แนวทางการจัดการน้้าเสียชุมชนพื้นที่วิกฤตแม่น้าวังช่วงไหลผ่านเทศบาลนครล้าปาง
สิริวัฒนา กังวาลเลิศ1 และนฤมล สุขขา2
บทคัดย่อ
บทน้า : ความสกปรกในแม่น้าวังที่รุนแรงถึงขั้นวิกฤต มีสาเหตุจากการขยายตัวของเมืองและการระบายน้าเสียจากกิจกรรม
บริเวณพื้นที่ริมน้าลงสู่แม่น้าวังโดยตรง
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการคุณภาพน้าพื้นที่วิกฤตแม่น้าวัง ช่วงไหลผ่านเทศบาลนครลาปาง โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
วิธีการศึกษา : เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนา(Action Research) โดยเน้นการใช้เครื่องมือทางสังคม ที่อาศัยข้อเท็จจริงทาง
วิทยาศาสตร์เป็นข้อมูลสนับสนุน ดาเนินการในพื้นที่เทศบาลนครลาปางทั้ง 43 ชุมชน ชุมชนเทศบาลตาบลบ่อแฮ้วและเทศบาล
เมืองพิชัย บริเวณริมน้าฝั่งตรงข้ามกับเทศบาลนครลาปาง มีการกาหนดกลุ่มตัวแทนให้สอดคล้องกับลักษณะเครื่องมือในแต่ละ
ขั้นตอน ซึ่งข้อมูลที่ได้จะวิเคราะห์ และแปรผลด้วยสถิติพรรณนา(Descriptive statistics) และการถ่วงน้าหนักคะแนน ตาม
คุณสมบัติความต่อเนื่อง เพื่อใช้ในกระบวนการจัดทามาตรการจัดการพื้นที่วิกฤตแม่น้าวัง
ผลการศึก ษา : สามารถพั ฒนาแนวทางแก้ ไขปัญ หาวิก ฤตแม่ น้าวัง ภายใต้ มาตรการที่ ได้ จากกระบวนการมีส่ วนร่ว ม
5 มาตรการ ได้แก่ การบาบัดน้าทิ้งในชุมชนตั้งแต่ต้นทางก่อนปล่อยสู่สาธารณะ การป้องกันและควบคุมน้าทิ้งที่ไม่ผ่านการ
บาบัดระบายลงสู่แม่น้าวัง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพ การรักษาสภาพแวดล้อมในลาน้าและ
พื้นที่ริมตลิ่งแม่น้าวัง และการสร้างศักยภาพการจัดการน้าเสียให้แก่ชุมชน โดยใช้ดาเนินการได้ทั้งในระดับครัวเรือน ระดับ
ชุมชนและระดับพื้นที่
วิจารณ์และสรุป :
แนวทางการจัดการน้าเสียชุมชนในพื้นที่วิกฤตแม่น้าวัง เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่และความ
ร่วมมือระหว่างเทศบาลนครลาปาง สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ในรูปหุ้นส่วนความร่วมมือ บนเป้าหมายการจัดการวิกฤต
แม่น้าวังเช่นเดียวกัน การกาหนดมาตรการที่ใช้เป็นกรอบดาเนินงานทั้งในระดับครัวเรือน ระดับชุมชนและระดับพื้นที่ ต้อง
สนับสนุนด้วยข้อมูลวิชาการและความพร้อมด้านองค์ความรู้ของประชาชน
ค้าส้าคัญ : แนวทางการจัดการน้าเสีย การมีส่วนร่วม หุ้นส่วนความร่วมมือ
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นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ชานาญการ รักษาการผู้อานวยการส่วนควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สานางานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลาปาง
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ สานักการช่าง เทศบาลนครลาปาง

บทน้า
แหล่งน้าถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติสาคัญ ทีม่ ีคุณค่าต่อการรักษาเสถียรภาพของระบบนิเวศและเอื้อประโยชน์ต่อ
วิถีการดาเนินชีวิตของชุมชน ทั้งในแง่ของการอุปโภคบริโภคและประโยชน์ทางอ้อมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่
แต่ในทางกลับกันพบว่าปัจจุบันสถานการณ์แหล่งน้าตามธรรมชาติในประเทศไทย กาลังเผชิญกับสภาพความเสื่อมโทรม ทั้งใน
ด้านปริมาณและคุณภาพอันเกิดจากปัญหาความแห้งแล้งควบคู่ไปกับปัจจัยการเพิ่มขึ้นของประชากรและการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้มีปริมาณน้าเสียจากกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ระบายลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติ
อย่างต่อเนื่อง จนส่งผลกระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศได้ในที่สุด
เช่นเดียวกันกับกรณีสถานการณ์คุณภาพน้าในแม่น้าวังที่มีปัญหาคุณภาพน้าเสื่อมโทรม โดยเฉพาะในช่วงไหลผ่าน
เทศบาลนครลาปาง ซึ่งเป็นชุมชนเมืองหนาแน่นในระยะทาง 6 กิโลเมตร ยืนยันได้จากผลการตรวจคุณภาพน้าจากการเฝ้า
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ระวังอย่างต่อเนื่องของสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลาปาง ในช่วง 10 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2560 ที่ระบุว่าคุณภาพน้ามี
แนวโน้มเสื่อมโทรมลง ถึง แม้ว่าผลการวิเคราะห์คุณภาพน้าเฉลี่ยตลอดทั้งสายจะอยู่ในเกณฑ์ “ดี” ก็ตาม ทั้งนี้ จากการตรวจ
คุณภาพน้าผิวดินในบริเวณดังกล่าว พบการปนเปื้อนของแบคทีเรีย ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3-N) และความสกปรกในรูป
ของออกซิเจนที่จุลชีพใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์(BOD) สูงกว่าค่ามาตรฐานคุณภาพน้าแหล่งน้าผิวดิน ซึ่งอาจสรุปสาเหตุความเสื่อม
โทรมได้ว่าเกิดจากการระบายน้าเสียสู่แหล่งน้าโดยตรง ทั้งจากกิจกรรมในภาคครัวเรือน กิจการร้านค้าและการบริการริมน้า
สาหรับการบริหารจัดการน้าเสียชุมชนในพื้นที่เทศบาลนครลาปางได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการก่อสร้าง
ระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสียชุมชน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือบาบัดน้าเสียที่เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 ในวงเงินงบประมาณจานวน
631.85 ล้านบาท ประกอบด้วยเทคโนโลยีบาบัดน้าเสียชุมชนแบบปรับเสถียร พร้อมระบบท่อรวบรวมน้าเสียเข้าระบบทา
หน้าที่บาบัดน้าเสียก่อนระบายออกนอกแนวเขตพื้นที่เทศบาลนครลาปาง ภายใต้ประสิทธิภาพการรองรับน้าเสีย 12,300
ลูกบาศก์ต่อวัน และระบบท่อรวบรวมน้าเสียจากชุมชนในเขตเทศบาลนครลาปางทั้งหมด ส่งตรงไปยังระบบบาบัดน้าเสีย
ชุมชน ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านปงแสนทอง บริเวณท้ายน้าของชุมชนเมืองก่อนปล่อยลงสู่แม่น้าวัง แต่อย่างไรก็ตามในสภาพการ
ปฏิบัติระบบดังกล่าวยังขาดประสิทธิภาพ ทั้งในแง่ของความสามารถในการรองรับน้าเสียที่ต่ากว่าปริมาณน้าเสียที่ เกิดขึ้นจริง
จานวนเพียง 4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันหรือร้อยละ 33 ของประสิทธิภาพการรองรับน้าเสียที่ออกแบบไว้ และการรวบรวมน้า
ทิ้งที่ครอบคลุมพื้นที่เพียง 6.7 ตารางกิโลเมตร ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30 ของพื้นที่เทศบาลทั้งหมด และมีชุมชนริมน้าวังที่มี
แนวโน้ ม ของการระบายน้ าทิ้ งลงสู่ แ ม่ น้ าวั งโดยตรงเพี ย ง 6 ชุ ม ชนเท่ า นั้ น ที่ อ ยู่ ใ นแนวระบบท่ อ รวบรวมน้ าเสี ย ดั งกล่ า ว
ส่วนชุมชนริมแม่น้าวังส่วนใหญ่ที่เหลือล้วนอยู่นอกแนวระบบท่อรวบรวมและยังขาดการจัดการน้าเสียชุมชนที่เป็นระบบ
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ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการจัดการคุณภาพแม่น้าวังที่ผ่านมายังไม่สัมฤทธิ์ผล ที่อาจเกิดจากยังขาดการบูรณาการองค์
ความรู้ แ ละกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน ผู้ ศึ ก ษาจึ ง ต้ อ งการพั ฒ นาบทบาทการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนผ่ า น
กระบวนการจัดทาแผนการจัดการน้าเสียชุมชนในพื้นที่วิกฤตแม่น้าวัง เพื่อเป็นกรอบการดาเนินงานให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเจ้ าของพื้น ที่ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ย วข้องตลอดจนค้นหากลไกการดาเนิน งานเชิงพื้นที่ สาหรับการเสริมสร้า ง
ประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพแม่น้าวังให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด
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รายงานคุณภาพสิ่งแวดล้อมลุ่มน้าวัง ลุม่ น้ายมและลุ่มน้าอิง ประจาปี 2561
รายงานการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจาปี พ.ศ. 2560

วิธีด้าเนินการ
ผู้ศึกษาได้ออกแบบโครงการในลักษณะการวิจัยเพื่อพัฒนา(Action Research) โดยมีวิธีการและขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมความพร้อมของการด้าเนินโครงการ จัดประชุมวางแผนกาหนดขอบเขตการดาเนินงาน และ
ศึกษารวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือในหน่วยงานต่างๆ
ขั้นตอนที่ 2 ประสานความร่วมมือในการด้าเนินงานจากหน่วยงานที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการจัดการแม่น้าวัง
บริเวณพื้นที่ พร้อมทั้งประสานการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูคุณภาพน้าแม่น้าวัง
ขั้นตอนที่ 3 สร้างความเข้าใจและก้าหนดเป้าหมายการจัดการคุณภาพน้้าแม่น้าวัง ร่วมกัน โดยจัดประชุมชี้แจง
รายละเอียดโครงการ ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับทัศนคติต่อปัญหาวิกฤตแม่น้าวังและแนวทางความต้องการจัดการแก้ไข
เบื้องต้นในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก(Key Informant)
ขั้นตอนที่ 4 ส้ารวจข้อมูลปฐมภูมิเกี่ยวกับการจัดการแม่น้าวังในพื้นที่
4.1 สัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview Guide) จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
ที่เป็นตัวแทนหน่วยงานภาครัฐที่มีบทบาทในการบริหารจัดการแม่น้าวัง
4.2 สารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ทีก่ าหนดคาตอบไว้ 5 ระดับเพื่อใช้ถ่วงน้าหนักความสาคัญในขั้นตอน
การวิเคราะห์ จากกลุ่มตัวอย่างระดับครัวเรือนในพื้นที่เทศบาลนครลาปาง เทศบาลเมืองพิชัยและเทศบาลตาบลบ่อแฮ้ว
บริเ วณพื้น ที่ริม ฝั่ง ตรงข้า มกับ เทศบาลนครลาปาง รวมจานวน 1,438 ครัวเรือน ที่ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น(Stratified
Random Sampling) ตามพื้นที่อาศัยที่สัมพันธ์กับแม่น้าวังและระบบท่อรวบรวมฯ ตามสัดส่วนดังนี้
- ชุมชนริมแม่น้านอกระบบท่อรวบรวมน้าเสีย ในระยะห่างริมแม่น้าไม่เกิน 1 กิโลเมตร ชุมชนใน
พื้นที่การค้าที่ไม่มีการตั้งชุมชนดูแล ชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมืองพิชัยและเทศบาลตาบลบ่อแฮ้ว
บริเวณพื้นที่ริมฝั่งตรงข้ามกับเทศบาลนครลาปางให้สัดส่วนจานวนตัวแทน 0.5
- ชุมชนที่ตั้งห่างจากริมแม่น้าระหว่าง 1 - 2 กิโลเมตร ให้สัดส่วนจานวนตัวแทน 0.3
- ชุมชนที่ตั้งห่างจากแม่น้าวังเกินกว่า 3 กิโลเมตรขึ้นไป และชุมชนในพื้นที่ท่อรวบรวมน้าเสียชุมชม
ของเทศบาลนครลาปาง ให้สัดส่วนจานวนตัวแทน 0.2
ทั้งนี้ การคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง(Sample Size) ที่เหมาะสม อาศัยหลักการของทาโรยามาเน่ (Taro
Yamane) ที่ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 โดยใช้ข้อมูลครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมาย ณ วันที่ 17 มีนาคม 2560 คิดเป็นประชากร
กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,438 ครัวเรือน แบ่งเป็นตัวแทนแต่ละกลุ่ม จานวน 719คน 431คน และ 288 คน ตามลาดับ สาหรับการ
ลงพื้นที่สารวจเลือกตัวแทนโดยการสุ่มแบบบังเอิญ(Accidental sampling) ตามจานวนที่ต้องการ โดยไม่มีหลักเกณฑ์ใดๆ
ส่วนการวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลใช้สถิติพรรณนา(Descriptive statistics) และการถ่วงน้าหนักคะแนน โดยใช้คุณสมบัติ
ความต่อเนื่องของคะแนนเป็นแนวทางเทียบผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ซึ่งแบ่งกลุ่มตามช่วงคะแนนได้ 5 ช่วง คือ (1.00-1.79)
(1.80 -2.59) (2.60 -3.29) (3.40 -4.19) และ (4.20 -5.00) คะแนน ซึ่งแปลผลคะแนนน้อยไปมาก ตามลาดับ
ขั้นตอนที่ 5 เสริมสร้างศักยภาพองค์ความรู้ด้านการจัดการน้้าเสียแก่ชุมชน โดยการอบรมให้ความรู้พื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการน้าเสียชุมชน ผลกระทบและรูปแบบการบาบัดน้าเสีย ณ แหล่งกาเนิด

ขั้นตอนที่ 6 จัดท้าแนวทางจัดการน้้าเสียชุมชนพื้นที่วิกฤตแม่น้าวัง ช่วงไหลผ่านเทศบาลนครล้าปาง
เนื่องจากวิกฤตของคุณภาพแม่น้าวัง ช่วงไหลผ่านเทศบาลนครลาปาง มีสาเหตุสาคัญจากการระบายน้าทิ้งสู่แม่น้าวัง
โดยตรง ทั้งจากครัวเรือนและสถานประกอบการริมแม่น้า จึงเลือกชุมชนริมน้า 23 ชุมขนเป็นตัวแทนในกระบวนการ ดังนี้
6.1 จัดเวทีประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) โดยอาศัยเทคนิค Future Search Conference (FSC) เพื่อ
การเล่าเรื่องอดีต ความเป็นจริงในปัจจุบัน จินตนาการถึงอนาคตของสภาพแม่น้าวังที่ต้องการ เพื่อค้นหาแนวทางจัดการน้าเสีย
โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ชุมชนนอกระบบท่อรวบรวมน้าเสียชุมชน จานวน 18 ชุมชน และชุมชนในระบบท่อ
รวบรวมน้าเสียชุมชน จานวน 5 ชุมชน
6.2 วิเคราะห์ข้อมูลจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อยกร่าง แนวทางการจัดการน้าเสียชุมชน
6.3 จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง แนวทางการจัดการน้าเสียชุมชนพื้นที่วิกฤตแม่น้าวัง และรวม
รวบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนามาแก้ไข จัดทาฉบับสมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 7 ขับเคลื่อนแนวทางการจัดการคุณภาพน้้าเสียชุมชนพื้นที่วิกฤตแม่น้าวังฯ ไปสู่การปฏิบัติ
7.1 ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดการน้าเสียฯ ผ่านสื่อออนไลน์ เวทีเสวนา การสาธิตและการจัดนิทรรศการ
7.2 ประสานการพัฒนาโครงการตามกรอบแนวทางการจัดการน้าเสียฯ ร่วมกับเทศบาลนครลาปาง
ขั้นตอนที่ 8 ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์แนวทางการจัดการคุณภาพน้้าเสียชุมชนพื้นที่วิกฤตแม่น้าวัง โดยจัดเวที
ถอดบทเรียนประเมินกระบวนการจัดทาแนวทางฯ เพื่อให้เกิดการฟื้นฟูแม่น้าวังที่สัมฤทธิ์ผลมากขึ้น รวมทั้งวิเคราะห์แผนในระดับ
พื้นที่ โดยพิจารณาการนาแนวทางการจัดการน้าเสียชุมชนฯ เป็นกรอบการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
จากการพัฒนาแนวทางการจัดการคุณภาพน้าพื้นที่วิกฤตแม่น้าวัง ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม ที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในบริบทชุมชนทีค่ รอบคลุมลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม การอยู่อาศัย สภาพทาง
กายภาพของพื้นที่และการบริหารจัดการน้าเสียที่ผ่านมา รวมทั้งกรอบแผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมภาคเหนือ พ.ศ. 2560 – 2564 ในยุทธศาสตร์ ที่ 3 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม กลยุทธ์ที่ 3.1
การควบคุ ม และลดมลพิ ษ ทางน้ า เพื่ อ ให้ ไ ด้ แ นวทางแก้ ไ ขปั ญ หาที่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพแวดล้ อ มที่ น าไปใช้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง
จนก่อให้เกิดความร่วมมือในทุกระดับ ซึ่งมีเป้าหมายการจัดการคุณภาพน้าแม่น้าวัง ดังนี้
1) เพื่อให้มีระบบบาบัดน้าเสียที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ทั้งในลักษณะของระบบบาบัดแบบรวม
หรือระบบบาบัดแบบกลุ่ม (Cluster Treatment) และระบบบาบัดน้าเสีย ณ แหล่งกาเนิด (On-site Treatment)
2) เพื่อให้ มีระบบบาบัดคุณภาพน้าทิ้งก่อนระบายสู่ท่อระบายน้าสาธารณะ ซึ่งไหลไปยังแม่น้าวัง ทั้งในระดับ
ครัวเรือน สถานประกอบการ ธุรกิจบริการร้านค้า ร้านอาหาร
3) เพื่อให้มีการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน โดยเฉพาะขยะอินทรีย์ที่มีผลให้เกิดน้าชะการเน่าเสีย และขยะที่มีผลให้
เกิดการอุดตันในท่อระบายน้าสาธารณะ กีดขวางการรวบรวมน้าเสียไปสู่ระบบบาบัด
4) เพื่อให้มีการบริหารจัดการคุณภาพน้าชุมชน นอกพื้นที่ท่อรวบรวมน้าเสียเข้าระบบบาบัดน้าเสียชุมชน โดยการ
ปรับปรุงระบบท่อระบายน้าให้มีประสิทธิภาพและทาความสะอาดท่อระบายน้าอย่างต่อเนื่อง

5) เพื่อให้มีการจัดการน้าเสียที่เกิดจากสถานประกอบที่ถือเป็นแหล่งกาเนิดมลพิษ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
6) เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้าในแม่น้าวัง ให้สามารถใช้ประโยชน์ทางนันทนาการได้
7) เพื่อให้แม่น้าวังได้รับการดูแลในด้านกายภาพให้ดูสะอาด ปราศจากขยะและวัชพืชทั้งในลาน้าและริมตลิ่ง
โดยการแก้ไขปัญหาวิกฤตแม่น้าวัง ช่วงไหลผ่านเทศบาลนครลาปาง ให้ไปสู่เป้าหมายการจัดการคุณภาพน้าแม่น้าวัง
ที่กาหนดไว้ดังกล่าว สามารถดาเนินการได้ภายใต้มาตรการที่กาหนดจากกระบวนการมีส่วนร่วม 5 มาตรการหลัก ได้แก่
มาตรการที่ 1 การบ้าบัดน้้าทิ้งในชุมชน ตั้งแต่ต้นทางก่อนปล่อยสู่สาธารณะ
เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้าทิ้งจากครัวเรือน สถานประกอบการและแหล่งกาเนิดมลพิษใน
ชุมชน ให้มีคุณภาพดีขึ้นก่อนระบายสู่ท่อระบายน้าและแหล่งน้าสาธารณะ
มาตรการที่ 2 การป้องกันและควบคุมน้้าทิ้งที่ไม่ผ่านการบ้าบัดระบายลงสู่แม่น้าวัง
เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้าเสียชุมชนที่ถูกรวบรวมมาตามท่อระบายน้าทิ้งหรือร่องน้าธรรมชาติให้มี
คุณภาพดีโดยการบาบัดก่อนระบายลงสู่แม่น้าวัง
มาตรการที่ 3 บริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ให้เกิดประสิทธิภาพ
เพื่อป้องกันความสกปรกจากน้าชะขยะและน้าเสีย จากการสะสมขยะเปียกไหลซึมลงท่อ
ระบายน้าสาธารณะ และป้องกันการอุดตันของท่อระบายน้าที่เชื่อมต่อกับระบบท่อรวบรวมน้าเสียที่นาน้าเข้าระบบบาบัดจาก
ขยะทั่วไปและเศษใบไม้กิ่งไม้ในชุมชน
มาตรการที่ 4 รักษาสภาพแวดล้อมในล้าน้้าและพื้นที่ริมตลิ่งแม่น้าวัง
เพื่อควบคุมดูแลให้ลาน้าและริมตลิ่งแม่น้าวัง ในช่วงไหลผ่านเทศบาลนครลาปาง ปราศจาก
ขยะมูลฝอยและวัชพืช สามารถเอื้อประโยชน์ในด้านนันทนาการให้แก่ท้องถิ่น
มาตรการที่ 5 สร้างศักยภาพการจัดการน้้าเสียให้แก่ชุมชน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้าเสียชุมชน โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในระดับชุมชน
และระดับองค์กร การสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง ที่ก่อให้เกิดความตระหนักแก่ชุมชน
ทั้งนี้ จากการระดมความคิดเห็นของชุมชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อกาหนดการขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหาวิกฤต
แม่น้าวัง ให้ครอบคลุมประเด็นสาเหตุ ซึ่งพิจารณาตามการบริหารจัดการงบประมาณ สาหรับใช้เป็นแนวทางการผลักดันการ
ดาเนินงานให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ที่แบ่งการดาเนินการได้ 3 ระดับ คือ
1) ระดับครัวเรือนเป็นระดับการดาเนินงานที่ประชาชนสามารถดาเนินการได้เอง
2) ระดับชุมชนหมายถึงการดาเนินงานที่จัดทาในภาพรวมของชุมชน ที่ต้องอาศัยความร่วมมือของสมาชิก
ชุมชน ซึ่งชุมชนอาจทาได้เองหรือต้องขอรับการสนับสนุนความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบางส่วน
3) ระดับพื้นที่ เป็นการดาเนินงานที่ชุมชนไม่สามารถดาเนินการได้เอง จาเป็นต้องให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
เป็นผู้ดาเนินการ โดยรับผิดชอบทั้งส่วนงบประมาณและการดาเนินการทั้งหมด
นอกจากนั้นยังสามารถสรุปโครงการที่ควรดาเนินการอย่างเร่งด่วน (Flagship project) จากข้อคิดเห็นที่ได้จาก
กระบวนการมีส่วนร่วมไปสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางการดาเนินงานที่มี

เป้าหมายเพื่อฟื้นฟูคุณภาพแม่น้าวัง อาทิ โครงการจัดทาระบบบาบัดน้าเสีย บ่อดักไขมันและสถานที่กาจัดขยะครบวงจรใน
ตลาดสด โครงการจัดทาระบบบาบัดน้าเสียแบบกลุ่ม เพื่อรวบรวมน้าเสียปลายท่อก่อนปล่อยลงสู่แม่น้าวัง โครงการล้างทา
ความสะอาดตลาดและท่อระบายน้าเสียในบริเวณตลาดสด โครงการจิตอาสา Big Cleaning Day แม่น้าวังและลาคลองสาขา
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนาด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการน้าเสี ยชุมชน ที่สอดรับกับ
เป้าหมายรายมาตรการตามลาดับ
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สาหรับการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของมาตรการแก้ไขวิกฤตคุณ ภาพแม่น้าวัง มีการดาเนินงานภายใต้กรอบ
แนวทางฯ ของเทศบาลนครลาปางในมาตรการที่ 2 (ระดับพื้นที่) โครงการบริหารจัดการระบบบาบัดน้าเสียปลายท่อแบบภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ในมาตรการที่ 1 (ระดับชุมชน) โดยการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการน้าเสีย แก่ชุมชน โดยการใช้ถังดักไขมัน
และในมาตรการที่ 3 (ระดับชุมชน) การอบรมและส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการน้าเสีย ในกลุ่มสถานประกอบการที่พักและ
โรงแรมในพื้นที่ และโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู แม่น้า คู คลอง และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่เมือง
คาร์บอนต่า (Low Carbon City) รวมทั้งการจัดการแก้ไขปัญหาที่ได้เสนอไว้ในมาตรการที่ 4 ของชุมชนต้นน้า

สรุปผลการวิจัย
แนวทางการจัดการน้าเสียชุมชน ทีน่ าไปสู่ความสาเร็จในการแก้ไขปัญหาพื้นที่วิกฤตแม่น้าวัง ช่วงไหลผ่านเทศบาล
นครลาปาง จาเป็นต้องประกอบขึ้นด้วย 1) การประสานความร่วมมือในรูปของหุ้นส่วนความร่วมมือ ระหว่างเทศบาลนคร
ลาปาง สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 และประชาชนในพื้นที่ ที่มีเป้าหมายเพื่อการจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้า พื้นที่วิกฤต
แม่น้าวังร่วมกัน 2) ฐานข้อมูลวิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลนาเข้าสาหรับการตัดสินใจกาหนดมาตรการ 3) การเปิด
โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการสร้างความพร้อมด้านพื้นฐานความรู้ด้านการจัดการคุณภาพน้า
ให้แก่ประชาชน 4) มาตรการแนวทางการจัด การคุณภาพน้าชุมชนพื้น ที่วิกฤตแม่น้าวัง ที่สามารถใช้เป็นกรอบชี้นาการ
ดาเนินการได้ทั้งในระดับครัวเรือน ระดับชุมชนและระดับพื้นที่

กิตติกรรมประกาศ
เอกสารฉบับนี้ เป็น ส่วนหนึ่งของโครงการลดของเสียในแหล่งน้าวิกฤตและจัดการคุณภาพน้าในแหล่งน้าหลัก
ระหว่างปีงบประมาณ 2560 – 2561 ที่ดาเนินการร่วมกับสานักการช่าง เทศบาลบาลนครลาปาง ในลักษณะหุ้นส่วนความ
ร่วมมือ บนเป้าหมายเพื่อการจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้าในแม่น้าวัง ช่วงไหลผ่านเทศบาลนครลาปางร่วมกัน ซึ่งการดาเนิน
โครงการจะไม่ ส ามารถบรรลุ ผ ลส าเร็ จ หากไม่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากเจ้า หน้ า ที่ สานั ก งานสิ่ งแวดล้ อมภาคที่ 2 ล าปาง
หน่วยงานทั้งภาครัฐ องค์กรเอกชนและเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการจัดการแม่น้าวัง รวมถึงประชาชน
ในพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ริมแม่น้าวังทั้ง 23 ชุมชน ดังนั้น จึงขอแสดงความขอบคุณและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาบนความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นแนวทางประกอบการแก้ไขปัญหาวิกฤตแม่น้าวังให้แก่หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องใน
พื้นที่ได้ต่อไป

นางสิริวัฒนา กังวาลเลิศ
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