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แบบใหม่ คือการสร้างจิตสาธารณะในสังคมไทย
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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.

บทความวิชาการ
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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.
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บทน�า

 ตัวอย่างความส�าเร็จของการพัฒนาเมือง

ในต่างประเทศ สามารถเป็นต้นแบบของการปฏิรูป

เมืองที่มุ่งทวงคืนพื้นที่สาธารณะก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดแก่ประชาชน เปลี่ยนจากวิธีคิดแบบเก่าหรือ

วิถีดั้งเดิม ที่ เป ็นการพัฒนาเมืองท่ีมุ ่งแต่พัฒนา 

ด้านวตัถ ุประเทศเกาหลใีต้สามารถน�าพืน้ทีเ่มืองทีเ่คย

ประสบปัญหาด้านความแออัด เป็นแหล่งเสื่อมโทรม 

การจราจรคับคั่ง เปลี่ยนแปลงพัฒนาให้ดีขึ้นโดย

ค�านึงถึงประโยชน์บนพื้นฐานความกลมกลืนระหว่าง

การพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม 

เช่น สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์ (2558) กล่าวถึง 

คลองชองเกซอน (Cheonggyecheon) ว่าในอดตี

เป็นคลองตามธรรมชาตซิึง่ได้รับการบรูณะครัง้ส�าคญั

เพื่อใช้ส�าหรับระบายน�้า ในช่วงปี ค.ศ. 1406-1412 

กษัตริย์แทจง (King Taejong) ทรงริเริ่มปรับปรุง

ให้คลองชองเกซอนเป็นคลองระบายน�้าเมื่อยามที่

บ้านเมอืงประสบปัญหาอทุกภยั แต่เมือ่คลองเกดิการ

ตื้นเขิน กษัตริย์ยองโซ (King Yeongjo) จึงเกณฑ์

ผู ้คนมาขุดคลองขยายต่อเพื่อให้ประชาชนมีน�้าใช้

อย่างสะอาดและปลอดภัย แต่มีการเปลี่ยนแปลงไป

ในช่วงสงครามที่ญี่ปุ่นเข้ายึดเกาหลี พื้นท่ีริมคลอง

เริ่มมีผู ้คนอาศัยหนาแน่นอีกทั้งระบบสาธารณสุข

ไม่ดพีอ คลองทีเ่คยใสสะอาดกเ็ริม่เน่าเสยี จนกระทัง่

ญี่ปุ่นเปลี่ยนชื่อเป็น คลองทาเกซอน (Takgycheon) 

อันหมายถึ ง  สายน�้ า ท่ี เน ่ า เหม็น  จากเดิมที่ 

คลองชองเกซอน หมายถึง สายน�้าที่ใสสะอาด ดัง

นั้นเม่ือประเทศเกาหลีใต้เข้าสู ่ยุคแห่งการพัฒนา 

คลองชองเกซอนจึงกลายเป็นแหล่งเส่ือมโทรม เพราะมี 

การสร้างถนนทบัพืน้ทีค่ลองในปี ค.ศ. 1948-1960 รวมถงึ

มกีารสร้างทางด่วนยกระดับคร่อมทับคลองในปี ค.ศ.

1968 จากวิถีริมคลองสู่วิถีชีวิตที่แออัด เต็มไปด้วย

มลภาวะเป็นพิษทั้งทางอากาศและเสียง เป็นแหล่ง

เสื่อมโทรมของผู ้อพยพที่ย ้ายจากชนบทเข้ามา 

ตัง้รกรากในเมอืงหลวง รวมถงึมกีารเกดิขึน้ของอาคาร

ธุรกิจขนาดใหญ่และร้านค้าขนาดเล็กจ�านวนมาก

ตลอดเส้นทางน�้า จนท�าให้คลองสายประวัติศาสตร์

กลายสภาพเป็นเพียงพื้นที่รองรับตอม่อจากทางด่วน 

น�้าในคลองเน่าเสียเต็มไปด้วยขยะ สิ่งปฏิกูล และ

สารเคมี ท�าให ้รัฐบาลต้องสูญเสียงบประมาณ

กว่า 3,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

(สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์, 2558)

 เมือ่ปี ค.ศ. 2001 อมียอ็ง บกั (I Myeongbak)

ได้รบัเลอืกให้เป็นนายกเทศมนตรกีรงุโซล ปี ค.ศ. 2003

เริ่มโครงการบูรณะคลองชองเกซอน ความยาว 

5.84 กิโลเมตร เพื่อพลิกฟื้นให้คืนกลับเป็นคลอง

ประวัติศาสตร์ที่มากคุณค่าอีกครั้ง เริ่มต้นขึ้นด้วย 

การรือ้ถอนทางด่วนสายส�าคญัของกรงุโซล (ว-ีรีฟอร์เมอร์,

2556) เร่ิมจากการจัดต้ังส�านักงานใหญ่เพ่ือบริหาร

จัดการและก�ากับนโยบายในภาพรวม และจัดตั้ง

คณะส�ารวจและร่างแผนฟื้นฟูคลองชองเกซอน เพื่อ

ท�าหน้าท่ีศึกษาและวางแผน แก้ไขปัญหาการจราจร 

รวมถึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการประชาชนท�าหน้าที่

หาแนวทางด�าเนนิการทีไ่ม่สร้างผลกระทบ โดยเปิดให้
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ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีเข้ามามส่ีวนร่วมในการหาทางออก

ร่วมกัน โครงการบูรณะคลองชองเกซอนเร่ิมขึ้น

พร้อมเสียงวิพากษ์วิจารณ์และต่อต้านจากผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียในพ้ืนท่ี ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้รถใช้ถนน หรือ

ผู้อยู่อาศัย พ่อค้า แม่ค้า ธุรกิจ หรือโรงงานที่จะต้อง

ย้ายออกจากพื้นท่ีบริเวณเลียบคลอง (วี-รีฟอร์เมอร์,

2556) แต่เพื่อให้โครงการขนาดใหญ่ที่มีผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียจ�านวนมากสามารถส�าเร็จได้ด้วยดี โดย 

ไม่ต้องใช้อ�านาจบังคบั เน้นการเจรจาเพือ่ประนปีระนอม

ความขัดแย ้งและร ่วมกันหาทางออกระหว ่าง

เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่ง

กว่าจะเสร็จสิ้นโครงการ มีการด�าเนินการประชุม

ร่วมกันมากกว่า 4,300 ครั้ง (ส�านักงานบริหารและ

พฒันาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน), 2554) ภายหลงั

พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ คลองชองเกซอนโฉมใหม่

นอกจากจะมนี�า้ใสไหลตลอดสาย ยงัมรีะบบระบายน�า้

และ เทคโนโลยี ขั้ นสู งที่ ใช ้ สู บน�้ า เข ้ าสู ่ คลอง 

กว่า 120,000 ตัน ทุกวัน มีพื้นที่ธรรมชาติซึ่งมี นก 

ปลาต่างๆ อาศัยอยู่และเพิ่มจ�านวนขึ้นเองทุกปี และ 

ช่วยลดอณุหภมูขิองพืน้ทีเ่มอืงโดยรอบลงกว่าร้อยละ 3.6

(“Cheonggyecheon”, 2005) มทีางเดนิเลียบคลอง

ส�าหรบัเดนิท่องเท่ียวพกัผ่อนหย่อนใจและเพยีบพร้อม

ด้วยสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับคนพิการและ

ผู้สูงอายุ มีพ้ืนท่ีทางประวัติศาสตร์ เช่น ตึกเก่าแก่

อาย ุ40-50 ปีจ�านวนมาก มลีานแสดงศลิปวฒันธรรม

และมีเขตเศรษฐกิจท่ีเต็มไปด้วยสถาบันทางการเงิน  

การพฒันาพืน้ทีร่มิคลองชองเกซองเสรจ็สมบูรณ์ในปี 

ค.ศ. 2005 ด้วยเงนิลงทนุประมาณหนึง่หม่ืนล้านบาท

(วี-รีฟอร์เมอร์, 2556) ที่ส�าคัญคือสามารถน�า

ประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมท่ีเคยีงคูส่ายน�า้ชองเกซอง

ให้คืนกลับมา กลายเป็นสวนสาธารณะใจกลางเมือง

ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนท่ีอาศัยอยู่ในกรุงโซลและ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ลดมลพิษทางอากาศ

ได้มากถึงร้อยละ 33 มกีารสร้างน�า้พตุลอดแนว พร้อม

เขื่อนชะลอน�้าเพื่อลดความเร็วน�้า มีลานส�าหรับจัด

กิจกรรมพร้อมประติมากรรมท่ีสวยงาม เส้นทาง

เดนิเท้าตลอดแนวและสะพานข้ามคลองกว่า 22 แห่ง

ที่ส�าคัญยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาที่ดินและ

อสงัหารมิทรพัย์ตลอดแนวคลองชองเกซอน และสร้าง

มูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากถึง 750,000 ล้านบาท 

(สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์, 2558) เปล่ียนสัญลักษณ์

กรุงโซลเมืองแห่งป่าคอนกรีตสู ่การวางผังเมืองที่

ขับเคล่ือนกรุงโซลให้เป็นพ้ืนที่สีเขียว ปัจจุบันพบว่า

คลองชองเกซอนกลายเป็นพืน้ทีส่าธารณะขนาดใหญ่

ใจกลางกรุงโซลที่ไม่มีปัญหาการจราจรแบบในอดีต 

เพราะมีการจูงใจด้วยการลดหย่อนภาษีให้แก่ผู ้ที่

เข้าร่วมโครงการ กล่าวคือลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว

ตามวันที่ก�าหนด

 ประเทศญี่ปุ ่นได้ชื่อว ่าเป็นต้นแบบของ

การพัฒนาเมืองแบบสร้างสรรค์ เพ่ิมมูลค่าเพ่ิมเป็น

หมู่บ้านท่องเที่ยว โครงการ OVOP (One Village 

One Product) คือเมืองโออิตะ ซึ่งเป็นจังหวัดเล็กๆ

ทางตอนใต้บนเกาะควิช ู น�ากระบวนการทีม่ลัีกษณะ

เฉพาะตัวและเป็น “การพัฒนาจากภายใน” ซึ่งเป็น

กระบวนการทีมี่รากเหง้าคือ มิได้เกดิจากนโยบายรฐั

(ทั้งในระดับชาติและภูมิภาค) แต่เกิดจากการริเริ่ม

และผลกัดนัของคนในชมุชน ปัจจบุนัรปูแบบ OVOP

ได้แพร่ขยายไปกว่า 3,000 ท้องถิ่นทั่วประเทศญี่ปุ่น 

รวมทั้งประเทศไทยที่น�ามาสู่โครงการหนึ่งต�าบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP (กิตติ ลิ่มสกุล, 2552) และ

ประเทศต่างๆ ในอาเซียน ได้แก่ สาธารณรฐัประชาชนจีน 

ฟิลปิปินส์ มาเลเซยี อนิโดนีเซยี กมัพชูา และลาว รวม

ถึง มองโกเลยีและสหรฐัอเมรกิา แม้ว่าวธิกีารน�าไปใช้ 

จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แต่มีจุดประสงค์

ของการน�าไปใช้คล้ายคลงึกัน คอื เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิ

ระดับท้องถิ่น เพ่ิมจิตส�านึกของคนในชุมชน พัฒนา

คุณภาพของผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินและขยายโอกาสทาง

การตลาดจนกระทัง่สามารถส่งออกได้ (กติติ ล่ิมสกลุ,

2552)

 องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศ

ญีปุ่น่ (2560) กล่าวถงึ ตวัอย่างทีด่ขีองการท่องเทีย่ว

โดยชุมชนท่ีเน้นรากเหง้าทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
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ดั้งเดิม ตัวอย่างการพัฒนาแม่น�้าล�าคลองให้เป็น

แหล่งท่องเที่ยวของเมืองส�าคัญอย่างชาญฉลาด เช่น 

การท่องเท่ียวคลองโบราณเมอืงครุาชกิ ิ (Kurashiki) 

ของจังหวัดโอคายามะ (Okayama) ภูมิภาคชูโงะกุ

(Chugoku) หรือในเขตภาคกลางของประเทศญี่ปุ่น

จะท�าให ้ร�าลึกถึงสมัยเอโดะที่มีความส�าคัญใน

เรื่องของการค้าข้าวสารเป็นจุดศูนย์กลางรวบรวม 

ผลผลิตข้าวจากเมืองรอบๆ เอามาไว้ที่โกดัง โดย 

คลองครุาชกิ ิ(Kurashiki) ท�าหน้าทีห่ลกัในการส่งมอบ 

ข้าวสารต่อไปยงัเมอืงโอซากา ปัจจบัุนนกัท่องเท่ียวสามารถ 

นั่งเรือพาย ราคาคนละ 300 เยน (องค์การส่งเสริม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น, 2560) เพื่อเที่ยว

ชมเมืองย้อนร�าลึกอดตีสมยัโชกนุเมือ่กว่า 300 ปีก่อน

สถานที่ท่องเท่ียวอีกแห่งท่ีมีชื่อเสียงไม่แพ้กัน คือ 

คลองโอตาร ุ (Otaru Unga) นบัเป็นสญัลกัษณ์ของ

เกาะฮอกไกโด ที่ได้รับความนิยมในการถ่ายภาพคู่

เป็นที่ระลึกมีฉากหลังเป็นหลังคาอาคารก่ออิฐแดง 

เป็นคลองทีย่าว 1,140 เมตร เชือ่มระหว่างแนวชายฝ่ัง

ดั้งเดิมและพื้นท่ีนอกฝั่งท่ีได้มีการบุกเบิก สร้างเสร็จ

ในปี ค.ศ. 1923 เป็นคลองที่เกิดจากการถมทะเล 

ใช้เป็นเส้นทางขนถ่ายสนิค้าจากเรอืใหญ่ลงสูเ่รอืขนถ่าย

แล้วน�าสินค้ามาเก็บไว้ภายในโกดัง พื้นที่แห่งน้ี 

ตกต�่ามากภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 น�้าในคลอง 

กลายเป็นน�า้คร�าสกปรกเน่าเสยี เพราะตัง้อยูใ่กล้ท่าเรอื 

ต่อมาภายหลังได้เลิกใช้และถมคลองคร่ึงหนึ่งท�าเป็น

ถนนหลวงสาย 17 ส่วนท่ีเหลอืไว้ครึง่หน่ึงกไ็ด้ท�าการ

ปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และปรับปรุงทางเดิน

เลียบคลองด้วยอิฐสีแดง เพื่อให้สามารถเดินเล่นได้

อย่างสะดวกสบาย ในช่วงเทศกาลท่องเท่ียวฤดหูนาว

โดยเฉพาะสัปดาห์ที่สองของเดือนกุมภาพันธ์จะมี 

การสร้างบ้านหมิะ และตุ๊กตาหมิะประดบัตลอดทางเดนิ

และจุดเทียนในโคมน�้าแข็งเพื่อให้แสงสว่างและ

ความสวยงามในอีกรูปแบบหนึ่งยามค�่าคืน (องค์การ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ ่น, 2560) 

นอกจากน้ี ยังมีการลอยโคมเทียนริมคลองเพื่อเพิ่ม

สีสันทางการท่องเท่ียวอีกด้วย คลองโอตารุ หรือ 

โอตารอุนุงะ (Otaru Unga) ได้รบัการปรับปรงุให้เป็น

แหล่งท่องเทีย่ว โดยการน�าโกดงัทีอ่นรุกัษ์ไว้มาปรบัปรุง

ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ ร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านขายของ

ที่ระลึก ลานเบียร์ และร้านอาหาร ต้ังเรียงรายอยู่

ริมคลอง นอกจากนี้ คลองโดตงบูริ (Dotonbori)  

ใจกลางย่านแสงเสยีงแห่งเมอืงโอซากา ประเทศญีปุ่น่

จดัเป็นแหล่งท่องเทีย่วส�าคญัอกีแห่งทีช่าวเมอืงโอซากา

มีธรรมเนียมว่า หากทีมเบสบอล ฮานชิงไทเกอร์ 

(Hanshin Tigers) ของเมืองโอซากาชนะการแข่งขัน 

ต้องเฉลิมฉลองด้วยการกระโดดน�้าที่คลองแห่งนี้ จน

เกิดการเปล่ียนแปลงคร้ังยิ่งใหญ่เมื่อปี ค.ศ. 2015 

พื้นที่ 1 กิโลเมตรในคลองโดตงบูริถูกเปลี่ยนเป็น  

“สระว่ายน�้ากลางแจ้ง” โดยความร่วมมือของ 

เมืองโอซากาและกลุ ่มธุรกิจยักษ์ใหญ่ 14 แห่ง 

เปลีย่นโฉมจากคลองน�า้เสยีให้ใส กลายเป็นจดุล่องเรือ 

สุดโรแมนติกของเมือง (มาซาชิ, 2558) ยิ่งในช่วง 

ฤดใูบไม้ผลวิวิของซากุระทีบ่านสะพรัง่ตลอดสองฝ่ังคลอง 

ยิง่เสรมิให้บรรยากาศสวยงามจบัใจ อกีหนึง่จดุท่องเทีย่ว 

แห่งความภาคภมูใิจของชาวเมอืงโอซากา คอืการล่องเรอื

ไปตามคลองน�้าใสที่พาดผ่านใจกลางเมืองโอซากา 

ในอดีตเคยได ้รับการขนานนามให ้ เป ็น“เวนิส 

แห่งญี่ปุ่น” (มาซาชิ, 2558) หลังจากที่คลองขนส่ง 

ถกูท้ิงร้างมแีต่น�า้เน่าเสียได้รบัการปรบัปรงุ ฟ้ืนฟนู�า้เน่าเสยี 

และการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆ คูคลองให้สวยงาม

สะอาดสะอ ้าน จนกลายเป ็นอีกหนึ่ งสถานที่

น่าเที่ยวแห่งเมืองโอซากา โดยสามารถชมได้เมื่อ

สัญจรผ่านเส้นทางเดินเรือโดตงบูริ เช่น ปราสาท

โอซากา (Osaka Castle) สร้างคร้ังแรกเมื่อปี ค.ศ. 

1583 ด้วยความงดงามของปราสาทและความ

อลังการของก�าแพงหินและคูเมืองท่ีอยู่รอบปราสาท

ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเจแปน (USJ) พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้า

ที่ใหญ่ติดอันดับโลก (Kaiyukan Aquarium West 

Wharf) พิพิธภัณฑ์ศิลปะ Suntory Museum 

(Tempozan) รวมถึงย ่านท่องเท่ียวยอดนิยม 

แห่งนมับะโอซากาทีเ่ต็มไปด้วยร้านอาหารและแหล่ง

ชอปปิง นับเป็นแลนด์มาร์คส�าคัญของเมืองโอซากา
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แม้แต่สัญลักษณ์สมัยใหม่ เช่น ป้ายไฟกูลิโกะ ปูยักษ์

จ�าลองที่หน้าร้านอาหาร หุ ่นปลาปักเป้าตัวใหญ่

ก็สร ้างสีสันให้กับการล่องเรือในคลองโดตงบูริ 

(มาซาชิ, 2558)

 ตวัอย่างการแก้ปัญหาน�า้เน่าเสยีทีเ่ต็มไปด้วย

มลพิษของประเทศสิงคโปร์ท่ีเป็นเพียงเกาะเล็กๆ 

เมื่อเทียบกับประเทศไทย เมื่อป ี พ.ศ. 2520 

นายลีกวนยู นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ในขณะนั้น ได้

ประกาศเริ่มต้นโครงการพัฒนาและท�าความสะอาด

แม่น�้าสิงคโปร์ รวมถึงอ่าวคัลลังครั้งใหญ่ โดยใช้

งบประมาณทั้งหมด 200 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ 

ราว 5 พันล้านบาท (กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี, 

2555) วิธีการแก้ปัญหาเริ่มจากการเปลี่ยนแปลง

ระบบสาธารณูปโภค และขจัดต้นตอของปัญหา

น่ันคือ ความแออัดของชุมชนริมสองฟากฝั่งแม่น�้า

ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วต้นตอส�าคัญของปัญหา

น�้าเน่าเสียในสิงคโปร์ คือ การปล่อยน�้าทิ้งลงแม่น�้า

โดยไม่ผ่านการบ�าบัด ตลอดจนการสร้างโรงงาน

อุตสาหกรรมริมแม่น�้า รวมถึงเศษขยะจากตลาดสด 

และของเสียจากฟาร์มเลี้ยงหมูและเป็ดในบริเวณ

ดังกล่าว รัฐบาลสิงคโปร์ได้แก้ไขปัญหาน้ีด้วยการ

โยกย้ายประชาชนในชุมชนสองฝั่งแม่น�้าไปยังที่พัก

แห่งใหม่ ซึ่งเป็นแฟลตที่รัฐบาลสร้างขึ้น โดยสถานที่

ดงักล่าวมรีะบบก�าจดัขยะและน�า้เสียทีม่ปีระสทิธภิาพ

มากกว่าชมุชนแออดัท่ีพวกเขาเคยอาศยัในอดตี ส่วน

โรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนตลาดสดและฟาร์ม

เลีย้งสตัว์บางส่วนได้รบัการร้องขอให้โยกย้ายออกจาก

พื้นที่ โดยในรายท่ีต้องการตั้งสถานประกอบการ

บริเวณจุดที่ตั้งเดิมต่อไป รัฐบาลสิงคโปร์ได้ออก 

กฎบังคับให ้ต ้องปรับปรุงระบบก�าจัดขยะและ

บ�าบัดน�้าเสียให้ได้มาตรฐานตามที่ทางการรองรับ 

(กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี, 2555) กระบวนการ

แก้ไขปัญหาน�า้เน่าเสยีในแม่น�า้สงิคโปร์และอ่าวคลัลงั 

ใช้ระยะเวลาทั้งหมด 10 ปี ส�าเร็จเมื่อปีพ.ศ. 2530 

ปัจจุบันแม่น�้าสิงคโปร์และอ่าวคัลลังยังคงมีสภาพ

แวดล้อมทีส่วยงามและไร้ซ่ึงมลภาวะ เพราะมสีตัว์น�า้

หลายชนิดกลับมาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นแม่น�้า 

ทีเ่ป็นตวัชีวั้ดความส�าเรจ็ของการแก้ปัญหาของภาครฐั

ร่วมกับภาคเอกชนและประชาชน 

 สรุปประเด็นส�าคัญของความส�าเร็จในการ

แก้ปัญหาการพัฒนาเมืองควบคู่กับการดูแลเอาใจใส่

ด้านมลภาวะและสิ่งแวดล้อมของทั้งสามประเทศ 

เช่น ประเทศเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ คือ การมี

ส่วนร่วมของประชาชน มีความสอดคล้องกับแนวคิด

ของศาสตราจารย์โรเบร์ิต พตันัม (Robert Putnum)

จากมหาวทิยาลยัฮาร์วาร์ด (อนชุาต ิพวงส�าล,ี 2543)

ที่ได้ท�าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การปกครองท้องถิ่น

ในประเทศอิตาลี โดยใช้เวลานานกว่าสิบปีจึงพบว่า

ทางตอนเหนือของประเทศแถวมิลาน ทอรีโน  

เศรษฐกจิด ีการเมืองด ีและศลีธรรมด ีแต่ทางตอนใต้

กลับพบความแตกต ่าง เพราะแถวซิ ซิ ลีมีแต ่

ความยากจน ฉ้อฉล คอร์รปัชัน่ และเตม็ไปด้วยมาเฟีย  

ฯลฯ ค�าถามคือ อะไรท�าให ้ประเทศอิตาลีมี 

ความแตกต่างกนัถงึเพียงนัน้ ท้ังท่ีใช้กฎหมายฉบบัเดียวกนั

ในที่สุดก็พบว่าการปกครองท้องถิ่นตอนเหนือของ

ประเทศอิตาลีเข้มแข็งและไม่มีการทุจริต เพราะ

ประชาชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการปกครอง

อย่างเต็มท่ี ซึ่งศาสตราจารย์โรเบิร์ต พัทนัม ได้ให้

ค�าตอบไว้ในหนังสือขายดีมากเล่มหนึ่งชื่อ “Making 

Democracy Work : Civic Tradition in Modern 

Italy” (อนุชาติ พวงส�าลี, 2543) คือประชาธิปไตย

ทีจ่ะได้ผลนัน้ต้องเป็น “ประชาธปิไตยทางราบ” ไม่ใช่

“ประชาธิปไตยทางด่ิง” เพราะ Civic Tradition  

หมายถึง การท่ีประชาชนมีวัฒนธรรมรวมตัวกัน 

ท�ากิจกรรมต่างๆ อย่างมาก ที่เรียกกันว่ามีความเป็น

ประชาสงัคม (Civil Society) หรือ ประชาคมเข้มแขง็

หรือการมีทุนทางสังคม ตรงกันข้ามกับสังคมที่มี

ความสัมพันธ์กนัด้วยอ�านาจเช่นนายกบัไพร่ ผู้ปกครอง

กับผู ้ใต้ปกครอง ท่ีเรียกว่าความสัมพันธ์ทางดิ่ง 

(อนุชาติ พวงส�าลี, 2543)

 ศาสตราจารย์โรเบิร์ต พัตนัม (ไชยรัตน์ 

เจริญสินโอฬาร, 2545) เสนอว่า ประชาธิปไตย
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แนวใหม่ให้ความส�าคัญแก่ทุนทางสังคมมากกว่า 

ทุนทางการเงิน และได้ชี้ว่าทุนทางกายภาพ หมายถึง

ทนุทางวตัถ ุส่วนทุนทางสงัคม หมายถงึ การเชือ่มโยง

ระหว่างบุคคลเป็นเครือข่ายสังคมและหลักปฏิบัติ

ของการทดแทนคณุกนัและความไว้วางใจระหว่างกนั 

ซึง่กล่าวได้ว่าเป็นคณุธรรมของประชาชน (Civic Virtue)

การมีปฏิสัมพันธ์ท�าให้ประชาชนสร้างชุมชนขึ้นมา

ชุมชนเหล่านี้กลายเป็นข่ายใยหรือเส้นใยที่ถักทอ

สงัคมขึน้มา ความรูส้กึของการอยู่ร่วมกนัอย่างเป็นจริง

ในข่ายใยสงัคมน้ีน�าประโยชน์อย่างสงูให้แก่ประชาชน

นอกจากนี้ การศึกษาของโรเบิร์ต พัตนัม ให้ข้อมูล

เชิงประจักษ์ว ่า การผูกพันกันในแนวนอนหรือ

เท่าเทียมกัน ท�าให้ทุนทางสังคมมีประสิทธิภาพหรือ

ก่อผลได้สูงมากกว่าการผูกพันในแนวตั้ง (ไชยรัตน์ 

เจริญสินโอฬาร, 2545)

  “ประชาสังคม” (Civil Society) จะต้องมี

มากกว่าแค่การรกัษาผลประโยชน์ของกลุม่ตน เพราะ

ต้องเป็นตัวแทนของสมาชิกในสังคมหรือชุมชนนั้น 

โดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการเพิ่มคุณภาพชีวิต 

ที่ดีของสมาชิกทุกคนในสังคม ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มตน 

เป้าหมายที่ส�าคัญไม่ใช่แค่ดีขึ้นแต่ต้องดีเสมอกัน

ทกุส่วน โดยเรยีกร้องความเป็นธรรมในการใช้ทรพัยากร

ที่มีอยู่อย่างจ�ากัดให้เป็นประโยชน์กับสมาชิกทุกคน

ทัง้ในปัจจุบันและอนาคต เรียกว่า “สังคมดีไม่มีขาย

ต้องร่วมกนัสร้าง” การพฒันาแบบดัง้เดมิทีผ่่านมานัน้

นอกจากจะท�าลายทรพัยากรธรรมชาตสิิง่แวดล้อมแล้ว

ยังพบว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของหลายประเทศ

ได้สร้างปัญหาให้กับความเป็นอยู ่ของมนุษย์และ

วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างมหาศาล เนื่องจากรัฐบาล

ขาดความรับผิดชอบ ไม่ตอบสนองความต้องการ

ของประชาชน ระบบราชการมีการทุจริต ฯลฯ 

ประชาคมโลกจึงประชุมร่วมกันเพื่อแสวงหาแนวคิด

ที่เป็นกลางเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ผลสรุปท่ีได้ คือ

ทั่วโลกควรปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเสียใหม่

โดยจะต้องยกเลิกการพัฒนาซึ่งรัฐเป็นผู้ชี้น�า และ

ออกค�าสัง่แต่เพยีงฝ่ายเดยีว ในลกัษณะรฐัประชาชาติ

(Nation State) ให้ปรับเปลี่ยนมาเป็นประชารัฐ 

(Civil State) ซึ่งเป็น “ความสัมพันธ์รูปแบบใหม่

ระหว่างรฐักบัประชาชนในลกัษณะทีเ่ป็นประชาสงัคม”

 เป็นเรือ่งน่าสนใจและท้าทายยิง่นกั หากจะมี

การน�าต้นแบบความส�าเร็จในต่างประเทศ เช่น 

ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสิงคโปร์

มาประยุกต์ใช้กับสังคมไทย ในการแก้ไขปัญหา 

ทางสังคมที่มีรากฐานไม่แตกต่างกันมากนัก ซึ่งน่าจะ

เปรียบเทียบกับประเทศท่ียังมีปัญหาหนักหน่วงเรื่อง

มลพิษทางน�้า พบว่าการออกกฎหมายเพื่อรับมือกับ

ปัญหา เช่น กฎหมายของแม่น�้าฮวงโห สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน โดยเป็นกฎหมายท่ีมีกรอบการท�างาน

เพือ่ประสานข้อก�าหนดของกฎหมายเดมิทีม่อียู ่4 ฉบบั

ได้แก่ กฎหมายน�้าแห่งชาติ (The National Water 

Law) กฎหมายป้องกันและควบคุมมลพิษทางน�้า

(Water Pollution Prevention and Control Law)

กฎหมายควบคุมอุทกภัย (Flood Control Law) 

และกฎหมายอนุรักษ์น�า้และดิน (Water and Soil 

Conservation Law) โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม (Lee, 2006) แต่ยังพบว่า

การแก้ไขปัญหาดังกล่าวยังไม่บรรลุผล เนื่องจาก

ปัญหาส�าคญั คอื การบงัคบัใช้กฎหมายเพยีงอย่างเดยีว

ยังไม่ใช่ค�าตอบสุดท้าย เพราะประชาชนบางส่วน 

ยังไม่รู้จักการรักษาส่ิงแวดล้อมอย่างถูกต้อง รวมถึง

การเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิอย่างไร้ทศิทาง ยงัคงเป็น

ปัจจัยส�าคัญที่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน รวมถึงประเทศ

อินเดีย ที่ประกาศให้แม่น�้าคงคา (Ganga River) 

เป ็นแม ่น�้ าประจ�าชาติ  ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ทาง

ศาสนาซึ่งมีต้นก�าเนิดจากเทือกเขาหิมาลัย ไหลผ่าน

ภาคเหนือของอินเดีย และถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่

หล่อเลี้ยงชีวิตชาวอินเดียกว่า 400 ล้านคน ที่ตอนนี้

กลายเป็นแม่น�้าท่ีมีมลภาวะสูงท่ีสุดสายหนึ่งของโลก 

ดังนั้นรัฐบาลอินเดีย จึงจัดตั้งโครงการ The Ganga 

Action Plan (GAP) ในปี ค.ศ. 1986 โดยการเพิม่แหล่ง

ก�าจดัขยะ การผนัทศิทางน�า้เสยี การเพิม่สาธารณสขุ

ขัน้พ้ืนฐานต้นทนุต�า่ (Low-Cost Sanitary) การสร้าง
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เตาเผาศพแบบไฟฟ้า (Electric Crematoriums) 

(Jaiswal, 2007) รัฐบาลอินเดียพยายามหยุดยั้ง

การปล่อยมลพิษทั้งจากโรงงานอุตสาหกรรม จาก

ภาคการเกษตร จากบ้านเรอืนรมิฝ่ังแม่น�า้ และความเชือ่

จากพิธีกรรมทางฮินดูที่ปล่อยศพญาติมิตรให้ลอยไป

ตามแม่น�้า โดยประกาศโครงการ “นะมามิ คงคา” 

เพือ่ฟ้ืนฟแูม่น�า้คงคา ตลอดความยาว 2,500 กโิลเมตร

ด้วยเงินลงทุน 3,000 ล้านดอลลาร์ ก็ยังไม่บรรลุผล

อย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้ (ทรงพจน์ สุภาผล, 2559) จึง

เป็นค�าถามว่าการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าเน่าเสีย 

ให้กลบักลายเป็นแหล่งน�า้ทีม่ชีวีติ เป็นแหล่งท่องเทีย่ว

ที่มีภูมิทัศน์สวยงาม มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 

จะต้องใช้แนวทางใด ใช้เวลาอกีนานเท่าใดจงึเป็นกญุแจ

ส�าคัญอันจะน�าไปสู่ผลส�าเร็จได้

แนวคิดประชาสังคม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรม

ประเพณี เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคพลเมือง 

 อนุชาติ พวงส�าลี และ กฤตยา อาชวนิจกุล

(2542) กล่าวไว้ในหนังสือชื่อ ขบวนการประชา

สังคมไทย: ความเคลื่อนไหวภาคพลเมือง ถึงแนวคิด

ที่น�าเสนอโดย ปีเตอร์ เช็งเก้ (Peter Senge) เรื่อง 

“การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้” ซึ่งเป็นที่มาของ

การสร้างประชาสังคม ว่ามีองค์ประกอบที่ส�าคัญ

3 ประการ คือ 1. การเรียนรู้ส่วนบุคคล (Personal 

Mastery) หมายถึง การก�าหนดตัวตนของประชาชน 

เพื่อเรียนรู้ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อที่จะเข้าสู่

กระบวนการประชาสงัคม 2. วสิยัทศัน์ร่วมกนั (Share

Vision) หมายถึง การก�าหนดสร้างวิสัยทัศน์และ

ทิศทางร่วมกันโดยมองอนาคตร่วมกันของประชาชน 

3. การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) หมายถึง

รูปแบบกระบวนการการจัดการแบบใหม่ให้กับ

ประชาชน  

 มณี พยอมยงค์ (2537) กล่าวถึง ประเพณี

ปอย คอืงานฉลองหรอืงานรืน่เรงิ งานเทศกาลทีจ่ดัขึน้

ศาสตราจารย์มณี พยอมยงค์ เล่าว่า เคยสนทนากับ

ชาวพม่าท่านหนึ่ง บอกว่า ปอยมาจากค�าว่า ปเวณิ์ 

หรือ ปเวณี แต่พม่าออกเสียงเร็ว ฟังเป็นเสียงปอย 

ค�าว่าปอยนี ้ปรากฏในเอกสารล้านนาไทยระยะ 300 ปี

เป็นระยะเวลาที่ชาวพม่าเข้ามาปกครองล้านนาไทย 

แต่เอกสารสมยัอาณาจักรล้านนาไทยไม่ปรากฏค�าว่า

ปอยเลย แสดงว่าค�าว่า ปเวณ์ ได้มาจากพม่า น�ามา

ใช้โดยออกเสยีงเป็นปอย งานท่ีมชีือ่ว่า “ปอย” นัน้มี

ด้วยกนั 4 ปอย คอื 1. ปอยหลวง งานฉลอง 2. ปอยน้อย

งานบวชอุปสมบท 3. ปอยข้าวสงฆ์ งานท�าบุญอุทิศ

หาผู้ตาย 4. ปอยล้อ งานศพพระสงฆ์ หรือ เจ้าเมือง 

กล่าวคือ การฮอมปอย เป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของ

คนล้านนา ค�าว่า ฮอม ออกเสียงแบบล้านนา แปล

ก็คือ ออม (ภาษาไทย) สรุปเป็นค�าเดียวกันแต่คนละ

ส�าเนียง ฮอม หมายถึง การน�าปัจจัย หรือสิ่งของ

มารวมกัน ปอยหลวง เป็นงานบุญที่จัดเพื่อฉลอง 

ศาสนสถาน เช่น โบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ 

ก�าแพงวัด เป็นต้น งานปอยจะเป็นงานท่ีทุกคน 

มีส่วนร่วมด้วยความเต็มใจ ไม่ว่าจะเป็นการฮอมเงิน 

วัตถุสิ่งของหรือแรงกายก็ตาม เพราะต่างถือว่าสิ่งที ่

ได้รับจากงานปอย คือ บุญกุศล ตามวิถีชีวิตของ 

คนเมื องล ้ านนา (มณี  พยอมยงค ์ ,  2537 )

 ตัวอย ่างงานฮอมปอยของชาวล ้านนา

ส่วนใหญ่มกัเก่ียวข้องกับศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี

ได้แก่ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555 ขบวนองค์กร

ชุมชนคนพะเยาร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

(องค์การมหาชน) ส�านกังานปฏบิตักิารภาคเหนอืตอนบน

มหาวิทยาลัยพะเยา ส�านักงานพัฒนาสังคมและ 

ความมัน่คงของมนษุย์ จงัหวดัพะเยา ภาคทีัง้ระดบัท้องถิน่

และส่วนภมิูภาค ร่วมกนัจดังาน “ฮอมก�ากึด๊ ฮอมผญา

คนพะเยาสู่การจัดการตนเอง” (รวบรวมความคิด 

สติปัญญา ภูมิปัญญา โดยชุมชนคนพะเยา-ผู้เขียน) 

ณ มหาวิทยาลัยพะเยา อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา มี

ผู้เข้าร่วม 500 คน จากทุกอ�าเภอในจังหวัดพะเยา

โดยมีปาถกฐาน�า “ฮอมก�ากึ๊ด ฮอมผญา คนพะเยา

สู ่การจัดการตนเอง” โดยพระครูโสภณปริยัติสุธี

(ศรีบรรดร ถิรธมโม) หากคนพะเยาจะจัดการตนเอง

จะต้องประกอบด้วย 3 เร่ือง คือ 1. คนที่จะอยู่ใน
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สงัคมจะต้องมีความดทีีท่รงไว้ซึง่ธรรม 2. ต้องมรีะบบ

การจัดการเป ็นแบบแผนเป ็นธรรมกับทุกฝ ่าย 

กบัชมุชน 3. การลงมตต่ิางๆ จะต้องคงไว้ทรงคณุธรรม 

คนพะเยาจะจดัการตนเองได้ต้องมธีรรมซึง่เป็นการให้

ที่ยิ่งใหญ่กว่าการให้ทั้งปวง (นภาพร สุวรรณศักด์ิ, 

2555)

 “คนเชียงของแห่ลงชื่อ” (2560) รายงานว่า

คนเชียงของแห่ลงชื่อค้านระเบิดแก่งแม่น�้าโขง 

ร่วมปักธงชัยงาน “ฮอมบญุ ฮอมปอย” เมือ่วันที ่ 5 

กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ท่ีท่าเรือผาถ่าน ต�าบลเวียง 

อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เครือข ่าย

ภาคประชาชน ร ่วมกันจัดกิจกรรม “ฮอมบุญ

ฮอมปอย หยุดระเบิดแก่งแม่น�้าโขง” เพื่อรณรงค์

ต่อต้านโครงการปรบัปรงุร่องแม่น�า้โขงหรอืการระเบดิ

เกาะแก่งในแม่น�้าโขงท่ีด�าเนินการโดยประเทศ 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู ้สื่อข ่าวรายงานว ่า 

บรรยากาศในงานนั้นเครือข ่ายภาคประชาชน

เปิดซุ ้มรับลงชื่อคัดค้านการระเบิดแก่งแม่น�้าโขง 

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�านวนมาก ทั้งยังมีการติดป้ายคัดค้านการระเบิด

แม่น�้าโขงทั้งภาษาไทย จีน ลาว อังกฤษ บริเวณ

ท่าเรือ เช่น ป้ายทีม่ข้ีอความว่า “ฮอมบญุ ฮอมปอย”

“หยุดระเบิดแก่งแม่น�้าโขง” “ปกป้องแม่น�้าเพื่อ

มนุษยชาติ” ฯลฯ 

 อารี เลิศแสนพร (2555) กล ่าวไว ้ว ่า 

จิตสาธารณะ (Public Mind) หมายถึง จิตส�านึก

เพือ่ส่วนรวม เพราะค�าว่า “สาธารณะ” คอื ส่ิงทีม่ไิด้

เป็นของผู้หนึ่งผู้ใด จิตสาธารณะจึงเป็นความรู้สึกถึง

การเป็นเจ้าของในสิง่ทีเ่ป็นสาธารณะ ในสทิธแิละหน้าที่

ที่จะดูแลและบ�ารุงรักษาร่วมกัน เช่น การช่วยกัน

ดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม โดยการไม่ท้ิงขยะลงในแหล่งน�า้ 

การดูแลรกัษาสาธารณสมบัต ิเช่น โทรศพัท์สาธารณะ

หลอดไฟท่ีให้แสงสว่างตามถนนหนทาง แม้แต่ 

การประหยดัน�า้ประปา หรอืไฟฟ้า ท่ีเป็นของส่วนรวม 

โดยให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าตลอดจนช่วยดูแลรักษา

ให้ความช่วยเหลือผู้ทุกข์ได้ยาก หรือผู้ที่ร้องขอความ

ช่วยเหลือเท่าที่จะท�าได้ ตลอดจนร่วมมือกระท�าเพื่อ

ไม่ให้เกิดปัญหาหรือช่วยกันแก้ปัญหา แต่ต้องไม่ขัด

ต่อกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม รวมถึง 

การยดึหลกัธรรมในการด�าเนนิชวีติ เพราะหลกัธรรมหรือ

ค�าสั่งสอนในทุกศาสนาที่นับถือสอนให้คนท�าความดี

ทั้งสิ้น ถ้าปฏิบัติได้จะท�าให้ตนเองมีความสุข 

 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย 

(2560) กล่าวถึง การเคลื่อนไหวทางสังคม (Social 

Movement) เป็นปฏบิตักิารของกลุม่คนทีม่เีป้าหมาย

เดียวกัน คือ ต้องการเปล่ียนแปลงสังคมที่พวกเขา

อาศัยอยู่ในประเด็นต่างๆ เช่น การเมือง สิ่งแวดล้อม 

เชื้อชาติ สิทธิผู้หญิง LGBT โรคเอดส์ คนพิการ ฯลฯ 

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ระบุว่าการเคล่ือนไหว

ทางสังคมเติบโตมาพร้อมกับอุดมการณ์เสรีนิยม

ประชาธิปไตย ซึ่งให้ความส�าคัญกับเสรีภาพในการ

แสดงออกและการมส่ีวนร่วมของประชาชนอย่างมาก

(แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย, 2560) 

โดยเชื่อว่าเมื่อประชาชนถูกกดขี่ข่มเหงหรือไม่ได้รับ

ความเป็นธรรม พวกเขาย่อมมีสิทธิออกมาแสดง

ความเห็น วิพากษ์วิจารณ์ ประท้วง และเรียกร้อง

ความยุติธรรมให้ตัวเองได้ กลุ่มคนที่เข้าร่วมกับการ

เคลือ่นไหวทางสงัคมมคีวามหลากหลายแตกต่างกนัไป

ในแต่ละบริบท บางกลุ่มเป็นคนท่ีออกมาต่อสู้เพื่อ

ปลดแอกจากอ�านาจผูป้กครองทีไ่ม่เป็นธรรม บางกลุม่

เป็นคนยากจนที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

และบางกลุ ่มเป็นชนชั้นกลางไปจนถึงชนชั้นสูง 

ที่แย่งชงิอ�านาจทางการเมอืงระหว่างกนั การเคลือ่นไหว

ทางสังคมในบางประเด็นขยายตัวจากในประเทศ

จนได้รับการยอมรับเกือบทั่วโลก โดยบางประเด็น 

มีต้นก�าเนิดในโลกตะวันตก เช่น สิทธิและความ

เท่าเทียมของผู้หญงิ การแต่งงานของคนเพศเดียวกนั

แต่บางเรื่องก็มาจากโลกตะวันออก เช่น หลักการ

ไม่ใช้ความรุนแรง (อหิงสา) ของมหาตมะ คานธี 

การเคล่ือนไหวท่ีเป็นท่ีรู ้จักและได้รับการยอมรับ

อย่างกว้างขวาง เช่น การเรียกร้องสิทธิพลเมืองของ

คนผิวด�าในสหรัฐอเมริกา ซึ่งน�าโดย มาร์ติน ลูเธอร์
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คิง จูเนียร์ อาหรับสปริงส์ในภูมิภาคตะวันออกกลาง 

การรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน

การเปิดโปงข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ

รฐับาลทัว่โลกโดยวกิลิกีส์ หรอืการเคลือ่นไหวต่อต้าน

เผด็จการของนักศึกษาไทยในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 

พ.ศ. 2516 และ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 (แอมเนสตี้ 

อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย, 2560)

 แม้กระทัง่โครงการก้าวคนละก้าวเพือ่ระดมทุน

เพือ่โรงพยาบาลของนกัร้องดัง ตนู บอดีส้แลม (ครีนพ์,

2560) ถือเป็นการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบหนึ่ง

เช ่ น เดี ย วกั น  เพราะสามารถสร ้ า งกระแส 

ทัง้การออกก�าลงักายเพือ่ให้สขุภาพแข็งแรงและร่วมใจกัน

บริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศล เช่น ปี พ.ศ. 2559 

โครงการ “ก้าวคนละก้าวเพือ่โรงพยาบาลบางสะพาน”

อ� า เภอบางสะพาน จั งห วัดประจวบคี รีขันธ  ์

วิ่งระยะทาง 400 กิโลเมตร และสามารถระดมทุน

จากคนไทยทั่วประเทศได้ถึง 85 ล้านบาท ปี พ.ศ. 

2560 โครงการ “ก้าวคนละก้าวเพื่อ 11 โรงพยาบาล

ทั่วประเทศ” วิ่งจากสุดเขตแดนใต้สู่สูงสุดแดนสยาม 

เริม่ต้นวนัที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ทีอ่�าเภอเบตง

จังหวัดยะลา สิ้นสุดที่อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

วนัที ่25 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลา 55 วนั

ระยะทาง 2,215.4 กิโลเมตร ยอดเงินบริจาค 1,200 

ล้านบาท (สรุปเมื่อ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560) รวมไป

ถึงปรากฏการณ์ต่างๆ บนโลกออนไลน์ ทั้งแฮชแท็ก 

#savetoon ที่รณรงค์ให้ตูนวิ่งไปถึงเป้าหมายอย่าง

ปลอดภัย เซลฟีอย่างสุภาพ ยังรวมไปถึงการท�า

เฟรมภาพให้เหมือนได้ถ่ายรูปอย่างใกล้ชิดกับพี่ตูน

ที่ได้กลายเป็นไวรัลในช่วงระยะเวลานั้น ล้วนเป็น

ส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวทางสังคม (Social 

Movement) ที่เป็นประวัติการณ์ในสังคมไทย 

ประชาสังคมของชาวเชียงใหม่กับการแก้ปัญหา

คลองแม่ข่า

 ส� านั กบริ ก า ร เทค โน โลยี ส า รสน เทศ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2552) กล่าวถึง คลองแม่ข่า

หรือที่คนเชียงใหม่เรียกว่า “น�้าแม่ข่า” เป็น 1 ใน 7

ประการของไชยมงคลการเลือกพื้นที่ในการสร้าง

เมืองเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 1839 หรือ 722 ปี 

มคีวามส�าคญัทางยทุธศาสตร์ในฐานะเป็นคเูมอืงชัน้นอก

ของเมืองเชียงใหม่ทางด้านตะวันออกและด้านใต้

พระเจ้ามังรายมหาราช ครองเวียงกุมกาม ทรงชวน

พระสหายทั้งสองคือ พระยาง�าเมือง เจ้าเมืองพะเยา 

และพระยาร่วง เจ้าเมืองสุโขทัย ออกไปยังชัยภูมิ 

เพื่อตรวจดูท�าเลสถานที่ ที่จะสร้างพระราชนิเวศน์

มณเฑียรถาวรใหม่ เมื่อกษัตริย์ทั้งสามไปถึงสถานที่

แห่งนั้นปรากฏศุภนิมิตให้เห็นคือ มีหนูเผือกตัวใหญ่

เท่าดุมเกวียน มีบริวาร 4 ตัว วิ่งออกจากชัยภูมิที่นั้น

ไปทางทิศตะวันออกก่อน แล้วบ่ายหน้าไปทางทิศ

ตะวันออกเฉียงใต้ ไปลงรูแห่งหนึ่งที่ใต้ต้นนิโครธ 

(ต้นไม้ลุง) กษัตริย์ทั้งสามเห็นเป็นนิมิตอันดีเช่นนั้น 

จงึจดัแต่งดอกไม้ธปูเทยีนไปสกัการบชูาทีต้่นนโิครธนัน้

(ต้นไม้ต้นนีถู้กท�าลายไปในรชัสมยัพระเจ้าตโิลกมหาราช

พระองค์ทรงให้ขุดขึ้นเพ่ือสร้างพระราชนิเวศน์

มณเฑียรใหม่) แล้วให้จัดสร้างร้ัวไม้ล้อมรอบไม้นั้น 

จึงถือว่าเป็นไม้เสื้อเมืองหรือศรีเมืองสืบมาแล้ว 

ทัง้สามกษตัริย์ให้บกุเบกิแผ้วถางบริเวณทีจ่ะสร้างเป็น

เมืองแล้วขึงเชือกระดับดู ปรากฏว่าพื้นที่นั้นลาดไป

ทางทศิตะวนัออกเป็นการต้องกบัลักษณะชยัภมูทิีจ่ะ

สร้างเป็นนครยิง่นกั เมือ่พระยาร่วงและพระยาง�าเมอืง

ทรงเห็นดังนั้น ก็กล่าวแก่พระเจ้ามังรายว่า ท�าเล 

ที่จะสร้างเมอืงนีถ้กูต้องด้วยหลกัชยัภมู ิ7 ประการ คือ 

1. มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่า เคยมีกวางเผือกสองตัว

แม่ลูกเคยมาอาศัยอยู่ที่นี้และมีคนพากันมาสักการะ 

บูชาเป็นอันมาก 2. มีฟาน (เก้ง) เผือกสองแม่ลูก 

มาอาศยัและได้ต่อสูก้บัฝงูสนุขัของพราน ซึง่ตามเสดจ็          

พระเจ้ามังรายมาดังกล่าวแล้ว 3. ได้เห็นหนูเผือก

พร้อมด้วยบรวิาร 4 ตวั ว่ิงเข้าโคนต้นไม้นโิครธ (ไม้ลงุ)

4. พื้นที่สู งทางทิศตะวันตก เอียงลาดไปทาง 

ทิศตะวันออกเป็นท�าเลต้องด้วยลักษณะพ้ืนที่ที่จะ

สร้างเมือง 5. มีน�้าตกไหลจากดอยสุเทพโอบล้อม

ตัวเมืองไว้เป็นการสะดวกในการที่ชาวเมืองจะได้
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ใช้สอยบริโภค 6. มีหนองน�้าใหญ่อยู่ทางทิศตะวัน

ออกเฉียงเหนือของตัวเมือง หมายถึง คลองแม่ข่า

แต่ในต�านานเรียกว่าหนองบัว อยู่บริเวณสนามกีฬา

เทศบาลนครเชยีงใหม่ ต่อมาในสมยัเจ้าอนิทวชิยานนท์ 

ทรงใช้ขดุระบายน�า้ลงแม่น�า้ปิงเสยีจนตืน้เขิน ในอดตี

เคยเป็นที่เคารพสักการะของท้าวพระยาเมืองต่างๆ 

และขณะนัน้กย็งัเป็นท่ีเคารพสกัการะของประชาชนอยู่ 

7. แม่น�้าระมิงค์ (แม่น�้าปิง) ซึ่งเป็นแม่น�้าที่เกิดจาก

เทือกเขาผีปันน�้า ซ่ึงบนเทือกเขาน้ันมีเขาลูกหนึ่ง 

อยูบ่นหลงัเขาเชียงดาวชือ่ว่า “ดอยอ่างสลงุ” (ชาวเมอืง

เรียกว่าอ่างสะหลง) ซึ่งถือว ่าเป็นที่สรงน�้าของ

พระพุทธเจ้า ไหลผ่านตัวเมือง นับว่าเป็นมงคล 

แก่บ้านเมอืงอกีประการหนึง่ด้วย ซึง่ไชยภูมท้ัิง 7 ประการนี้

หายากยิ่งที่จะสร้างเป็นพระนคร (ส�านักบริการ

เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่, 2552)

น�้าแม่ข ่ามีแหล่งต้นน�้ามาจากล�าห้วยธรรมชาติ

หลายสาย ได้แก่ ห้วยแม่หยวก ห้วยแม่ขัวมุง 

ห้วยช่างเคีย่น และห้วยแก้วจากดอยสเุทพ ประกอบกบั 

เคยมีแหล่งต้นน�้าจากทางทิศเหนือ ได้แก่ น�้าแม่สา

และน�้าแม่ชะเยือง ซึ่งมีต้นน�้ามาจากดอยสูงในเขต

อ�าเภอแม่ริมไหลผ่านมายังต�าบลแม่สา และต�าบล         

ดอนแก้ว อ�าเภอแม่รมิ อกีทัง้มลี�าน�า้สาขาย่อยทีไ่หลมา

บรรจบในช่วงกลางน�า้ เช่น ล�าเหมอืงกาง ร่องกระแจะ

และล�าคไูหว โดยน�า้แม่ข่าสายหลักจะไหลผ่านต�าบล-

ดอนแก้ว เขตอ�าเภอแม่ริม ไหลต่อไปยังเขตเทศบาล-

นครเชียงใหม่ เทศบาลต�าบลป่าแดด เทศบาลต�าบล-

แม่เหียะ อ�าเภอเมือง จนถึงเขตเทศบาลต�าบล-

สนัผกัหวาน และไหลลงสูแ่ม่น�า้ปิงในเขตต�าบลสบแม่ข่า

อ�าเภอหางดง ในอดตีนัน้ “น�า้แม่ข่า” ได้เอือ้ประโยชน์

อย่างใหญ่หลวงในด้านการระบายน�้าจากเขตเมือง 

สูแ่ม่น�า้ปิง เป็นแหล่งน�า้ใช้เพือ่เกษตรกรรม การอปุโภค

บริโภค และการสัญจรทางน�้า เอื้อต่อวิถีวัฒนธรรม

ของชาวเมืองเชยีงใหม่ (“แผนแม่บทการบรหิารจดัการ

น�้าแม่ข่า”, 2555)

 คลองแม่ข่าน่าจะน�ามาเป็นเรือ่งราวบอกเล่า

เชิงคุณค่า (Story Telling) ในฐานะแหล่งท่องเที่ยว

เชิงประวัติศาสตร์ อีกทั้งสร้างความภาคภูมิใจให้

กับคนในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดส�านึกรักบ้านเกิดและ

ถิ่นพ�านักของประชาชนชาวเชียงใหม่

 คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการพัฒนาเมืองเชียงใหม่

อย่างไร้ทิศทางโดยหน่วยงานภาครัฐ เร่ิมจาก พ.ศ.

2510-2512 มีการตดัถนนซปุเปอร์ไฮเวย์ข้ามแม่น�า้ปิง

ท�าให้พื้นที่หนองใหญ่ เริ่มถูกถมและกลายเป็นท่ีดิน

ของเอกชน พ.ศ. 2525 กรมโยธาธิการ จังหวดัเชยีงใหม่

ท�าการถมหนองให้กลายเป็นถนนรตันโกสนิทร์ ต่อมา

พ.ศ. 2530 กรมโยธาธกิาร จงัหวดัเชยีงใหม่ร่วมกบัเทศบาล

นครเชียงใหม่ตัดถนนอัษฎาธรเพ่ือเชื่อมแจ่งศรีภูมิ

และถนนรัตนโกสินทร์ การถมคลองแม่ข่าส่งผลให้

หนองน�้าใหญ่ในอดีตกลายเป็นเพียงคลองขนาดเล็ก

ที่รองรับการระบายน�้าเสีย การเจริญเติบโตของ

เมอืงเชยีงใหม่โดยเฉพาะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

ท�าให้คลองแม่ข่าถูกท�าลาย มีการรุกล�้าพื้นที่บริเวณ

สองฝั่งคลอง การทิ้งขยะ ระบายน�้าทิ้งจากอาคาร

บ้านเรือนและสถานประกอบการ ท�าให้เกิดสภาวะ

เสือ่มโทรมทางด้านกายภาพ ก่อให้เกดิปัญหาคณุภาพน�า้ 

ที่เน่าเสียอย่างรุนแรงเป็นแหล่งมลพิษทางน�้าและ

ระบบนิเวศน์ของแหล่งน�้าธรรมชาติไม่ได้รับการดูแล

รักษา ล�าน�า้ธรรมชาติจึงขาดหายและไม่มนี�า้ไหลผ่าน

ดังเช่นในอดีต จนไม่สามารถใช้เป็นเส้นทางระบาย

น�้าหลาก สร้างความเสียหายและผลกระทบต่อ

เขตเมืองชั้นในซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจและที่อยู่อาศัย 

(“แผนแม่บทการบริหารจัดการน�้าแม่ข่า”, 2555)  

เนื่องจากในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ซ่ึงเป็นพ้ืนที ่

ที่มีชุมชนเข้ามาอยู่อาศัยอย่างหนาแน่น ก่อเกิดเป็น

ชุมชนแออัดมากกว่า 40 ชุมชน ในจ�านวนดังกล่าว

มีที่ตั้งเรียงรายริมฝั่งคลองแม่ข่าจ�านวน 22 ชุมชน 

(“แม่ข่า..อย่าลมืฉนั”, 2556)  ได้แก่ 1. ชุมชนบ้านท่อ

2. ชุมชนแม่หยวก 3. ชุมชนเมืองลัง 4. ชุมชน

บ้านเอื้ออาทร (ป่าตัน) 5. ชุมชนหมู่บ้านเทียมพร 

6. ชุมชนศรีลานนา 7. ชุมชนหล่ิงกอก 8. ชุมชน

ศรมีงคล 9. ชมุชนพฒันาบ้านกูเ่ต้า 10. ชมุชนหมูบ้่าน

อุ่นอารี 11. ชุมชนชมพูช้างม่อย 12. ชุมชนช่างฆ้อง
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13. ชุมชนระแกง 14. ชมุชนศรทัธาวดัหวัฝาย 15. ชมุชน-

ก�าแพงงาม 16. ชุมชนฟ้าใหม่ประตูก้อม 17. ชุมชน-

ทิพย์เนตร 18. ชุมชนป่าแพ่ง 19. ชุมชนศาลาแดง 

20. ชมุชน 5 ธนัวา 21. ชมุชนศรีปิงเมอืง 22. ชมุชน-

อินทนิล ปัจจัยดังกล่าวนี้ล้วนสร้างปัญหาให้กับ

คลองแม่ข่าทั้งสิ้น

 กานต์ชนก ประกาศวุฒิสาร (2552) ท�าการ

ศึกษากระบวนการประชาสังคมในจังหวัดเชียงใหม่ 

ช่วงเวลาระหว่างปี พ.ศ. 2540-2551 ซึง่เป็นช่วงเวลา

ที่เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนา

ท ้องถิ่นและตรวจสอบการท�างานของภาครัฐ 

อย่างกว้างขวาง โดยศึกษาพฤติกรรมการเคลื่อนไหว

ของกลุม่ประชาสังคม 5 กลุม่ คือ องค์กรกลุ่มเพือ่นร่วมงาน

(POP) ภาคคีนฮกัเจยีงใหม่ ชมรมจกัรยานวนัอาทติย์

เชียงใหม ่  ชาวบ ้านวัดเกต และชุมชนสุ เทพ 

ผลการศกึษาพบว่า การพฒันาท่ีมุ่งเน้นให้เชยีงใหม่เป็น

ศนูย์กลางส่วนภมูภิาค ท�าให้เกดิภาวะความเป็นเมอืง

ของเมอืงเชยีงใหม่ โดยสามารถแบ่งได้เป็น 3 ลกัษณะ

คือ 1) ความเป็นเมืองเชิงพื้นที่ ดังจะเห็นว่าม ี

การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในเขตเมืองอย่างชัดเจน 

โดยเฉพาะความหนาแน่นของพื้นที่อยู ่อาศัยและ

การกระจายตัวของพื้นที่ พาณิชยกรรม อาคารสูง 

กระจัดกระจายอยู ่ ท่ัวไป มีสิ่งปลูกสร ้างต ่างๆ 

อย่างไร้ระเบียบ และการเพิ่มสูงขึ้นของราคาที่ดิน 

ในเขตเมือง 2) ความเป็นเมืองเชิงสังคม กล่าวคือ 

มกีารเพิม่ขึน้ของจ�านวนประชากรและความหนาแน่น 

ตลอดจนกา ร เพิ่ ม ขึ้ น ขอ ง ร าย ไ ด ้ ต ่ อ ป ี ข อ ง

ประชากร 3) ความเป็นเมืองเชิงการเมือง ซ่ึง

เกิดจากนโยบายท้ังจากภาครัฐส ่วนกลางและ

จากหน่วยงานท้องถิ่น ขณะเดียวกันความเป็น

เมือง ดังกล ่ าวก็น� ามาสู ่ป ัญหาของความเป ็น

เมือง กล่าวคือ ปัญหาจากการก�าหนดนโยบาย

ของภาครัฐโดยขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ปัญหาเรื่องความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและ

ส่ิงแวดล้อม ปัญหาช่องว่างทางวัฒนธรรม ปัญหา

ความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจ ส�าหรับการเคลื่อนไหว

ของกลุ่มประชาสังคม พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด

นัน้มเีป้าหมายการท�างานร่วมกนั คือ เพือ่สร้างการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่

ให้เป็นไปอย่างมีทิศทางที่ชัดเจนและสอดรับกับ

ความต้องการของประชาชน โดยการมีส่วนร่วมนั้น

ต้องเป็นการมีส่วนร่วมในการรับรู ้ข้อมูลโครงการ

การพัฒนาต่างๆ อย่างโปร่งใส ชัดเจน มีส่วนร่วม 

ในการน�าเสนอข้อเสนอแนะและร ่วมตัดสินใจ 

(กานต์ชนก ประกาศวุฒิสาร, 2552) ซึ่งกลุ ่ม- 

ประชาสังคมส่วนใหญ่จะท�างานในลักษณะยืดหยุ่น

และเป็นการท�างานในลักษณะของอาสาสมัคร 

หากแต่สามารถทีจ่ะตรวจสอบ ผลกัดัน และแก้ไขปัญหา 

ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาในเมืองเชียงใหม่ ร่วมกับการ

สร้างจติส�านกึร่วมของคนทีอ่าศัยอยูใ่นเมอืงเชยีงใหม่

และเด็กเยาวชนรุ่นหลัง ผลการศึกษานี้มีความเห็น

สอดคล้องกับการศึกษาของยุทธนา วรุณปิติกุล และ 

สุพิดา เริงจิต (2542) ที่ว่า ประชาสังคม จึงหมายถึง

การที่ผู ้คนในสังคมมองเห็นวิกฤตการณ์ หรือรับรู้

ปัญหาสังคมที่ซับซ้อน จึงมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน 

อนัจะน�าไปสูก่ารก่อจติส�านกึ (Civic Consciousness) 

ร่วมกนั รวมตวักนัเป็นกลุม่หรอืองค์กร  (Civic Group)

ไม่ว่าจะเป็นภาครฐั ภาคธรุกจิเอกชน หรือภาคพลเมอืง

ในลักษณะที่เป็นหุ้นส่วนกัน (Partnership) เพื่อ

ร่วมกันแก้ปัญหา หรือ กระท�าการบางอย่างให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ด้วยความรัก ความสมานฉันท์ ความ

เอื้ออาทรต่อกัน ภายใต้การเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย 

(Civic Network) ดังนั้นการท�าให้ผู ้คนตระหนัก

ในสิทธิประโยชน์ของตนเอง เข้าใจถึงการเสียสละ

เสรีภาพบางประการของตนเองเพื่อสันติสุขในสังคม

และมีความรับผิดชอบต่อสังคมจึงเป็นภาระหน้าที่

ของทกุคนในสงัคมซึง่ถอืเป็นพฒันาการทางการเมือง 

 ประเด็นการแก้ปัญหาคลองแม่ข่าด้วยการ 

ใช้อ�านาจรัฐ และกฎหมาย พบว่า ส�านกังานส่ิงแวดล้อม

ภาคที่ 1 ได้ด�าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน�้า

คลองแม่ข่า เมือ่ปี พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2560 

ยงัคงพบว่า คณุภาพน�า้ยงัอยูใ่นสภาพเสือ่มโทรม  ดงันัน้
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ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 1 จึงได้มีการบังคับ

ใช้กฎหมาย โดยมีการติดตามตรวจสอบแหล่งก�าเนิด

มลพิษ จ�านวน 100 แห่ง (จากทั้งหมด 272 แห่ง) 

พบว่า เกือบร้อยละ 50 ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

คุณภาพน�้าทิ้งไม่ได้มาตรฐาน มีการสั่งปรับไปแล้ว 

9 แห่ง รวมเป็นเงนิ 220,000 บาท (ส�านักงานสิง่แวดล้อม

ภาคที่ 1, 2560) พร้อมกันนี้ได้มีข้อเสนอแนะและ

ข้อคิดเห็นว่า ภาคครัวเรือนและชุมชนมีการปล่อย

น�้าเสียออกมากเช่นกัน ทางเทศบาลจ�าเป็นต้อง

จัดให้มีระบบบ�าบัดน�้าเสีย ส่วนมติที่ประชุมสรุปว่า 

1. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปด�าเนินการ

จัดท�าแผนระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว เพื่อแก้ไข

ปัญหาคลองแม่ข่า เข้าสูแ่ผนยทุธศาสตร์จงัหวดัเชียงใหม่

เพื่อเสนอเรื่องต่อไปยังส�านักนายกรัฐมนตรี 2. ให้

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหา

ของภาครฐัในทกุภาคส่วน เพือ่ให้ประชาชนท่ีเกีย่วข้อง

เกิดความเข้าใจตรงกัน  

 วสันต์ จอมภักดี (2561) กล่าวถึงแม่น�้าข่า

ไม่มีออกซิเจน เมื่อ ผศ.ดร.วสันต์ จอมภักดี ประธาน

คณะกรรมการประสานงานอนุรักษ์แม ่ป ิงและ

สิ่งแวดล้อม รายงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ส่วนตัวว่า

เมือ่วนัที ่ 9 มนีาคม พ.ศ. 2561 ได้รบัความอนเุคราะห์ 

จากส�านกังานสิง่แวดล้อมภาคที ่1 ตรวจวดัคณุภาพน�า้

บรเิวณประต ู3 ประตู ด้านทศิเหนอืบรเิวณโรงพยาบาล

ลานนา ประมาณ 500 เมตร ปรากฏว่า ค่าออกซเิจน 

ละลายในน�้ามีค ่า เป ็น 0 ณ บริเวณน�้าแม่ข ่า 

ข้างโรงพยาบาลเซนต์ปีเตอร์ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ 

เป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้ปลาตะเพียนและปลาสร้อย 

ตายจ�านวนมากเพราะเป็นปลาทีไ่วต่อค่าออกซเิจน จงึพอ 

จะสรุปได้ว่า การแก้ปัญหาด้วยการใช้อ�านาจรัฐและ 

กฎหมาย จวบจนปัจจบุนัยังไม่บรรลเุป้าหมาย เพราะ 

ระบบการบ�าบัดน�้าเสียจากผู้ท่ีทิ้งน�้าเสียลงล�าคลอง

ยงัไม่เกิดเป็นรปูธรรม เพราะยงัไม่สามารถหาเจ้าภาพ

ตัวจริงจากหน่วยงานภาครัฐแห่งใดได้เลย เนื่องจาก

ต้องรอทั้งค�าส่ังและงบประมาณจากระบบราชการ

ส่วนกลาง เพราะเท่าทีผ่่านมานัน้เป็นเพยีงการเข้าร่วม

ประชมุอย่างเป็นทางการ สรปุเป็นเอกสาร แต่ยงัไม่มี

ความก้าวหน้า ทั้งที่แนวคิดดังกล่าวเกิดข้ึนมานาน 

กว่า 20 ปีคงเป็นได้เพยีงข้อเสนอแนะเชงิวชิาการจาก

งานวิจัยเท่านั้น 

 นอกจากนี้การแก้ปัญหาคลองแม่ข่าโดย

ระบบราชการส่วนท้องถิน่ ทีต้่องอาศยัองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล-

องค์การบริหารส่วนต�าบล) ทีม่นี�า้แม่ข่าไหลผ่าน ก็ยงั

ไม่สามารถร่วมมอืกนัแก้ปัญหาทัง้ระบบได้เลย ดงันัน้

ใคร่เสนอแนวความคิดว่า การแก้ปัญหาคลองแม่ข่า 

ต้องอาศัยอ�านาจของรัฐบาลผ่านการบูรณาการทั้ง

การบริหารราชการแผ่นดิน (ส่วนกลาง-ภูมิภาค-

ท้องถิน่) จึงน่าจะเป็นค�าตอบทีเ่หมาะสมทีสุ่ด ในการ

แก้ปัญหาที่เรื้อรังยาวนานกว่า 50 ปี เพราะมิเช่นนั้น

ต่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (ซีอีโอ) ที่

ย้ายมาแล้วก็ย้ายไปตามวาระ ก็ไม่สามารถแก้ปัญหา

เชิงบูรณาการได้อย่างแท้จริง คงเป็นแค่ค�าสวยหรู

ส�าหรับประเทศไทยเท่านั้น

 ประเด็นด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ด ้านจิตอาสา จิตสาธารณะในการแก ้ป ัญหา 

ด้านภมูทิศัน์ กลบัโดดเด่นกว่าด้านอืน่ๆ เพราะมองเหน็

เป็นรูปธรรมและได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

มากทีส่ดุ เช่น โครงการความสุขจากพ่อสูผ่นืแผ่นดนิ

“เราท�าความดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาพ้ืนท่ี จังหวัด-

เชียงใหม่ให้เกิดความสวยงาม เป็นการร่วมกัน 

ท�าความด ีเพือ่ถวายเป็นพระราชกศุล เนือ่งในวนัคล้าย

วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

หรือวันพ่อแห่งชาติ อีกท้ังยังเป็นการรับสนอง 

ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร

เทพยวรางกรู ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ให้จัดต้ังโครงการจิตอาสา“เราท�าความดีด้วย

หัวใจ” (“แม่ทัพภาค 3”, 2560) เพ่ือให้จิตอาสา

เหล่านี้ได้ร่วมกันบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่

ต่างๆ บรรเทาความเดอืดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่

ประชาชน ได้น�าก�าลังทหาร ต�ารวจ และจิตอาสา 
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ร่วมกันท�าความสะอาดคลองแม่ข่า พร้อมทั้งรื้อถอน

อาคารบ้านเรือนท่ีรุกล�้าคลองแม่ข่า บริเวณชุมชน

บ้านเอ้ืออาทรป่าตัน อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

เมือ่วนัที ่5 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 และกจิกรรมจติอาสา

พฒันาชุมชนเข้มแขง็ ประชามสุีข โครงการจติอาสา

พระราชทานตามแนวพระราชด�าริ “เราท�าความดี

ด้วยหัวใจ” (MGR Online, 2561) เน้นพัฒนา 

คลองแม่ข่าและล�าน�า้สาขา รวมระยะทาง 8,411 เมตร 

โดยมทีหารในสงักดัมณฑลทหารบกที ่33 กองบิน 41 

ต�ารวจภธูรภาค 5 ต�ารวจตระเวนชายแดน ฝ่ายปกครอง

และจติอาสาเฉพาะกจิจงัหวัดเชยีงใหม่ เข้าร่วมกจิกรรม

กว่า 3,000 คน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก ่

ระยะที ่1 คือการขดุลอก ขยายทางน�า้ พืน้ทีต่�าบลดอนแก้ว

อ�าเภอแม่ริม (ช่วงต้นน�้า) ระยะท่ี 2 คือการพัฒนา

คลองและล�าน�า้สาขา ตัง้แต่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่

ไปจนถึงเขตต�าบลป่าแดด ต�าบลแม่เหียะ (ช่วงกลาง

น�้า) ระยะที่ 3 คือการขุดลอก ขยายทางน�้า พ้ืนท่ี

ต�าบลสันผักหวาน และต�าบลสบแม่ข่า อ�าเภอ-

หางดง (ช่วงปลายน�้า)  เมื่อวันท่ี 21-27 มีนาคม 

พ.ศ. 2561 รวมถึงกิจกรรม “ฮอมปอยแม่ข่างาม” 

ณ บรเิวณคลองแม่ข่า ท่าน�า้ชยัศรีภมู-ิท่าน�า้ศรดีอนไชย

อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ. 2561 โดยมนีายปวณิ ช�านปิระศาสน์ ผู้ว่าราชการ

จงัหวดัเชยีงใหม่ เป็นประธานในพธิเีปิด (ณฏัฐ์ สนินัตา

และ ศศิภา จีระวัฒนาวงศ์, 2561) เกิดจากการ 

มีส่วนร่วมของประชาชน ชมุชน จติอาสาและหน่วยงาน

ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เป็นการช่วย 

ขับเคลื่อนมาตรการปรับปรุ ง ภูมิทัศน ์สองฝ ั ่ ง 

คลองแม่ข่าจากคลองท่ีน�้าเน่าเสียจนถึงข้ันวิกฤติให้

เกิดผลสมัฤทธิท่ี์เป็นรปูธรรมเพือ่พฒันาเป็นแหล่งท่อง

เท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของ

ชุมชนอย่างยัง่ยนื ได้รบัความร่วมมอืจากประชาชนผูม้ี

จติศรทัธา ร่วมบริจาค กล้าไม้ดอก ไม้ประดบั ไม้มงคล 

ไม้หอม ไม้กระถาง กล้าไม้แขวน พรรณไม้ชนิดต่างๆ 

พชืสมนุไพร เมลด็พนัธุพ์ชืผกัสวนครวั อปุกรณ์ท�าสวน

ส�าหรับให้ชาวบ้านปลูกริมคลองแม่ข่า ตลอดจน 

ขอความร่วมมอืประชาชนผูม้บ้ีานเรอืน อาคารร้านค้า

อยูต่ดิคลองแม่ข่า ร่วมกนัปลกูต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดบั

และช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ตกแต่งริมคลองแม่ข่า 

ให้สะอาด สวยงามตลอดทั้งปี จัดเป็นสีสันหนึ่งของ

ฃงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ พ.ศ. 2561 หรือ

งานบุปผชาติ คร้ังท่ี 42 ส่งผลให้เมืองเชียงใหม่เป็น

นครแห่งดอกไม้งาม ตามค�าขวัญ “ดอยสุเทพเป็นศรี

ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงาม นามล�้าค่า

นครพิงค์” ช่วยฟื ้นฟูคลองแม่ข่าซึ่งเป็น 1 ใน

ไชยมงคล 7 ประการของเมืองเชียงใหม่ ให้เป็นแม่น�้า

แห่งไชยมงคล สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

เชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชน

อย่างยั่งยืน 

 ดังน้ันการแก้ปัญหาคลองแม่ข่าเน่าเสีย 

ต้องใช้ท้ังศาสตร์และศิลป์ กล่าวคือ นอกจากการใช้

หลักการทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศน์วิทยา เช่น 

เม่ือพบค่าออกซิเจนละลายในน�้ามีค่า เป็น 0 ต้อง

แก้ปัญหาฉุกเฉิน โดยใช้เคร่ืองกลเติมอากาศมาช่วย

ตามจุดต่างๆ เป็นระยะๆ เช่น กังหันน�้าชัยพัฒนา

จากส�านกังานชลประทาน หรอืกงัหนัตนี�า้แบบชาวบ้าน

ใช้กับบ่อเลี้ยงปลา (วสันต์ จอมภักดี, 2561) ยังต้อง

บูรณาการทางด้านศาสนา ตามแนวทางบวร (บ้าน 

วัด โรงเรียน) ตลอดจนใช้ประเพณีภูมิปัญญาและ

วฒันธรรมท้องถ่ินของล้านนา เพราะความส�าคญัของ

ขนุน�า้แม่ข่า หรือคลองแม่ข่า ไม่ได้เป็นเพียงไชยมงคล

ของเชียงใหม ่เท ่านั้น แต ่ในแง ่ประวั ติศาสตร ์ 

ความเก่าแก่ของเมอืงน่าจะต้องหยบิยกมาเป็นประเดน็ 

ส�าคัญเพื่อสร ้างความผูกพันของชาติพันธุ ์หรือ 

คนบ้านเดยีวกนั อกีท้ังมคีวามส�าคญัในทางยทุธศาสตร์

ในฐานะเป ็นคูเมืองชั้นนอกของเมืองเชียงใหม ่

ทางด้านใต้และตะวนัออก ด้วยเป็นการเพิม่ความมัน่คง 

คั่นกลางอยู ่ระหว่างคูน�้ารอบตัวเวียงกับน�้าแม่ปิง

ในสมัยปลายราชวงศ์มังรายจึงมีการขุดลอกครั้งใหญ่

เช่น ในสมยัท้ายแม่กคุรองเมอืงเชยีงใหม่ (พ.ศ. 2104-

2107) แม้ช่วงสมัยเมืองเชียงใหม่ตกเป็นเมืองขึ้น 

ของพม่า (พ.ศ. 2101-2317) พม่าในฐานะผู้ครอง 
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เมอืงเชยีงใหม่ กไ็ด้ท�าการขดุลอกและปรบัปรงุคลองแม่ข่า

ส่วนหนึง่ ความยาวประมาณ 3 กโิลเมตร โดยเริม่จาก

จุดเริ่มต้นบริเวณวัดไชยศรีภูมิและล�าคูไหวทางด้าน

ตัวของก�าแพงเมืองเชียงใหม่ไปบรรจบกันที่ประตู

ขัวก ้อม (“แม่ข ่า..อย่าลืมฉัน”, 2556) ดังน้ัน 

การสบืสานวฒันธรรมประเพณโีบราณ เช่น “พธิไีหว้ 

สาสืบชะตาน�้าแม่ข่า” เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.

2560 ณ บริเวณคลองแม่ข่าน้อย วัดเทพนิมิต 

บ้านแม่ข่าหมู่ 1 ต�าบลป่าแดด อ�าเภอเมือง จังหวัด-

เชียงใหม่ รวมถึงการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน

ในการพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยพิธีกรรมทางศาสนา 

ปล ่อยปลา น� าชี วิตกลับคืนสู ่ แม ่น�้ าล� าคลอง 

กเ็ป็นอกีหนึง่กศุโลบายท่ีได้ผลดเีช่นกนั และควรจดัขึน้

เป็นประจ�าทุกปี

 พิมลกัลย์ เดชะชัย (2560) รายงานข่าว

เรื่อง หลักสูตรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา

น�้าเสียในแม่น�้าล�าคลอง (คลองแม่ข่า) เป็นหลักสูตร

ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชน เป็น

การจัดกระบวนการเรียนรู ้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน 

(Problem Base Learning) โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

การเรยีนรู ้ อาศยัความร่วมมอืกับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

ผูน้�าชุมชน นักวชิาการ ครภูมูปัิญญา ผูร้บัผลกระทบ

รวมทั้งนักศึกษา กศน. ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์

ปัญหาน�้าเสียในคลองแม่ข่า ร่วมกันหาวิธีการในการ

แก้ไขปัญหา และร่วมกันรับผิดชอบในสิ่งท่ีได้ลงมือ

กระท�า เป็นการสร้างชุมชนแห่งการเรยีนรู ้ เพือ่ต่อยอด

ให้เป็นหลักสูตรในการแก้ไขปัญหาน�้าเสียในแม่น�้า

ล�าคลองทุกแห่ง น�าโดย ว่าท่ีร้อยตรี ดร.เอกพจน์ 

เกษมกลุทรพัย์ ผูอ้�านวยการศนูย์การศกึษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยอ�าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ทั้งนี้หลักสูตรท้องถิ่นเรื่องการแก้ไขปัญหาน�้าเสีย

ในแม่น�้าล�าคลอง (คลองแม่ข่า) สามารถน�าไปใช้ได้

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยนักเรียน

สามารถเรียนรู ้ได้ตามหลักสูตรและมีผลการเรียน

เป็นไปตามความคาดหวังของหลักสูตร (พิมลกัลย์

เดชะชยั, 2560) นบัเป็นอกีหนึง่โครงการทีน่่าจะเป็น

แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ เพราะการสร้างจิตส�านึก 

ปลกูฝังความรบัผดิชอบต่อสงัคม หวงแหนในทรพัยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส�านึกรักท้องถิ่น

ย่อมเกดิขึน้ได้จากการปลกูฝังกระบวนการคดิ วเิคราะห์

ผ่านการเรียนรู้ ไม่ว่าจะอยู่ในระบบหรือนอกระบบ

การศึกษาก็ตาม สอดคล้องกับกรมส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม (2550) ได้พัฒนาโครงการอีโคสคูล 

(Eco-school Project) ข้ึน ตลอดจนจัดท�าเกณฑ์

และตัวชี้วัดโรงเรียนส่ิงแวดล้อมศึกษาตามหลักการ

การศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Education 

for Sustainable Development: ESD) เพื่อเป็น

แนวทางเบื้องต้นในการส่งเสริมการด�าเนินงาน 

ด้านสิง่แวดล้อมศึกษาของโรงเรยีนในประเทศไทย และมี

กรอบการท�างานที่เน้นให้โรงเรียนได้วิเคราะห์และ

พัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนท้ังระบบไปสู  ่

การใช้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมากข้ึน 

แต่ทั้งนี้โรงเรียนควรค�านึงถึงปัจจัยสนับสนุนการ

เป็นโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาและปัจจัยสนับสนุน 

จ า กชุ ม ชนด ้ ว ย เ พ ร า ะมี ค ว ามแตกต ่ า ง กั น 

ตามสภาพแวดล ้อมของโรง เรี ยนและชุมชน 

แต ่ต ้องอยู ่บนพื้นฐานของการท�างานร ่วมกัน 

และเน ้นการมีส ่วนร ่วมระหว ่างโรงเรียนและ

ชุ มชน เพื่ อประ โยชน ์ ในการพัฒนาโรง เรี ยน

และชุมชน ให้สามารถอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 

ในอนาคต ซ่ึงคล้ายคลึงกับแนวทางการพัฒนาโรงเรียน

ส่ิงแวดล ้อมศึกษาเ พ่ือการพัฒนาอย ่างยั่ งยืน 

ในต่างประเทศหลายๆ ประเทศ เช่น ประเทศ- 

ออสเตรเลยี เป็นต้น (Eulefeld, 1995; Logomasini, 

2008; Schleicher, 2004; Australian Government 

Department of the Environment and 

Heritage, 2006) ซึ่งพบว่าการวางยุทธศาสตร์

ด ้ า นกา รด� า เ นิ น ง าน ส่ิ ง แวดล ้ อม ศึกษาของ

รัฐบาลออสเตรเลียตะวันตก ได ้มีการก�าหนด
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แนวทาง/นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา เริ่มตั้งแต่

การก�าหนดนิยามค�าว่าสิ่งแวดล้อมศึกษา ก�าหนด

นโยบายเป้าหมายและหลักการด้านสิ่งแวดล้อม

ศึกษารูปแบบการประเมินติดตามและการรายงาน
ผลการด�าเนินงาน โดยมีการวางแผนการด�าเนินงาน
แบ่งเป็น 5 แผนงาน ได้แก่ 1) กระตุ้นเพื่อสร้าง
ความร่วมมือและการมีส่วนร่วม 2) สร้างแกนน�า 
ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยภาครัฐ 3) การจัดระบบ
การเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาในระบบโรงเรียน  
4) พัฒนาชุมชนเพื่อให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
การป้องกันสิ่งแวดล้อม 5) สร้างเครือข่ายในระบบ
อุตสาหกรรมและระบบเศรษฐกิจ (Government 
of Western Australia, 2004) 
 สรปุได้ว่าการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จะเป็น
รูปธรรมได้นั้น นอกเหนือจากวิสัยทัศน์ของผู้น�า 
ทั้งระดับรัฐบาล ระดับท้องถิ่น  งบประมาณ รวมถึง
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม 
ตลอดจนการเอาจริงเอาจังของเจ้าหน้าที่รัฐ ปัจจัย
ส�าคัญที่สุดคือ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
(Participation) ในรปูแบบประชาสังคม (Civil Society)
ตลอดจนการปลูกฝังจิตส�านึกของเด็กและเยาวชน 
เรือ่งสิง่แวดล้อม จะน�าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า
อย่างยั่งยืน โดยการน�าวิถีชีวิตคนเมือง วัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์ล้านนา มาประยุกต์ใช้ในการ
สร้างพลัง (Empowerment) จนเกิดกระบวนการ
ทางสังคมที่ส่งเสริมให้บุคคล องค์กร และชุมชน มี
ความเป็นตัวของตัวเอง (อัตลักษณ์) สามารถเลือก
และก�าหนดอนาคตของชุมชนเองได้ จนก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบบใหม่ (New Social 
Movement) นั่นเอง

เอกสารอ้างอิง
กรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดล้อม. (2550). คูม่อืโรงเรยีน
 ส่ิงแวดล้อมศกึษาเพือ่การพฒันาอย่างย่ังยืน.
  กรุงเทพฯ: ผู้แต่ง.

กองบรรณาธิการ วอยซ์ทีวี. 2555. โครงการบ�าบัด
 น�้าเสียแม่น�้าสิงคโปร์-อ่าวคัลลัง. สืบค้น
 เมือ่ 10 มนีาคม 2561, จาก https://www.
 voicetv.co.th/read/57241
กานต์ชนก ประกาศวุฒิสาร. 2552. การเคลื่อนไหว
 ของประชาสังคมในเมอืงเชียงใหม่ต่อประเดน็
 ปัญหาที่เกิดจากความเป็นเมืองระหว่างปี 
 พ.ศ. 2540-2551. วารสารสังคมศาสตร์, 
 21(1): 171-213.
กิตติ ล่ิมสกุล. 2552. เส้นทาง OTOP สู่ OVOP 
 เคลด็ลบัสู่ความส�าเรจ็. สบืค้นเมือ่ 20 มนีาคม
 2561, จาก http://redcyberkid.blogspot.
 com/2009/12/otop-ovop.html?m=1
คนเชียงของแห่ลงชื่อค้านระเบิดแก่งแม่น�้าโขง ร่วม
 ปักธงชัยงาน ฮอมบุญ ฮอมปอย. 2560. 
 ข่าวสด. สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2561, 
 จาก https://www.khaosod.co.th/
 around-thailand/news_208499 
ครีนพ์. 2560. สรุปพ่ีตูน โครงการก้าวคนละก้าว 
 กับก้าวแสนยิ่งใหญ่ที่มอบความสุขให้คน
 ไทยกับ 55 วัน 1,200 ล้านบาท. สืบค้น
 เมื่อ 10 มีนาคม 2561, จาก https://
 www.mangozero.com/big-step-of-p-
 toon-in-kao/
ไชยรตัน์ เจรญิสนิโอฬาร. 2545. ขบวนการเคลือ่นไหว
 ทางสังคมรูปแบบใหม่. กรุงเทพฯ: วิภาษา.
ณัฏฐ์ สินันตา, และ ศศิภา จีระวัฒนาวงศ์. 2561. 
 ชาวเชยีงใหม่จดังานบญุ ฮอมปอยแม่ข่างาม
 พัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าอย่าง
 ยั่งยืน. สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2561, จาก 
 http://region3.prd.go.th/ct/news/
 viewnews.php?ID=180204215525
ทรงพจน์ สภุาผล. 2559. อนิเดยีทุม่เงนิลงทนุโครงการ

 “นะมามิ คงคา” ฟ้ืนฟทู�าความสะอาดแม่น�า้
 ศกัดิสิ์ทธิ.์ สืบค้นเมือ่ 20 พฤษภาคม 2561,
 จาก https://www.voathai.com/a/india-
 ganges-pollution/3419375.html



144 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

นภาพร สุวรรณศักดิ์. 2555. ฮอมก�ากึ๊ด ฮอมผญา 

 คนพะเยาจัดการตนเอง. สืบค้นเมื่อ 10  

 กุมภาพันธ์ 2561, จาก http://www.

 codi.or.th/index.php/2015-08-03-16-

 12-18/7910-2012-03-19-08-57-04
แผนแม่บทการบรหิารจดัการน�า้แม่ข่าแบบบรูณาการ.
 2555. สบืค้นเมือ่ 10 กมุภาพนัธ์ 2561, จาก
 http://cendru.eng.cmu.ac.th/maekha/

 canal-management-masterplan

พมิลกลัย์ เดชะชยั. 2560. กศน.อ�าเภอเมอืงเชยีงใหม่

 จัดเสวนาพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น. สืบค้น

 เมื่อ 10 มีนาคม 2561, จาก http://www.

 prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.

 php?ID=170707170009

มณี พยอมยงค์. 2537. ประเพณีสิบสองเดือน

 ล้านนาไทย. เชียงใหม่: ส.ทรัพย์การพิมพ์.

มาซาชิ โยชิโมโต. 2558. โอซากา เมืองแห่งสายน�้า 

 ล�าคลอง และของอร่อย. สืบค้นเมื่อ 20 

 มีนาคม 2561, จาก https://www.jnto.

 or.th/japanstory/Okawa_River.php

แม่ข่า..อย่าลมืฉนั. 2556. นติยสาร Compass สบืค้น

 เมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2561, จาก http://

 www.compasscm.com/viewissue.

 php?id=211&lang=th&issue=122

แม่ทัพภาค 3 ลุยรื้อบ้านเรือนรุกล�้าคลอง!. (2560). 

 นิว 18. สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2561, จาก 

 http://www.newtv.co.th/news/8712

ยุทธนา วรุณปิติกุล, และ สุพิดา เริงจิต. 2542. ส�านึก

 พลเมือง: ความเรียงว่าด้วยประชาชนบน

 เส้นทางประชาสังคม. กรุงเทพฯ: มูลนิธิ

 การเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม.

วสันต์ จอมภักดี. 2561. แม่น�้าข่าไม่มีออกซิเจน 

 [Facebook]. สืบค้นเมื่อ 9 มีนาคม 2561, 

 จาก https://www.facebook.com/pro

 file.php?id=100008010646604&sk=p

 hotos&collection_token=100008010

 646604%3A2305272732%3A69&set=

 a.2079665175643817&type=3

วี-รีฟอร์เมอร์. 2556. มองคลองชองเกซอนแล้ว

 ย้อนดูตัว บทเรียนการปฏิรูปเมืองจากโซล

 ถงึกรุงเทพมหานคร. สบืค้นเมือ่ 20 มนีาคม

 2561, จาก http://v-reform.org/v-report/

 cheonggyecheon-project-city-reform/

สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์. 2558. คลองชองเกซอน 

 รื้อทางด่วนพลิกน�้าเน่าให้เป็นแหล่งพัก

 ผ่อนกลางกรุงโซล. สืบค้นเมื่อ 20 มีนาคม 

 2561, จาก https://www.creativemove.

 com/creative/cheonggyecheon/

ส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การ

 มหาชน). 2554. โครงการเมืองสร้างสรรค์: 

 คลองชองเกซอน. สืบค้นเมื่อ 20 มีนาคม 

 2561, จาก http://archive.is/CJv5e

ส�านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่). 2560. 

 กิจกรรมของเรา. สืบค้นเมื่อ 6 มีนาคม 

 2561, จาก http://www.reo01.mnre.

 go.th/th/news/detail/3642

ส�านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย

 เชียงใหม่. 2552. ต�านานเมืองเชียงใหม่. 

 สบืค้นเมือ่ 10 กมุภาพนัธ์ 2561, จาก http://

 www.lannacorner.cmu.ac.th/lanna

 2014/article.php?id=00366&group=1



145ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2561

อนุชาติ พวงส�าลี, (บรรณาธิการ). 2543. ทิศบ้าน

 ทางเมือง: บนเส้นทางประชาสังคมไทย. 

 กรุงเทพฯ: สถาบันการเรียนรู้และพัฒนา

 ประชาสังคม.

อนชุาติ พวงส�าล,ี และ กฤตยา อาชวนจิกลุ, (บรรณาธกิาร).

 2542. ขบวนการประชาสังคมไทย: ความ

 เคลือ่นไหวภาคพลเมอืง. นครปฐม: โครงการ

 วจิยัและพฒันาประชาสงัคม คณะสิง่แวดล้อม

 และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.   

อารี เลิศแสนพร. 2555. จิตสาธารณะ: มิติการ

 ปลูกฝังจิตส�านึกในนักสวัสดิการสังคม

 รุ่นใหม่. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหัวเฉียว.

เอม็จอีาร์ ออนไลน์. 2561. ชาวเชยีงใหม่รวมพลงัพัฒนา

 คลองแม่ข่าตามโครงการจติอาสาพระราชทานฯ

 เราท�าความดีด้วยหัวใจ. สืบค้นเมื่อ 20 

 มีนาคม 2561, จาก https://mgronline.

 com/local/detail/9610000028303

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย. 2560. 

 Social Movement คืออะไร? ท�าไมถึง

 ส�าคัญ?. สืบค้นเมื่อ 10 มีนาคม 2561, 

 จาก https://www.amnesty.or.th/

 latest/blog/47

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ ่น. 

 2560. ถนนสายเล็กๆ เลียบคลองโอตารุ

 คอืแหล่งช้อปป้ิงยอดนยิมของเมอืงโอตาร.ุ

 สบืค้นเมือ่ 20 มนีาคม 2561, จาก https://

 www.jnto.or.th/activities/all-around-

 japan/9-shopping-area/otaru/ 

Australian Government Department of the 

 Environment and Heritage. 2006. 

 Education for sustainable Development

 in the Asia-Pacific. Environment and

 School Initiatives, 2(8): 128-129.

Cheonggyecheon, Seoul, South Korea. 2005.

 Retrieved March 20, 2018, from http://

 www.greeninfrastructurenw.co.uk/

 climatechange/doc.php?docID=243

Eulefeld, G. 1995. Environmental education 

 in the federal republic of Germany. 

 History of European Ideas, 21(1): 17-29.

Government of Western Australia. 2004. 

 Environmental education strategy 

 and action plan. Perth: Department 

 of Environment. 

Jaiswal, R. K.  2007: Ganga Action Plan – A 

 critical analysis, working paper, 49 

 p.(2018, May 20) Retrieved May 30,

 2018, from http://www.ecofriends.

 org/main/eganga/images/Critical%20

 analysis%20of%20GAP.pdf

Lee, S. 2006. Water and development in 

 China: The political economy of 

 Shanghai water policy Vol. 6. 

 Singapore: World Science.

Logomasini, A. 2008. Environmental education

 competitive enterprise institute. 

 Competitive Enterprise Institute. 

 Retrieved May 30, 2018 from https://

 cei.org/PDFs/environmentalsource2nd

 edition.pdf

Schleicher, K. 2004. Trends and Current State

 of Environmental Education in 

 Germany. Journal of Environmental

 Education Research, 10(2): 230-250.


