


