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บทที ่4 

 

ป่าเมี่ยงและชุมชนป่าเมี่ยง บ้านแม่ก าปอง อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

บทน้ีเป็นการศึกษาทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม  ในบริบทท่ีเก่ียวกบัชุมชนป่าเม่ียง บา้นแม่ก าปอง  
และศึกษาป่าเม่ียง  ตลอดจนภูมิทศัน์วฒันธรรมของป่าเม่ียง ชุมชนบ้านแม่ก าปอง รวมทั้งศึกษา   
การจดัการการท่องเท่ียวของบา้นแม่ก าปอง  อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงประกอบดว้ยหวัขอ้
ต่าง ๆ  ดงัน้ี 

  4.1  การศึกษาชุมชนป่าเม่ียง บา้นแม่ก าปอง อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 
4.1.1   ท่ีตั้งเส้นทางคมนาคม และสภาพพื้นท่ีภูมิศาสตร์ 
4.1.2   ประวติัความเป็นมาของชุมชน 
4.1.3 ประชากรและครัวเรือน 
4.1.4   การปกครอง 
4.1.5   สถานท่ีส าคญัในชุมชนบา้นแม่ก าปอง 
4.1.6   ลกัษณะทางสังคมและวฒันธรรมประเพณี 
4.1.7   เศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 
4.1.8   วเิคราะห์ศกัยภาพและความเขม้แข็งของชุมชนชุมชน 

4.2 การศึกษาป่าเม่ียง การท าเม่ียง และภูมิทศัน์วฒันธรรมของป่าเม่ียง ชุมชนบา้น แม่ก าปอง 
อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 
4.2.1   ท่ีตั้งและลกัษณะภูมิประเทศของป่าเม่ียง 
4.2.2   ประวติัความเป็นมาของป่าเม่ียงบา้นแม่ก าปอง 
4.2.3   การปลูกเม่ียงและพื้นท่ีปลูกป่าเม่ียง 
4.2.4  สภาพของป่าเม่ียงบา้นแม่ก าปองในปัจจุบนั 
4.2.5   การท าเม่ียงบา้นแม่ก าปอง 
4.2.6   ภูมิทศัน์วฒันธรรมของป่าเม่ียงบา้นแม่ก าปอง 
4.2.7   การวเิคราะห์คุณค่าและสภาพปัญหาของป่าเม่ียงบา้นแม่ก าปอง 

(1)   คุณค่าของป่าเม่ียงบา้นแม่ก าปอง 
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(2)   สภาพปัญหาของป่าเม่ียงบา้นก าปอง 
4.3   การศึกษาการจดัการการท่องเท่ียวของบา้นแม่ก าปอง 

4.3.1  สภาพการณ์ของการท่องเท่ียวบา้นแม่ก าปอง 
4.3.2   รูปแบบของการท่องเท่ียวในชุมชนบา้นแม่ก าปอง 
4.3.3   การจดัการการท่องเท่ียวของชุมชนบา้นแม่ก าปอง 
4.3.4   สภาพปัญหาของการท่องเท่ียว 

ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 

4.1 การศึกษาชุมชนป่าเมี่ยง บ้านแม่ก าปอง อ าเภอแม่ออน จังหวดัเชียงใหม่ 
  4.1.1 ทีต่ั้ง  เส้นทางคมนาคม และสภาพพืน้ทีภู่มิศาสตร์ 

บา้นแม่ก าปองเป็นหมู่บา้นเก่าแก่หมู่บา้นหน่ึง มีอายมุากกวา่ 100 ปี ลกัษณะส าคญัของ
หมู่บา้น คือ มีล าห้วยไหลผ่านหมู่บา้นหลายสาย ซ่ึงเป็นล าห้วยสาขาของห้วยแม่ก า
ปอง ตั้งแต่ในอดีตบริเวณใกลล้ าห้วยจะพบดอกไมช้นิดหน่ึงมีสีเหลืองแดงผสมกนั มี
ขนาดเล็ก ชาวบา้นเรียกช่ือดอกไมน้ี้วา่ “ดอกก าปอง” ส่วนช่ือหมู่บา้นนั้นมาจากการท่ี
น าเอาช่ือดอกไมร้วมกบัช่ือแม่น ้ า “บา้นแม่ก าปอง” ซ่ึงเป็นช่ือหมู่บา้นมาจนถึงปัจจุบนั 
กลุ่มคนท่ีมาตั้งถ่ินฐานในบา้นแม่ก าปองกลุ่มแรกเป็นกลุ่มคนพื้นเมือง จากอ าเภอดอย
สะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีไม่มีท่ีดินท ากินจึงอพยพข้ึนมาประกอบอาชีพเก็บเม่ียง เพื่อ
น าเม่ียงท่ีเก็บไดไ้ปแลกซ้ือขา้วและอาหาร โดยตน้เม่ียงท่ีชาวบา้นเก็บในตอนแรกนั้น
เป็นตน้เม่ียงท่ีข้ึนเองตามธรรมชาติ ต่อมาเม่ือมีการอพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐานเพิ่มมากข้ึน 
จึงมีการสร้างวดัคนัธาพฤกษาข้ึน เพื่อเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวดา้นจิตใจ ต่อมากลุ่มชนเผา
ขมุจึงอพยพยา้ยถ่ินเขา้มา เพื่อรับจา้งเก็บเม่ียงให้กบัคนพื้นเมือง นานวนัเขา้ก็แต่งงาน
กบัคนเมือง และมีการผสมกลมกลืนทั้งทางสายเลือด และวฒันธรรมจนกลายเป็นคน
เมืองทั้งหมด ลกัษณะการตั้งถ่ินฐานของบา้นแม่ก าปองจะเร่ิมตน้ท่ีบริเวณปางกลาง
ก่อนจะมีการ ขยายไปตั้งบา้นเรือนยงับริเวณปางนอก ปางขอน ปางโตน และปางใน 

ปัจจุบนั บา้นแม่ก าปอง ตั้งอยูห่มู่ท่ี 3 ต าบลห้วยแกว้ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ มี
พื้นท่ีหมู่บ้านทั้ งหมดประมาณ 6.22 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,887.50 ไร่ สภาพภูมิ
ประเทศโดยทัว่ไปเป็นท่ีดอน (Upland Area) ส่งให้มีอากาศเยน็ตลอดทั้งปี บา้นแม่ก า
ปองห่างจากตวัอ าเภอแม่ออน ประมาณ 20 กิโลเมตร และระยะทางห่างจากตวัเมือง
เชียงใหม่ 50 กิโลเมตร การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านสามารถเดินทางได้สะดวกในทุก
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ฤดูกาล ในปี 2547 บ้านแม่ก าปองมีจ านวนประชากร 418 คน 130 ครัวเรือน บ้าน      
แม่ก าปอง เป็นหมู่บา้นท่ีท าเม่ียงเป็นอาชีพหลกั9   

 

ภาพที่ 4.1  แสดงสภาพโดยทัว่ไปของชุมชนป่าเม่ียง บา้นแม่ก าปอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.2 แผนท่ีต าแหน่งท่ีตั้งหมู่บา้นแม่ก าปอง 
 
 
 

                                                        
9 สุภาวิณี  ทรงพรวาณิชย,์ เร่ืองเล่าของคนแม่ก าปอง, (เชียงใหม่:ส านกัพิมพส์ านกังานกองทุนสนบัสนุนงานวจิยั
(สกว.), 2548). 
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  4.1.2   ประวตัิความเป็นมาของชุมชน 
แม่ก าปอง เป็นหมู่บา้นเล็ก ๆ ท่ีอยูท่่ามกลางหุบเขาไม่ไกลจากตวัเมืองเชียงใหม่มากนกั 
ประมาณ 50 กิโลเมตร ตั้งอยูท่ี่ ต  าบลห้วยแกว้ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ลกัษณะ
พื้นท่ีส่วยใหญ่ เป็นพื้นท่ีสูง และมีพื้นท่ีส่วนมากเป็นภูเขา 90% ของพื้นท่ีทั้งหมด โดย
มีความสูงจากระดบัน ้ าทะเล 1,300 เมตร มีป่าไมอุ้ดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งก าเนิดตน้น ้ า
ล าธารหลายสาขาของจงัหวดัเชียงใหม่ ซ้ึงยงัคงทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ และมี
อากาศหนาวเยน็ตลอดปี ถา้ดูจากแผนท่ีของอ าเภอแม่ออน จะพบวา่ทางทิศเหนือของ
บ้านแม่ก าปองติดกับบ้านแม่ลาย ทิศใต้ติดกับบ้านแม่รวม ต าบลห้วยแก้ว ทางทิศ
ตะวนัออก ติดต่อกับบ้านป่าเม่ียง อุทยานแห่งชาติแจซ้้อน อ าเภอเมืองปาน จงัหวดั
ล าปาง และทางทิศตะวนัตกติดต่อกับบ้านธารทอง ต าบลห้วยแก้ว อ าเภอแม่ออน 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

ก าปอง เป็นช่ือดอกไม้ชนิดหน่ึงท่ีมีในหมู่บ้านจ านวนมาก เน่ืองจากสภาพทาง
ภูมิศาสตร์และภูมิอากาศท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเจริญเติบโตของพืชพรรณไม ้ท าให้มีดอก
ก าปองในพื้นท่ีน้ีเป็นจ านวนมาก ดว้ย ตน้ก าปองนั้นเป็นไมล้ม้ลุก ใบมีขนสากมือ เม่ือ
น ามาขยี้จะมีกล่ินหอมมากซ่ึงชาวบา้นจะใช้ทาแกแ้มลงกดัต่อย ส่วนดอกจะมีขนาด
เล็กสีแดงและสีเหลืองผสมกนัและเม่ือเขา้สู่ช่วงหน้าหนาวของ   ทุก ๆ ปี ดอกก าปอง
แดงเหลืองก็จะบานสะพร่ัง ละลานตา ประกอบกบัในบริเวณท่ีตั้งชุมชนนั้นมีแม่น ้ า
ไหลผา่นท าใหช้าวบา้นน าเอาลกัษณะ เด่นทางธรรมชาติเช่นน้ีมาตั้งเป็นช่ือชุมชน เรียก
ขานกนัวา่ “บา้นแม่ก าปอง”    

ความเก่าแก่ของชุมชนแห่งน้ี กล่าวได้ว่า สืบทอดกันมายาวนานกว่า100 ปี ความ
ยาวนานน้ีสะทอ้นไดถึ้งกระบวนการในการรักษา สืบทอดของชุมชนท่ีท าให้ชุมชน
เขม้แข็งและยืนหยดัอยูม่าไดท้่ามกลางการเปล่ียน แปลงต่าง ๆ ความเป็นมาของชุมชน
นั้น เร่ิมจากพ่ออุย้มา ก้ิง แกว้ ชาวบา้นบา้นดอกแดง อ.ดอยสะเก็ด  จ.เชียงใหม ่ไดอ้อก
เดินทางอพยพเพื่อหาแหล่งท ากิน ปลูกสวนชา สวนเม่ียง และมาเร่ิมตน้ตั้งบา้นเรือนอยู่
ท่ีบา้นปางโตน จากนั้นจึงขยบัขยายมาตั้งชุมชนอยู่ท่ีบา้นแม่ก าปองในปัจจุบนั โดย
สาเหตุของการโยกยา้ย อพยพก็เพื่อหาแหล่งท ากิน ตอ้งการหาพื้นท่ีในการท าสวนเม่ียง 
หรือสวนชาเพราะในสมยัก่อนชาวลา้นนานั้นจะนิยมน าใบชามาท าเป็นเม่ียงกินกนั จน
เรียกไดว้า่เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมลา้นนาไปเสียแลว้ และดว้ยความตอ้งการพื้นท่ี
เพาะปลูก ท าให้ชาวบา้นบางส่วนในพื้นท่ีดอยสะเก็ดท่ีมีอาชีพปลูกชาท าเม่ียงอพยพ
เดินทาง หาพื้นท่ี จนมาตั้งหลกัแหล่งอยูท่ี่บา้นแม่ก าปอง จากครัวเรือนไม่ก่ีครัวเรือนก็
ชกัชวนพี่น้อง เครือญาติมาอยูร่่วมกนัจนขยบัขยายกลายเป็นชุมชน โดยปัจจุบนับา้น
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แม่ก าปอง จดัพื้นท่ีอยูอ่าศยั โดยชาวบา้นจะตั้งบา้นเรือนแบบดั้งเดิมใชไ้มเ้ล่ือยจากป่า
ใกล้ๆ  บา้น ประกอบสร้างเป็นตวับา้นและหลงัคา โดยปลูกบา้นเป็นเรือนไมช้ั้นเดียว
ใตถุ้นสูง เพื่อใชส้ าหรับเก็บของ แต่ปัจจุบนับา้นเรือนบางส่วนก็เร่ิมมีรูปแบบสมยัใหม่
มากข้ึน สร้างบา้นสองชั้น ประกอบกบัไมเ้ร่ิมมีราคาแพงและเล่ือยไดย้ากข้ึนหลงัคาจึง
มุงดว้ยกระเบ้ืองลอน มีการใชอิ้ฐก่อแทนฝาผนงัชั้นล่างแทน 10 

 
  4.1.3   ประชากรและครัวเรือน 

การตั้งบา้นเรือนของบา้นแม่ก าปองนั้นจะแบ่งออกเป็นป๊อกบา้นหรือปาง ซ่ึงหมายถึง
กลุ่มบา้นท่ีอยูล่ะแวกเดียวกนั จ านวนทั้งส้ิน 6 ปาง ตั้งอยูห่มู่ท่ี3 ต  าบลห้วยแกว้ อ าเภอ
แม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบดว้ย 
1. ปากนอก มีบา้นเรือน 30 หลงัคาเรือน 
2. ปางกลาง มีบา้นเรือน 19 หลงัคาเรือน 
3. ปางขอน มีบา้นเรือน 19 หลงัคาเรือน 
4. ปางโตน มีบา้นเรือน 15 หลงัคาเรือน 
5. ปางใน1  มีบา้นเรือน 9 หลงัคาเรือน 
6. ปางใน2  มีบา้นเรือน 36 หลงัคาเรือน 
รวมทั้งส้ิน 128 หลงัคาเรือน ประชากรจ านวน 418 คน11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.3 แสดงสภาพหมู่บา้นแม่ก าปอง 

                                                        
10 สุภาวิณี  ทรงพรวาณิชย,์ เร่ืองเล่าของคนแม่ก าปอง, (เชียงใหม่ : ส านกัพิมพส์ านกังานกองทุนสนบัสนุนงานวจิยั
(สกว.), 2548). 
11เร่ืองเดียวกนั. 
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  4.1.4  การปกครอง 
  การปกครองของชุมชนบา้นแม่ก าปองมี 2 รูปแบบ  คือ 
  1)   การปกครองท้องที ่

บา้นแม่ก าปอง ตั้งอยูห่มู่ท่ี 3 ต  าบลห้วยแกว้ อ าเภอแม่ออน ปกครองโดยมีผูใ้หญ่บา้น
และผูช่้วยผูใ้หญ่บา้นเป็นผูน้ าชุมชน มีกรรมการหมู่บา้น ประกอบดว้ยผูอ้าวุโสและ
ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน และฝ่ายต่าง ๆ ซ่ึงเป็นการปกครองตาม
พระราชบญัญติัลกัษณะปกครองทอ้งท่ี พ.ศ. 2457 

  2)   การปกครองส่วนท้องถิ่น 
บา้นแม่ก าปอง หมู่ท่ี 3  เป็นชุมชนท่ีอยูใ่นเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วยแกว้  ซ่ึง
มีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยแก้ว  ซ่ึงได้มาจากเลือกตั้ งของประชาชนในเขตพื้นท่ี ท าหน้าท่ีบริหาร
จดัการโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมืองการบริหารเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ิน รวมถึงการอ านวยการเก่ียวกบัความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น และสวสัดิการของประชาชน ซ่ึงเป็นการปกครอง
ตามพระราชบญัญติัปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 

 

    4.1.5 สถานทีส่ าคัญในชุมชนบ้านแม่ก าปอง 
ป่าไม้  จากสภาพท่ีเป็นพื้นท่ีดอนส่งผลใหบ้า้นแม่ก าปองลอ้มรอบไปดว้ยป่าไม ้ซ่ึงเป็น
ลกัษณะของป่าเบญจพรรณ โดยมีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งทางดา้นพนัธ์ุพืชและ
พนัธ์ุสัตว ์ซ่ึงพนัธ์ุพืชท่ีเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียวไดแ้ก่ ดอกเอ้ืองดิน ดอกเป็นสีม่วง
ขาว ส าหรับสภาพป่าของหมู่บา้นแม่ก าปองประกอบด้วย ป่าเม่ียง และป่าชุมชน ท่ี
ชาวบา้นอนุรักษเ์พื่อความสมดุลของระบบนิเวศน์ และการใชป้ระโยชน์ของคนภายใน
ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.4  แสดงสภาพโดยรวมของป่าไมห้มู่ 3 บา้นแม่ก าปอง 
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น ้าตกแม่ก าปอง  น ้ าตก แม่ก าปองมีตน้ก าเนิดจากแหล่งน ้ าธรรมชาติในเขตบา้นแม่ก า
ปอง มีความสวยงามไหลลดหลัน่ลงมากนัเป็นระดบัรวม 7 ชั้น น ้ ามีความใสสะอาด 
ซ่ึงการเดินทางตามเส้นทางท่องเท่ียวจะผ่านน ้ าตกก่อนข้ึนไปชมสภาพทิวทศัน์บน 
ดอยม่อนลา้น 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่4.5 แสดงสภาพน ้าตกแม่ก าปอง 
 

หินโยกหินคลอน  หิน โยกหินคลอนตั้ งอยู่ในเขตบ้านธารทอง ตามเส้นทางเข้าสู่
หมู่บา้นแม่ก าปอง ลกัษณะเด่นของหินโยกหินคลอน คือ หินจะโยกคลอนเท่าเดิมไม่วา่
จะผลักแรงขนาดไหน ซ่ึงนักท่องเท่ียวให้ความสนใจหินโยกหินคลอนอย่างมาก 
โดยเฉพาะนักท่องเท่ียวท้องถ่ินจะอธิษฐานให้สมหวงัและผลักให้หินโยก เพื่อให้
ตนเองบรรลุในส่ิงท่ีตั้งความหวงั 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.6 แสดงลกัษณะหินโยกหินคลอน 
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วัดคันธาพฤกษา เป็นวดัเก่าแก่ท่ีสร้างข้ึน ตั้ งแต่ในยุคการตั้ งถ่ินฐานของชุมชน 
ลกัษณะของการก่อสร้างใชส้ถาปัตยกรรมแบบเรียบง่ายโดยวหิาร สร้างจากไมท้ั้งหลงั 
พระอุโบสถตั้งอยูก่ลางน ้ า เพื่อใช้เป็นตวัก าหนดเขตเช่นเดียวกบัการใช้เสมาหินตาม
หลกัของวดัในวฒันธรรม ภาคกลาง มีพระจ าพรรษา 3 รูป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.7 แสดงลกัษณะวหิารวดัคนัธาพฤกษา 
 
  4.1.6 ลกัษณะทางสังคมและวฒันธรรมประเพณี 

กิจกรรมทางสังคมของชุมชนแม่ก าปอง ท่ีมีอยูแ่ละแตกต่างจากพื้นท่ีอ่ืนจากท่ีไดล้ง
พื้นท่ีศึกษา และการสัมภาษณ์คนในพื้นท่ี คือ 

  1)   กจิกรรมทางสังคมของชุมชน 
จากการศึกษาส ารวจและสัมภาษณ์ประชาชนและผูเ้ก่ียวขอ้งในชุมชนบา้นแม่ก า
ปองถึงกิจกรรมทางสังคมของชุมชน ซ่ึงเป็นความร่วมมือและการรวมตวักนัของ
ประชาชนบ้านแม่ก าปองด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นเร่ืองส่วนรวมหรือสาธารณะ
ประโยชน์ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงศกัยภาพและความเข้มแข็งของชุมชน ปรากฏมี
กิจกรรมทางสังคมของชุมชนท่ีส าคญั ๆ  ดงัน้ี 
1.1) กลุ่มและคณะกรรมการการท่องเท่ียวบา้นแม่ก าปอง 

เป็นการจดัการการท่องเท่ียวบ้านแม่ก าปอง โดยทางชุมชนจดัการภายใต้
ความร่วมมือของภาคประชาชนในชุมชน โดยมีการจดัตั้งคณะกรรมการการ
ท่องเท่ียวแม่ก าปองข้ึน ซ่ึงคณะกรรมการน้ีจะเป็นตวัแทนชาวบา้นในการเขา้
มามีส่วนร่วมในการจดัการท่องเท่ียว การจดัสรรรายได ้และก าหนดแนวทาง
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ในการจดัการทรัพยากรของชุมชนร่วมกนั โดยประกอบไปดว้ยกรรมการ 9 
คน โดยมีโครงสร้างการจดัการดงัน้ี 
1)   นายพรมมินทร์ พวงมาลา  ประธานกรรมการ 
2)   นายจ ารัส  ไทยสมุทร รองประธาน 
3)   นายยทุร  ขนัยา  เลขานุการ 
4)   นายสุเทพ  กิติคุณ  เหรัญญิก 
5)   นายแกว้  ก่ิงแกว้ กรรมการ 
6)   นายอนนัต ์  ไทยกรณ์ กรรมการ 
7)   นายสุรพล  ก้ิงแกว้ กรรมการ 
8)   นายประดิษฐ์   ถมมา  กรรมการ 
9)   นายบุญเลิศ  ไทยกรณ์ กรรมการ 
 

1.2)  กลุ่มอาชีพ  
ปัจจุบนับา้นแม่ก าปอง มีกลุ่มอาชีพท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงเป็นผลจากการพฒันาการ
ท่องเท่ียวชุมชน ซ่ึงกลุ่มอาชีพเหล่าน้ีได้เขา้มามีส่วนร่วมในการสนับสนุน
การท่องเท่ียวของ ชุมชน และช่วยกระจายผลประโยชน์ของการท่องเท่ียว
ชุมชนสู่ชาวบา้นทั้งชุมชน กลุ่มท่ีส าคญั ไดแ้ก่ กลุ่มสมุนไพร กลุ่มหมอนใบ
ชา และกลุ่มนวดแผนไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.8 แสดงลกัษณะรูปแบบหมอนใบชา 
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ภาพที ่4.9 แสดงกระบวนการท าหมอนใบชาของกลุ่มแม่บา้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.10 แสดงลกัษณะรูปแบบการแปรรูปสมุนไพร 
 

1.3)  กลุ่มสหกรณ์ไฟฟ้าพลงัน ้า 
จ าก ก ารส า ร ว จข อ งโค ร งก าร วิ จั ย โ ร งไฟ ฟ้ าพ ลั งน ้ า ข น าด เล็ ก 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบว่า ทัว่ประเทศมีโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าขนาดเล็กท่ีใช้
ประโยชน์จากล าห้วยเล็ก ๆ ในเขตป่าทั้งส้ิน 59 แห่ง ท่ีโครงการพฒันาไฟฟ้า
พลงัน ้ าหมู่บา้นชนบท เขา้ไปสนบัสนุน โดยกระจายในเขตจงัหวดัเชียงใหม่ 
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เชียงราย แม่ ฮ่องสอน ล าปาง  ตาก ประจวบคีรีขันธ์  และกาญจนบุ รี 
สถานการณ์ปัจจุบนัพบว่ามี 38 โครงการเลิกใช้งานแลว้ ทั้งน้ี เหตุผลท่ีตอ้ง
ยกเลิกไปเพราะเปล่ียนไปใชบ้ริการ กฟภ. จ านวน 35 โครงการ เปล่ียนไปใช้
ไฟฟ้าจากก๊าซ ปตท. 1 แห่ง และระบบผลิตไฟฟ้าเสียหายไป 2 โครงการส่วน
อีก 21 โครงการยงัใชง้านอยู ่แบ่งเป็นชุมชนท่ีใชไ้ฟจากโรงไฟฟ้าของชุมชน
เพียงแห่งเดียว 13 โครงการ และชุมชนท่ีใช้ไฟจากโรงไฟฟ้าพลังน ้ าของ
ชุมชนควบคู่ไปกบัของ กฟภ. 8 โครงการ ส่วนอีก 2 โครงการ ก าลงัเตรียม
ขายไฟท่ีชุมชนผลิตได้ให้กับ กฟภ. โดยหมู่บ้านแม่ก าปอง เป็น 1 ใน 2 
ชุมชนท่ีก าลังรอการตอบรับซ้ือไฟเข้าสู่ระบบอย่างเป็นทางการ เพราะ
ประสบผลส าเร็จการทดลองเช่ือมต่อกบัสายส่ง กฟภ. เรียบร้อยพร้อมท่ีจะ
ขายให้กบั กฟภ. ตามระเบียบการสนับสนุนให้ผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
(Very Small Electricity Produce : VSPP) จากแห ล่งพลังงานหมุน เวียน
สามารถขายไฟฟ้าเขา้ สู่ระบบสายส่งของ กฟภ. และ การไฟฟ้านครหลวง 
(กฟน.) ได้โดยตรงของส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
กระทรวงพลงังานหากสหกรณ์สามารถขายไฟสู่ระบบได ้จะรายไดต้กเดือน
ละไม่ต ่ากวา่ 10,000 บาท รายไดน้ี้จะสามารถสร้างสวสัดิการให้กบัชุมชนได้
อยา่งมาก ท่ีส าคญัยงัช้ีให้เห็นวา่ชุมชนร่วมกนัรักษาป่าไม ้มีน ้ าในการป่ันไฟ 
สามารถพึ่งตนเองได ้

ประโยชน์ของโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าโรงไฟฟ้าพลงัน ้า มีประโยชน์หลายดา้น เช่น 
น ้าท่ีปล่อยผา่นเคร่ืองกงัหนัน ้ าจะเกิดผลประโยชน์ทางดา้นการผลิตไฟฟ้า น ้ า
ท่ีกกัเก็บไวใ้นฤดูฝนจะเกิดประโยชน์ทางด้านบรรเทาอุทกภยัไดส่้วนหน่ึง 
พอถึงฤดูแล้งสามารถปล่อยน ้ าท่ี เก็บกักไว้ให้ เกิดประโยชน์ทางด้าน
ชลประทาน และน ้ าท่ีกกัเก็บไวใ้นอ่างเก็บน ้ าจะเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุปลา จึง
ได้ประโยชน์ทางด้านประมงตามมา นอกจากน้ีเข่ือนเป็นแหล่งท่องเท่ียว 
และเม่ือมีเข่ือนประชาชนในบริเวณโครงการมีความสะดวกสบายมากข้ึน
ผลประโยชน์ต่าง ๆ ดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ บางอยา่งสามารถตีค่าเป็นตวัเงิน
หรือตวัเลขได้ บางอย่างไม่สามารถก าหนดเป็นตวัเงินหรือตวัเลขไดใ้นการ
วิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ จึงตอ้งแยกการประเมินผลประโยชน์ท่ีได้จาก
โครงการ ออกเป็น 3 ส่วน คือ 
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(1)  ส่วนท่ีสามารถตีค่าเป็นตวัเงินได ้ผลประโยชน์ทางดา้นผลิตไฟฟ้า ไม่อาจ
คิดจากราคาขายกระแสไฟฟ้าโดยตรง  เพราะโครงสร้างราคาขาย
กระแสไฟฟ้าในปัจจุบัน  เป็นราคาเฉล่ียของพลังงานไฟฟ้า (Energy) 
อย่างเดียว ไม่มีราคาค่าก าลงัไฟฟ้าหรือพลงัไฟฟ้า (Power) หากใช้ราคา
เฉล่ียของพลงังานไฟฟ้าปัจจุบนัมาคิดเป็นผลประโยชน์ของโครงการ
ไฟฟ้าพลงัน ้ า โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าประเภท Peaking Plant แลว้ จะท าให้
ดูเหมือนว่าโครงการดงักล่าวไม่คุม้ทุน ทั้ง ๆ ท่ีจ  าเป็นจะตอ้งมีโครงการ
หลักเกณฑ์ ท่ีน ามาคิดผลประโยชน์แทน  เรียกว่า Alternative Cost 
Approach 

หลกัเกณฑ์ดงักล่าวก าหนดว่า ผลประโยชน์ทางดา้นการผลิตไฟฟ้าของ
โครงการไฟฟ้า พลงัน ้ า ก. คือ ค่าลงทุนของโครงการอ่ืนท่ีสูงถดัไปจาก
โครงการไฟฟ้าพลังน ้ า ก. โดยท่ีโครงการทั้งสองสามารถสนองความ
ตอ้งการทางดา้นไฟฟ้าเหมือนกนัการท่ีจะดูว่า สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการทางดา้นไฟฟ้าไดเ้หมือนกนั ก าหนดไดจ้ากขนาดของโรงไฟฟ้า
พลังน ้ านั้ นว่า จะเป็นขนาดเล็ก (ต ่ากว่า 5 เมกะวตัต์) กลาง (6 ถึง 100     
เมกะวตัต)์ หรือใหญ่ (สูงกวา่ 100 เมกะวตัต)์ และประเภทของอ่างเก็บน ้ า
ว่าจะเป็นแบบอ่างเก็บน ้ า (Reservoir Type) แบบอ่างเก็บน ้ าขนาดเล็ก 
(Pondage Type) แบบอ่างเก็บน ้ าเล็กมาก (Run-of-River Type) เม่ือทราบ
ขนาดของโรงไฟฟ้าและแบบอ่างเก็บน ้ าแล้ว ก็ทราบคุณสมบติัของโรง 
ไฟฟ้าท่ีจะเดินเคร่ืองในระบบไฟฟ้ารวมได ้เช่น เป็น Peaking Plant, Base 
Plant หรือ Isolates System เป็นต้น จากนั้ นก็จะทราบว่าผลประโยชน์
ทางดา้นผลิตไฟฟ้าเป็นอยา่งไร 
(1.1) ผลประโยชน์ทางด้านประมงในอ่างเก็บน ้ า ใช้หลักเกณฑ์ง่าย ๆ 

ทัว่ไป คือ จากการมีอ่างเก็บน ้ า จึงคาดว่าจะมีปริมาณปลาเพิ่มข้ึน 
ซ่ึงผลประโยชน์ทางดา้นประมงท่ีไดรั้บ คือ มูลค่าปลาท่ีคาดว่าจะ
จับ ได้จาก อ่างเก็บน ้ าหักด้วยค่ าใช้ จ่ายในการจับปลา  เช่น              
ค่าเคร่ืองมือจบัปลา รวมทั้งค่าซ่อมและค่าด าเนินการเป็นตน้ 

(1.2)  ผลประโยชน์ดา้นชลประทานใหห้ลกัเกณฑข์องมูลค่าผลประโยชน์
สุทธิท่ีเพิ่มข้ึนจากการท่ีมีโครงการไฟฟ้า พลังน ้ าข้ึนมาเทียบกับ
ก่อนมีโครงการ โดยท่ีเม่ือมีการพฒันาโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าและ
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ระบบชลประทานแล้วเสร็จ  ผลผลิตต่อไร่จะสูงข้ึน  เน่ืองจาก
สามารถส่งน ้ าไดส้ม ่าเสมอ และระบายน ้าออกไดร้วดเร็วเม่ือเกิดน ้ า
ท่วม เป็นตน้ นอกจากน้ีในแต่ละปียงัสามารถท าการเพาะปลูกได้
มากกวา่ก่อนมีการพฒันาโครงการ โดยอาจจะเพิ่มการเพาะปลูกพืช
ไดอี้ก 1-2 คร้ัง ต่อปีก็ได ้

(2)   ส่วนท่ีสามารถให้ค่าเป็นตัวเลขได้ ได้แก่ ผลประโยชน์ทางบรรเทา
อุทกภยั การท่องเท่ียว และการจา้งงาน เป็นตน้ 
(2.1)  ผลประโยชน์ทางการบรรเทาอุทกภยัเม่ือสร้างเข่ือนแล้วเสร็จจะ

ก่อใหเ้กิดอ่างเก็บน ้า ซ่ึงสามารถเก็บกกัน ้ าในฤดูน ้ าหลากไดจ้  านวน
หน่ึง ทรัพยสิ์น ไดแ้ก่ บา้นเรือนและแหล่งท ามาหากินของราษฎร
ทา้ยเข่ือนซ่ึงเคยประสบอุทกภยัก่อนมีเข่ือน จะมีบางส่วนได้ รับ
ผลกระทบกระเทือนนอ้ยลง ตวัอยา่งเช่น ก่อนสร้างเข่ือนมีพื้นท่ีท า
มาหากินของราษฎรจ านวน 2,000 ไร่ และบา้นเรือน 50 ครอบครัว 
ไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยัเป็นเวลาระหวา่ง 1-3 วนั แต่เม่ือมีเข่ือน
แลว้สภาพความรุนแรงไดล้ดลงเหลือเพียง 1-3 วนั เป็นตน้ 

(2.2)  ผลประโยชน์ทางการท่องเท่ียว เม่ือก่อสร้างเข่ือนแล้วเสร็จ จะ
ก่อให้เกิดอ่างเก็บน ้ าในธรรมชาติท่ีสวยงามอนัเป็นแหล่งท่องเท่ียว
ท่ีส าคญั แหล่งหน่ึงและนักท่องเท่ียวสามารถเดินทางไปชมความ
งามตามธรรมชาติในบริเวณ  อ่างเก็บน ้ าได้สะดวก การวิเคราะห์
ผลประโยชน์ก็เป็นเพียงคาดคะเนว่าจะมีนักท่องเท่ียวไปเข่ือนดงั 
กล่าวจ านวนเท่าไร 

(2.3)  ผลประโยชน์ทางด้านการจ้างงาน  การก่อสร้างเข่ือนแต่ละแห่ง
จะตอ้งใช้แรงงานจ านวนมากและเป็นระยะเวลาหลายปี  จึงคาดได้
วา่ผลประโยชน์ทางดา้นการจา้งงาน ไดแ้ก่การจา้งแรงงานประมาณ
ก่ีคน เป็นตน้ 

(3)   ส่วนท่ีไม่สามารถตีค่าเป็นตวัเลขได ้ 
(3.1)  พลังงานไฟฟ้าจากพลงัน ้ าได้มาจากวิธีการผลิตท่ีสะอาด และไม่

ก่อให้เกิดมลพิษมากเหมือนโรงไฟฟ้าพลงัความร้อนท่ีใช้ถ่านหิน
หรือน ้ามนัเตาเป็นเช้ือเพลิง 
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(3.2)  การท่ีประชาชนมีความเป็นอยู่สะดวกสบายข้ึนกว่าเดิม หลงัการ
ก่อสร้างโครงการอนัเน่ืองจาก มีถนนใช้ติดต่อกบัในเมือง มีไฟฟ้า
และน ้าประปาใชเ้ป็นตน้12 

พ.ศ.2522  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวได้เสด็จ  พระราชด าเนินเยี่ยม
ราษฎรหมู่บา้นแม่ก าปอง   ทรงพบว่า ราษฎรมีความเดือดร้อนเน่ืองจาก
ไม่มีไฟฟ้าใช ้ ราษฎรจึงขอพระราชทานไฟฟ้า  จากพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยู่หัวพ.ศ.2525  โครงการพฒันาไฟฟ้าพลังน ้ าชนบท  จ.เชียงใหม่   
ไดส้นบัสนุนงบประมาณในการจดัซ้ือเคร่ืองก าเนิดไฟและวสัดุอุปกรณ์
ก่อสร้างก่อตั้งโรงไฟฟ้าพลงัน ้ า หมู่บา้นแม่ก าปอง 1 ข้ึน โดยก าลงัการ
ผลิตไฟฟ้า  20  กิโลวตัต ์ท าใหใ้นปี  2526  ราษฎรมีไฟฟ้าใชค้ร้ังแรก 

พ.ศ.2526  โครงการพฒันาไฟฟ้าพลังน ้ าชนบท จ.เชียงใหม่  ได้มอบ
โรงไฟฟ้าให้ ชุมชนดูแลจัดการพร้อมทั้ งให้ความรู้ในการควบคุม  
บ ารุงรักษาระบบก าเนิดๆไฟฟ้าต่อมา ชุมชนได้จดัตั้ ง “สหกรณ์ไฟฟ้า
พลงัน ้า บา้นแม่ก าปอง”  ข้ึนเพื่อเป็นสถาบนัการเงินในการบริหารจดัการ
เก่ียวกบัไฟฟ้าของชุมชนโดยมีคนในชุมชนเป็นผูบ้ริหารจดัการ 

พ.ศ.2530  ชุมชนไดจ้ดัตั้งโรงไฟฟ้าแม่ก าปอง 2 ข้ึน  เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนเน่ืองจากเกิดไฟฟ้าดบัและตกบ่อย  เพราะปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ของชุมชนเพิ่มมากข้ึน โดยก าลงัการผลิต 20  กิโลวตัต ์
พ.ศ. 2537 ชุมชนได้จดัตั้งโรงไฟฟ้าแม่ก าปอง 3 ข้ึน เพื่อแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึนเน่ืองจากปริมาณการใชไ้ฟฟ้าของชุมชนและหมู่บา้นท่ีใกลเ้คียงมา
ขอใชไ้ฟฟ้าเพิ่มมากข้ึน โดยก าลงัการผลิต 40 กิโลวตัต ์

 
 
 
 
 

                                                        
12 การวเิคราะห์ตน้ทุนและผลตอบแทนของการขนานระบบส าหรับโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าแม่ก าปอง โครงการ 3 เขา้กบั
เครือข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2554 
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ภาพที ่4.11 ตารางแสดงก าลงัการผลิตของโรงไฟฟ้าแม่ก าปอง13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.12 แสดงลกัษณะโรงไฟฟ้าพลงัน ้าของหมู่บา้นแม่ก าปอง 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
13 เร่ืองเดียวกนั 
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2)  ประเพณวีฒันธรรมของชุมชนบ้านแม่ก าปอง 
ชุมชนป่าเม่ียง เป็นชุมชนท่ีมีการผสมผสานระหวา่งขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วฒันธรรมของชาวลา้นนา โดยแต่ละประเพณีจะมีเอกลกัษณ์ของตนเอง และเน้น
การสร้างความสามัคคี  รวมถึงการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อคนในชุมชนด้วยกัน 
ประกอบดว้ย การฮอ้งขวญั(เรียกขวญั) พิธีตานขา้วใหม่ (ใส่บาตรขา้วสารและขา้ว
สุกหลงัฤดูเก็บเก่ียว) มีในช่วงเดือนส่ีเป็งหรือเดือนมกราคม ตานก๋วยสลาก(ท าบุญ
อุทิศส่วนกุศลให้กบับรรพบุรุษท่ีล่วงลบัไปแล้ว) มีในช่วงเดือนสิบสองเป็งหรือ
เดือนกนัยายนของทุกปี  
2.1) การฮอ้งขวญั(เรียกขวญั)  

พิธีกรรมลกัษณะน้ีอยูบ่นรากฐานความเช่ือทางวฒันธรรมในวิถีชีวิตของคน
ไทยในทุกทอ้งถ่ินแต่มีการปรับเปล่ียนไปตาม วฒันธรรมเฉพาะของทอ้งถ่ิน
นั้น ค าวา่ “ขวญั”  หมายถึง ผมหรือขนท่ีข้ึนเวยีนเป็นกน้หอย ส่ิงท่ีไม่มีตวัตน 
เช่ือกนัว่ามีอยู่ประจ าชีวิตของคนมาตั้งแต่เกิด ถา้ขวญัอยู่กบัตวั ก็จะเป็นสิริ
มงคล เป็นสุขสบาย จิตใจมัน่คง ถา้ตกใจหรือเสียขวญั ขวญัก็จะออกจากร่าง
ไป ซ่ึงเรียกวา่ ขวญัหาย ขวญัหนี ขวญับิน เป็นตน้ ท าให้คนไดรั้บผลร้ายต่าง 
ๆ และอนุโลมใช้ไปถึงสัตวห์รือส่ิงของบางอย่าง เช่น ช้าง มา้ ขา้ว เรือน ฯลฯ 
วา่มีขวญัเช่นเดียวกบัคนเหมือนกนั 

ชาวล้านนามีความเช่ือกันว่าขวญัจะอยู่ประจ าตัวเป็นพลังท่ีช่วยในการ
ปกป้องรักษาเจา้ของขวญัให้มีความอยูเ่ยน็เป็นสุขไม่ เจบ็ไม่ป่วย แต่เม่ือใดท่ี
ขวญัอ่อนลงหรือออกจากร่างจะเป็นเหตุให้สภาวะของร่างกายและจิตใจของ
เจ้าของขวญัรู้สึกเสียใจ ตกใจ ท้อใจ อาจเรียกได้ว่า ขวญัหาย ขวญัหนีดี
ฝ่อ ขวญัเสียหรือเสียขวญั ท าให้เจา้ของขวญัเจ็บป่วย กินไม่ไดน้อนไม่หลบั 
ไม่มีก าลงัใจ ในด าเนินชีวติ ถา้ตอ้งการใหข้วญักลบัคืนสู่ตวัและชีวติเป็นปกติ
สุข จ าเป็นต้องท า พิธีฮ้องขวญั  และโอกาสท่ีใช้ในการฮ้องขวญัมีหลาย
ลกัษณะ เช่น การฮอ้งขวญัเก่ียวกบัคน ไดแ้ก่ การเรียกขวญัคนเจ็บไขไ้ดป่้วย 
ขวญัคนท่ีประสบอุบติัเหตุ ขวญัเด็ก ขวญัสามเณร ขวญันาค ขวญับ่าวสาว 
ขวญัผูใ้หญ่ท่ีเคารพ การฮอ้งขวญัของผูท่ี้มีการเปล่ียนผา่นสถานภาพ (เปล่ียน
ต าแหน่งหน้าท่ี การงาน เปล่ียนท่ีอยู่อาศยั จบการศึกษา) การฮอ้งขวญัผูม้า
เยือนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้เกียรติแขกท่ีมาเยือน การฮ้อง ขวญั
หลงัจากการท าเกษตรท่ีใช้แรงงานแลว้ เป็นการแสดงความกตญัญูและการ
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ขอขมาลาโทษได้แก่ ขวญัข้าวขวญัควาย และการฮ้องขวญัส่ิงของเพื่อ
เสริมสร้างความอุ่นใจแก่เจา้ของผูใ้ช้ ได้แก่ ขวญับ้าน ขวญัเสาเรือน ขวญั
เกวียน เป็นต้น ในท่ีน้ีหมู่บ้านแม่ก าปองมีการฮอ้งขวญัผูม้าเยือนเป็นการ
สร้างความสัมพนัธ์ให้เกียรติแขกท่ีมาเยือนท่องเท่ียวค้างแรมในหมู่บ้าน
โฮมสเตย์ “ฮ้องขวญัหรือเฮียกขวญั” ก็คือพิธีเรียกขวญันั่นเอง  จะท าให้มี
จิตใจอนัไม่สงบ เม่ือเป็นเช่นน้ีก็จะตอ้งท าพิธีฮอ้งขวญัหรือเรียกขวญัน้ีข้ึน 
เพื่อรับขวญัใหก้ลบัคืนมาโดยสมบูรณ์ และการท าพิธีฮอ้งขวญัน้ี นอกจากคน
ท่ีประสบกบัการดงักล่าว ก็มีคนเจ็บไขไ้ด้ป่วยท่ีจะตอ้งล้มหมอนนอนเส่ือ
เป็นเวลาแรมเดือนก็จะมีจิตใจ อ่อนไหว ก็จะตอ้งท าพิธีเรียกขวญัดว้ย ในการ
ประกอบพิธีฮ้องขวญัของบ้านแม่ก าปอง ต้องอาศยัผูท่ี้มีภูมิความรู้ความ
ช านาญในการจดัพิธีกรรม โดยผูป้ระกอบพิธีส่วนใหญ่เป็นเพศชายและผา่น
การบวชมาแลว้ เรียกวา่ หมอขวญั อาจารยว์ดั (ปู่ วดั) พ่อหนาน ท าหนา้ท่ีเป็น
ผูเ้รียกขวญัใชบ้ทเรียก ขวญัท่ีมีเน้ือหาปฎิภาณไหวพริบโนม้นา้วเชิญชวนให้
ขวญักลบัเขา้มามีส าเนียงน ้ าเสียงสุภาพอ่อนโยน มีภาษาบาลีประกอบบ้าง 
เพียงเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความขลังและศักด์ิสิทธ์ิของพิธี  การ “ฮ้องขวญั” 
จะตอ้งท าบายศรีท านองเดียวกบับายศรีปากชาม แต่ทางเหนือนิยมท าบายศรี
ในขนั หรือท่ีเรียกว่า “สะหลุง” ท าดว้ยเงินหรือเคร่ืองเขินและมีพานรองรับ
อีกชั้นหน่ึง มีขา้วป้ัน กลว้ย 1 ใบ ไข่ตม้ 1 ลูก และดอกไมธู้ปเทียน และดา้ย
ขาวส าหรับผูกมือ การท าบายศรีน้ีเห็นนิยมใช้ในการท าบุญอ่ืนๆ เช่น ข้ึน
เรือนใหม่ แต่งงาน เป็นตน้ การท าพิธีก็ตอ้งมีอาจารยเ์ป้นผูก้ล่าวค าฮอ้งขวญั 
ด้วยส านวนโวหารแบบโบราณ  ท่ีเกจิอาจารยแ์ต่งไวอ้ย่างคล้องจองและมี
ท่วงท านองการอ่านอย่างน่าฟัง เพื่อให้คนท่ีได้รับการ “ฮ้องขวญั” เกิด
ก าลงัใจข้ึน โวหารในการ “ฮอ้งขวญั” ก็มีอยูว่า่ ขวญัทั้ง 32 ขวญันั้นอยูใ่นตวั
บุคคลท่ีไหนบา้ง และหากขวญัแห่งใดหายไปก็ขอให้กลบัคืนมาอยู่กบัเน้ือ
กบัตวัเสีย การอ่านโองการประมาณ 10-15 นาทีก็จบ แลว้อาจารยก์็จะผูกมือ
ให้ โดยผูกมือขา้งซ้ายก่อน มีความว่า มดัมือซ้ายขวญัมา มดัมือขวาขวญัอยู ่
ขอให้ขวญัจงกลบัมาอยู่กบัเน้ือกบัตวัอย่าล่องลอยไปไหนอีก และขอให้มี
อายุมัน่ยืนยาวตลอดไปเทอญ เป็นจบพิธี การผูกมือตอ้งผูกทั้งสองขา้ง บาง
คนก็จะผูกติดตัวไวถึ้ง 3 วนัจึงเอาออก แต่เด็กๆ เห็นผูกจนด้ายดิบสีขาว
กลายเป็นสีด าไปก็มี 
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ภาพที ่4.13 แสดงพิธีกรรมฮอ้งขวญัของชาวบา้น 
 

2.2)   พิธีตานขา้วใหม่ (ใส่บาตรขา้วสารและขา้วสุกหลงัฤดูเก็บเก่ียว)  
วนัเดือน 4 เหนือ ข้ึน 15 ค ่า หรือเรียกว่าเดือน 4 เป็งเป็นประเพณีทานข้าว
ใหม่ และตานขา้วจ่ี ขา้วหลาม ชาวลานนาไทยไดถื้อเป็นประเพณีท าตลอด
จนถึงทุกวนัน้ี คือ เราจะตอ้งท าไร่ท านาขา้วก่อนจึงจะมีขา้วใหม่ทานได ้การ
ท านาไดท้  าสืบทอดกนัมาตั้งแต่บรรพบุรุษ สืบสานกนัมาถึงลูกถึงหลาน ลว้น
แต่มีการท าไร่ท านากนัทุกบา้นเรือน จะมีมากมีนอ้ยก็ตามฐานะของตน ผูไ้ม่
มีนาก็ไดเ้ป็นเช่านาเขาท าบา้ง ไปรับจา้งเขาท าก็มีมาก เพื่อไดม้าให้เพียงพอ
แก่ครอบครัว ถือเป็นอาชีพของคนลา้นนา ส่วนอาชีพอ่ืนเป็นอาชีพเสริม เม่ือ
ถึงเดือน 4 เป็ง ประเพณีตานขา้วใหม่ ประชาชนก็น าขา้วเปลือกขา้วสารใหม่ 
ขา้วหลาม ขา้วจ่ี ขา้วตม้ ขนมจอ๊ก อาหาร น ้าตาล น ้าออ้ยไปใส่บาตร  
เน่ืองจากหมู่บา้นน้ีมีพื้นฐานความเช่ือมาจากพื้นราบจึงท าให้มีพิธีน้ีอยู่ แต่
เปล่ียนจากการปลูกขา้วเป็นน าเม่ียงไปแลกขา้วมากินและใช้ในพิธีกรรมน้ี
ดว้ยเพื่อเป็นการถวายข้าวให้แก่พระท่ีจ าวดัในหมู่บา้นแม่ก าปองให้มีขา้วใช้
ในช่วงเขา้พรรษา 

2.3)  ตานก๋วยสลาก(ท าบุญอุทิศส่วนกุศลใหก้บับรรพบุรุษท่ีล่วงลบัไปแลว้) 
ประเพณีตานก๋วยสลาก เป็นประเพณีท่ีมีมาตั้งแต่คร้ังพุทธกาลไดมี้การปฏิบติั
สืบต่อกนัมาจนถึงรุ่นคุณปู่ -ยา่/ตา-ยาย/พ่อ-แม่ และลูกหลานในปัจจุบนั เร่ือง
มีอยูว่า่มีนางยกัษิณีตนหน่ึงมกัจะเบียดเบียน ผูค้นอยูเ่สมอ คร้ันไดฟั้งธรรมค า
สอนของพระพุทธเจ้าแล้ว นางก็บงัเกิดความเล่ือมใสศรัทธานิสัยใจคอท่ี
โหดร้ายก็กลบัเป็นผูเ้อ้ืออารีแก่คนทัว่ไปจนผูค้นต่างพากนัซาบซ้ึงในมิตร
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ไมตรีของนางยกัษิณีตนนั้ น ถึงกับน าส่ิงของมาแบ่งปันให้ แต่เน่ืองจาก
ส่ิงของท่ีได้รับมีจ านวนมาก นางยกัษิณีจึงน าส่ิงของเหล่านั้ นมาท าเป็น
สลากภตั แลว้ให้พระสงฆ์/สามเณร จบัสลากด้วยหลกั  อุปโลกนกรรม คือ
ส่ิงของท่ีถวาย มีทั้งของของมีราคามากและมีราคานอ้ยแตกต่างกนัไปตามแต่
โชคของผูไ้ด้รับ การถวายแบบจบัสลากของนางยกัษิณีจึงนับเป็นคร้ังแรก
ของประเพณีท าบุญสลากภตัในพุทธศาสนา   [ตานก๋วยสลาก/ตานสลาก/ ก๋ิน
ขา้วสลาก/ก๋ินก๋วยสลากหรือก๋ินสลาก]  ล้วนแล้วแต่เป็นภาษาของชาวถ่ิน
ลา้นนาท่ีมกัมีการเรียกขานแตกต่างกนัไปในแต่ละทอ้งถ่ิน แต่ความหมายนั้น
เหมือนกนัโดยหลกัการอาจจะแตกต่างกนัไปบา้งในเร่ืองของรายละเอียดถา้
เป็นภาษาไทยกลางเรียกว่า "สลากภัต" ประเพณี  "ตานก๋วยสลาก" หรือ 
"สลากภตั"   ของชาวล้านนานิยมปฏิบติักนัตั้งแต่เดือน 12 เหนือถึงเดือนยี่
เหนือหรือตั้งแต่เดือนกนัยายนถึงเดือนตุลาคมของทุกปี สาเหตุท่ีถือปฏิบติั
กนัเช่นน้ีก็เพราะว่า เป็นช่วงท่ีชาวบา้นได้ท านากนัเสร็จแล้ว หยุดพกัผ่อน 
พระสงฆก์็จ  าพรรษาอยูว่ดัไม่ไดไ้ปไหน ดงันั้นการตานก๋วยสลากในช่วงน้ีจึง
เท่ากบัว่าได้สงเคราะห์คนยากคนจน เป็นสังฆทานไดกุ้ศลแรง   ก่อนจะถึง
วนัตานก๋วยสลาก 1 วนัเขาเรียก "วนัดา" หรือ "วนัสุกดิบ"วนัน้ีจะเป็นวนัท่ี
ชาวบา้นไดจ้ดัเตรียมขา้วของไม่วา่จะเป็นของกินหรือของใชต่้าง ๆ ส าหรับท่ี
จะน ามาจดัดาใส่ก๋วยสลากและวนัน้ีมกัจะมีญาติสนิทมิตรสหายท่ีอยูต่่างบา้น
มาร่วมจดัดาสลากดว้ย ซ่ึงถือเป็นประเพณีท่ีจะไดท้  าบุญร่วมกนัผูช้ายจะเป็น
คนสานก๋วยสลาก (ตะกร้า) ส าหรับท่ีจะบรรจุใส่ของกินของใชต่้าง ๆ ก๋วยจะ
กรุดว้ยใบตอง/หรือตองจ๋ีกุ๊กเม่ือรวบปากก๋วยมดัเสร็จเรียบร้อยแลว้ก็จะมีไม้
ไผเ่หลาเป็นกา้นเล็กๆ ส าหรับเสียบสตางค/์กล่องไมขี้ดไฟ/บุหร่ี  เพื่อท าเป็น
ยอดก๋วยสลากจะมากนอ้ยบา้งตามแก่ก าลงัศรัทธาและฐานะ 
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ภาพที่ 4.14  แสดงลกัษณะของก๋วยสล๋าก 
 
  4.1.7   เศรษฐกจิและการประกอบอาชีพ 

ชุมชนป่าเม่ียงปัจจุบนัมีผูค้นอาศยัอยูภ่ายในชุมชนไม่หนาแน่นเม่ือเทียบกบัเม่ือคร้ังท่ี
เจริญรุ่งเรืองจากการคา้ขายแลกเปล่ียนสินคา้เก่ียวกบัเม่ียงในอดีต ผูค้นส่วนใหญ่ยงั
ประกอบอาชีพเพราะปลูกและประกอบกิจการของตนเองท่ีเก่ียวกับเม่ียงแต่มีการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบจากเดิมท่ีผลิตเม่ียงเองตั้งแต่การเก็บผลผลิตเพาะปลูกจนไปถึง
กระบวนการหมกัเอง ก็เป็นการแบ่งส่วนท าไม่หมกัเม่ียงเองแต่จะเป็นการรวมร่วม
หมกัใบเม่ียงท่ีผูท่ี้รวบรวมรับซ้ือ แต่โดยส่วนมากแลว้ผูค้นรุ่นใหม่ภายในชุมชนนิยม
ออกไปท างานนอกชุมชนเช่นการรับจา้งหรือการออกไปเปิดกิจการยงัแหล่งอ่ืนหรือ
ไปศึกษาต่อท่ีในตวัจงัหวดั โดยภายในชุมชนมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวและ
ส่งเสริมการขายของกิจการภายในชุมชนป่าเม่ียงซ่ึงเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนค่อยๆ
ฟ้ืนข้ึนมาอีกคร้ัง ภายในชุมชนและบริเวณโดยรอบชุมชนยงัมีระบบสาธารณูปโภคท่ี
รองรับผูค้นภายในชุมชนอยา่งทัว่ถึงทั้งระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบการคมนาคม 
ถนนลาดยางและถนนคอนกรีตท่ีอ านวยความสะดวกให้กบัชุมชน รวมไปถึงร้านคา้
สะดวกซ้ือ 3 แห่ง ร้านอาหาร 2 แห่ง ร้านกาแฟ 5 แห่ง วดั 1 แห่ง โรงเรียน 1 แห่ง มี
ลานจอดรถขนาดใหญ่ภายในโรงเรียนและวดั ท่ีสร้างความสะดวกสบายให้กบัชุมชน
และผูค้นท่ีเขา้มาเยีย่มชมชุมชนไดเ้ป็นอยา่งดี 
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  4.1.8 วเิคราะห์ศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนชุมชน 
  ศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนป่าเมี่ยง 

ศกัยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนป่าเม่ียง สะท้อนให้เห็นได้จากกิจกรรมด้าน
วฒันธรรม  ประเพณีทอ้งถ่ิน  เช่น  การฮอ้งขวญั(เรียกขวญั) พิธีตานขา้วใหม่ (ใส่บาตร
ขา้วสารและขา้วสุกหลงัฤดูเก็บเก่ียว) มีในช่วงเดือนส่ีเป็งหรือเดือนมกราคม ตานก๋วย
สลาก(ท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้กบับรรพบุรุษท่ีล่วงลบัไปแลว้) มีในช่วงเดือนสิบสอง
เป็งหรือเดือนกนัยายนของทุกปี ดา้นกิจกรรมทางสังคมของชุมชน  ของการท่องเท่ียว
ชุมชนป่าเม่ียง มีการปกครองและการจดัการความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บา้นโดย
ระบบจดัตั้งกรรมการชุมชนเป็นตวัแทนชาวบา้น  มีผูน้ าท่ีมีบทบาทไดรั้บการเคารพยก
ยอ่งจากคนในชุมชน  สมาชิกมีความผกูพนักลมเกลียวเพราะมีความเคารพนบัถือในผี
บรรพบุรุษเดียวกันคือ  การนับถือผีปู่ -ย่า  เดียวกัน  ทั้ งน้ีการท่ีชุมชนแสดงออกซ่ึง
ความเคารพ เช่ือถือ และศรัทธาบนพื้นฐานความเช่ือทางศาสนาและจิตวิญญาณใน
อุดมคติหรือค่านิยมอนัเดียวกนั ร่วมทั้งคติความเช่ือศรัทธาในพระพุทธศาสนา  ส่ิง
เหล่าน้ีหล่อหลอมให้สมาชิกชุมชน  “เป็นคนบ้านเดียวกัน”  อยู่ร่วมกันด้วยความ
เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ ช่วยเหลือเก้ือกลูและประนีประนอม  ผสมกลมกลืนในท่ีสืบทอดกนัมา
ตั้งแต่อดีตกาล น ามาซ่ึงความสงบสุขของชุมชน ท าให้ประเพณีและวฒันธรรมของ
ชุมชนล้วนประสบผลส าเร็จ  บรรลุตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีชุมชนตั้งไว ้
ชาวบ้านมีบทบาทในกระบวนการด าเนินกิจกรรมของชุมชนทุกขั้นตอน  ชุมชน
พยายามและใช้ศกัยภาพของตนเองท่ีมีอยู่น ามาเพื่อค้นหาปัญหา  ร่วมแก้ไขปัญหา  
และพัฒนากิจกรรมภายในชุมชนสะท้อนให้เห็นการมีส่วนร่วมของชุมชน  มี
ความส าคญั  และตระหนกัถึงคุณค่าของวฒันธรรมและประเพณีท่ีสืบทอดมาแต่อดีต  
น าไปสู่ความเป็นอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมของทอ้งถ่ินตนเอง ส่วนกิจกรรมของชุมชน
ทางสังคม  ต่างก็อาศยัศกัยภาพของชุมชนเป็นหลกัในการขบัเคล่ือนกิจกรรมไม่วา่จะ
เป็นกิจกรรมท่ีสร้างความยินดีกบับุคคลระดบัครัวเรือน  การเอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน  ใส่ใจ
และช่วยเหลือกันและกนัในยามทุกข์ยากอย่างงานศพ  หรือความพร้อมเพรียงและ
ต่อเน่ืองในการงานของส่วนรวม  เช่น  งานบ าเพญ็ประโยชน์  ลว้นน ามาซ่ึงการมีส่วน
ร่วมของชุมชนอย่างเข้มแข็ง  รวมถึงข้อปฏิบัติตน  ขนบธรรมเนียมประเพณี  กฎ
หมู่บา้น  การด ารงชีวติ การจดัความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นดว้ยความเตม็ใจ 

นอกจากกิจกรรมดา้นวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน  และกิจกรรมทางสังคมของชุมชน
ป่าเม่ียงท่ีแสดงให้เห็นถึงศกัยภาพและความเขม้แขง็ของชุมชนป่าเม่ียงแลว้  ผูศึ้กษาขอ
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ยกตวัอยา่งท่ีช้ีชดัถึงศกัยภาพความเขม้แข็งของชุมชนบา้นใหม่  ในตวัอยา่ง  “โครงการ
หมู่บา้นท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ ท่ีท าในชุมชน  ท่ีสะทอ้นชดัเจนถึงความร่วมมือ”  ในเร่ือง
การระบบการจดัการเพื่อรองรับนกัท่องเท่ียว กิจกรรมทางวฒันธรรมท่ีส่งเสริมให้คน
ในชุมชนมีระบบการคิดและวางแผนในการรับมือกบันักท่องเท่ียวต่างถ่ินอย่างเป็น
ระบบและมีส่วนร่วมดว้ยกนัภายในชุมชนเอง ก่อให้เกิดการพฒันาอยา่งเป็นระเบียบ
เรียบร้อง และมีการแกปั้ญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนร่วมกนัภายในชุมชน 

ดังนั้ น  ผูศึ้กษาจึงวิเคราะห์และสรุปจากตัวอย่างท่ียกมาได้ว่า  ชุมชนป่าเม่ียง  มี
ศกัยภาพและความเขม้แข็งของชุมชน  โดยอาศยักระบวนการเรียนรู้ เป็นกลไกส าคญั  
นั้นก็คือ   
1. ชุมชนป่าเม่ียงมีกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  และผูเ้ก่ียวขอ้ง  มีความเป็น

อิสระในการตดัสินใจไดอ้ยา่งเต็มภาคภูมิโดยไม่มีอิทธิพลจากภายนอกมากา้วก่าย  
มีความสามารถในการจดัการได ้ และสร้างผลผลิตในชุมชนได ้(โดยเฉพาะทาง
วฒันธรรม)  มีตวัช้ีวดัของตวัแปรตามคือ  การช่วยเหลือตนเอง  การพึ่งพาตนเอง  
โดยอาศยัศกัยภาพของชุมชน  คือ  คุณภาพ  ปริมาณ  เวลา  และสถานท่ี  ท่ีสามารถ
วดัได ้

2. ชุมชนป่าเม่ียงมีปัจจยัภายในชุมชน  ได้แก่  ความรู้  ความเข้าใจ  ความสามัคคี  
ความซ่ือสัตย ์ วธีิการจดัการ กระบวนการกลุ่ม โดยมีสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ  
เศรษฐกิจ  สังคม  และบริบทเป็นขอตนเอง    

3.  ชุมชนป่าเม่ียงมีปัจจยัภายนอกชุมชน  ได้แก่  ครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  นักวิชาการ  
สภาวฒันธรรมจงัหวดัและอ าเภอ  ท่ีจะเสริมสร้างองคค์วามรู้  ส่งเสริม  สนบัสนุน   
หลกัการบริหารจดัการทางวฒันธรรม  ทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยอยู่บนพื้นฐาน
โครงการหรือกิจกรรมของชุมชน  เป็นการช่วยเหลือดว้ยการบริการท่ีเป่ียมไปดว้ย
ความเอ้ืออารียแ์ละมิตรภาพ   
 

4.2  การศึกษาป่าเมี่ยง  การท าเมี่ยง  และภูมิทัศน์วฒันธรรมของป่าเมี่ยง ชุมชนบ้านแม่ก าปอง 
อ าเภอแม่ออน จังหวดัเชียงใหม่  

หัวขอ้น้ีเป็นการศึกษาในรายละเอียดของป่าเม่ียง  การท าเม่ียง  และภูมิทศัน์วฒันธรรมของป่าเม่ียง 
ชุมชนบา้นแม่ก าปอง อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่  เพื่อให้ทราบถึงประวติัความเป็นมา  วิถีชีวิต  
สภาพแวดลอ้ม และสังคมวฒันธรรมของชุมชนป่าเม่ียงและการผลิตเม่ียงของชุมชนบ้านแม่ก าปอง 
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อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่  ตลอดจนคุณค่าของภูมิทศัน์วฒันธรรม  สภาพปัญหา และความ
เหมาะสมด้านต่างๆของชุมชนป่าเม่ียง บ้านแม่ก าปอง ในการเป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม  โดยใช้วิธีการศึกษาแบบส ารวจ  สังเกตการณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
(Unstructured Interview) จากประชาชน ผูน้ าชุมชน และผูรู้้ในทอ้งถ่ิน ซ่ึงผลการศึกษามีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
 
  4.2.1 ทีต่ั้งและลกัษณะภูมิประเทศของป่าเมี่ยง 

บา้นแม่ก าปอง ตั้งอยูใ่นหมู่ท่ี 3 ต.ห้วยแกว้ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ มีลกัษณะพื้นท่ีส่วน
ใหญ่ร้อยละ 98 เป็นเขตภูเขาเนินเขา สูงจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ 1,300 เมตร มีป่า
ไมท่ี้อุดมสมบูรณ์ เป็นตน้ก าเนิดของแม่น ้าล าธาร และมีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี 
ทิศเหนือ ติดกบั แม่น ้าลาย ต.หว้ยแกว้ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 
ทิศใต ้  ติดกบั บา้นแม่รวม ต.ออนเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 
ทิศตะวนัออก ติดกบั อ.เมืองปาน จ.ล าปาง 
ทิศตะวนัตก ติดกบั บา้นธารทอง ต.หว้ยแกว้ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 

หมู่บา้นแม่ก าปอง เป็นหมู่บา้นท่ีตั้งอยูใ่นพื้นท่ีสูง เป็นเนินเขาและอยูใ่นเขตป่าไมช้ั้น 
A (ตาม การแบ่งพื้นท่ีป่าของกรมป่าไม)้ และสูงกวา่ระดบัน ้ าทะเลโดยเฉล่ีย ประมาณ 
1,300 เมตร ดงันั้นลกัษณะป่าไมส่้วนใหญ่จึงเป็นป่าเบญจพรรณ เป็นป่าดิบช้ืน ตน้ไม้
ทยอยกนัผลดัใบตลอดปี จึงท าให้ป่าไมมี้ใบเขียวชอุ่ม ชุ่มช่ืน  อากาศเยน็สบายตลอด
ทั้งปี ในป่ามีทรัพยากร เช่น เห็ดป่า หน่อไม ้น ้ าผึ้ง ผกั สมุนไพรและสัตวป่์า  ชาว บา้น
ท าสวนชาป่าหรือปลูกตน้เม่ียง โดยปลูกแซมร่วมกบัแนวป่า ผสมสวนชาธรรมชาติเขา้
กบัสวนชาท่ีปลูกเสริม ดงันั้นทั้งป่าและสวนชาจึงดูกลมกลืนกนั และปล่อยให้สวนชา
โตร่วมไปกบัป่า เพราะชานั้นจะเติบโตไดดี้กบัสภาพอากาศในป่า ท่ีไม่ร้อนเกินหรือร่ม
เกินไป ชาวบา้นจึงดูแลป่า ดูแลธรรมชาติพร้อมๆ กบัดูแลสวนชาและ ดว้ยรูปแบบท่ี
ผสมผสาน ท าให้สวนชาเป็นส่วนหน่ึงของระบบนิเวศป่า โดยเป็นส่วนท่ีเก้ือกูลอิง
อาศยั เศรษฐกิจของชุมชนจึงเกิดข้ึนอย่างสอดคลอ้งและดูแลรักษาป่าไปดว้ย ป่าสวน
ชาท่ีมีความหมายถึงสวนชาในป่า สีเขียวคร้ึมของป่าและกล่ินใบชาท่ีอบอวลทัว่ป่า 
ความผกูพนัและเช่ือมโยงของชีวติธรรมชาติและชีวติทางเศรษฐกิจ 
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  4.2.2 ประวตัิความเป็นมาของป่าเมี่ยงบ้านแม่ค าปอง 
จากการสัมภาษณ์นายพรมมินทร์ พวงมาลา พ่อหลวงประจ าหมู่บา้นแม่ก าปอง และ
ศึกษาเอกสารหนงัสือ เร่ืองเล่าของคนแม่ก าปอง ไดค้วามวา่ เม่ือประมาณ 200 ปีท่ีผา่น
มา พ่ออุย้มา   ก้ิงแกว้ ชาวบา้นบา้นดอกแดง อ าเภอดอยสะเก็ต จงัหวดัเชียงใหม่ ได้
เดินทางเขา้ป่าเพื่อหาพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกบัการปลูกสวนชา บริเวณหมู่บา้นแม่ก าปอง
ปัจจุบนั ดว้ยสภาพดินท่ีดี อากาศและน ้ าสมบูรณ์ จึงไดบุ้กเบิกพื้นท่ีบริเวณน้ีท าสวนชา 
ภายหลงัญาติพี่น้องเห็นว่าปลูกชาได้ดี จึงอพยพตามมา เม่ือมีประชากรมากข้ึน จึง
จดัตั้งพื้นท่ีบริเวณน้ีเป็นหมู่บา้น ช่ือวา่หมู่บา้นแม่ก าปอง 

บา้น แม่ก าปองเป็นหมู่บา้นเก่าแก่หมู่บา้นหน่ึง มีอายุมากกว่า 100 ปี ลกัษณะส าคญั
ของหมู่บา้น คือ มีล าห้วยไหลผ่านหมู่บา้นหลายสาย ซ่ึงเป็นล าห้วยสาขาของห้วยแม่
ก าปอง ตั้งแต่ในอดีตบริเวณใกลล้ าห้วยจะพบดอกไมช้นิดหน่ึงมีสีเหลืองแดงผสมกนั 
มีขนาดเล็ก ชาวบา้นเรียกช่ือดอกไมน้ี้วา่ “ดอกก าปอง” ส่วนช่ือหมู่บา้นนั้นมาจากการ
ท่ีน าเอาช่ือดอกไม้รวมกับช่ือแม่น ้ า “บ้านแม่ก าปอง”  ซ่ึงเป็นช่ือหมู่บ้านมาจนถึง
ปัจจุบนั กลุ่มคนท่ีมาตั้งถ่ินฐานในบา้นแม่ก าปองกลุ่มแรกเป็นกลุ่มคนพื้นเมือง จาก
อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีไม่มีท่ีดินท ากินจึงอพยพข้ึนมาประกอบอาชีพ
เก็บเม่ียง เพื่อน าเม่ียงท่ีเก็บไดไ้ปแลกซ้ือขา้วและอาหาร โดยตน้เม่ียงท่ีชาวบา้นเก็บใน
ตอนแรกนั้นเป็นตน้เม่ียงท่ีข้ึนเองตามธรรมชาติ ต่อมาเม่ือมีการอพยพเขา้มาตั้งถ่ินฐาน
เพิ่มมากข้ึน จึงมีการสร้างวดัคนัธาพฤกษาข้ึน เพื่อเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวดา้นจิตใจ ต่อมา
กลุ่มชนเผาขมุจึงอพยพยา้ยถ่ินเขา้มา เพื่อรับจา้งเก็บเม่ียงใหก้บัคนพื้นเมือง นานวนัเขา้
ก็แต่งงานกับคนเมือง และมีการผสมกลมกลืนทั้งทางสายเลือด และวฒันธรรมจน
กลายเป็นคนเมืองทั้งหมด ลกัษณะการตั้งถ่ินฐานของบา้นแม่ก าปองจะเร่ิมตน้ท่ีบริเวณ
ปางกลางก่อนจะมีการ ขยายไปตั้งบา้นเรือนยงับริเวณปางนอก ปางขอน ปางโตน และ
ปางใน 

ปัจจุบัน บ้านแม่ก าปอง ตั้ งอยู่หมู่ ท่ี  3 ต าบลห้วยแก้ว ก่ิงอ าเภอแม่ออน จังหวดั
เชียงใหม่ มีพื้นท่ีหมู่บ้านทั้งหมดประมาณ 6.22 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,887.50 ไร่ 
สภาพภูมิประเทศโดยทัว่ไปเป็นท่ีดอน ส่งผลใหมี้อากาศเยน็ตลอดทั้งปี บา้นแม่ก าปอง
ห่างจากตวัอ าเภอประมาณ 20 กิโลเมตร และระยะทางห่างจากตวัเมืองเชียงใหม่ 50 
กิโลเมตร การเดินทางเขา้สู่หมู่บา้นสามารถเดินทางไดส้ะดวกในทุกฤดูกาล  บา้นแม่ก า
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ปองมีจ านวนประชากร 418 คน 130 ครัวเรือน บา้นแม่ก าปองเป็นหมู่บา้นท่ีท าเม่ียง
เป็นอาชีพหลกั14 

  
  4.2.3 การปลูกเมี่ยงและพืน้ทีป่ลูกป่าเมี่ยง 

จากการสัมภาษณ์นายแกว้ ก้ิงแกว้ และนายพรมมินทร์ พวงมาลา  หน่ึงในผูท่ี้ท าอาชีพ
เกษตรกรรมและแปรรูปชา(เม่ียง)และเป็นผูใ้หญ่บา้นแม่ก าปอง วา่พื้นท่ีปลูกเม่ียงบา้น
แม่ก าปองจงัหวดัเชียงใหม่ปัจจุบนัมีจ านวนลดลงจากแต่ก่อนมากเน่ืองมาจากปัจจุบนั
มีการบริโภคเม่ียงลดลงท าให้พื้นท่ีป่าเม่ียงเดิมขาดการดูแลรักษามีไมป่้าและวชัพืชปก
คลุมโดยทัว่การเขา้ถึงพื้นท่ีล าบากจึงเหลือพื้นท่ีเก็บใบเม่ียงไดบ้ริเวณป่าใกล้ๆ หมู่บา้น
โดยเขา้ไปไม่ลึกมากเท่าอดีต รัศมีประมาณ5กิโลเมตร รอบหมู่บา้น แต่ละครัวเรือนมี
ครอบครองโดยเฉล่ียประมาณ 6ไร่ โดยปัจจุบนัเหลือจ านวนครัวเรือนท่ีท าการเก็บ
เม่ียงประมาณ 50 ครัวเรือน พื้นท่ีท่ีมีการท าเกษตรกรรมปลูกเม่ียงประมาณ 300 ไร่
โดยประมาณ  การปลูกเม่ียงแต่เดิมนิยมใช้เมล็ดหว่านในฤดูฝนแล้วปล่อยให้ข้ึนเอง
ตาม ธรรมชาติ แต่วธีิน้ีท าใหไ้ดผ้ลผลิตต ่า จึงมีการพฒันาการปลูกโดยการเพาะตน้กลา้
และปลูกเป็นแถว ห่างตน้ละ 2 เมตร พื้นท่ีตอ้งลาดชนัและรับแดดเพียงช่วงเดียว หรือ
ท่ีชาวบา้นเรียกกนัวา่ “บงัเชา้ บงัแลง”ปลูกไดป้ระมาณ 3 ปีก็เก็บไดแ้ละปีหน่ึงจะเก็บ
เม่ียงประมาณ  3-4 คร้ัง ต้นชาจะให้ผลผลิตท่ีดีได้อันเน่ืองมาจากปัจจัยทางด้าน
สภาพแวดลอ้มเป็นหลกัชาวบา้นจึงท าการเกษตรกรรมโดยยดึหลกัพึ่งพิงธรรมชาติเป็น
หลกัอนัเน่ืองมาจากถา้สภาพแวดลอ้มดีป่าอุดมสมบูรณ์ก็จะท าให้ตน้ชาให้ผลผลิตท่ีดี
นัน่เอง 

บา้นแม่ก าปองนั้นตั้งอยู่หมู่ท่ี 3 ต.ห้วย แกว้ อ.แม่ออน มีลกัษณะพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็น 
ภูเขา เนินเขา มีป่าไมอุ้ดมสมบูรณ์ท่ีเป็นแหล่งตน้น ้ าล าธาร ดว้ยสภาพทางธรรมชาติ
เช่นน้ี ท าใหช้าวบา้นประกอบอาชีพการเกษตร ปลูกชาท าสวนเม่ียง สวนกาแฟ แต่ไม่มี
การท านาปลูกขา้วเน่ืองจากสภาพพื้นท่ีไม่เหมาะสม ประกอบกบัไม่ต้องการบุกรุก
พื้นท่ีเพื่อท าการปลูกขา้ว แต่ตอ้งการรักษาพื้นท่ีตน้น ้าเพื่อเก้ือกลูกบัการประกอบอาชีพ
เก็บเม่ียงเป็นหลกั 

                                                        
14 สุภาวิณี  ทรงพรวาณิชย,์ เร่ืองเล่าของคนแม่ก าปอง, (เชียงใหม่ : ส านกัพิมพส์ านกังานกองทุนสนบัสนุนงานวจิยั
(สกว.), 2548) 
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ชาวบ้านแม่ก าปองจะท าสวนชาป่าหรือปลูกตน้เม่ียง โดยปลูกแซมร่วมกับแนวป่า 
ผสมสวนชาธรรมชาติเขา้กบัสวนชาท่ีปลูกเสริม ดงันั้นทั้งป่าและสวนชาจึงดูกลมกลืน
กนั และปล่อยให้สวนชาโตร่วมกบัป่า เพราะชานั้นจะเติบโตไดดี้กบัสภาพอากาศใน
ป่า ท่ีไม่ร้อนเกินหรือร่มเกินไป ชาวบา้นจึงดูแลป่า ดูแลธรรมชาติพร้อมๆ กบัดูแลสวน
ชา โดยการไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง เน้นการใช้แรงงานครัวเรือนมากกวา่เทคโนโลย ี
ดว้ยเหตุน้ี การจดัการทรัพยากรป่าจึงเป็นส่วนส าคญัหน่ึงของวถีิการผลิตสวนเม่ียงของ
คน บา้นแม่ก าปอง 

ดว้ยรูปแบบท่ีผสมผสาน ท าใหส้วนชาเป็นส่วนหน่ึงของระบบนิเวศป่า โดยเป็นส่วนท่ี
เก้ือกูลอิงอาศยั เศรษฐกิจของชุมชนจึงเกิดข้ึนอยา่งสอดคลอ้งและดูแลรักษาป่าไปดว้ย 
ป่าสวนชาท่ีมีความหมายถึงสวนชาในป่า สีเขียวคร้ึมของป่าและกล่ินใบชาท่ีอบอวล
ทัว่ป่า ความผกูพนัและเช่ือมโยงของชีวิตธรรมชาติและชีวิตทางเศรษฐกิจจึงกลายเป็น
จุด เร่ิมส าคญัของการริเร่ิมจดัการทรัพยากรป่าของชุมชน  

ทั้งน้ีเม่ือชุมชนตอ้งพึ่งพา พึ่งพิงป่าทั้งในฐานะทรัพยากรในการเพาะปลูกแลว้ ป่าของ
ชุมชนยงัเป็นแหล่งต้นน ้ าล าธาร ความส าคญัของป่าส าหรับชุมชนจึงมีความหมาย
มากมาย แต่เง่ือนไขทางเศรษฐกิจรอบดา้น ก็กลายเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้ความตอ้งการ
ในการใช้ประโยชน์จากป่ามากข้ึน ใช้อย่างไม่จ  ากดัขาดความรู้ ความเขา้ใจ และขาด
การดูแล ท าให้ป่าเกิดสภาพเส่ือมโทรม สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนกลายเป็นส่วนส าคญัท่ีท า
ให้ชุมชนได้มาร่วมคิด ร่วมกันค้นหาวิธีการจดัการ หลายคนมองเห็นอนาคตหาก
ชาวบา้นยงัใชป่้าอย่างขาดความเขา้ใจ ขาดความรู้ว่าในทา้ยท่ีสุด ผืนป่าของพวกเขาก็
จะหมดไป  

กระบวน การจดัการป่าโดยชุมชนจึงเกิดข้ึน โดยมีส่วนต่างๆ ในชุมชนเขา้มามีส่วน
ร่วมในการจดัการป่า เกิดองค์กรในการท างานหรือการขับเคล่ือนในหมู่บ้านผ่าน 
คณะกรรมการระดบัหมู่บา้น กลุ่มสมุนไพร และกลุ่มอ่ืนๆ ในชุมชน ท่ีมีบทบาทและ
หน้าท่ีส าคญั คือ ก าหนดกฎระเบียบ กติกา ร่วมกนัดูแลรักษาป่า การปลูกป่า ท าแนว
กนัไฟ  ประสานงานกบักลุ่มอ่ืนๆ เช่น กลุ่มสมุนไพร  ช่วยในการอนุรักษท์รัพยากรท่ี
เป็นสมุนไพร และปลูกพืชสมุนไพรเสริม พร้อมทั้ งก าหนดกฎระเบียบในการใช้
สมุนไพรในชุมชน 
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ขณะเดียวกนัก็มีองค์กร ภาคีภายนอกท่ีเขา้มาหนุนเสริม ได้แก่ หน่วยจดัการต้นน ้ า 
อบต.ศูนยเ์พาะช ากล้าไมท่ี้ 9 ศูนยศึ์กษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้ฯ ท่ีเขา้มาสนับสนุน
ดา้นวิชาการ งบประมาณและการออกกฏ ระเบียบให้สอดคลอ้งกบัระเบียบป่าชุมชน 
สนบัสนุนการเพาะกลา้ไม ้และปลูกเสริม แจกจ่ายพนัธ์ุไมใ้ห้กบัชุมชน  และส่งเสริม
ความรู้ดา้นการจดัการเหมืองฝาย  

รวม ทั้งมีการก าหนดแผนงานกิจกรรม และกระบวนการท างานร่วมกัน เช่น เดือน
มีนาคม ทุกปีร่วมกนัท าแนวกนัไฟ เดือนพฤษภาคมและเดือนสิงหาคม ทุกปีร่วมกนั
ปลูกป่า เป็นตน้ โดยในกิจกรรมต่างๆ นั้นก็จะใชเ้ป็นพื้นท่ีในการสร้างความเขา้ใจเร่ือง
กฎระเบียบ หรือขอ้ก าหนดในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างความรู้เร่ืองการ
ดูแลและรักษาป่า ความเขา้ใจในการใชท้รัพยากรแก่ชาวบา้นร่วมกนั 

 
  4.2.4 สภาพของป่าเมี่ยงบ้านแม่ก าปองในปัจจุบัน 

จากสภาพท่ี เป็นพื้นท่ีดอนส่งผลให้บ้านแม่ก าปองล้อมรอบไปด้วยป่าไม้ ซ่ึงเป็น
ลกัษณะของป่าเบญจพรรณ โดยมีความหลากหลายทางชีวภาพทั้งทางดา้นพนัธ์ุพืชและ
พนัธ์ุสัตว ์ซ่ึงพนัธ์ุพืชท่ีเป็นท่ีรู้จกัของนกัท่องเท่ียวไดแ้ก่ ดอกเอ้ืองดิน ดอกเป็นสีม่วง
ขาว ส าหรับสภาพป่าของหมู่บา้นแม่ก าปองประกอบด้วย ป่าเม่ียง และป่าชุมชน ท่ี
ชาวบา้นอนุรักษเ์พื่อความสมดุลของระบบนิเวศน์ และการใชป้ระโยชน์ของคนภายใน
ชุมชนนั้นคือการปลูกเม่ียงเป็นชุมชนท่ีมีการท าเม่ียงเป็นอาชีพหลกั ซ่ึงอาชีพดงักล่าว
ปัจจุบนัเร่ิมลดนอ้ยลง 

จากการลงพื้นท่ีส ารวจและสัมภาษณ์ชาวบา้นท่ีประกอบอาชีพเก่ียวกบัเม่ียงถึงสภาพ
ป่าเม่ียงบา้นแม่ก าปองในปัจจุบนัแสดงถึงสภาพพื้นท่ีกิจกรรมป่าเม่ียงไดล้ดน้อยลง
กวา่ในอดีตเป็นจ านวนมาก ป่าเม่ียงถูกปล่อยทิ้งไม่ไดมี้การดูแลรักษาแผว้ถางหญา้ใน
พื้นท่ีท่ีตน้เม่ียงข้ึน สภาพตน้ทรุดโทรม และรกไม่สะดวกในการเดินเขา้ไปเก็บใบเม่ียง
เช่นในอดีต  และชาวบา้นบางส่วนได้หันไปปลูกกาแฟจึงมีการปรับเปล่ียนพื้นท่ีป่า
เม่ียงท่ีเคยท าเป็นสวนกาแฟ บางส่วนปล่อยให้รกร้างขาดการท านุบ ารุงในการเขา้ไป
ประกอบอาชีพเก็บเม่ียง 
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ภาพที ่4.15 แสดงถึงสภาพทางเดินในป่าเม่ียงท่ีมีในปัจจุบนั 
 

1)  ประวตัิการท าเมี่ยงบ้านแม่ก าปอง 
เป็นชุมชนท่ีมีการท าเม่ียงเป็นอาชีพหลกั ซ่ึงอาชีพดงักล่าวปัจจุบนัเร่ิมลดน้อยลง
การท าเม่ียงของหมู่บา้นแม่ก าปองนั้นมีตั้งแต่การเร่ิมสร้างชุมชน เน่ืองมาจากการ
เขา้มาส ารวจและเห็นว่าพื้นท่ีบริเวณน้ีมีตน้ชาท่ีให้ผลผลิตใบชาท่ีดีของพ่ออุย้มา  
ก้ิงแกว้ ชาวบา้นบา้นดอกแดง และญาติพี่น้องจึงพากนั อพยพจากพื้นราบ(อ าเภอ
ดอยสะเก็ด)มาตั้งถ่ินฐานบริเวณหมู่บา้นแม่ก าปองปัจจุบนั จนเกิดเป็นหมู่บา้นท่ี
ประกอบอาชีพเก่ียวกบัชาเพื่อท าเม่ียงเป็นหลกั ตามค าบอกเล่าของชาวบา้นวา่พื้นท่ี
บริเวณน้ีไดมี้ตน้ชาข้ึนอยูบ่า้งแลว้ภายหลงัไดมี้การปลูกเพิ่มเพื่อประกอบอาชีพเก็บ
ใบชาน้ีเป็นอาชีพหลกั จนเป็นแหล่งผลิตเม่ียงรายใหญ่ของภาคเหนือท่ีส่งขายทัว่
ทั้งจงัหวดัเชียงใหม่ ล าปางและจงัหวดัใกลเ้คียง ส่งผลให้หมู่บา้นเป็นหมู่บา้นท่ีมี
พืชเศรษฐกิจคือเม่ียง สร้างรายไดเ้ป็นกอบเป็นก าและผูค้นก็เขา้มาในหมู่บา้นเพื่อ
ท าอาชีพรับจา้งเก็บเม่ียงกนัอยา่งมากมาย 

พวกเขาไม่ได้ตดัถางป่าจนเห้ียนเตียนเพื่อปลูกเม่ียงในลักษณะของสวนเกษตร
เชิงเด่ียวแต่เลือกท่ีจะปลูกเม่ียงใตร่้มเงาของตน้ไมใ้นป่าธรรมชาติโดยปฏิเสธการ
พึ่งพาปุ๋ยเคมีและสารก าจดัศตัรูพืชน่ีจึงเป็นระบบนิเวศเกษตรท่ีผสมผสานกบัผืน
ป่าและช่วยรักษาสมดุลธรรมชาติไดเ้ป็นอย่างดีมรดกแห่งการงานถูกส่งมอบจาก
รุ่นสู่รุ่น จวบจนปัจจุบนัสวนเม่ียงก็ยงัเป็นแหล่งสร้างรายไดห้ลกัให้แก่ชาวแม่ก าปอง 
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2)   กรรมวธีิและอุปกรณ์การท าเมี่ยง 
ชาวบา้นแม่ก าปองรู้ดีว่า การเก็บใบเม่ียงในแต่ละช่วงเวลา จะได้คุณสมบติัของ
เม่ียงท่ีแตกต่างกัน ถ้าเก็บช่วงหน้าร้อน เม.ย.-มิ.ย. ใบเม่ียงจะแข็ง รสชาติฝาด 
เพราะได้รับน ้ าฝนน้อย ถ้าเก็บในช่วงเดือน มิ.ย.-ส.ค. เรียกว่า เม่ียงกลางปี จะมี
รสชาติจางกว่าเม่ียงหัวปี แต่ถ้าเลือกเก็บช่วง ส.ค.-ต.ค. เรียกว่า เม่ียงช้อย เป็น
ผลผลิตช่วงทา้ยฝน ท าให้เม่ียงมีรสชาติดีท่ีสุดและเป็นท่ีตอ้งการของตลาด ส่วน
ช่วงเดือน พ.ค.-ม.ค. ใบเม่ียงจะมีขนาดเล็กใหผ้ลผลิตนอ้ยกวา่ช่วงอ่ืน  

การเก็บใบเม่ียงจะเก็บเพียง คร่ึงใบเหลืออีกคร่ึงใบ เพื่อ ใหต้น้เม่ียงไดใ้ชส้ังเคราะห์
แสงสร้างอาหารเพื่อเล้ียงล าตน้ต่อไป หากเก็บทั้งใบ จะท าให้ตน้เม่ียงแคระแกรน 
ในอดีตชาวบ้านจะใช้มือเด็ดใบเม่ียง แต่ปัจจุบันชาวบ้านได้พัฒนาอุปกรณ์ท่ี
เรียกว่า “ปลอก”  ซ่ึงเป็นการเอาใบมีดโกนมาเช่ือมกบัห่วงวงกลมแลว้ใส่ไวใ้นน้ิว
เพื่อช่วยตดัใบ เม่ียง ท าใหก้ารเก็บใบเม่ียงท าไดร้วดเร็วข้ึน 

ช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค. ชาวบา้นไม่ไดเ้ก็บเม่ียง ก็จะใชเ้วลาจดัเตรียมอุปกรณ์ท่ีจะใช้
เก็บผลผลิตในคร้ังต่อไป ก็จะเหลาไมไ้ผ่ให้เป็นตอกสองขนาด ไดแ้ก่ “ตอกมดั” 
เป็นตอกเส้นเล็กใช้มดัใบเม่ียงท่ีเก็บจากสวน และ “ตอกก าเม่ียง” เป็นตอกขนาด
กวา้งประมาณ  1 น้ิว ใช้มดัเม่ียงให้เป็นก าก่อนน าไปหมกั หรือเม่ือน ามาแต่งเป็น
ก าก่อนออกขาย  

ใบเม่ียงมีรสฝาดและขมจึงไม่มีแมลงชนิดใดเขา้มากดักิน ก่อนการเก็บเก่ียวหากตน้
เม่ียงพุ่มสูงเกินไปก็จะตดัแต่งก่ิงและถางหญา้รอบๆ โคนตน้ สามารถเก็บไดปี้ละ 
3-4 คร้ัง จะไดเ้ม่ียงคุณภาพดีและปริมาณมากในช่วงเดือนยี่ เดือน 7 เดือน 9 และ
เดือน 12 เหนือ  

 การเก็บเม่ียงส่วนใหญ่จะเป็นงานท่ีเหมาะส าหรับผูห้ญิง ส่วนงานหนกัในการขน
ยา้ยใบเม่ียง หาฝืน  และขั้นตอนต่าง ๆ ในการผลิตจะเป็นของผูช้าย การแต่งกาย
ของชาวสวนเม่ียงจะเป็นการแต่งกายท่ีรัดกุม เพื่อป้องกนัตวัเหลือบ ร้ิน และทากท่ี
ชุกชุม สวมหมวกปีกกวา้งเพื่อป้องกนัความร้อน มีภาชนะใส่เม่ียงเก็บไวด้า้นหลงั 
รูปร่างคลา้ยชะลอม ชาวบา้นเรียกกนัวา่ “ก๋วยเป๊อะ” 
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ภาพที ่4.16 แสดงลกัษณะชุดเก็บใบเม่ียงและก๋วยเป๊อะของชาวบา้นแม่ก าปอง 

การเก็บเม่ียงตอ้งออกแต่เช้าตรู่ ใช้อุปกรณ์ในการเก็บหรือเด็ดยอดคือ เล็บเหล็กท่ี
ท าจากโลหะพวกสังกะสี ท าเป็นปลอกสวมน้ิวมือ เม่ือเก็บไดเ้ต็มก ามือแลว้จะใช้
ตอกท่ีมีขนาดกวา้ง 1 เซนติเมตร ยาวประมาณ  30 เซนติเมตร มดัรวมไวเ้รียกวา่ 1 
ก า แลว้ใส่ก๋วยเป๊อะท่ีอยูด่า้นหลงั  

กระบวนการผลติ 
กระบวนการผลิตเม่ียงเป็นความรู้ท่ีเกิดจากภูมิปัญญาของชาวบา้นท่ีปฏิบติัสืบทอด
กนัมาจากบรรพบุรุษ วตัถุดิบท่ีเป็นใบเม่ียงสด วธีิการเก็บใบเม่ียงสด การหมกัเม่ียง 
รวมถึงภาชนะบรรจุ ซ่ึงจะกล่าวถึงรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ
ผลิต ดงัน้ี 

การเกบ็ใบเมี่ยงสด 
การเก็บใบเม่ียงสดในพื้นท่ีแม่ก าปอง การเก็บใบเม่ียงสดอาจเก็บโดยใช้ปลอก
ใบมีดสวมติดน้ิวมือในการตดั การเก็บใบเม่ียงสดมกัจะมี 2 แบบ กล่าวคือ แบบ
แรกจะเก็บในส่วนของใบเม่ียงอ่อน (ใบท่ี 4-6) โดยตดัเอาส่วนปลายใบประมาณ 2 
ในสามส่วนมดัเป็นกอ้นใหไ้ดข้นาดประมาณ 400-500 กรัม รวบมดัเป็นก า ๆ เรียงใบ  
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ภาพที ่4.17 แสดงการเก็บเม่ียงของชาวบา้น 
 

การฮอมเมี่ยง หรือมัดเมี่ยง 
หลงัจากเก็บมาแลว้ ก็จะน าใบเม่ียงมาฮอม หรือมดัใหส้วยงามเพื่อเตรียมน่ึง โดย 1 
กิโลกรัม จะไดป้ระมาณ 5-6 มดั 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที ่4.18 แสดงการมดัเม่ียงของชาวบา้น 
     

การน่ึงเมี่ยง 
ใบเม่ียงสดท่ีรวบมดัเป็นก าในขั้นตอนแรกจะน ามาเรียงในไหน่ึงเม่ียง แลว้น่ึงดว้ย
ไอน ้ าร้อนจนสุก ใช้เวลาประมาณ 1-3 ชัว่โมงข้ึนอยูก่บัจ  านวนเม่ียงสดท่ีน่ึงแต่ละ
คร้ัง การน่ึงเม่ียงอาศยัความช านาญของผูผ้ลิต สังเกตวา่เม่ียงสุกไดท่ี้จะมีลกัษณะสี
เหลืองน่ิม ถา้น่ึงเม่ียงไม่สุกจะท าให้ใบเม่ียงท่ีมีสีเขม้แดงหลงัหมกั จากนั้นเทเม่ียง
ท่ีน่ึงเสร็จแลว้ออกจากไหลงบนพื้นท่ีปูดว้ยพลาสติกสะอาด เพื่อผึ่งให้เยน็ แลว้มดั
เม่ียงอีกคร้ังให้แน่นหรือมดัใหม่ให้ไดก้  าเม่ียงท่ีเล็กลง เม่ียงท่ีมดัไดใ้นขั้นตอนน้ีจะ
เป็นมดัท่ีจะใชจ้  าหน่ายในขั้นตอนสุดทา้ย 
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ภาพที ่4.19 แสดงการเรียงใบเม่ียงสดในไหน่ึงเม่ียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.20 แสดงการน่ึงเม่ียง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.21 แสดงลกัษณะเม่ียงน่ึง 
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ภาพที ่4.22 แสดงการผึ่งเม่ียงใหเ้ยน็ 
 

การหมักเมี่ยง 
เม่ียงสุกท่ีผ่านการน่ึงแล้วจะน ามาหมกัในสภาวะไร้อากาศ  ซ่ึงเป็นการหมกัโดย
แบคทีเรียแลคติก (Lactic acid bacteria) โดยระหวา่งการหมกั แบคทีเรียแลคติคจะ
ผลิตสารต่าง ๆ เช่น     กรดอินทรียต่์าง ๆ เอนไซม์โปรติเอส สารให้กล่ินรส และ
สารท่ีสามารถยบัย ั้งแบคทีเรียอ่ืน จึงท าใหเ้ม่ียงหมกัมีรสเปร้ียว 

การหมกัเม่ียงของบา้นแม่ก าปองเป็น “แบบท่ีไม่ใชร้า” คือ เม่ียงน่ึงจะถูกอดัเรียงลง
ไปในภาชนะตะกร้าไมไ้ผ่ซ่ึงรองด้วยพลาสติกหนาและ ใบตองจนแน่น จากนั้น
เติมน ้ าให้ท่วม แลว้มดัหรือปิดภาชนะให้แน่น หากอดัเม่ียงไม่แน่นน ้ าจะซึมเขา้ไป
ในเน้ือเม่ียงมากเกินไปจะท าให้เกิดรส เปร้ียวท่ีไม่เป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภค การ
หมักเม่ียงจะใช้ระยะเวลาตั้ งแต่ 1 เดือน ข้ึนไป  ข้ึนอยู่กับรสชาติท่ีต้องการ
ผลิตภณัฑเ์ม่ียงหมกัท่ีไดจ้ะน าไปบรรจุในบรรจุภณัฑเ์พื่อจ าหน่ายสู่ผูบ้ริโภคต่อไป 
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ภาพที ่4.23 แสดงการหมกัเม่ียง 
 

ขั้นตอนการหมัก 
1.   ลา้งเม่ียงใหส้ะอาด 
2.    น าพลาสติกปูในโอ่ง 
3.   น าเม่ียงมาเรียงทีละชั้น (น าเกลือและน ้าโรยทุกชั้น พร้อมกดให้แน่น) 
4.   น าใบเหมียด (เป็นพืชชนิดหน่ึงมีรสชาติเปร้ียว) ท่ีน่ึงแลว้มาเติมใหเ้ตม็โอ่งเพื่อ

ป้องกนัอากาศเขา้ ซ่ึงเป็นสาเหตุใหเ้กิดเช้ือรา และนอกจากนั้นใบเหมียดจะ
ช่วยใหเ้ม่ียงมีรสชาติเปร้ียวข้ึน 

5.   น าพลาสติกหรือใบตองคลุมไว ้ใชก้อ้นหินทบัพลาสติกไวอี้กทีหน่ึง 
6.   หมกัทิ้งไวป้ระมาณ 15 วนั ก็สามารถน าเม่ียงมาอมได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4.24 แสดงเม่ียงท่ีไดจ้ากการหมกั 
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การบรรจุ 
การบรรจุผลิตภัณฑ์เม่ียงในแต่ละพื้นท่ีจะมีความแตกต่างกันซ่ึงเป็นไปตาม 
รูปแบบของการหมกัเม่ียง แหล่งผลิตเม่ียงในจงัหวดัเชียงใหม่และเชียงรายจะบรรจุ
ผลิตภณัฑเ์ม่ียงลงใน ตะกร้าไมไ้ผส่านขนาดใหญ่ ท่ีเรียกวา่ “ต่าง” หรือ “ทอ” ส่วน
ผลิตภณัฑเ์ม่ียงท่ีเป็นเม่ียงแหลบผลิตในจงัหวดัแพร่จะน ามาเรียงใส่ “ก๋วย” ท่ีบรรจุ
เม่ียงไดป้ระมาณ 500 แหลบ ปิดฝาดา้นบนดว้ยใบตองและไมไ้ผ่สานให้สวยงาม 
น ้าหนกัแต่ละก๋วยเฉล่ียประมาณ 50 กิโลกรัม 

การจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เม่ียงจะจ าหน่ายให้กบัพ่อคา้คนกลางโดยคิดราคาต่อ หน่ึง
ภาชนะบรรจุพ่อคา้คนกลางรายใหญ่จะรับซ้ือเม่ียงหมกัจากผูผ้ลิตเม่ียง หมกัแล้ว
น ามาเก็บเอาไวใ้นหลุมซีเมนต์ขนาดใหญ่ หรือท่อซีเมนต ์เพื่อรอบรรจุใส่ภาชนะ
บรรจุยอ่ยเพื่อจ าหน่ายไปยงัตลาดต่อไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.25 แสดงหลุมซีเมนตส์ าหรับเก็บเม่ียงเพื่อรอจ าหน่าย 
 

3)  สภาพการณ์และปัญหาของการท าเมี่ยงของบ้านแม่ก าปองในปัจจุบัน 
ตน้ชา หรือท่ีคนพื้นเมืองภาคเหนือมกัรู้จกักนัในนามของ “ตน้เม่ียง” พืชเศรษฐกิจ
บนดอยสูงท่ีข้ึนเองตามธรรมชาติในบริเวณป่าไมใ้กลชุ้มชนบา้นแม่ก าปอง ต าบล
ห้วยแกว้ อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ “ป่าเม่ียง” เป็นแหล่งท ามาหากิน สร้าง
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อาชีพและรายได้สู่ ชุมชน เป็นส่ิงเช่ือมโยงวิถีชีวิตระหว่างคนแม่ก าปองกับ
ธรรมชาติจากรุ่นสู่รุ่น 

“พ่อหลวงพรมมินทร์  พวง มาลา” (คณะกรรมการศูนยฯ์) (ผูใ้หญ่บา้นแม่ก าปอง) 
เล่าว่า ใบเม่ียงหรือใบชาน้ีสามารถน ามาท าเป็นอาหารไดห้ลากหลายรูปแบบ ทั้ง 
น ้ าชา น ้ าเม่ียง เม่ียง หมอนใบชา ฯลฯ แต่ท่ีนิยมน ามาท ากนัมากท่ีสุดก็คือ “เม่ียง” 
เพราะ คนเหนือบา้นเราแต่ก่อนจะมีเม่ียงไวป้ระจ าบ้านเพื่อกินและต้อนรับแขก
ท่ีมา เยีย่มเยอืน ความนิยม “อมเม่ียง” ในสมยัก่อน ท าให้เม่ียงถูกท าขายแทบไม่ทนั 
แต่ปัจจุบนัน้ีความนิยมในการกินเม่ียงเร่ิมเปล่ียนไป เด็ก ๆ วยัรุ่น หรือแมแ้ต่วยั
กลางคน ไม่ไดอ้มเม่ียงอีกต่อไป บางคนแทบจะไม่รู้จกัเม่ียงเสียดว้ยซ ้ าไป จึงท าให้
เม่ียงเร่ิมเส่ือมความนิยมลงไม่สามารถขายไดใ้นจ านวนมากเช่นแต่ก่อน และใน
อนาคตขา้งหนา้อาจจะไม่มีใครท าเม่ียงแลว้ก็เป็นได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.26 แสดงภาพพอ่หลวงพรมมินทร์  พวง มาลา ผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
 
“ลุงประทีป  นงคย์า” (คณะกรรมการศูนยฯ์) เสริมค าพูดของพ่อหลวงพรมมินทร์ ว่า 
เม่ือเม่ียงไม่ไดรั้บความนิยมมากเหมือนแต่ก่อน คนบา้นเราจึงพยายามหาวิธีท าให้ใบ
เม่ียงหรือใบชา กลายเป็นอาหารหรือสินคา้ท่ียงัคงสร้างรายไดใ้ห้คนแม่ก าปอง เพราะ
อยา่งไรก็ตามป่าเม่ียงยงัคงมีอยู ่และเพื่อใหอ้าชีพบนดอยสูงท่ีท ากนัมาตั้งแต่สมยัปู่ ยา่
ตายายยงัคงอยูแ่ละเป็น แหล่งท ามาหากินของคนบา้นแม่ก าปองต่อไป   
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“ป้าวนัเพ็ญ  พรอินตา” (คณะกรรมการศูนย์ฯ ) เล่าให้ฟังว่า “หมอนใบชา”เป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาจากใบเม่ียงหรือใบชา ในเร่ิมแรกนั้นท าเพื่อไวใ้ช้ในครัวเรือน แต่
ต่อมาเร่ิมท าออกมาเพื่อจ าหน่ายหลากหลายรูปแบบ สีสัน และลกัษณะการใช้งาน 
เพื่อท่ีจะขายให้กบันกัท่องเท่ียวท่ีแวะมาพกัโฮมสเตยบ์า้นแม่ก าปอง และมาเท่ียวชม
วฒันธรรม วถีิชีวติ และธรรมชาติในหมู่บา้นแม่ก าปอง  

 

ทุกวนัน้ีตน้เม่ียงหรือตน้ชาในป่าเม่ียงยงัคงเจริญเติบโตไปพร้อมกบัชาวบา้นแม่ก า
ปอง ป่าเม่ียงยงัคงเป็นแหล่งท ากินท่ีก่อเกิดประโยชน์มากมาย ใช้ท าเม่ียงต่อไป
ตราบใดท่ียงัมีคนกิน ใชท้  าน ้ าชาเพื่ออบอุ่นร่างกาย ใชท้  าน ้ าเม่ียงท่ีเป็นอาหาร และ
ใช้ท าเป็นหมอนใบชาช่วยเสริมรายได้ให้กบัครอบครัว ตน้เม่ียงหรือตน้ชาจะไม่
เป็นเพียงพืชเศรษฐกิจบนดอยสูงแต่จะเป็นพืชท่ีเช่ือม ชีวิตและจิตใจของคนใน
ชุมชนให้อยู่ร่วมกนักบัธรรมชาติอยา่งมีความสุขและมอง เห็นคุณประโยชน์ของ
ธรรมชาติจะไดช่้วยกนัรักษาต่อไป 

 

 

 

 
ภาพที ่4.27 แสดงการแปรรูปชาgเป็นผลิตภณัฑช์าวบา้นแม่ก าปอง  

 
  4.2.6 ภูมิทศัน์วฒันธรรมของป่าเมี่ยงบ้านแม่ค าปอง 

ชีวิตคนสวนชา สวนชาเป็นวิถีวฒันธรรมหน่ึงของคนล้านนาท่ีสืบทอดมายาวนาน 
ชาวบ้านแม่ก าปองท าสวนชาป่าหรือปลูกตน้ชา โดยปลูกแซมร่วมกบัแนวป่า ผสม
สวนชาธรรมชาติเขา้กบัสวนชาท่ีปลูกเสริม ดงันั้นทั้งป่าและสวนชาจึงดูกลมกลืนกนั 
ปล่อยให้สวนชาโตร่วมกบัป่า เพราะชานั้นจะเติบโตไดดี้กบัสภาพอากาศในป่า ท่ีไม่
ร้อนเกินหรือร่มเกินไป ชาวบา้นจึงดูแลป่า ดูแลธรรมชาติพร้อมๆ กบัดูแลสวนชาของ
พวกเขา โดยการไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง เน้นการใช้แรงงานครัวเรือนมากกว่า
เทคโนโลยี ดว้ยเหตุน้ี การจดัการทรัพยากรป่าจึงเป็นส่วนส าคญัหน่ึงของวิถีการผลิต
สวนเม่ียงของคน บา้นแม่ก าปอง  
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ภาพที ่4.28 สภาพสวนชาของชุมชนแม่ก าปอง 
 

การรับรู้สภาพทางกายภาพของพื้นที่ มรดกวัฒนธรรมแบบรูปธรรม (Tangible 
Heritage) 

 การใช้พื้นท่ีของบ้านแม่ก าปองนั้นเป็นหมู่บ้านท่ีมีพื้นท่ีกว่า 90 เปอร์เซ็นต์เป็น
พื้นท่ีราดชั้น จึงท าให้การใช้พื้นท่ีเป็นการสร้างพื้นท่ีใช้สอยท่ีตั้งเรียงรายไปกับ
ถนนตามความสูงของพื้นท่ีต่างระดบัแตกต่างจากการใชพ้ื้นท่ีของหมู่บา้นพื้นราบ
ธรรมดาทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.29 แสดงการใชพ้ื้นท่ีวดัเรียบไปกบัถนนในหมู่บา้น 
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 สถาปัตยกรรมบา้นแม่ก าปอง เป็นสถาปัตยกรรมลา้นนาเพื่อการเกษตรเฉพาะถ่ินนั้น
คือการท าเม่ียง อดีตบ้านทุกหลังจะมี เตาไฟไว้ส าหรับน่ึ งเม่ี ยง ซ้ึ งเป็นเตา
ลกัษณะเฉพาะ ฝาผนงัในส่วนใกลเ้ตามีลกัษณะเฉพาะเพื่อระบายความร้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.30 แสดงลกัษณะเตาส าหรับน่ึงเม่ียงซ้ึงอยูภ่ายในอาคารบา้นพกัอาศยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.31 แสดงลกัษณะของผนงัเพื่อการระบายความร้อนบริเวณเต่าน่ึงเม่ียง 

 
 สถาปัตยกรรมเป็นส่ิงปลูกสร้างแบบไมเ้รียบง่ายแบบแอบอิงธรรมชาติ เป็นการ

สร้างสถาปัตยกรรมท่ีเลียบไปตามไหลเขาเน่ืองจากกวา่90%ของพื้นท่ีเป็นท่ีดอน 
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ภาพที ่4.32 แสดงลกัษณะการสร้างส่ิงปลูกสร้างและสถาปัตยกรรมบา้นแม่ก าปอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.33 แสดงลกัษณะร้ัวบา้นท่ีใชว้สัดุธรรมชาติในการท า 
 

 ผลผลิตท่ีไดก้ารใชว้ถีิชีวติ 
เม่ียง ผลผลิตจากการหมกัใบชา เป็นผลิตผลหลกัท่ีท าให้เกิดการใชพ้ื้นท่ีบริเวณน้ี
หมู่บา้นแม่ก าปองปัจจุบนั เป็นตวัก่อใหเ้กิดวถีิแห่งเม่ียงข้ึน ณ พื้นท่ีแห่งน้ี 
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ภาพที ่4.34 แสดงภาพเม่ียงท่ีไดจ้ากการหมกัใบชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.35 แสดงผลิตภณัฑ์ไมก้วาดดอกหญา้ผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งรอฤดูการเก็บเก่ียว 
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ภาพที ่4.36 แสดงผลิตผลตอกมดัเม่ียงผลิตผลท่ีเกิดข้ึนระหวา่งรอฤดูการเก็บเก่ียว 
 เพื่อใชใ้นกิจกรรมการท าเม่ียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.37 แสดงผลิตผลไมฟื้นผลิตผลท่ีเกิดข้ึนระหวา่งรอฤดูการเก็บเก่ียว 
เพื่อใชใ้นกิจกรรมการท าเม่ียง 
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การรับรู้สภาพทางกายภาพของพื้นที่  มรดกวัฒนธรรมแบบนามธรรม (Intangible 
Heritage) 

 วิถีชีวิต ภูมิปัญญาการเกษตรกรรมเพื่อการท าเม่ียง นับว่าเป็นเอกลกัษณ์ท่ีส าคญั
และโดดเด่นของพื้นท่ีแม่ก าปองแห่งน้ีเป็นอย่างมาก อาชีพท่ีส่งผลต่อการเกิดภูมิ
ปัญญาเก่ียวกบัเม่ียง  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที ่4.38 แสดงสภาพวถีิชีวติของชาวหมู่บา้นแม่ก าปองท่ีมีชีวติอยูก่บัเม่ียง 
 

 วถีิชีวติ ภูมิปัญญาการเกษตรกรรมในการใชเ้วลา และการใชผ้ลิตผลท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ี
ของบา้นแม่ก าปอง ท าให้ก่อเกิดผลิตภณัฑท่ี์ตอบสนองการใชชี้วติ อาทิเช่น การท า
ไม้กวาดดอกหญ้า การท าตอกเพื่อใช้ในกิจกรรมการท าเม่ียง การใช้เวลากับ
ธรรมชาติในพื้นท่ีใหเ้ขา้กบัสภาพภูมิประเทศ 
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ภาพที ่4.39 แสดงการตากดอกหญา้เพื่อใชท้  าไมก้วาด  
 

  ภูมิปัญญาการใชเ้วลาและผลผลิตอนัเน่ืองมาจากกิจกรรมการท าเม่ียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.40 แสดงสภาพวถีิชีวติของชาวหมู่บา้นแม่ก าปองท่ีอยูก่บัแสดงแดด 
อนัเน่ืองมาจากพื้นท่ีตั้งหมู่บา้นมีความหนาวเยน็ 
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4.2.6 วเิคราะห์คุณค่าและสภาพปัญหาของป่าเมี่ยงบ้านแม่ก าปอง 
   1)  คุณค่าของป่าเมี่ยงบ้านแม่ก าปอง 

คุณค่าและความส าคญัของชุมชนป่าเม่ียง พิจารณาจากการศึกษาขอ้มูลท่ีไดศึ้กษา
ในขั้นตอนท่ีผา่นมา ผูศึ้กษาสรุปดงัน้ี 
1.1)   ด้านเอกลกัษณ์ 

ชุมชนป่าเม่ียงเป็นชุมชนท่ีมีวิถีชีวิตเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ คือเป็นคนเมือง
(พื้นเมือง) ท่ีมาใชชี้วิตและตั้งรกรากอยูบ่นพื้นท่ีสูงมาอยา่งยาวนาน มีวธีิการ
ด าเนินชีวติชีวิตและประเพณีวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัตน้ชาและการท าเม่ียง   
ทรัพยากรธรรมชาติท่ียงัคงอยูอ่ยา่งอุดมสมบูรณ์และสวยงาม ร่วมทั้งวิถีชีวิต
ยงัคงความเป็นธรรมชาติของชาวบา้นแม่ก าปอง 

1.2)   ด้านเศรษฐกจิ 
ชุมชนป่าเม่ียงบา้นแม่ก าปองมีช่ือเสียงดา้นการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ นอกจาก
ได้รับรายได้จากการเกษตร ชาวบ้านยงัมีรายได้อีกจ านวนหน่ึงจากการ
ท่องเท่ียวอีกดว้ย 

1.3)   ด้านสังคม 
ชุมชนป่าเม่ียงบา้นแม่ก าปองนอกจากจะสร้างรายไดเ้ป็นวฒันธรรมวิถีชีวิต
ผลิตเม่ียงเป็นเศรษฐกิจแลว้ยงัมีประโยชน์ต่อสังคม เป็นความภาคภูมิใจของ
คนในชุมชน คือ 
- เป็นแหล่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาเห็นประโยชน์และ

คุณค่าของวถีิชีวติในทอ้งถ่ินของตน 
- เป็นแหล่งรวมองคค์วามรู้เฉพาะพื้นถ่ินในการผลิตเม่ียง 
- เป็นแหล่งศึกษาและวจิยัของนิสิต นกัศึกษา 
- เป็นสถานท่ีศึกษาแก่เยาวชนในทอ้งถ่ิน 
- เป็นแหล่งท าให้เกิดความสามคัคีในการร่วมมือดูแล ป้องกนัและรักษา

แหล่งวถีิชีวติวฒันธรรมใหค้งอยูต่่อไป 
- เป็นแหล่งส่งเสริมสร้างช่ือเสียงท่ีดีงามทางด้านวิถีชีวิตวฒันธรรมต่อ

ชุมชน 
- สะทอ้นความคิด ภูมิปัญญาของคนในอดีต 
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   2)   สภาพปัญหาของป่าเมี่ยงบ้านก าปอง 
จากการส ารวจพื้นท่ี ทั้งหมด สรุปเป็นปัญหาของการอนุรักษ์และพฒันาชุมชนป่า
เม่ียง ดงัน้ี 
 
ประเด็นปัญหา ข้อเสนอแนะ 

ด้านบุคลากร 
1 ไม่เห็นความส าคญัของวถีิชีวติชุมชนป่าเม่ียง 1 ส่งเสริมให้ความรู้ความภูมิใจด้านวฒันธรรม

ชุมชนป่าเม่ียง 
 

ด้านการสืบทอด 
1 ขาดผู ้สืบทอดในการด ารงชีวิตวฒันธรรม
เก่ียวกบัชุมชนป่าเม่ียง 
 
2 ขาดเคร่ืองมือในการให้ความรู้ประชาสัมพนัธ์
เก่ียวกบัการเป็นชุมชนท่ีมีบริบทชุมชนเก่ียวกบั
เม่ียง 

1.ส ร้างแรงจู งใจด้านรายได้  ท่ี เก่ี ยวกับวิ ถี
วฒันธรรมชุมชนป่าเม่ียง ส่งเสริมการแปรรูป
ผลิตภณัฑใ์หห้ลากหลาย 
2. สร้างเคร่ืองมือในการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบั
ชุมชน 

  
บทสรุป จากประเด็นปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ พบวา่ปัญหาดา้นตวับุคคลเป็นส าคญั ขาดการสืบทอด
วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม อนัเน่ืองดว้ยสภาพสังคมท่ีเปล่ียนไป คนรุ่นใหม่ลดความสนใจในการบริโภค 
ซ่ึงขอ้เสนอแนะและแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีไดข้อ้มูลมาเบ้ืองตน้ จะน าไปสู่รุปแบบวธีิการจดัการ
เร่ือง 

“การศึกษาชุมชนป่าเม่ียง บา้นแม่ก าปอง อ าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อการอนุรักษแ์ละพฒันา 
ใหเ้ป็นแหล่งเรียนรุ้และท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม” ในบทต่อไป 
 
4.3  การศึกษาการจัดการการท่องเทีย่วบ้านแม่ก าปอง 

  4.3.1   สภาพการณ์ของการท่องเที่ยวบ้านแม่ก าปอง 
สภาพการณ์ของบ้านแม่ก าปองซ่ึงปัจจุบันเป็นหมู่บ้านท่ีมีช่ือเสียงเป็นหมู่บ้าน
ท่องเท่ียวอนุรักษ ์อนัเน่ืองมาจากทรัพยากรป่าไมท่ี้อุดมสมบูรณ์ อากาศ และส่ิงอ านวย
ความสะดวกสบาย อากาศท่ีมีบรรยากาศท่ี เหมาะแก่การพักผ่อน และกระแส
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นกัท่องเท่ียวกลุ่มเฉพาะท่ีกนัมาสนใจและให้ความส าคญักบัการท่องเท่ียวชุมชน และ
ตวัหมู่บา้นแม่ก าปองก็ถือว่าเป็นหมู่บา้นท่ีมีปัจจยัดา้นต่างๆครบ ท าให้หมู่บา้นแม่ก า
ปองนั้นเปิดชุมชนเป็นชุมชนท่องเท่ียวเชิงอนุรักษเ์กิดข้ึน 

  4.3.2 รูปแบบของการท่องเทีย่วในชุมชนบ้านแม่ก าปอง 
การท่องเท่ียวในชุมชนบา้นแม่ก าปอง  มีรูปแบบการท่องเท่ียวดงัน้ี 
1)  “Home stay” บ้านแม่ก าปองเรียนรู้วถิีชีวติชุมชนเมี่ยง 

การท่องเท่ียวในลกัษณะท่ีมีการพกัร่วมกบัชาวบา้น ท่ีเรียกวา่ “Home stay” นั้น ได้
มีการท าความเขา้ใจร่วมกนักบัชาวบา้นในกระบวนการวจิยั ก่อนท่ีจะมีการเปิดรับ
อาสาสมคัรบา้น ท่ีมีความพร้อมในการรองรับนกัท่องเท่ียว และสามารถเปิดบา้น
ของตนเองให้เป็นบ้านพักส าหรับนักท่องเท่ียว โดยต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่า 
“Home stay” ในท่ีน้ีคือ บา้นของชาวบา้นท่ีมีห้องพกัหรือพื้นท่ีเพียงพอจะรับแขก
ท่ีมาเยือนได ้โดยเจา้บา้นพอใจและยนิดีท่ีจะแบ่งปันรับนกัท่องเท่ียวเพื่อก่อให้เกิด
การเรียนรู้ร่วมกนั โดยให้มีการศึกษาเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม และระบบนิเวศของ
แหล่งท่องเท่ียว เป็นการเพิ่มความรู้ ประสบการณ์ และความประทบัใจ เพื่อสร้าง
ความตระหนักและปลูกจิตส านึกท่ีถูกต้องแก่นักท่องเท่ียว คนในท้องถ่ินและ
ผูป้ระกอบการร่วมกนั 

พ่อหลวงพรมมินทร์   พวงมาลา ผู ้ใหญ่บ้านแม่ก าปอง ว่าการจัดการบ้านพัก 
“Home Stay” นั้นในช่วงแรกก็ยงัมีบา้นท่ีมีความพร้อมน้อย ซ่ึงมีประมาณ 9 หลงั 
ท่ีสนใจและคิดวา่พร้อมในการรับนกัท่องเท่ียวเขา้ไปพกัร่วมในบา้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่4.41 แสดงลกัษณะการพกัแบบ“Home Stay” 
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  4.3.3  การจัดการการท่องเทีย่วของชุมชนบ้านแม่ก าปอง 
   1)  คณะกรรมการการท่องเที่ยวแม่ก าปอง 

การจดัการการท่องเท่ียวบา้นแม่ก าปอง  จะมีการจดัตั้งคณะกรรมการการท่องเท่ียว
แม่ก าปองข้ึน ซ่ึงคณะกรรมการน้ีจะเป็นตวัแทนชาวบา้นในการเขา้มามีส่วนร่วม
ในการจดัการท่องเท่ียว การจดัสรรรายได้ และก าหนดแนวทางในการจดัการ
ทรัพยากรของชุมชนร่วมกนั โดยประกอบไปดว้ยกรรมการ 9 คน โดยมีโครงสร้าง
การจดัการดงัน้ี 
1)  นายพรมมินทร์ พวงมาลา  ประธานกรรมการ 
2)  นายจ ารัส  ไทยสมุทร รองประธาน 
3)  นายยทุร  ขนัยา  เลขานุการ 
4)  นายสุเทพ  กิติคุณ  เหรัญญิก 
5)  นายแกว้  ก่ิงแกว้ กรรมการ 
6)  นายอนนัต ์  ไทยกรณ์ กรรมการ 
7)  นายสุรพล  ก้ิงแกว้ กรรมการ 
8)  นายประดิษฐ์ ถมมา  กรรมการ 
9)  นายบุญเลิศ  ไทยกรณ์ กรรมการ 

 
   2)   มาตรการรักษาความปลอดภัยให้ชุมชนและนักท่องเทีย่ว   

โดยชุมชนบา้นแม่ก าปองมีกฎระเบียบ ขอ้บงัคบัของกลุ่มท่องเท่ียวบา้นแม่ก าปอง  
ซ่ึงระเบียบ ขอ้บงัคบัของกลุ่มดงักล่าวน้ี  มีทั้งท่ีเป็นระเบียบมาตรการของคนใน
ชุมชน และระเบียบปฏิบติัส าหรับนกัท่องเท่ียว  ซ่ึงชุมชนไดร่้วมกนัก าหนด ทั้งน้ี
เพื่อให้การจดัการท่องเท่ียวเป็นไปในแบบท่ีชุมชนต้องการ และเหมาะสมกับ
ชุมชน ไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชนทั้งทางดา้นวฒันธรรม เศรษฐกิจ สังคม และวิถี
ชีวิตของคนในชุมชน ซ่ึงทั้งคนในชุมชนและผูม้าเยือน ตอ้งปฏิบติัตามกฎท่ีชุมชน
ไดร่้วมกนัก าหนดข้ึน  ดงัน้ี 
2.1)  สร้างป้อมยามจุดตรวจ จ านวน 2 จุด คือ ก่อนเขา้ถึงหมู่บ้านปางนอก 1 จุด 

และทา้ยหมู่บา้นก่อนขา้มห้วยถึงน ้ าตกอีก 1 จุด โดยให้มีกรรมการท่องเท่ียว
ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ท าหน้าท่ี ดูแลตรวจเช็คยานพาหนะ ผู ้คน
นักท่องเท่ียวเข้าออกหมู่บ้าน และเก็บบตัรค่าบ ารุงสถานท่ี และคอยตรวจ
ป้องกนัมิให้ผูใ้ดลกัลอบน าทรัพยากรออกจากพื้นท่ี ก่อนไดรั้บการอนุญาต 
ท าป้ายจราจรสัญลกัษณ์เตือนภยัตามจุดท่ีอาจเกิดอุบติัเหตุไดง่้าย 
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2.2)   การเขา้มาท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย ์ตอ้งแจง้ให้คณะกรรมการรับทราบก่อน  
ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 2 วนั 

2.3)   หา้มพกพาอาวธุทุกชนิดเขา้มาในหมู่บา้น 
2.4)   เม่ือเขา้มาในเขตของหมู่บา้น ไม่ให้ขบัรถเร็วเกิน 35 กม./ชม. เพราะถนนคบั

แคบคดเค้ียว ข้ึนลงเนินเขา ให้ระวงัภยัตามป้ายบอกเตือน และให้จอดรถชิด
ขอบทางพอใหค้นัอ่ืนสวนมาได ้หรือตามจุดท่ีก าหนดไว ้

2.5)   การเดินป่าต้องมีมคัคุเทศก์ / ผูน้ าทางของหมู่บ้านเข้าร่วมทุกคร้ัง โดยใช ้      
1 คน ต่อนกัท่องเท่ียวไม่เกิน 5 คน 

2)   มาตรการอนุรักษ์ บริเวณ  อาคารสถานที ่
2.1)  ไม่ให้ทิ้งขยะ ก่ิงไมใ้บหญา้ ส่ิงปฏิกูลเร่ียราดบริเวณสาธารณะ หรือในล าน ้ า

หว้ย ฝ่าฝืนใหป้รับตามกฎหมาย 
2.2)  จดัตั้งร้านคา้ส่ิงของในท่ีสาธารณะตามจุดท่ีก าหนดไว ้
2.3)  ไม่ใหน้ าอาหาร เคร่ืองด่ืม เขา้ไปกินในเขตบริเวณท่ีก าหนดหา้ม 
2.4)  เจ้าของบ้านเรือนต้องปรับปรุง ตกแต่งบ้านของตนเองให้สะอาด ถูก

สุขลกัษณะอนามยัอยูเ่สมอ 
2.5)  ช่วยกนัจดัหาไมด้อกไมป้ระดบัมาปลูกตกแต่ง บริเวณบา้นเรือนท่ีอยู่อาศยั   

หรือแหล่งท่องเท่ียวใหเ้ป็นเอกลกัษณ์สวยงามตลอดปี  
3) มาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

3.1)  ไม่อนุญาตให้บุกรุกพื้นท่ีท ากิน เกินขอบเขตครอบครองของตนเองตาม
กฎหมายหรือสิทธิท่ีมีอยูเ่ดิม   

3.2)   ไม่ให้ตดัไมน้อกเขตพื้นท่ีสิทธิของตนเอง หรือหากเป็นเขตสิทธิพื้นท่ีของ
ตนเอง ตอ้งไดรั้บการอนุญาตก่อนทุกคร้ัง 

3.3)  ไม่ให้เหยียบย  ่า ท าลาย พืชพรรณไมทุ้กชนิด หรือตดัตน้ไมท้  าลายป่า ยกเวน้
ตน้ไมพ้รรณไมท่ี้ปลูกทดแทนข้ึนไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว เช่น ไมไ้ผ ่ตน้กลว้ย 
ตน้หวาย หรือก่ิงแขนงไมต่้างๆ เพื่อน ามาท าเป็นผลิตภณัฑ์ขาย แต่ตอ้งไม่
กระทบต่อสภาพส่ิงแวดลอ้ม และตอ้งอยูใ่นความดูแลของคณะกรรมการ 

4)  มาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า 
4.1)  ไม่ใหมี้การล่า จบั ท าลาย สัตวป่์าทุกชนิด 
4.2)  ก าหนดให้พื้นท่ีในหมู่บา้นเป็นเขตอภยัทาน   ปลอดจากการล่าท าลาย และ

รังแกสัตวป่์าทุกชนิด 
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5)  มาตรการอนุรักษ์ แม่น า้ล าห้วย 
5.1)   ไม่ใหป้ลูกส่ิงก่อสร้างใดๆ ส่วนบุคคล ใกลล้ าน ้าหว้ยเกินกวา่ 2 เมตร 
5.2)  ไม่ใหทิ้้งขยะ ส่ิงปฏิกลูอ่ืนใดลงในล าน ้าหว้ย ฝ่าฝืนปรับตามกฎหมาย 
5.3)   ไม่ให้ทิ้งน ้ าเสียส่ิงสกปรกลงในล าน ้ าห้วยโดยตรง หรือก่อนไดรั้บการบ าบดั

ใหส้ะอาด 
5.4)   ไม่ให้มีการปรับปรุง เปล่ียนแปลง เส้นทางเดินของล าน ้ าห้วย เพื่อประโยชน์

ของตนเอง 
6) มาตรการอนุรักษ์ ศิลปวฒันธรรม ประเพณขีองท้องถิ่น 

6.1)  ไม่ประพฤติผดิจารีตประเพณีอนัดีงามของทอ้งถ่ิน 
6.2)  ไม่กระท าส่ิงผดิกฎหมายในหมู่บา้น 
6.3)  แต่งกายตามวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน ตอ้นรับพูดจาดว้ยอธัยาศยัไมตรีท่ีดีงาม

กบันกัท่องเท่ียว 
7)  มาตรการจัดหารายได้เพือ่การพฒันาแหล่งท่องเทีย่วของหมู่บ้าน 

7.1)   เก็บบตัรค่าบ ารุงสถานท่ีท่องเท่ียว เด็ก 5 บาท ผูใ้หญ่ 10 บาท  
7.2)  ค่าบริการหอ้งน ้า 2 บาท/คน 
7.3)  บริการท่ีจอดรถ จกัรยานยนต ์5 บาท/คนั รถยนต ์10 บาท/คนั 
7.4)   ค่าเช่าท่ีขายของ ล๊อคละ 20 บาท/วนั ไม่ให้สิทธิเช่าถาวรเกินคร้ังละ 1  เดือน 

ยกเวน้ไม่มีผูเ้ช่า) และตอ้งรักษาความสะอาดใหเ้รียบร้อย 
7.5)   ผูน้ าทาง มคัคุเทศก ์ลูกหาบ 200 บาท/วนั/คน คา้งคืนเพิ่มอีก 100 บาท 
7.6)   นักท่องเท่ียวต้องเสียค่าเช่าท่ีพกั บ ารุงสถานท่ี และค่าบริการอ่ืนๆ ตามท่ี

ตอ้งการก่อนท่ีตกลงใชบ้ริการนั้น 
7.7)   การจดับริการเพื่อหารายได ้ขายของต่าง ๆ สงวนไวใ้ห้แก่บุคคลในหมู่บา้น

เท่านั้ น และต้องแบ่งปันรายได้ท่ี เกิดจากการท่องเท่ียวทุกประเภท เข้า
สหกรณ์กองกลางการท่องเท่ียว ร้อยละ 5 บาท 

8)  ระเบียบปฏิบัติของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ “บ้านเล็กในป่าใหญ่” บ้านแม่ก าปอง  
หมู่ที ่3 ต าบลห้วยแก้ว กิง่อ าเภอแม่ออน จังหวดัเชียงใหม่ 
8.1)   การเขา้เท่ียวแบบโฮมสเตย ์มีระเบียบดงัน้ี 

1)   ติดต่อแจง้ล่วงหนา้ใหค้ณะกรรมการรับทราบก่อน (053-229526) 
2)  กรอกใบสมคัรขอ้มูลและช าระเงินค่าใชจ่้าย ก่อนเขา้พกัอาศยั มีรายละเอียด 

คือ 
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-  ค่าอาหารม้ือละ 50 บาท/คน 
-  ค่าท่ีพกัโฮมสเตย ์คืนละ 100 บาท/คน 
-  ค่าบริการเจา้ของบา้น วนัละ 100 บาท/วนั 
-  ค่าบ ารุงกิจกรรมท่ีพาชม 100 บาท/คน 
-  ค่าผูน้ าเท่ียว กลางวนั ๆ ละ 200 บาท เลยเขา้ถึงช่วงกลางคืน (กรณีพกั

ในป่า) เพิ่มอีกคืนละ 100 บาท 
-  ค่าเช่าเต้นท์รวมทั้ งบ ารุงสถานท่ี 150 บาท/วนั แต่น าเต้นท์มาเอง      

คิดค่าบ ารุงสถานท่ี 50 บาท/วนั 
-  ค่าดูชมการแสดง และร่วมพิธีบายศรีสู่ขวญั ชุดเล็ก ชุดใหญ่ ชุดละ 

600-1,500 บาท/คร้ัง 
-  ค่าดูชมการแสดงดนตรีพื้นเมือง คร้ังละ 1,000 บาท/คร้ัง 
-  ค่าดูชมการแสดงศิลปะการฟ้อนพื้นบา้น (ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียนฯ) คร้ัง

ละ 1,000 บาท 
-  ค่าเช่าพาหนะ 100 – 1,000 บาท/วนั (ตามประเภทท่ีใชบ้ริการ) 

หมายเหตุ  ทุกอย่างช าระเงินตามท่ีท่านใช้บริการจริง เพราะกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวน้ีเป็นของชุมชน ต้องการให้มีการกระจายรายได้ให้ชุมชนอย่าง
ทัว่ถึง และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

8.2)   ให้ใช้ผูน้  าเท่ียวของหมู่บ้านเป็นมคัคุเทศก์ อตัรา 1 ต่อ นักท่องเท่ียว 5 คน 
และใช้เส้นทางตามท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ีก็เพื่อป้องกนัความปลอดภยั การพลดั
หลง และคอยดูแลรักษาผลกระทบท่ีอาจจะเกิดกบัธรรมชาติ 

8.3)   ตลอดเส้นทางไม่ทิ้งขยะ โดยเด็ดขาด ใหน้ าไปทิ้งตามจุดท่ีก าหนดไว ้
8.4)   ไม่ยงิปืน ท าเสียงดงั เป็นการรบกวนสัตวป่์า และนกัท่องเท่ียวอ่ืน 
8.5)   ไม่ก่อไฟก่อนไดรั้บการอนุญาต และตอ้งดบัสนิทเม่ือเสร็จภารกิจแลว้ 
8.6)   ตอ้งดบับุหร่ีใหส้นิทก่อนทิ้งตามจุดท่ีก าหนดไว ้
8.7)   ไม่อนุญาตให้ขีดเขียน ท าสัญลกัษณ์อ่ืนใด ท่ีเป็นการท าลายธรรมชาติ สภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม 
8.8)   ไม่อนุญาตน าส่ิงของอ่ืนใดในป่าออกจากพื้นท่ี 
8.9)   พอ่คา้แม่คา้ท่ีน าของมาขาย ตอ้งเสียค่าบ ารุงสถานท่ี วนัละ 20-100 บา 
8.10)  เก็บบตัรค่าบ ารุงสถานท่ีท่องเท่ียว เด็ก 5 บาท ผูใ้หญ่ 10 บาท  

 -  ค่าบริการหอ้งน ้า 2 บาท/คน 
 -  บริการท่ีจอดรถ จกัรยานยนต ์5 บาท/คนั รถยนต ์10 บาท/คนั 
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8.11)   ไม่กระท าการอนัใดท่ีผดิจารีตประเพณีอนัดีงามของทอ้งถ่ินไทย 
8.12)   เม่ือนกัท่องเท่ียวจะเดินทางกลบัออกจากหมู่บา้น ตอ้งไดรั้บการตรวจสอบ 

เพื่อมิให้น าทรัพยากรธรรมชาติ หรือส่ิงอ่ืนใดออกจากพื้นท่ี ก่อนไดรั้บการ
อนุญาต 

8.13)   เพื่อความปลอดภยัของบุคคลนกัท่องเท่ียว และทรัพยากรอนัมีค่า ผูท่ี้จะเขา้
มาท่องเท่ียวในหมู่บา้นทั้งก่อนเขา้และออกไป ตอ้งได้รับการตรวจสอบ
ซกัถามจากคณะกรรมการฯ ณ จุดด่านตรวจของหมู่บา้นก่อนทุกคร้ัง  

8.14)  นักท่องเท่ียวทุกคน พึงต้องช่วยกันเสียสละเงิน เพื่อเป็นการบ ารุงรักษา 
และพัฒนาแหล่งท่องเท่ี ยวของหมู่บ้านให้ย ั่งยืน ต่อไป  ตามอัตรา
ค่าธรรมเนียมท่ีประกาศไว ้

8.15)  ไม่ใหพ้กพาอาวธุตอ้งหา้มตามกฎหมาย 
8.16)  โปรดขบัรถดว้ยความเร็วไม่เกิน 35 กม./ชัว่โมง เน่ืองจากถนนคดเค้ียวและ

คบัแคบ 
8.17)  ไม่กระท าการอนัใดใหเ้ป็นท่ีรบกวนผูค้นนกัท่องเท่ียวหรือสัตวป่์าทุกชนิด 
8.18)  ไม่ทิ้งขยะเร่ียราด 
8.19)  ไม่ประพฤติผดิศีลธรรม จารีตประเพณีอนัดีงามของทอ้งถ่ิน 
8.20)  การเดินทางท่องเท่ียวเขา้ไปในเขตป่า ตอ้งมีมคัคุเทศก์ของหมู่บา้นน าไป

ทุกคร้ัง 
8.21)  จดัตั้งร้านคา้ รับประทานอาหารตามเขตบริเวณท่ีก าหนดเท่านั้น  มิให้น า

ติดตวัเขา้ไปกินในเขตหวงหา้ม 
8.22)  การจดัท าธุรกิจท่องเท่ียวทุกชนิดขอสงวนสิทธ์ิ ใหเ้ป็นของหมู่บา้นเท่านั้น 
8.23)  การเขา้มาตั้งเต็นท์พกัผ่อน เช่าบ้านพกั หรือพกัแบบโฮมสเตย ์ในท่ีสถานท่ี

ต่าง ๆ ตอ้งมาติดต่อคณะกรรมการฯ และตอ้งไดรั้บการอนุญาตก่อนทุกคร้ัง 
 

9)   การบริหารจัดการรายได้ ผลประโยชน์สู่ท้องถิ่น 
การท่องเท่ียวของหมู่บ้านแม่ก าปอง ทางคณะกรรมการก าหนดให้กิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์น้ี เป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมสหกรณ์การไฟฟ้าโครงการ
หลวงแม่ก าปอง จ ากดั เน่ืองจากทางผูน้ าของหมู่บา้นตอ้งการให้การท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์น้ี เป็นตวัสร้างรายได้ และน ารายได้กระจายสู่ชุมชนอย่างทัว่ถึง เพราะ
ชาวบา้นของบา้นแม่ก าปองเป็นสมาชิกของสหกรณ์ทั้งหมดทุกหลงัคาเรือน รายได้
ท่ีเหลือหลงัหักค่าใช้จ่ายแล้ว ก็จะเป็นรายได้ของสหกรณ์และทุกปีจะมีการสรุป
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ก าไร ขาดทุนของสหกรณ์ ฉะนั้นเม่ือสหกรณ์มีก าไร ก าไรน้ีจะออกมาในรูปของ
เงินปันผลใหแ้ก่สมาชิกทุกคน 

ดงันั้น ชาวบา้นท่ีเป็นสมาชิกของสหกรณ์ท่ีมีส่วนร่วมในการพฒันาหมู่บา้น แต่ไม่
มีความพร้อมในการเขา้ร่วมกิจกรรมของการท่องเท่ียวในชุมชน ซ่ึงชาวบา้นท่ีไม่มี
ความพร้อมกลุ่มน้ี ก็ยงัมีส่วนไดรั้บประโยชน์จากกิจกรรมการท่องเท่ียวในรูปของ
เงินปันผล 

หากไม่น าการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์เข้ามาในระบบการบริหารงานของสหกรณ์ 
ผลประโยชน์จากการท่องเท่ียวจะตกอยู่กบัชาวบา้นแค่บางกลุ่ม ท าให้เกิดปัญหา
การกระจายรายไดไ้ม่ทัว่ถึง 

ดงันั้นการบริหารจดัการรายได้ท่ีเกิดจากการท่องเท่ียว จึงใช้ระบบเดียวกบัการ
บริหารของระบบสหกรณ์ ซ่ึงจะมีปันผลใหทุ้กปี ปีละ 1 คร้ัง ทุกบา้นท่ีเป็นสมาชิก
สหกรณ์ไฟฟ้าพลงัน ้า ซ่ึงส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมด จะเป็นสมาชิกอยูแ่ลว้ ดงันั้น 
บา้นท่ีไม่ไดรั้บนกัท่องเท่ียว หรือไม่มีรายไดโ้ดยตรงจากนกัท่องเท่ียวนั้น ก็จะได้
เงินปันผลจากระบบสหกรณ์น้ีทุกหลังคาเรือน ซ่ึงรายละเอียดของการบริหาร
จดัการรายได ้จากการท่องเท่ียว มีดงัน้ี  
1.  ค่าท่ีพกั บา้นพกั 9 หลงั ราคา 100 บาท/คน/คืน 
2. ค่าบ ารุงหมู่บา้น ราคา 100 บาท/คน/คืน 
3.  ค่ากิจกรรมพาชม  (พาชมชุมชนในหมู่บา้น) ราคา 100 บาท/คน/คร้ัง 
4.  นวดแผนโบราณ 8 คน นวดตวั ราคา 100 บาท นวดฝ่าเทา้ 120 บาท 
5.  บริการน าเท่ียว (ไกด)์ ราคา 200 บาท  
6.  กลุ่มแปรรูปอาหาร ผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร ชา กาแฟ ถุงละ 50 บาท มนัฝร่ัง

ทอดกรอบ ถุงละ 30 บาท หมอนชา ใบละ 100 บาท 
7.  การท าเคร่ืองเรือนไมไ้ผ ่ชุดละ 2,000 บาท  
8.  การฟ้อนร า 15 คน ราคา 1,000 บาท/คร้ัง  
9.  ดนตรีพื้นเมือง 15 คน ราคา 1,000 บาท/คร้ัง 
10.  การจ าหน่ายไมด้อกไมป้ระดบั ดอกเอ้ืองดิน ราคา 25-300 บาท 
11.  การจกัสาน หมวก ราคา 20 บาท/ใบ 
12.  การจ าหน่ายยาสมุนไพรพื้นบา้น 
13.  การตีมีด 
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14.  รายไดจ้ากการท าพิธีบายศรีสู่ขวญั 
-  ค่าบายศรี 600 – 1,200 บาท/คร้ัง 
-  ค่าบุคคลท าพิธี (มคัคาทายก) 100 – 200 บาท 

15.  ค่าท าอาหาร คนละ 50 บาท 

ในส่วนท่ีเป็น ค่าท่ีพัก ค่าบริการ ค่าน าเท่ียว (ไกด์) หัก 5% เข้าหมู่บ้าน เป็น
เงินกองทุนของสหกรณ์ และในส่วนของค่าบ ารุงหมู่บา้นนั้น ทางสหกรณ์จะน ามา
เป็นค่ากิจกรรมการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมของชุมชน
ต่อไป 

หมู่บา้นแม่ก าปอง เป็นเขตพื้นท่ีของป่าสงวนแห่งชาติ ยงัไม่ไดเ้ป็นเขตของอุทยาน
แห่งชาติ ดงันั้นการเขา้มาท่องเท่ียวในหมู่บา้นแม่ก าปอง ไม่มีค่าใชจ่้ายในการผา่น
ทาง หรือเก็บบตัรผา่นทางแต่อย่างใด นกัท่องเท่ียวสามารถเดินทางเขา้มาเท่ียวได้
ทุกวนั เวลา ไม่วา่จะเป็นน ้าตก เท่ียวชมในหมู่บา้น เดินข้ึนดอยม่อนลา้น ฯลฯ 

แนวทางการจดัสรรรายได ้จากการท่องเท่ียว 
-  จดัสรรแก่สมาชิกผูถื้อหุน้  
-  จดัสรรใหก้ารพฒันาชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 
-  จดัสรรในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน 
-  จดัสรรเขา้สหกรณ์เพื่อเป็นทุนหมุนเวยีนต่อไป 

 
 4.3.4  สภาพปัญหาของการท่องเทีย่วบ้านแม่ก าปอง 

แมว้า่หมู่บา้นแม่ก าปองจะมีการวางต าแหน่งตวัเองให้การเป็นหมู่ท่องเท่ียวชุมชนอนั
เน่ืองมาจากปัจจยัท่ีเก้ือหนุนในการเป็นแหล่งท่องเท่ียว ท่ีเกิดจากกระแสการท่องเท่ียว
เฉพาะกลุ่มท่ีหนัมาใหค้วามสนใจกบัการท่องเท่ียวชุมชน เพื่อมุ่งเนน้ประโยชน์ใหก้าร
ท่องเท่ียวเป็นเคร่ืองมือในการจดัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติให้ย ัง่ยืน แต่ก็ยงัขาด
ซ้ึงทิศทางท่ีชัดเจนและส่งเสริมมูลค่า ฟ้ืนฟูประเพณีวฒันธรรมวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชน เพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีดี การท่องเท่ียวชุมชนยงัขาดการให้ความส าคญักบั
เม่ียงซ้ึงเป็นวฒันธรรมของชุมชนท่ีมีเอกลกัษณ์ ทั้งป่าเม่ียงท่ีมีปัจจยัเก้ือหนุนใหส้ภาพ
ป่าอุดมสมบูรณ์ท่ีจะท าใหห้มู่บา้นเป็นหมู่บา้นท่องเท่ียวเชิงนิเวศ วิถีชีวิตการท าเม่ียงท่ี
จะท าให้หมู่บา้นเป็นหมู่บา้นท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ท่ีมีศกัยภาพในทุกด้านในการ
เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีดีส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนในพื้นท่ียกระดบัการเป็นเพียงแค่
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หมู่บา้นเกษตรกรรมผลิตเม่ียงเพื่อส่งจ าหน่ายซ้ึงนบัวนัจ านวนบริโภคเม่ียงของผูค้นใน
ดินแดนล้านนาก็ลดลงตามพลวฒัน์ของสังคมทุนนิยม ความเปล่ียนแปลงทางสังคม 
วฒันธรรม วิถีชีวิตท่ีมีความเจริญทางเทคโนโลยี ตลอดจนการขยายตวัของสภาพการ
อยู่อาศยั ส่งผลให้บทบาทของเม่ียงประสบปัญหาต่างๆ ให้เม่ียงด ารงอยู่เพื่อด าเนิน
เร่ืองราวอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท่ีจะเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าท่ีส่งผลกบั
วถีิชีวิตลา้นนาในอนาคตใหมี้ต าแหน่งในการยนือยูใ่นการเป็นมรดกวฒันธรรมท่ียงัยืน
คู่สังคมลา้นนาสืบไป 

  


