การดาเนินงานรายตาบล (TSI)
ตาบลแม่ยวม อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ศักยภาพตาบล

ตาบลอยู่รอด

ตาบลพอเพียง
กลไกการดาเนินงาน

ข้อมูลพื้นที่ตาบล

เทศบาลตาบลแม่ยวมอยู่ในเขตการปกครองของอาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮอ่ งสอนเดิมทีมี
ฐานะเป็นสภาตาบล ต่อมาในปี พ.ศ 2540 และ 2552 ได้รบการยกฐานะให้เป็นองค์การบริหาร
ส่วนตาบลและเทศบาลตาบลตามลาดับ
เทศบาลตาบลแม่ยวมตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอาเภอแม่สะเรียง ห่างจากอาเภอแม่สะ
เรียงประมาณ 5 กิโลเมตร มีพื้นที่ในเขตเทศบาลตาบลแม่ยวมรวมทั้งหมด 284.5 ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ 177,813 ไร่ ครอบคลุม 13 หมู่บ้าน พื้นที่ราบประมาณ 25.45 ตารางกิโลเมตร
พื้นที่ภเู ขาประมาณ 226.505 ตารางกิโลเมตร พื้นที่น้า ประมาณ 2.545 ตารางกิโลเมตร ลักษณะ
ภูมิประเทศโดยทัว่ ไป ส่วนใหญ่จะเป็นภูเขาและป่าไม้ประมาณร้อยละ 80 ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งอยู่
ทางด้านทิศตะวันตก ของตาบล ส่วนพืน้ ทีเ่ หลืออีกร้อยละ 20 เป็นพืน้ ทีร่ าบฝั่งลาน้าน้ายวม อยู่
ทางด้านทิศตะวันออกของตาบล แม่น้าสายสาคัญ คือแม่น้ายวม ไหลผ่านระหว่างเขตติดต่อของ
ตาบลแม่ยวมและตาบลแม่สะเรียง ทิศเหนือ ติดกับ ตาบลแม่คง อาเภอแม่สะเรียง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ทิศใต้ ติดกับ ตาบลสบเมย ตาบลแม่สามแลบ อาเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทิศ

การพัฒนาพื้นที่

1. ทุกคนมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนในการกาหนดพื้นที่เป้าหมาย ในการพัฒนาชุมชนที่
สอดคล้องกับบริบทปัญหา และความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น หรือสังคม ตามจุดเน้นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน มีการลงพื้นที่สารวจสินค้าในชุมชน ปัญหา และ
ความต้องการของชุมชน
2. เป็นการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาศักยภาพและระดับกระบวนการในการเรียนรู้ของชุมชนไปสู่
การปฏิบัติ โดยยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทั้ง5 ของแต่ละหมู่บ้าน เช่น ผ้าทอ จักรสาน ปุ๋ยหมักชีวภาพ ข้าว
แต๋น กล้วยฉาบ ให้เป็นตัวอย่างในการพัฒนาในครั้งนี้และยังมีกลุ่มเล็ก กลุ่มน้อย ที่ทากิจกรรมต่างๆ
อยู่ในระดับชุมชน

ผลลัพธ์
1. การจ้างงาน เกิดการจ้างงานที่ตอบสนองแก่ตาบลแม่ยวม เพื่อให้ชุมชนในตาบลแม่ยวม มีรายได้
และ สามารถ นาไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ แล้วยังสามารถสร้างสรรค์ผลงานตามความสามารถอีกด้วย
2. การพัฒนาทักษะ ช่วยเพิ่มทักษะของผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ว่าจะเป็นทักษะด้านการเงิน ด้าน
ภาษาอังกฤษด้านดิจิตอล ด้านสังคม และรวมไปถึงการประดิษฐ์การออกแบบความคิดสร้างสรรค์
และด้านความร่วมมือกันเพื่อให้โครงการ บรรลุผลตามเป้าหมาย
3. การยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตาบล แบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยได้เข้ามามีบทบาท ใน
การกระตุ้นสังคม ให้ออกมาฟื้นฟูเศรษฐกิจ ของตาบลแม่ยวม
4. community Big Data การมีเทคโนโลยี ท็อปที่สามารถนาไปสู่การปรับปรุง คุณภาพชีวิตของ
ชุมชนในตาบลแม่ยวมทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม และเพิ่มโอกาสการสร้างงาน ได้หลายช่องทาง

1. การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม การนาภูมิปัญญาท้องถิ่น มาถ่ายทอดเป็นสินค้าหรือบริการ อาทิเช่น
1. รายได้เพิ่มขึ้น
2. การเพิ่มผลิตภาพ
ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
(1.1) การนาภูมิปัญญาการย้อมผ้าทอกะเหรี่ยงของหมู่บ้าน บ้านแม่กองคา มาทาเป็นผ้าทอกระเหรี่ยง
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ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน(1.2) การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นการทาจักรสานของ
- 125,000 บาท/ปี
- ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.5
หมู่บ้าน บ้านแม่กองคา มาทาเป็นผลิตภัณฑ์จักรสาน เช่น หมวกจักรสาน กระด้ง แปม ผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของ
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- แรงงานที่ลดลง ร้อยละ 2.5
ผลลัพธ์เชิงสังคม
ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
2. การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่น (2.1) การยกระดับสินค้าขึ้นชื่ออย่างกล้วยฉาบป้าหลาน ที่ใช้ - คุณภาพชีวิตในชุมชนที่ดีขึ้นทางการเงินและสวัสดิการที่เข้าถึง - สุขภาพในชุมชนแต่ละหมู่บ้านดีขึ้น
วัตถุดิบในชุมชนของกลุ่มสมาชิกในพื้นที่บ้านห้วยสิงห์ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ขึ้นจดทะเบียน จากเข้าถึงระบบการรักษาพยาบาลได้ทั่วถึง
เป็นสินค้า OTOP ของชุมชน (อยู่ระหว่างการดาเนินการ) (2.2) การยกระดับสินค้าขึ้นชื่ออย่างข้าวเเต๋นป้า
- มีการศึกษาและการเรียนรู้ เข้าถึงชุมชนง่ายขึ้นและมีการลดความเหลื่อมล่าด้านรายได้ของคนในชุมชน
อนงค์ศรีในพื้นที่บ้านแพะคะปวง ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ขึ้นจดทะเบียนเป็นสินค้า OTOP ของ แต่ด้วยสถานการณ์โควิด19 ระบาดในพื้นที่ชุมชนผลลัพธ์เชิงสังคมเลยลดลง
ชุมชน (อยู่ระหว่างการดาเนินการ (2.3) การยกระดับสินค้าขึ้นชื่ออย่างผ้าทอกะเหรี่ยงของกลุ่มสมาชิก ที่ใช้
วัตถุดิบในชุมชน ในพื้นที่บ้านแม่กองคา ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ขึ้นจดทะเบียนเป็นสินค้า
TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ
OTOP ของชุมชน (อยู่ระหว่างการดาเนินการ) (2.4) การยกระดับสินค้าขึ้นชื่ออย่างผลิตภัณฑ์จักรสานของ
กลุ่มสมาชิก ที่ใช้วัตถุดิบในชุมชน ในพื้นที่บ้านแม่กองคา ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ขึ้นจด
ทะเบียนเป็นสินค้า OTOP ของชุมชน (อยู่ระหว่างการดาเนินการ)
3. การยกระดับการท่องเที่ยว (3.1) การลงพื้นที่สารวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เชิงธรรมชาติ
และศูนย์การเรียนรู้ อาทิเช่น โรงพักเก่าบ้านท่าตาฝั่ง ท่องเที่ยววิถีชีวิตและท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติบ้านแม่กอง
คา ต้นสักใหญ่บ้านห้วยบง ศูนย์การเรียนรู้หมูหลุม สวนเกษตรลุงหมื่น พระธาตุจอมกิตติ ฯลฯ (3.2) จัดทา
แผนที่ท่องเที่ยว อาทิเช่น จัดทาป้ายแผนที่ท่องเที่ยวประจาจุดสาคัญต่างๆในพื้นที่(3.3) การจัดอบรมผู้นาไกด์
เตรียมพร้อมการรองรับนักท่องเที่ยวและเป็นอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชน (3.4) จัดทาแพ็คเกจท่องเที่ยว 3
วัน 2 คืนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป (3.5) การจัดอบรมการทาบัญชีและเงินสด
หมุนเวียน
4. การนาองค์ความรู้ช่วยบริการชุมชน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงวิชาชีพ ทักษะทางวิชาการ
อาทิเช่น (4.1) การจัดอบรมการทาผลิตภัณฑ์จักรสานไม้กวานดอกหญ้า เพื่อนาไปต่อยอดในการสร้างอาชีพ
ข้อเสนอแนะ
ผู้รับผิดชอบ อ. อนาวิน ภัทรภาคินวรกุล
ของกลุ่มผู้สูงอายุบ้านทุ่งแพม ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน (4.2) การจัดอบรมทาลูกประคบ การ
อยากให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ แ ลกเปลี่ ย น
ปฏิบัติทางวิชาการ เพื่อใช้เป็นความรู้ในการดูแล รักษาสุขภาพ
เบอร์ติดต่อ 085-0085647
สร้
างสรรค์และขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์
5. การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุเพิ่มรายได้สอนให้เขาทาไม้กวาด ลูกประคบ และ
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ได้พัฒนาสินค้าที่ชาวบ้านทาอยู่แล้วให้มีมูลค่าเพิ่มโดยการเพิ่มรสชาติใหม่ๆและแพคเกจใหม่รวมถึงพัฒนา
หน่วยงาน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ประโยชน์ ม ากที่ สุ ด และความเข้ ม แข็ ง
แพคเกจผ้าทอกะเหรี่ยงและกระบวยกะลามะพร้าวของคนในชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6. การสร้างและพัฒนาได้เข้าไปส่งเสริมช่วยเหลือยกระดับสินค้าOTOPให้กับชุมชนในการพัฒนาการทาสินค้า ภายใต้ก ารมี ส่ว นร่ วมของภาคีเ ครื อข่ า ย
ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ
OTOPได้พัฒนาผู้ประกอบการในตาบลนาผลผลิตอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานมาแปรรูปผ่านการรับรองมาตรฐาน
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
และทดลองขายในตลาดจริงและตลาดออนไลน์
7.การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชนการนาทรัพยากรในชุมชนมาสร้างรายได้เพื่อให้เกิดการเพิ่ม

