กำรดำเนินงำนรำยตำบล (TSI)
ตำบล ท่ำผำปุ้ม อำเภอ แม่ลำน้อย จังหวัด แม่ฮ่องสอน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ศักยภำพตำบล
ข้อมูลพื้นที่ตำบล
ตำบลท่ำผำปุ้ม อำเภอแม่ลำน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ทำงตอนใต้ของอำเภอแม่ลำ
น้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สภำพพื้นที่มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สูง เนินเขำและมีภูเขำสูง
สลับซับซ้อน อยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติเขตป่ำอนุรักษ์แม่ยวมฝั่งขวำ มีพื้นที่รำบสำหรับกำรเพำะปลูก
ประมำณเศษหนึ่งส่วนสี่ของพื้นที่ทั้งหมด หรือประมำณ 20% กำรตั้งถิ่นฐำนของหมู่บ้ำนแบ่ งเป็น 2
ลักษณะ คือ หมู่บ้ำนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รำบ มี 3 หมู่บ้ำน ซึ่งอยู่ติดกับลำน้ำยวม ได้แก่ บ้ำนท่ำผำปุ้ม บ้ำน
แม่เตี๋ย และบ้ำนใหม่พัฒนำ ส่วนหมู่บ้ำนที่ตั้งอยู่บนภูเขำและระหว่ำงหุบเขำ 5 หมู่บ้ำน ได้แก่ บ้ำนแม่
สะกึ๊ด บ้ำนห้วยผึ้ง บ้ำนห้วยหมำกหนุน บ้ำนแม่สะกั๊วะ และบ้ำนแม่กวำงเหนือ รวมเป็น 8 หมู่บ้ำน
บริเวณบ้ำนจะเป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์เลี้ยง เช่น หมูดำ ไก่ เป็ด สุนัข ส่วนวัวควำยจะปล่อย
ให้หำกินอยู่ในป่ำ ประมำณ 15-20 วันจึงจะมีกำรต้อนกลับบ้ำน หมู่บ้ำนที่เป็นพื้นลุ่มซึ่งมีอยู่ไม่มำกนัก
อยู่บริเวณใกล้ลำห้วยหรือลำธำรจะเป็นพื้นที่ทำนำข้ำว (นำขั้นบันใด) สำมำรถทำนำได้ทุกปี ส่วนพื้นที่
ภูเขำจะปลูกข้ำวไร่ (ไร่หมุนเวียนซึ่งไม่สำมำรถทำซ้ำได้ โดยต้องรอประมำณ 6-7 ปี จึงจะกลับมำทำ
อีกครั้งหนึ่ง) ลำน้ำที่สำคัญ คือ แม่น้ำยวม ลำห้วยแม่กุจอ และลำห้วยแม่สะเรียง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำใช้ใน
กำรทำกำรเกษตร ชุมชนหลักที่ใหญ่ที่สุดของตำบล คือ หมู่ที่ 5 บ้ำนแม่เตี๋ยชุมชน มีประชำกรประมำณ
899 คน และชุ มชนขนำดเล็กที่ สุด คื อ หมู่ที่ 7 บ้ำ นแม่กวำงเหนือ มีประชำกรประมำณ 136 คน
ประชำกรส่วนใหญ่ชำวปกำกะญอ หรือชำวไทยเชื้อสำยกะเหรี่ยง
ประเด็ นปัญหำในพื้น ที่ คือ ประชำกรมี รำยได้ ค่อนข้ ำงน้อย เนื่อ งจำกประกอบอำชี พ
เกษตรกรเป็นหลัก ไม่มีอำชีพเสริม จึงเป็น โจทย์/หัวข้อในกำรพัฒนำพื้นที่เพื่อสร้ำงอำชีพ สร้ำงรำยได้
จำกกำรแปรรูปผลผลิต ทำงกำรเกษตร กำรจัดจำหน่ำยสินค้ำและผลิตภัณฑ์ชุมชน กำรส่งเสริมสินค้ำ
หัตถกรรมพื้นบ้ำน และกำรยกระดับกำรท่องเที่ยวในชุมชน

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ
1. สถำนภำพด้ำนสุขภำพ : มีโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล จ ำนวน 1 แห่ง คือ โรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพตำบลบ้ำนแม่เตี๋ย ปัญหำสุขภำพที่พบมำก ได้แก่ ไข้หวัด ปวดเมื่อยกล้ำมเนื้อ และโรค
ควำมดันโลหิตสูง
2. สถำนภำพด้ำนควำมเป็นอยู่ : ประชำกรประกอบอำชีพทำกำรเกษตรเป็นหลัก ทำนำ ทำไร่ มีกลุ่ม
ทอผ้ำย้อมสีธรรมชำติ กลุ่มเพำะเห็ดหอม กลุ่มเลี้ยงสัตว์ ประชำกรนับถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 80 และ
นับถือศำสนำคริสต์ ร้อยละ 20
3. สถำนภำพด้ำนกำรศึกษำ : มีโรงเรียนประถมศึกษำ 1 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษำ (ขยำยโอกำส) 1
แห่ง และศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 4 แห่ง ประชำกรจบกำรศึกษำระดับประถมศึกษำมำกที่สุด ร้อยละ 60
4. สถำนภำพด้ำนรำยได้ : ประชำกรมีรำยได้น้อยกว่ำ 40,000 บำทต่อปี มำกที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60
5. สถำนภำพด้ำนกำรเข้ำถึงบริกำรรัฐ : มีถนนสำยแม่สะเรียง–แม่ฮ่องสอน (หมำยเลข 108) เป็นถนน
สำยหลัก แต่ถนนในหมู่บ้ำนที่ห่ำงไกลยังไม่ได้รับกำรพัฒนำ มีไฟฟ้ำจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคใช้และมี
หมู่บ้ำนที่ยังใช้ไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ (โซล่ำเซลล์) กำรประปำใช้ประปำหมู่บ้ำนและประปำ
ภูเขำ

กำรพัฒนำพื้นที่
1. กำรพัฒนำสัมมำชีพและสร้ำง
อำชีพใหม่ (กำรยกระดับสินค้ำ
OTOP/อำชีพอื่นๆ)
2. กำรสร้ำงและพัฒนำ Creative
Economy (กำรยกระดับกำร
ท่องเที่ยว)
3. กำรนำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำร
ชุมชน (Health Care/เทคโนโลยี
ด้ำนต่ำงๆ)
4. กำรส่งเสริมด้ำนสิ่งแวดล้อม/
Circular Economy (กำรเพิ่ม
รำยได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน)

1. กำรส่งเสริมสินค้ำหัตกรรม
พื้นบ้ำน OTOP
2. กำรพัฒนำผู้ประกอบกำรด้ำนกำร
ท่องเที่ยวชุมชน
3. กำรบริหำรจัดกำรตลำดสินค้ำ
ชุมชนและกำรแปรรูปผลผลิตทำง
กำรเกษตรขั้นต้น
4. กำรพัฒนำช่องทำงกำรจัด
จำหน่ำยสินค้ำและผลิตภัณฑ์ชุมชน
5. กำรส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของโรงเรียนในชุมชน

ประเมิน (ก่อน)
ตำบลไม่สำมำรถอยูร่ อด

ประเมิน (หลัง)
ตำบลอยู่รอด

กลไกลกำรดำเนินงำน
1. วำงแผนกำรดำเนินงำน และสำรวจพื้นที่ สภำพทั่วไปของชุมชน
2. ผู้ดำเนินงำนประชุมวำงแผนกำรดำเนินงำน
3. ออกแบบแผนกำรดำเนินโครงกำร และลงสำรวจพื้นที่ ประสำนงำนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
4. มอบหมำยผู้ดำเนินงำนปฎิบัติงำนแต่ละส่วน
5. ดำเนินงำนตำมแผนและโครงกำรที่วำงไว้
6. ประชุมติดตำมกำรดำเนินงำน
7. สรุปผลกำรดำเนินโครงกำร

ผลลัพธ์
1. กำรจ้ำงงำน :
- เกิดกำรจ้ำงงำนในตำบลท่ำผำปุ้ม จำนวน 20 ตำแหน่ง ได้แก่ ประชำชน บัณฑิตจบใหม่ นักศึกษำ
และมีกำรพัฒนำทักษะของผู้รับจ้ำงงำนในด้ำนต่ำงๆ
2. กำรยกระดับสินค้ำ OTOP :
- พัฒนำสินค้ำหัตกรรมพื้นบ้ำน OTOP (ต้นแบบ)
3. กำรยกระดับกำรท่องเที่ยว :
- ผู้ประกอบกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวชุมชนได้รับกำรพัฒนำ
- สร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวของกลุ่มที่สนใจกำรท่องเที่ยวโดยชุมชน
- ผู้ประกอบกำร/คนในชุมชนมีควำมรู้และทักษะด้ำนกำรจัดกำรของกำรท่องเที่ยวของชุมชน
- จัดรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรของกำรท่องเที่ยวในชุมชนเพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติทั้งชำวบ้ำนและ
นักท่องเที่ยว
4. กำรนำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน :
- ชุมชนได้รับพัฒนำช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยสินค้ำและผลิตภัณฑ์ชุมชน
- กำรศึกษำของชุมชนมีคุณภำพเกิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

ผลลัพธ์เชิงสังคม

- ชุมชนมีรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยสินค้ ำและ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ชุม ชน กำรพั ฒ นำสิ น ค้ ำหั ต กรรม
พื้น บ้ำ น กำรแปรรู ป ผลผลิต ทำงกำรเกษตร
กำรยกระดั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สู่ ภ ำยนอก และกำร
สร้ ำ งกำรมี ส่ วนร่ ว มในก ำรพั ฒ นำกำ ร
ท่องเที่ ยวของกลุ่มที่ส นใจกำรท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ทำให้สภำพเศรษฐกิจที่ดีขึ้น

- คนในชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มในกำรประชุ ม
วำงแผนงำน กำรดำเนิน งำน และกิจกรรม
กำรมีส่วนร่วมของกำรดำเนินกิจกรรม และ
กำรมี ป ฎิ สั ม พั น ธ์ จ ำกกำรสื่ อ สำร ติ ด ต่ อ
ประสำ น งำนร่ วมกั น บุ ค คลภ ำยนอ ก
หน่ ว ยงำน ผู้ น ำชุ ม ชน และประชำชนใน
ตำบล

ข้อเสนอแนะ
หน่วยงำนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรมีกำรวำงแผนงำนเพื่อกำรขับเคลื่อนโครงกำรที่
ชัดเจนและเข้ำใจง่ำยมำกกว่ำนี้ เพื่อให้เกิดกำรทำงำนที่สอดคล้องและเข้มแข็ง และเพื่อตอบสนอง
ควำมต้ องกำรของชุม ชนอย่ ำงแท้จ ริง รวมทั้ งกำรด ำเนินงำนในชุ มชนในช่ว งสถำณกำรณ์ กำร
ระบำดโรคโควิ ด -19 ท ำให้ มีข้อจำกัด ในกำรเข้ำชุ มชนและดำเนิน กิจกรรมในชุมชน ท ำให้ กำร
ดำเนินงำนยำกและได้ผลที่ไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร

ผู้รับผิดชอบ อำจำรย์ทัศน์กร อินทจักร์
เบอร์ติดต่อ 062-4593264 หน่วยงำน วิทยำลัยแม่ฮ่องสอน

หมำยเหตุ : แบบฟอร์ม/1 ตำบล

