




 รองศาสตราจารย์ ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ 
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลัย
แห่งแรกในส่วนภูมิภาคจัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐ 
และเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือให้เป็น
ศูนย์กลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่ออ�านวย
ประโยชน์แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยส่วนรวม 
ในช่วง 52 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแห่งนี้จึงเป็น
แหล่งสะสม ค้นคว้า วิจัย โดยคณาจารย์ นักวิจัยและ
นักศึกษา จาก 21 คณะ 4 วิทยาลัย 5 สถาบันวิจัย 
และ 6 ส�านัก ซึ่งบุคลากร มช. ได้ด�าเนินการถ่ายทอด
ความรูแ้ละนวตักรรมสูช่มุชน ท้องถ่ินและสังคมวงกว้าง
อย่างต่อเนื่อง ทั้งการบริการวิชาการตามความรู้ความ
เชีย่วชาญทางวิชาชพี และการเสริมพลงัชมุชน/ท้องถิน่
ให้เกิดความเข้มแข็ง
 ในช่วงทศวรรษที ่6 ซ่ึงตรงกบัปลายแผนพฒันา
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 ป ี
2560-2565 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่มุ่งมัน่ “รบัผดิชอบ
ต่อสังคม” ตามแนวคิดพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
กับสังคม (Societal Engagment) โดยตั้งเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์ ไว้ว่า “มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นที่
ยอมรับของกลุ่มเป้าหมาย และได้รับการนึกถึงเป็น 
“ท่ีแรก” ในการแก้ไขปัญหาส�าคัญและเสริมพลัง 
(Empowerment) ของชุมชน ท้องถิ่นและสังคม
โดยใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย” 
ซึ่งจะก่อให้เกิด “1) คุณค่าทางเศรษฐกิจ สังคมและ
สิง่แวดล้อมทีเ่พิม่ขึน้ จากการบริการองค์ความรู้พร้อมใช้
และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 2) ผลงานบรกิารวชิาการ
สหวทิยาการทีส่ร้างผลกระทบสูงในวงกว้าง ต่อชมุชน/
กลุ่มจังหวัด/ประเทศ และ 3) บุคลากรมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่เป็นผู้น�า ในองค์กรด้านวิชาการเพื่อสังคม ใน
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ

 เพื่อให้มั่นใจว่าจะเกิดผลตามวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้แต่งตั้ง
รองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม 
(Vice President for Societal Engagement) 
พร้อมกบัจัดต้ัง “หน่วยสนบัสนนุวชิาการรับใช้สังคม” 
เป็นกลไกระดับมหาวทิยาลยั เพือ่สนับสนุนงานวิชาการ
ที่จะมีผลกระทบสูงต่อสังคม และบริการวิชาการด้าน
สขุภาพ ของส่วนงานระดับคณะ สถาบนัวจัิยและส�านัก 
ซึง่ครอบคลมุท้ังงานวจัิยรบัใช้สงัคม (Socially-engaged 
research) นวตักรรมเพือ่สงัคม (Social innovation) 
และกิจกรรมการเรียนรู้คู่บริการ (Service learning)  
โดยหน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม มหาวิทยาลัย
เชยีงใหม่ ได้แต่งตัง้ “คณะกรรมการสนบัสนุนโครงการ
ทีม่ผีลกระทบสงู” ท�าหน้าทีเ่อือ้อ�านวยให้เกิดการพัฒนา
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิชาการเพื่อสังคม (Center 
of Engagement – C0En) ในฐานะกลไกระดับคณะ/
ส่วนงาน ที่จะคอยเอื้ออ�านวยให้เกิดงานวิชาการเพื่อ
สังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งนี้ ได้ก�าหนดพื้นที่
น�าร่องในชนบท ได้แก่ อ�าเภออมก๋อย อ�าเภอพร้าว 
อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ต�าบลศรีบัวบาน 
จังหวัดล�าพนู รวมทัง้พืน้ท่ีน�าร่องเขตเมอืง ได้แก่ ชมุชน
ในเมืองเชียงใหม่ ชุมชนรอบ มช. เช่น ต�าบลสุเทพ 
ต�าบลช้างเผอืก เป็นต้น ตลอดจน การท�างานกบัเครอืข่าย
ผ่านงานวจิยัและพฒันาในประเดน็ทีท้่าทาย อาท ิการ
แก้ปัญหาฝุ่นควัน การพัฒนา Young smart farmer 
4.0 การพัฒนาพี่เลี้ยงและนักวิจัยชุมชน การพัฒนา
ศูนย์วิจัยชมุชน เป็นต้น ในการนี ้มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ...
มหาวิทยาลัยรับผิดชอบต่อสังคม                                                                       
(CMU … a Societal Engagement University)



ได้สนับสนุนงบประมาณ เป็น Seed fund ปีละ 25 
ล้านบาท เพื่อ Matching กับทุนวิจัยและพัฒนาจาก
แหล่งทุนภายนอก

ขณะเดียวกัน หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้
สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังมุ่งเน้นการพัฒนา
และเสริมพลังบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในงาน
วิชาการรับใช้สังคม ซึ่งเป็น Asset ของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ อันได้แก่ ผู้บริหารระดับรองคณบดี/รอง
ผู้อ�านวยการ นักวิชาการ ผู้ประสานงานชุดโครงการ 
(Program Officer) พี่เลี้ยง (Mentor) และเจ้าหน้าที่
สายสนับสนุน โดยสนับสนุนให้นักวิชาการวิชาการรับ
ใช้สังคมอาวุโสดังกล่าว เป็น “พี่เลี้ยง” (Mentor) ใน
การพัฒนา “นกัวชิาการรับใช้สงัคม” (CMU Societal 
Engagement scholars) ให้มีกระบวนความคดิ ทักษะ 
และความรู้ ที่พร้อมจะปฏิบัติงานเพื่อเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตอย่างเป็นระบบ

นอกจากนี ้หน่วยสนบัสนนุวชิาการรบัใช้สังคม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เริ่มพัฒนาระบบและฐาน
ข้อมลูวิชาการรับใช้สังคม ตัง้แต่ปี 2562 เพือ่เป็น “คลงั” 
ความรู้พร้อมใช้ นวัตกรรมและบทเรียน จากโครงการ
วิจัยและบริการวิชาการท่ีมีผลกระทบสูง ท่ีสามารถ
แก้ไขปัญหาส�าคัญและเสริมพลัง (Empowerment) 
ของชุมชนและท้องถิ่นภาคเหนือและ Upper Asian 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเดน็ท่ีสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์
เชงิรุก ด้านการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละพลังงาน 
อาหารและสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุ รวมทัง้ ล้านนา
สร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุ “เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนื 
(Sustainable Development Goals: SDGs)”

พร้อมกันน้ี หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้
สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พัฒนากระบวนการ
สนับสนุน นักวิชาการรับใช้สังคม ในการ “เตรียม
เอกสารวิชาการรับใช้สังคม เพี่อขอก�าหนดต�าแหน่ง
ทางวิชาการ” จากโครงการวิจัยและบริการวิชาการ
ท่ีมีผลกระทบสูง ที่สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชน
และท้องถิ่นภาคเหนือและ Upper Asian ได้อย่าง
เป็นรูปธรรม ซึ่งขณะนี้ มีนักวิชาการรับใช้สังคม
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับต�าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม แล้ว 
2 คน มีว่าที่ ศาสตราจารย์อีก 2 คน และมีผู้อยู่ใน
กระบวนการเตรียมเอกสาร อีก 12 คน

 ผลงานวิชาการรับใช้สังคม ของนักวิชาการ
รับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการชื่นชม
จากเครือข่ายวิชาการรับใช้สังคมทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ จากการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในหลายการประชุมวิชาการ อาทิ International 
Conference ของ The National Co-ordinating 
Centre for Public Engagement (NCCPE) ในปี 
2019 และ 2020, AsiaEngage 2020 และ APUCEN 
2020 เป็นต้น ซึ่ง หน่วยสนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม 
ให้ความส�าคัญ เพราะเป็นการสร้าง Visibility และ 
Branding ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะ
มหาวิทยาลัยรับผิดชอบต่อสังคม





บทบรรณาธิการ

บรรณาธิการ
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล
กองบรรณาธิการ
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัฐ บุญเชียง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ยาโนละ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ ยิ้มแย้ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร สุนิธรรม
รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ รุ่งเรืองวงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี ณ น่าน
อาจารย์ ดร.กฤช ใจคุ้มเก่า
ดร.บานจิตร สายรอค�า
นายชวลิต กอสัมพันธ์ 
นายวราพงษ์ บุญมา
นางอรกานต์ ไชยยา
ดร.กฤษฎิ์ กาญจนกิตติ
นายรุจนยุคันต์ จิณณธรรม
นายณัฐพงศ์ ค�ากลม
นางสาวอุษา ยาสิทธิ์
นางสาวสิริรัตน์ ชนะญาติ
นายมนตรี วงค์ใหม่
นางสาวภัทรรัตน์ เวียงจันทร์

ส�านักบริการวิชาการ มีนโยบายเกี่ยวกับการบริการ
วิชาการแก่ชุมชนและความรับผิดชอบต่อสังคม University 
Social Responsibility (USR) รวมถึงได้น�าเป้าหมายการ
พฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development Goals: SDGs)
เข้าไปผนวกกับการด�าเนนิงานปัจจุบนั ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน
การท�างานภายในคณะ/ส�านกั/หน่วยงาน การบรกิารวชิาการ 
การเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ประชาชน และการขยายผล
โครงการต่าง ๆ ให้มีความยั่งยืน

วารสาร CMU USR ฉบับนี้ ได้รวบรวมบทความ
งานบรกิารวชิาการรบัใช้สงัคมทีม่ผีลกระทบสงูของมหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ ซ่ึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ด�าเนินกิจกรรมพัฒนา
ชุมชนบนพื้นที่สูง โดยใช้ปัญหาของพื้นที่เป็นตัวก�าหนดใน
การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area-Based) ตามเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) 
ในการด�าเนินงานการพัฒนาการศึกษา ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชนบนพืน้ท่ีสูง และเสรมิสร้างศกัยภาพให้มีความมัน่คง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นี ้ส�านกับรกิารวชิาการ 
ร่วมกับหน่วยสนับสนนุวชิาการรบัใช้สังคม ศนูย์บรหิารงานวิจัย 
เปิดโอกาสให้หน่วยงานภายในมหาวทิยาลยัได้ด�าเนนิโครงการ
บรกิารวชิาการทีม่ผีลกระทบสูง ภายใต้ยทุธศาสตร์ตามพันธกจิ 
Service Excellence ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจัด
โครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคมต่าง ๆ บนพืน้ทีสู่ง จ�านวนทัง้ส้ิน 
12 โครงการ ซึง่เป็นโครงการท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อชมุชนสงัคม 
และท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน
ด้วยการบรูณาการในลกัษณะจติอาสาจากคณะท�างานภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน



สนับสนุนเศรษฐกิจภายในชุมชน
โดยสร้างความเข้มแข็ง
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สนับสนุนองค์ความรู้
ด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เกิดความมั่นคง
ทางอาหาร และส่งเสริมการท�าเกษตรที่ยั่งยืน
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กาแฟสร้างป่าไม่ใช่แค่วาทกรรมหรูท่ีสร้างข้ึน
เพื่อการโปรโมทสินค้าอนุรักษ์ แต่คือการสร้างพื้นที่
สีเขียวขึ้นมาท่ามกลางพื้นที่โล่งแจ้งของระบบเกษตร
แบบตัดฟันโค่นเผา ที่ป่าไม้ถูกตัดฟันและพื้นที่ถูกใช้
ปลูกพืชล้มลุกเชิงเดี่ยวมานานนับ 10 ปี พื้นท่ีเหล่านี้
จดัว่าเสือ่มสภาพ (Degraded land) และเป็นธรรมดา
ที่การถางแล้วเผาป่าเป็นเรื่องง่ายกว่าการสร้างป่าจาก
พ้ืนท่ีว่างเปล่า คณะเกษตรศาสตร์ได้ด�าเนินโครงการ
กาแฟสร้างป่ามาอย่างต่อเนือ่ง จนสามารถสร้างต้นแบบ
ระบบเกษตรอนุรักษ์ให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่จนประสบ
ความส�าเร็จในการท�าให้เป็นแปลงตัวอย่างได้ 
 แปลงของนายปฐพี ทองภูคีรีไพร 

“เคยปลูกทุกอย่างที่คิดว่าจะขายได้ ตั้งแต่
กะหล�่าปลี มันฝรั่ง ถั่ว พริก ตอนนี้ในแปลง
ปลกูพืชยืนต้น 3 ชนดิ คอืกล้วยน�า้ว้า อะโวคาโด 
และกาแฟอราบิก้า” จากบ้านป่ากล้วย หมู่ 9 ต�าบล
แม่ศึก ได้เข้าร่วมงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ฤดูเก็บเกี่ยว 2563 
ทีผ่่านมา อะโวคาโดของเขาเริม่เก็บเกีย่วและจ�าหน่ายได้
ในตลาดอินทรีย์ กิโลกรัมละ 130 บาท กาแฟกะลาแห้ง 
กโิลกรัมละ 150 บาท กล้วยน�า้ว้าจ�าหน่ายหน่อให้โครงการ
พฒันาในพืน้ทีเ่ป็นหลกั นอกจากเข้าร่วมโครงการเปลีย่น
พื้นที่โล่งแจ้งมาเป็นสวนเกษตรแบบผสมผสานแล้ว 

กาแฟ
สร้างป่า
บ น พื้ น ท่ี สู ง
นายชวลิต กอสัมพันธ์ และนายวราพงษ์ บุญมา : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์

เขายังมีส่วนส�าคัญในการผลิตกล้ากาแฟอราบิก้า
ในโครงการในส่วนของคณะเกษตรศาสตร์ ต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2560 โดยสามารถท�าก�าไรหลกัแสนบาท ปี 2563 
เขาเริ่มขยายพันธุ ์กล้าอะโวคาโดแบบเปลี่ยนยอด
ในถุงเพาะช�าเพื่อจ�าหน่าย และแปลงของเขาเริ่มเป็น
ที่ดูงานและฝึกปฏิบัติงานของคนในชุมชน เกษตรกร
รายอื่นและนักเรียนในหมู่บ้าน
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บรรทยั แซ่เห่อ “ปีนีผ้มเพาะกล้าอะโวคาโด
ไว้ปลูกเองประมาณ 200 ต้น กล้วยของผมก็
ปลูกแบบคนม้งนะครับ ขุดมาทั้งต้นให้มีใบติด
และปลูกลงดินทันที การปลูกแบบนี้กล้วยจะโต
เร็ว” จากบ้านปางอุ๋ง หมู่ที่ 1 ต�าบลแม่ศึก เริ่มปลูก
ไม้ผลยืนต้นร่วมกับกล้วยน�้าว้ามาตั้งแต่ปี 2560 
จากความส�าเร็จทีผ่่านมา ท�าให้บรรทยัตดัสนิใจใช้พ้ืนที่
ของตนเองทั้งหมดท�าเป็นแปลงเกษตรแบบผสมผสาน 
ในระหว่างที่กล้วย อะโวคาโด และกาแฟ ยังไม่ให้
ผลผลิต เขาสามารถปลูกพืชล้มลุกอายุสั้นในแปลง
หลังลดการใช้ยาฆ่าแมลง เขาก็สามารถเลี้ยงผึ้งโพรง
ในแปลงได้

สมภพ แซ่ย่าง “แปลงของผมอยู่ตรง
ทางผ่านไปอกีหมู่บ้านหน่ึง ตอนแรก ๆ หลายคน
ทักว่าเอากล้วยไปปลกูท�าให้เสยีไร่ ปีนีก้ล้วยแพง
ผมตัดกล้วยไปขายหลายล�ารถแล้ว” จากบ้าน
ปางอุ๋ง หมู่ท่ี 1 ต�าบลแม่ศึก เริ่มปลูกไม้ผลยืนต้น
ร่วมกับกล้วยน�้าว้ามาตั้งแต่ปี 2560 และในปี 2563 นี้
เริ่มเห็นจุดสีเขียวเกิดในแผนที่ Google map     

สมชาต ิพนามี “อาจารย์ครบัปีหน้าผม
จะล้อมรัว้เพิม่ให้ถงึห้วยเลย และจะขายหน่อกล้วย 
กับยอดอะโวคาโดให้ชาวบ้าน” จากบ้านอมแพม 
หมูท่ี่ 4 ต�าบลม่อนจอง อ�าเภออมก๋อย จงัหวัดเชยีงใหม่ 
เริ่มงานแปลงของเขาด้วยการล้อมรั้วหลังบ้าน ซึ่งเป็น
ทีร่กร้างและค่อนข้างลาดชนั เกษตรกรทีน่ีต้่องล้อมรัว้
สวนของตวัเอง เพราะชมุชนเลีย้งววัแบบปล่อย เริม่จาก
ปลกูกล้วยน�า้ว้า อะโวคาโด และกาแฟในเดือนพฤษภาคม 
2562 แม้จะเป็นพ้ืนที่ขนาดเล็กแบบสวนหลังบ้าน
แต่กใ็ห้คณุค่าต่อชมุชนท่ีย่ิงใหญ่ ทีส่ามารถสร้างแรงจูงใจ
ให้เกิดกับเกษตรกรรายอื่น

 เกษตรกรสีร่ายนีเ้ป็นเพียงตวัอย่างจากเกษตรกร
จ�านวนหนึ่ง ที่ประสบความส�าเร็จในการเปลี่ยนพื้นที่
โล่งแจ้งของแปลงเกษตรแบบตัดฟันโค่นเผากลับไปเป็น
ป่ากล้วยน�า้ว้า ไม้ผลและกาแฟ ในภาพรวมของท้ังพืน้ที่
ขอเพียงเกษตรกรแต่ละรายใช้พืน้ท่ีของตนเองร้อยละ 10
ท�าแปลงท่ีไม่ถางไม่เผาในรอบปี จะเกดิพ้ืนทีสี่เขียวขึน้ 
แม้ระยะแรกจะเป็นแค่จดุเล็ก ๆ ในแผนที ่แต่ระยะยาว
จดุสเีขยีวเหล่านีจ้ะขยายตัวออกไปโดยรอบ แบบเดยีว
กับเกมโดมิโนท่ีเคยท�าลายป่าไม้ในระบบไร่หมุนเวียน
ของพื้นที่เหล่านี้ไป

 ความยัง่ยนืและผลกระทบท่ีชัดเจนคือ เกษตรกร

ตัวแทนเหล่าน้ีเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ พวกเขาเติบโต

มากับยุคเทคโนโลยีผสมผสานกับยุคเก่า มีการเพาะ

ขยายพนัธุพ์ชืไว้ปลกูเอง เมือ่โครงการก�าลงัจะสิน้สดุลง 

มีเกษตรกรนอกโครงการที่อยู่รอบข้างเริ่มเปลี่ยนพื้นที่

ผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ ของตนเองตามกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนี้จะท�าให้

การพัฒนาเป็นไปอย่างยัง่ยืน ซ่ึงจะตอบโจทย์เป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวข้อ

ขจดัความยากจน ขจดัความอดอยาก สร้างความมัน่คง

ทางอาหาร ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน และ

ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

3
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ข้าวพอกินตลอดป ี
คือสุดยอดความต้องการของชาวไร่หมุนเวียน

ปัญหาบริบทของพื้นที่ปัญหาบริบทของพื้นที่
ไร่หมุนเวียน เป็นการถางป่าแล้วเผาเพื่อเพาะปลูกในรอบ 1 ปี 
ทิ้งแปลงให้ป่าเหล่า (ไร่เหล่า) ฟื้นตัว 10 - 15 ปี และกลับมาใช้พื้นที่
เดมิอีก ท�าซ�า้ ๆ ท�าให้ระบบเกดิความสมดลุแบบย่ังยนื แต่ในปัจจบัุน
จ�านวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ท�าให้ขนาดและจ�านวนแปลงไร่เหล่า
ของชุมชนลดลง ท�าให้ระยะฟื้นฟูของป่าสั้นลง บางพื้นที่อาจต้อง
ตดัฟันทกุ 4 - 5 ปี ในขณะทีบ่างพืน้ท่ีไม่สามารถหมนุเวยีนได้ เนือ่งจาก
ไร่หมุนเวียนท่ีปลูกข้าวเป็นหลักถูกแทนที่ด้วยพืชเศรษฐกิจชนิดใหม่
ที่มีการใช้พื้นที่ทุกปี

ถางแล้วเผา (Slash and Burn) เกษตรกรรมแบบโค่นป่า
อาจท�าได้ในระยะสั้น ๆ  เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้นก็ต้องมีการตัดไม้
มากข้ึน เพื่อน�าไม้ไปใช้ประโยชน์ การใช้ที่ดินเพื่อเพาะปลูกก็อาจ
เข้มข้นขึ้น ระยะเวลาทิ้งพื้นดินให้ว่างก็อาจน้อยลง ป่าก็จะไม่มีเวลา
ฟื้นตัว

ข้าวไม่พอกินตลอดปี เกิดจากระยะเวลาฟื้นฟูสั้นลง ท�าให้
ความอดุมสมบรูณ์ของดินไม่พร้อมใช้ปลูกข้าวรอบใหม่ แต่เกษตรกร
ไม่มทีางเลอืก ต้องถางแล้วเผาในแปลงไร่เหล่าอายุน้อย ท�าให้ผลผลติ
ข้าวต่อไร่ได้น้อยลง ข้าวจึงไม่พอบริโภคตลอดปี เกษตรกรต้องไป
ท�างานนอกพื้นที่ เพื่อใช้เงินซื้อข้าวมาบริโภคในระยะที่เหลือของปี

ระบบไม่ได้สมดลุแบบสมบรูณ์แต่ความหลากหลาย
ของพันธุ์พืชยังคงอยู่ในชุมชน ระบบไร่หมุนเวียนเป็น
ระบบท่ีพบความหลากหลายของพืชในระบบมากที่สุดระบบหน่ึง 
เคยมีรายงานว่าพบถงึ 84 ชนดิ ในแปลงเดยีวกัน เกษตรกรยงัคงรักษา
ความหลากหลายของพันธุ์พืชในระบบเอาไว้ได้ แม้ความหลากหลาย
ของพืชจะลดลงและบางชนิดหายไป ซึ่งในพื้นที่ปฏิบัติงานของโครงการ
พบมากกว่า 50 ชนิด 

แนวคิดการฟื้นฟู
ไร่เหล่าอย่างรวดเร็ว 

คือ การน�ากล้าไม้ป่าธรรมชาติที่มี
อยู่ในท้องถิ่นเข้าไปปลูกเสริมในบริเวณ
ที่มีตอไม้ตามธรรมชาติน้อย หรือน�าเอา
เมล็ดพืชเบิกน�า (Pioneer species) 
ไปหว่านในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเร่งการ

เกิดใหม่และฟื้นฟูของป่าเหล่า

นายชวลิต กอสัมพันธ์ และนายวราพงษ์ บุญมา : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์
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ม่ันคง...พอเพียง…อิ่มท้อง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ ยิ้มแย้ม : ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์

 ชุมชนบ้านเลอะตอ บ้านบราโกร โรงเรียน

บ้านแม่ตื่น และโรงเรียนห้วยหล่อดูก ต�าบลแม่ตื่น 

อ�าเภออมก๋อย ประชาชนและนักเรียนส่วนใหญ่เป็น

ชนเผ่าปกาเกอะญอ เป็นชนเผ่าท่ีมีจ�านวนมากท่ีสุด

ในประเทศไทย หลายคนคงมภีาพจ�าหรอืความรูส้นึกึคดิ

เกี่ยวกับคนกลุ่มนี้ว่า เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีมีภาษาและ

วัฒนธรรมเฉพาะเป็นของตนเอง แต่งกายด้วยเสื้อผ้า

พื้นเมืองเพื่อแสดงอัตลักษณ์ของตนเอง และอาศัยอยู่

ตามพื้นที่สูง อีกทั้งมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับข้าว (Oryza 

sativa L.) มาอย่างช้านาน ซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าว

พันธุ์พื้นเมือง (ข้าวไร่) ของชนเผ่าปกาเกอะญอ จะมี

ลักษณะพิเศษ โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะใน

ด้านคุณค่าทางโภชนาการสูง เช่น มีธาตเุหล็ก ธาตุสังกะสี 

หรือมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ แต่มีข้อด้อย คือ ให้

ผลผลิตต�่า ซึ่งในระยะหลังเกษตรกรส่วนใหญ่หันไป

ปลูกข้าวพันธุ์สมัยใหม่ ที่มีการปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ได้

ผลผลิตสูง เช่น ข้าวพนัธุ ์กข แต่ยงัเกดิปัญหา คอื ข้าว

ไม่สามารถปลูกในช่วงฤดูหนาว ซึ่งมีอากาศหนาวเย็น 

ท�าให้เมล็ดลีบ ส่งผลให้ผลผลิตต�า่ และบางคร้ังมคีวาม

อ่อนแอต่อโรคและแมลงศัตรู ดังน้ัน คณะเกษตรศาสตร์ 

จึงได้ด�าเนิน โครงการความหลากหลายและการใช้

ประโยชน์จากพนัธุข้์าวเพ่ือความมัน่คงของเกษตรกร

บนพืน้ทีส่งู โดยการให้ความรูแ้ก่เกษตรกร เช่น การฝึก

อบรมเชงิปฏบัิติการในพ้ืนท่ี รวมท้ังมีการท�าแปลงสาธติ

หรอืแปลงเรยีนรู้ โดยให้เกษตรกรและนกัเรียนมส่ีวนร่วม

ในการจัดท�าแปลงสาธิตหรือแปลงเรียนรู้ทุกขั้นตอน 
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“ดีใจที่มีโครงการแบบนี้เข้ามา 
ท�าให้เกิดการเรียนรู้วิธีการ

ปลูกข้าวตั้งแต่ ต้นน�้า กลางน�้า 
และปลายน�้า โรงเรียนมีข้าว
เพียงพอส�าหรับเป็นอาหาร

กลางวันแก่ทุกคนในโรงเรียน”

ซึ่งมีวิธีการโดยมีการน�าพันธุ์ข้าวที่มีลักษณะดี จาก

พื้นที่อื่น เข้ามาเพื่อปลูกทดสอบและเปรียบเทียบใน

พื้นที่ 7 สายพันธุ์ ได้แก่ ก�่าหอม มช. ปิ๊อิ๊ซู  L2  CC4 

CC5  ข้าวเหลือง ข้าวไก่ป่า และก�่าดอยสะเก็ด และ

ใช้พันธุ์ข้าวในท้องถิ่นหนึ่งสายพันธุ์ คือ ข้าวก�่าอุบล 

เป็นตัวเปรียบเทียบ ซ่ึงการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวยัง

คงต้องด�าเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง วิธีการน�าเอา

พันธุ์ข้าวเหล่านั้นไปให้เกษตรกรปลูกทดสอบและ

คัดเลือกเป็นลักษณะการแก้ปัญหาเพื่อให้ได้พันธุ์ข้าว

ที่เหมาะสม ที่ให้ผลผลิตสูง รวมท้ังมีลักษณะคุณค่า

 ในด้านผลกระทบต่อสงัคมท่ีได้จากโครงการฯ 

ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่มีโอกาสสร้างกระบวนการ

การเรียนรู้ปัญหา และแสวงหาแนวทางการแก้ไขด้วย

ตนเองร่วมกบันกัวชิาการจากมหาวทิยาลยั เช่น วธิกีาร

คัดเลือกพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมท่ีจะใช้ปลูกในพื้นท่ีของ

เกษตรกรเองเพื่อให้ได้ผลผลิตเพียงพอต่อการบริโภค             

รวมทั้งได้สายพันธุ์ข้าวที่มีคุณค่าทางอาหารเพิ่มขึ้น 

และส่งผลให้เกษตรกรมีการวางแผนการปลูกข้าว

บนพื้นท่ีสูงอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มผลผลิตและ

เพิม่คณุค่าทางอาหาร มีผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ได้จดัท�าแปลงสาธติ ณ โรงเรยีน

บ้านแม่ต่ืน สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน 

ท�าให้นักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้โดยการทดลอง

ปฏิบัติ

ผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้

ทางอาหารสูง ซึ่งในระยะเวลาต่อมาพันธุ์ข้าวอาจจะ

ไม่เหมาะสม เนื่องจากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง 

หรือโรค แมลงศัตรูข้าว มีการเปลี่ยนแปลง เกษตรกร

ก็จะสามารถน�าองค์ความรู้ที่ได้รับจาการฝึกอบรม

และการท�าแปลงสาธิตหรือแปลงเรียนรู้มาประยุกต์

ใช้ในการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวใหม่ที่เหมาะสมได้ด้วย

ตนเอง น�าไปสู่การมีสายพันธุ์ข้าวท่ีเหมาะสมซึ่งจะ

ท�าให้ข้าวปริมาณเพียงพอต่อการบริโภคอย่างแท้จริง

สมค�าที่ว่า มั่นคง...พอเพียง…อิ่มท้อง
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สนับสนุนด้านการแพทย์
เพื่อตรวจสุขภาพ พร้อมให้ค�าปรึกษา
แก่ประชาชน และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี
ของทุกคนในทุกช่วงอายุ
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อยู่ด ีวิถีพอพียง..ที่บ้านแม่เกิบ
ดร.บานจิตร  สายรอค�า : สถาบันวิจัยสังคม

 บ้านแม่เกิบ หมูท่ี่ 15 ต�าบลนาเกยีน 
อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เรียกชื่อหมู่บ้าน
ตามล�าห้วยที่ไหลหล่อเลี้ยงชุมชน ประชากรเป็นกลุ่ม
ชาติพันธุ์ปกาเกอะญอหรือกะเหรี่ยงโปว์ ตั้งถิ่นฐาน
บ้านเรอืนมานานมากกว่า 100 ปี มปีระชากร 180 คน 
จาก 51 หลงัคาเรือน นบัถอืศาสนาพุทธและผี ลกัษณะ
ท่ีตั้งถ่ินฐานของชุมชนแวดล้อมไปด้วยภูเขาสูงชัน 
การสร้างบ้านเรือนส่วนใหญ่จึงซ่อนตัวตามไหล่เขา
กระจุกตัวเป็นหย่อม ๆ
 วิถีชีวิตของผู้คนมีความสัมพันธ์กับป่ามา
ยาวนาน ตลอดวงจรชีวิตนับตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวาระ
สุดท้ายของชีวิตมีความผูกพัน พ่ึงพา ใช้ประโยชนจ์าก
ป่าในมติต่ิาง ๆ  ท้ังในด้านอาหาร ท่ีอยูอ่าศยั ยารักษาโรค 
เคร่ืองนุง่ห่ม รวมถงึด้านประเพณพิีธกีรรม ในมโนทศัน์ของ
ชาวบ้าน มคีวามเช่ือ ความย�าเกรงอ�านาจเหนอืธรรมชาติ 

ที่สะท้อนผ่านพิธีกรรมต่าง ๆ เช่น การเลี้ยงผีเจ้าป่า
เจ้าเขา ผขุีนน�า้ ผไีร่ เพ่ือเป็นการตอกย�า้สร้างบรรทัดฐาน
ทางศีลธรรมให้อยูร่่วมกันในกรอบของความพอดี
 ในชุมชนมีระบบการผลิตแบบยังชีพโดย
การปลูกข้าวไร่และพืชอาหารหลากหลายชนิดในไร่
หมนุเวียน รวมทัง้การเล้ียงสัตว์ เช่น ไก่ หม ูววั เพือ่บริโภค
และขาย นอกจากนี ้ยงัมีรายได้จากการขายพรกิกะเหรีย่ง
ใบพลู และรับจ้างทั่วไป เป็นต้น
 สมาชิกชุมชนส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์เป็น
เครือญาติ มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การเอามื้อ
เอาแรงในการท�าไร่หมุนเวียนทุกขั้นตอนซึ่งแต่ละ
ครอบครัวจะมีความสัมพันธ์กับเพ่ือนบ้านเป็นอย่างดี
เพราะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
 ลกัษณะทีต้ั่งถิน่ฐานของชุมชนแวดล้อมไปด้วย
ภูเขาสูงชัน อยู่ห่างจากอ�าเภออมก๋อยประมาณ 72 
กโิลเมตร การคมนาคมเข้าถงึล�าบากเส้นทางเข้าหมูบ้่าน
เป็นถนนลกูรงัและถนนคอนกรีตเป็นช่วง ๆ การเดนิทาง
เข้าพื้นที่ในรอบ 1 ปี จะสะดวกในช่วงเดือน ตุลาคม - 
เมษายน ส่วนในช่วงฤดูฝน พฤษภาคม - กันยายน
ต้องใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อ และบางช่วงถนนต้องใช้
โซ่พันล้อป้องกันการลื่นไถล 
 ด้วยสภาพการเข้าถึงหมู่บ้านมีความล�าบาก 
อยูห่่างไกลจากชมุชนอืน่ มีประชากรไม่หนาแน่น ท�าให้
การจัดบริการพ้ืนฐานของรัฐไม่ทั่วถึงและมีต้นทุนสูง
กว่าปกติ หรืออาจจะด้วยมายาคติอื่นส่งผลท�าให้
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ชุมชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงโอกาสการพัฒนาและ
ได้รับบริการพ้ืนฐานเป็นไปอย่างเชื่องช้า เม่ือเวลา
ผ่านไปสถานการณ์ปัญหามีพัฒนาการใหม่ ๆ ไม่หยดุน่ิง 
ขณะที่ปัญหาเดิมยังไม่ได้รับการคลี่คลายและยิ่งมี
ความซบัซ้อนหยัง่รากลึกเชือ่มโยงกบัปัญหาในประเดน็
ใหม่ ๆ อย่างมีพลวัต

อย่างไรก็ตาม ในอีกมุมมองหนึ่ง พบว่า หาก
พจิารณาเชงิลกึเข้าไปในพืน้ทีจ่ะพบ “ทุนเดิม” หลายด้าน 
มทีรพัยากรธรรมชาติทัง้ ป่า ดนิ น�า้ ทียั่งคงอดุมสมบูรณ์ 
มคีวามหลากหลายของพชืท้องถิน่ พชืสมุนไพร ชาวบ้าน
มีองค์ความรู้ภูมิปัญญาการพึ่งพาตนเองมิติต่าง ๆ มี
พีเ่ล้ียง ผูน้�าชมุชน ท่ีสามารถสานพลังให้เกิดการถักทอ
การท�างานร่วมกันในพื้นที่ 

ศูนย์วิจัยปัญหาสังคมฯ สถาบันวิจัยสังคม
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานพัฒนาชุมชนบ้านแม่เกิบ
ตัง้แต่ปี 2561 ร่วมกบัเครอืข่ายจติอาสากลุม่จ�าปีเหลก็
เพ่ือเด็กดอย มูลนิธิวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ต่างมีเจตนาเดียวกัน
คืออยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นในชุมชน 

ในปี 2563 ได้รับโจทย์จากชุมชนในประเด็น : 
การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนและผู้ปกครองให้มี
ทักษะ ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการพึ่งพา
ตนเองและการพฒันาอาชพีทางเลอืกบนฐานทรัพยากร
ชุมชนที่เชื่อมโยงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ทีมงานได้ขับเคลื่อนกระบวนการท�างาน
ด้วยข้อมูล ความรู้ ค้นหา “ศักยภาพ” และ “ของดี” 
ในชุมชนเพ่ือเป็นข้อมูลในการต่อยอดและออกแบบ
กจิกรรมทีช่าวบ้านเข้าถึงได้ง่าย พร้อมทัง้น�าองค์ความรู้ 
ผลผลิตจากงานวิจัยด้านภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์
จากป่ามาปรับประยุกต์ขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ใน
ชมุชน น�าพชืท้องถิน่ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์มาต่อยอดพฒันา
เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในครัวเรือน ร่วมกับการประสาน
ความร่วมมอืน�าพลงัศกัยภาพท่ีเป็นจดุแขง็ของเครอืข่าย
ทีม่ ี“ใจ” ร่วมท�างาน ในรปูแบบการบรกิารวิชาการรับใช้
สังคม ประยุกต์ใช้นวัตกรรม หมายรวมถึง การน�า
องค์ความรู ้เทคโนโลยพีร้อมใช้และการจดัการทีเ่ชือ่มโยง
กับฐานทุนเดิม ออกแบบให้ง่ายต่อการท�าความเข้าใจ 
ผ่านการท�ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การมัดย้อมผ้าด้วยสี
จากธรรมชาต ิการแปรรปูน�า้พรกิจากผกัอหีลนื การท�า
สบู่ แชมพู ยาหม่อง น�้ามันนวดสมุนไพร ข้ีผึ้งทาปาก
เค้กกล้วยน�า้ว้า ส่งเสรมิการเลีย้งไก่ไข่เป็นแหล่งอาหาร
โปรตีนแก่เด็กนักเรียน และการติดต้ังระบบส่องสว่าง
โซลาร์เซลล์ DC 12 V. ให้กับชาวบ้านได้ใช้ในชีวิต
ประจ�าวนั มโีอกาสรับบรกิารท่ีมคีณุภาพ สามารถเข้าถงึ
ทกัษะความรู้เพือ่การพ่ึงพาตนเอง เป็นภมูคุ้ิมกันน�ามาสู่
การเปลีย่นแปลงท่ีดี ช่วยตอบโจทย์การพฒันาคุณภาพชวีติ
และความเป็นอยู่ที่ดี มีวิถีความพอเพียงที่สอดคล้อง
กับบริบทของชุมชนเป็นส�าคัญ

 การน�าองค์ความรูจ้ากผลงานวจิยัปรับประยกุต์
ใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อชมุชนบนพืน้ท่ีสงู เด็กนกัเรยีนและ
ผู้ปกครอง มีทักษะ ความรู้ การท�าผลิตภัณฑ์เพื่อการ
พึง่พาตนเองบนฐานปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง ลดรายจ่าย
เกิดการสร้างรายได้ระหว่างเรียน เด็กนักเรียนมีแหล่ง
อาหารโปรตีนบริโภค ชาวบ้านได้รับการติดตั้งระบบ
ส่องสว่างในครัวเรือน เกิดการก่อตัวของเครือข่าย
จิตอาสาเข้ามาช่วยเหลือ ต่อยอดการท�างานในพื้นที่ 
รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของหน่วยงานใน
พ้ืนทีไ่ด้แบ่งปันข้อมูลและมีแผนท�างานร่วมกันให้เกิด
ความต่อเนื่องระยะยาว 

ผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้
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ภาวะสุขภาพ
ในกลุ่มชาวชาติพันธุ์
ภาวะสุขภาพ
ในกลุ่มชาวชาติพันธุ์
อาจารย์ ดร. กฤช  ใจคุ้มเก่า : คณะเทคนิคการแพทย์

 ประเทศไทยมีประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ตั้งถิ่นฐาน

กระจายอยูใ่นจงัหวดัต่าง ๆ ของประเทศไทย มปีระชากร 

ชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง จ�านวน 1,148,189 คน 

จากการคาดประมาณประชากรมีวยักลางคน - วยัผูส้งูอาย ุ

จ�านวน 117,082 คน คิดเป็นร้อยละ 10.20 ของ

ประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมด (ศูนย์อนามัยกลุ่ม

ชาติพันธุ์ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ, 2562) 

ในด้านข้อมลูสขุภาพของผูส้งูอายกุลุม่ชาติพันธุบ์นพ้ืนทีส่งู 

ศนูย์อนามยักลุม่ชาตพินัธ์ุชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ 

(2562) ได้ท�าการส�ารวจข้อมูลภาวะสุขภาพของกลุ่ม

ชาตพัินธุใ์นจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่

เมือ่เจบ็ป่วยจะดูแลรกัษาอาการป่วยด้วยตนเอง คดิเป็น

ร้อยละ 83.30 เนื่องจากมีถิ่นฐานตั้งอยู่บนพื้นที่สูง

และห่างไกลจากตัวอ�าเภอมาก ส่งผลให้การเดินทาง

เข้ารบับรกิารทางด้านสาธารณสุขได้ค่อนข้างยากล�าบาก

ดังนั้นเพื่อเป็นการขยายและเพิ่มโอกาสการเข้าถึง

การรับบริการด้านสุขภาพของประชากรในพ้ืนท่ีสูง 

คณะเทคนคิการแพทย์ จงึคดัเลอืกพืน้ทีบ่รกิารวชิาการ

รับใช้สังคม โดยใช้เกณฑ์ประชาชนที่เข้าถึงการรักษา

ด้านสุขภาพน้อยที่สุด จ�านวน 2 ต�าบล ได้แก่ ต�าบล

แม่ตื่น และต�าบลนาเกียน อ�าเภออมก๋อย จังหวัด

เชียงใหม่ เพื่อด�าเนินโครงการส�ารวจและสร้างฐาน

ข้อมูลสุขภาพของประชากร : สุขภาวะทรวงอก

กระดูกพรุน และสมรรถภาพของหลอดเลือดแดง”

 โดยประเมินความเสี่ยง 3 อย่าง ดังนี้ 
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พื้นที่

พื้นที่

พื้นที่

ต�าบลแม่ตื่น

ต�าบลแม่ตื่น

ต�าบลแม่ตื่น

รวม
(ร้อยละ)

ความเสี่ยงต่อการ
เกิดโรคที่เกี่ยวข้อง
กับกระดูก (ร้อยละ)

100.00

67.61 105

94

ภาวะทรวงอกปกติ 
(ร้อยละ)

ภาวะปกติ
(ราย)

92.39

37

ภาวะความผิดปกติ
ที่พบ

รวม
(ราย)

รวม
(ราย)

พบก้อนบริเวณล�าคอ 
ไส้เลื่อนกระบังลม 
นิ่วในไต และการดึงรั้ง
ของหลอดลมซึ่งอาจ
เกิดได้จากการที่ปอดมี
การติดเชื้อหรืออักเสบ
ที่เรื้อรัง

ภาวะทรวงอกผิดปกติ 
(ร้อยละ)

ภาวะกระดูกบาง
(ราย)

ภาวะของหลอดเลือด
เริ่มแข็งตัว (ราย)

ภาวะกระดูกบาง
(ราย)

ภาวะการอุดตัน
หลอดเลือดแดง (ราย)

7.61

39

63

29

4

1) การถ่ายภาพรังสีทรวงอกจ�านวนผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 429 ราย

2) การประเมินความเสี่ยงภาวะกระดูกพรุนหรือกระดูกบางด้วยเครื่องตรวจ
ความหนาแน่นมวลกระดูก

3) การประเมินความเสี่ยงภาวะหลอดเลือดด้วยเครื่องเครื่องวัดสมรรถภาพ
หลอดเลือดแดง

ต�าบลนาเกียน 100.0089.58 10.42

ต�าบลนาเกียน

ต�าบลนาเกียน

64.76

ภาวะของหลอดเลือด
ปกติ (ราย)

27

15

71

34

23 27

17

21

2

จากผลห้องปฏบิตักิารสูก่ารคนืข้อมลูแก่ชมุชน 

ท�าให้ประชาชนได้ทราบภาวะความเสีย่งและวธิป้ีองกนั

จากความเสี่ยงด้านสุขภาพของตนเอง ในครั้งนี้ คณะ

เทคนคิการแพทย์ ได้น�านกัศกึษาร่วมจดักจิกรรมเสรมิ

ให้แก่ผูร้บับรกิารโดยสอนวธิกีารตรวจหาความผดิปกติ

ของเต้านมด้วยตนเองในเพศหญิง ให้ความรู้เรื่องฝุ่น 

PM 2.5 รวมถึงให้ค�าแนะน�าในการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง

ทางสขุภาพให้แก่ผูร้บับริการ เพ่ือเป็นการป้องกันหรือ

ชะลอการพัฒนาการของความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้น

ไดใ้นอนาคต โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับทรวงอก 

ผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้

ความหนาแน่นของกระดูก และความแข็งแรงของ

หลอดเลือดของผู้รับบริการในพื้นที่ น�ามาสู่การลด

ผลกระทบต่อสงัคมด้านเศรษฐกจิของประชาชนในพืน้ที่ 

ได้ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ด้านสังคม ได้ลด

ความเส่ียงต่อการเกิดโรคและช่วยให้ประชาชนมีการ

ปรับตัวน�าไปสู่คณุภาพชวีติท่ีดข้ึีน โดยให้ประชาชนได้

ตระหนกัถงึการดแูลสขุภาพตวัเอง ตลอดจนการวางแผน

และนโยบายของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้

เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่องต่อไป
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การลดการ
ติดพยาธิ

ในล�าไส้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินตนา ยาโนละ : คณะเทคนิคการแพทย์

โรคพยาธิในล�าไส้เป็นปัญหาสาธารณสุขที่
ส�าคัญของชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอในอ�าเภออมก๋อย 
จงัหวัดเชยีงใหม่ คณะท�างานของคณะเทคนคิการแพทย์ 
ได้ด�าเนนิโครงการเพือ่แก้ไขปัญหาการตดิพยาธิในล�าไส้
ของชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ ในอ�าเภออมก๋อย ร่วมกับ
ชุมชนและหน่วยงานด้านสาธารณสุข เริ่มตั้งแต่ปี 2556 
การส�ารวจในปีแรก พบว่านกัเรยีนมีความชกุของการติด
พยาธิในส�าไส้สูงถึงร้อยละ 60 และเป็นพยาธิในล�าไส้
ที่ก่อโรคถึงร้อยละ 20 จากนั้นคณะท�างานฯ ร่วมกับ
หน่วยงานในพื้นที่ ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาการติดพยาธิ
ในล�าไส้ของนักเรียน และตรวจติดตามอย่างต่อเน่ือง 
(พ.ศ. 2557 - 2561) ความชกุของการตดิพยาธิในล�าไส้ลดลง 
จากการตรวจครัง้แรกอย่างมนียัส�าคัญทางสถติิ (p<0.05) 
เป็นร้อยละ 30 ในการตรวจติดตามครั้งที่ 1 และเป็น
ร้อยละ 18 ในการตรวจติดตามครั้งที่ 2 โดยเฉพาะ
อย่างยิง่การตดิพยาธทิีก่่อโรค พบเหลอืเพียงร้อยละ 1.6 
ในการตรวจติดตามครั้งท่ี 1 และไม่พบการติดพยาธิ
ก่อโรคเลยในการตรวจติดตามครั้งที่ 2  อย่างไรก็ตาม
พบปัญหาการติดพยาธิซ�้าของนักเรียนจากบุคคลใน
ครอบครวัหรอืชมุชน จงึน�ามาสูโ่ครงการฯ ในปี 2562 

ของชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
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1. ความรู้ ทัศคติ และการปฏิบัติตน

ในการป้องกันการติดพยาธิในล�าไส้ ของชาวเขาเผ่า

ปกาเกอะญอ ในปี 2562  มีคะแนนรวมเพิ่มข้ึนอย่าง

มีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05) จาก 50.93 คะแนน 

เป็น 54.49 คะแนน

ผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้

 2. การติดพยาธิในล�าไส้ของชาวเขา

เผ่าปกาเกอะญอ ในปี 2562 มีอัตราการติดพยาธิใน

ล�าไส้ลดลง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05) จาก

ร้อยละ 36.0 ลดลงเหลือร้อยละ 23.1 และพยาธท่ีิก่อโรค

ลดลงจากร้อยละ 9.40 เหลือเพียงร้อยละ 2.40 

ได้มีการส่งเสริมสุขภาพและลดการติดพยาธิในล�าไส้
ของชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอจากบ้านยางเปา และ
โรงเรียนบ้านยางเปา ต�าบลอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
จ�านวน 430 คน ด�าเนินกิจกรรมโดยใช้โมเดลส่งเสริม
สุขภาพที่สร้างขึ้น ซึ่งแบ่งเป็น 3 กิจกรรมหลัก คือ 

1. Pre-Intervention Activity เป็นการ
ประเมินพฤติกรรมส่วนบุคคลก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
โดยการประเมิน Knowledge Attitude Practice 
(KAP) และการตรวจอจุจาระหาพยาธิในล�าไส้ การประเมนิ
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมและบริบทของพื้นที่ 

2. Intervention Activity เป็นการด�าเนิน
กจิกรรมให้ความรู ้ ทศัคติ และการปฏบิติัตนทีถ่กูต้อง
ในการป้องกันการติดพยาธิ สุขอนามัยขั้นพื้นฐาน 
แก่ชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอโดยรูปแบบแตกต่างตาม
ช่วงวัย การฝึกอบรมแกนน�าด้านสขุภาพและการสร้างทมี
เครือข่ายด้านการก�าจัดพยาธิในล�าไส้ และ 

3. Post - Intervention Activity เป็นตรวจ
การประเมินพฤติกรรมส่วนบุคคลภายหลังเข้าร่วม
กจิกรรม โดยการประเมนิ KAP และการตรวจอจุจาระ
หาพยาธิในล�าไส้ การตรวจติดตามภายหลังเข้าร่วม
โครงการฯ ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงกลุ่มนี้ มีผลคะแนน 

ความรู้ ทัศคติ และการปฏิบัติตนในการป้องกัน
การติดพยาธิในล�าไส้ (KAP) ที่เพิ่มขึ้น และมีอัตรา
การติดพยาธิในล�าไส้ที่ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 
ซึ่งสามารถบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพและความส�าเร็จของ
การจัดกิจกรรมโมเดลส่งเสริมสุขภาพให้แก่ชาวเขา
เผ่าปกาเกอะญอกลุ่มดังกล่าว และสามารถน�ารูปแบบ
โมเดลนี้ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ชุมชนของชาวเขาเผ่า
ปกาเกอะญออืน่ ๆ  ทีมี่บรบิทในการใช้ชวีติทีค่ล้ายคลึงกนั 
เพือ่ลดปัญหาการตดิพยาธิในล�าไส้ และพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตให้แก่ชาวเขาต่อไป จึงน�าไปสู่โครงการฯ ในปี 
พ.ศ. 2563 ซึ่งได้น�าโมเดลส่งเสริมสุขภาพดังกล่าว 
ไปปรับใช้เพื่อลดอัตราการติดพยาธิของชาวเขาเผ่า
ปกาเกอะญอในพื้นที่บ้านอูตูมและโรงเรียนบ้านอูตูม 
ต�าบลนาเกียน อ�าเภออมก๋อย จ�านวน 391 คน เป็น
ชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอวัยผู้ใหญ่ จ�านวน 149 คน 
และวัยเด็ก จ�านวน 242 คน การตรวจติดตามภายหลัง
เข้าร่วมโครงการฯ จะด�าเนินการต่อไปในโครงการ
การลดการติดพยาธิในล�าไส้ของชนชาติพันธุ์ในเขต
พื้นที่ ต�าบลนาเกียน อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
ปี พ.ศ. 2564
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ปัน สร้าง รอยยิ้ม 
บนยอดดอย

ดร.กฤษฎิ์ กาญจนกิตติ และนายณัฐพงศ์ ค�ากลม : ส�านักบริการวิชาการ

 เมือ่วันที ่9 – 10 มกราคม 2563 คณะจิตอาสา

ของส�านกับรกิารวชิาการ และนักศึกษาฝึกงาน ได้เดินทาง

ไปจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและทักษะ

อาชีพจากวัสดุในท้องถิ่นแก่ผู้ปกครองและนักเรียน

บนพืน้ทีส่งู ณ โรงเรยีนบ้านขนุตืน่ หมูท่ี ่4 บ้านขนุตืน่ 

ต�าบลสบโขง อ�าเภออมก๋อย จงัหวัดเชียงใหม่ การเดินทาง

ไปยงัโรงเรยีนบ้านขนุตืน่ครัง้นี ้ตลอดระยะทางประมาณ 

18 กิโลเมตร จากตัวอ�าเภออมก๋อย เป็นทางคดเคี้ยว

สูงชนั ทางบางช่วงช�ารุดและขรขุระอยูบ้่าง คณะจิตอาสา

ได้เห็นนักเรียนตัวเล็ก ๆ มายืนเรียงแถวต้อนรับ

ด้วยความยิ้มแย้ม โดยคาดเดาได้ว่ามาถึงโรงเรียน

บ้านขุนตื่นแล้ว 

 โรงเรียนบ้านขุนตื่นเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 

มีนักเรียนจ�านวน 90 คน นักเรียนอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน

ขุนตื่น หมู่บ้านห้วยหมี หมู่บ้านยองแหละ หมู่บ้านรังบี ้

และหมู่บ้านพะอัน นกัเรยีนส่วนใหญ่เป็นนกัเรยีนพักนอน

อยู่ที่โรงเรียนเนื่องจากหมู่บ้านอยู่ไกล 

 กิจกรรมในช่วงเย็น คณะจิตอาสาและน้องๆ 

ได้ร่วมกันเตรียมอุปกรณ์ เช่น สีย้อมวัสดุทางธรรมชาต ิ

การแช่ผ้าส�าหรับย้อม เพ่ือท�ากิจกรรมในวันรุ่งขึ้น  
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เช้าวันรุ่งขึ้นที่ตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงนกร้อง 

เสียงไก่ขันในยามเช้า คณะจิตอาสาได้จัดกิจกรรมให้

แก่น้อง ๆ แบ่งเป็นสองฐาน ได้แก่  

1. ฐานกจิกรรมการท�าสบูส่มนุไพรจากขมิน้ชนั 

เนื่องจากในชุมชนมีจ�านวนมาก พร้อมส่งเสริมด้าน

สุขภาวะอนามัย เช่น การล้างมือ การดูแลสุขภาพแก่

ผู้ปกครองและนักเรียนในชุมชน  

2. ฐานกิจกรรมการท�าผ้ามดัย้อมด้วยสธีรรมชาติ

จากใบเสาวรส เนื่องจากในพ้ืนที่ได้ปลูกเสาวรสเพ่ือ

จ�าหน่ายแก่โครงการหลวง

ทัง้สองกจิกรรม ส�านกับรกิารวิชาการ ได้ยดึถือ

หลักการท�างานโดยใช้แนวคิดการน�าองค์ความรู ้ 

และกระบวนการท�างาน สนับสนุนกิจกรรมอบรมให้

ความรูแ้ก่ชมุชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองอย่างสร้างสรรค์ได้ 

โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการเรยีนรู ้และตระหนกั

ถงึคุณค่าของการท�าผลติภัณฑ์ใช้เอง ซึง่วธีิการดงักล่าว

ได้สอดแทรกกระบวนการท�างานตามหลกัศาสตร์พระราชา

มาประยกุต์ใช้ในการพฒันาตามความเหมาะสมสอดคล้อง

กบัวถิชีวีติ วฒันธรรม สามารถเกดิรายได้เสริมในชมุชน

 ในช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมสันทนาการ มีการ

แสดงความสามารถของเด็กนกัเรียน เล่นเกมให้นกัเรียน

ได้ร่วมสนกุสนานเพือ่รับของรางวลัเนือ่งจากเป็นวนัเด็ก

แห่งชาติ ในช่วงท้ายเป็นการมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาว

ของใช้ และอุปกรณ์ทางการศึกษาแก่นักเรียนและ

ชาวบ้านทีเ่ข้ามาร่วมโครงการฯ กิจกรรมน้ีสร้างรอยยิม้ 

ความสุข และการด�าเนินชีวิต นี่เป็นเพียงเรื่องราว

เพียงเล็กน้อย ทั้งผู้ให้และผู้รับต่างสร้างรอยยิ้มและ

ความประทับใจต่อกัน

โครงการนี้ก่อให้เกิดความเข้าใจ พร้อมทั้ง

ตระหนักถึงความส�าคัญของทรัพยากรในท้องถ่ินของ

ตนเองเพื่อแนวทางการพัฒนาต่อไปในอนาคต

ผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้
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สนับสนุนด้านการสอนภาษาไทย
และภาษาอังกฤษให้สามารถ
อ่านออกเขียนได้ และเพิ่มโอกาส
ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น



18

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ หาญวงค์ และคณะ: คณะศึกษาศาสตร์

ในโอกาสทีค่ณะศกึษาศาสตร์ได้ด�าเนนิโครงการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยแก่นักเรียนและชุมชน

บนพ้ืนท่ีสูง ตามแนวพระราชด�าริของสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่อ�าเภออมก๋อย จังหวัด

เชียงใหม่ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีโรงเรียน

ที่เข้าร่วมในโครงการได้แก่ โรงเรียนบ้านยางเปา 

โรงเรียนบ้านอูตูม โรงเรียนบ้านผีปานเหนือ โรงเรียน

บ้านแม่โขง และโรงเรียนบ้านนาเกียน    

การปฏิบัติงานในครั้งนี้ คณะศึกษาศาสตร์

ได้ประชุมวางแผนร่วมกับผู้บริหารและคณะครูจาก

โรงเรียนทั้ง 5 แห่ง เพื่อสร้างความเข้าใจและแนวทาง

ในการพัฒนาศักยภาพครูด ้านการจัดการเรียนรู ้ 

การสร้างสื่อนวัตกรรมการสอนของโรงเรียน ด้วยการ

การส่งเสริม
การเรียนรู้ภาษาไทย
แก่นักเรียนบนพื้นที่สูง

การส่งเสริม
การเรียนรู้ภาษาไทย
แก่นักเรียนบนพื้นที่สูง
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เชือ่มโยงอตัลักษณ์เชงิพืน้ท่ีด้านอาชพี ภมูปัิญญา และ

ทรัพยากรชุมชน มาจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ได้เป้าหมาย

ตามโครงการ 

 การด�าเนินการจัดกิจกรรมส�าหรับโรงเรียนที่

เข้าร่วมโครงการ จ�าแนกเป็น 2 ประเภท ประเภทแรก

คอืการจดักิจกรรมผลิตส่ือการสอนส�าหรบัครู จากอาจารย์

และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา โดยการบูรณาการ

ภาษาไทย ศลิปะ และชมุชน ผ่านกจิกรรมดงัน้ี กจิกรรม

ประติมากรรมกระดาษ Popup กิจกรรมการขยาย

สัดส่วนรปู กจิกรรมภาพพมิพ์แกะยางลบ กจิกรรมต่อเตมิ

ตัวอักษรหรือตัวเลขเป็นรูปภาพ และประเภทท่ีสอง

เป็นกจิกรรมส่งเสริมการเรยีนรูท้กัษะภาษาไทยส�าหรบั

นักเรียนโรงเรียนบ้านอูตูม โดยนักศึกษาสาขาวิชา

ประถมศกึษา สาขาวชิาภาษาไทยสาขาวชิาศลิปศกึษา
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และสาขาวิชาพลศึกษา ประกอบด้วยการเรยีนรูค้�าศพัท์

ประโยค ข้อความและเรือ่งราวเพือ่การสือ่สาร ผ่านการ

น�าอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ที่สะท้อนถึงความเป็นชาติพันธุ์

มาจดัการเรยีนรู้ โดยมคีณาจารย์ในโครงการให้ค�าปรึกษา

ชี้แนะ ทั้งนี้ กิจกรรมที่จัดส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่

1 - 3 ได้แก่ กิจกรรม นิทานพาเพลิน รถไฟหรรษา 

และจ่ายตลาดแสนสนุก ส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี

4 - 6 ได้แก่ กิจกรรม ปิดตาล้วงหม้อ และรถส่งผัก 

ส�าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ได้แก่กิจกรรม พูดให้

ฟังชัด ๆ หน่อย ฟังสิ ฟังสิฟัง และบันไดงูอ่านเขียน

การประเมินผลโครงการนิเทศติดตามผลการ

สอนของครูที่สะท้อนถึงความสามารถในการเช่ือมโยง

ท้องถิ่นโดยน�าอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ด้านอาชีพ ภมิูปัญญา 

และทรพัยากรชุมชน มาจดัการเรยีนรูไ้ด้แก่ ครูโรงเรียน

บ้านอูตมูจดัการสอนเสรมิภาษาไทย โดยการบรูณาการ

กับวิชาอื่น ๆ จัดกิจกรรมพี่สอนน้อง และกิจกรรม

ร้องเพลง ก - ฮ 

ครโูรงเรยีนบ้านแม่โขง ผลิตสือ่การสอนภาษาไทย

เพ่ือพัฒนาทักษะการฟังการพูด การอ่าน การเขียน ที่

เหมาะสมส�าหรับนักเรียนทุกระดับชั้น ได้แก่ นิทาน

อสีป นทิานคณุธรรม กจิกรรมบทบาทสมมต ิบรูณาการ

การสอนทักษะการอ่าน การฟังภาษาไทยร่วมกับวิชา

อื่น ๆ และจัดกิจกรรมการร้องเพลงคาราโอเกะ 

ครูโรงเรียนบ้านยางเปาจัดกิจกรรมการสอน

ภาษาไทยควบคู่อาชพี ผลติสือ่การสอนโดยการบูรณาการ

กับอาชีพตามนวัตวิถีชุมชน 

ครูโรงเรียนบ้านผีปานเหนือ จัดกิจกรรมสอน

เสริมภาษาไทยส�าหรับนักเรียนทุกระดับชั้น ได้แก่ 

การคัดลายมอื การเขยีนเรยีงความ กจิกรรมรกัการอ่าน 

สมุดบันทึกรักการอ่าน และกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน

ครูโรงเรียนบ้านนาเกียน ประยุกต์ใช้เทคนิค

การสอนทีเ่น้นการมส่ีวนร่วมของนกัเรียน ได้แก่ กจิกรรม

สันทนาการ การเล่าเรื่อง บทบาทสมมติ และการผลิต

สื่อการสอนร่วมกัน 

 โดยครูจากโรงเรียนทุกแห่งมีการวัดและ

ประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน

ระหว่างการท�างาน และประเมินผลงานของนักเรียน

และความพึงพอใจของนักเรียนในการท�ากิจกรรม 

 การติดตามผลการพัฒนาความสามารถใน

การเรียนรูภ้าษาไทยของนกัเรยีนและชมุชนบนพืน้ทีส่งู 

พบว่า ครผููส้อนจากโรงเรยีนท้ัง 5 แห่ง สามารถพัฒนา

ต่อยอดความรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และ

บูรณาการอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ในการจัดการเรียนรู้

ผ่านวิชาทีห่ลากหลาย นักเรียนมทีกัษะการฟัง พูด อ่าน 

เขียนภาษาไทยดีขึ้น มีปฏิสัมพันธ์และกล้าสื่อสาร

กับผู้อื่น ที่ส�าคัญคือ กิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการ

ทกุสาระวชิาโดยใช้ภาษาไทยเป็นเคร่ืองมอืการสือ่สารน้ัน 

ช่วยให้นกัเรยีนเกิดความรกัและภาคภมูใิจในอตัลกัษณ์

ชาติพันธุข์องตน ส่งผลให้ตระหนกัรูใ้นการพัฒนาท้องถ่ิน

ให้เจริญก้าวหน้าตามบริบทเชิงพื้นที่ต่อไป

ผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้
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รองศาสตราจารย์เหรียญ  หล่อวิมงคล : ส�านักบริการวิชาการ

New Normal & 
Education School 
การจัดการแนะแนวยุคชีวิตวิถีใหม่

New Normal & 
Education School 
การจัดการแนะแนวยุคชีวิตวิถีใหม่

 จากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid - 19 

ท่ีส่งผลกระทบอย่างแพร่หลายให้กับประเทศไทย

ในทกุแขนง รวมถงึการศกึษาไทย ได้แก่ การปิดโรงเรยีน 

การเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนในช่วงหลายเดือน

ที่ผ่านมา ท�าให้บุคลากรการศึกษาของประเทศไทย 

เริม่ตระหนกัถงึความจ�าเป็นในการเปล่ียนมมุมองและทัศนคติ

ทีม่ต่ีอการเรยีนการสอน และการแนะแนวในรปูแบบใหม่ 

ส�านกับรกิารวชิาการจงึได้มกีารปรบัเปลีย่นรูปแบบการจดั

อบรมส่งเสริม ให้นักเรียนบนพื้นที่สูงให้มีโอกาสศึกษา

ต่อในระดับสูง โดยจัดการอบรมแก่ครูผู้สอน นักเรียน 

และบุคคลที่สนใจ ผ่านช่องทางระบบสารสนเทศและ

ช่องทางดิจิทัลที่หลากหลายเพ่ือเป็นการสนับสนุน

มาตรการเว้นระยะห่างทางสงัคม (Social Distancing) 

อีกทั้งเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค ไม่ให้

เชื้อไวรัสแพร่ระบาด จากการประชุมร่วมกันอย่างใกล้ชิด

ทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้อื่นได้ ส�านักบริการ

วิชาการ จึงร่วมกับ วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต 

ด�าเนินโครงการเสริมความรู้พื้นฐาน ก่อนเข้า

มหาวิทยาลัยตามแนวพระราชด�าริของสมเด็จพระ

กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ภายใต้หวัข้อ “New Normal & Education School 

การจัดการเรียนการสอนนักเรียนบนพื้นที่สูงในยุค 

New Normal”  ในการอบรมครัง้น้ี มผู้ีเข้ารบัการอบรม

ผ่านโปรแกรมซูม (Zoom Online) จ�านวน 54 คน 

และระบบ On-site ลงทะเบยีนหน้างานจ�านวน 39 คน 

โดยมีการบรรยาย 3 หัวข้อ ได้แก่ 

 หัวข้อ 1 New Normal กับการจัดการ

เรียนรู้ให้สอดคล้องกับ New Gen : New Normal 

โดยวทิยากร นางสุทธณิย์ี ฉตัรยาลักษณ์ ต�าแหน่งหัวหน้า

งานพัฒนานักศึกษาสู่สากลและแนะแนว กองพัฒนา

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กล่าวถึง ในยุค

การเรียนรู้ที่เปลี่ยน จ�าเป็นต้องพร้อม!! เพื่อช่วยเหลือ

กลุ่มผู้สอนและผู้ปกครองให้เตรียมการรับมือ พร้อม

วางแผนการเรียนในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงหรือ 

“New Normal” และเตรียมความพร้อมให้แก่

บุตรหลาน กับเทคนิคการเรียนผ่านทางออนไลน์ให้

ได้ประสิทธิภาพ

20
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ผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ 
1) ส�านกับรกิารวิชาการ ได้สอบถามข้อมูลสถิติ

นักเรียนที่สามารถสอบแข่งขันต่อในระดับปริญญาตรี 

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 1/2563

ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 โรงเรียนแม่แจ่ม 

โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนอื อ�าเภอแม่แจ่ม โรงเรยีนแม่ตืน่

วทิยาคม และโรงเรยีนอมก๋อยวทิยาคม อ�าเภออมก๋อย 

จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าเมื่อนักเรียนส�าเร็จในระดับ

ปรญิญาตร ี สามารถกลบัมายังภมูลิ�าเนา และใช้ประโยชน์

จากวิชาชีพที่ตนเองศึกษาเพื่อใช้พัฒนาชุมชนท้องถิ่น

ของตนเองได้ 

ที่มา : ส�านักทะเบียนและประมวลผล มช., 2563

หัวข้อ 2 ผลกระทบของ COVID-19 
ต่อการศึกษาไทยจากโรงเรียนบนพื้นที่สูง 

โดยได้เรียนเชิญนายสุนทร เกษเกษี ผู้อ�านวยการ

โรงเรียนบ้านขอบด้ง (อ่างขางโมเดล) เป็นตัวแทนของ

โรงเรียนบนพื้นที่สูง และอาจารย์ฐิติมา อินทวงษ์ 

อาจารย์แนะแนว โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

ในฐานะตัวแทนโรงเรียนในเมือง ร่วมเสวนาเกี่ยวกับ

การปรับเปลี่ยนแนวการเรียนการสอนตามบริบทของ

พื้นที่ในสถานะการณ์การระบาดของโรค COVID - 19 

เพื่อให้โรงเรียนที่เข้าร่วมอบรมสามารถน�าไปประยุกต์

ใช้เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนได้ 

 หัวข้อ 3 แนะน�า TCAS แนวโน้ม
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษา โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.พศุตม์ ลาศุขะ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์

การศึกษาเชงิรกุ คณะมนุษยศาสตร์ ได้แนะน�าการรบัสมคัร

วิธีการเลือกคณะของนักเรียน เกณฑ์เงื่อนไขในการ

คดัเลือกแนะน�าคณะ/สาขาของมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

 2. ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษา 

ร้อยละ 87.60 พบว่า เกดิการพฒันาศกัยภาพของตนเอง

ให้สามารถถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ที่มีประโยชน์แก่

นกัเรียนในพืน้ทีต่่อไป เช่น การเปลีย่นแปลงและวธิกีาร

จัดการเรียนการสอนส�าหรับเด็ก Gen Z การแนะแนว

การต่อในระดับอุดมศึกษา การน�าเสนอแฟ้มผลงาน 

(Portfolio) และการสมัครระบบ TCAS เป็นต้น

คณะพยาบาลศาสตร์
28

คณะสังคมศาสตร์ 
1

คณะศึกษาศาสตร์ 2
คณะวิทยาศาสตร์ 1
คณะวิทยาศาสตร์ 2

3 คณะเทคนิคการแพทย์
3 คณะทันตแพทยศาสตร์ 

คณะเศรษฐศาสตร์ 
2

คณะรัฐศาสตร์ 
และรัฐประศาสนศาสตร์ 1

1 วิทยาลัยศิลปะ 
   สื่อ และเทคโนโลยี 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารี ณ น่าน : ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์

 ในฐานะผู้ได้รับโอกาสเข้าร่วมปฏิบัติงานใน

โครงการพฒันาการศึกษาและพฒันาชมุชนบนพืน้ทีส่งู

ตามแนวพระราชด�าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทัง้ในฐานะวทิยากรประจ�าโครงการและหัวหน้าโครงการฯ 

มาเป็นเวลามากกว่า 5 ปี ข้าพเจ้าและคณะท�างานฯ 

มีความมุ ่งหวังที่จะส่งเสริมให้คุณครูได้รับความรู้

ทั้งทางด้านทักษะภาษาอังกฤษและเทคนิคการสอน

ภาษาอังกฤษผ่านการอบรมระยะสั้นที่เราได้จัดขึ้น

เป็นประจ�าทกุปี เพ่ือถ่ายทอดความรูท่ี้ได้จากการอบรม

ให้กับนักเรียนในโรงเรียน นอกจากนี้ เรายังหวังที่จะ

ส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ของทั้งคุณครูและนักเรียน

ที่คุณครูสอนอยู่ โดยการสอดแทรกวิธีการหาความรู้

จากแหล่งความรู้นอกห้องเรยีนระหว่างการอบรมอกีด้วย 

 ในปี พ.ศ. 2563 เป็นปีทีค่ณะท�างานโครงการฯ 

ได้พบกับความท้าทายท่ีเกิดจากการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งท�าให้

เกิดวิถีการด�าเนินชีวิตแบบใหม่ (New Normal) 

คณะท�างานจึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรมเป็น

แบบการอบรมทางไกล เพื่อให้สอดคล้องกับการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

(COVID - 19) โดยได้จัดท�าวิดีโอคลิป แบบฝึกหัด 

และแบบทดสอบขึน้ เพือ่แจกจ่ายให้กับคุณครทูีเ่ข้าร่วม

โครงการทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ในหัวข้อ

 (1) Part of speech  

 (2) Sentence types

 (3) Present Simple Tense

 (4) Present Continuous Tense

New Normal, 
New Way of Learning for Patrol Police Teachers

การเรียนรู้ในภาวะวิถีใหมข่องคุณครู ตชด.
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(5) Present Perfect Tense

(6) Past Simple Tense

(7) Past Continuous Tense

การประเมินผลของโครงการพิจารณาจาก 

2 ปัจจัยหลัก คือ ความพึงพอใจของครู ตชด. ท่ีเข้า

ร่วมโครงการและผลคะแนนจากแบบทดสอบภาษา

อังกฤษ ซึ่งผลที่ได้แสดงให้เห็นว่า ครูมีความพึงพอใจ

ต่อการเข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับดี และผลจาก

แบบทดสอบแสดงให้เห็นว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนจาก

แบบทดสอบหลังการอบรมสูงขึ้น

ข้อเสนอแนะจากการอบรมครั้งนี้ คือ ครู

ในโรงเรยีน ตชด. ในบางพ้ืนทีม่ปัีญหาในการท�ากจิกรรม

ต่าง ๆ ในแบบออนไลน์ โดยครู ตชด. ได้เสนอแนะ

ให้จัดการอบรมทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อเป็น

การส่งเสริมทักษะทั้งทางด้านภาษาและการสอน 

รวมทั้งการเรียนรู้ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรมอย่าง

ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

 การจัดการอบรมครั้งนี้ได้เกิดประโยชน์

ต่อคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ โดยเปิดโอกาสให้

คณาจารย์ได้น�าเสนอองค์ความรู้เสริมตามทกัษะหรือ

องค์ความรู ้ที่วิทยากรหลักแต่ละคนได้น�าเสนอไป 

ที่มีความเชื่อมโยงถึงการเรียนรู้ภาษาที่สองจากทฤษฎี

ที่ได้เรียนในห้องเรียนผ่านกระบวนการถ่ายทอดภาษา

ทีส่องจากผูส้อนไปสู่ผูเ้รียนได้ โดยค�านงึถงึความเหมาะสม

ของระดับภาษาและลักษณะกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับ

ความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ด้วย

ผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้

60
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จากวิถีชุมชนแม่ตื่น 
อ�าเภออมก๋อย สูบ่ทเรียนภาษาอังกฤษ

แบบบูรณาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิเชียร สุนิธรรม : คณะมนุษยศาสตร์

 กระบวนการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

อย่างมีส่วนร่วมสามารถกระท�าได้หลายวิธีและหนึ่ง

ในนั้นคือ การบูรณาการภูมิความรู้ที่มีอยู่ในชุมชน

ให้เป็นกรณีศึกษาโดยน�าไปสอนสมาชิกของชุมชนที่มี

ความรู้เรื่องนั้นอยู่แล้วให้มีความรู้เพ่ิมเติมในรูปแบบ

ภาษาอังกฤษ ซึ่งนอกจากจะท�าให้ความรู้เรื่องท้องถิ่น

เป็นที่กระจ่างชัดแล้วยังสามารถน�าความรู้เหล่านี้ไป

เผยแพร่แก่ชมุชนภายนอกเป็นภาษาองักฤษได้อกีด้วย 

การศึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งแหล่งข้อมูลที่จะน�าไปเป็น

แบบเรียนภาษาอังกฤษส�าหรับคนในชุมชนจะต้อง

เป็นองค์ความรู้ที่มาจากคนในชุมชนเอง โดยอาศัย

การเข้าไปคลุกคลีกับชุมชนของนักออกแบบบทเรียน

หรือผู้ที่จะท�าการวิจัยหรือผู้มีส่วนร่วมในโครงการ

แล้วน�าข้อมูลทีไ่ด้มาทัง้หมดท�าให้เป็นความคดิรวบยอด 

แล้วน�าไปสู่การแจกแจงของความรู้ทั้งหมด โดยใช้

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการสื่อสารข้อมูลไปยัง

คนที่จะเรียนรู้เรื่องราวของชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ 

ได้มโีอกาสศกึษาภมูปัิญญาชาวบ้านในเขตต�าบลแม่ต่ืน 

อ�าเภออมก๋อย จงัหวัดเชยีงใหม่ โดยมุง่หวงัให้เกดิผลกระทบ

สูงสุดต่อชุมชน โดยการบูรณาการองค์ความรูท้าง

ภมิูปัญญาชาวบ้านเหล่านีไ้ปใช้เป็นบทเรียนในโรงเรยีน

ในเขตอ�าเภออมก๋อย และเป็นบทพดูสนทนาภาษาอังกฤษ

ส�าหรับผู้น�าชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติงานใน

องค์การบรหิารส่วนต�าบลแม่ตืน่ อ�าเภออมก๋อย โดยช่วง

ท�างานระยะแรกของทั้งหมด 5 ระยะ ที่ก�าหนดเอาไว้

และสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
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ในระยะที่ 1 ได้มีการรวบรวมแหล่งความรู้

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตพื้นท่ี ต�าบลแม่ตื่น อ�าเภอ

อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จ�านวน 10 เรื่อง โดยแบ่งไว้

ทั้งหมด 4 ด้าน 

1. ด้านอาหารและเครือ่งดืม่ ได้แก่ เหล้าดาวลอย 

(Dao Loi), แกงดอกเอือ้งนางแลว  (Dok Eaung Nang

Laew Curry), ข้าวเบือ (Khao Buea)

2. ด้านประเพณีที่ส�าคัญ ได้แก่ ประเพณีมัด

รกเดก็ไว้ทีต้่นไม้ (Placenta Burial Ritual), ประเพณี

ฮ้องขวัญกะเหรี่ยง (The Karen Ritual Performed 

in order to Invite the Khwan Home), ประเพณี

ผูกข้อมือช้าง (A Ritual in which an Elephant’s 

Feet were ‘tied’ by a sacred tread), ประเพณี

แต่งงานแบบชาติพันธ์ุกะเหรี่ยง (Karen Wedding 

Ceremony)  

3. ด้านสถานท่ีท่ีส�าคัญ ได้แก่ วัดพระธาตุ

จอมแจ้ง (Wat Phra That Jom Jaeng), เจดีย์

วัดโฆ๊ะพะโด๊ะ (The Great Lokawitoo Stupa 

(Kohpatoh)  

ในระยะที่ 1 ได้มีการรวบรวมแหล่งความรู้

 1. นักเรียนและผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลแม่ต่ืน มีความรู้ความเข้าใจสูงในเรื่องของ

ภูมิปัญญาชาวบ้านในมิติต่าง ๆ รวมถึงความเข้าใจ

เร่ืองภูมิปัญญาชาวบ้านที่อาจจะไม่ได้รับการปฏิบัติ

ในสมัยปัจจุบันแล้ว

 2. นักเรียนและผู้ปฏิบัติงานในองค์การบริหาร

ส่วนต�าบลแม่ต่ืน มีความรู้และสามารถสื่อสารภาษา

องักฤษเร่ืองภมูปัิญญาชาวบ้านในเขตท้องถิน่ของตัวเอง

ได้ในระดับพอใช้ขึ้นไป

 3. การกระจายองค์ความรู้เรื่องภูมิปัญญา

ชาวบ้านในต�าบลแม่ต่ืน อ�าเภออมก๋อย จังหวดัเชยีงใหม่

เกิดข้ึนในชุมชน ท�าให้ชุมชนมีความตระหนักถึง

ความส�าคัญของความรู ้เรื่องภูมิปัญญาชาวบ้านและ

การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวช่วยส่งเสริมให้เกิดการ

ท่องเที่ยวในเขตต�าบลแม่ต่ืน อ�าเภออมก๋อย จังหวัด

เชียงใหม่ในอนาคตต่อไป

ผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้

 4. ด้านการแต่งกาย 

ได้แก่ ประเพณีทอผ้าของ

ชาติพันธ์ุกะเหรี่ยง (Karen 

Weaving Tradition) 

4. ด้านการแต่งกาย 4. ด้านการแต่งกาย 

ได้แก่ ประเพณีทอผ้าของได้แก่ ประเพณีทอผ้าของ

ชาติพันธ์ุกะเหรี่ยง (Karen 
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สนับสนุนให้มีการปกป้องและฟื้นฟู
ระบบนิเวศป่าต้นน�้า ให้ชุมชน
สามารถอยู่ร่วมกันได้
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ต�าบลนาเกยีน อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันประสบ
ปัญหาเรื่อง “น�้า” บางปีอาจเกิดฝนแล้งเป็นเหตุให้น�้า
ในแม่น�้าล�าธารมีน้อย จนไม่สามารถท�าการเกษตร 
และอปุโภค-บรโิภค หรอืบางปีฝนตกชกุต่อเนือ่งจนเกดิ
ความเสยีหายเนือ่งจากน�า้ท่วมทรพัย์สนิและพืน้ท่ีชมุชน 

ดังนั้น การบริหารจัดการทรัพยากรน�้าใน
ภาพรวมของต�าบลจึงต้องค�านึงถึงการมีส่วนร่วมโดย
ชุมชน ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการรักษาระบบนิเวศ
ป่าต้นน�้าของตนเอง ภาควิชาชีววิทยาและสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้
ด�าเนินการศึกษาโดยเลือกชุมชน 3 ชุมชน คือ บ้าน
หนองอึ่งใต้ บ้านสงินเหนือ และบ้านอูตูมเหนือ เพื่อ
ศึกษาและด�าเนินการในประเด็น ดังต่อไปนี้

วิถี
รักษ ์น�้ า
จากคนต้นน�้า

รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ รุ่งเรืองวงศ์ : คณะวิทยาศาสตร์ 

“… หลักส�าคัญว่า ต้องมีน�้า น�้าบริโภคและ
น�้าใช้ น�้าเพื่อการเพาะปลูกเพราะชีวิตอยู่ที่นั่น 

ถ้ามีน�้าคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน�้า คนอยู่ไม่ได้
ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้า 

ไม่มีน�้า คนอยู่ไม่ได้…”

พระราชด�ารัส
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระราชทานเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2529
ณ พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน
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 - การส�ารวจและจัดเก็บพิกัดต�าแหน่งเส้น
ทางน�้า ข้อมูลแหล่งน�้า โครงการ/โครงสร้างแหล่งน�้า
ในแต่ละหมูบ้่าน ส�ารวจแหล่งส�ารองน�า้ต่าง ๆ ในหมูบ้่าน
เพื่อหาศักยภาพในการกักเก็บ จากนั้นน�ามารวมกับ
ปริมาณน�้าต้นทุนเชิงพื้นที่ เพื่อค�านวณหาปริมาณน�้า
ต้นทนุรวมของทัง้ชมุชน ส�ารวจความต้องการการใช้น�า้
ของชุมชนทั้งภาคการเกษตรและอุปโภค -บริโภค 
น�าข้อมูลปริมาณต้นทุนและความต้องการการใช้น�้า 
มาสรุปเป็นสมดุลน�้าระดับชุมชน เบื้องต้นพบว่าในปีที่
ผ่านมา บ้านหนองอ่ึงใต้ขาดแคลนน�า้ในช่วงฤดูแล้งถงึขัน้
วิกฤต ไม่สามารถท�านาข้าว (นาด�า) ได้ ขาดน�้าต้นทุน 
ขาดถังส�ารองน�้าส�าหรับการอุปโภค-บริโภค ส่วนบ้าน
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สงินเหนือและบ้านอูตูมเหนือ ไม่มีปัญหาน�้าต้นทุน 
แต่ยงัขาดการจดัการด้านการส�ารองน�า้ไว้ใช้ให้เพยีงพอ
ตลอดทั้งปี

- การศึกษาคุณภาพน�้าด้านกายภาพและเคมี 
พบว่า คุณภาพน�้าของแหล่งน�้าของท้ัง 3 หมู่บ้านอยู่
ในระดับคุณภาพปานกลางถึงค่อนข้างดี (ประเภทที่ 
2 - 3) เมือ่เปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานคณุภาพน�า้ผวิดนิ
ของประเทศไทย คือน�้าสามารถใช้เพื่อการอนุรักษ์
สัตว์น�้า การอุปโภคบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรค
ตามปกติและผ่านการปรับปรุงคุณภาพน�้าท่ัวไปก่อน 
และใช้เพือ่การเกษตร ส่วนทางด้านชวีภาพ การศกึษา
ตัวอย่างสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ พบว่าบ้าน
สงินเหนือมีความหลากหลายของจ�านวนวงศ์สูงที่สุด 
โดยพบ 43 วงศ์ มีค่าดัชนีความหลากหลาย 0.651 
บ้านอูตูมเหนือพบจ�านวน 34 วงศ์ แต่มีค่าความ
หลากหลายสูงที่สุดคือ 0.878 ส่วนบ้านหนองอึ่งใต้
พบจ�านวน 23 วงศ์ มีค่าดัชนีความหลากหลายเป็น 
0.580 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ที่พบจะเป็น
กลุ่มชีปะขาว (Ephemeroptera) แมลงเกาะหิน 
(Plecoptera) แมลงหนอนปลอกน�้า (Trichoptera) 
และกลุ่มแมลงวัน (Diptera) เป็นต้น

- แนวทางการอนุรักษ์ ดูแลรักษาและฟื้นฟู
ป่าต้นน�า้ โดยศึกษาสงัคมพชืบรเิวณป่าต้นน�า้ เกบ็ข้อมูล
ชนิดต้นไม้ พืชพื้นล่างในแปลงศึกษา ค�านวณการกัก
เกบ็คาร์บอนในมวลชวีภาพเบือ้งต้นของสงัคมพชืบรเิวณ
ป่าต้นน�า้ เบ้ืองต้นพบชนดิพนัธุไ์ม้ ดงัน้ี บ้านหนองอึง่ใต้ 
พบ 19 วงศ์ 24 ชนิด โดยพบต้นสกั (Tectona grandis 
L. f.) แดง (Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub.) ตะแบก 
(Lagerstroemia sp.) เป็นต้น บ้านสงนิเหนือ พบ 30 วงศ์ 
36 ชนิด เช่น สารภีป่า (Garcinia speciosa Wall.) 
ก่อเดือย (Castanopsis acuminatissima (Blume) 
A. DC. แข้งกวาง (Wendlandia paniculata (Roxb.) 
DC. เป็นต้น และบ้านอตูมูเหนอื พบ 22 วงศ์ 32 ชนดิ 
ชนดิท่ีพบคอื ต้นแก้ว (Murraya paniculata (L.) Jack) 
สนสามใบ (Pinus kesiya Roy. Ex Gord) ก่อเดือย 
(Castanopsis acuminatissima (Blume) A. DC.) เป็นต้น

 - กิจกรรมการเพิ่มพื้นที่ป่าต้นน�้าและความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดยการปลูกป่า เช่น ต้นสน
สองใบและสนสามใบ รวมจ�านวน 580 ต้น ในพื้นที่
ป่าต้นน�้าบ้านสงินเหนือ ร่วมกับหน่วยจัดการต้นน�้า
แม่จ๊าง องค์การบริหารส่วนต�าบลนาเกียน ชุมชน
บ้านสงินเหนือ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ซ่ึงกล้าไม้
ดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์จากงานวิจัยของ                    
รองศาสตราจารย์ ดร. สมจิตร อยู่เป็นสุข สาขา
จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ที่ท�าการบ่มเชื้อเห็ด
เอคโคไมโครไลซาร์ลงไปในถงุเพาะกล้าไม้ ถ้าหากต้นไม้
ที่ปลูกเจริญเติบโตในอนาคตจะเกิดเห็ดที่สามารถน�า
มาบริโภคได้โดยไม่เป็นเหด็พิษ เช่น เหด็เผาะ เหด็โคน 
เห็ดไข่ขาว เป็นต้น

 ผู้เข้าร่วมโครงการใหญ่เป็นกลุ่มชนเผ่าปกา-
เกอะญอ มคีวามผูกพนักับวิถธีรรมชาตมิาอย่างยาวนาน 
เป็นชุมชนที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย มีการพึ่งพาปัจจัย
จากภายนอกค่อนข้างน้อย และอยู่ร่วมกับธรรมชาติ
ได้อย่างเกือ้กูล โดยยดึถอืความเชือ่ระหว่างการด�ารงชีวติ
กบัผนืป่าโดยเฉพาะป่าต้นน�า้ หากพืน้ป่าต้นน�า้ถกูท�าลาย 
เปรยีบเสมอืนท�าลายชวีติ ขาดแหล่งก�าเนดิน�า้ ไม่เพียง
กระทบต่อชุมชนของตนเอง แต่ยังกระทบถึงส่วนรวม 
จึงนับว่าเป็นจุดเด่นของชุมชนในการรักษาหวงแหน
ป่าต้นน�้าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์

ผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้








