รายงานผลการดาเนินการ
ประเด็นที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหา
1. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
คลองแม่ข่าเป็นคลองโบราณสายหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ มีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร เป็นหนึ่งใน
ชัยภูมิสาคัญ ที่พญามังรายทรงเลือกที่จะสร้างเมืองเชียงใหม่เมื่อกว่า 700 กว่าปีที่แล้วทาหน้าที่ เสมือนเป็น
คูเมืองชั้นนอกที่โอบล้อมตัวเมืองเสมือนเป็นเครื่องกีดขวางทางรรรมชาติป้องกันการรุกรานจากข้าศึกให้แก่เมือง
เชียงใหม่ และยังเป็นคลองประวัติศาสตร์ซึ่งเป็น 1 ใน 7 ชัยมงคลของการสร้างเมืองเชียงใหม่ คลองแม่ข่าเป็น
แหล่งน้าสาคัญต่อการดารงชีวิตของประชาชนที่อาศัย อยู่ตลอดแนวลาน้า น้าในคลองแม่ข่าถูกนามาใช้ในการ
อุปโภคและบริโภคภายในครัวเรือน ใช้ในการเกษตรและอุตสาหกรรม และเป็นเส้นทางระบายน้าล้นลงสู่แม่น้า
ปิงเพื่อป้องกันน้าท่วมในตัวเมือง แต่ในปัจจุบันผลอันเกิดจากภาวะโลกร้อนทาให้น้าในคลองแม่ข่าแห้งขอด
รวมทั้ งการเปลี่ ยนแปลงทางสั งคม วัฒ นรรรม การดารงชีวิตของชุมชน และความทั น สมั ยทางเทคโนโลยี
ที่พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมาก ความเจริญได้เข้ามาอย่างรวดเรจว การคมนาคมทางรถมาแทนการคมนาคมทาง
น้า จากท่าเรือหน้าบ้านกลายเป็นหลังบ้าน เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมมองไม่เหจนความจาเป็นที่จะดูแลหลังบ้าน
ให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามหมือนหน้าบ้าน ทาให้ ผู้คนหันหลังเลิกให้ความสนใจไม่ดูแลเอาใจใส่คลองแม่ข่า
ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นดั่งสายน้าแห่งชีวิต อีกทั้งการขยายตัวและพัฒนาเมืองอย่างไร้ระบบ การขยายตัวของชุมชน
ทาให้ประชากรมีจานวนเพิ่มมากขึ้น เกิดสถานประกอบการหลากหลายรู ปแบบในชุมชนเมือง ก่อให้เกิดเป็น
ชุมชนแออัดหลายชุมชนซึ่งมีจานวนไม่น้อยกว่า 40 ชุมชน ภายในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และร่วมกัน
ทิ้งกากของเหลวที่เน่าเสียแล้วภายหลังจากการอุปโภคและบริโภค ลงในคลองแม่ข่าซึ่งกลายเป็นทางระบายน้า
ของเมืองโดยปริยายเช่น ตลาดสด อีกทั้งมีชุมชนที่ตั้งเรียงรายอยู่ริมสองฝั่งคลองแม่ข่า จานวนกว่า 30 ชุมชน
กจทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลและปล่อยน้าเสีย จากครัวเรือนและน้าที่ปนเปื้อนอุจจาระและปัสสาวะอีกทั้งทิ้งขยะและ
สิ่งปฏิกูล สิ่งโสโครกเศษวัสดุสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว เช่น เฟอร์นิเจอร์ เตียงนอน ฟูกที่นอน โถส้วมชัก โครกฯลฯ
ด้วยปริมาณที่มากจนเกินขีดความสามารถที่แหล่งน้ารรรมชาติจะรองรับและปรับตัวได้ทัน ทาให้คลองแม่ข่า
มีคุณ ภาพเลวลง และในที่ สุ ดกลายเป็ นน้าเน่าเสีย ระบบนิเวศเสียสมดุลสัตว์น้าไม่สามารถดารงชีวิตอยู่ได้
เนื่องจากเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคและอุดมไปด้วยราตุอาหารของพืชน้าทาให้เกิดผักตบชวาขึ้นปกคลุมหลาย
พื้นที่ เหล่านี้ก่อให้เกิดการอุดตันเกิดภาวะน้านิ่งเพราะน้าไม่สามารถไหลไปไหนได้จึงเกิดการวิกฤติการเน่าเสีย
อย่างหนัก ซึ่งจากผลการตรวจคุณ ภาพน้าของกรมควบคุมมลพิษ ได้สารวจเมื่อปี 2560 พบว่าคุณ ภาพน้า
โดยรวมอยู่ ในเกณฑ์ เสื่ อ มโทรมมากไม่ ได้ ค่ า มาตรฐาน ค่ า ความสกปรกในรูป บี โอดี (BOD) มี ค่ า ระหว่ า ง
4.58 – 8.39 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งบ่งชี้ถึงคุณภาพของน้าคลองแม่ข่าเข้าสู่ภาวะวิกฤติอย่างรุนแรง
เนื่องจากคลองแม่ข่าถูกลดระดับความสาคัญ จากคลองประวัติศาสตร์ เป็นแค่คลองระบายน้า กลายเป็น
แหล่งรวมของเชื้อโรคและเป็นแหล่งเพาะพันรุ์ยุง ไม่สามารถใช้เป็นแหล่งน้าในการดารงชีวิตยามหน้าแล้งอีกทั้ง
หน้าฝนกจท าให้น้าทะลักเข้าท่วมบ้านเนื่องจากมีขยะอุดตันระบายน้าไม่ทัน มีผลกระทบต่อ คุณ ภาพชีวิตของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงดังกล่าวเป็นอย่างมากทั้งทางด้านกายภาพ อันได้แก่ ขาดการ
ดูแลทางด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม ประชาชนในชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มเดจกและผู้สูงอายุเนื่องจากเป็น
กลุ่มที่มีความต้านทานโรคต่า สุขภาพไม่แขจงแรงเจจบป่วยบ่อยครั้ง ต้องทนสูดดมกลิ่นเน่าเหมจนเหล่านั้นมาเป็นเวลานาน
และมีอาการเจจบป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ มีภาวะภูมิแพ้ โดยเฉพาะเวลากลางคืนน้าจะส่งกลิ่นเหมจนอย่าง
รุนแรงส่งผลให้รู้สึกวิงเวียนศีรษะ หน้ามืด จนต้องเรียกเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้รับไปส่งรักษาพยาบาลด้วยกันหลายครั้ง อีก
ทั้ งต้ องระวั งไม่ ให้ ถู กยุ งกั ดเพราะอาจจะเกิ ดโรคที่ มี ยุ งเป็ นพาหะเช่ นไข้ เลื อดออกอาจรุ นแรงถึ งแก่ ชี วิ ต อี กทั้ ง

มีเหตุการณ์ที่ร้ายแรงและสะเทือนใจเป็นที่สุดได้มีชาวบ้านประสบอุบัติเหตุขับรถจักรยานยนต์ตกลงไปในคลองแม่ข่า
แล้วสาลักน้าในคลองได้เข้ารับการรักษาพบว่าปอดติดเชื้อและเสียชีวิตลงในเวลาต่อมา เหล่านี้ล้วนทาให้ส่งผลต่อภาวะ
คุกคามจิตใจสุขภาพจิดไม่ดี เกิดอารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียว มีความเครียดวิตกกังวลสูงมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ต่า ไม่มี
สัมพันรภาพที่ดีในสังคม ไม่มีอารมณ์ขัน ไม่มีทัศนคติในทางบวก ไม่มีการยิ้มแย้มแจ่มใส ต้องทนทุกข์เวทนา ท้อแท้
หมดหวังเหนื่อยหน่าย ไม่มีวันไหนที่มีความสุขเลย สุดท้ายอาจเกิดภาวะซึมเศร้า และในกลุ่มเดจกที่เป็นอนาคตของชาติ
จะต้องเติบโตในท่ามกลางสภาพแวดล้อมดังกล่าวอาจจะเกิดปัญหาทางสังคมตามมาในอนาคต

1.2 แสดงและอธิบายถึงขั้นตอน/กระบวนการเดิม ก่อนมีการพัฒนาว่าเป็นอย่างไร
ไม่ใช่ว่าไม่มีการแก้ปัญหาคลองแม่ข่า มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนและชุมชน ทั้งนี้คลองแม่ข่าอยู่ในความ
รับผิดชอบของ เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เข้าดาเนินการแก้ไขปัญหาด้วยการ เกจบขยะบนพื้นผิวน้า กาจัดวัชพืช
ลอกคลองแม่ข่า อีกทั้งได้ร่วมกันรณรงค์แก้ปัญหาคลองแม่ข่า หลากหลายวิรี อีกทั้งได้รณรงค์จัดกิจกรรมต่างๆเช่น
“โครงการรินน้าใจ คืนน้าใสให้คลองแม่ข่า” และการแก้ไขปัญหาเหล่านี้เป็นการดาเนินการแบบไม่ครบวงจร ทาให้
เหตุการณ์น้าเน่าเสียกลับมาในระยะเวลาอันสั้น เป็นลักษณะนี้ซ้าไปซ้ามาเป็นเวลานานหลายปี ทาให้ประชากรใน
ชุมชนกว่า 30 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านท่อ ชุมชนแม่หยวก ชุมชนช้างม่อยฯลฯ เกิดการท้อแท้สิ้นหวังและคิดว่า
คลองแม่ข่าซึ่งเป็นคลองประวัติศาสตร์คงไม่มีทางกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเหมือนในอดีตได้เหมือนเดิม
1.3 ปัญหามีขอบเขตหรือผลกระทบในระดับใด เช่น ระดับพื้นที่ หน่วยงาน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ เป็น
ต้น โปรดอธิบายข้อมูลประกอบ รวมทั้งระบุประชาชนหรือผู้รับบริการที่ได้รับผลกระทบ (เป็นใคร จานวนเท่าใด)
ประชากรในชุมชนกว่าแสนคน เจจดหมื่นกว่าหลังคาเรือน ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการเมืองอย่าง
ไม่เป็นระบบ ขาดการดูแลรักษาแหล่งน้าลาคลองสารารณะ ไม่มีการบริหารจัดการกับการปล่อยน้าเสียหรือสิ่ง
ปฏิกูลลงในคลองแม่ข่าทั้งๆที่มีกฏหมายกฎระเบียบข้อบังคับ เกิดการเพิกเฉยของอานาจรัฐเอื้อประโยชน์ให้มี
การละเมิด ในส่วนของประชากรในชุมชนหรือสถานเอกชนขาดจิตสานึกเหจนแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่า
ประโยชน์ส่วนรวม ร่วมกันทาให้เกิดปัญหาขยายในวงกว้างจนถึงระดับประเทศ เนื่องจากประชากรในชุมชน
ต้ อ งเผชิ ญ หน้ ากั บ การวนเวีย นอยู่ ในความทุ ก ข์ ไม่ ว่าจากขาดแหล่ งน้ าอุ ป โภคในหน้ าแล้ งและเกิ ด ท่ วมขั ง
ในหน้าฝน รวมทั้งภาวะน้าเน่าเสียตลอดลาคลองกว่าสามสิบกิโลเมตรเป็นแหล่งรวมเชื้อโรคทาให้คุณภาพชีวิต
ตกต่าเกินเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจ ก่อให้เกิดปัญหาสังคมและความมั่นคงสั่นคลอน ประชาชนไม่มีความสุข
สวนทางกับเป้าหมายยุทรศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีสุข”
ประเด็นที่ 2 แนวทางการแก้ไขปัญหาและการนาไปปฏิบตั ิ/โอกาสในการพัฒนา
2. อธิบายแนวคิด/นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา หรือโอกาสในการพัฒนาจากปัญหา โดยเน้นแนวคิด/นวัตกรรมที่
มีความแตกต่างจากหน่ วยงานอื่น ๆ หรือหน่ วยงานในสั งกั ดเดี ยวกันแต่ต่ างพื้ นที่ รวมถึงแสดงขั้ นตอนการ
ปรับปรุงหรือพัฒนาที่แตกต่างจากข้อ 1.2

นโยบายของผู้ บั ญ ชาการทหารสู งสุ ด (ผบ.ทสส.) “ทหารต้ องอดทน ในสิ่ งที่ ผู้ อื่ นอดทน ได้ ยาก
ทหารต้องเสียสละ ในสิ่งที่ผู้อื่นเสียสละได้ยาก”รวมทั้ง แนวคิดของผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการ
กองทัพไทย (ผบ.นทพ.บก.ทท.) ได้กล่าวว่า “ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา” อีกทั้งภารกิจหลักของ สานักงาน
พัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (สนภ.3) ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนและ
พื้นที่ที่มีปัญหาความมั่นคงของจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ให้มีภูมิคุ้มกันและมีคุณภาพชีวิต มีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการ
ประกอบอาชีพสุจริต สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
เกิดความเชื่อมั่น ศรัทรา และไว้วางใจต่อหน่วยทหาร เกิดความหวงแหนผืนแผ่นดินของตน มีความรักชาติ เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และพร้อมให้ความร่วมมือกับกองทัพไทยในการสนับสนุนงานการพัฒนาประเทศ สร้างสภาพแวดล้อมที่
เกื้อกูลต่อการป้องกันประเทศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ นอกเหนือจากภารกิจหลักแล้ว หน่วยทหารยังได้รับการปลูกฝังให้
ช่วยเหลือประชาชนด้วยใจ ไม่ใช่การทาตามหน้าที่ และยืนหยัดเคียงข้างประชาชน เมื่อประชาชนมีความทุกข์ มีความ
เดือดร้อน หน่วยทหารจะเพิกเฉยมิได้ จะต้องมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละและพยายามขจัดความทุกข์ ความเดือดร้อนนั้นของ
ประชาชนให้ หมดสิ้ นไป เมื่ อ พล.ต. อภิ สิ ทริ์ นุ ชบุ ษบา ผอ.สนภ.3 ฯ ในขณะนั้ น ได้ รั บทราบปั ญหาของประชาชน
ในพื้นที่จากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในห้วงเวลานั้น ได้ปรึกษาหารือและขอความอนุเคราะห์จากกองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) ผ่านสนภ.3 นทพ. ให้เป็นผู้ช่วยแก้ปัญหาที่ยืดเยื้อมานาน เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ ความเดือดร้อน
ของประชาชนในพื้นที่ ให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นและประชาชนมีคุณภาพชีวิต จึงได้รีบตอบรับและจัดกาลังพลเข้าสารวจ
พื้นที่เพื่อแสวงหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาและถอดบทเรียนเพื่อขจัดปัญหานั้นให้หมดสิ้นไปอย่างแท้จริง โดยที่ปัญหาจะ
ไม่ย้อนกลับมาเป็นวงจรซ้าซากอีกต่อไป และได้จัดทาแผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาว โดยใช้แผนยุทรการ “เปลี่ยนน้า
เสียเป็นน้าดี”มีเป้าหมายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนการขาดแคลนน้าเพราะไม่มีแหล่งสารองน้า รวมทั้งป้องกันและบรรเทา
อุทกภัยน้าท่วม ตัวชี้วัดสภาพลาน้าไม่ตื้นเขินจากเศษขยะปฏิกูลที่หมักหมมและวัชพืชขึ้นปกคลุม ด้วยการขุดลอกคูคลอง
กาจัดวัชพืชซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดการอุดตันการระบายน้าไม่ดีและทาให้น้าเน่าเสีย สอดคล้องกับยุทรศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง เป้าหมาย ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีสุข มีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
ระยะสั้น กลยุทร์ “ไม่มีอะไรที่เราทาไม่ได้ ” กาจัดสาเหตุต้นตอของการเกิดน้าเน่าเสียโดยการถอนรากถอน
โคลนไม่ ใช่ เอาแต่ เศษขยะที่ ล อยอยู่ เหนื อ น้ าเท่ า นั้ น เพื่ อ ท าให้ น้ าที่ เน่ า เสี ย เป็ น น้ าสะอาดทั้ ง ล าคลอง
ด้วยการทางานแบบบูรณาการ
1. สร้างความเข้าใจ ด้วยการศึกษาวิถีชีวิตและลงสารวจพื้นที่ สองฝั่งคลองรวมทั้งปรึกษาหาข้อมูลจาก
ผศ.ดร.วสั น ต์ จอมภั ก ดี ประรานคณะกรรมการประสานงานอนุ รั ก ษ์ แ ม่ ปิ ง และสิ่ ง แวดล้ อ ม (คอปส.)
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ซึ่ งเป็ น ผู้ เชี่ ย วชาญและอุ ทิ ศ ตนรณรงค์ ก ารแก้ ไขน้ าแม่ ข่ ามาเป็ น เวลานานหลายปี
ทั้งนีเ้ พื่อศึกษาเกจบรวบรวมข้อมูลสภาพทางกายภาพของคลองแม่ข่าให้ได้มากที่สุด
2. สร้ า งเสริ ม กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนและผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ในพื้ น ที่ ประกอบด้ ว ยชุ ม ชน
หน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระจัดการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการและ
รับฟังความคิดเหจน รวมทั้งชี้แจงให้ความรู้ทาความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อรวบรวมแนวคิดข้อเสนอแนะของ
ประชาชนและทุ ก ภาคส่ ว น มาร่ ว มในการวางแผนการด าเนิ น งาน อี ก ทั้ งสอดคล้ อ งกั บ เจตนารมณ์ ข อง
รัฐรรรมนูญ โดยการให้โอกาสประชาชนเป็นฝ่า ยตัดสินใจกาหนดปัญหาความต้องการดารงชีวิตได้ด้วยตนเอง
ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามความจาเป็นอย่างมีศักดิ์ศรี
3. เมื่อได้ศึกษาข้อมูลทางกายภาพของคลองแม่ข่าอย่างละเอียดแล้วมาวางแผนการปฏิบัติงาน
4. วิเคราะห์ผลกระทบจากการดาเนินงานและหาแนวทางการจัดการผลกระทบ
5. ส่ งมอบโครงการให้ จั งหวัด หลั งจากได้ ด าเนิ น การแล้ วเสรจจ เป็ น ช่ ว งๆ รวมทั้ งมี ก ารตบแต่ งภู มิ ทั ศ น์
เพิ่มความสวยงามตลอดลาคลอง ทั้งนี้จะแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนได้ต้องมีระบบการบริหารจัดการรองรับที่ดีของ
หน่วยงานของรัฐ เพราะมีโครงสร้างระบบงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน

ระยะยาว กลยุทร์ “เปลี่ยนวิรีคิดชีวิตเปลี่ยน” ด้วยการปลูกจิตสานึกให้กับประชาชนในชุมชน โดยการเฝ้าระวัง
ช่วยกันสอดส่อง ดูแล เป็นหูเป็นตา ไม่เพิกเฉย ไม่นิ่งนอนใจ พร้อมทั้งร่วมกันกดดันให้ประชาชนที่ละเลยขาดความใส่ใจ
ในกฏกติกาชุมชน ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ถูกต้องและดีงามตามความต้องการของชุมชน รวมทั้ง สร้าง
เครือข่ายเป็นจิตอาสาพัฒนา และเสริมสร้างจิตสานึกให้แก่เยาวชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคลองแม่ข่า
3. แสดงและอธิบายถึงขั้นตอน/กระบวนการให้บริการหลังปรับปรุง/พัฒนา ว่าเป็นอย่างไร รวมถึงอธิบายวิธีการ
นาไปปฏิบัติ ว่ามีกระบวนการหรือขั้นตอนอย่างไร มีกลุ่มหรือภาคส่วนใดเข้ามาเกี่ยวข้องในขั้นตอนใดบ้าง อย่างไร
แผนปฏิบัติการระยะสั้น มีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
1. สร้างความเข้าใจ ด้วยการศึกษาวิถีชีวิตและลงสารวจพื้นที่สองฝั่งคลองเพื่อเกจบรวบรวมข้อมูลสภาพทาง
กายภาพของคลองแม่ข่า พบว่าสภาพคลองมีหลายช่วงบางช่วงเลจกและแคบคดเคี้ยว บางช่วงกว้างเป็นคลอง
คอนกรีตบางช่วงมีแต่เลน มีพื้นที่ที่เป็นสันป้องกันขยะร่วงหล่นลงมาทับถมบางที่กจไม่มี และได้แสดงถึงความ
มุ่งมั่นและจริงใจในการที่จะแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังด้วยการเดินเท้าเคาะประตูทุกครัวเรือน เพื่อสอบถามสภาพ
ปัญหาความเดือดร้อนรวมทั้งประชาสัมพันร์บอกกล่าวถึงแผนและผลที่จะเกิดขึ้นให้ทราบทั่วกันเพื่อเป็นการ
ตอบปัญหาข้อสงสัยด้วยตัวเองไม่ใช่เกิดจากการบอกต่อซึ่งความเข้าใจอาจคลาดเคลื่อนและอาจเกิดทัศนคติ
ที่ไม่ดี เมื่อประชากรในชุมชนรั บทราบเจตนารมณ์ ถึงกับแสดงความดีใจและให้ความร่วมมืออย่างเตจมที่ซึ่ง
ชาวบ้านถึงกับกล่าวกับเจ้าหน้าที่ว่าทหารไม่ทิ้งประชาชน รวมทั้งแสดงเจตจานงในการให้บริเวณพื้นที่ของ
ตัวเองเป็นที่พักขยะเพื่อรอการขนย้าย อีกทั้งจะช่วยจัดหาอาหารน้าดื่มสนับสนุนเตจมที่
2. สร้างเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ เป็นการให้โอกาสประชาชน
เป็นฝ่ายตัดสินใจกาหนดปัญหาความต้องการของตนเองอย่างแท้จริง เป็นการเสริมพลังอานาจให้แก่ประชาชน/
กลุ่มองค์กรชุมชนให้สามารถระดมขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากร การตัดสินใจ และการควบคุมดูแล
กิจกรรมต่างๆ ในชุมชนมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายตั้งรับ สามารถกาหนดการดารงชีวิตได้ด้วยตนเอง ให้มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมีศักดิ์ศรีและสามารถพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชนด้านภูมิปัญญา ทักษะ ความรู้
ความสามารถ และการจัดการและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ และประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการอย่างมีอิสระ เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้งานพัฒนาต่างๆ บรรลุสาเรจจตามความมุ่งหมายซึ่งการ
เรียกประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระจัดการ
ประชุ ม เพื่ อ ชี้ แ จงรายละเอี ย ดโครงการและรับ ฟั งความคิ ด เหจ น รวมทั้ ง ชี้ แ จงให้ ค วามรู้ ท าความเข้ าใจแก่
ประชาชน ให้สามารถแยกแยะผลดีผลเสีย เหจนคุณค่า เหจนความสาคัญ อีกทั้งให้ประชากรในชุมชนสมัครเป็น
จิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเพื่อสร้างความหวงแหน และร่วมกัน ดูแล รักษา เอาใจใส่และรณรงค์
ภายในชุม ชนอย่างจริงจัง เหจนได้จากความยากลาบากในการแก้ไขปัญ หาฟื้นฟูสภาพคลองแม่ข่าต้องระดม
ทรัพยากรมากมาย อย่างที่ผู้ใหญ่ในชุมชนบอกทหารไม่ทิ้งประชาชนและเป็นที่พึ่งสุดท้าย แต่ถ้าเราไม่ร่วมด้วย
ช่วยกัน ปัญ หาเหตุการณ์กจจะไม่ได้ถูกแก้ไขอย่างสิ้นซากและกลับมาเป็นวงจรเหมือนเดิมอีกในเวลาอันใกล้
ชุมชนเรากจจะต้องอยู่กับน้าเน่าต่อไปอีกนานเท่านานและเป็นการส่งมอบความทุกข์ให้กับลูกหลานต่อไป

รูปการลงสารวจพื้นทีท่ ุกครัวเรือน และร่วมประชุมกับชาวบ้าน รวมทั้งผู้แทนจิตอาสา

3. เมื่อได้ศึกษาข้อมูลทางกายภาพของคลองแม่ข่าอย่างละเอียดแล้วมาวางแผนการดาเนินงาน และแบ่งการ
ดาเนินงาน ออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่

ช่วงที่ 1 กิโลเมตรที่ 0 + 000 ถึง 5 + 500 (ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร) เป็นคลองรรรมชาติ ตั้งแต่ฝายแม่สาหลวง
ถึง ทางหลวงชนบทหมายเลข 3029 อยู่ในพื้นที่เทศบาลตาบลดอนแก้ว อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ช่วงที่ 2 กิโลเมตรที่ 5 + 500 ถึง 8 + 250 (ระยะทาง 2.75 กิโลเมตร) เป็นคลองคอนกรีตเสริมเหลจก
ตั้งแต่ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ตาบลศรีภูมิ ถึง ถนนซู เปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ - ลาปาง ตาบลช้างคลาน
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ช่วงที่ 3 กิโลเมตรที่ 8 + 250 ถึง 10 + 200 (ระยะทาง 1.95 กิโลเมตร) เป็นคลองรรรมชาติ ตั้งแต่ ถนน
ซูเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ - ลาปาง ตาบลช้างคลาน อาเภอเมืองเชียบใหม่ ถึง ประตูน้ามหิดล ตาบลหายยา
อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

แผนทีก่ ารดาเนินการ จานวน 3 ช่วง ของสานักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าปัญหาในแต่ละช่วงของคลองมีความแตกต่างกันเช่น คลองมีความแคบและมี
ขยะปะปนกับตะกอนดินเลนทับถม จึงได้จ้างจัดทาเครื่องเป่าดูดตะกอนที่ทับถมขึ้นมา ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือดัน
ดินเลนแยกออกจากขยะภายในคลองในบริเวณที่แคบซึ่งแขนของรถตักเข้าไปไม่ถึง หรือดัดแปลงเป็นอุปกรณ์
คล้ายบุ้งกี๋ตักดินจากคลองแล้วลากบุ้งกี๋ออกมาเพื่อตั กดินตะกอนจากคลองได้ง่ายและสะดวกในการขุดลอก
อย่างรวดเรจว และยังได้มี แนวคิดนาประโยชน์จากดินเลนที่ขุดขึ้นมาในส่วนที่ไม่มีขยะทาเป็นสันเขื่อนเพื่ อ
ป้องกันขยะปลิวลงมาและจัดทาภูมิทัศน์ได้อีกด้วย หรือบางพื้นที่คลองช่วงเมืองเชียงใหม่มีสะพานข้ามคลอง
เลจกๆเป็นจานวนมากและลักษณะคลองเป็นคอนกรีต จึงต้องอาศัยการยกโป๊ะและรถตักข้ามสะพาน ลอยน้า
เพื่อขุดลอกและตักขยะได้อย่างถอนรากถอนโคน ไม่ใช่ใช้แขนรถตักจากบนฝั่ง อย่างเดียวจะทาให้ตักขยะได้ไม่
หมด สาหรับพื้นที่เป็นคลองลอดใต้สะพานทอดผ่านถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ขนาดสิบ เลน ได้ระดมพลังของเครื่อง
แรงดันน้าสูงค่อยๆฉีดไล่ตะกอนจนสามารถตักตะกอนดินเลนออกไปได้ง่าย และมีการจัดทาไม้ไผ่ลักษณะ
เหมือนแพลอยน้าใช้เป็นที่ดักขยะ เหล่านี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงและไม่มี
หน่วยงานใดทาได้มาก่อน

เครื่องเป่าดันตะกอนดินเลน และเครื่องมือดัดแปลง (คล้ายบุ้งกี)๋ ภายในคลองที่แคบ

การดาเนินงานภายในคลอง ที่ต้องยกเครื่องจักรกลลอยน้า ไม่ใช่ตักบนฝั่งอย่างเดียว

รูปใต้สะพาน ใช้เครื่องดันน้า

4. วิเคราะห์ผลกระทบจากผลการดาเนินงานและหาแนวทางการจัดการผลกระทบ พบว่าจากการได้ทราบ
ถึงวิถชี ีวิตของชุมชนเมืองต้องทางานในเวลากลางวัน จึงต้องปรับแผนการดาเนินงานในการนาเศษขยะที่ขุดลอก
แล้วไปทิ้งในเวลากลางคืน เพื่อไม่ให้ รบกวนวิถีการดาเนินชีวิตของชุมชนและไม่กีดขวางการจราจรสาหรับ
ประชากรในชุมชน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ผลกระทบจากการดาเนินงาน อีกทั้งฉีดทาความสะอาดดินเลนบน
พื้นผิวถนนให้เรียบร้อย ไม่เป็นภาระของชาวบ้าน

การปฏิบัติงานในเวลากลางคืนเพื่อเป็นการดาเนินการจัดการผลกระทบทางลบ

5. ส่งมอบโครงการ
5.1 สาหรับการดาเนินงานในช่วงที่ 1 สานักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้รับการสนับสนุน
น้ามันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงานจากเทศบาลนครเชียงใหม่ จานวน 75,832 ลิตร โดยสานักงานพัฒนาภาค 3 เป็นหน่วย
สนับสนุนกาลังพลและเครื่องจักรกล เพื่อดาเนินงานขุดลอกคลองแม่ข่า ความยาว 5.5 กิโลเมตร และได้ส่งมอบโครงการ
ให้กับทางจังหวัดเมื่อวันที่เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
5.2 สาหรับการดาเนินงานในช่วงที่ 2
สานักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองบัญชาการกองทัพไทย
จานวน 1,995,100 บาท เพื่อดาเนินงานขุดลอกคลองแม่ข่า ความยาว 2.75 กิโลเมตร ผลการปฏิบัติงานดาเนินการ
ได้ตามแผน ร้อยละ 100 และได้ส่งมอบโครงการให้กับทางจังหวัด ส่งมอบเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
การปฏิบัติงานในช่วงที่ 3
สานักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กองบัญชาการกองทัพไทย จานวน 999,900 บาท เพื่อดาเนินงานขุดลอกคลองแม่ข่า ความยาว 1.95 กิโลเมตร ผลการ ปฏิบัติงาน
100 เปอร์เซจนต์ ส่งมอบเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

ภาพการส่งมอบโครงการ

การปฏิบัติการระยะยาว กลยุทร์ “เปลี่ยนวิรีคิด ชีวิตเปลี่ยน”ด้วยการสร้างจิตสานึก เป็น การสร้างความ
ตระหนักและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดในอดีต ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างความหวงแหน เหจนคุณค่า
เหจนความสาคัญ และเหจนประโยชน์ในทรัพยากรรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสานึกรักท้องถิ่น ย่อม
เกิดขึ้นได้จากการปลูกฝังกระบวนการคิด วิเคราะห์ ผ่านการเรียนรู้ อาทิเช่น จัดเสวนาให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการถอดบทเรียนการดาเนินงานที่ผ่านมา วิเคราะห์ ข้อดีข้อเสียจุดแขจงอุปสรรคเพื่อนามาพัฒนาปรับใช้ให้
เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เสริมด้วยการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒ นาชุมชนอย่างต่อเนื่อง พัฒ นาหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนสาหรับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในระบบหรือนอกระบบการศึกษากจตาม เพื่อเพาะ
บ่มกาลังเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติมีความพร้อมทั้งกายและใจมุ่งสู่อุดมการณ์เดียวกัน ประชาสัมพันร์เรื่อง
การทิ้งขยะจาพวกที่นอน ตู้ เตียง หรือเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ใช้แล้วขอให้แจ้งทางเทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อจะได้ส่ง
เจ้าหน้าที่เข้าไปเกจบดีกว่าทิ้งลงคลอง ร่วมกันดูแล รักษา เอาใจใส่และรณรงค์ภายในชุมชนอย่างจริงจัง อีกทั้ง
ส่งเสริมให้ประชาชนเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์กฏกติกามารยาทการอยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน
อย่างเป็นปกติสุข
ตาราง เปรียบเทียบกระบวนการแก้ปัญหาแบบเดิมและแบบใหม่
กระบวนการแก้ปัญหาแบบเดิม
- ไม่ศึกษาข้อมูลกายภาพของคลองแม่ข่า
ไม่ คิ ด วิ เคราะห์ ในการใช้ เครื่ อ งมื อ และ
วิรีการที่เหมาะสมใช้วิรีแบบเดิมๆ ได้แก่
เกจบเศษขยะ หรือวัชพืชอยู่บนพื้นผิวน้า
- ไม่ทาความเข้าใจกับชุมชน
- ไม่มีกระบวนการมีส่วนร่วม
- ไม่ศึกษาผลกระทบเชิงลบ
- ไม่มีการสร้างจิตสานึก
- ไม่มีการสร้างเครือข่าย

กระบวนการแก้ปัญหาแบบใหม่
- ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด คิดวิเคราะห์สภาพกายภาพของคลองแม่ข่า รวมทั้ง
คิดอุปกรณ์เครื่องมือในการดาเนินงานเพื่อความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่
- สร้างเสริม กระบวนการมี ส่ วนร่ว มของประชาชนและผู้ มี ส่ วนได้ เสี ย ในพื้ น ที่
ประกอบด้วยชุมชน หน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ
- จัดการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเหจน รวมทั้งชี้แจง
ให้ความรู้ทาความเข้าใจแก่ประชาชน พร้อมทั้งตอบข้อซักถามเพื่อคลี่คลายปัญหาที่
ค้างคาใจ
- สร้างจิตสานึกทุกเพศทุกวัยให้ สามารถแยกแยะผลดีผลเสีย เหจ นคุ ณ ค่ า เหจ น
ความสาคัญ
- ให้ประชากรในชุมชนสมัครเป็นจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลเพื่อสร้าง
ความหวงแหน และร่วมกันดูแล รักษา เอาใจใส่และรณรงค์ภายในชุมชนอย่าง
จริงจัง
- วิเคราะห์ผลกระทบจากการดาเนินงาน พบว่าจากการได้ทราบถึง วิถีชีวิตของ
ชุมชนเมืองต้องทางานในเวลากลางวัน จึงต้องปรับแผนการดาเนินงานในการนา
เศษขยะที่ขุดลอกแล้วไปทิ้งในเวลากลางคืน เพื่อไม่ให้รบกวนวิถีการดาเนินชีวิต
ของชุ ม ชนและไม่ กี ด ขวางการจราจรส าหรั บ ประชากรในชุ ม ชน ซึ่ ง เป็ น การ
วิเคราะห์ผลกระทบจากการดาเนินงาน

ประเด็นที่ 3 ผลผลิต/ผลลัพธ์ เชิงประจักษ์
4. ผลผลิตและผลลัพธ์ที่สาคัญจากการดาเนินโครงการคืออะไร อธิบายให้ชัดเจนในเชิง สถิติ รวมทั้งแสดง
ตัวชี้วัดที่วัดความสาเร็จของโครงการ

ผลผลิตก่อนพัฒนา
ด้านสิ่งแวดล้อม
- คุ ณ ภาพน้ าโดยรวมอยู่ ใ นเกณฑ์ เสื่ อ มโทรมมากไม่ ไ ด้ ค่ า
มาตรฐาน ค่ า ความสกปรกในรู ป บี โอดี (BOD) มี ค่ า ระหว่ า ง
4.58 – 8.39 มิลลิกรัมต่อลิตร
- ไม่มีระบบนิเวศที่ดีจากการไม่มีสัตว์น้าสามารถดารงชีวิตอยู่ได้
สังคม
คลองแม่ ข่ าไม่ มี น้ าไหลเวียนและตื้ นเขิ นจากเศษขยะตะกอนดิ น
หมักหมมและวัชพืช ไม่สามารถเป็นแหล่งน้าสารองในหน้าแล้งและ
ทาให้ เกิดน้าท่ วมในหน้าฝน อาทิ เช่ นจากการรายงานข่าวจั งหวัด
เชียงใหม่มีพื้นที่น้าท่วม ซึ่งสาเหตุเกิดจากฝนตกหนักใน วันที่ 24
ตุลาคม 2560 ส่งผลให้ระดับน้าล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตร
สังคมและเศรษฐกิจ
- เกิดสุขอนามัยที่ไม่ดีเจจบป่วยต่อเนื่องและมีภาระค่าใช้จ่ายจาก
การเจจบ ป่วยเช่นเสียค่าใช้จ่ายค่ารถไปโรงพยาบาล (สิทริ์บัตร
ทองหรือประกันสังคม)แต่บางครั้ง ต้องไปคลินิคเวลาฉุกเฉินเสีย
ค่าใช้จ่ายระหว่าง 300-500บาท/ครั้ง/คน
ยาแก้อักเสบ อม๊อกซี่ซิลลิน 500mg 20 เมจด 160 บาท,
ยาแก้แพ้ 20 เมจด 50 บาท, ยาลดไข้ 20 เมจด 50 บาท,
ค่าบริการแพทย์ตรวจ 100 บาท, ค่ารถไปกลับ 100 บาท
ด้านเศรษฐกิจ
- สภาพน้าในคลองแม่ข่าอยู่ในภาวะน้าเน่าเสียมีกลิ่นเหมจนไม่
สามารถใช้ อุ ป โภคและใช้ ใ นการเกษตรปลู ก ผั ก สวนครั ว ที่
สามารถรับ ประทานได้ ท าให้ มี ภ าระการใช้ จ่ า ยในครัว เรือ น
เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 600 บาท/เดือน/คน
- มีภาระค่าใช้จ่ายจากการป้องกันหรือฟื้นฟูจากการเกิ ดน้าท่วม
บ้านเรือนในขั้นต่า อยู่ระหว่าง 3,000 – 5,000บาท กระสอบ
ทรายกั้นรอบบ้านกันน้าท่วม ถุงละ 30 บาทใช้อย่างต่า 100 ถุง
ราคาประมาณ 3000 บาท วัสดุอุกรณ์ 500 บาท
- มีน้าเอ่อล้นตัวเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจ ทาให้ส่ งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจประเทศหลายร้อยล้านบาท

ผลผลิตหลังจากพัฒนา
- ค่ า ความสกปรกในรู ป บี โอดี (BOD) มี ค่ า ระห ว่ า ง
2.87 – 4.2 มิลลิกรัมต่อลิตร
- มีระบบนิเวศที่ดีจากการมีสัตว์น้าสามารถดารงชีวิตอยู่ได้
- คลองแม่ข่ามีน้าไหลเวียนไม่ตื้นเขินจากเศษขยะตะกอน
ดินหมักหมมและวัชพืชเป็นแหล่งน้าสารองในหน้าแล้งและ
ไม่เกิดน้าท่วมในหน้าฝน

- เกิดสุขอนามัยที่ดีและลดภาระค่าใช้จ่ายจากการเจจบป่วย
หรื อ ภาระค่ า ใช้ จ่ า ยจากการเจจ บ ป่ ว ยระหว่ า ง 300-500
บาท/ครั้ง/คน

- สภาพน้าในคลองแม่ข่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสามารถใช้
อุ ป โภคและใช้ ในการเกษตรปลู ก ผั ก สวนครั ว ที่ ส ามารถ
รับประทานได้ ลดภาระอย่างน้อย 600 บาท/เดือน/คน
- ลดภาระค่าใช้จ่ายจากการป้องกันหรือฟื้นฟูจากการเกิด
น้าท่วมบ้านเรือนในขั้นต่า อยู่ระหว่าง 3,000 – 5,000บาท
- ไม่มีน้าเอ่อล้นตัวเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจ ทาให้
ไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศหลายร้อยล้านบาท

ผลลัพธ์
1. ประชากรกว่า 30 ชุมชน กว่าหนึ่งแสนคน มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งกายและใจไม่ต้องทนอยู่กับสภาพน้าเน่า
เหมจน ไม่ต้องอยู่ท่ามกลางแหล่งเชื้อโรคและแหล่งเพาะพันร์ยุง มีตัววัดทางด้านพฤติกรรมการแสดงออกซึ่ง
แสดงถึ งการมี สุ ข ภาพจิ ต ที่ ดี เช่ น หน้ าตายิ้ ม แย้ ม แจ่ ม ใสมี ชี วิต ชี วา มี รอยยิ้ ม และเสี ย งหั วเราะในชุ ม ชน มี
สัมพันรภาพที่ดีในสังคม ทากิจกรรมร่วมกัน และจากการสัมภาษณ์ประชาชนไม่มีอาการปวดศรีษะหรือคลื่นไส้
อาเจียนจนถึงกับเรียกรถพยาบาลมารับไปรักษาในยามวิกาล หรือเดจกๆในชุมชนมีความดีใจที่ได้เหจนคลองแม่ข่า
ใสสะอาดและไม่มีกลิ่นเน่าเหมจน เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีตอบสนองยุทรศาสตร์
ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เป้าหมายการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
2. ชุมชนสามารถใช้น้าในคลองแม่ข่าอุปโภคและการเกษตร เช่น ทาสวนทานาทาไร่ ปลูกผักสวนครัว เป็นการ
เพิ่มรายได้ทาให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น เป็นการพัฒนาศักยภาพของชุมชน ให้มีภูมิคุ้มกันและมีคุณภาพชีวิต มีรายได้
เพิ่มมากขึ้นจากการประกอบอาชีพสุจริต สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความเชื่อมั่น ศรัทรา และไว้วางใจต่อหน่วยทหาร เกิดความหวงแหนผืนแผ่นดินของตน
มีความรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพร้อมให้ความร่วมมือกับกองทัพไทยในการสนับสนุนงานการ
พัฒนาประเทศ สร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการป้องกันประเทศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ สามารถตอบสนอง
รองรับยุทรศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง โดยตอบเป้าหมาย ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข

3. พลิกฟื้นคืนชีวิตให้คลองแม่ข่า ให้กลับมาเป็นหนึ่งในคุณ ค่าทางประวัติศาสตร์ เป็น 1 ในชัยมงคล 7
ประการชองเมื อ งเชี ย งใหม่ ให้ เกิ ด เป็ น สายน้ าแห่ ง ชั ย มงคล สามารถพั ฒ นาเป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
ประวัติศาสตร์ วัฒนรรรมและวิถีชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน ในแง่ประวัติศาสตร์ที่สาคัญ เป็นการสร้างความ
ผูกพันของชาติพันรุ์หรือคนบ้านเดียวกัน อีกครั้ง เหจนได้จากงานส่งมอบโครงการให้จังหวัด มีชาวชาวชาติพันรุ์
ในพื้ น ที่ ร่ ว มแสดงความยิ น ดี โ ดยใส่ ชุ ด ชาติ พั น รุ์ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม และส่ ง เสริ ม เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
ประวัติศาสตร์ เพื่อผลักดัน ให้ยูเนสโก้พิจารณาเป็นเมืองมรดกโลก ซึ่งจะทาให้กระตุ้นเศรษฐกิ จของประเทศ
ขยายในวงกว้าง อีกทั้งสอดคล้องและขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ชาติ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
5. ประโยชน์ที่ประชาชน/ผู้รับบริการได้รับจากโครงการ มีอะไรบ้าง
ประชากรกว่า 30 ชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ต้องทนกับกลิ่นน้าเน่าเหมจน มีสุขภาพจิตดี มีหน้าตายิ้มแย้ม
แจ่มใส…,มีการช่วยเหลือเกื้อกูล กัน เอื้ออาทรต่อกัน ภาวะทางอารมณ์ดี ไม่มีอาการหงุดหงิดและทางานใน
หน้าที่ได้ดี มีประสิทริภาพ ไม่มีการเจจบป่วยจากการสูดดมน้าเน่าเสีย ซึ่งกลายเป็น ก๊าซไข่เน่า โดยปกติแล้ว
ประชาชนจะเกิดความเคยชินเมื่อเกิดกลิ่น เน่าเหมจนหรือกลิ่นฉุน จึงไม่ทันระวังตัว ทาให้คุ้นเคยกับการสูดดม
กลิ่นเน่าเหมจนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน จนทาให้จมูกสูญเสียการรับรู้กลิ่นไป
6. มีการประเมินผลการปรับปรุง/พัฒนา บริการ/งาน/โครงการที่เป็นทางการจากหน่วยงานเองหรือ
หน่วยงานภายนอกหรือไม่ ผลเป็นอย่างไร
มีการตรวจสอบจากหน่วยงานเอง โดยมีคณะกรรมการประเมินผลจากกองบัญชาการกองทัพไทย ร้อยละผล
การดาเนินงานสามารถดาเนินงานได้ตามแผน ผลการประเมินได้ร้อยละ100 อีกทั้งมีการตรวจสอบอย่างไม่เป็น
ทางการจากหลายส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งผู้นาชุมชนหรือประชาชนเองที่เฝ้ามองด้วย
ความคาดหวังและไม่ มั่ น ใจ เนื่องจากเป็น การดาเนิน การที่ไม่ สามารถแก้ไขปัญ หาที่ หมักหมมมาเป็ น เวลา
ยาวนานหลายสิบปี และไม่คาดคิดว่า ทหารนักรบสีน้าเงินจะดาเนินการได้สาเรจจในครั้งเดียว ซึ่งเราได้พิสูจน์ให้
เหจนว่า ความสุขของประชาชนคือความสุขของเรา เมื่อได้ดาเนินการตามโครงการสาเรจจแล้ว ได้มอบพื้นที่คืน
ให้กับจังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อย โดยมีตัววัด ได้แก่ สภาพน้าในคลองแม่ข่ามี ค่าความสกปรกในน้าน้อยลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับปีก่อน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สามารถใช้อุปโภคและใช้ในการเกษตรปลูกผักสวนครัวที่สามารถ
รับประทานได้ และ คลองแม่ข่ามีน้าไหลเวียนไม่ตื้นเขินจากเศษขยะตะกอนดินหมักหมมและวัชพืช รวมทั้งการ
ดาเนินงานนี้สามารถขับเคลื่อนตัวชี้วัดยุทรศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงประเดจนการพัฒนาศักยภาพประเทศให้
พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ ตอบดัชนีชี้วัดด้านความสุขของประชากรไทย ทั้งนี้การ
ดาเนินงานบรรลุผลทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน

7. มีแนวทางการจัดการผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึน้ จากโครงการอย่างไร
จากการศึ ก ษาวิถี ชี วิ ต ชุ ม ชนสั งคมเมื อ ง พบว่ ามี ก ารด าเนิ น ชี วิต ในช่ ว งเวลากลางวั น จึ งปรับ แผนการ
ดาเนินงานในช่วงที่ผ่านชุมชนย่านนี้ เราจะทางานในเวลากลางคืนเพื่อไม่รบกวน รวมทั้งทาความสะอาดถนนที่
สกปรกจากการขนดินเลนและขยะ หรือนาตะกอนดินเลนทาเป็นคันดินเพื่อกันขยะปลิวลงสู่คลองซ้าอีก และ
ปลูกต้นไม้ดอกเพื่อปรับปรุงทัศนียภาพให้สวยงามเป็นที่ชื่นตาชื่นใจ ทั้งนี้เป็นการลดผลกระทบจากการไม่พอใจ
ของชุมชนและอาจแสดงออกด้วยการไม่สนับสนุนการทางาน
ประเด็นที่ 4 ความยั่งยืนของโครงการ
8. มีการดาเนินการ/แผนในการขยายผลโครงการไปยังหน่วยงานหรือพื้นที่อนื่ ๆ อย่างไร
มีแผนการขยายผลการดาเนินงานดังนี้
1. ผอ.สนภ.3 นทพ. ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาคลองแม่ข่า จัดทาแผนแม่บทเพื่อพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาคลองแม่ขา่ จังหวัดเชียงใหม่ และได้มีการเรียนรู้และถอดบทเรียนจัดทาเป็น KM นาเสนอแนวทางการขุด
ลอกคูคลองเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนรองรับโครงการในแผนแม่บทฯ ได้แก่
1.1. ให้สารวจสภาพภูมิประเทศสภาพแวดล้อมเพื่อเป็นข้อมูล เช่นถ้าจะขุดลอกคูคลองในส่วนที่แคบ
เครื่องจักรกลรถขุดเข้าไม่ถึง เครื่องมืออุปกรณ์พิเศษแยกดินเลนตะกอนขยะที่ทับถมกันมาเป็นระยะเวลานาน
1.2 ต้องสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม สรุปได้ดังนี้
1.2.1 สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการน้าเสียและปฏิบัติตามกฎหมาย
1.2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาด้วยการขอความร่วมมือจากประชาชน
ประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วนไม่ปล่อยน้าเสียลงสู่คลองแม่ข่า
1.3. เผยแพร่ประชาสัมพันร์ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่รมิ คลองแม่ข่ามีความตระหนัก
และตื่นตัวในการมีส่วนร่วมในเรื่องการรักษาและฟื้นฟูคุณภาพน้าในคลองแม่ข่าให้กลับมาเป็นเส้นทางคมนาคม
ที่ใสสะอาด ปลอดภัย มีภูมิทัศน์สวยงามเอื้อต่อการเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชุมชน
1.4 ให้ความสาคัญในปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งดาเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อให้บรรลุผลสาเรจจ
1.5 ส่งเสริมให้มีการจัดการน้าเสียของตนเองโดยการติดตั้งระบบบาบัดน้าเสีย และบ่อดักไขมันโดยเฉพาะ
ชุมชนที่อยู่ริมคลองสาหรับผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และมีกฏกติกาการอยู่ร่วมกันในสังคม
1.6 สร้างเครือข่าย โดยจัดตั้งกลุ่มต่างๆเช่น กลุ่มจิตอาสา ฯลฯ เพื่อเป็นผู้ดูแลและพัฒนาชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งสอดแทรกหลักสูตรในบทเรียนให้กับเยาวชนหรือนักศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักรู้และเป็น
เครือข่ายที่ดีมีคุณภาพพร้อมที่จะสืบสานวิถชี ีวิตคลองแม่ข่าจากปัจจุบันสู่อนาคตได้
2. ได้นาวิรีการต่างๆ ที่กล่าวมา เป็นกระบวนการดาเนินการขุดลอกคูคลองที่ลาน้าแม่คาว เทศบาลตาบล
ฟ้าฮ่าม และ ลาเหมืองกลาง เทศบาลตาบลป่าแดด อ.เมือ ง จ.เชียงใหม่ เป็นจานวนสองแห่งและสามารถ
แก้ไขปัญหาได้เช่นเดียวกัน
9. อธิ บ ายผลงานว่ า มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น Sustainable Development
Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติอย่างไร
เชื่อมโยงกับเป้าหมายที่ 3 : การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เนื่องจากการแก้ปัญหาน้าเน่าเสียทาให้ ประชาชนมี
สุขอนามัยที่ดีมีความสุขมีการประกอบอาชีพการดารงชีวิตประจาวัน ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตดี มีภูมิคุ้มกันในชีวิตดีรายได้
เพิ่ มมากขึ้ น จากการประกอบอาชี พ สุ จริ ต สามารถพึ่ งพาตนเองได้ อย่ างยั่ งยื น ตามหลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง และเชื่อมโยงกับเป้าหมายที่ 6 : การจัดการน้าและสุขาภิบาล จากการดาเนินการขุดลอกและกาจัดขยะสิ่ง
ปฏิกูล ซึ่งเป็นสาเหตุก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพในการอยู่การกินท่ามกลางแหล่งเชื้อโรคและสามารถใช้เป็นแหล่งน้า
สารองในหน้าแล้งและไม่มีน้าท่วมในหน้าฝนจาก เป็นการดูแลช่วยเหลือชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
-------------------------------------------------------

