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Abstract
The original problems of Maekha Canal caused by the development of the city
without directions. It was started during 1967-1969 when the highway was constructed to
cross Ping River. Many swamps/water places were filled and owned by private. In 1982,
the Department of Public Works of Chiang Mai had also filled many swamps to build Ratanakosinth
Road. Later in 1987, the Department of Public Works of Chiang Mai together with the Chiang Mai
Municipality started building the road Ussadathon to connect Sriphoom Corner and
Rattanakosinth Road and that was the beginning of the whole problems of Maekha Canal,
which supported the drainage from the buildings along the canal.
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The activity to rehabilitate and restore the Mae Kha Canal in Chiang Mai Province
enhanced the prestige of Lanna’s history, culture, and folkways which illustrated as a New
Social Movement focusing on its community’s perception, responsibility, and collaboration
in crisis, rather than forcing government to respond or make a policy for someone’s interest.
Hence, the core value of building Civil Society or New Social Movement was Public Mind
development in Thai society.
KEYWORDS: New Social Movement, Public Mind, Way of Life in the City, Cultural, Chiang Mai
บทน�ำ

ตั ว อย่างความส�ำเร็จของการพัฒนาเมื อ ง
ในต่างประเทศ สามารถเป็นต้นแบบของการปฏิรูป
เมืองที่มุ่งทวงคืนพื้นที่สาธารณะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประชาชน เปลี่ยนจากวิธีคิดแบบเก่าหรือ
วิ ถี ดั้ ง เดิ ม ที่ เ ป็ น การพั ฒ นาเมื อ งที่ มุ ่ ง แต่ พั ฒ นา
ด้านวัตถุ ประเทศเกาหลีใต้สามารถน�ำพืน้ ทีเ่ มืองทีเ่ คย
ประสบปัญหาด้านความแออัด เป็นแหล่งเสื่อมโทรม
การจราจรคับคั่ง เปลี่ยนแปลงพัฒนาให้ดีขึ้นโดย
ค�ำนึงถึงประโยชน์บนพื้นฐานความกลมกลืนระหว่าง
การพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม
เช่ น สุ วิ ท ย์ วงศ์ รุ จิ ร าวาณิ ช ย์ (2558) กล่ า วถึ ง
คลองชองเกซอน (Cheonggyecheon) ว่าในอดีต
เป็นคลองตามธรรมชาติซงึ่ ได้รบั การบูรณะครัง้ ส�ำคัญ
เพื่อใช้ส�ำหรับระบายน�้ำ ในช่วงปี ค.ศ. 1406-1412
กษัตริย์แทจง (King Taejong) ทรงริเริ่มปรับปรุง
ให้คลองชองเกซอนเป็นคลองระบายน�้ำเมื่อยามที่
บ้านเมืองประสบปัญหาอุทกภัย แต่เมือ่ คลองเกิดการ
ตื้นเขิน กษัตริย์ยองโซ (King Yeongjo) จึงเกณฑ์
ผู้คนมาขุดคลองขยายต่อเพื่อให้ประชาชนมีน�้ำใช้
อย่างสะอาดและปลอดภัย แต่มีการเปลี่ยนแปลงไป
ในช่วงสงครามที่ญี่ปุ่นเข้ายึดเกาหลี พื้นที่ริมคลอง
เริ่มมีผู้คนอาศัยหนาแน่นอีกทั้งระบบสาธารณสุข
ไม่ดพี อ คลองทีเ่ คยใสสะอาดก็เริม่ เน่าเสีย จนกระทัง่
ญี่ปุ่นเปลี่ยนชื่อเป็น คลองทาเกซอน (Takgycheon)
อั น หมายถึ ง สายน�้ ำ ที่ เ น่ า เหม็ น จากเดิ ม ที่
คลองชองเกซอน หมายถึง สายน�้ำที่ใสสะอาด ดัง
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นั้ น เมื่ อ ประเทศเกาหลี ใ ต้ เข้ า สู ่ ยุ ค แห่ ง การพั ฒ นา
คลองชองเกซอนจึงกลายเป็นแหล่งเสือ่ มโทรม เพราะมี
การสร้างถนนทับพืน้ ทีค่ ลองในปี ค.ศ. 1948-1960 รวมถึง
มีการสร้างทางด่วนยกระดับคร่อมทับคลองในปี ค.ศ.
1968 จากวิถีริมคลองสู่วิถีชีวิตที่แออัด เต็มไปด้วย
มลภาวะเป็นพิษทั้งทางอากาศและเสียง เป็นแหล่ง
เสื่ อ มโทรมของผู ้ อ พยพที่ ย ้ า ยจากชนบทเข้ า มา
ตัง้ รกรากในเมืองหลวง รวมถึงมีการเกิดขึน้ ของอาคาร
ธุรกิจขนาดใหญ่และร้านค้าขนาดเล็กจ�ำนวนมาก
ตลอดเส้นทางน�้ำ จนท�ำให้คลองสายประวัติศาสตร์
กลายสภาพเป็นเพียงพื้นที่รองรับตอม่อจากทางด่วน
น�้ำในคลองเน่าเสียเต็มไปด้วยขยะ สิ่งปฏิกูล และ
สารเคมี ท� ำ ให้ รั ฐ บาลต้ อ งสู ญ เสี ย งบประมาณ
กว่า 3,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
(สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์, 2558)
เมือ่ ปี ค.ศ. 2001 อีมย็อง บัก (I Myeongbak)
ได้รบั เลือกให้เป็นนายกเทศมนตรีกรุงโซล ปี ค.ศ. 2003
เริ่ ม โครงการบู ร ณะคลองชองเกซอน ความยาว
5.84 กิโลเมตร เพื่อพลิกฟื้นให้คืนกลับเป็นคลอง
ประวัติศาสตร์ที่มากคุณค่าอีกครั้ง เริ่มต้นขึ้นด้วย
การรือ้ ถอนทางด่วนสายส�ำคัญของกรุงโซล (วี-รีฟอร์เมอร์,
2556) เริ่มจากการจัดตั้งส�ำนักงานใหญ่เพื่อบริหาร
จัดการและก�ำกับนโยบายในภาพรวม และจัดตั้ง
คณะส�ำรวจและร่างแผนฟื้นฟูคลองชองเกซอน เพื่อ
ท�ำหน้าที่ศึกษาและวางแผน แก้ไขปัญหาการจราจร
รวมถึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการประชาชนท�ำหน้าที่
หาแนวทางด�ำเนินการทีไ่ ม่สร้างผลกระทบ โดยเปิดให้

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียเข้ามามีสว่ นร่วมในการหาทางออก
ร่ ว มกั น โครงการบู ร ณะคลองชองเกซอนเริ่ ม ขึ้ น
พร้อมเสียงวิพากษ์วิจารณ์และต่อต้านจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้รถใช้ถนน หรือ
ผู้อยู่อาศัย พ่อค้า แม่ค้า ธุรกิจ หรือโรงงานที่จะต้อง
ย้ายออกจากพื้นที่บริเวณเลียบคลอง (วี-รีฟอร์เมอร์,
2556) แต่เพื่อให้โครงการขนาดใหญ่ที่มีผู้มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย จ� ำ นวนมากสามารถส�ำเร็จได้ด้วยดี โดย
ไม่ตอ้ งใช้อำ� นาจบังคับ เน้นการเจรจาเพือ่ ประนีประนอม
ความขั ด แย้ ง และร่ ว มกั น หาทางออกระหว่ า ง
เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่ง
กว่าจะเสร็จสิ้นโครงการ มีการด�ำเนินการประชุม
ร่วมกันมากกว่า 4,300 ครั้ง (ส�ำนักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2554) ภายหลัง
พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ คลองชองเกซอนโฉมใหม่
นอกจากจะมีนำ�้ ใสไหลตลอดสาย ยังมีระบบระบายน�ำ้
และเทคโนโลยี ขั้ น สู ง ที่ ใ ช้ สู บ น�้ ำ เข้ า สู ่ ค ลอง
กว่า 120,000 ตัน ทุกวัน มีพื้นที่ธรรมชาติซึ่งมี นก
ปลาต่างๆ อาศัยอยู่และเพิ่มจ�ำนวนขึ้นเองทุกปี และ
ช่วยลดอุณหภูมขิ องพืน้ ทีเ่ มืองโดยรอบลงกว่าร้อยละ 3.6
(“Cheonggyecheon”, 2005) มีทางเดินเลียบคลอง
ส�ำหรับเดินท่องเทีย่ วพักผ่อนหย่อนใจและเพียบพร้อม
ด้ ว ยสิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกส� ำ หรั บ คนพิ ก ารและ
ผู้สูงอายุ มีพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ เช่น ตึกเก่าแก่
อายุ 40-50 ปีจำ� นวนมาก มีลานแสดงศิลปวัฒนธรรม
และมีเขตเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยสถาบันทางการเงิน
การพัฒนาพืน้ ทีร่ มิ คลองชองเกซองเสร็จสมบูรณ์ในปี
ค.ศ. 2005 ด้วยเงินลงทุนประมาณหนึง่ หมืน่ ล้านบาท
(วี - รี ฟ อร์ เ มอร์ , 2556) ที่ ส� ำ คั ญ คื อ สามารถน� ำ
ประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมทีเ่ คียงคูส่ ายน�ำ้ ชองเกซอง
ให้คืนกลับมา กลายเป็นสวนสาธารณะใจกลางเมือง
ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ในกรุงโซลและ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ลดมลพิษทางอากาศ
ได้มากถึงร้อยละ 33 มีการสร้างน�ำ้ พุตลอดแนว พร้อม
เขื่อนชะลอน�้ำเพื่อลดความเร็วน�้ำ มีลานส�ำหรับจัด
กิจกรรมพร้อมประติมากรรมที่สวยงาม เส้นทาง

เดินเท้าตลอดแนวและสะพานข้ามคลองกว่า 22 แห่ง
ที่ส�ำคัญยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาที่ดินและ
อสังหาริมทรัพย์ตลอดแนวคลองชองเกซอน และสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากถึง 750,000 ล้านบาท
(สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์, 2558) เปลี่ยนสัญลักษณ์
กรุ ง โซลเมื อ งแห่ ง ป่ า คอนกรี ต สู ่ ก ารวางผั ง เมื อ งที่
ขับเคลื่อนกรุงโซลให้เป็นพื้นที่สีเขียว ปัจจุบันพบว่า
คลองชองเกซอนกลายเป็นพืน้ ทีส่ าธารณะขนาดใหญ่
ใจกลางกรุงโซลที่ไม่มีปัญหาการจราจรแบบในอดีต
เพราะมีการจูงใจด้วยการลดหย่อนภาษีให้แก่ผู้ที่
เข้าร่วมโครงการ กล่าวคือลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว
ตามวันที่ก�ำหนด
ประเทศญี่ ปุ ่ น ได้ ชื่ อ ว่ า เป็ น ต้ น แบบของ
การพัฒนาเมืองแบบสร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่าเพิ่มเป็น
หมู่บ้านท่องเที่ยว โครงการ OVOP (One Village
One Product) คือเมืองโออิตะ ซึ่งเป็นจังหวัดเล็กๆ
ทางตอนใต้บนเกาะคิวชู น�ำกระบวนการทีม่ ลี กั ษณะ
เฉพาะตัวและเป็น “การพัฒนาจากภายใน” ซึ่งเป็น
กระบวนการทีม่ รี ากเหง้าคือ มิได้เกิดจากนโยบายรัฐ
(ทั้งในระดับชาติและภูมิภาค) แต่เกิดจากการริเริ่ม
และผลักดันของคนในชุมชน ปัจจุบนั รูปแบบ OVOP
ได้แพร่ขยายไปกว่า 3,000 ท้องถิ่นทั่วประเทศญี่ปุ่น
รวมทั้งประเทศไทยที่น�ำมาสู่โครงการหนึ่งต�ำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP (กิตติ ลิ่มสกุล, 2552) และ
ประเทศต่างๆ ในอาเซียน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ฟิลปิ ปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย กัมพูชา และลาว รวม
ถึง มองโกเลียและสหรัฐอเมริกา แม้วา่ วิธกี ารน�ำไปใช้
จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แต่มีจุดประสงค์
ของการน�ำไปใช้คล้ายคลึงกัน คือ เพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจ
ระดับท้องถิ่น เพิ่มจิตส�ำนึกของคนในชุมชน พัฒนา
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและขยายโอกาสทาง
การตลาดจนกระทัง่ สามารถส่งออกได้ (กิตติ ลิม่ สกุล,
2552)
องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ญีป่ นุ่ (2560) กล่าวถึง ตัวอย่างทีด่ ขี องการท่องเทีย่ ว
โดยชุมชนที่เน้นรากเหง้าทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561

131

ดั้งเดิม ตัวอย่างการพัฒนาแม่น�้ำล�ำคลองให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวของเมืองส�ำคัญอย่างชาญฉลาด เช่น
การท่องเทีย่ วคลองโบราณเมืองคุราชิกิ (Kurashiki)
ของจังหวัดโอคายามะ (Okayama) ภูมิภาคชูโงะกุ
(Chugoku) หรือในเขตภาคกลางของประเทศญี่ปุ่น
จะท� ำ ให้ ร� ำ ลึ ก ถึ ง สมั ย เอโดะที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ใน
เรื่องของการค้าข้าวสารเป็นจุดศูนย์กลางรวบรวม
ผลผลิตข้าวจากเมืองรอบๆ เอามาไว้ที่โกดัง โดย
คลองคุราชิกิ (Kurashiki) ท�ำหน้าทีห่ ลักในการส่งมอบ
ข้าวสารต่อไปยังเมืองโอซากา ปัจจุบนั นักท่องเทีย่ วสามารถ
นั่งเรือพาย ราคาคนละ 300 เยน (องค์การส่งเสริม
การท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น, 2560) เพื่อเที่ยว
ชมเมืองย้อนร�ำลึกอดีตสมัยโชกุนเมือ่ กว่า 300 ปีกอ่ น
สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งที่มีชื่อเสียงไม่แพ้กัน คือ
คลองโอตารุ (Otaru Unga) นับเป็นสัญลักษณ์ของ
เกาะฮอกไกโด ที่ได้รับความนิยมในการถ่ายภาพคู่
เป็นที่ระลึกมีฉากหลังเป็นหลังคาอาคารก่ออิฐแดง
เป็นคลองทีย่ าว 1,140 เมตร เชือ่ มระหว่างแนวชายฝัง่
ดั้งเดิมและพื้นที่นอกฝั่งที่ได้มีการบุกเบิก สร้างเสร็จ
ในปี ค.ศ. 1923 เป็นคลองที่เกิดจากการถมทะเล
ใช้เป็นเส้นทางขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่ลงสูเ่ รือขนถ่าย
แล้ ว น� ำ สิ น ค้ า มาเก็ บ ไว้ ภ ายในโกดั ง พื้ น ที่ แ ห่ ง นี้
ตกต�่ำมากภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 น�้ำในคลอง
กลายเป็นน�ำ้ คร�ำสกปรกเน่าเสีย เพราะตัง้ อยูใ่ กล้ทา่ เรือ
ต่อมาภายหลังได้เลิกใช้และถมคลองครึ่งหนึ่งท�ำเป็น
ถนนหลวงสาย 17 ส่วนทีเ่ หลือไว้ครึง่ หนึง่ ก็ได้ทำ� การ
ปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และปรับปรุงทางเดิน
เลียบคลองด้วยอิฐสีแดง เพื่อให้สามารถเดินเล่นได้
อย่างสะดวกสบาย ในช่วงเทศกาลท่องเทีย่ วฤดูหนาว
โดยเฉพาะสัปดาห์ที่สองของเดือนกุมภาพันธ์จะมี
การสร้างบ้านหิมะ และตุก๊ ตาหิมะประดับตลอดทางเดิน
และจุ ด เที ย นในโคมน�้ ำ แข็ ง เพื่ อ ให้ แ สงสว่ า งและ
ความสวยงามในอีกรูปแบบหนึ่งยามค�่ำคืน (องค์การ
ส่ ง เสริ มการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น, 2560)
นอกจากนี้ ยังมีการลอยโคมเทียนริมคลองเพื่อเพิ่ม
สีสันทางการท่องเที่ยวอีกด้วย คลองโอตารุ หรือ
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โอตารุอนุ งะ (Otaru Unga) ได้รบั การปรับปรุงให้เป็น
แหล่งท่องเทีย่ ว โดยการน�ำโกดังทีอ่ นุรกั ษ์ไว้มาปรับปรุง
ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ ร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านขายของ
ที่ระลึก ลานเบียร์ และร้านอาหาร ตั้งเรียงรายอยู่
ริมคลอง นอกจากนี้ คลองโดตงบูริ (Dotonbori)
ใจกลางย่านแสงเสียงแห่งเมืองโอซากา ประเทศญีป่ นุ่
จัดเป็นแหล่งท่องเทีย่ วส�ำคัญอีกแห่งทีช่ าวเมืองโอซากา
มีธรรมเนียมว่า หากทีมเบสบอล ฮานชิงไทเกอร์
(Hanshin Tigers) ของเมืองโอซากาชนะการแข่งขัน
ต้องเฉลิมฉลองด้วยการกระโดดน�้ำที่คลองแห่งนี้ จน
เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เมื่อปี ค.ศ. 2015
พื้นที่ 1 กิโลเมตรในคลองโดตงบูริถูกเปลี่ยนเป็น
“สระว่ า ยน�้ ำ กลางแจ้ ง ” โดยความร่ ว มมื อ ของ
เมื อ งโอซากาและกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ยั ก ษ์ ใ หญ่ 14 แห่ ง
เปลีย่ นโฉมจากคลองน�ำ้ เสียให้ใส กลายเป็นจุดล่องเรือ
สุดโรแมนติกของเมือง (มาซาชิ, 2558) ยิ่งในช่วง
ฤดูใบไม้ผลิววิ ของซากุระทีบ่ านสะพรัง่ ตลอดสองฝัง่ คลอง
ยิง่ เสริมให้บรรยากาศสวยงามจับใจ อีกหนึง่ จุดท่องเทีย่ ว
แห่งความภาคภูมใิ จของชาวเมืองโอซากา คือการล่องเรือ
ไปตามคลองน�้ำใสที่พาดผ่านใจกลางเมืองโอซากา
ในอดี ต เคยได้ รั บ การขนานนามให้ เ ป็ น “เวนิ ส
แห่งญี่ปุ่น” (มาซาชิ, 2558) หลังจากที่คลองขนส่ง
ถูกทิง้ ร้างมีแต่นำ�้ เน่าเสียได้รบั การปรับปรุง ฟืน้ ฟูนำ�้ เน่าเสีย
และการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆ คูคลองให้สวยงาม
สะอาดสะอ้ า น จนกลายเป็ น อี ก หนึ่ ง สถานที่
น่าเที่ยวแห่งเมืองโอซากา โดยสามารถชมได้เมื่อ
สัญจรผ่านเส้นทางเดินเรือโดตงบูริ เช่น ปราสาท
โอซากา (Osaka Castle) สร้างครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.
1583 ด้ ว ยความงดงามของปราสาทและความ
อลังการของก�ำแพงหินและคูเมืองที่อยู่รอบปราสาท
ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเจแปน (USJ) พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้ำ
ที่ใหญ่ติดอันดับโลก (Kaiyukan Aquarium West
Wharf) พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ศิ ล ปะ Suntory Museum
(Tempozan) รวมถึ ง ย่ า นท่ อ งเที่ ย วยอดนิ ย ม
แห่งนัมบะโอซากาทีเ่ ต็มไปด้วยร้านอาหารและแหล่ง
ชอปปิง นับเป็นแลนด์มาร์คส�ำคัญของเมืองโอซากา

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แม้แต่สัญลักษณ์สมัยใหม่ เช่น ป้ายไฟกูลิโกะ ปูยักษ์
จ� ำ ลองที่ ห น้ า ร้ า นอาหาร หุ ่ น ปลาปั ก เป้ า ตั ว ใหญ่
ก็ ส ร้ า งสี สั น ให้ กั บ การล่ อ งเรื อ ในคลองโดตงบู ริ
(มาซาชิ, 2558)
ตัวอย่างการแก้ปญ
ั หาน�ำ้ เน่าเสียทีเ่ ต็มไปด้วย
มลพิษของประเทศสิงคโปร์ที่เป็นเพียงเกาะเล็กๆ
เมื่ อ เที ย บกั บ ประเทศไทย เมื่ อ ปี พ.ศ. 2520
นายลีกวนยู นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ในขณะนั้น ได้
ประกาศเริ่มต้นโครงการพัฒนาและท�ำความสะอาด
แม่น�้ำสิงคโปร์ รวมถึงอ่าวคัลลังครั้งใหญ่ โดยใช้
งบประมาณทั้งหมด 200 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ
ราว 5 พันล้านบาท (กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี,
2555) วิธีการแก้ปัญหาเริ่มจากการเปลี่ยนแปลง
ระบบสาธารณู ป โภค และขจั ด ต้ น ตอของปั ญ หา
นั่นคือ ความแออัดของชุมชนริมสองฟากฝั่งแม่น�้ำ
ที่ ข ยายตั ว อย่ า งรวดเร็ ว ต้ น ตอส� ำ คั ญ ของปั ญ หา
น�้ำเน่าเสียในสิงคโปร์ คือ การปล่อยน�้ำทิ้งลงแม่น�้ำ
โดยไม่ ผ ่ า นการบ�ำบัด ตลอดจนการสร้างโรงงาน
อุตสาหกรรมริมแม่น�้ำ รวมถึงเศษขยะจากตลาดสด
และของเสียจากฟาร์มเลี้ยงหมูและเป็ดในบริเวณ
ดังกล่าว รัฐบาลสิงคโปร์ได้แก้ไขปัญหานี้ด้วยการ
โยกย้ายประชาชนในชุมชนสองฝั่งแม่น�้ำไปยังที่พัก
แห่งใหม่ ซึ่งเป็นแฟลตที่รัฐบาลสร้างขึ้น โดยสถานที่
ดังกล่าวมีระบบก�ำจัดขยะและน�ำ้ เสียทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
มากกว่าชุมชนแออัดทีพ่ วกเขาเคยอาศัยในอดีต ส่วน
โรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนตลาดสดและฟาร์ม
เลีย้ งสัตว์บางส่วนได้รบั การร้องขอให้โยกย้ายออกจาก
พื้นที่ โดยในรายที่ต้องการตั้งสถานประกอบการ
บริ เวณจุ ด ที่ ตั้ ง เดิ ม ต่ อ ไป รั ฐ บาลสิ ง คโปร์ ไ ด้ อ อก
กฎบั ง คั บ ให้ ต ้ อ งปรั บ ปรุ ง ระบบก� ำ จั ด ขยะและ
บ�ำบัดน�้ำเสียให้ได้มาตรฐานตามที่ทางการรองรับ
(กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี, 2555) กระบวนการ
แก้ไขปัญหาน�ำ้ เน่าเสียในแม่นำ�้ สิงคโปร์และอ่าวคัลลัง
ใช้ระยะเวลาทั้งหมด 10 ปี ส�ำเร็จเมื่อปีพ.ศ. 2530
ปัจจุบันแม่น�้ำสิงคโปร์และอ่าวคัลลังยังคงมีสภาพ
แวดล้อมทีส่ วยงามและไร้ซงึ่ มลภาวะ เพราะมีสตั ว์นำ�้

หลายชนิดกลับมาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นแม่น�้ำ
ทีเ่ ป็นตัวชีว้ ดั ความส�ำเร็จของการแก้ปญ
ั หาของภาครัฐ
ร่วมกับภาคเอกชนและประชาชน
สรุปประเด็นส�ำคัญของความส�ำเร็จในการ
แก้ปัญหาการพัฒนาเมืองควบคู่กับการดูแลเอาใจใส่
ด้านมลภาวะและสิ่งแวดล้อมของทั้งสามประเทศ
เช่น ประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ คือ การมี
ส่วนร่วมของประชาชน มีความสอดคล้องกับแนวคิด
ของศาสตราจารย์โรเบิรต์ พัตนัม (Robert Putnum)
จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (อนุชาติ พวงส�ำลี, 2543)
ที่ได้ท�ำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การปกครองท้องถิ่น
ในประเทศอิตาลี โดยใช้เวลานานกว่าสิบปีจึงพบว่า
ทางตอนเหนื อ ของประเทศแถวมิ ล าน ทอรี โ น
เศรษฐกิจดี การเมืองดี และศีลธรรมดี แต่ทางตอนใต้
กลั บ พบความแตกต่ า ง เพราะแถวซิ ซิ ลี มี แ ต่
ความยากจน ฉ้อฉล คอร์รปั ชัน่ และเต็มไปด้วยมาเฟีย
ฯลฯ ค� ำ ถามคื อ อะไรท� ำ ให้ ป ระเทศอิ ต าลี มี
ความแตกต่างกันถึงเพียงนัน้ ทัง้ ทีใ่ ช้กฎหมายฉบับเดียวกัน
ในที่สุดก็พบว่าการปกครองท้องถิ่นตอนเหนือของ
ประเทศอิ ต าลี เข้ มแข็ ง และไม่มี ก ารทุ จริ ต เพราะ
ประชาชนเข้ ม แข็ ง และมี ส ่ ว นร่ ว มในการปกครอง
อย่างเต็มที่ ซึ่งศาสตราจารย์โรเบิร์ต พัทนัม ได้ให้
ค�ำตอบไว้ในหนังสือขายดีมากเล่มหนึ่งชื่อ “Making
Democracy Work : Civic Tradition in Modern
Italy” (อนุชาติ พวงส�ำลี, 2543) คือประชาธิปไตย
ทีจ่ ะได้ผลนัน้ ต้องเป็น “ประชาธิปไตยทางราบ” ไม่ใช่
“ประชาธิปไตยทางดิ่ง” เพราะ Civic Tradition
หมายถึ ง การที่ ป ระชาชนมี วั ฒ นธรรมรวมตั ว กั น
ท�ำกิจกรรมต่างๆ อย่างมาก ที่เรียกกันว่ามีความเป็น
ประชาสังคม (Civil Society) หรือ ประชาคมเข้มแข็ง
หรื อ การมี ทุ น ทางสั ง คม ตรงกั น ข้ า มกั บ สั ง คมที่ มี
ความสัมพันธ์กนั ด้วยอ�ำนาจเช่นนายกับไพร่ ผูป้ กครอง
กั บ ผู ้ ใ ต้ ป กครอง ที่ เรี ย กว่ า ความสั ม พั น ธ์ ท างดิ่ ง
(อนุชาติ พวงส�ำลี, 2543)
ศาสตราจารย์ โรเบิ ร ์ ต พั ต นั ม (ไชยรั ต น์
เจริญสินโอฬาร, 2545) เสนอว่า ประชาธิปไตย
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แนวใหม่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ แก่ ทุ น ทางสั ง คมมากกว่ า
ทุนทางการเงิน และได้ชี้ว่าทุนทางกายภาพ หมายถึง
ทุนทางวัตถุ ส่วนทุนทางสังคม หมายถึง การเชือ่ มโยง
ระหว่างบุคคลเป็นเครือข่ายสังคมและหลักปฏิบัติ
ของการทดแทนคุณกันและความไว้วางใจระหว่างกัน
ซึง่ กล่าวได้วา่ เป็นคุณธรรมของประชาชน (Civic Virtue)
การมีปฏิสัมพันธ์ท�ำให้ประชาชนสร้างชุมชนขึ้นมา
ชุมชนเหล่านี้กลายเป็นข่ายใยหรือเส้นใยที่ถักทอ
สังคมขึน้ มา ความรูส้ กึ ของการอยูร่ ว่ มกันอย่างเป็นจริง
ในข่ายใยสังคมนีน้ ำ� ประโยชน์อย่างสูงให้แก่ประชาชน
นอกจากนี้ การศึกษาของโรเบิร์ต พัตนัม ให้ข้อมูล
เชิ ง ประจั ก ษ์ ว ่ า การผู ก พั น กั น ในแนวนอนหรื อ
เท่าเทียมกัน ท�ำให้ทุนทางสังคมมีประสิทธิภาพหรือ
ก่อผลได้สูงมากกว่าการผูกพันในแนวตั้ง (ไชยรัตน์
เจริญสินโอฬาร, 2545)
“ประชาสังคม” (Civil Society) จะต้องมี
มากกว่าแค่การรักษาผลประโยชน์ของกลุม่ ตน เพราะ
ต้องเป็นตัวแทนของสมาชิกในสังคมหรือชุมชนนั้น
โดยมี เ ป้ า หมายร่ ว มกั น คื อ การเพิ่ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต
ที่ดีของสมาชิกทุกคนในสังคม ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มตน
เป้ า หมายที่ ส�ำ คั ญ ไม่ ใช่ แ ค่ ดี ขึ้ น แต่ ต ้ อ งดี เ สมอกั น
ทุกส่วน โดยเรียกร้องความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดให้เป็นประโยชน์กับสมาชิกทุกคน
ทัง้ ในปัจจุบันและอนาคต เรียกว่า “สังคมดีไม่มีขาย
ต้องร่วมกันสร้าง” การพัฒนาแบบดัง้ เดิมทีผ่ า่ นมานัน้
นอกจากจะท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติสงิ่ แวดล้อมแล้ว
ยั ง พบว่ า การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของหลายประเทศ
ได้สร้างปัญหาให้กับความเป็นอยู่ของมนุษย์และ
วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างมหาศาล เนื่องจากรัฐบาล
ขาดความรับผิดชอบ ไม่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน ระบบราชการมี ก ารทุ จ ริ ต ฯลฯ
ประชาคมโลกจึงประชุมร่วมกันเพื่อแสวงหาแนวคิด
ที่เป็นกลางเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ผลสรุปที่ได้ คือ
ทั่วโลกควรปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเสียใหม่
โดยจะต้องยกเลิกการพัฒนาซึ่งรัฐเป็นผู้ชี้น�ำ และ
ออกค�ำสัง่ แต่เพียงฝ่ายเดียว ในลักษณะรัฐประชาชาติ
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(Nation State) ให้ปรับเปลี่ยนมาเป็นประชารัฐ
(Civil State) ซึ่งเป็น “ความสัมพันธ์รูปแบบใหม่
ระหว่างรัฐกับประชาชนในลักษณะทีเ่ ป็นประชาสังคม”
เป็นเรือ่ งน่าสนใจและท้าทายยิง่ นัก หากจะมี
การน� ำ ต้ น แบบความส� ำ เร็ จ ในต่ า งประเทศ เช่ น
ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสิงคโปร์
มาประยุ ก ต์ ใช้ กั บ สั ง คมไทย ในการแก้ ไขปั ญ หา
ทางสังคมที่มีรากฐานไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่งน่าจะ
เปรียบเทียบกับประเทศที่ยังมีปัญหาหนักหน่วงเรื่อง
มลพิษทางน�้ำ พบว่าการออกกฎหมายเพื่อรับมือกับ
ปัญหา เช่น กฎหมายของแม่น�้ำฮวงโห สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยเป็นกฎหมายที่มีกรอบการท�ำงาน
เพือ่ ประสานข้อก�ำหนดของกฎหมายเดิมทีม่ อี ยู่ 4 ฉบับ
ได้แก่ กฎหมายน�้ำแห่งชาติ (The National Water
Law) กฎหมายป้องกันและควบคุมมลพิษทางน�้ำ
(Water Pollution Prevention and Control Law)
กฎหมายควบคุมอุทกภัย (Flood Control Law)
และกฎหมายอนุรักษ์นำ�้ และดิน (Water and Soil
Conservation Law) โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม (Lee, 2006) แต่ยังพบว่า
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวยังไม่บรรลุผล เนื่องจาก
ปัญหาส�ำคัญ คือ การบังคับใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียว
ยังไม่ใช่ค�ำตอบสุดท้าย เพราะประชาชนบางส่วน
ยังไม่รู้จักการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง รวมถึง
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างไร้ทศิ ทาง ยังคงเป็น
ปัจจัยส�ำคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน รวมถึงประเทศ
อินเดีย ที่ประกาศให้แม่น�้ำคงคา (Ganga River)
เป็ น แม่ น�้ ำ ประจ� ำ ชาติ ที่ มี ค วามศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ท าง
ศาสนาซึ่งมีต้นก�ำเนิดจากเทือกเขาหิมาลัย ไหลผ่าน
ภาคเหนือของอินเดีย และถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่
หล่อเลี้ยงชีวิตชาวอินเดียกว่า 400 ล้านคน ที่ตอนนี้
กลายเป็นแม่น�้ำที่มีมลภาวะสูงที่สุดสายหนึ่งของโลก
ดังนั้นรัฐบาลอินเดีย จึงจัดตั้งโครงการ The Ganga
Action Plan (GAP) ในปี ค.ศ. 1986 โดยการเพิม่ แหล่ง
ก�ำจัดขยะ การผันทิศทางน�ำ้ เสีย การเพิม่ สาธารณสุข
ขัน้ พืน้ ฐานต้นทุนต�ำ่ (Low-Cost Sanitary) การสร้าง

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เตาเผาศพแบบไฟฟ้า (Electric Crematoriums)
(Jaiswal, 2007) รัฐบาลอินเดียพยายามหยุดยั้ง
การปล่อยมลพิษทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรม จาก
ภาคการเกษตร จากบ้านเรือนริมฝัง่ แม่นำ�้ และความเชือ่
จากพิธีกรรมทางฮินดูที่ปล่อยศพญาติมิตรให้ลอยไป
ตามแม่น�้ำ โดยประกาศโครงการ “นะมามิ คงคา”
เพือ่ ฟืน้ ฟูแม่นำ�้ คงคา ตลอดความยาว 2,500 กิโลเมตร
ด้วยเงินลงทุน 3,000 ล้านดอลลาร์ ก็ยังไม่บรรลุผล
อย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้ (ทรงพจน์ สุภาผล, 2559) จึง
เป็นค�ำถามว่าการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าเน่าเสีย
ให้กลับกลายเป็นแหล่งน�ำ้ ทีม่ ชี วี ติ เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
ที่ มี ภู มิ ทั ศ น์ ส วยงาม มี คุ ณ ค่ า ทางประวั ติ ศ าสตร์
จะต้องใช้แนวทางใด ใช้เวลาอีกนานเท่าใดจึงเป็นกุญแจ
ส�ำคัญอันจะน�ำไปสู่ผลส�ำเร็จได้
แนวคิดประชาสังคม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรม
ประเพณี เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคพลเมือง
อนุชาติ พวงส�ำลี และ กฤตยา อาชวนิจกุล
(2542) กล่ า วไว้ ใ นหนั ง สื อ ชื่ อ ขบวนการประชา
สังคมไทย: ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง ถึงแนวคิด
ที่น�ำเสนอโดย ปีเตอร์ เช็งเก้ (Peter Senge) เรื่อง
“การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้” ซึ่งเป็นที่มาของ
การสร้างประชาสังคม ว่ามีองค์ประกอบที่ส�ำคัญ
3 ประการ คือ 1. การเรียนรู้ส่วนบุคคล (Personal
Mastery) หมายถึง การก�ำหนดตัวตนของประชาชน
เพื่อเรียนรู้ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อที่จะเข้าสู่
กระบวนการประชาสังคม 2. วิสยั ทัศน์รว่ มกัน (Share
Vision) หมายถึง การก�ำหนดสร้างวิสัยทัศน์และ
ทิศทางร่วมกันโดยมองอนาคตร่วมกันของประชาชน
3. การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) หมายถึง
รู ป แบบกระบวนการการจั ด การแบบใหม่ ใ ห้ กั บ
ประชาชน
มณี พยอมยงค์ (2537) กล่าวถึง ประเพณี
ปอย คืองานฉลองหรืองานรืน่ เริง งานเทศกาลทีจ่ ดั ขึน้
ศาสตราจารย์มณี พยอมยงค์ เล่าว่า เคยสนทนากับ
ชาวพม่าท่านหนึ่ง บอกว่า ปอยมาจากค�ำว่า ปเวณิ์

หรือ ปเวณี แต่พม่าออกเสียงเร็ว ฟังเป็นเสียงปอย
ค�ำว่าปอยนี้ ปรากฏในเอกสารล้านนาไทยระยะ 300 ปี
เป็นระยะเวลาที่ชาวพม่าเข้ามาปกครองล้านนาไทย
แต่เอกสารสมัยอาณาจักรล้านนาไทยไม่ปรากฏค�ำว่า
ปอยเลย แสดงว่าค�ำว่า ปเวณ์ ได้มาจากพม่า น�ำมา
ใช้โดยออกเสียงเป็นปอย งานทีม่ ชี อื่ ว่า “ปอย” นัน้ มี
ด้วยกัน 4 ปอย คือ 1. ปอยหลวง งานฉลอง 2. ปอยน้อย
งานบวชอุปสมบท 3. ปอยข้าวสงฆ์ งานท�ำบุญอุทิศ
หาผู้ตาย 4. ปอยล้อ งานศพพระสงฆ์ หรือ เจ้าเมือง
กล่าวคือ การฮอมปอย เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของ
คนล้านนา ค�ำว่า ฮอม ออกเสียงแบบล้านนา แปล
ก็คือ ออม (ภาษาไทย) สรุปเป็นค�ำเดียวกันแต่คนละ
สําเนียง ฮอม หมายถึง การน�ำปัจจัย หรือสิ่งของ
มารวมกัน ปอยหลวง เป็นงานบุญที่จัดเพื่อฉลอง
ศาสนสถาน เช่น โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ
ก� ำ แพงวั ด เป็ น ต้ น งานปอยจะเป็ น งานที่ ทุ ก คน
มีส่วนร่วมด้วยความเต็มใจ ไม่ว่าจะเป็นการฮอมเงิน
วัตถุสิ่งของหรือแรงกายก็ตาม เพราะต่างถือว่าสิ่งที่
ได้รับจากงานปอย คือ บุญกุศล ตามวิถีชีวิตของ
คนเมื อ งล้ า นนา (มณี พยอมยงค์ , 2537)
ตั ว อย่ า งงานฮอมปอยของชาวล้ า นนา
ส่วนใหญ่มกั เกีย่ วข้องกับศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
ได้แก่ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555 ขบวนองค์กร
ชุมชนคนพะเยาร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน) ส�ำนักงานปฏิบตั กิ ารภาคเหนือตอนบน
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ส� ำ นั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา ภาคีทงั้ ระดับท้องถิน่
และส่วนภูมภิ าค ร่วมกันจัดงาน “ฮอมก�ำกึด๊ ฮอมผญา
คนพะเยาสู่การจัดการตนเอง” (รวบรวมความคิด
สติปัญญา ภูมิปัญญา โดยชุมชนคนพะเยา-ผู้เขียน)
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา อ�ำเภอเมือง จังหวัดพะเยา มี
ผู้เข้าร่วม 500 คน จากทุกอ�ำเภอในจังหวัดพะเยา
โดยมีปาถกฐาน�ำ “ฮอมก�ำกึ๊ด ฮอมผญา คนพะเยา
สู ่ ก ารจั ด การตนเอง” โดยพระครู โ สภณปริ ยั ติ สุ ธี
(ศรีบรรดร ถิรธมโม) หากคนพะเยาจะจัดการตนเอง
จะต้องประกอบด้วย 3 เรื่อง คือ 1. คนที่จะอยู่ใน
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สังคมจะต้องมีความดีทที่ รงไว้ซงึ่ ธรรม 2. ต้องมีระบบ
การจั ด การเป็ น แบบแผนเป็ น ธรรมกั บ ทุ ก ฝ่ า ย
กับชุมชน 3. การลงมติตา่ งๆ จะต้องคงไว้ทรงคุณธรรม
คนพะเยาจะจัดการตนเองได้ตอ้ งมีธรรมซึง่ เป็นการให้
ที่ยิ่งใหญ่กว่าการให้ทั้งปวง (นภาพร สุวรรณศักดิ์,
2555)
“คนเชียงของแห่ลงชื่อ” (2560) รายงานว่า
คนเชี ย งของแห่ ล งชื่ อ ค้ า นระเบิ ด แก่ ง แม่ น�้ ำ โขง
ร่วมปักธงชัยงาน “ฮอมบุญ ฮอมปอย” เมือ่ วันที่ 5
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ที่ท่าเรือผาถ่าน ต�ำบลเวียง
อ� ำ เภอเชี ย งของ จั ง หวั ด เชี ย งราย เครื อ ข่ า ย
ภาคประชาชน ร่ ว มกั น จั ด กิ จ กรรม “ฮอมบุ ญ
ฮอมปอย หยุดระเบิดแก่งแม่น�้ำโขง” เพื่อรณรงค์
ต่อต้านโครงการปรับปรุงร่องแม่นำ�้ โขงหรือการระเบิด
เกาะแก่ ง ในแม่ น�้ ำ โขงที่ ด� ำ เนิ น การโดยประเทศ
สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ผู ้ สื่ อ ข่ า วรายงานว่ า
บรรยากาศในงานนั้ น เครื อ ข่ า ยภาคประชาชน
เปิ ด ซุ ้ ม รั บ ลงชื่ อ คั ด ค้ า นการระเบิ ด แก่ ง แม่ น�้ ำ โขง
โ ด ย มี ป ร ะ ช า ช น ใ ห ้ ค ว า ม ส น ใจ ร ่ ว ม ล ง ชื่ อ
จ�ำนวนมาก ทั้งยังมีการติดป้ายคัดค้านการระเบิด
แม่น�้ำโขงทั้งภาษาไทย จีน ลาว อังกฤษ บริเวณ
ท่าเรือ เช่น ป้ายทีม่ ขี อ้ ความว่า “ฮอมบุญ ฮอมปอย”
“หยุดระเบิดแก่งแม่น�้ำโขง” “ปกป้องแม่น�้ำเพื่อ
มนุษยชาติ” ฯลฯ
อารี เลิ ศ แสนพร (2555) กล่ า วไว้ ว ่ า
จิตสาธารณะ (Public Mind) หมายถึง จิตส�ำนึก
เพือ่ ส่วนรวม เพราะค�ำว่า “สาธารณะ” คือ สิง่ ทีม่ ไิ ด้
เป็นของผู้หนึ่งผู้ใด จิตสาธารณะจึงเป็นความรู้สึกถึง
การเป็นเจ้าของในสิง่ ทีเ่ ป็นสาธารณะ ในสิทธิและหน้าที่
ที่จะดูแลและบ�ำรุงรักษาร่วมกัน เช่น การช่วยกัน
ดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม โดยการไม่ทงิ้ ขยะลงในแหล่งน�ำ้
การดูแลรักษาสาธารณสมบัติ เช่น โทรศัพท์สาธารณะ
หลอดไฟที่ ใ ห้ แ สงสว่ า งตามถนนหนทาง แม้ แ ต่
การประหยัดน�ำ้ ประปา หรือไฟฟ้า ทีเ่ ป็นของส่วนรวม
โดยให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าตลอดจนช่วยดูแลรักษา
ให้ความช่วยเหลือผู้ทุกข์ได้ยาก หรือผู้ที่ร้องขอความ
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ช่วยเหลือเท่าที่จะท�ำได้ ตลอดจนร่วมมือกระท�ำเพื่อ
ไม่ให้เกิดปัญหาหรือช่วยกันแก้ปัญหา แต่ต้องไม่ขัด
ต่อกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม รวมถึง
การยึดหลักธรรมในการด�ำเนินชีวติ เพราะหลักธรรมหรือ
ค�ำสั่งสอนในทุกศาสนาที่นับถือสอนให้คนท�ำความดี
ทั้งสิ้น ถ้าปฏิบัติได้จะท�ำให้ตนเองมีความสุข
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
(2560) กล่าวถึง การเคลื่อนไหวทางสังคม (Social
Movement) เป็นปฏิบตั กิ ารของกลุม่ คนทีม่ เี ป้าหมาย
เดียวกัน คือ ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมที่พวกเขา
อาศัยอยู่ในประเด็นต่างๆ เช่น การเมือง สิ่งแวดล้อม
เชื้อชาติ สิทธิผู้หญิง LGBT โรคเอดส์ คนพิการ ฯลฯ
ศู นย์ ม านุ ษ ยวิ ท ยาสิ ริ นธร ระบุ ว่ า การเคลื่ อ นไหว
ทางสั ง คมเติ บ โตมาพร้ อ มกั บ อุ ด มการณ์ เ สรี นิ ย ม
ประชาธิปไตย ซึ่งให้ความส�ำคัญกับเสรีภาพในการ
แสดงออกและการมีสว่ นร่วมของประชาชนอย่างมาก
(แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย, 2560)
โดยเชื่อว่าเมื่อประชาชนถูกกดขี่ข่มเหงหรือไม่ได้รับ
ความเป็ นธรรม พวกเขาย่ อ มมี สิ ท ธิ อ อกมาแสดง
ความเห็น วิพากษ์วิจารณ์ ประท้วง และเรียกร้อง
ความยุติธรรมให้ตัวเองได้ กลุ่มคนที่เข้าร่วมกับการ
เคลือ่ นไหวทางสังคมมีความหลากหลายแตกต่างกันไป
ในแต่ละบริบท บางกลุ่มเป็นคนที่ออกมาต่อสู้เพื่อ
ปลดแอกจากอ�ำนาจผูป้ กครองทีไ่ ม่เป็นธรรม บางกลุม่
เป็นคนยากจนที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
และบางกลุ ่ ม เป็ น ชนชั้ น กลางไปจนถึ ง ชนชั้ น สู ง
ที่แย่งชิงอ�ำนาจทางการเมืองระหว่างกัน การเคลือ่ นไหว
ทางสังคมในบางประเด็นขยายตัวจากในประเทศ
จนได้รับการยอมรับเกือบทั่วโลก โดยบางประเด็น
มี ต ้ น ก� ำ เนิ ด ในโลกตะวั น ตก เช่ น สิ ท ธิ แ ละความ
เท่าเทียมของผูห้ ญิง การแต่งงานของคนเพศเดียวกัน
แต่บางเรื่องก็มาจากโลกตะวันออก เช่น หลักการ
ไม่ใช้ความรุนแรง (อหิงสา) ของมหาตมะ คานธี
การเคลื่ อ นไหวที่ เ ป็ นที่ รู ้ จัก และได้ รั บการยอมรั บ
อย่างกว้างขวาง เช่น การเรียกร้องสิทธิพลเมืองของ
คนผิวด�ำในสหรัฐอเมริกา ซึ่งน�ำโดย มาร์ติน ลูเธอร์

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คิง จูเนียร์ อาหรับสปริงส์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง
การรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน
การเปิ ด โปงข้ อ มู ล การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของ
รัฐบาลทัว่ โลกโดยวิกลิ กี ส์ หรือการเคลือ่ นไหวต่อต้าน
เผด็จการของนักศึกษาไทยในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม
พ.ศ. 2516 และ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 (แอมเนสตี้
อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย, 2560)
แม้กระทัง่ โครงการก้าวคนละก้าวเพือ่ ระดมทุน
เพือ่ โรงพยาบาลของนักร้องดัง ตูน บอดีส้ แลม (ครีนพ์,
2560) ถือเป็นการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบหนึ่ง
เช่ น เดี ย วกั น เพราะสามารถสร้ า งกระแส
ทัง้ การออกก�ำลังกายเพือ่ ให้สขุ ภาพแข็งแรงและร่วมใจกัน
บริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศล เช่น ปี พ.ศ. 2559
โครงการ “ก้าวคนละก้าวเพือ่ โรงพยาบาลบางสะพาน”
อ� ำ เภอบางสะพาน จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ์
วิ่งระยะทาง 400 กิโลเมตร และสามารถระดมทุน
จากคนไทยทั่วประเทศได้ถึง 85 ล้านบาท ปี พ.ศ.
2560 โครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาล
ทั่วประเทศ” วิ่งจากสุดเขตแดนใต้สู่สูงสุดแดนสยาม
เริม่ ต้นวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ทีอ่ ำ� เภอเบตง
จังหวัดยะลา สิ้นสุดที่อ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา 55 วัน
ระยะทาง 2,215.4 กิโลเมตร ยอดเงินบริจาค 1,200
ล้านบาท (สรุปเมื่อ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560) รวมไป
ถึงปรากฏการณ์ต่างๆ บนโลกออนไลน์ ทั้งแฮชแท็ก
#savetoon ที่รณรงค์ให้ตูนวิ่งไปถึงเป้าหมายอย่าง
ปลอดภั ย เซลฟี อ ย่ า งสุ ภ าพ ยั ง รวมไปถึ ง การท�ำ
เฟรมภาพให้เหมือนได้ถ่ายรูปอย่างใกล้ชิดกับพี่ตูน
ที่ได้กลายเป็นไวรัลในช่วงระยะเวลานั้น ล้วนเป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ของการเคลื่ อ นไหวทางสั ง คม (Social
Movement) ที่เป็นประวัติการณ์ในสังคมไทย
ประชาสังคมของชาวเชียงใหม่กับการแก้ปัญหา
คลองแม่ข่า
ส� ำ นั ก บริ ก ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2552) กล่าวถึง คลองแม่ข่า

หรือที่คนเชียงใหม่เรียกว่า “น�้ำแม่ข่า” เป็น 1 ใน 7
ประการของไชยมงคลการเลือกพื้นที่ในการสร้าง
เมืองเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 1839 หรือ 722 ปี
มีความส�ำคัญทางยุทธศาสตร์ในฐานะเป็นคูเมืองชัน้ นอก
ของเมืองเชียงใหม่ทางด้านตะวันออกและด้านใต้
พระเจ้ามังรายมหาราช ครองเวียงกุมกาม ทรงชวน
พระสหายทั้งสองคือ พระยาง�ำเมือง เจ้าเมืองพะเยา
และพระยาร่วง เจ้าเมืองสุโขทัย ออกไปยังชัยภูมิ
เพื่อตรวจดูท�ำเลสถานที่ ที่จะสร้างพระราชนิเวศน์
มณเฑียรถาวรใหม่ เมื่อกษัตริย์ทั้งสามไปถึงสถานที่
แห่งนั้นปรากฏศุภนิมิตให้เห็นคือ มีหนูเผือกตัวใหญ่
เท่าดุมเกวียน มีบริวาร 4 ตัว วิ่งออกจากชัยภูมิที่นั้น
ไปทางทิศตะวันออกก่อน แล้วบ่ายหน้าไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ ไปลงรูแห่งหนึ่งที่ใต้ต้นนิโครธ
(ต้นไม้ลุง) กษัตริย์ทั้งสามเห็นเป็นนิมิตอันดีเช่นนั้น
จึงจัดแต่งดอกไม้ธปู เทียนไปสักการบูชาทีต่ น้ นิโครธนัน้
(ต้นไม้ตน้ นีถ้ กู ท�ำลายไปในรัชสมัยพระเจ้าติโลกมหาราช
พระองค์ ท รงให้ ขุ ด ขึ้ น เพื่ อ สร้ า งพระราชนิ เวศน์
มณเฑียรใหม่) แล้วให้จัดสร้างรั้วไม้ล้อมรอบไม้นั้น
จึ ง ถื อ ว่ า เป็ น ไม้ เ สื้ อ เมื อ งหรื อ ศรี เ มื อ งสื บ มาแล้ ว
ทัง้ สามกษัตริยใ์ ห้บกุ เบิกแผ้วถางบริเวณทีจ่ ะสร้างเป็น
เมืองแล้วขึงเชือกระดับดู ปรากฏว่าพื้นที่นั้นลาดไป
ทางทิศตะวันออกเป็นการต้องกับลักษณะชัยภูมทิ จี่ ะ
สร้างเป็นนครยิง่ นัก เมือ่ พระยาร่วงและพระยาง�ำเมือง
ทรงเห็นดังนั้น ก็กล่าวแก่พระเจ้ามังรายว่า ท�ำเล
ที่จะสร้างเมืองนีถ้ กู ต้องด้วยหลักชัยภูมิ 7 ประการ คือ
1. มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า เคยมีกวางเผือกสองตัว
แม่ลูกเคยมาอาศัยอยู่ที่นี้และมีคนพากันมาสักการะ
บูชาเป็นอันมาก 2. มีฟาน (เก้ง) เผือกสองแม่ลูก
มาอาศัยและได้ตอ่ สูก้ บั ฝูงสุนขั ของพราน ซึง่ ตามเสด็จ
พระเจ้ามังรายมาดังกล่าวแล้ว 3. ได้เห็นหนูเผือก
พร้อมด้วยบริวาร 4 ตัว วิง่ เข้าโคนต้นไม้นโิ ครธ (ไม้ลงุ )
4. พื้ น ที่ สู ง ทางทิ ศ ตะวั น ตก เอี ย งลาดไปทาง
ทิศตะวันออกเป็นท�ำเลต้องด้วยลักษณะพื้นที่ที่จะ
สร้างเมือง 5. มีน�้ำตกไหลจากดอยสุเทพโอบล้อม
ตัวเมืองไว้เป็นการสะดวกในการที่ชาวเมืองจะได้
ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
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ใช้สอยบริโภค 6. มีหนองน�้ำใหญ่อยู่ทางทิศตะวัน
ออกเฉียงเหนือของตัวเมือง หมายถึง คลองแม่ข่า
แต่ในต�ำนานเรียกว่าหนองบัว อยู่บริเวณสนามกีฬา
เทศบาลนครเชียงใหม่ ต่อมาในสมัยเจ้าอินทวิชยานนท์
ทรงใช้ขดุ ระบายน�ำ้ ลงแม่นำ�้ ปิงเสียจนตืน้ เขิน ในอดีต
เคยเป็นที่เคารพสักการะของท้าวพระยาเมืองต่างๆ
และขณะนัน้ ก็ยงั เป็นทีเ่ คารพสักการะของประชาชนอยู่
7. แม่น�้ำระมิงค์ (แม่น�้ำปิง) ซึ่งเป็นแม่น�้ำที่เกิดจาก
เทือกเขาผีปันน�้ำ ซึ่งบนเทือกเขานั้นมีเขาลูกหนึ่ง
อยูบ่ นหลังเขาเชียงดาวชือ่ ว่า “ดอยอ่างสลุง” (ชาวเมือง
เรี ย กว่ า อ่ า งสะหลง) ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น ที่ ส รงน�้ ำ ของ
พระพุ ท ธเจ้ า ไหลผ่ า นตั ว เมื อ ง นั บ ว่ า เป็ น มงคล
แก่บา้ นเมืองอีกประการหนึง่ ด้วย ซึง่ ไชยภูมทิ งั้ 7 ประการนี้
หายากยิ่ ง ที่ จ ะสร้ า งเป็ น พระนคร (ส� ำ นั ก บริ ก าร
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552)
น�้ ำ แม่ ข ่ า มี แ หล่ ง ต้ น น�้ ำ มาจากล� ำ ห้ ว ยธรรมชาติ
หลายสาย ได้ แ ก่ ห้ ว ยแม่ ห ยวก ห้ ว ยแม่ ขั ว มุ ง
ห้วยช่างเคีย่ น และห้วยแก้วจากดอยสุเทพ ประกอบกับ
เคยมีแหล่งต้นน�้ำจากทางทิศเหนือ ได้แก่ น�้ำแม่สา
และน�้ำแม่ชะเยือง ซึ่งมีต้นน�้ำมาจากดอยสูงในเขต
อ�ำเภอแม่ริมไหลผ่านมายังต�ำบลแม่สา และต�ำบล
ดอนแก้ว อ�ำเภอแม่รมิ อีกทัง้ มีลำ� น�ำ้ สาขาย่อยทีไ่ หลมา
บรรจบในช่วงกลางน�ำ้ เช่น ล�ำเหมืองกาง ร่องกระแจะ
และล�ำคูไหว โดยน�ำ้ แม่ขา่ สายหลักจะไหลผ่านต�ำบลดอนแก้ว เขตอ�ำเภอแม่ริม ไหลต่อไปยังเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลต�ำบลป่าแดด เทศบาลต�ำบลแม่ เ หี ย ะ อ� ำ เภอเมื อ ง จนถึ ง เขตเทศบาลต� ำ บลสันผักหวาน และไหลลงสูแ่ ม่นำ�้ ปิงในเขตต�ำบลสบแม่ขา่
อ�ำเภอหางดง ในอดีตนัน้ “น�ำ้ แม่ขา่ ” ได้เอือ้ ประโยชน์
อย่างใหญ่หลวงในด้านการระบายน�้ำจากเขตเมือง
สูแ่ ม่นำ�้ ปิง เป็นแหล่งน�ำ้ ใช้เพือ่ เกษตรกรรม การอุปโภค
บริโภค และการสัญจรทางน�้ำ เอื้อต่อวิถีวัฒนธรรม
ของชาวเมืองเชียงใหม่ (“แผนแม่บทการบริหารจัดการ
น�้ำแม่ข่า”, 2555)
คลองแม่ขา่ น่าจะน�ำมาเป็นเรือ่ งราวบอกเล่า
เชิงคุณค่า (Story Telling) ในฐานะแหล่งท่องเที่ยว
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เชิงประวัติศาสตร์ อีกทั้งสร้างความภาคภูมิใจให้
กับคนในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดส�ำนึกรักบ้านเกิดและ
ถิ่นพ�ำนักของประชาชนชาวเชียงใหม่
คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการพัฒนาเมืองเชียงใหม่
อย่างไร้ทิศทางโดยหน่วยงานภาครัฐ เริ่มจาก พ.ศ.
2510-2512 มีการตัดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ขา้ มแม่นำ�้ ปิง
ท�ำให้พื้นที่หนองใหญ่ เริ่มถูกถมและกลายเป็นที่ดิน
ของเอกชน พ.ศ. 2525 กรมโยธาธิการ จังหวัดเชียงใหม่
ท�ำการถมหนองให้กลายเป็นถนนรัตนโกสินทร์ ต่อมา
พ.ศ. 2530 กรมโยธาธิการ จังหวัดเชียงใหม่รว่ มกับเทศบาล
นครเชียงใหม่ตัดถนนอัษฎาธรเพื่อเชื่อมแจ่งศรีภูมิ
และถนนรัตนโกสินทร์ การถมคลองแม่ข่าส่งผลให้
หนองน�้ำใหญ่ในอดีตกลายเป็นเพียงคลองขนาดเล็ก
ที่ ร องรั บ การระบายน�้ ำ เสี ย การเจริ ญ เติ บ โตของ
เมืองเชียงใหม่โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ท�ำให้คลองแม่ข่าถูกท�ำลาย มีการรุกล�้ำพื้นที่บริเวณ
สองฝั่งคลอง การทิ้งขยะ ระบายน�้ำทิ้งจากอาคาร
บ้านเรือนและสถานประกอบการ ท�ำให้เกิดสภาวะ
เสือ่ มโทรมทางด้านกายภาพ ก่อให้เกิดปัญหาคุณภาพน�ำ้
ที่เน่าเสียอย่างรุนแรงเป็นแหล่งมลพิษทางน�้ำและ
ระบบนิเวศน์ของแหล่งน�้ำธรรมชาติไม่ได้รับการดูแล
รักษา ล�ำน�ำ้ ธรรมชาติจงึ ขาดหายและไม่มนี ำ�้ ไหลผ่าน
ดังเช่นในอดีต จนไม่สามารถใช้เป็นเส้นทางระบาย
น�้ ำ หลาก สร้ า งความเสี ย หายและผลกระทบต่ อ
เขตเมืองชั้นในซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจและที่อยู่อาศัย
(“แผนแม่บทการบริหารจัดการน�้ำแม่ข่า”, 2555)
เนื่องจากในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่
ที่มีชุมชนเข้ามาอยู่อาศัยอย่างหนาแน่น ก่อเกิดเป็น
ชุมชนแออัดมากกว่า 40 ชุมชน ในจ�ำนวนดังกล่าว
มีที่ตั้งเรียงรายริมฝั่งคลองแม่ข่าจ�ำนวน 22 ชุมชน
(“แม่ขา่ ..อย่าลืมฉัน”, 2556) ได้แก่ 1. ชุมชนบ้านท่อ
2. ชุ ม ชนแม่ ห ยวก 3. ชุ ม ชนเมื อ งลั ง 4. ชุ ม ชน
บ้านเอื้ออาทร (ป่าตัน) 5. ชุมชนหมู่บ้านเทียมพร
6. ชุมชนศรีลานนา 7. ชุมชนหลิ่งกอก 8. ชุมชน
ศรีมงคล 9. ชุมชนพัฒนาบ้านกูเ่ ต้า 10. ชุมชนหมูบ่ า้ น
อุ่นอารี 11. ชุมชนชมพูช้างม่อย 12. ชุมชนช่างฆ้อง
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13. ชุมชนระแกง 14. ชุมชนศรัทธาวัดหัวฝาย 15. ชุมชนก�ำแพงงาม 16. ชุมชนฟ้าใหม่ประตูก้อม 17. ชุมชนทิพย์เนตร 18. ชุมชนป่าแพ่ง 19. ชุมชนศาลาแดง
20. ชุมชน 5 ธันวา 21. ชุมชนศรีปงิ เมือง 22. ชุมชนอิ น ทนิ ล ปั จ จั ย ดั ง กล่ า วนี้ ล ้ ว นสร้ า งปั ญ หาให้ กั บ
คลองแม่ข่าทั้งสิ้น
กานต์ชนก ประกาศวุฒิสาร (2552) ท�ำการ
ศึกษากระบวนการประชาสังคมในจังหวัดเชียงใหม่
ช่วงเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2540-2551 ซึง่ เป็นช่วงเวลา
ที่ เ กิ ด การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนต่ อ การพั ฒ นา
ท้ อ งถิ่ น และตรวจสอบการท� ำ งานของภาครั ฐ
อย่างกว้างขวาง โดยศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนไหว
ของกลุม่ ประชาสังคม 5 กลุม่ คือ องค์กรกลุม่ เพือ่ นร่วมงาน
(POP) ภาคีคนฮักเจียงใหม่ ชมรมจักรยานวันอาทิตย์
เชี ย งใหม่ ชาวบ้ า นวั ด เกต และชุ ม ชนสุ เ ทพ
ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาทีม่ งุ่ เน้นให้เชียงใหม่เป็น
ศูนย์กลางส่วนภูมภิ าค ท�ำให้เกิดภาวะความเป็นเมือง
ของเมืองเชียงใหม่ โดยสามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ
คื อ 1) ความเป็ น เมื อ งเชิ ง พื้ น ที่ ดั ง จะเห็ น ว่ า มี
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในเขตเมืองอย่างชัดเจน
โดยเฉพาะความหนาแน่ น ของพื้ น ที่ อ ยู ่ อ าศั ย และ
การกระจายตัวของพื้นที่ พาณิชยกรรม อาคารสูง
กระจั ด กระจายอยู ่ ทั่ ว ไป มี สิ่ ง ปลู ก สร้ า งต่ า งๆ
อย่างไร้ระเบียบ และการเพิ่มสูงขึ้นของราคาที่ดิน
ในเขตเมือง 2) ความเป็นเมืองเชิงสังคม กล่าวคือ
มีการเพิม่ ขึน้ ของจ�ำนวนประชากรและความหนาแน่น
ต ล อ ด จ น ก า ร เ พิ่ ม ขึ้ น ข อ ง ร า ย ไ ด ้ ต ่ อ ป ี ข อ ง
ประชากร 3) ความเป็ น เมื อ งเชิ ง การเมื อ ง ซึ่ ง
เกิ ด จากนโยบายทั้ ง จากภาครั ฐ ส่ ว นกลางและ
จากหน่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น ขณะเดี ย วกั น ความเป็ น
เมื อ งดั ง กล่ า วก็ น� ำ มาสู ่ ป ั ญ หาของความเป็ น
เมื อ ง กล่ า วคื อ ปั ญ หาจากการก� ำ หนดนโยบาย
ของภาครั ฐ โดยขาดการมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชน
ปั ญ หาเรื่ อ งความเสื่ อ มโทรมของทรั พ ยากรและ
สิ่งแวดล้อม ปัญหาช่องว่างทางวัฒนธรรม ปัญหา
ความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจ ส�ำหรับการเคลื่อนไหว

ของกลุ่มประชาสังคม พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
นัน้ มีเป้าหมายการท�ำงานร่วมกัน คือ เพือ่ สร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่
ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ทิ ศ ทางที่ ชั ด เจนและสอดรั บ กั บ
ความต้องการของประชาชน โดยการมีส่วนร่วมนั้น
ต้องเป็นการมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลโครงการ
การพัฒนาต่างๆ อย่างโปร่งใส ชัดเจน มีส่วนร่วม
ในการน� ำ เสนอข้ อ เสนอแนะและร่ ว มตั ด สิ น ใจ
(กานต์ ช นก ประกาศวุ ฒิ ส าร, 2552) ซึ่ ง กลุ ่ ม ประชาสังคมส่วนใหญ่จะท�ำงานในลักษณะยืดหยุ่น
และเป็ น การท� ำ งานในลั ก ษณะของอาสาสมั ค ร
หากแต่สามารถทีจ่ ะตรวจสอบ ผลักดัน และแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาในเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับการ
สร้างจิตส�ำนึกร่วมของคนทีอ่ าศัยอยูใ่ นเมืองเชียงใหม่
และเด็กเยาวชนรุ่นหลัง ผลการศึกษานี้มีความเห็น
สอดคล้องกับการศึกษาของยุทธนา วรุณปิติกุล และ
สุพิดา เริงจิต (2542) ที่ว่า ประชาสังคม จึงหมายถึง
การที่ผู้คนในสังคมมองเห็นวิกฤตการณ์ หรือรับรู้
ปั ญ หาสั ง คมที่ ซั บ ซ้ อ น จึ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ร ่ ว มกั น
อันจะน�ำไปสูก่ ารก่อจิตส�ำนึก (Civic Consciousness)
ร่วมกัน รวมตัวกันเป็นกลุม่ หรือองค์กร (Civic Group)
ไม่วา่ จะเป็นภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน หรือภาคพลเมือง
ในลักษณะที่เป็นหุ้นส่วนกัน (Partnership) เพื่อ
ร่วมกันแก้ปัญหา หรือ กระท�ำการบางอย่างให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ด้วยความรัก ความสมานฉันท์ ความ
เอื้ออาทรต่อกัน ภายใต้การเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย
(Civic Network) ดังนั้นการท�ำให้ผู้คนตระหนัก
ในสิทธิประโยชน์ของตนเอง เข้าใจถึงการเสียสละ
เสรีภาพบางประการของตนเองเพื่อสันติสุขในสังคม
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็นภาระหน้าที่
ของทุกคนในสังคมซึง่ ถือเป็นพัฒนาการทางการเมือง
ประเด็นการแก้ปัญหาคลองแม่ข่าด้วยการ
ใช้อำ� นาจรัฐ และกฎหมาย พบว่า ส�ำนักงานสิง่ แวดล้อม
ภาคที่ 1 ได้ด�ำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน�้ำ
คลองแม่ขา่ เมือ่ ปี พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2560
ยังคงพบว่า คุณภาพน�ำ้ ยังอยูใ่ นสภาพเสือ่ มโทรม ดังนัน้
ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
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ส�ำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 จึงได้มีการบังคับ
ใช้กฎหมาย โดยมีการติดตามตรวจสอบแหล่งก�ำเนิด
มลพิษ จ�ำนวน 100 แห่ง (จากทั้งหมด 272 แห่ง)
พบว่า เกือบร้อยละ 50 ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
คุณภาพน�้ำทิ้งไม่ได้มาตรฐาน มีการสั่งปรับไปแล้ว
9 แห่ง รวมเป็นเงิน 220,000 บาท (ส�ำนักงานสิง่ แวดล้อม
ภาคที่ 1, 2560) พร้อมกันนี้ได้มีข้อเสนอแนะและ
ข้อคิดเห็นว่า ภาคครัวเรือนและชุมชนมีการปล่อย
น�้ ำ เสี ย ออกมากเช่ น กั น ทางเทศบาลจ� ำ เป็ น ต้ อ ง
จัดให้มีระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย ส่วนมติที่ประชุมสรุปว่า
1. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปด�ำเนินการ
จัดท�ำแผนระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว เพื่อแก้ไข
ปัญหาคลองแม่ขา่ เข้าสูแ่ ผนยุทธศาสตร์จงั หวัดเชียงใหม่
เพื่อเสนอเรื่องต่อไปยังส�ำนักนายกรัฐมนตรี 2. ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหา
ของภาครัฐในทุกภาคส่วน เพือ่ ให้ประชาชนทีเ่ กีย่ วข้อง
เกิดความเข้าใจตรงกัน
วสันต์ จอมภักดี (2561) กล่าวถึงแม่น�้ำข่า
ไม่มีออกซิเจน เมื่อ ผศ.ดร.วสันต์ จอมภักดี ประธาน
คณะกรรมการประสานงานอนุ รั ก ษ์ แ ม่ ป ิ ง และ
สิ่งแวดล้อม รายงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส่วนตัวว่า
เมือ่ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561 ได้รบั ความอนุเคราะห์
จากส�ำนักงานสิง่ แวดล้อมภาคที่ 1 ตรวจวัดคุณภาพน�ำ้
บริเวณประตู 3 ประตู ด้านทิศเหนือบริเวณโรงพยาบาล
ลานนา ประมาณ 500 เมตร ปรากฏว่า ค่าออกซิเจน
ละลายในน�้ ำ มี ค ่ า เป็ น 0 ณ บริ เวณน�้ ำ แม่ ข ่ า
ข้างโรงพยาบาลเซนต์ปีเตอร์ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์
เป็นสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้ปลาตะเพียนและปลาสร้อย
ตายจ�ำนวนมากเพราะเป็นปลาทีไ่ วต่อค่าออกซิเจน จึงพอ
จะสรุปได้ว่า การแก้ปัญหาด้วยการใช้อ�ำนาจรัฐและ
กฎหมาย จวบจนปัจจุบนั ยังไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะ
ระบบการบ�ำบัดน�้ำเสียจากผู้ที่ทิ้งน�้ำเสียลงล�ำคลอง
ยังไม่เกิดเป็นรูปธรรม เพราะยังไม่สามารถหาเจ้าภาพ
ตัวจริงจากหน่วยงานภาครัฐแห่งใดได้เลย เนื่องจาก
ต้องรอทั้งค�ำสั่งและงบประมาณจากระบบราชการ
ส่วนกลาง เพราะเท่าทีผ่ า่ นมานัน้ เป็นเพียงการเข้าร่วม
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ประชุมอย่างเป็นทางการ สรุปเป็นเอกสาร แต่ยงั ไม่มี
ความก้าวหน้า ทั้งที่แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นมานาน
กว่า 20 ปีคงเป็นได้เพียงข้อเสนอแนะเชิงวิชาการจาก
งานวิจัยเท่านั้น
นอกจากนี้ ก ารแก้ ป ั ญ หาคลองแม่ ข ่ า โดย
ระบบราชการส่วนท้องถิน่ ทีต่ อ้ งอาศัยองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลองค์การบริหารส่วนต�ำบล) ทีม่ นี ำ�้ แม่ขา่ ไหลผ่าน ก็ยงั
ไม่สามารถร่วมมือกันแก้ปญ
ั หาทัง้ ระบบได้เลย ดังนัน้
ใคร่เสนอแนวความคิดว่า การแก้ปัญหาคลองแม่ข่า
ต้องอาศัยอ�ำนาจของรัฐบาลผ่านการบูรณาการทั้ง
การบริหารราชการแผ่นดิน (ส่วนกลาง-ภูมิภาคท้องถิน่ ) จึงน่าจะเป็นค�ำตอบทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ในการ
แก้ปัญหาที่เรื้อรังยาวนานกว่า 50 ปี เพราะมิเช่นนั้น
ต่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (ซีอีโอ) ที่
ย้ายมาแล้วก็ย้ายไปตามวาระ ก็ไม่สามารถแก้ปัญหา
เชิงบูรณาการได้อย่างแท้จริง คงเป็นแค่ค�ำสวยหรู
ส�ำหรับประเทศไทยเท่านั้น
ประเด็นด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
ด้ า นจิ ต อาสา จิ ต สาธารณะในการแก้ ป ั ญ หา
ด้านภูมทิ ศั น์ กลับโดดเด่นกว่าด้านอืน่ ๆ เพราะมองเห็น
เป็นรูปธรรมและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
มากทีส่ ดุ เช่น โครงการความสุขจากพ่อสูผ่ นื แผ่นดิน
“เราท�ำความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาพื้นที่ จังหวัดเชี ย งใหม่ ใ ห้ เ กิ ด ความสวยงาม เป็ น การร่ ว มกั น
ท�ำความดี เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศล เนือ่ งในวันคล้าย
วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
หรื อ วั น พ่ อ แห่ ง ชาติ อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การรั บ สนอง
ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ จั ด ตั้ ง โครงการจิ ต อาสา“เราท� ำ ความดี ด ้ ว ย
หัวใจ” (“แม่ทัพภาค 3”, 2560) เพื่อให้จิตอาสา
เหล่านี้ได้ร่วมกันบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่
ต่างๆ บรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่
ประชาชน ได้น�ำก�ำลังทหาร ต�ำรวจ และจิตอาสา

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ร่วมกันท�ำความสะอาดคลองแม่ข่า พร้อมทั้งรื้อถอน
อาคารบ้านเรือนที่รุกล�้ำคลองแม่ข่า บริเวณชุมชน
บ้านเอื้ออาทรป่าตัน อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เมือ่ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสขุ โครงการจิตอาสา
พระราชทานตามแนวพระราชด�ำริ “เราท�ำความดี
ด้วยหัวใจ” (MGR Online, 2561) เน้นพัฒนา
คลองแม่ขา่ และล�ำน�ำ้ สาขา รวมระยะทาง 8,411 เมตร
โดยมีทหารในสังกัดมณฑลทหารบกที่ 33 กองบิน 41
ต�ำรวจภูธรภาค 5 ต�ำรวจตระเวนชายแดน ฝ่ายปกครอง
และจิตอาสาเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม
กว่า 3,000 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่
ระยะที่ 1 คือการขุดลอก ขยายทางน�ำ้ พืน้ ทีต่ ำ� บลดอนแก้ว
อ�ำเภอแม่ริม (ช่วงต้นน�้ำ) ระยะที่ 2 คือการพัฒนา
คลองและล�ำน�ำ้ สาขา ตัง้ แต่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ไปจนถึงเขตต�ำบลป่าแดด ต�ำบลแม่เหียะ (ช่วงกลาง
น�้ำ) ระยะที่ 3 คือการขุดลอก ขยายทางน�้ำ พื้นที่
ต� ำ บลสั น ผั ก หวาน และต� ำ บลสบแม่ ข ่ า อ� ำ เภอหางดง (ช่วงปลายน�้ำ) เมื่อวันที่ 21-27 มีนาคม
พ.ศ. 2561 รวมถึงกิจกรรม “ฮอมปอยแม่ข่างาม”
ณ บริเวณคลองแม่ขา่ ท่าน�ำ้ ชัยศรีภมู -ิ ท่าน�ำ้ ศรีดอนไชย
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2561 โดยมีนายปวิณ ช�ำนิประศาสน์ ผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธเี ปิด (ณัฏฐ์ สินนั ตา
และ ศศิภา จีระวัฒนาวงศ์, 2561) เกิดจากการ
มีสว่ นร่วมของประชาชน ชุมชน จิตอาสาและหน่วยงาน
ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เป็นการช่วย
ขั บ เคลื่ อ นมาตรการปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ส องฝั ่ ง
คลองแม่ข่าจากคลองที่น�้ำเน่าเสียจนถึงขั้นวิกฤติให้
เกิดผลสัมฤทธิท์ เี่ ป็นรูปธรรมเพือ่ พัฒนาเป็นแหล่งท่อง
เที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของ
ชุมชนอย่างยัง่ ยืน ได้รบั ความร่วมมือจากประชาชนผูม้ ี
จิตศรัทธา ร่วมบริจาค กล้าไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้มงคล
ไม้หอม ไม้กระถาง กล้าไม้แขวน พรรณไม้ชนิดต่างๆ
พืชสมุนไพร เมล็ดพันธุพ์ ชื ผักสวนครัว อุปกรณ์ทำ� สวน
ส� ำ หรั บให้ ชาวบ้านปลูกริมคลองแม่ข่า ตลอดจน

ขอความร่วมมือประชาชนผูม้ บี า้ นเรือน อาคารร้านค้า
อยูต่ ดิ คลองแม่ขา่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ
และช่ ว ยปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ต กแต่ ง ริ ม คลองแม่ ข ่ า
ให้สะอาด สวยงามตลอดทั้งปี จัดเป็นสีสันหนึ่งของ
ฃงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ พ.ศ. 2561 หรือ
งานบุปผชาติ ครั้งที่ 42 ส่งผลให้เมืองเชียงใหม่เป็น
นครแห่งดอกไม้งาม ตามค�ำขวัญ “ดอยสุเทพเป็นศรี
ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงาม นามล�้ำค่า
นครพิ ง ค์ ” ช่ ว ยฟื ้ น ฟู ค ลองแม่ ข ่ า ซึ่ ง เป็ น 1 ใน
ไชยมงคล 7 ประการของเมืองเชียงใหม่ ให้เป็นแม่น�้ำ
แห่งไชยมงคล สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน
อย่างยั่งยืน
ดั ง นั้ น การแก้ ป ั ญ หาคลองแม่ ข ่ า เน่ า เสี ย
ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ กล่าวคือ นอกจากการใช้
หลักการทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศน์วิทยา เช่น
เมื่อพบค่าออกซิเจนละลายในน�้ำมีค่า เป็น 0 ต้อง
แก้ปัญหาฉุกเฉิน โดยใช้เครื่องกลเติมอากาศมาช่วย
ตามจุดต่างๆ เป็นระยะๆ เช่น กังหันน�้ำชัยพัฒนา
จากส�ำนักงานชลประทาน หรือกังหันตีนำ�้ แบบชาวบ้าน
ใช้กับบ่อเลี้ยงปลา (วสันต์ จอมภักดี, 2561) ยังต้อง
บูรณาการทางด้านศาสนา ตามแนวทางบวร (บ้าน
วัด โรงเรียน) ตลอดจนใช้ประเพณีภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิน่ ของล้านนา เพราะความส�ำคัญของ
ขุนน�ำ้ แม่ขา่ หรือคลองแม่ขา่ ไม่ได้เป็นเพียงไชยมงคล
ของเชี ย งใหม่ เ ท่ า นั้ น แต่ ใ นแง่ ป ระวั ติ ศ าสตร์
ความเก่าแก่ของเมืองน่าจะต้องหยิบยกมาเป็นประเด็น
ส� ำ คั ญ เพื่ อ สร้ า งความผู ก พั น ของชาติ พั น ธุ ์ ห รื อ
คนบ้านเดียวกัน อีกทัง้ มีความส�ำคัญในทางยุทธศาสตร์
ในฐานะเป็ น คู เ มื อ งชั้ น นอกของเมื อ งเชี ย งใหม่
ทางด้านใต้และตะวันออก ด้วยเป็นการเพิม่ ความมัน่ คง
คั่นกลางอยู่ระหว่างคูน้�ำรอบตัวเวียงกับน�้ำแม่ปิง
ในสมัยปลายราชวงศ์มังรายจึงมีการขุดลอกครั้งใหญ่
เช่น ในสมัยท้ายแม่กคุ รองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. 21042107) แม้ช่วงสมัยเมืองเชียงใหม่ตกเป็นเมืองขึ้น
ของพม่า (พ.ศ. 2101-2317) พม่าในฐานะผู้ครอง
ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561
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เมืองเชียงใหม่ ก็ได้ทำ� การขุดลอกและปรับปรุงคลองแม่ขา่
ส่วนหนึง่ ความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร โดยเริม่ จาก
จุดเริ่มต้นบริเวณวัดไชยศรีภูมิและล�ำคูไหวทางด้าน
ตัวของก�ำแพงเมืองเชียงใหม่ไปบรรจบกันที่ประตู
ขั ว ก้ อ ม (“แม่ ข ่ า ..อย่ า ลื ม ฉั น ”, 2556) ดั ง นั้ น
การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีโบราณ เช่น “พิธไี หว้
สาสืบชะตาน�้ำแม่ข่า” เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.
2560 ณ บริ เวณคลองแม่ ข ่ า น้ อ ย วั ด เทพนิ มิ ต
บ้านแม่ข่าหมู่ 1 ต�ำบลป่าแดด อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน
ในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยพิธีกรรมทางศาสนา
ปล่ อ ยปลา น� ำ ชี วิ ต กลั บ คื น สู ่ แ ม่ น�้ ำ ล� ำ คลอง
ก็เป็นอีกหนึง่ กุศโลบายทีไ่ ด้ผลดีเช่นกัน และควรจัดขึน้
เป็นประจ�ำทุกปี
พิมลกัลย์ เดชะชัย (2560) รายงานข่าว
เรื่อง หลักสูตรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา
น�้ำเสียในแม่น�้ำล�ำคลอง (คลองแม่ข่า) เป็นหลักสูตร
ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน เป็น
การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem Base Learning) โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
การเรียนรู้ อาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ผูน้ ำ� ชุมชน นักวิชาการ ครูภมู ปิ ญ
ั ญา ผูร้ บั ผลกระทบ
รวมทั้งนักศึกษา กศน. ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์
ปัญหาน�้ำเสียในคลองแม่ข่า ร่วมกันหาวิธีการในการ
แก้ไขปัญหา และร่วมกันรับผิดชอบในสิ่งที่ได้ลงมือ
กระท�ำ เป็นการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพือ่ ต่อยอด
ให้เป็นหลักสูตรในการแก้ไขปัญหาน�้ำเสียในแม่น�้ำ
ล�ำคลองทุกแห่ง น�ำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.เอกพจน์
เกษมกุลทรัพย์ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึ ก ษาตามอัธยาศัยอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่
ทั้งนี้หลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการแก้ไขปัญหาน�้ำเสีย
ในแม่น�้ำล�ำคลอง (คลองแม่ข่า) สามารถน�ำไปใช้ได้
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยนักเรียน
สามารถเรียนรู้ได้ตามหลักสูตรและมีผลการเรียน
เป็นไปตามความคาดหวังของหลักสูตร (พิมลกัลย์
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เดชะชัย, 2560) นับเป็นอีกหนึง่ โครงการทีน่ า่ จะเป็น
แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ เพราะการสร้างจิตส�ำนึก
ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคม หวงแหนในทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส�ำนึกรักท้องถิ่น
ย่อมเกิดขึน้ ได้จากการปลูกฝังกระบวนการคิด วิเคราะห์
ผ่านการเรียนรู้ ไม่ว่าจะอยู่ในระบบหรือนอกระบบ
การศึกษาก็ตาม สอดคล้องกับกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ ม (2550) ได้ พั ฒ นาโครงการอี โ คสคู ล
(Eco-school Project) ขึ้น ตลอดจนจัดท�ำเกณฑ์
และตัวชี้วัดโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาตามหลักการ
การศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Education
for Sustainable Development: ESD) เพื่อเป็น
แนวทางเบื้ อ งต้ น ในการส่ ง เสริ ม การด� ำ เนิ น งาน
ด้านสิง่ แวดล้อมศึกษาของโรงเรียนในประเทศไทย และมี
กรอบการท�ำงานที่เน้นให้โรงเรียนได้วิเคราะห์และ
พั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การโรงเรี ย นทั้ ง ระบบไปสู ่
การใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมากขึ้น
แต่ ทั้ ง นี้ โรงเรี ย นควรค� ำ นึ ง ถึ ง ปั จ จั ย สนั บ สนุ น การ
เป็นโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาและปัจจัยสนับสนุน
จ า ก ชุ ม ช น ด ้ ว ย เ พ ร า ะ มี ค ว า ม แ ต ก ต ่ า ง กั น
ตามสภาพแวดล้ อ มของโรงเรี ย นและชุ ม ชน
แต่ ต ้ อ งอยู ่ บ นพื้ น ฐานของการท� ำ งานร่ ว มกั น
และเน้ น การมี ส ่ ว นร่ ว มระหว่ า งโรงเรี ย นและ
ชุ ม ชนเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการพั ฒ นาโรงเรี ย น
และชุมชน ให้สามารถอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
ในอนาคต ซึง่ คล้ายคลึงกับแนวทางการพัฒนาโรงเรียน
สิ่ ง แวดล้ อ มศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
ในต่ า งประเทศหลายๆ ประเทศ เช่ น ประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น (Eulefeld, 1995; Logomasini,
2008; Schleicher, 2004; Australian Government
Department of the Environment and
Heritage, 2006) ซึ่งพบว่าการวางยุ ท ธศาสตร์
ด้ า นการด� ำ เนิ น งานสิ่ ง แวดล้ อ มศึ ก ษาของ
รั ฐ บาลออสเตรเลี ย ตะวั น ตก ได้ มี ก ารก� ำ หนด

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แนวทาง/นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา เริ่มตั้งแต่
การก�ำหนดนิยามค�ำว่าสิ่งแวดล้อมศึกษา ก�ำหนด
นโยบายเป้ า หมายและหลั ก การด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
ศึกษารูปแบบการประเมินติดตามและการรายงาน
ผลการด�ำเนินงาน โดยมีการวางแผนการด�ำเนินงาน
แบ่งเป็น 5 แผนงาน ได้แก่ 1) กระตุ้นเพื่อสร้าง
ความร่วมมือและการมีส่วนร่วม 2) สร้างแกนน�ำ
ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยภาครัฐ 3) การจัดระบบ
การเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาในระบบโรงเรียน
4) พั ฒ นาชุ ม ชนเพื่ อ ให้ มี ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น และ
การป้องกันสิ่งแวดล้อม 5) สร้างเครือข่ายในระบบ
อุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจ (Government
of Western Australia, 2004)
สรุปได้วา่ การแก้ไขปัญหาคลองแม่ขา่ จะเป็น
รู ป ธรรมได้ นั้ น นอกเหนื อ จากวิ สั ย ทั ศ น์ ข องผู ้ น� ำ
ทั้งระดับรัฐบาล ระดับท้องถิ่น งบประมาณ รวมถึง
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
ตลอดจนการเอาจริงเอาจังของเจ้าหน้าที่รัฐ ปัจจัย
ส�ำคัญที่สุดคือ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
(Participation) ในรูปแบบประชาสังคม (Civil Society)
ตลอดจนการปลูกฝังจิตส�ำนึกของเด็กและเยาวชน
เรือ่ งสิง่ แวดล้อม จะน�ำไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาคลองแม่ขา่
อย่างยั่งยืน โดยการน�ำวิถีชีวิตคนเมือง วัฒนธรรม
และประวั ติ ศาสตร์ล้านนา มาประยุก ต์ใช้ใ นการ
สร้างพลัง (Empowerment) จนเกิดกระบวนการ
ทางสังคมที่ส่งเสริมให้บุคคล องค์กร และชุมชน มี
ความเป็นตัวของตัวเอง (อัตลักษณ์) สามารถเลือก
และก�ำหนดอนาคตของชุมชนเองได้ จนก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบบใหม่ (New Social
Movement) นั่นเอง
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