
รายงานผลการดำเนินงาน 
โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณด้านการพัฒนาศักยภาพการเตรียมสู่สังคมสูงวัย 

 
การนำเสนอผลการดำเนินงานในส่วนนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ 

ส่วนที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน  
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ 

 

1. ความเป็นมา  
ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยจากการคาดการพบว่าในปี 2563 คาดการณ์ประชากรคนไทย 66.5 ล้าน

คน แต่ในปี 2571 คาดว่าจะเพ่ิมข้ึนเป็น 67.2 ล้านคน แต่หลังจากนั้นจำนวนประชากรจะลดลงในอัตราร้อยละ -
0.2 ต่อปี โดยในปี 2583 คาดประมาณว่าจะมีประชากรทั้งหมดประมาณ 65.4 ล้านคน ขณะที่ประชากรวัยเด็ก
นับตั้งแต่แรกเกิด-14 ปี มีแนวโน้มลดลง โดยในปี 2563 มีจำนวนประชากรเด็ก 11.2 ล้านคน แต่จะลดลงเป็น 
8.4 ล้านคนในปี 2583 

ขณะที่ประชากร “ผู้สูงอายุ” ในวัย 60 ปีขึ้นไป ตัวเลขในปี 2563 มีจำนวนประชากร 12 ล้านคน แต่จะเพ่ิม
เป็น 20.42 ล้านคนในปี2583 โดยเฉพาะในปี 2562 เป็นปีแรกที่จำนวนประชากรวัยเด็ก เท่ากับประชากร
ผู้สูงอายุที่ 22.3 ล้านคน หลังจากนั้นจำนวนประชากรวัยเด็กน้อยกว่าผู้สูงอายุ ส่วนประชากร “วัยแรงงาน”       
ช่วงอายุ 25-59 ปี ในปี 2563 อยู่ที่ 43.26 ล้านคน แต่มีแนวโน้มลดลงเป็น 36.5 ล้านคนในปี 2583 ที่สำคัญ
พบว่าอัตราส่วน “วัยแรงงาน” ต่อ “ผู้สูงอายุ” จะลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยในปี 2563 มีวัยแรงงาน 3.6 
คน ต่อผู้สูงอายุ 1 คน ลดลงเหลือวัยแรงงาน 1.8 คน ต่อผู้สูงอายุ 1 คนในช่วงปี 2583 ซึ่งส่งผลให้อัตราส่วน
พึ่งพิงของผู้สูงอายุต่อวัยแรงงาน เพิ่มขึ้นจาก 27.7 ต่อวัยแรงงาน 100 คนในปี 2563 เป็น 56.2 ต่อวัยแรงงาน 
100 คนในปี 2583 

ด้านอัตราส่วน “เพศหญิง” ต่อ “เพศชาย” ในปี 2563 ผู้หญิงมีอายุเฉลี่ย 80.4 ปี ส่วนผู้ชายมีอายุเฉลี่ย 
73.2 ปี แต่ในปี 2583 อายุเฉลี่ยทั้งเพศหญิงและชายจะเพ่ิมข้ึนเป็น 83.2 ปี และ76.8 ปี ส่งผลให้ผู้หญิงมีจำนวน
มากกว่าผู้ชาย เนื่องจากอายุยืนกว่า ทำให้คาดการณ์ว่าในปี 2583 จะมีอัตราส่วนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป แบ่งเป็น 
เพศชาย 71 คนต่อเพศหญิง 100 คน แต่จะลดลงอีกในกลุ่มผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไปเพศชาย 41 คนต่อเพศหญิง 
100 คน 

 
 

องค์กรรับทุน: สภาพลเมืองแม่ฮ่องสอน  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ: นายณัฐพงษ์  วงค์ใจ 
ผู้จัดการโครงการ นายประเสริฐ  ประดิษฐ์ 
คณะทำงาน นายรอน  ใจกันทา 
องค์กรรับทุน: สภาพลเมืองแม่ฮ่องสอน 
ระยะเวลาโครงการ:  ระยะ 2 เดือน 16วัน (1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 –   มกราคม พ.ศ. 2564) 
พื้นที่ดำเนินการ จังหวัด แม่ฮ่องสอน 
งบประมาณ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 



         จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย  ซึ่งประกอบด้วย 8 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน อำเภอปาย  อำเภอปางมะผ้า อำเภอขุนยวม อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง อำเภอสบเมย   
มีจำนวนผู้สูงอายุ  31,854 ตนเป็นผู้ชายจำนวน 14,620 คนผู้หญิงจำนวน 16,234 คน แม้ว่าจะมีผู้สูงอายุจะมี
จำนวนร้อยละ 11.27 ของประชากรทั้งหมด 284,138 คนแต่กลับพบว่า ผู้สูงอายุในจังหวัดแม่ฮ่องสอนต้องเผชิญ
กับการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เช่นโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ปวดตามร่างกายและมีความ
เสี่ยงที่จะมีโอกาสทุพพลภาพเพ่ิมข้ึนเพราะความเสื่อมของร่างกายตามอายุขัย และการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ
เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต นั้นมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร นอกจากนั้นยังมีผู้สูงอายุที่ไม่มีสิทธิ์
เนื่องจากเป็นคนต่างด้าวที่เป็นบัตรประชาชนที่ขึ้นต้นด้วยเลข 0 ทำให้คุณภาพชีวิตของประชากรกลุ่มดังกล่าว
ไม่ได้รับสิทธิ์อันพึงได้รับและผู้สูงอายุในตำบลผาบ่องมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นผู้พิการซ้ำซ้อนเพราะการเจ็บป่วยเช่น
เป็นหูตึง หรือหูหนวกการพัฒนาผู้สูงอายุให้ได้เข้าถึงสิทธิในการรักษาโรคและมีคุณภาพชีวิตที่ดีจำเป็นต้องใช้หลัก
มนุษยธรรมและคำนึงถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์ 

ทั้งนี้จากข้อมูลสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นทางกลุ่มเครือข่ายภาคีสุขภาวะพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุทั้งด้านกาย จิตใจและสังคม      
โดยกลุ่มเครือข่ายภาคีสุขภาวะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงาน 
ด้วยเหตุนี้ สมัครเข้าร่วมงานกับทางศูนย์บูราณาการพันธกิจสัมพันธ์  สถาบันวิจัยและพัฒนาสถาบันราชภัฎ
อุตรดิตถ ์

ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยจากการคาดการพบว่าในปี 2563 คาดการณ์ประชากรคนไทย 66.5 ล้านคน แต่ในปี 
2571 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 67.2 ล้านคน แต่หลังจากนั้นจำนวนประชากรจะลดลงในอัตราร้อยละ -0.2 ต่อปี โดยในปี 2583 
คาดประมาณว่าจะมีประชากรทั้งหมดประมาณ 65.4 ล้านคน ขณะที่ประชากรวัยเด็กนับตั้งแต่แรกเกิด-14 ปี มีแนวโน้มลดลง 
โ ด ย ใ น ป ี  2 5 6 3  ม ี จ ำ น ว น ป ร ะ ช า ก ร เ ด ็ ก  11.2 ล ้ า น ค น  แ ต ่ จ ะ ล ด ล ง เ ป ็ น  8.4 ล ้ า น ค น ใ น ป ี  2583 
          ขณะที่ประชากร “ผู้สูงอายุ” ในวัย 60 ปีขึ้นไป ตัวเลขในปี 2563 มีจำนวนประชากร 12 ล้านคน แต่จะ
เพิ่มเป็น 20.42 ล้านคนในปี 2583 โดยเฉพาะในปี 2562 เป็นปีแรกที่จำนวนประชากรวัยเด็ก เท่ากับประชากร
ผู้สูงอายุที่ 11.3 ล้านคน หลังจากนั้นจำนวนประชากรวัยเด็กน้อยกว่าผู้สูงอายุ ส่วนประชากร “วัยแรงงาน”  
ช่วงอายุ 15-59 ปี ในปี ๒๕๖๓ อยู่ที่ 43.26 ล้านคน แต่มีแนวโน้มลดลงเป็น 36.5 ล้านคนในปี 2583 

ที่สำคัญพบว่าอัตราส่วน “วัยแรงงาน” ต่อ “ผู้สูงอายุ” จะลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยในปี 2563             
มีวัยแรงงาน 3.6 คน ต่อผู้สูงอายุ 1 คน ลดลงเหลือวัยแรงงาน 1.8 คน ต่อผู้สุงอายุ 1 คนในช่วงปี 2583 ซึ่งส่งผล
ให้อัตราส่วนพึ่งพิงของผู้สูงอายุต่อวัยแรงงาน เพิ่มขึ้นจาก 27.7 ต่อวัยแรงงาน 100 คนในปี 2563 เป็น 56.2    
ต่อวัยแรงงาน 100 คนในปี 2583 

ด้านอัตราส่วน “เพศหญิง” ต่อ “เพศชาย” ในปี 2563 ผู้หญิงมีอายุเฉลี่ย 80.4 ปี ส่วนผู้ชายมีอายุเฉลี่ย 
73.2 ปี แต่ในปี 2583อายุเฉลี่ยทั้งเพศหญิงและชายจะเพ่ิมข้ึนเป็น 83.2 ปี และ 76.8 ปี ส่งผลให้ผู้หญิงมีจำนวน
มากกว่าผู้ชาย เนื่องจากอายุยืนกว่า ทำให้คาดการณ์ว่าในปี 2583 จะมีอัตราส่วนผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป แบ่งเป็น 
เพศชาย 71 คนต่อเพศหญิง 100 คน แต่จะลดลงอีกในกลุ่มผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไปเพศชาย 41 คนต่อเพศหญิง 
100 คน  

ทั้งนี้จากข้อมูลสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นทางกลุ่มเครือข่ายภาคีสุขภาวะพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุทั้งด้านกาย จิตใจและสังคม   
โดยกลุ่มเครือข่ายภาคีสุขภาวะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงาน 
ด้วยเหตุนี้ สมัครเข้าร่วมงานกับทางศูนย์บูราณาการพันธกิจสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาสถาบันราชภัฏ
อุตรดิตถ ์



2. วัตถุประสงค์  
1.1 เพื่อรวบรวมข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา ความต้องการที่

สอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
1.2 เพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหา แนวทางการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่การ

นำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่ระดับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
3. เป้าหมายการพัฒนา 
      เกิดศูนย์ข้อมูลสารสนเทศท่ีใช้ประโยชน์เพื่อการวิจัยและพัฒนาเชิงพ้ืนที่ภาคเหนือร่วมกัน (Data Center) 
 
4. ผลผลิต 

4.1 ชุดข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา ความต้องการที่สอดคล้อง
กับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

4.2 ผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และแนวทางการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู ้ที่
นำไปสู่การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
5. แนวทางดำเนินงาน  

กิจกรรมที่ 1 ศึกษา และรวบรวบข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา 
ความต้องการของพ้ืนที ่

กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ องค์ความรู้ สถานการณ์ปัญหา และจัดทำแนวทางการพัฒนาและ
ขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่นำไปสู่การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 

2.1 จัดหมวดหมู่ องค์ความรู้ สถานการณ์ปัญหา 
2.2 วิเคราะห์และกำหนดกรอบประเด็นปัญหาเพื่อการวิจัยและพัฒนาทั้งพ้ืนที่ 
2.3 ทวนสอบข้อมูลเพื่อเพ่ิมความสมบูรณ์กับพ้ืนที่  
2.4 จัดทำยุทธศาสตร์และแผนบูรณาการเพื่อการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ ที่นำไปสู่

การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงาน 
2.1 ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม 

กิจกรรม ช่วงเวลาที่จัดกิจกรรม 
พฤศจิกายน 63 ธันวาคม 63 

กิจกรรมที่ 1 ศึกษา และรวบรวบข้อมูล
ทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ 
และสถานการณ์ปัญหา ความต้องการ
ของพ้ืนที ่

17 พฤศจิกายน   

กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ 
องค์ความรู ้ สถานการณ์ปัญหา และ
จัดทำแนวทางการพัฒนาและขยายผล
นวัตกรรม องค์ความรู ้ที ่นำไปสู ่การ
นำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 

18-25 พฤศจิกายน   

     2.1  จ ัดหมวดหม ู ่  องค ์ความรู้  
สถานการณ์ปัญหา 

 16 ธันวาคม  

     2.2 วิเคราะห์และกำหนดกรอบ
ประเด็นปัญหาเพื่อการวิจัยและพัฒนา
ทั้งพ้ืนที ่

 29-30 พฤศจิกายน  

     2.3 ทวนสอบข้อมูลเพื่อเพิ่มความ
สมบูรณ์กับพ้ืนที่  

 8 ธันวาคม  

    2.4 จ ัดทำยุทธศาสตร ์และแผน
บูรณาการเพื ่อพัฒนาและขยายผล
นวัตกรรม องค์ความรู ้ที ่นำไปสู ่การ
นำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะในพ้ืนที่ 

 28 ธันวาคม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 ผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
2.2.1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวจังหวัด แม่ฮ่องสอน 

 
                  

 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีประชากรมีอายุเฉลี่ยสูงถึง 49.78ปี ในชุมชนชนบทและชุมชนเมืองมีอายุเฉลี่ยที่
44.64 ปีสะท้อนให้เห็นถึงการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอัตราที่สูงกว่า และครัวเรือนในชุมชนชนบทของจังหวัด
แม่ฮ่องสอนมีสมาชิกเฉลี่ยที่ 1.75 คนต่อครอบครัวและต่ำกว่าชุมชนเมืองเพราะชุมชนเมืองเฉลี่ยที่ 1.78 คน 
ต่อครอบครัวและลักษณะเป็นครอบครัวเดี่ยวไม่ใช่ครอบครัวขยายตามความเข้าใจว่าสังคมเกษตรนั้นต้องเป็น
ครอบครัวขยาย 



         ปัจจุบันมีประชากรทั้งในชุมชนเมืองและชนบทประมาณ ร้อยละ 21 ได้อพยพย้ายถิ่นฐานออกไป
โดยมีเหตุผลหลัก 2 ประการ  คือ การแสวงหาโอกาสทางการประกอบอาชีพ  และ เพื่อการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น แต่เนื่องจากการขาดแคลนโอกาสทางการศึกษาและอาชีพที่ดีในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงเป็นสาเหตุหลักที่
ผลักดันให้เกิดการย้ายถิ่นฐานออกไปของประชาชน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
             ตามแผนพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน (พ.ศ. 2561 – 2565)(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564) 
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด“เมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เปิดประตูสู่ตะวันตก ยกระดับคุณภาพชีวิต 
พัฒนาเศรษฐกิจให้ยั่งยืน บนพ้ืนฐานแห่งความพอเพียง” 
เป้าประสงค์รวม (Objective) 
           1. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้านการท่องเที่ยว 
เชิงนิเวศ วิถีชีวิตวัฒนธรรม สขุภาพ เกษตรปลอดภัย และการค้าชายแดน 
           2. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนา 
การศึกษา การเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข การพัฒนาคน สังคม และการบริหารจัดการภาครัฐ 

3. เพ่ืออนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และประเพณีวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนา 
1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้รายจากการท่องเที่ยว 
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน 
3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดน 
4. ร้อยละท่ีลดลงของจ้านวนครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. 
5. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการเรียนต่อของผู้เรียนแต่ละระดับเพ่ิมข้ึน 
6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว 
7. ร้อยละของพ้ืนที่ป่าที่คงสภาพ 
8. จ้านวนจุดความร้อน (Hotspot) ลดลง 
9. ร้อยละของการจัดสรรที่ดินท้ากินให้แก่ชุมชน (คทช.) 
10. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึน้ของจ้านวนหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด 
11. ร้อยละท่ีลดลงของการเกิดคดีประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สินเทียบกับค่าย้อนหลัง 3 ปี 

 
 
ประเด็นการพัฒนา 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและย่ังยืน 
เป้าประสงค์ที่ 1 พัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพในเชิงนิเวศ สุขภาพ การกีฬา วิถีชีวิตวัฒนธรรม เพื่อเพิ่ม
รายได้จากการท่องเที่ยว 

ตัวช้ีวัด :  
1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้รายจากการท่องเที่ยว 
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน 



แนวทางการพัฒนา  
1.1 สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ เพิ่มศักยภาพการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนา

โครงสร้างพืน้ฐาน สิ่งอ้านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว ให้มีความสวยงามสะอาด และปลอดภัยแนวทางการ
พัฒนา  

1.2 ฟื้นฟู อนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ การกีฬาวิถีชีวิต วัฒนธรรม
ตามอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ และการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  

1.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากร และยกระดับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว  
1.4 ส่งเสริมการท่องเที ่ยวในโครงการตามพระราชดำริ วนเกษตรเกษตรปลอดภัย เกษตร

อินทรีย์  
1.5 ส่งเสริม พัฒนาการตลาด กิจกรรมและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  
1.6 พัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยว ระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยและบูรณาการ

เครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว  
1.7 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดทั้งป ีเพ่ือสร้างรายได้ให้กับประชาชน 

 
เป้าประสงค์ที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาปรับปรุง โครงข่ายคมนาคม สิ่งอานวยความสะดวกเชื่อมโยง
เส้นทางการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยว 

ตัวช้ีวัด : 1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้รายจากการท่องเที่ยว 
 2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน 
 

แนวทางการพัฒนา  
1.8 ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอ้านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว เชื่อมโยงเส้นทาง

การท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว 
 
เป้าประสงค์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และวิสาหกิจชุมชน 

ตัวช้ีวัด :  
1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และวิสาหกิจชุมชน 

แนวทางการพัฒนา  
   2. ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP และหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถีวิสาหกิจชุมชน และ ผลิตภัณฑ์

ทางวัฒนธรรม (C-POT) 
 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2: พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
เป้าประสงค์ที่ 1 การค้าการลงทุน มีการขยายตัวเพ่ิมมากข้ึน 

ตัวช้ีวัด :  
1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผู้ประกอบการนิติบุคคล 

  2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดน 
2.1 พัฒนาระบบ Logistic เพื่อรองรับการเปิดด่านสู่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา , 

กลุ่ม BIMSTEC, และกลุ่ม ASEAN 



2.2 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน และยกระดับให้เป็นจุดผ่าน
แดนถาวร 
2.3 ส่งเสริมพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน 
2.4 ยกระดับความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเพ่ือการค้า การท่องเที่ยว วัฒนธรรม 

การศึกษา สาธารณสุข และเปิดประตูสู่ตะวันตก 
2.5 พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : ยกระดับคุณภาพชีวิต แก้ไขปัญหาความยากจน และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
เป้าประสงค์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนให้ครัวเรือนผ่านเกณฑ์ จปฐ. 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละท่ีลดลงของจ้านวนครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. 
แนวทางการพัฒนา  

3.1 ส่งเสริมครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ที่สามารถพัฒนาได้ให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน โดยการส่งเสริม
อาชีพด้านการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ประมง ค้าขาย หัตถกรรม อุตสาหกรรม บริการ และด้านอื่น ๆ ภายใต้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
เป้าประสงค์ที่ 2 เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ และการมีงานทำของ
นักเรียนและนักศึกษา 

ตัวชี้วัด  
1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 

(O-NET) ทุกระดับชั้น ในแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 ขึน้ไป__ 
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการเรียนต่อของผู้เรียนแต่ละระดับเพ่ิมขึ้น 
3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของคนอายุ 15-60 ปีเต็ม อ่านออก/เขียนไทยได ้
4. ประชากรวัยแรงงาน อายุ 15 – 59 ปี มีจ้านวนปีการศึกษาเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 
5. อัตราการได้งานท้า/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สำเร็จการศึกษา (ไม่นับศึกษาต่อ)ภายใน

ระยะเวลา 1 ปี เพ่ิมข้ึน 
แนวทางการพัฒนา  

3.2 พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทั้งในและนอกระบบ โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
3.3 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับ เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 
3.4 พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สภาพแวดล้อม สิ่งอ้านวยความสะดวกทางการศึกษา และส่งเสริม

เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
3.5 เพ่ิมโอกาสและพัฒนาทักษะในการท้างานเพ่ือการมีงานท้าให้กับนักศึกษา และเยาวชน 
 
 
 
 
 

 



เป้าประสงค์ที่ 3 ประชาชนได้รับการบริการภาครัฐอย่างทั ่วถึงและภาครัฐ  มีการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวช้ีวัด  
1. อัตราตายทากรกแรกเกิด ไม่เกิน 3.8 ต่อ การเกิดมีชีพ 1,000 คน 
2. อัตราส่วนตายมารดาไทย ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ไม่เกิน 17 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
3. ร้อยละของหญิงตังครรภ์ที่ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก เมื่ออายุครรภ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 

12 สัปดาห์ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60 
4. ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง ได้รับการดูแลตาม care plan ร้อยละ 80 
5 .ผู้พิการเข้าถึงบริการสุขภาพ ร้อยละ 80 
6. อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ ไม่เกิน 6.3 ต่อ แสนประชากร 
7. อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ไม่เกิน 23.2 ต่อประชากรแสนคน 
8. อัตราป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรีย ลดลงร้อยละ 5 จากค่ามัธยฐาน ย้อนหลัง 5 ปี 
9. โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ ขัน้ที่ 3 ร้อยละ 80 
10. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาวระดับ 

5 ดาว ร้อยละ 80 
11. ร้อยละของครอบครัวยากจนได้รับบริการสวัสดิการสังคม 
12. จ้านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ข้าราชการมีจิตใจสะอาด มีจิตบริการ 
 

แนวทางการพัฒนา  
3.6 พัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข และระบบการให้บริการที่มีคุณภาพ 
3.7 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสังคม และส่งเสริมให้ผู ้ด้อยโอกาส ผู้พิการผู้สูงอายุ ได้รับ

บริการภาครัฐอย่างท่ัวถึง 
  3.8 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

3.9 พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยและอุบัติเหตุทางถนน 
3.10 ส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบุคลากร

ภาครัฐ โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรภาครัฐมีจิตใจสะอาด มีจิตบริการ 
 

เป้าประสงค์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งให้กับบุคคล ครอบครัว และชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืนโดยการสืบ
ทอดศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเน้นคุณธรรมจริยธรรม 

ตัวชี้วัด: ร้อยละ 80 ของจ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสืบทอดทางศาสนา ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่น กลุ่มชาติพันธุ์ มีความพึงพอใจ 

แนวทางการพัฒนา  
1.1 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ ศาสนาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของกลุ่มชาติพันธ์ 
 
 

 



เป้าประสงค์ที่ 5 การดาเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โครงการตามพระราชดาริโครงการหลวง 
และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง เพื่อขยายผลสู่ชุมชน/หมู่บ้าน และสถานศึกษาในพื้นที่ 

ตัวช้ีวัด : จ้านวนที่เพ่ิมข้ึนของชุมชน/หมู่บ้าน สถานศึกษา ที่ได้รับการขยายผลการเรียนรู้ 
ตามแนวพระราชดำริและโครงการหลวง 

แนวทางการพัฒนา  
3.11 ขยายผลการเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิโครงการ 
3.12 ตามพระราชดำริ โครงการหลวง และโครงการพัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงสู่พ้ืนที่

เป้าหมาย 
 

เป้าประสงค์ที่ 6 ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและเพ่ิมมูลค่า ยกระดับสู่มาตรฐาน 
ตัวช้ีวัด:  

1. จ้านวนแปลง/ฟาร์ม/ผลิตภัณฑ์เกษตรได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆเพ่ิมข้ึน 
2. รายได้ที่เพ่ิมข้ึนจากการจ้าหน่ายสินค้าเกษตรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชม 

แนวทางการพัฒนา  
3.13 ส่งเสริมการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและเพ่ิมมูลค่า 

 
เป้าประสงค์ที่ 7 การยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานทั้งในและนอกระบบเพ่ิมข้ึน 

ตัวช้ีวัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแรงงานทั้งในและนอกระบบได้รับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพและฝีมือแรงงาน 
แนวทางการพัฒนา  

3.14 ส่งเสริมการเพ่ิมด้านทักษะอาชีพและฝีมือแรงงานของแรงงานทั้งในและนอกระบบ 
แนวทางการพัฒนา  

3.15 ส่งเสริมการมีงานท้า การสร้างรายได้ของแรงงานทัง้ในและนอกระบบ 
 
เป้าประสงค์ที่ 8 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้า ให้เหมาะสมต่อสภาพพ้ืนที ่

ตัวช้ีวัด : จ้านวนโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งน้าที่ได้รับการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนา  

3.16 ส่งเสริมพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม ไฟฟ้า แหล่งน้ำให้เหมาะสมกับพ้ืนที ่
 

เป้าประสงค์ที่ 9 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
ตัวช้ีวัด:  

1. ร้อยละการใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมข้ึน 
2. ร้อยละของปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง 

แนวทางการพัฒนา  
3.17 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน 
 
 
 
 



ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : การจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้คนอยู่
ร่วมกับป่าอย่างย่ังยืน 
เป้าประสงค์ที่ 1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืน 

ตัวชี้วัด  
1. ร้อยละของพ้ืนที่ป่าที่คงสภาพ 
2. จำนวนวันที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 10) เกินมาตรฐานลดลง 
3. จำนวนจุดความร้อน (Hotspot) ลดลง 
4. ปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลัก 

วิชาการเพ่ิมข้ึน 
แนวทางการพัฒนา  

4.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พัฒนา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  

4.2 ป้องกันและรักษาป่าที่สมบูรณ์ให้คงสภาพ 
แนวทางการพัฒนา  

4.3 ป้องกันและแก้ไขไฟป่าหมอกควันโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
แนวทางการพัฒนา  

4.4 บริหารจัดการในระบบ single command ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน 
แนวทางการพัฒนา  

4.5 ส่งเสริมการบริหารจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชนและขยะอันตรายต้นทาง  และส่งเสริม
ให้เป็นเมืองปลอดขยะ 

 
เป้าประสงค์ที่ 2 ประชาชนมีความมั่นคงในที่ดินท้ากิน และอาศัยอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด :  
1. ร้อยละการเพิ ่มขึ้นของการมีส่วนร่วมของประชาชน การอนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ร้อยละของการจัดสรรที่ดินท้ากินให้แก่ชุมชน (คทช.) 

แนวทางการพัฒนา  
4.6 ส่งเสริมและพัฒนาให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุลและยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนา  
4.7 การจัดสรรที่ดินท้ากินให้แก่ชุมชน (คทช.) 
 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงภายในและความม่ันคงตามแนวชายแดน 
เป้าประสงค์ที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความปรองดอง 
สมานฉันท์ให้เกิดข้ึนในสังคม 

ตัวช้ีวัด :  
1. จ้านวนกิจกรรมการจัดงานเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
2. จ้านวนกิจกรรมจิตอาสา และกิจกรรมการบ้าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ 

 



แนวทางการพัฒนา 
5.1 ส่งเสริมการปกป้องสถาบันและการปรองดองสมานฉันท์ 

แนวทางการพัฒนา  
5.1 ส่งเสริมการดำเนินการของจิตอาสาและการบ้าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
 

เป้าประสงค์ที่ 2 หมู่บ้าน/ชุมชน/สถานประกอบการ/โรงเรียน ปลอดจากยาเสพติด 
ตัวช้ีวัด :  

1.ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ้านวนหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด 
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ นของสถานประกอบการสีขาวและโรงเรียนปลอดยาเสพติด 

แนวทางการพัฒนา  
5.3 สนับสนุนป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

เป้าประสงค์ที่ 3 สร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ตัวช้ีวัด : ร้อยละท่ีลดลงของการเกิดคดีประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เทียบกับค่าย้อนหลัง 3 ปี 
แนวทางการพัฒนา  

5.4 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางการพัฒนา  

5.5 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
 

เป้าประสงค์ที่ 4 หมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหมู่บ้านยามชายแดนสามารถ
พ่ึงพาตนเองได ้

ตัวช้ีวัด : จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อความมั่นคง 
แนวทางการพัฒนา  

5.6 ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาเพ่ือความมั่นคงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหมู่บ้าน
ยามชายแดน 

 
เป้าประสงค์ที่ 5 แก้ไขปัญหาบุคคลไร้สัญชาติ 

ตัวชี้วัด: ร้อยละจ้านวนบุคคลที่ได้รับการแก้ไขปัญหาจากจ้านวนผู้มีสิทธิ์ยื่นขอสัญชาติและสถานะเข้า
เมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย 

แนวทางการพัฒนา  
5.7 เร่งรัดการกำหนดสถานะบุคคลตามกฎหมาย 
 

เป้าประสงค์ที่ 6 ป้องกันและสร้างเครือข่ายเตือนภัยและบรรเทา เพ่ือลดผลกระทบจากสาธารณภัย 
ตัวชี้วัด : ร้อยละของเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้รับการทบทวน 
แนวทางการพัฒนา  
5.4 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

 



2) ข้อมูลสภาพทั่วไปของจังหวัด แม่ฮ่องสอน 
ข้อมูลการปกครอง และประชากร 

จังหวัดแม่ฮ่องสอนแบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 45 ตำบล 415 หมู่บ้าน และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 50 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 
1 แห่ง เทศบาลตำบล 6 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 42 แห่ง 
ตารางท่ี 1 การแบ่งการปกครองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ที ่ จังหวัด/อำเภอ พื้นที่(ตร.กม) ตำบล หมู่บ้าน อบจ. ทม. ทต. อบต. 
1. อ.เมือง

แม่ฮ่องสอน 
2,483.115 7 86 1 1 - 6 

2. อ.ขุนยวม 1,698.312 6 43 - - 1 6 
3. อ.ปางมะผ้า 798.375 4 38 - - - 4 
4. อ.ปาย 2,244.700 7 62 - - 1 7 
5. อ.แม่ลาน้อย 1,456.645 8 69 - - 1 8 
6. อ.แม่สะเรียง 2,587.425 7 77 - - 3 5 
7. อ.สบเมย 1,412.687 6 58 - - - 6 

ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
ประชากร 

จากข้อมูลประชากร ปี 2562 (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562) จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีประชากรทั้งสิน 
283,566 คน เป็นชาย 144,145 คน เป็นหญิง 139,421 คน และมีจ้านวนบ้านทั ้งสิน 111,245 หลัง ความ
หนาแน่นของประชากร เท่ากับ 22.36 คน ต่อตารางกิโลเมตร 

 
ตารางท่ี 2 สถิติประชากรของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2562 

ที ่ จังหวัด/อำเภอ ประชากร จำนวนบ้าน
(หลัง) 

ความหนาแน่น 

รวม ชาย หญิง 
จ.แม่ฮ่องสอน 283566 144145 139421 111245 22.36 

1 อ.เมือง
แม่ฮ่องสอน 

63,025 31,797 31,228 21,995 25.38 

2 อ.ขุนยวม 23,388 11,967 11,421 7,362 13.77 
3 อ.ปางมะผ้า 38,748 20,042 18,706 14,326 48.53 
4 อ.ปาย 55,427 27,945 27,482 20,777 24.69 
5 อ.แม่ลาน้อย 36,269 18,297 17,972 10,390 24.90 
6 อ.แม่สะเรียง 45,127 22,950 22,177 16,484 17.44 
7 อ.สบเมย 21,582 11,147 10,435 8,121 15.28 

ที่มา : ข้อมูลจำนวนประชำกรจากกที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2562) 

 
 



ประชากรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ คนไทยเชื้อสายไทยใหญ่ อพยพ 
มาจากรัฐฉานซึ่งเป็นบ้านเมืองเดิมในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ 
1) กะเหรี่ยง เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประชากรมากที่สุดของชาวไทยภูเขา  คือ ประมาณร้อยละ 79.3             

จะตั้งถ่ินฐานอยู่ทุกอำเภอ ปาดอง หรือกะเหรี่ยงคอยาว ปัจจุบันมีอยู่ที่บ้านในสอยบ้านน้ำเพียงดิน และบ้านห้วย
เสือเฒ่าในเขตอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนนอกจากนี้ ยังมีกะเหรี่ยงกลุ่มย่อยที่อพยพเข้ามาจากประเทศเมียนมา คือ 
กะเหรี่ยงแดง, กะยัน อาศัยอยู่ในบ้านในสอย บ้านห้วยเสือเฒ่า อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 

2) ลาหู่ หรือ มูเซอ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ลาหู่แดง และลาหู่ดำ ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่อำเภอปางมะ
ผ้า, อำปาย และอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 

3) ลีซ ูหรือ ลีซอ พบได้ใน อำเภอปาย และ อำเภอปางมะผ้า 
4) ลัวะ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยในดินแดนล้านนารวมถึงแม่ฮ่องสอนมาตั้งแต่โบราณปัจจุบันชาวลัวะ

อพยพขึ้นไปอยู่บนพื้นที่ภูเขาสูงตั้งชุมชนเป็นแนวยาวไปตามสันเขา  พบได้มากที่เขตรอยต่ออำเภอแม่ลาน้อย               
กับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

5) ม้ง เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประชากรน้อยที่สุดในแม่ฮ่องสอนแต่กระจายอยู่ทุกอำเภอแบ่งออกเป็น  2 
กลุ่ม คือม้งขาวและม้งลายซึ่งเรียกจากสีกระโปรงของผู้หญิงชาวม้ง 

6) จีนยูนนาน (จีนฮ่อ) เป็นกลุ่มชาวจีนที่เป็นอดีตทหารกองพล 93 ที่หนีภัยทางการเมืองเข้ามาใน
ประเทศไทยอยู่ที่อำเภอปาย อำเภอปางมะผ้า และ อำเภอเมืองบางแห่งตั้งเป็นชุมชนถาวรมีเฉพาะชาวจีนฮ่อ
เท่านั้น เช่น หมู่บ้านสันติชล อำเภอปายและหมู่บ้านรักไทย อำเภอเมือง เป็นต้น 

7) ปะโอ อพยพเข้ามาจากรัฐฉาน ปัจจุบันมีถิ่นอาศัยอยู่บ้านห้วยมะเขือส้ม ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอ
เมืองแม่ฮ่องสอน 

ศาสนา ประชากรจังหวัดแม่ฮ่องสอนนับถือศาสนาพุทธมากที่สุด  ร้อยละ 74.44 รองลงมา คือ คริสต์
ร้อยละ 25.32 อิสลาม ร้อยละ 0.21 และซิกส์ ฮินดู อ่ืนๆ ร้อยละ 0.03 
 

(ที่มา : รายงานคุณภาพชีวิตของคนแม่ฮ่องสอน ปี 2562 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน)__ 
 

1) การคมนาคม 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 924 กิโลเมตร มีการคมนาคม 2 เส้นทางคือ 

ทางบก โดยมีถนนสายหลัก จ้านวน 4 เส้นทาง คือ ทางหลวงหมายเลข 108 (เชียงใหม่ - ฮอด -แม่สะเรียง - 
แม่ฮ่องสอน)ทางหลวงหมายเลข 1095 (เชียงใหม่ - แม่แตง - ปาย - แม่ฮ่องสอน) ทางหลวงหมายเลข 105 (แม่
สอด - แม่สะเรียง -แม่ฮ่องสอน) และ ทางหลวงหมายเลข 1263 (เชียงใหม่ - แม่แจ่ม - ขุนยวม - แม่ฮ่องสอน) 
นอกจากนี ้ยังมีถนนสายรองเชื่อมระหว่างเส้นทางหลัก อยู่ในความดูแลของสำนักงานแขวงทางหลวงชนบท ถนน
เชื่อมโยงระหว่างตำบล หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถนนเชื่อมโยงเส้นทางไปจุด
ผ่อนปรนการค้าชายแดนทั้ง 5 แห่ง และถนนเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติในพ้ืนที่ทั้ง 7 อำเภอ มี
สภาพถนนเป็นถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรัง มีสภาพชำรุดทรุดโทรมเป็นช่วง ๆ และคดเคี้ยว
ตลอดเส้นทาง 

 
ทรัพยากรป่าไม้ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเนื้อที่ท้ังหมด 7,987,808.27 ไร่ มีพื้นที่ป่าตามกฎหมาย 
7,849,640 ไร่ พื้นที่ป่าสมบูรณ์ 6,860,611.94 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 85.99 (ข้อมูลกรมป่าไม้ 2561) 



ภูมิประเทศของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีลักษณะเป็นทิวเขาสลับซับซ้อน ที่มีความสูงจากน้าทะเลปานกลาง
ตั้งแต่100 - 2,000 เมตร เป็นพื้นที่ป่าไม้ตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีทิวเขาเรียงตามแนวทิศเหนือและทิศใต้
ขนานกัน ทิวเขาที่สำคัญ คือ ทิวเขาแดนลาว อยู่ทางตอนเหนือสุดของจังหวัด เป็นแนวแบ่งเขตแดนประเทศไทย
กับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และ ทิวเขาถนนธงชัย ประกอบด้วยทิวเขาเรียงขนานกัน3 แนว คือ 
ทิวเขาถนนธงชัยตะวันตก เป็นแนวเขตแดนประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาทิวเขาถนนธงชัย
กลาง อยู่ระหว่างแม่น้ำยวมและแม่น้าแม่แจ่ม และทิวเขาถนนธงชัยตะวันออก เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างจังหวัด
แม่ฮ่องสอนกับจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งยังเป็นที่ตั้งของยอดเขาที่สูงที่สุด คือ ยอดเขาแม่ยะอยู่ในเขตพ้ืนที่อำเภอปาย 
มีความสูงจากระดับน้าทะเลประมาณ 2,005 เมตร ประเภทของป่าไม้ที่พบในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีทั้งป่า
ชนิดไม่ผลัดใบ ได้แก่ ป่าดงดิบชื้น ป่าดงดิบเขา และป่าสน และป่าชนิดผลัดใบ ได้แก่ ป่าผสมเบญจพรรณ และ
ป่าเต็ง-รัง นอกจากนี้ ยังพบป่าไร่ร้างและป่าไร่เลื่อนลอย พืชพันธุ์ไม้ในป่าส่วนใหญ่เป็นไม้มีค่า เช่น ไม้สัก ไม้เต็ง
รัง ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้ชิงชัง ไม้มะค่าโมง ไม้รกฟ้า ไม้ยมหอม ไม้ตะเคียนทอง ไม้ตะเคียนหนู ไม้เต็ง ไม้รัง ยาง
เหียง ไม้พลวง ไม้ตะแบก ฯลฯพืชพันธุ์ไม้ที่มีอยู่ทั่วไป ได้แก่ ไม้ไผ่ ผักหวานป่าต้นคราม ผักกูด ผักกูดดอย ผัก
พ่อค้า ดอกอาว (กระเจียว) สาบแล แคป่า เพกา ปู่ย่า ผักแว่น ผักหนามผักเฮือด ผ่า เพี้ยฟาน ฟักข้าว มันปลา 
(มันปู) เตา(สาหร่ายน้าจืด) อ่องลอด (ดอกหิน) สมอไทย มะขามป้อมพืชพันธุ์ไม้เฉพาะ มีผักส้มปี้ (หัวแหวน) 
ผักหนามโค้ง (หมากลม) ดอกดิน เป็นต้น สัตว์ป่าที่พบได้แก ่เลียงผากวางป่า เก้ง หมูป่า วัวแดง กระทิง เสือโคร่ง 
กระต่ายป่า กระรอก กระแต ชะนี นกกว่า 120 ชนิด สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมประมาณ 30 ชนิด สัตว์สะเทินน้า
สะเทินบก 5 ชนิด สัตว์เลื้อยคลายประมาณ 30 ชนิด ปลาน้าจืดประมาณ 30 ชนิด และแมลงกว่า 200 ชนิด 

ที่สำคัญจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผืนป่าสักท่ีประชาชนแม่ฮ่องสอนหวงแหน คือ “ป่าสักนวมินทรราชินี”เนื้อ
ที่รวม 497.2 ตารางที่กิโลเมตร หรือ 310,725 ไร่ เป็นไม้สักมีลักษณะดี ขนาดใหญ่ล้าต้นเปลาตรงอัตราการ
เจริญเติบโตสม่ำเสมอ สภาพป่ามีความสมบูรณ์ สามารถเจริญเติบโตได้ดีในพ้ืนที่สูงกว่า 1,000 เมตรจากระดับน้า
ทะเล และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถแล้ว ทรงรับโครงการอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมไม้สักและพัฒนา
คุณภาพชีวิตราษฎรบริเวณป่าลุ่มน้าของ-ลุ่มน้าปาย อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอนไว้เป็นโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ เนื่องจากผืนป่าสักดังกล่าวมีความหลากหลายทางชีวภาพเหมาะสมสำหรับศึกษาวิจัย  
พัฒนาพันธุ์ไม้สัก และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ เช่น การล่องแก่งชมป่าสัก 
เป็นต้น 

 
พื้นที่ป่าไม้ 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเนื้อที่ทั้งหมด 7,987,808.27 ไร่ มีพื้นที่ป่าตามกฎหมาย7,849,640 ไร่ พื้นที่ป่า
สมบูรณ์ 6,860,611.94 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 85.99 (ข้อมูลกรมป่าไม้ 2561)พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 4,113,154.57 ไร่ 
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 3,734,723 ไร่ พื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดินจ้านวน 128,399.52 ไร่ 
พ้ืนที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ ส.ป.ก. 17,542 ไร่ พ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนฯ 48,502 ไร่ 
 
2) พื้นที่เกษตร 
                 พื้นที่การเกษตร 311,766 ไร่ โดยเป็นการเพาะปลูกข้าว 174,992 ไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 73,111 
ไร่ ถั่วเหลือง 30,137 ไร่ กระเทียม 18,934 ไร่ กะหล่ำปลี 9,171 ไร่ กาแฟอาราบิกา 6,469 ไร่ส้มเขียวหวาน 
1,022 ไร่ ถั่วลิสง 1,878 ไร่ บุก 1,456 ไร่ งาขาว 789 ไร่ และงาดำ 809 ไร่ นอกจากเหนือจากนี้ เป็นการเกษตร
อ่ืนๆ 
 



ส่วนที่ 2 ประเด็นการพัฒนา 
2.1 บทวิเคราะห์การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยใช้ 

เครื่องมือการวิเคราะห์ทางการบริหาร SWOT ดังนี้ 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. มีทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และ มีความ 
หลากหลายทางชีวภาพ 
2. มีแหล่งท่องเที ่ยวทางธรรมชาติ  วัฒนธรรม และ
ประวัติศาสตร์ที่หลากหลาย กระจายอยู่ทุกอำเภอ 
3. มีทุนทางวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม-ประเพณี ศาสนา 
และความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ ที่โดดเด่น และมี 
เอกลักษณ์ 
4. มีโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจ้านวนมาก และ
เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ที่สำคัญ 
5. มีพื้นที่ชายแดนติดต่อกับประเทศเมียนมาทุกอำเภอ
ติดกับ 3 รัฐ คือ รัฐฉาน รัฐคะยา และรัฐกระเหรี่ยง 
6. มีทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้กรุงเนปิดอร์เมืองหลวงใหม่ของ
ประเทศเมียนมา 220 กิโลเมตร และสามารถเข้าสู่เมือง
สำคัญทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว คือ เมืองลอยก่อ 
เมืองมัณฑะเลย์ เมอืงตองอ ูเมืองทันเว เป็นต้น 
7. มีจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน จ้านวน 5 แห่ง คือ ด่าน
ห้วยต้นนุ่น อำเภอขุนยวม ด่านเสาหิน ด่านแม่สามแลบ
อำเภอแม ่สะเร ียง  ด ่านน ้าเพ ียงด ิน  อำเภอเม ือง
แม่ฮ ่องสอนเข้าสู ่เมืองลอยก่อ  รัฐคะยา ด่านห้วยผึ้ง 
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เข้าสู่เมืองตองยี รัฐฉาน 
8. มีผลิตภัณฑ์และสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาของแต่ละ 
ชนเผ่ามีความเป็นเอกลักษณ์ 
9. ประชาชนมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย สงบสุข เป็นเมืองน่าอยู่ 
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10. มีพืชทางเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น กระเทียม ถั่วเหลือง 
11. มีอัตราเงินเฟ้อ การว่างงาน ปริมาณขยะ และคดียา 
เสพติดต่อ 
12. มีแหล่งน้ำที่เป็นธรรมชาติและสะอาด 
13. สภาพภูมิอากาศเอ้ืออำนวยต่อการปลูกพืชโอกาส 
เช่น ถั่วลายเสือ กาแฟ โกโก้ 

1. สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาและพื้นที่สูงเป็น
อุปสรรคในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะ
เส้นทางคมนาคมและสาธารณูปโภค 
2. พื้นที่ในการท้าเกษตรมีน้อย 
3. พื้นที ่ส ่วนใหญ่เป ็นเขตป่าอนุร ักษ์  และป่าสงวน
แห่งชาติ ท้าให้การพัฒนาเป็นไปอย่างจ้ากัด 
4. ฤดูกาลท่องเที ่ยวมีระยะสั้น นักท่องเที ่ยวนิยมมา
ท่องเที่ยวในห้วงฤดูหนาว (พ.ย. – ก.พ.) ของทุกปี 
5. การขยายตัวทางเศรษฐกิจและรายได้เฉลี่ยต่อหัวของ
ประชาชนอยู่ในเกณฑ์ต่ำ สัดส่วนคนจนมากที่สุดของ 
ประเทศ 
6. ขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม 
7. การเข ้ าถ ึ งบร ิการทางการแพทย ์ย ั ง ไม ่ท ั ่ วถึ ง
โรงพยาบาลยังไม่ผา่นเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน HA ตามที่ 
กำหนด อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ และอัตราทารกตาย
ต่อการเกิดมีชีพ เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
8. สัดส่วนผู้อยู่ในระบบประกันสังคม ผลิตภาพแรงงาน 
และการเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ตยังน้อยมาก 
9. มีปัญหาหมอกควันไฟป่าจากการเผาป่า 
10. ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญในด้านประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัด 
11. ระดับคะแนน O-Net มีค่าคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์
มาตรฐานของประเทศ 
12. เด็ก และเยาวชน มีฐานะยากจน ขาดโอกาสทาง
การศึกษา 
13. ขาดการพัฒนาไกด ์น ้าเท ี ่ยว  ผ ู ้ประกอบการที่
เก่ียวข้องโดยเฉพาะภาษา 
14. มีบุคคลไร้สัญชาติ ซึ่งเป็นประชากรแฝงในพื้นที่เป็น
จ้านวนมาก 

 
 
 
 



โอกาส อุปสรรค 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2580) 
เปิดโอกาสและสนับสนุนการพัฒนาด้านต่างๆ อย่าง 
หลากหลาย ประกอบด้วย  
• ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความมั่นคง 
• ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการ

แข่งขัน 
• ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ

คน 
• ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาค

ทางสังคม 
• ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
• ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและ 
• พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
2. แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 
1.ความมั่นคง  
2.การต่างประเทศ  
3.การเกษตร 
4.อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
5.การท่องเที่ยว 
6.พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  
7.โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล  
8.ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ยุคใหม ่ 
9.เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
10.การเปลี่ยนแปลงค่านิยมและวัฒนธรรม  
11.ศักยภาพคนตลอดช่วง  
12.การพัฒนาการเรียนรู้  
13.การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี  
14.ศักยภาพการกีฬา  
15.การเสริมสร้างพลังทางสังคม  
16.เศรษฐกิจฐานราก  
17.ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม  
18.การเติบโตอย่างยั่งยืน 
19.การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ  
20.การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  
21.การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
22.กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

1. กระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่รวดเร็ว กระแส 
บริโภคนิยมและกระแส วัฒนธรรมจากภายนอก ส่งผล 
กระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนท้องถิ่น 
2. ผลกระทบจากหมอกควันไฟป่าจากประเทศเพื่อนบ้าน 
3. ผลกระทบจากปัญหาการลักลอบน้าเข้ายาเสพติดตาม 
แนวชายแดน แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิด 
กฎหมาย 
4. ภาวะเศรษฐกิจของโลกและประเทศ ส่งผลให้ต้นทุน
การผลิตมีแนวโน้มสูงขึ้น เช่น น้ำมัน ไฟฟ้า เกิดปัญหาค่า
ครองชีพ 
5. การเกิดภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ดินโคลนถล่ม             
โรคระบาด เป็นต้น 
6. ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ือต่อการพัฒนา โดยเฉพาะ 
กฎหมายเก่ียวกับพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และป่าสงวนแห่งชาติ 



23.การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 
3. แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน 
1.ด้านการเมือง  
2.ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
3.ด้านกฎหมาย  
4.ด้านกระบวนการยุติธรรม 
5.ด้านเศรษฐกิจ 
6.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
7. ด้านสาธารณสุข 
8.ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ  
9.ด้านสังคม 
10.ด้านพลังงาน  
11.ด้านการป้องก ันและปราบปรามการทุจร ิตและ
ประพฤติมิชอบ 
 
4. แผนพัฒนาฉบับที่ 12 (2560 – 2564) 
1.การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
2.การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม  
3.การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 
4.การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื ่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
5. การเสริมสร้างความมั ่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน  
6.การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
7.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8.การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
9.การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
 
5. นโยบายสำคัญของรัฐบาล 
1.การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2.การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ 
และความสงบสุขของประเทศ  
3.การท้านุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
4.การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก  
5.การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขัน
ของไทย  



6.การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่
ภูมิภาค  
7.การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  
8.การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพ
ของคนไทยทุกช่วงวัย  
9.การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
10.การฟ ื ้ นฟ ูทร ัพยากรธรรมชาต ิและการร ักษา
สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  
11.การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
12.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
 
6. 12 เรื่องนโยบายเร่งด่วน ประกอบด้วย 
1.แก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตประชาชน  
2.ปรับปรุงระบบสวัสดิการ  
3.มาตรการเศรษฐกิจ  
4.ช่วยเหลือเกษตรกร 
5.ยกระดับศักยภาพแรงงาน  
6.วางรากฐานเศรษฐกิจ 
7.เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21  
8.แก้ปัญหาการทุจริต 
9.แก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุข  
10.พัฒนาระบบให้บริการประชาชน  
11.มาตรการรองรับภัยแล้งอุทกภัย 
12.สนับสนุนการศึกษา รับฟังความคิดเห็น เพื่อแก้ไข 
รัฐธรรมนูญ 
 
7. 15 ประเด็นเร่งด่วน 5 ปีแรก ประกอบด้วย 
1.ตำบลมั่นคั่ง ยั่งยืน  
2.แก้ไขปัญหาความมั่นคงเร่งด่วน  
3.แก้ปัญหาทุจริต  
4.บริหารจัดการน้าและมลพิษ 
5. .การท้างานภาครัฐ  
6.สภาพแวดล้อมรัฐ  
7.สังคมสูงวัย 
8.คนและการศึกษา  
9.เศรษฐกิจฐานราก  
10.บริการสาธารณสุข 
11.กระจายศูนย์กลางความเจริญ  
12.EEC+SEC  



13.การพัฒนา 
ระบบโลจิสติกส์  
14.การท่องเที่ยว  
15.อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ 
 
8. ยุทธศาสตร์ภาคเหนือ ประกอบด้วย 
1.พัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่อเนื่องให้มี 
คุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยนื และกระจาย
เศรษฐก ิจพ ิ เศษ  และการเช ื ่อมโยงก ับอน ุภ ูม ิภาค 
GMSBIMSTEC และ AEC เพื ่อขยายฐานเศรษฐกิจของ
ภาค 
2.ใช้โอกาสจากเขตแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่าง
ยั่งยืน 
3.ยกระดับเป็นฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์และเกษตร 
ปลอดภัยเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้าง 
มูลค่าเพิ่มสูง  
4.พัฒนาคุณภาพชีว ิตและแก้ไขปัญหาความยากจน
พัฒนาระบบดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของครอบครัว
และชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานภาคบริการ  
5.อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบ
บริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมและเชื ่อมโยงพื้นที่
เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและประโยชน์ทั่วถึง รวมทั้งต่อ
ยอดการผลิตสินค้าและบริการที่มี 
ศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรม  
 
9. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 
มีประเด็นการพัฒนา ได้แก ่ 
1. พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่เน้น
ความโดดเด่นและเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มการท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัด  
2. เพิ่มศักยภาพการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน  
3. พัฒนาเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภัย เกษตรแปรรูปที่
มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม 
4. บริหารจัดการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
5.พัฒนาการด้านสุขภาวะ (wellness) แบบองค์รวม
มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา เช่น 
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำอิระวะดี- 



เ จ้า พ ร ะ ย า -แ ม่โ ข ง ( Aeyawadee-Chaopraya-
MekongEconomic Coorperation : ACMECS) ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่น้าโขง 6 ประเทศ 
(Greater MekongSubregion: GMS) ก า ร พ ั ฒ น า
เศรษฐก ิ จสามฝ ่ าย  อ ิน โดน ี เซ ี ย -มา เล เซี ย -ไทย 
(Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: 
IMT-GT) ป ร ะ ช าค ม เ ศ ร ษฐก ิ จ อ า เ ซ ี ย น  (ASEAN 
EconomicCommunity: AEC) และกลุ่ม BIMSTEC 
11. การเปิดประเทศของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

 
กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงแก้ไข 

1. สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม ่เพิ่มศักยภาพการพัฒนาและ
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่ง
อ้านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว (S2-4, O1-9) 
2. ฟื้นฟู อนุรักษ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต 
วัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของกลุ ่มชาติพันธุ์  และการ
ท่องเที ่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (S3, O1-9)ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในโครงการตามพระราชดำริวนเกษตร เกษตร
ปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
(S2-4, O1-9) 
4. พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
(S3, O1-9) 
5. พัฒนาระบบการบร ิหารจ ัดการ  และบูรณาการ
เครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว (S2-4, O1-9) 
6. พัฒนาระบบ Logistic เพื ่อรองรับการเป ิดด ่านสู่
ประเทศ 
เมียนมา, กลุ่ม BIMSTEC, และกลุ่ม ASEAN (S6-7, O1-
11) 
7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน 
และยกระดับให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร (S6, O1-11) 
8. ส่งเสริมพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน 
(S6-7, O1-11) 
9. ยกระดับความสัมพันธ์กับประเทศเพื ่อนบ้านเพื่อ
การค้า การท่องเที่ยว วัฒนธรรม การศึกษา สาธารณสุข 
และเปิดประตูสู่ตะวันตก (S5-7, O1-11) 
10. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่ 
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ของกลุ่มชาติพันธ์* (S3, O1-9) 
11. ขยายผลการเร ียนรู้ โครงการอ ันเน ื ่องมาจาก
พระราชดำริโครงการตามพระราชดำริ โครงการหลวง 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร และยกระดับผู้ประกอบการ 
ด้านการท่องเที่ยว (W13, O1-9) 
2. ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP วิสาหกิจชุมชน และ 
C-POTด้านการท่องเที่ยว (W6, O1-9) 
3. พัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขัน
ได้(W6, O1-9) 
4. ส่งเสริมครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ที่สามารถพัฒนาได้
ให้มีรายได้เพิ่มข้ึน โดยการส่งเสริมอาชีพด้านการปลูกพืช 
เลี้ยงสัตว์ประมง ค้าขาย หัตถกรรม อุตสาหกรรม บริการ 
และด้านอ่ืน ๆ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(W5, O1-9) 
5. พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนทั้งในและนอกระบบ โดย 
บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน (W12, O1-9) 
3.5 เพิ่มโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับ เพื่อรองรับการ
เป็นประชาคมอาเซียน (W12, O1-9) 
6. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สภาพแวดล้อม สิ่ง
อำนวยความสะดวกทางการศ ึกษา  และส ่ง เสริม
เทคโนโลยีที่ทันสมัย(W11, O1-9) 
7. เพิ่มโอกาสและพัฒนาทักษะในการท้างานเพื่อการมี
งานทำให้กับนักศึกษา และเยาวชน (W12, O1-9) 
8. พัฒนาบ ุคลากรด ้านสาธารณสุข  และระบบการ
ให้บริการที่มีคุณภาพ (W7, O1-9) 
9. ส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ได้รับบริการ
ภาครัฐอย่างทั่วถึง (W12, O1-9) 
10. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื ่อการพัฒนา
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (W1- O1-4) 
11. ส่งเสริมการเพิ่มด้านทักษะอาชีพและฝีมือแรงงาน
ของแรงงานทั้งในและนอกระบบ* (W8- O1-11) 
12. ส่งเสริมการมีงานท้า การสร้างรายได้ของแรงงาน 



และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสู่พื้นที่
เป้าหมาย*(S4 ,O1-11) 
12. ส่งเสริมการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและเพิ่ม
มูลค่า 
(S 10 , O1-11) 
13. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (S1 , O1-11) 
14. ป้องกันและแก้ไขไฟป่าหมอกควันโดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน (S1 , O1-11) 

 

ทั้งในและนอกระบบ* (W8- O1-11) 
13. ส่งเสริมและติดตามสถานประกอบกิจการด้านการ 
คุ้มครอง การจ้างงาน และความปลอดภัยในการท้างานที่ 
ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย (W8- O1-11) 
14. ส่งเสริมพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม ไฟฟ้า
แหล่งน้า ให้เหมาะสมกับพื้นที่ (W1- O1-11) 
15. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนและ
การอนุรักษ์พลังงาน (W1- O1-11) 
16. ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงอัน
เนื ่องมาจากพระราชดำริ และหมู ่บ ้านยามชายแดน
(W,O1,O2-O7) 

 
กลยุทธ์เชิงป้องกัน กลยุทธ์เชิงแก้ไข 

1. ส ่งเสร ิมการปกป ้องสถาบ ันและการปรองดอง
สมานฉันท์(S9,T1) 
2. เสร ิมสร ้างความปลอดภัยในช ีว ิตและทรัพย์สิน 
(S9,T1) 
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยชุมชน
และขยะอันตรายต้นทาง (S9,T1) 

1. พัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยและ
อุบัติเหตุทางถนน (W1 , T5) 
2. การป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง (W1 , T5) 
3. สร้างป่าสร้างรายได้ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้คนอยู่ 
ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน (W2 , W5 , T6) 
4. สนับสนุนป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

 
2.2.2  ผลการรวบรวมข้อมูลทุน ศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ และสถานการณ์ปัญหา ความต้องการที่
สอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 1) แหล่งข้อมูล/ที่มาของข้อมูล 

ลำดับ หน่วยงาน ที่อยู่ ผู้ประสานงาน/เบอร์โทร 
/e-mail 

1 สำนักงานพฒันาสงัคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดแมฮ่่องสอน 

ศูนย์ราชการจงัหวัด
แม่ฮ่องสอน ถนนขนุลุม
ประพาส ตำบลจองคำ  
อำเภอเมือง  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

นางสาวเพ็ญประภา จนัทร์เต็ม 
โทรศัพท์มือถือ 
089-7574475 

2. สมาคมชมรมผูสู้งอายุจงัหวัด
แม่ฮ่องสอน 

อาคารชมรมผู้สูงอายุจังหวัด
แม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลศรี
สังวาลย์ อำเภอเมือง  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

นายรชต  ชานนท์สกูล 
โทรศัพท์ 086-1918763   

3. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

ถนนขุนลุมประพาสตำบลจอง
คำ อำเภอเมือง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

นายโสทัศ    จนัทรประสิทธิ์ 
โทรศัพท์ 053-611385 



4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

129ถนนขุนลุมประพาส 
ตำบลจองคำ อำเภอเมือง  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

นางสาวหทัยรัตน์ ทองเขียว 
โทรศัพท์ 053-611281 

5. สำนักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่น
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ศาลากลางจังหวัดแมฮ่่องสอน
ชั้น1(หลังเก่า)อำเภอเมือง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

นางสาวสุวิชาดา คนัทัพไทย 
โทรศัพท์ 053-612902 

                2) สถานภาพแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรม เด่นสอดคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
ของพื้นที่จังหวัด แม่ฮ่องสอน 

 

ลำดับ รายช่ือตำบล ชื่อแหล่งเรียนรู้
เด่น 

ชื่อผลงานเด่น/องค์
ความรู้/ภูมิปัญญา/

นวัตกรรม 

วิทยากรและผู้
ประสานงานใน

พื้นที่  

ข้อมูลที่สามารถ
ติดต่อได้ 

1. อบตแม่ฮี ้ กองทุนสวัสดิการ
(อบต.ภาครัฐ/
ชุมชน) 

การบริหารจัดการ
กองทุน 

นายกอบต.แม่ฮี ้
นางมัณฑนา พรหม
รังสีโทรศัพท์ 080-
0300775 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลแมฮ่ี ้
โทรศัพท์053-699575 

2. อบต.หมอกจำแป่ กองทุนผู้สูงอายุ
ตำบลหมอกจำ
แป่ 

การบริหารจัดการ
กองทุนผู้สูงอาย ุ

นายกอบต.หมอกจำ
แป่ 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลหมอกจำแป่ 
โทรศัพท์053-061531 

3. อบต.ผาบ่อง กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตำบลผา
บ่อง 

การบริหารจัดการ
กองทุนแบบมสี่วนร่วม 

1.นายก อบต.ผาบ่อง 
2.นางแพรวา จนัทร
โอภาส 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลผาบ่อง 
โทรศัพท์053-686048 

4. อบต.ห้วยโป่ง กลุ่มพัฒนาอาชีพ
สำหรับผู้สงูอาย ุ

ศูนย์ฟื้นฟผูู้สูงอายุ
ตำบลห้วยโป่ง 

1.นายก อบต.ห้วย
โป่ง 
2ร.ต.ต พายัพ จันทร์
สว่าง 
โทรศัพท์ 084-
3735831 

โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลห้วยโป่ง 
โทรศัพท์053-060037 

5. เทศบาลตำบล
ขุนยวม 

กลุ่มเกษตร
อินทรีย์ตำบล
ขุนยวม 

กลุ่มเกษตรอินทรีย์
ชมรมผู้สูงอายตุำบล
ขุนยวม 

เทศบาลตำบล
ขุนยวม 
นางแสงดาว วนา
สวรรค ์

เทศบาลตำบลขุนยวม 
โทรศัพท์ 053-
691466 

6. เทศบาลตำบลแม่
สะเรียง 

ชมรมผู้สูงอายุ
ตำบลแมส่ะเรียง 

กิจกรรมSTC(service 
to care) 

เทศบาลตำบลแม่สะ
เรียง 

เทศบาลตำบลแม่สะ
เรียง 
โทรศัพท์053-681231 

7. องค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่ลา
หลวง 
 

องค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่ลา
หลวง 
 

โรงเรียนผู้สูงอายุและ
ชมรมผู้สูงอายุตำบล
แม่ลาหลวง 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่ลาหลวง 
 

องค์การบริหารส่วน
ตำบลแม่ลาหลวง 
โทรศัพท์ 053-
685053 



3) ผลการสอบทานข้อมูลเพื่อกำหนดประเด็นร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะใน
พื้นที่ จังหวัด แม่ฮ่องสอน 

ชื่อตำบล ปัญหาและความต้องการ รายละเอียดปัญหา/สาเหตุ กลุ่มเป้าหมาย 

ผาบ่อง 1. ปัญหาการทำกิจวัตรประจำวนัได้
ลดลง 
2. ผู้สูงอายุป่วยด้วยโรคเร้ือรัง 
ความต้องการ 
1. การจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุให้ครบ
ทุกหมู่บ้าน 

1. เนื่องจากร่างกายไมไ่ด้
ตอบสนองและมีความชราภาพ 
2. สุขภาพของผุ้สูงอายุที่
เจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อมีมาก
ขึ้น 

กลุ่มผู้สูงอายุตำบลผาบ่อง
และกลุ่มเตรียมการสู่สังคม
สูงวัย 

หมอกจำแป่ 1. ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมไม่พึง
ประสงค ์
2. ขาดการนำศักยภาพผูสู้งอายมุา
ใช้ประโยชน ์
ความต้องการ 
1. การปรับพฤติกรรมและสนับสนุน
กิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ 

1. ชมรมผู้สูงอายุและเครือข่าย
ยังนำศักยภาพของผู้สูงอายุมา
ใช้ประโยชนน์้อยไปเพราะเปน็
กลุ่มชาติพนัธุ์ที่มีความ
หลากหลายด้านแนวคิดวิถี
ปฏิบัติที่แตกตา่งกัน 

ชมรมผู้สูงอายตุำบลหมอก
จำแป่และกลุ่มเตรียมการสู่
สังคมสูงวัย 

สบป่อง 1. ปัญหาผู้สูงอายุอาศัยอยู่ตาม
ลำพังคนเดียว 
ความต้องการ 
1. การพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้ 

1. สาเหตุมาจากการที่ลูกหลาน
มีภาระทั้งการศึกษาและการทำ
มาหากิน 

กลุ่มเตรียมการสู่ผู้สูงวัย
และกลุ่มเตรียมการสู่สังคม
สูงวัย 

แม่ฮี้ 1.ปัญหาสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ 
ความต้องการ 
1.การสร้างการเข้าถึงบริการด้าน
ทันตกรรมของผู้สูงอาย ุ

1. ผู้สูงอายุขาดการใส่ใจการ
ดูแลอนามัยช่องปากทัง้การ
แปลงฟนั และการใชฟ้ันปลอม 

ชมรมผู้สูงอายตุำบลแม่ฮี้
และกลุ่มเตรียมการสู่สังคม
สูงวัย 

ปางมะผ้า 1. ปัญหาผู้สูงอายปุ่วยด้วยโรคไม่
ติดต่อเร้ือรังเพิ่มขึ้น 
ความต้องการ 
1. ส่งเสริมการลดหวานมนัเค็มใน
ผู้สูงอาย ุ

1. การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่
ติดต่อมีสาเหตุมาจากการ
บริโภคอาหารการขาดการออก
กำลังที่เหมาะสม 

ผู้สูงอายุตำบลปางมะผ้า
และกลุ่มเตรียมการสู่สังคม
สูงวัย 

ขุนยวม 1. อุบัติเหตุจากการหกล้มเพราะ
สภาพแวดล้อมทั้งในบา้นและนอก
บ้าน 
ความต้องการ 
1. การปรับปรุงที่อยู่อาศัยผูสู้งอายุ
ให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ 

1. ที่อยู่อาศัยไม่ได้ถูกออกแบบ
มาสำหรับผู้สูงอายไุม่ทางลาด
เอียงห้องน้ำไม่มีราวจบัหรือ
เป็นแบบซักโคก 

ชมรมผู้สูงอายตุำบล 
ขุนยวมและกลุ่มเตรียมการ
สู่สังคมสูงวัย 

เมืองปอน 1. ภาวะพิการภายหลังของผูสู้งอายุ
ที่เกิดจากการเสื่อมของร่างกาย 

1. การพิการภายหลังเกิดจาก
การเสื่อมสภาพของร่างกาย
ตามอายุขัยเช่นหูหนวก 

ชมรมผู้สูงอายตุำบลเมือง
ปอนและกลุ่มเตรียมการสู่
สังคมสูงวัย 

 



ชื่อตำบล ปัญหาและความต้องการ รายละเอียดปัญหา/สาเหต ุ กลุ่มเป้าหมาย 
แม่กิ๊ 1. ภาวะความยากจนผูสู้งอายุ

ส่วนใหญ่ไม่มีหลักประกนัรายได้
กรณีชราภาพ 
ความต้องการ 
1. การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ
และการส่งเสริมการออม 
2. การพัฒนาอาชีพสำหรับ
ผู้สูงอายุทีส่มัครใจ 

1. ผู้สูงอายุไม่มีหลักประกัน
ทางดา้นรายได้ซึ่งมีแต่เบีย้ยัง
ชีพเท่านัน้ 

ผู้สูงอายุตำบลแม่กิ๊และกลุ่ม
เตรียมการสู่สังคมสูงวัย 

แม่ลาหลวง 1. ปัญหาการสูญเสียการไดย้ิน
และการมองเห็น 
ความต้องการ 
1. การช่วยเหลือเบื้องต้นเช่นการ
ช่วยให้ได้รับสวสัดิการจากภาครัฐ 
2. ช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยและ
ปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินชีวิต 

1. เกิดจากการเสื่อมสภาพ
ร่างกายตามอายุขัย 

ผู้สูงอายุตำบลแม่ลาหลวงและ
กลุ่มเตรียมการสู่สังคมสูงวัย 

ท่าผาปุ้ม 1. ปัญหาการเจ็บป่วยโรคเข่า
เสื่อมและภาวะซึมเศร้า 
2. ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพไม่
พึงประสงค์ 
ความต้องการ 
1. การจัดกิจกรรมที่ช่วยให้
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

1. โรคป่วยตามร่างกายและ
เข่าเสื่อมเกิดจากภาวะร่างกาย
เสื่อมสภาพ 

ผู้สูงอายุตำบลแม่ลาหลวงและ
กลุ่มเตรียมการสู่สังคมสูงวัย 

แม่สะเรียง 1. การเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ตดิต่อ
เร้ือรังการติดบ้านติดเตียง 
2. ศักยภาพครอบครัวที่เป็นหลัก
ในการดูแลเก้ือหนุนผู้สูงอายลุดลง 
ความต้องการ 
1. การให้ความรู้ด้านโภชนาการ
และการลดอาหารหวานมันเค็มใน
ผู้สูงอาย ุ
2. การสร้างความเข้าใจให้กับคน
ในครอบครัวของผู้สูงอายุในการ
ดูแล 

1. การดูแลของครอบครัวไม่
สามารถดูแลได้กรณีติดเตียง
เพราะต้องทำมาหากินจึงทำ
ให้ผู้สูงอายุมีภาวะซึมเศร้าและ
เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสูง 

ทุกวัยและทุกครัวเรือนและกลุ่ม
เตรียมการสู่สังคมสูงวัย 

กองก๋อย 

1.ขาดระบบบริการและเครือข่าย
เก้ือกูลกันในสังคม 
ความต้องการ 
1.การจัดตั้งระบบสวัสดิการและ
การส่งเสริมการออม 
 

1.การเสริมศักยภาพของชมรม
ผู้สูงอายุให้สามารถดำเนนิงาน

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ชมรมผู้สูงอายตุำบลกองก๋อย
และกลุ่มเตรียมการสู่สังคมสูงวยั 

 



4) ผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา แนวทางการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม องค์ความรู้ที่
นำไปสู่การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่จังหวัด แม่ฮ่องสอน ของภาคี
ภาคประชาสังคมกับสถาบันวิชาการในพื้นที่ 

4.1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหา ทุนและศักยภาพ นวัตกรรม องค์ความรู้ที่
นำไปสู่การนำไปใช้แก้ไขปัญหาและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในพื้นที่ระดับจังหวัด ในประเด็น การ
เตรียมการรองรับสังคมสูงวัย จังหวัดแม่ฮ่องสอนของภาคีภาคประชาสังคมกับสถาบันวิชาการในพื้นที่ 

 

ปัญหา 
รายละเอียด

ปัญหา/
สาเหต ุ

กลุ่มเป้าหมาย/               
ผู้ประสบ
ปัญหา/               

ผู้ร่วมแก้ปัญหา 

แนวทาง
แก้ปัญหา 

คำถาม
วิจัย/พัฒนา 

ข้อมูลสนับสนุน 

ทุนและ
ศักยภาพ 

นวัตกรรม/แหล่ง
เรียนรู้ 

1.ปัญหา
ผู้สูงอายุ
ป่วยด้วย
โรคไม่
ติดต่อเร้ือรัง
เพิ่มข้ึน 

มาจากการมี
พฤติกรรม
การบริโภคที่
ไม่เหมาะสม
ตั้งแต่อดีต
ของผู้สูงอาย ุ

1.กลุ่มผู้สูงอายุ
ตำบลผาบ่อง 
2.กลุ่ม
เตรียมการสู่
สังคมสูงวัย 

-ให้ความรู้
เร่ืองอาหาร
และ
โภชนาการ
สำหรับ
ผู้สูงอาย ุ

การจัดทำ
ยุทธศาสตร์
การพัฒนาสู่
สังคมสูงวัย
ของกลุ่ม
เตรียมการสู่
สังคมสูงวัย
ตำบลผา
บ่องควรเป็น
อย่างไร 

-มีโรงเรียน
ผู้สูงอายุ
ประจำตำบล 
-มีกองทุน
สวัสดิการ
ตำบลผาบ่อง-
มีศูนย์ 3 วัย
ตำบลผาบ่อง 

-ศูนย์ 3วัยตำบลผา
บ่อง 
-กองทุนสวัสดิการ
ตำบลผาบ่อง 

2.ปัญหา
การทำ
กิจวัตร
ประจำวนั
ได้ลดลง 

ผู้สูงอายุติด
บ้านมากข้ึน
ไม่มีการไป
มาหาสู่กัน
เพราะเดินไม่
สะดวกปวด
เข่าขาดการ
ออกกำลัง
กาย 

กลุ่มผู้สูงอาย ุ
กลุ่มเตรียมเป็น
ผู้สูงอาย ุ

-การจัด
กิจกรรมทาง
กายสำหรับ
ผู้สูงอาย ุ

อะไรคือ
สาเหตุของ
การมี
พฤติกรรม
เนือยนิ่งของ
ผู้สูงอายุ
ตำบลผา
บ่อง 

ชมรมผู้สูงอายุ
ระดับหมู่บ้าน
และตำบล 
ผู้ดูแลผู้สงูอาย ุ

การแพทย์แผนไทย 
-การจัดกระดูกและ
การต่อกระดูก 

3.ปัญหา
สุขภาพช่อง
ปากใน
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุขาด
การใส่ใจการ
ดูแลอนามัย
ช่องปากทัง้
การแปลงฟนั 
และการใช้
ฟันปลอม 
 

กลุ่มผู้สูงอายุ
ตำบลห้วยโป่ง 

-การ
สนับสนนุ
การเข้าถึง
บริการทัน
ตกรรมของ
ผู้สูงอาย ุ

การดูแล
อนามัยช่อง
ปากของผุ้
สูงอายุควร
เป็นอย่างไร 

ศูนย์พัฒนา
อาชีพสำหรับ
ผู้สูงอาย ุ
กองทุน
สวัสดิการ 

การดูแลผู้สูงอายุ
ระยะยาว 
นักบริบาลชุมชน 



ปัญหา 
รายละเอียด

ปัญหา/
สาเหต ุ

กลุ่มเป้าหมาย/               
ผู้ประสบ
ปัญหา/               

ผู้ร่วมแก้ปัญหา 

แนวทาง
แก้ปัญหา 

คำถาม
วิจัย/พัฒนา 

ข้อมูลสนับสนุน 

ทุนและ
ศักยภาพ 

นวัตกรรม/แหล่ง
เรียนรู้ 

4.ปัญหา
ความ
ยากจนใน
ผู้สูงอาย ุ

ปัญหาภาวะ
ความยากจน
ผู้สูงอายสุ่วน
ใหญ่ไม่มี
หลักประกัน
รายได้กรณี
ชราภาพ 

กลุ่มผู้สูงอายุ
ตำบลแม่กิ ๊

-การส่งเสริม
การเข้าถึง
ระบบ
สวัสดิการ
และการ
สร้างอาชพี
เสริมรายได้
ของผู้สูงอาย ุ

รูปแบบการ
จัดระบบ
หลักประกัน
รายได้
สำหรับ
ผู้สูงอายุ
กลุ่มชาติ
พันธุ์กระเหรี่
ยงควรเป็น
อย่างไร 

กลุ่มสวัสดิการ
ชุมชน 
 

กลุ่มอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
ตำบลแม่กิ ๊
โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลแม่กิ ๊

5.ผู้สูงอายุมี
พฤติกรรม
สุขภาพไม่
พึงประสงค์ 

ขาดการออก
กำลังกาย
และบริโภค
อาหารตาม
หลัก
โภชนาการ 

กลุ่มผู้สูงอายุ
ตำบลท่าผาปุ้ม 

ประเมิน
ภาวะไม่
สมดุลของ
ร่างกาย
(10ข้อ) 

กิจกรรมทาง
กายที่
เหมาะสม
กับผู้สูงอายุ
ควรเป็น
อย่างไร 

ชมรมผู้สูงอาย ุ
องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

โคกหนองนาโมเดล
กลุ่มเกษตรผสมผส
สาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4.2) กรณีตัวอย่าง ชุดความรู้ นวัตกรรม องค์ความรู้ หรือประสบการความสำเร็จที่เป็น
แบบปฏิบัติที่ดีที่สอดคล้องคล้องกับประเด็นขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของพ้ืนที่จังหวัด แม่ฮ่องสอน 

 

1)  ชื่อผลงาน 
1.1) เรื่อง กลุ่มพัฒนาอาชีพการตีเหล็ก 
1.2) ท่ีอยู่ 62/1หมู่ที่ 1 บ้านแม่ลาน้อย ตำบลแมล่าน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

2) ชื่อเจ้าของผลงาน นายประสทิธ์ิ มณีศร ี
3) ท่ีมา แนวคิด 

บ้านแม่ลาน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นหมู่บ้านที่ชุมชนเมืองที่ตั้งหมู่บ้าน
อยู่ติดลำน้ำแม่ลาน้อยอยู่ห่างจากตัวจังหวัด แม่ฮ่องสอน ราว134 กิโลเมตร สภาพพื้นที่เป็นท่ีภูเขามีพื้นที่ราบน้อยติดกับแม่น้ำที่
เชื่อมต่อกับลำน้ำยวม โดยการสัญจรคมนาคม คือทางบก อยู่ติดถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข108เดินทางจากตัวจังหวัด
แม่ฮ่องสอนใช้เวลา2.5 ช่ัวโมง การติดต่อกับหน่วยงานราชการและหมู่บ้าน ชุมชนอื่น สะดวก บ้านแม่ลาน้อยมีจำนวนครัวเรือน
ทั้งหมด125ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ซึ่งอยู่ในวัยทำงาน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่ข้าวโพด ถั่วเหลือง  หาของป่า 
บางครอบครัวมีอาชีพค้าขาย รับจ้าง และรับราชการ แต่ละครอบครัวมีพื้นท่ีทำกินน้อย ทำแค่พอกินในครอบครัวเท่านั้น ส่งผล
ต่อรายได้ต่อครอบครัวน้อย ประชากรส่วนใหญ่มีฐานะยากจน 

ปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้น้อยเนื่องจาก พื้นที่ใน
การประกอบอาชีพอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ยวมฝั่งขวา ส่งผลให้พื้นที่ทำกินมีน้อย การเกษตรอาศัยน้ำฝนทำได้ฤดูเดียว  
กลุ่มชาวบ้านจึงรวมตัวมาร่วมกันคิดเพื่อหาแนวทางสร้างเสริมรายได้ ใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตรที่ต้องรอผลผลิต โดยดู
จากสภาพพ้ืนท่ีและความต้องการของชุมชนเป็นหลัก  โดยเน้นเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ อาศัยการเรียนรู้และ
ปฏิบัติการร่วมกัน จึงได้จัดตั้งกลุ่มช่างตีมีด เนื่องจากการตีเหล็กเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนที่สำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิต
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   โดยอาศัยการถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง  การดำรงชีวิตประจำวันของชาวบ้าน
ส่วนใหญ่ไม่ได้เอาการรู้หนังสือมาเกี่ยวข้อง  การเรียนรู้ต่างๆ  อาศัยวิธีการฝึกหัดและบอกเล่าซึ่งไม่เป็นระบบในการบันทึก  การ
ตีเหล็กเป็นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นภูมิปัญญาอันเฉลียวฉลาดของคนในท้องถิ่น  ที่ใช้ภูมิปัญญาสามารถนำสิ่งที่มีอยู่ในชมุชน
มาประยุกต์ทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน  และเป็นยังเป็นการทำงานเพื่อเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่ม
คนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในชุมชนต่อไป 
                เดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้เรื่องการนำเครื่องมือสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิต โดยการ
พากลุ่มตีมีด ไปดูลักษณะของเหล็กและการชุบ และนำเหล็กมาตีขึ้นรูปเป็นของใช้ภายในครัวเรือนชนิดต่าง ๆ เช่น มีด เสียม
ใบมีดตัดหญ้า และมีการทำเพื่อการค้าเกิดขึ้น ต่อมาเมื่อเกิดการซื้อขายเครื่องมือตีเหล็กเกิดขึ้น จึงเกิดการขยายตัวจากกลุ่มเล็ก 
ๆ ไปสู่กลุ่มตีมีดประจำหมู่บ้าน จนปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 10 คน โดยร่วมกันแก้ไข ปรับปรุง และการออกแบบมีดรูปแบบ
ใหม่ จากที่ได้ค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต และที่ได้ไปเรียนรู้จากหมู่บ้านข้างเคียงและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิด
การต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 
4) ศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ : สมรรถนะของวิทยากร สถานที่ สื่อ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 

กลุ่มพัฒนาอาชีพการตีเหล็ก มีวิทยากร ประกอบด้วย  
1. วิทยากรสร้างแนวคิดการจัดการปัญหา ได้แก่ นางพิมพรรณ มานะจิตต์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาน้อย และแกน

นำทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดการเป็น “กลุ่มพัฒนาอาชีพตีเหล็ก” การจัดการเรียนรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาของชุมชนแบบ
มีส่วนร่วม สถานท่ีแลกเปลี่ยนกันที่สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย 

2. วิทยากรนักปฏิบัติการ ได้แก่ นาย ประสิทธิ ์  มณีศรี  แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง  สถานที่
แลกเปลี่ยนท่ีบ้าน  
5) รูปธรรม วิธีการ และกระบวนการในการจัดการแหล่งเรียนรู้ : คน องค์กรร่วม ทุน งาน ข้อมูล 

มีผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยคน 3 กลุ่ม คือ  
1. กลุ่มของชุมชน คือ ประธานชุมชน สมาชิกสภาเทศบาลตำบล  ปราชญ์ชาวบ้าน แกนนำกลุ่มต่างๆ มีบทบาทในการ

ร่วมปฏิบัติการเพื่อหาคำตอบในทางวิชาการและปฏิบัติการ พัฒนาเป็นนักวิจัยชุมชน และเป็นผู้ถ่ายโอนความรู้ระหว่างคนใน
ชุมชนและนอกชุมชนที่เข้ามาเรียนรู้  



2. กลุ่มของภาควิชาการ คือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีบทบาทในการลดและอุดช่องว่าง
ของชุมชนด้วยองค์ความรู้ที่มี แสวงหาคำตอบทางวิชาการหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ
ให้กับชุมชน และเป็นผู้ถ่ายทอดมุมมองการทำงานภาควิชาการกับชุมชนท้องถิ่น 

3. กลุ่มของท้องถิ่น คือ สท. ของเทศบาลตำบล หมู่ที่ 1  มีบทบาทเชื่อมต่อแนวทางหรือโอกาสของการพัฒนาให้เข้าสู่
ระบบการพัฒนาปกติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนุนเสริมการพัฒนาทุกด้านทั้งกำลังคน วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ 
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานงานเชื่อมโยงงบประมาณและทรัพยากรจากแหล่งอ่ืน 

ผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ครัวเรือนที่อยู่ในชุมชน สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกันทำให้ส่วนสุดท้ายชุมชน 
(ชาวบ้าน) ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันภายในชุมชน การทำงานร่วมกับท้องถิ่น (อบต.) และภาควิชาการ  
เป็นเกิดการยอมรับซึ่งกันและกัน ปัจจุบันชาวบ้านสามารถใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแบบมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาของ
ตนเองได้   ใช้เวลาว่างจากการทำการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว และเกิดความภาคภูมิใจจากการได้ถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรู้ให้กับชุมชนที่สนใจ 
6) การหนุนเสริมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การหนุนเสริมของเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย โดยสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานจากเทศบาลตำบลแมล่า
น้อย เข้าร่วมในกระบวนการดำเนนิงานตั้งแต่เริ่มต้น โดยจัดแบ่งภาระงานให้เข้าสู่พันธกิจปกติ เพื่ออำนวยการ และประสานงาน 
เพื่อพัฒนากระบวนการถ่ายทอดภมูิปัญญาในชุมชนมีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น และดำรงอยู่คูส่ังคมสบืต่อไป 
7) จุดเปลี่ยน : สถานการณ์/เงื่อนไข/เป้าหมายการพัฒนา 

จุดเปลี่ยนแรก เกิดจากการได้ร่วมพูดคุยกับชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรถึงช่วงระยะเวลาที่รอคอยผลผลิตทางการ
เกษตรเพื่อหารายได้เสริม เบื ้องต้นได้ร่วมกันค้นหาปัญหาและความต้องการของชุมชน พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรม ทำไร่ข้าวโพด ถั่วเหลือง และหาของป่า มีรายได้น้อย จึงร่วมกันคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพิ่มคุณภาพชีวิต
โดยการสร้างรายได้พิเศษในครัวเรือน สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม  

จุดเปลี่ยนครั้งสอง  เริ่มต้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ได้เริ่มปฏิบัติการเรียนรู้เรื่องการเลือกใช้เหล็กเพื่อการชีตีมีด 
โดยการพากลุ่มศึกษาดูงาน ดูลักษณะของเหล็กที่สามารถนำมาตีข้นรูปได้ และนำมาตีขึ้นรูป เป็นของใช้ภายในครัวเรือนชนิด
ต่างๆ เช่น มีด  เสียม ใบมีดตัดหญ้า และมีการทำเพื่อการค้าเกิดขึ้น ต่อมาเมื่อเกิดการซื้อขายเกิดขึ้น จึงเกิดการขยายตัวจาก
กลุ่มเล็กๆ ไปสู่กลุ่มหัตกรรมตีมีดประจำหมู่บ้าน จนปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า 10 คน โดยร่วมกันแก้ไข ปรับปรุง ริ่เริ่มการจัก
สานลายใหม่ๆ จากท่ีได้ค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต และที่ได้ไปเรียนรูจ้ากหมู่บ้านข้างเคียงและมีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ซึง่กันและกนั 
จนเกิดการต่อยอดพัฒนาสู่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ และมีการนำความรู้ไปสอนให้กับเด็กรุ่นใหม่ในหมู่บ้านอีกด้วย 

 
8) ผลที่เกิดขึ้น : ตนเอง ครอบครัว ชุมชน 

กลุ่มช่างตีมีดชุมชนแม่ลาน้อยได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยงานภาควิชาการ สามารถคิด วิเคราะห์ เพื่อหาทางออกของปัญหาของตนเองได้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นเพื่อเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว 

ชุมชนเกิดการตื่นตัวและร่วมเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุก
กิจกรรมร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผลประโยชน์ และปรับปรุงมาให้ดีขึ้น สามารถจัดการปัญหาได้อย่างเป็นระบบ 
ปัจจุบันชาวบ้านได้รวมกลุ่มช่างตีมีดชุมชนแม่ลาน้อย และมีปราชญ์ชาวบ้านคนอื่นๆ เข้ามาร่วมในกลุ่มเพิ่มขึ้นหลังจากที่ได้เห็น
ผลจากการพัฒนา เรียนรู้ร่วมกัน  
9) ความเชื่อมโยงกับประเด็นนโยบายอื่น ๆ 

สอดคล้องกับข้อเสนอนโยบายเกี่ยวกับ 1) การส่งเสรมิอาชีพช่างตีมีด เพื่อยกระดับรายได้ 2) สร้างเครอืข่ายงาน
หัตถกรรมยั่งยืน  3) สนับสนุนให้เกิดแหล่งเรียนรู้การตีมดีบ้านแมล่าน้อย 4) สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการทำงานกับเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย โดยให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ 
10) การขยายและต่อยอดงานเดิม 

  กระบวนการถ่ายทอดความรู้การตีมดี ด้านเนื้อหาการถ่ายทอดมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรถึงกระบวนการ
และขั้นตอนในการตีมีด  ส่วนการถ่ายทอดความรูเ้น้นการปฏิบัติตาม ซึ่งจะพบว่าผู้ที่มาเรียนรู้ขาดความอดทน และ ใผรู่้จึงมีการ
สืบทอดค่อนข้างน้อยเกรงว่า  ความรู้ที่เป็นภมูิปัญญาท้องถิ่นจะเกิดการสญูหายไป  ดังนั้นในครั้งนี้จะมีการเก็บภูมิปัญญาท้องถิ่น



ไว้ในรูปความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) โดยให้กลุม่ช่างตีมีดเกิดความตระหนักในการเก็บบันทึก   และให้ส่วนภาค
ราชการ คือ สำนักงานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัทยาศัยอำเภอแม่ลาน้อย มาช่วยในการจัดเก็บรวบรวม
ภูมิปัญญาการเป็นช่างตีมีด ทำให้เกิดการดำรงไว้ซึ่งภมูิปัญญาท้องถิ่นมีอยู่อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

สื่อท่ีใช้ในการถ่ายทอดเป็นบุคคลที่ท่ีมีความเช่ียวชาญถ่ายทอดและใช้วัสดุอุปกรณเ์กี่ยวกับการทำหตัถกรรมตมีีด
และสาธิตให้ปฏิบตัิ  ควรใช้สื่อท่ีเป็นเทคโนโลยีช่วยเช่น การทำวีดโีอ  การทำคู่มือ  การจัดบอรด์ เนื้อเกี่ยวกับกระบวนการทำ
หัตถกรรมตีมดีตั้งแต่ขั้นตอนการหาวัตถุดิบและการนำมาใช้  การลงตะไบ ขุดแข็งและการชุบคม ให้มคีวามชัดเจนสามารถ
ปฏิบัติตามได้  ซึ่งจะลดปริมาณเวลาไปนั่งเรียน  และลดเวลาของผูถ้่ายทอด 

 
4.3) แผนบูรณาการเพื ่อการขับเคลื ่อนนโยบายสาธารณะในพื ้นที่ จ ังหวัด แม่ฮ่องสอน   

ประเด็นด้านการพัฒนาศักยภาพการเตรียมสู่สังคมสูงวัย ของภาคีภาคประชาสังคมกับสถาบันวิชาการใน
พื้นที่ 

 
กิจกรรม ช่วงเวลา ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 

1. เวทีถอดบทเรียนการทำงานของ
ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สะเรียง 

 มกราคม2564 1. ได้บทเรียนการ
ดำเนินงานด้านการ
พัฒนาผู้สูงอายุ
ระดับอำเภอ 

สภาพลเมืองจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

2. การเพ่ิมทางเลือกด้านการดูแล
สุขภาพ เช่นการดูแลแบบหลักสูตร
หมอเขียว การจัดกระดูกมณีเวช
และชีวจิต 

กรกฏาคม2564 1. ได้แนวทางการ
ส่งเสริมให้มี
ทางเลือกในการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

สสอ.รพ.สตในพ้ืนที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

3. การส่งเสริมอาชีพสำรับผู้สูงอายุ
โดยการจัดหางาน 

พ.ค-ก.ย2564 1.ได้กลุ่มอาชีพที่
เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุและสร้าง
รายได้ให้กับกลุ่ม
ผู้สูงอายุ 

กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

4. การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
ผู้สูงอายุ เช่นการสร้างที่อยู่อาศัย
การปรับปรุงภูมิทัศน์ 

มีนาคม2564 1. มีสถานที่สำรับ
กิจกรรมผู้สูงอายุ 
2. มีที่อยู่อาศัยที่
เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุ 

วิทยาลัยชุมชน
แม่ฮ่องสอน/
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่วิทยาเขต
แม่ฮ่องสอน 

 
 
 
 
 



4.4) รายช่ือคณะทำงานขับเคลื่อนงานพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์ของภาคีภาค
ประชาสังคมกับสถาบันวิชาการในพื้นที่จังหวัด  แม่ฮ่องสอน 

 
ลำดับ ชื่อ   นามสกุล องค์กร 
1. นายประเสริฐ  ประดิษฐ์ สภาพลเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
2. นายรอน   ใจกันทา สคล.แม่ฮ่องสอน 
3. นายวิสุทธิ์   เหล็กสมบูรณ์ นักวิชาการอิสระ 
4. นางสาวทวีวรรณ สัมพันธสิทธิ์ นักวิชาการอิสระ 
5. นางกานดา  นันชัยกลาง ศูนย์หลักประกัน สป.สช แม่ฮ่องสอน 
6. ร้อยตำรวจเอกพายัพ   จันทร์สว่าง สมาคมชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
7. นายแพทย์สุพัฒน์ ใจงาม โรงพยาบาลปางมะผ้า 
8. นายวัลลภ สวุรรณอาภา เครือข่ายเกษตรทางเลือกขุนยวม 
9. นายบุญยืน  คงเพชรศักดิ์ สมาคมฟ้ืนฟูลุ่มน้ำสาละวิน 
10. ผศ. ดร.ชุติมันต์  สะสอง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน 

 
4.5) ข้อมูลอ่ืน ๆ เพื่อการวางแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงา 
 - ข้อมูลหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาจังหวัด แม่ฮ่องสอน 

องค์กร/หน่วยงานรัฐ ข้อมูล 
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
(ข้อมูลปี2559) 

1.จำนวนผู้สูงอายุที่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน/ไม่มีบัตรประชาชน307 คน 
2.จำนวนผู้สูงอายุพิการที่จดทะเบียน 7,201 คน 
3.จำนวนผู้สูงอายุทีอ่ยู่คนเดียวลำพัง/ไม่มีคนดูแล/ถูกทอดทิ้ง  75 คน 
4.จำนวนผู้สูงอายุที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง/สภาพที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม253คน 
5.จำนวนผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจน/ยากลำบาก  907 คน 
6.ผู้สูงอายุที่ต้องดูแลบุคคลในครอบครัวที่เป็นเด็ก คนพิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง78 คน 
7.จำนวนผู้สูงอายุที่ยากจนและมีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรหลาน18 คน 
8.จำนวนผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง 181 คน/ติดบ้าน    1,192 คน 
9.จำนวนผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์  926 คน 
10.จำนวนผู้สูงอายุที่ถูกกระทำความรุนแรงทางร่างกายและจิตใจ 4 คน 

 
ที่มา:สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
 
 
 
 
 
 



 

                 

                                             การจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วม 
 

                 

                          แกนนำผู้สูงอายุจากทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
 
 
 
 
 



 

           
                            

กิจกรรมเชื่อมประสานงานกับคณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 

           
                               

ตัวแทนกลุ่มนำเสนอปัญหาของผู้สูงอายุในแต่ละอำเภอ 


