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1. ขายใบสด (กำ) มัดละ
2 บาท
2. ขายใบที่นึ่ง มัดละ
2-10 บาท
3. ขายใบที่หมักแล้ว มัดละ
3-5 บาท
4. ขายในลักษณะที่เป็นอม
1-2 บาท/4 ม้วน
(นางนันท์ พุ่มพวง แม่ค้าขายเมี่ยง บ้านดอนศรีเสริมกสิกร)

1. สัมภาษณ์จาก นายวิรัช ศิรรัตศนนท์ บ้านเลขที่
111 บ้านภูกอก ตำบลสกาด อำเภอปัว จังหวัดน่าน
2. สัมภาษณ์ จากนายวิทยา ทนันไชย บ้านศรีนาป่าน
ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน
หนังสือ
1. การ์ดเนอร์ ไซมอน, คู่มือการศึกษาพรรณไม้
ในป่าภาคเหนือประเทศไทย. กรุงเทพฯ โครงการจัดพิมพ์
คบไฟ, ๒๕๔๓,
2. เสริมสิริ วินิจฉัยกุล, สมุนไพรพื้นบ้าน. กรุงเทพฯ, มปป.
3. มูลนิธิแพทย์แผนไทยพัฒนา.ผักพื้นบ้านภาคเหนือ
พิมพ์ครั้งที่ ๒. นนทบุร,ี มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา, ๒๕๔๗.
4. วัฒนธรรมแห่งชาติ, สำนักงานคณะกรรมการ
CD ROM ข้อมูลวัฒนธรรมภาคเหนือ, ๒๕๔๕.
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- ศักยภาพ ใบเมี่ยง เรียกน้ำย่อย
- นวัตกรรม นำมาใส่ไส้ได้ 9 รส
- ประโยชน์ สร้างรายได้ต่อตนเอง สังคม ประเทศ

„∫‡¡’Ë¬ß (πã“π)
ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อวงศ์
ชื่อสามัญ

Camellia Simemsis Krzc.
THEACEAE
Tea Plant

พื้นที่เพาะปลูกในจังหวัดน่าน
อำเภอเมื อ ง, อำเภอเวี ย งสา, อำเภอนาน้ อ ย,
อำเภอนาหมื่น, อำเภอท่าวังผา, อำเภอแม่จริม, อำเภอปัว,
อำเภอเชียงกลาง
จำนวนเพาะปลูก
มีเกษตรปลูกจำนวน 254 ราย พื้นที่ปลูก 1,348 ไร่
112,748 ต้น
ผลผลิต
870 ไร่ จำนวน 112,748 ต้น (CD ROM
ข้อมูลวัฒนธรรมภาคเหนือ 2545)

ผู้ประสานงาน
นายบุญฤทธิ์ ชาเตียม ครู คศ.3 โทรศัพท์์ 081-7247414
E-mail : Boonrit_sa@hotmail.com
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อย
นายหรินทร์ สุขสันต์ศิริกุล โทรศัพท์ 081-9800012
1.
2.
3.
4.
5.

ศึกษาโดย
นายกรกต นันฟั่น
เลขที่
นางสาวลดาวัลย์ อนุปิม
เลขที่
นางสาวสุวิมล อินจันทร์
เลขที่
นางสาวสุภานัน ก้อชนะ
เลขที่
นางสาวเสาวภัส ธิจันทร์
เลขที่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

1
17
36
37
38

อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์บุญฤทธิ์ ชาเตียม อาจารย์รัตนาภรณ์ วงศ์วิจิตร
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ต้ น เมี ่ ย งที ่ ต ำบลเรื อ ง
มปลูกกันมาตั้งแต่บรรพ
บุรุษจากการบอกเล่า
ของผ้ ู ส ู ง อายุ (พ่ อ แก้ ว
๔๔ พ่อสีมา ได้รับแต่งตั้ง
เป็นท้าวสีมา ซึ่งจำต้องส่งส่วยแก่ท้าวมหาชีวิต เจ้าผู้ครอง
เมืองน่าน ชาวเหนือจึงชอบอมเมี่ยงเป็นของว่างจนทุกวันนี้
ปัจจุบันมีการใส่ไส้ได้ 9 รส (หนังสือพิมพ์ เหนือน่าน)
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ต้นเมี่ยงที่สมบูรณ์เป็นไม้
น ประเภทพุ่มขนาดกลางต้องการ
รำไร ปลูกได้ในที่มีต้นไม้ใหญ่
สง เกษตรกรในหม่บู ้านชอบปลููก
เชิ ง เขาเพราะมี ค วามช่ ุ ม ชื ้ น ดี
โดยหยอดเมล็ดหลุมละ 3-5 เมล็ด
เกษตรกรส่วนใหญ่มักไม่มกี าร
เพราะอยู่ตามเชิงเขาระหว่างต้น ระหว่างแถว
ประมาณ 1.5 x 2 เมตร

°“√¥Ÿ·≈√—°…“
หลังจากที่เกษตรกรหยอดเมล็ดไปแล้ว เมื่อเจริญ
ขึ้นมาเกษตรกรจะคอยดูแลเรื่องหญ้าและวัชพืชรอบต้น
ไม่มีการใส่ปุย๋ อาศัยใบไม้ที่หล่นทับถมกันเป็นปุ๋ย ไม่มีการ
ให้น้ำอาศัยความชุ่มชื้นในดินประกอบกับที่ราบเชิงเขา
ไม่สามารถให้น้ำแก่ต้นเมี่ยงได้
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ต้นเมี่ยงเก็บเกี่ยวไปหมัก เมื่อมี
3-5 ปี ในรอบ 1 ปี จะได้ดี 2 รุ่น
1 เก็บประมาณวันที่ 1 มิถุนายน
2 เก็บประมาณวันที่ 2 สิงหาคม
3 เก็บประมาณวันที่ 3 ตุลาคม

7. รักษาโรคเกลื้อน แก้ตกเลือด
8. แก้พยาธิ แก้บวม แก้เน่าเปื่อย
9. ชะล้างบาดแผล สมานแผล
10. แก้พิษ ยาอันตราย
(มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา, ๒๕๔๗
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1. ตำบลเรื อ ง ตำบลบ่ อ สวก
อเมืองน่าน จังหวัดน่าน
2. ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง
ดน่าน
3. ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัด
4. ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น
ดน่าน
5. ตำบลน้ำตก ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
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1. เก็บเกี่ยวโดยการเด็ดยอดและใบอ่อน
2. นำใบเมี่ยงมาทำความสะอาดแล้วนำไปหมัก
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1. กระตุ้นให้หายเหนื่อย ไม่ง่วงนอน
2. ฝาดสมานแก้อาการท้องร่วง
3. พอกแผลไหม้ น้ำร้อนลวก
4. บำรุงหัวใจ บำรุงประสาท
5. แก้กระหายน้ำ แก้ปวดเมื่อย
6. แก้ร้อนใน แก้หืด แก้ปากเปื่อย

ปลวก, มด, หนอน, มดตาเพีย, แมงแกง (มวน),
นก, ผึ้งและผีเสื้อ, วัชพืชต่างๆ
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1. เก็บเกี่ยวโดยเด็ดยอดและใบอ่อน
2. นำใบเมี่ยงมาล้างทำความสะอาด
3. นำเมี่ยงที่ล้างมามัดด้วยตอก เรียกว่า เป็นกำ
(1 มัดพอดีกับกำมือ)
4. นำใบเมี่ยงที่มัดไปนึ่งในไหประมาณ 3-4 ชั่วโมง
5. นำใบเมี่ยงที่นึ่งแล้วไปผึ่งให้เย็น 3-4 วัน แล้ว
นำมาบรรจุในถุงหรือไห โดยการนำใบเมี่ยงเรียง เป็น
ระเบียบและกดให้แน่น
6. นำน้ำสะอาดแช่ใบเมี่ยง ประมาณ 2-5 ลิตร
คลุมด้วยพลาสติก นำใบเหมียด (พืชป่าชนิดหนึ่งมีรสเปรี้ยว)
ที่นึ่งแล้วมาวางทับกดให้แน่นปิดให้สนิท เก็บไว้ประมาณ
1 เดือนขึ้นไป เป็นอย่างน้อย

