การดําเนินงานรายตําบล
(TSI)

ตําบลท่าข้าม

อําเภอปะนาเระ
จังหวัดปัตตานี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศักยภาพตําบล

กลไกการดําเนินงาน

ข้อมูลพืน) ที-ตาํ บล
ตําบลท่าข้าม มีเนื/อที1 โดยประมาณ 7.33 ตารางกิโลเมตร หรือ
คิดเป็ นเนื/อทีป1 ระมาณ 4,581.25 ไร่ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพใน
การเกษตร มีพน/ื ทีท1 าํ การเกษตร 4,950 ไร่
แบ่งเขตการปกครอง 4 หมู่ ได้แก่
หมู่ที' 1 บ้านท่าข้าม
หมู่ที' 2 บ้านสวนหมาก
หมู่ที' 3 บ้านท่ามะนาว
หมู่ที' 4 บ้านทุ่ง

ประชากรรวม 2,276 คน
ชาย 1,165 คน
หญิง 1,111 คน

ประเด็นปั ญหา
1.ขาดการนําศักยภาพของชุมชน ด้ านการท่องเที8ยว โหนด นา ป่ าไผ่
2. ขาดศักยภาพในการแปรรูปผลิตภัณฑ์
หลังคาเรือน 729 หลัง วัด 3 แห่ง มัสยิด 1 แห่ง โรงเรียน 4 แห่ง

TPMAP ความต้องการพืน> ฐาน 5
มิติ
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v คนจนสุขภาพ 0
การเข้าถึงบริการ
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รายได้

ความเป็ นนอยู่

การศึกษา
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คนจนความเป็ นอยู่ 0
คนจนการศึกษา 0
คนจนรายได้ 3
คนจนการเข้าถึงบริก าร
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การพัฒนาพืน> ทีB
โจทย์พน/ื ที1
• พืน& ทีส> ว่ นใหญ่เป็ นพืน& ทีน> า
ตาลโตนดและป่ าไผ่
• เกษตรกรต้องการหลักสูตรการ
เรียนรูพ้ น&ื ทีโ> หนด นา ป่ าไผ่
• เกษตรกรต้องการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากโหนด นา ป่ าไผ่

มุง่ สูค่ วามพอเพียง (13) มุง่ สูค่ วามยังยื
0 น
(16)

กิจกรรมทีด> าํ เนินการ
กิ จกรรมที1 1 รวบรวมข้อมูลบริบทชุมชน
กิ จกรรมที1 2 การอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพ
แกนนําชุมชน
กิ จกรรมที1 3 การพัฒนาหลักสูตรพืน& ทีน> า พืน& ที>
ตาลโตนด พืน& ทีป> ่ าไผ่
กิ จกรรมที1 4 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว
ตาลโตนด และป่ าไผ่
กิ จกรรมที1 5 ทดลองการจัดการท่องเทีย> วฐานการ
เรียนรูพ้ น&ื ทีน> า พืน& ทีต> าลโตนด และพืน& ทีป> ่ าไผ่

ข้อเสนอแนะ
-ร่วมมือกับหน่วยงานในพืนS ทีพK ฒ
ั นาต่อยอดฐานการเรียนรูพ้ นSื ทีนK า พืนS ทีตK าลโตนด และ
พืนS ทีปK ่ าไผ่ ให้เป็ นศูนย์การเรียนรูแ้ ละการท่องเทียK ววิถวี ฒ
ั นธรรม
-การพัฒนาตลาดออนไลน์เพือK เผยแพร่ดา้ นการท่องเทียK วและผลิตภัณฑ์ชมุ ชน

1. การชีแ& จงวัตถุประสงค์รว่ มกับหน่วยงานในพืน& ทีต> าํ บลท่าข้าม
2. จัดประชุม Focus group ร่วมกับผูน้ ําท้องที> ผูน้ ําท้องถิน> ผูน้ ําศาสนาและ
ประชาชน
3. วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการดําเนินงานร่วมกัน
4. ถอดบทเรียนและสรุปผลการดําเนินงาน
ภาคีเครือข่าย
1. องค์การบริหารส่วนตําบลท่าข้าม
4. ผูน้ ําชุมชน
2. สํานักงานพัฒนาชุมชน อ.ปะนาเระ จ.ปั ตตานี
5. ปราชญ์ชาวบ้าน
3. สํานักงานเกษตรอําเภอปะนาเระ ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปั ตตานี

ผลลัพธ์
1. เกิดการจ้างงาน 3 กลุม่ ได้แก่ บัณฑิตจบใหม่ 10 คน
ประชาชน 5 คน และนักศึกษา 5 คน
2. การพัฒนาทักษะ 4 ด้าน ได้แก่ digital, financial, social และ english
literacies
3. การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ และส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก โหนด นา ป่ า
ไผ่ เพือK รองรับการท่องเทียK วเชิงสร้างสรรค์ในชุมชน
4. Community Big Data

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
1. ส่ ง เสริ ม รายได้ ใ ห้ ก ั บ ชุ ม ชน
ตํ า บลท่ า ข้ า ม อํ า เภอปะนาเระ
จังหวัดปั ตตานี
2. เกิดกลุม่ /กิจกรรมการ
ท่องเทีย> วโดยชุมชน
3. พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้
ได้มาตรฐานจาก โหนด นา และป่ า
ไผ่

ผลลัพธ์เชิงสังคม

1. เสริมสร้างความเข้มแข็งด้วย
กระบวนการเรียนรูก้ ารจัดการการ
ท่องเทีย> วโดยชุมชน
2. การจัดการฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนให้
เกิดมูลค่าเพิม>
3. กลไกการจัดการท่องเทีย> วโดย
ชุมชน

ผูร้ บั ผิดชอบ : ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร. พรปวีณ์ พุม่ เกิด
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวฒ
ั นา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ติดต่อโทร 093-575-8175

