
ความหมายการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

  การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์(Ecotourism) ปัจจุบนัราชบณัฑิตยสถานไดบ้ญัญติัศพัท ์“Ecotourism” วา่“การ

ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ” หมายถึง การท่องเท่ียวอยา่งมีความรับผิดชอบในแหล่งธรรมชาติท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะถ่ินและ

แหล่งวฒันธรรมท่ีเก่ียวกบัระบบนิเวศ โดยมีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ภายใตก้ารจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียวอยา่งมีส่วนร่วมของทอ้งถ่ิน เพื่อมุ่งเนน้ใหเ้กิดจิตส านึกต่อการรักษาระบบนิเวศ

อยา่งย ัง่ยนื     

           นิยามของการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์เป็นการท่องเท่ียวท่ีมีความรับผิดชอบในแหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติ 

การท่องเท่ียวในแหล่งธรรมชาติท่ีมีระบบสมบูรณ์ มีเอกลกัษณ์พิเศษหรืออาจเป็นแหล่งธรรมชาติท่ีมีวฒันธรรมท่ี 

ซ่อนอยูใ่นธรรมแห่งน้ี 

- มีการจดัการส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นระบบเพื่อรักษาความยัง่ยืนของระบบนิเวศ 

- เกิดกระบวนการเรียนรู้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง 

- ประชาชนในทอ้งถ่ินจะตอ้งมีส่วนร่วมในการจดัการ ร่วมคิด ด าเนินการไดผ้ลประโยชน์ และบ ารุงรักษา 

บ้านห้วยแก้วบน  ข้อมูลชุมชน  ท่ีอยู่ : ต าบลผาบ่อง อ าเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ประวติัความเป็นมา :  บา้นห้วยแกว้เดิมนั้นช่ือห้วยคล่ี  ไม่ผูค้นอาศยัอยู ่ เป็นป่าดงเดิม  หนาทึบ  อุดม

สมบูรณ์ดว้ยสัตวป่์า  นานาชนิด  ในล าหว้ยก็มีหอย ปู ปลา  นอ้ยใหญ่  เพราะสบหว้ยคล่ี   ไหลลงมาบรรจบกบั

แม่น ้าปาย  หมายถึง  ประมาณปี  2488 นายพะแอ๊ะ  ซ่ึงเป็นคน  หว้ยตอง  หมู่ ท่ี 5 ต าบลผาบ่อง  ในขณะนั้น   ได้

ลงมาเยีย่มญาติท่ี  บา้นป่าปุ๊   หมู่ท่ี 2 ต าบลหว้ยผาบ่อง  แลว้ดว้ยการชอบท่ีป่า  ล่าสัตว ์ เป็นชีวิตจิตใจ  มีฉายาวา่  : 

พะแอ๊ะตาโฮหญ่า : แปลวา่  พะแอ๊ะเน้ือเกง้  พอมาเห็นป่าหว้ยคล่ีแลว้  ติดใจเพราะอยู่บา้นหว้ยตอง  ไม่มีท่ีท ากิน

เป็นของตนเอง  ประกอบกบัความไม่อุดมสมบูรณ์ของผืนป่า  จึงชาวนา  นางคือคือ  ซ่ึงเป็นภรรยา  มีลูกดว้ยกนั  

4  คน ชายหน่ึง  หญิงสาม  มาตั้งถ่ินฐาน  บุกเบิก  ท่ีนาท่ีไร่  เพื่อเป็นท่ีท ามาหากิน  และ ท่ีอยูอ่าศยัตอไป     ต่อมา  

ในปี พ.ศ. 2500  ท่ีสมาชิก  มาสมทบอีก 2 ครอบครัว  คือ  นายเออะเจ๊ะ  กบัลูกชายเพิ่มเป็น  3 ครอบครัว  นายเออ

เจ๊ะ  ยายมาจากบา้นนาเจ๊ดล๊อก  เป็นบา้นบริวาร  ของบา้นหว้ยโป่งกาน  หมู่ 6 ต าบลผาบ่องปัจจุบนั  บา้นหว้ยคลี่

เดิมนั้น  ขึ้นอยูก่บั  บา้นห้วยเด้ือ  หมู่ท่ี 3 ต าบลผาบ่อง ปัจจุบนั ต่อมา ปี พ.ศ.2510 ไดรั้บจดัตั้งเป็นเอกเทศ คือ 

บา้นหว้ยคล่ี หมู่ท่ี 7 ต าบลผาบ่อง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  ผูใ้หญ่บา้นคนท่ี  2 ขึ้นมาด ารงต าแหน่งแทน  

คือ  นายจนัทร์มี  กวางทู  พร้อมกบั  มีโรงเรียนบา้นหว้ยคล่ี  ซ่ึงเป็นสาขาของโรงเรียนบา้นหว้ยช่างค า  คือครูสุ

ชาติ  โพวิน  ไดแ้นะน าผูใ้หญ่จนัทร์มี  ท าหนงัสือถึง  นายอ าเภอเมือง  แม่ฮ่องสอน ใหเ้ปล่ียนช่ือหมู่บา้น  เป็น

บา้นหว้ยแกว้ปัจจุบนั  ผูใ้หญ่จนัทร์มี  ด ารงต าแหน่ง  3  สมยั  รวม  15  ปี  พอมาถึง  ปี พศ.  2547 ไดห้มดวาระลง 



ผูใ้หญ่บา้นคนท่ี 3 คือ นายวิบูลย ์ไพรรัตน์ธรรม ด ารงต าแหน่ง 1 ปี 8 เดือน  ลาออกจากการเป็นผูใ้หญ่บา้น  

ต าแหน่งผูใ้หญ่บา้นก็วา่งลง  จึงตอ้งเลือกตั้งใหม่  เม่ือ  วนัท่ี  26  พฤศจิกายน  2550 ปรากฏวา่ผูใ้หญ่บา้น  คนท่ี 4  

คือ  นายเฉลิมชยั  พลวะ  ซ่ึงเป็นคนท่ีมีความสามารถ  และมุ่งมัน่  ท่ีจะพฒันาหมู่บา้น  เป็นคนแสดงวิสัยทศัน์ดี  

ชาวบา้นจึงใหค้วามไวว้างใจเลือก  เป็นผูใ้หญ่บา้น  คนปัจจุบนั 

วฒันธรรมประเพณี : เน่ืองจากชาวบา้นหว้ยแกว้บนส่วนใหญ่ นบัถือศาสนาคริสต์ รองลงมาคือนบัถือ

บรรพบุรุษ  โดยเฉพาะกะเหร่ียงแดง  แต่ก็อยูด่ว้ยกนัให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั เป็นสังคมเอ้ืออาทร  อาศยัซ่ึงกนัและ

กนั  ช่วยเหลือกนัในยามทุกร้อน อยูแ่บบพี่นอ้งเพราะส่วนใหญ่เป็นญาติกนัเกือบทั้งนั้น 

ดงันั้นวิถีชีวิต และวฒันธรรมประเพณี จึงขึ้นอยูก่บัหลกัของคริสตศ์าสนา โดยชาวบา้นจะเขา้โบสถท์ุกวนัอาทิตย ์ 

และทุกเยน็วนัพุธ-วนัเสาร์ ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้การรวบรวมขอ้มูลทางดา้นประเพณีวฒันธรรมของชาวบา้นหว้ยแกว้

บน ไวด้งัน้ี 

- ประเพณีขึ้นบา้นใหม่ 

- ประเพณีเล้ียงขอบคุณพระเจา้ 

- ประเพณีเล้ียงถวายบุตร 

- ประเพณีแต่งงาน 

- ประเพณีวนัคริตสมาส 

- ประเพณีกินขา้วใหม่ 

- ประเพณีปีใหม่ 

- ประเพณีปอยขา้วตม้ (กะเหร่ียง) เดือนตุลาคมของทุกปี 

- ประเพณีปอยตม้ที(ปีใหม่กะเหร่ียงแดง) เดือนเมษายนของทุกปี 

- ประเพณีผกูขอ้มือ (กะเหร่ียงแดง) 

- ประเพณีเรียกขวญั (กะเหร่ียงแดง) 

อาชีพ : อาชีพท านาขา้วไวบ้ริโภคประมาณ  ร้อยละ  30  ท าสวนท าไร  ประมาณร้อยละ  30  ปลูกพืชเศรษฐกิจ  

เช่นกระเทียม  ขา้วโพด  

             ประมาณร้อยละ  11  ดา้นปศุสัตว ์ ประมาณร้อยละ 6  อาชีพหาของป่าประมาณร้อยละ  10 และสุดทา้ย

อาชีพหลกัคือ  รับจา้ง  ประมาณร้อยละ 40 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม :     บา้นหว้ยแกว้บนมีท่ีดินท ากิน  ประมาณ  880 ไร่ โดยแบ่งเป็น ท านา

ประมาณ 410 ไร่   ท าไร่ 470 ไร่  



ดา้นสาธารณสุข  มีศูนยส์าธารณสุขชุมชน 2 แห่ง คือท่ีบา้นหว้ยแกว้ล่างและบา้นหว้ยแกว้บน 

                   ดว้ยลกัษณะทางภูมิศาสตร์ของหว้ยแกว้บน ท่ีถูกโอบลอ้มไปดว้ยป่า และภูเขาจึงท าใหพ้ื้นท่ีโดยรอบ

มีแหล่งตน้น ้าล าธารท่ีสมบูรณ์ และมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ เช่น น ้าตก ท่ีกระจายตวัอยูต่ามเส้นล าหว้ย

ต่างๆ คือ น ้าตกหว้ยช่างเหล็ก น ้าตกหว้ยผกัหวาน น ้าตกหว้ยตองจ่ิง น ้าตกห้วยปางยาง น ้าตกหว้ยแกว้ 

จุดเด่นและกิจกรรมท่องเท่ียว 

ปฏิทินการท่องเท่ียว : สัมผสัวิถีชีวิต และเรียนรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ตลอดปี 

                                   ฤดูฝน เป็นช่วงกิจกรรมเรียนรู้การท านา และอาหารจากธรรมชาติ 

                                   ฤดูหนาว เดินป่าศึกษาธรรมชาติ 

ฤดูกาลท่องเท่ียว ท่ีเหมาะสม : ช่วงฤดูร้อนมีนาคม-พฤษภาคม เท่ียวป่าศึกษาธรรมชาติ ชมกลว้ยไมป่้า 

                                    กรกฎาคม-กนัยายน เรียนรู้เร่ืองภูมิปัญญาการท านา 

                                    พฤศจิกายน-กุมภาพนัธ์ เดินป่าศึกษาธรรมชาติ และวิถีชีวิต ช่วงฤดูเก็บเก่ียว 

กิจกรรมท่องเท่ียว :  - เรียนรู้ และสัมผสัดา้นวฒันธรรมและวีถีชีวิต 

                                  ชาวบา้นหว้ยแกว้บนส่วนใหญ่ มีอาชีพท าไร่ ท านา ท าสวน และเล้ียงเล้ียงสัตว ์เช่น หมู ไก่ 

ควาย และมีวิถีท่ีพึ่งพากบัธรรมชาติ 

                                  นอกจากนั้นผูห้ญิงหว้ยแกว้บน ยงัคงทอผา้กะเหร่ียง และมีการยอ้มสีจากธรรมชาติ เพื่อไว้

สวมใส่เอง และจ าหน่ายใหก้บันกัท่องเท่ียว เพื่อเป็นรายไดเ้สริม  

                                  - ภูมิปัญญาดา้นการจกัสานไมไ้ผ่ 

                                    ความเป็นมาของการจกัสานไมไ้ผห่มู่บา้นชุมชนหว้ยแกว้บน ในปัจจุบนัชุมชนชาวบา้น

หว้ยแกว้บน  น าวิธีการจดัสานไมไ้ผ ่ และไหว 

                                   เช่น การสานตะกร้อจากไมไ้ผ ่ ซ่ึงการจดัสานงานแต่ละชนิดนั้น  จะเป็นการสานท่ีท ามา

จากเปลือกไมไ้ผ ่ หรือไมไ้ผ ่  

                                   ท่ีนิยมท ากนัมานานแลว้ตั้งแต่ ปู่  ยา่ ตา ยาย   

                                  - ภูมิปัญญาดา้นการตีมีด 

                                    ความเป็นมาของการตีมีดหมู่บา้นชุมชนหว้ยแกว้บน  สมยัก่อนชุมชนชนเผา่กะเหร่ียงบา้น

หว้ยแกว้บนนั้น ส่วนมากแลว้จะเป็นคนท่ี ยา้ยมาจากบนดอยลงมาอยูก่นั 

                                 - ภูมิปัญญาดา้นยาสมุนไพร 

 



ความเป็นมาของยาสมุนไพรหมู่บา้นชุมชนหว้ยแกว้บน  ในปัจจุบนัชาวบา้นหว้ยแกว้บน  น ายาสมุนไพร

ท่ีนิยมใชก้นัตามทัว่ไปนั้น มาเป็นยารักษา  ซ่ึงสามารถน ามารักษาโรคไดอ้ยา่งมากมาย 

                                 - ภูมิปัญญาดา้นการทอผา้ 

              ความเป็นมาของการทอผา้และการยอ้มผา้หมู่บา้นชุมชนหว้ยแกว้บน  ในปัจจุบนัชุมชนชาวบา้นห้วย

แกว้บน  น าวิธีการทอผา้ท่ีนิยมท า กนัมานานแลว้ตั้งแต่ ปู่  ยา่ ตา ยาย ของการทอผา้จะมีวิธีการทอเป็นลายต่างๆ  

มีทั้งวิธียาก ง่าย  สมยัก่อนจะมีการออกแบบลายทอผา้ไม่ แต่สมยัน้ีจะมีการทอผา้หลายรูปแบบ  และนิยมการใช้

ลายท่ีง่ายๆกนั   

                                 - ภูมิปัญญาดา้นการยอ้มเส้นดา้ย ดว้ยวสัดุและสีจากธรรมชาติ 

             ความเป็นมาของการยอ้มเส้นดา้ยหมู่บา้นชุมชนห้วยแกว้บน  ในปัจจุบนัชุมชนชาวบา้นหว้ยแกว้บน  น า

วิธีการยอ้มเส้นดา้ยจากสีธรรมชาติ  เช่น การน าสียอ้มเส้นดา้ย  ซ่ึงสีท่ีไดม้านั้นจะเป็นสีท่ีไดม้าจากเปลือกไม ้ 

เปลือกผลไม ้ รากไมบ้างอยา่ง  ท่ีนิยมท ากนัมานานแลว้ตั้งแต่ ปู่  ยา่ ตา ยาย   

                                - กิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ 

            ป่าไมท่ี้พบโดยรอบเขตชุมชนบา้นห้วยแกว้บน พบวา่มีความหลากหลายทางระบบนิเวศ โดยสามารถ

แบ่งเป็นเขตไดด้งัน้ี เขตป่าตน้น ้า  เขตป่าอนุรักษ ์เขตป่าชุมชน เขตพื้นท่ีท ากิน (๕๐%) เขตพื้นท่ีนา (ไม่มีเอกสาร

สิทธ์ิ)   ไร่ขา้ว (๓%) นอกจากนั้นยงัพบป่าพรุ และป่าผสมผลดัใบ   กระจายอยูโ่ดยรอบบริเวณเขตบา้นหว้ยแกว้

บน 

                               - น ้าตกห้วยช่างเหลก็  ระยะทางจากหมู่บา้น  3  กิโลเมตร    เท่ียวไดต้ลอดปี 

                               - น ้าตกห้วยแกว้เป็นน ้าตกเลก็ๆ  ห่างจากบา้น  5 กิโลเมตร   เท่ียวไดต้ลอดปี 

                              - น ้าตกห้วยผกัหวาน   ระยะทางไกลมาก  สามารถทะลุไปน ้าเพียงดินไดแ้ต่ทางล าบากมากๆ 

                             - ถ ้าผีแมนระยะทาง  12  กิโลเมตร 

กลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีตอ้งการ : นกัท่องเท่ียวชาวไทย-ต่างประเทศ, กลุ่มนกัศึกษาต่างประเทศ, กลุ่มนกัท่องเท่ียว

ประเภทครอบครัว 

1. รายการท่องเท่ียว : - รายการท่องเท่ียววนัเดียว   เชา้ 09.00-11.30 น. 

เดินป่า, ตามล าหว้ยระยะสั้น เก็บผกั, ผกักูด, ผกับุง้, ผกัแคบ, ต าลึง, มะเขือพวง,ชะอม, หน่อไม,้ เห็ดต่างๆ ตาม

ธรรมชาติ  อาหารจากธรรมชาติ ปู ปลา จบัดว้ยมือ หา้มจบัดว้ยเคร่ืองมือ ศึกษาเก่ียวกบัยาสมุนไพร จากธรรมชาติ   

กลางวนั 11.30-13.00 น. ถึงหมู่บา้น เรียนรู้การท าอาหาร กบัชาวบา้น สอนการท ากบัขา้ว หุงขา้ว 

ปกาเกอญอ, แกงผกั, ผดัผกั, ปลาตม้, ปลาทอด, น ้าพริก มุซาโตะ  



บ่าย 13.00-16.00น. กิจกรรมเรียนรู้วฒันธรรม และวิถีชีวิตบา้นหว้ยแกว้บน, ทอผา้, เยบ็ผา้, ตีมีด, จกัสาน  

ลงมือท า 

2. รายการท่องเท่ียว 2 วนั 1 คืน  วนัท่ี 1 เชา้ 09.00-12.00 น. เดินป่า, ระยะยาว ชมกลว้ยไม ้พืชพนัธุ์ไม ้

ต่างๆ เก็บผกั, ผกักูด, ผกับุง้, ผกัแคบ, ต าลึง, มะเขือพวง,ชะอม, หน่อไม,้ เห็ดต่างๆ ตามธรรมชาติ  อาหารจาก

ธรรมชาติ ปู ปลา จบัดว้ยมือ หา้มจบัดว้ยเคร่ืองมือ ศึกษาเก่ียวกบัยาสมุนไพร จากธรรมชาติ  กลางวนั ห่อขา้ว 

หรือท ากบัขา้วในป่า  บ่าย 13.00-16.00 น. ดูกลว้ยไม,้ จุดชมวิว, หินตดั  เขา้พกับา้นโฮมสเตย ์    อาหารค ่า 

    วนัท่ี 2  อาหารเชา้   ร่วมกิจกรรมวิถีชีวิตของชุมชน ตามฤดูกาล หนา้แลง้ งานเตรียมฝาย, หนา้ฝน ปลูกขา้ว 

ด านา, หนา้หนาว ปลูกกระเทียม   หรืองานพฒันาชุมชนต่างๆ   กลางวนั อาหารกลางวนั   บ่าย กิจกรรมเรียนรู้

วฒันธรรม และวิถีชีวิตบา้นหว้ยแกว้บน, ทอผา้, เยบ็ผา้, ตีมีด, จกัสาน ลงมือท าขอ้มูลบริการต่างๆ 

  บา้นพกัโฮมสเตย ์และอาหาร : บา้นพกันกัท่องเท่ียว 1 ท่าน / คืน 100.- บาท 

   อาหาร   ราคา ต่อนกัท่องเท่ียว 1 ท่าน / ม้ือ     50.- บาท    

  อตัราค่าบริการ ส าหรับนกัท่องเท่ียวทัว่ไป  มคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน  เดินป่าระยะสั้น 100 บาท / นกัท่องเท่ียว 1  

คน  ระยะยาว 200 บาท / นกัท่องเท่ียว 1 คน ค่าสาธิตของกลุ่ม   50 บาท / คร้ัง ส าหรับนกัท่องเท่ียว 2-4 คน     

มากกวา่ 5 คน คิด 100.-บาท/จุด    ค่าบ ารุงหมู่บา้น      คร้ังละ 50 บาท / นกัท่องเท่ียว 1 คน 

(เป็นเงินส าหรับกองทุนท่องเท่ียวโดยชุมชน เพื่อพฒันาหมู่บา้น)                                                                                              

รายไดจ้ากการท่องเท่ียว หกั 10% สมทบเขา้กองทุน การท่องเท่ียวโดยชุมชน  กรณีมาเป็นคณะศึกษาดูงาน  

ค่าสาธิตกิจกรรมกลุ่มทอผา้ ยอ้มสีธรรมชาติ, ตีมีด, และจกัสาน ราคาต่อคร้ัง ต่อจุดสาธิต (รวมค่าอุปกรณ์สาธิต) 

 500 บาท ต่อจุดสาธิต ส าหรับคณะตั้ง 15-20 คน    1000 บาท ต่อจุดสาธิต ส าหรับคณะตั้งแต่ 21-30 คนขึ้นไป 

 ค่าบ ารุงหมู่บา้น คนละ ๒๐ บาท    ค่าน าเท่ียวเดินป่าศึกษาธรรมชาติ ระยะสั้น 300 บาท ต่อจุดสาธิต ส าหรับคณะ

ตั้ง 15-20 คน 500 บาท ต่อจุดสาธิต ส าหรับคณะตั้งแต่ 21-30 คนขึ้นไป 

ขอ้มูลการเดินทาง 

                จากตวัเมืองใชเ้ส้นทางหลวงสาย 108 มุ่งหนา้ไปทางอ าเภอขนุยวมประมาณ 8 กิโลเมตร เล้ียวขวาตรง

ศูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงาน ตามเส้นทางไปบา้นน ้าเพียงดิน เล้ียวซา้ยท่ี กม.8 มุ่งหนา้บา้นหว้ยแกว้ล่าง และตาม

เส้นทางน้ีไปอีกประมาณ 10 กม. ถึงบา้นหว้ยแกว้บน 

ขอ้มูลติดต่อ 

ประธานกลุ่ม : นายวินยั  โทร.082-8912801 



 

 

 

 

  
 

 
 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

      
 

           
 



                      
 

            


