การดำเนินงานรายตำบล (TSI)
ตำบล

แม่ฮี้

อำเภอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ปาย

จังหวัด

แม่ฮ่องสอน
อยู่รอด

ศักยภาพตำบล

พอเพียง

กลไกการดำเนินงาน

ข้อมูลพืน้ ที่ตำบล

การดำเนินงานของ U2T ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ คือ การ
สร้างอาชีพ การสร้างนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ในชุมชม เพื่อให้มที ักษะการทำสินค้าผลิตภัณฑ์ รวมถึงการมีรายได้หลังจากการเข้าร่วม
กิจกรรม ดังนี้
1) คณะผู้ดำเนินกิจกรรม ซึ่งมีอาจารย์ บัณฑิตจบใหม่ ประชาชน และนักศึกษา
2) ผู้ประสานงานกับชุมชน ซึ่งมีผู้นำชุมชม เป็นผูป้ ระสานงานในการดำเนินกิจกรรม
3) วิทยากรผู้ทรงความรู้ ซึ่งมีวิทยากรในชุมชน เป็นปราชญ์ให้ความรู้ สอนวิธีการกระบวนการทำผลิตภัณฑ์ ชุมชนต่างๆ และวิทยากร
รับเชิญที่มีความรู้และศักยภาพในแต่ละด้าน
4) การประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน และสังคม โดยตั้งขึ้นภายในผูด้ ำเนินกิจกรรม ทำหน้าทีบ่ ูรณาการงานเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกิจกรรม และการสร้างผลิตภัณฑ์ของ U2T ตำบลแม่ฮี้ ให้กับทุกภาคส่วนของชุมชน และสังคม ผ่านสื่อออนไลน์ และการลง
พื้นที่ในชุมชน
5) ความร่วมมือต่างๆ สอบถามความต้องการของชุมชน ดำเนินกิจกรรมโดยให้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง และ U2Tตำบลแม่ฮเี้ ป็นกลไกใน
การขับเคลื่อน

ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลักษณะที่ตั้ง ตั้งอยู่ตำบลแม่ฮี้ ของอำเภอปาย ห่างประมาณ 3กิโลเมตร ตั้งอยู่สูง
กว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 523 เมตร พิกัด 47 Q 0442085 UTH 2138364 มีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 6 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ที่ 1
บ้านแม่เย็น, หมู่ที่ 2 บ้านทรายขาว, หมู่ที่ 3 บ้านท่าปาย, หมู่ที่ 4 บ้านแม่ปิง , หมู่ที่ 5 บ้านแม่ฮี้, หมู่ที่ 6 บ้านห้วยแก้ว และ
ประกอบหย่อมบ้านบริวารบ้านหลัก จำนวน 4 หย่อมบ้านได้แก่ หย่อมบ้านหัวแม่เย็น หย่อมบ้านโป่งร้อน หย่อมบ้านห้วยหวาย
หย่อมบ้านแม่ยะน้อย
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ มีจำนวน 3,613 คน แยกเป็น ชาย จำนวน 1,839 คน หญิง จำนวน 1,774
คน ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่ส ำคัญ ได้แก่ กระเทียม ถั่วเหลือง ข้าวโพด ข้าว กาแฟ การ
ประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การ เลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ จำนวนสัตว์ในพื้นที่
โดยประมาณ ดังนี้ โค 1000 ตัว กระบือ 500 ตัว สุกร 60 ตัว เป็ด 130 ตัว ไก่ 400 ตัว อื่นๆ 650 ตัว มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
คือ สะพานประวัติศาสตร์บ้านท่าปาย บ่อน้ำพุร้อนบ้านท่าปาย วัดพระธาตุแม่เย็น น้ำตกแม่เย็น อุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น การ
จักสาน การทำน้ำมันมะพร้าว มะขามป้อมแช่อิ่ม การทอผ้า การตีเหล็ก การทำถั่วเหลืองแผ่น การถักไหมพรม การทำกาแฟสด

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5มิติ
ด้านรายได้
27%

ด้านการเข้าถึงบริการ
ภาครัฐ

ด้านความเป็นอยู่

ด้านการศึกษา
0%
ด้านความเป็นอยู่
18%

การพัฒนาพื้นที่
แนวทางการพัฒนาพื้นที่ ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย
จัง หวัดแม่ฮ่องสอน มีฐานเศรษฐกิจ จากภาค
การเกษตร และภาคการท่องเที่ยวเป็นหลัก จึง
ได้มีการมุ่งเน้นการเสริมสร้า งความแข็ง แกร่ง
ทางเศรษฐกิจ ให้ภาคคหกรรมครัวเรือน มีการ
พัฒ นาสัม มาอาชีพ และการสร้างอาชีพ ใหม่
การยกระดับสินค้า OTOP การพัฒนาสินค้าค
หกรรมในภาคครั ว เรื อ น พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
ประยุกต์เข้ากับอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมภาคการท่องเที่ยว
การส่งเสริมคหกรรมครัวเรือน แปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร ให้ความรู้ ก ารบริห ารจัดการ
ตลาด ทัก ษะด้านบัญชี ฝึก ทัก ษะด้านภาษา
ส่งเสริมแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อต่อ
ยอดการส่ง เสริม ภาคการท่อ งเที่ยวในชุมชน
และต่อยอดนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งเสริม
การทำเกษตรอินทรีย์ กระตุ้นการบริโภคผัก
ปลอดสารพิ ษ ส่ ง เสริ ม ด้ า นการบริ ก าร
สาธารณสุขชุมชน

ด้านสุขภาพ

ด้านการศึกษา
ด้านสุขภาพ
55%

ด้านรายได้

• กิจ กรรมการพัฒนาสินค้า OTOP ผ้ากะเหรี่ยงทอมือ พัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้า คลุมและกระเป๋าเป็นรูปแบบใหม่ เพื่อเป็น
เอกลักษณ์ของตำบล
• กิจกรรมการทำตุ๊กตา HAND MADE ประยุกต์เข้ากับอัตลักษณ์
ชาติพันธุ์กะเหรี่ยง เพื่อเพิ่มมูลค่าและต่อยอดเป็นของฝากประจำ
ตำบล
• กิจกรรมส่งเสริมคหกรรมครัวเรือน จัดอบรมการทำยาหม่อง
สมุนไพร และสเปรย์สมุ นไพรตะไคร้หอมไล่ยุง ซึ่งเป็นยาสามั ญ
ประจำบ้าน และต่อยอดเป็นสินค้าของวิสาหกิจชุมชน
• การอบรมเสริมสร้างทักษะทำขนมไทย 4 อย่าง ได้แก่ ขนม
บ้าบิ่ นมะพร้าวน้ำหอม ขนมทองม้วนสด ขนมปากหม้อลุยสวน
และขนมข้าวเกรียบปากหม้อ เพื่อเสริมทักษะสร้างเป็นอาชีพ
• กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวใน
ชุมชน
• กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การอบรมภาษาอังกฤษ
เพื่อการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุ แก่โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่ฮี้
• กิจ กรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน วางแผนและออกแบบ
เส้นทางท่องเที่ยวในตำบล
• กิจกรรมส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ จัดอบรมการทำเกษตร
อินทรีย์และกระตุ้นการบริโภคผักปลอดสารพิษ

ผลลัพธ์
1.การจ้างงาน มีการจ้างงานตามกลไกกระบวนการผลิต ส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้สู่ครัวเรือนและชุมชนอย่างกว้างขวาง
2.การพัฒนาทักษะ การถ่ายทอดองค์ความรู้ เสริมสร้างทักษะของผู้เข้าร่วมโครงการนำไปสู่ก ารต่อ ยอดทางความคิดอย่ าง
สร้างสรรค์ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ ที่สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนและชุมชน
3.การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง มหาวิทยาลัยเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยได้เข้ามากระตุ้นให้เกิดกิจกรรมภายในชุมชนเพื่อส่งเสริมชุมชนให้มีการปรับตัวและพัฒนาความสามารถในการ
ยกระดับสังคมและเศรษฐกิจได้อย่างก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพ
4.Community Big Data การนำเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ในชุมชน สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและปรับปรุงจุดด้อยของชุมชน ทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างเสริมรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

ผลลัพธ์เชิงสังคม

1.การปรั บ ตั ว และพั ฒ นาของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 19

1.คนว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดต่อไวรัส โคโรนา 2019 มีคุณภาพชีวิต ดี ขึ้ น

2.การพัฒนาอาชีพเสริม คหกรรมครัวเรือน ส่งผลให้เกิด
รายได้ภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นประมาณ 1500-3000 บาทต่อ

ภายหลัง ได้ร ับ การถ่ายทอดทักษะความรู้จากโครงการ
U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

เดือน
3.การประยุกต์ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เข้ากับอัตลักษณ์ท้องถิ่น
สามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สูงขึ้น

2.ความสัมพันธ์ในครอบครัว การทำกิจกรรมร่วมกันใน
ครอบครัว ส่งผลให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้น
3.เกิดรวมกลุ่มของผู้สูง เพื่อทำกิจกรรมสร้างเสริมอาชีพ

4.รายได้หมุนเวียนภายในชุมชนเพิ่มขึ้น 20-30%
5.การพัฒนาอาชีพเสริม คหกรรมครัวเรือน ส่งผลให้อัตรา

เพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว นอกจากนี้การเข้า
ร่วมกิจกรรม ส่งผลให้สุขภาพจิตดีขึ้น ลดความเสี่ยงการ

การว่างงานลดลงร้อยละ 20

เกิดภาวะซึมเศร้าที่มักเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ
4.การกระจายงานตามการหน้าที่ก ารผลิตช่วยลดความ
เหลื่อมล้ำด้านรายได้ของคนในชุมชน
5.การเฝ้าสังเกตอาการป่วยของในคนในครอบครัว และ
การมีระบบคัดกรองที่ดี ทำให้คนในชุมชนสามารถเข้าถึง
การรักษาพยาบาลได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง

ข้อเสนอแนะ
อยากให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของแต่ละพื้นที่ เพื่อเสริมจุดเด่นและลดจุดด้อยการพัฒนาและการดำเนินกิจกรรม
ขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมและชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่
ร่วมโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ”

ผู้รับผิดชอบ
เบอร์ติดต่อ
หน่วยงาน

อาจารย์สิริลักษณ์ กัลยา
0819152248
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
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