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บทท่ี ๑ ขอมูลพ้ืนฐาน 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 1 เชียงใหม ไดดําเนินการติดตามระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบกําจัดขยะ
มูลฝอย ท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณแผนดิน ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใน
ระดับจังหวัด ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบลุมน้ําปงตอนบน ลุมน้ํากก-โขงตอนบน และลุมน้ําสาละวิน ไดแก จังหวัด
เชียงใหม จังหวัดลําพูน จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแมฮองสอน รวมท้ังสิ้น 13 โครงการ 

1.1 ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ สสภ.1 มีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยท่ีถูกหลักสุขาภิบาล จํานวน 2 แหง ซ่ึงเปน

ระบบฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanity Landfill) คือ เทศบาลตําบลหวยไคร เทศบาลเมืองแมฮองสอน 
และมีศูนยกําจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจํานวน 4 แหง ท่ี คือ องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
เทศบาลตําบลเวียงฝาง เทศบาลตําบลแมสาย และเทศบาลนครเชียงราย สําหรับ เทศบาลนครเชียงใหม มีเพียง
สถานีขนถายขยะมูลฝอยเนื่องจาก ทน.เชียงใหม มีการวาจาง บริษัท บานตาลกรุป จํากัด และเทศบาลเมืองลําพูน 
ใชเตาเผาขยะมูลฝอยในการกําจัด แสดงวิธีการกําจัดมูลฝอยของเทศบาลตางๆ ดังนี้ 

ตารางท่ี 1.1 ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม ลําพูน เชียงราย และแมฮองสอน 

จังหวัด ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ผูรับผิดชอบ 

1. เชียงใหม 1. ระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร   
คัดแยกขยะ และทําปุยชีวภาพ 

องคการบริหารสวนจังหวัด
เชียงใหม 

 2. สถานีขนถายขยะมูลฝอย เทศบาลนครเชียงใหม 
 3. ระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตําบลเวียงฝาง 
2. ลําพูน 4. โรงกําจัดมูลฝอยพรอมเตาเผาขยะ เทศบาลเมืองลําพูน 
3. เชียงราย 5. ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลนครเชียงราย 
 6. ระบบฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลตําบลหวยไคร 
 7. ระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตําบลแมสาย 
4. แมฮองสอน 8. ระบบฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลเมืองแมฮองสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอยปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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1.2 ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ สสภ.1 มี อปท. 4 แหง ท่ีมีระบบบําบัดน้ําเสีย คือ เทศบาลนครเชียงใหม 

เทศบาลเมืองลําพูน เทศบาลนครเชียงราย และเทศบาลตําบลจันจวา และมี อปท. 1 แหง ท่ีอยูระหวางกอสราง
โครงการ คือ เทศบาลตําบลแมสาย รายละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 1.2 ระบบบําบัดน้ําเสีย ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม ลําพูน เชียงราย และแมฮองสอน 

จังหวัด ระบบบําบัดน้ําเสีย ผูรับผิดชอบ 

1. เชียงใหม 1. ระบบบําบัดน้ําเสียแบบระบบเติมอากาศ 
(Activated Lagoon: AL) และระบบทอ
รวม (Combined System) 

เทศบาลนครเชียงใหม 

2. ลําพูน 2. ระบบบําบัดน้ําเสียแบบก่ึงเท 
(Sequencing Batch Reactor) และ
ระบบทอรวม (Combined System) 

เทศบาลเมืองลําพูน 

3. เชียงราย 3. ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอเติมอากาศ 
(Aerated Lagoon: AL) และระบบทอ
รวม (Combined System) 

เทศบาลนครเชียงราย 

 4. ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ 
(Constructed Wetland) 

เทศบาลตําบลจันจวา 

 5. ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอเติมอากาศ 
(Aerated Lagoon: AL) 

เทศบาลตําบลแมสาย 

*อยูระหวางกอสราง 

 
1.3 ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปจังหวัดเชียงใหม 
1.3.1 สภาพทางกายภาพ 

ท่ีตั้ง 
จังหวัดเชียงใหมเปนจังหวัดสําคัญท่ีตั้งอยูทางภาคเหนือของประเทศไทย มีระยะทางหางจาก

กรุงเทพตามแนวเสนทางหลวงแผนดินสายเหนือประมาณ 720 กิโลเมตร ตั้งอยูสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 
1,027 ฟุต  (310 เมตร) ตั้งอยูระหวางเสนรุงท่ี 17-21 องศาเหนือ และเสนแวงท่ี 98-99 องศาตะวันออก 
โดยมีสวนกวางท่ีสุดจากทิศตะวันออกถึงตะวันตก  กวางประมาณ 138 กิโลเมตร และสวนท่ียาวท่ีสุด คือ จาก
ทิศเหนือถึงทิศใต ยาวประมาณ 320 กิโลเมตร (ยาวมากท่ีสุดของประเทศ)  

อาณาเขต  
จังหวัดเชียงใหม   มีอาณาเขตติดตอดังนี้ 
ทิศเหนือ        ติดตอกับ  รัฐฉาน ของประเทศเมียนมาร 
ทิศใต  ติดตอกับ  จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดตาก 
ทิศตะวันออก   ติดตอกับ  จังหวัดเชียงใหมจังหวัดลําปางและจังหวัดเชียงราย 
ทิศตะวันตก ติดตอกับ  จังหวัดแมฮองสอน 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอยปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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รูปท่ี 1.1 แผนท่ีเขตการปกครองจังหวัดเชียงใหม 
 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอยปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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จังหวัดเชียงใหม มีพ้ืนท่ีท้ังหมด ประมาณ 20,107,057 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  
12,566,911 ไร ซ่ึงมีพ้ืนท่ีกวางใหญเปนอันดับ 1 ของภาคเหนือ และเปนอันดับ 2 ของประเทศ (ลําดับท่ี 1 
จังหวัดนครราชสีมา) โดยพ้ืนท่ีสวนใหญเปนภูเขาและท่ีราบเชิงเขา มีเนื้อท่ีประมาณ  13,873 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 8,7876.56 ไร เปนสัดสวนรอยละ 69.93 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด พ้ืนท่ีการเกษตร 1,611,283 ไร เปน
สัดสวนรอยละ 12.82 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด นอกจากนี้ยังมีพ้ืนท่ีเปนท่ีอาศัยและอ่ืนๆ  2,167,971 ไร เปนสัดสวน
รอยละ 17.25 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด นอกจากนี้พ้ืนท่ีของจังหวัดเชียงใหมยังเปนแหลงตนน้ําลําธารหลายสาย เชน แม
น้ําปง ลําน้ําแมแจม ลําน้ําแมแตง ลําน้ําฝาง ลําน้ําแมกลาง ลําน้ําแมงัด และลําน้ําแมขาน เปนตนพ้ืนท่ีราบลุมสวน
ใหญเปนบริเวณลุมน้ําแมปง ครอบคลุมพ้ืนท่ีบางสวนของอําเภอเชียงดาว อําเภอแมแตง อําเภอแมริม อําเภอสัน
ทราย อําเภอเมือง  อําเภอสารภี อําเภอหางดง อําเภอสันปาตอง อําเภอจอมทอง อําเภอฮอด และอําเภอ ดอย
เตา     อีกสวนหนึ่งเปนท่ีราบลุม น้ําแมกก ครอบคลุมพ้ืนท่ีบริเวณอําเภอฝางและอําเภอแมอายเทือกเขาท่ีสําคัญ 
เทือกเขาแดนลาว ซ่ึงอยูดานเหนือของจังหวัดเชียงใหม ก้ันพรมแดน ไทย–พมา ติดตอกับเทือกเขาถนนธงชัย มี
ยอดเขาท่ีสําคัญ ไดแก ดอยผาหมปก อยูในอําเภอฝาง สูง 2,285 เมตร ดอยอางขางอยูในอําเภอฝาง สูง 1,931 
เมตร ดอยหลวงอยูในอําเภอเชียงดาว สูง 2,170 เมตร เทือกเขาถนนธงชัย อยูทางทิศตะวันตกของแมน้ําปง มี
ยอดเขาท่ีสําคัญ ไดแก ดอยอินทนนท อยูในอําเภอจอมทอง สูง 2,656 เมตร เปนยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในประเทศ
ไทย ดอยปุย อยูในอําเภอเมือง  สูง 1,685 เมตร ดอยสุเทพอยูในอําเภอเมือง สูง 1,601 เมตร เทือกเขาผีปนน้ํา
อยูทางทิศตะวันออกของแมน้ําปง มียอดเขาท่ีสําคัญคือ ดอยขุนตาล สูง 1,374 เมตร ดอยชาง สูง 1,462 เมตร 
อยูในอําเภอพราว อําเภอดอยสะเก็ด และอําเภอสันกําแพง  

 

ลักษณะภูมิอากาศ        
จังหวัดเชียงใหม มีสภาพอากาศเย็นเกือบตลอดป มีอุณหภูมิอยูระหวาง 18.29-34.61 องศา

เซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 31 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 20 องศาเซลเซียส  เฉลี่ยท้ังป 25 องศา
เซลเซียส ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยระหวางรอยละ 52.43-86.95 จํานวนวันฝนตกเฉลี่ยตลอดป 87 วัน ปริมาณ
น้ําฝนเฉลี่ย 1,100-1,200 มิลลิลิตร และเดือนท่ีอุณหภูมิสูงสุดในรอบป คือ เดือนเมษายน เดือนท่ีอุณหภูมิ
ต่ําสุดในรอบป คือ เดือนมกราคม โดยฤดูกาลสามารถ   แบงไดเปน 3 ฤดู คือ 

(1) ฤดูรอนเริ่มตั้งแตเดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิอยูระหวาง 19.10 - 39.40 
องศาเซลเซียส 

(2) ฤดูฝน เริ่มตั้งแตเดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม อุณหภูมิอยูระหวาง 22.60-31.50 
องศาเซลเซียส 

(3) ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ อุณหภูมิอยูระหวาง 10.00-
31.70 องศาเซลเซียส 

ลักษณะภูมิประเทศ   
ลักษณะพ้ืนท่ี โดยท่ัวไปมีสภาพพ้ืนท่ีเปนภูเขาและปาละเมาะ มีท่ีราบอยูตอนกลางตามสอง

ฟากฝงแมน้ําปง มีภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในประเทศไทย คือ ดอยอินทนนท สูงประมาณ ๒,๕๖๕.๓๓๕๕ เมตร อยูในเขต
อําเภอจอมทอง นอกจากนี้ยังมีดอยอ่ืนท่ีมีความสูงรองลงมาอีกหลายแหง เชน ดอยผาหมปก สูง ๒,๒๘๕ เมตร 
ดอยหลวงเชียงดาว สูง ๒,๑๗๐ เมตร ดอยสุเทพ สูง ๑,๖๐๑ เมตร สภาพพ้ืนท่ีแบงออกไดเปน ๒ ลักษณะ คือ 

๑) พ้ืนท่ีภูเขา สวนใหญอยูทางทิศเหนือ และทิศตะวันตกของจังหวัด คิดเปนพ้ืนท่ีประมาณ
รอยละ 80 ของพ้ืนท่ีจังหวัด เปนพ้ืนท่ีปาตนน้ําลําธาร ไมเหมาะสมตอการเพาะปลูก 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอยปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E
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๒) พ้ืนท่ีราบลุมน้ําและท่ีราบเชิงเขา กระจายอยูท่ัวไประหวางหุบเขาทอดตัวในแนวเหนือ-ใต 
ไดแก ท่ีราบลุมน้ําปง ลุมน้ําฝาง ลุมน้ําแมงัด เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณเหมาะสมตอการเกษตร 

• ความลาดชัน จากทิศตะวันตกและเหนือ ลงไปสูทางทิศตะวันออกและใต  

• ความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ ๓๑๐ เมตร (เมตรจากรทก.)  

• สวนกวางจากทิศตะวันตกจรดทิศตะวันออกประมาณ ๑๓๘ กิโลเมตร  

• สวนยาวจากทิศเหนือจรดทิศใตประมาณ ๓๒๐ กิโลเมตร หางจากกรุงเทพมหานคร  
 

การคมนาคม  
การคมนาคมท่ีประชาชนนิยมใชเดินทางกันมากท่ีสุด คือ การคมนาคมทางบก โดยใชรถยนต

หรือรถไฟ สําหรับบุคคลท่ีตองการความรวดเร็ว สามารถเดินทางโดยเครื่องบินไดจังหวัดเชียงใหมมีสนามบิน
ประจําจังหวัด เสนทางคมนาคมทางรถยนตของ จังหวัดเชียงใหม การเดินทางโดยรถยนต อยูหางจากกรุงเทพฯ 
๗๕๐ กิโลเมตร การเดินทางโดยรถไฟ อยูหางจากกรุงเทพฯ ๗๒๐ กิโลเมตร สามารถใชเสนทางหลวงหมายเลข ๑ 
และทางหลวงหมายเลข ๑๑ จังหวัดเชียงใหม  ถือเปนศูนยกลางของภูมิภาคนี้ มีถนนเชื่อมโยงกับจังหวัดเชียงใหม
โดยทางหลวงหมายเลข ๑๑ และหมายเลข ๑๐๖ เชื่อมโยงกับจังหวัดเชียงรายโดยทางหลวงหมายเลข ๑๐๙ 
และเชื่อมโยงกับจังหวัดแมฮองสอนโดยทางหลวงหมายเลข ๑๐๘ และหมายเลข ๑๐๙๕ 

 

1.3.2 ขอมูลประชากร 

การปกครอง (ขอมูลสํานักงานจังหวัดเชียงใหม) 
- จังหวัดเชียงใหมแบงเขตการปกครอง ออกเปน 25 อําเภอ 204 ตําบลและ 2,066 หมูบาน 
- มีหนวยงานท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ี ดังนี้ 

1) หนวยงานบริหารราชการสวนกลาง จํานวน 166 หนวยงาน 
2) หนวยงานบริหารราชการสวนภูมิภาค จํานวน 34 หนวยงาน 
3) หนวยงานบริหารราชการสวนทองถ่ิน จํานวน 211 แหง ประกอบดวย 

องคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 1 แหง 
เทศบาลนคร จํานวน 1 แหง 
เทศบาลเมือง จํานวน 4 แหง  
เทศบาลตําบล จํานวน ๑๑๗ แหง 
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน ๘๘ แหง 
(ขอมูล ณ กันยายน ๒๕๕๗ ) 
 
 
 
 
 
 
 

ประชากร จังหวัดเชียงใหมมีประชากรรวมดังนี้ 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอยปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 



 
หนา 1-6 

ตารางท่ี 1.3 แสดงจํานวนประชากรจังหวัดเชียงใหม 

ป พ.ศ. 
จํานวนประชากร (คน) 

ชาย หญิง รวม 
๒๕๕3 ๗๙๗,๕๒๑ ๘๓๕,๐๒๗ ๑,๖๓๒,๕๔๘ 

๒๕๕4 ๘๐๐,๘๘๓ ๘๓๙,๕๙๖ ๑,๖๔๐,๔๗๙ 

๒๕๕5 ๘๑๘,๙๕๘ ๘๕๑,๐๖๖ ๑,๖๖๖,๐๒๔ 

๒๕๕6 ๘๐๖,๗๒๐ ๘๔๘,๙๒๒ ๑,๖๕๕,๑๔๒ 

2557 812,893 856,697 1,669,590 

 
อําเภอท่ีมีประชากรชนกลุมนอยมากท่ีสุด ไดแก อําเภอฝาง จํานวน 21,504 คน รองลงมา

ไดแก อําเภอเชียงดาว จํานวน 13,041 คน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1.2 แสดงความหนาแนนของประชากรของจังหวัดเชียงใหม ท่ีมีมากท่ีสุด ๑๐ อันดับ 
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1.3.3 สภาพทางเศรษฐกิจ 

(๑) ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดเชียงใหม  
จังหวัดเชียงใหมมีผลิตภัณฑมวลรวมสาขาเกษตร คิดเปนรอยละ ๑๔ ของผลิตภัณฑมวลรวมท้ังจังหวัด 

และมีความสําคัญเปนลําดับท่ี ๓ รองจากสาขาบริการ และอุตสาหกรรม รายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากรเทากับ 
๖๓,๗๗๐ บาท ในขณะท่ีรายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากรเกษตรเทากับ ๑๒,๖๒๐ บาท หรือ ๔๙,๐๙๑ บาท/
ครัวเรือน 

(๒) การเกษตร 
(2.1) พ้ืนท่ีการเกษตรของจังหวัด มีประมาณ 1,835,425 ไร(รอยละ 14.61 ของพ้ืนท่ีจังหวัด) สวน

ใหญปลูก 
• พ้ืนท่ีปลูกขาว 716,454 ไร 
• พ้ืนท่ีปลูกพืชสวน 459,254 ไร 

(2.2) จํานวนครัวเรือนเกษตรกร 134,426 ครัวเรือน โดยพืชเศรษฐกิจสําคัญของจังหวัดเชียงใหม 
ไดแก 

- ขาว พ้ืนท่ีปลูก 716,454 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 637 ไร 
- ลําไย พ้ืนท่ีปลูก 316,143 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 888 ไร 
- ลิ้นจี ่พ้ืนท่ีปลูก 57,001 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 499 ไร 
- กระเทียม พ้ืนท่ีปลูก 29,842 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 1,095 ไร 
- หอมแดง พ้ืนท่ีปลูก 11,539 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 2,291 ไร 
- หอมหัวใหญ พ้ืนท่ีปลูก 8,314 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 4,121 ไร 
- สมเขียวหวาน พ้ืนท่ีปลูก 33,535 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 2,438 ไร 

(2.3) พ้ืนท่ีการเกษตรในเขตชลประทาน จํานวน 642,979 ไร คิดเปนรอยละ 35 ของพ้ืนท่ี
การเกษตร และพ้ืนท่ีเกษตรนอกเขตชลประทาน 1,192,446 ไร คิดเปนรอยละ 65 ของพ้ืนท่ีการเกษตรท้ัง
จังหวัด 
 

(2.4) การชลประทาน จังหวัดเชียงใหมเปนพ้ืนท่ีตอนบนของประเทศ มีแหลง กักเก็บน้ําเปนจํานวน
มาก สําหรับใชในการชลประทาน การเกษตร และการอุปโภคบริโภคเข่ือนเก็บน้ําขนาดใหญในจังหวัดเชียงใหม มี
จํานวน 2 แหง ไดแก 

    - เข่ือนแมงัดสมบูรณชล ตั้งอยูท่ีตําบลชอแล อําเภอแมแตง มีความจุท่ีระดับเก็บกัก จํานวน 
265 ลานลูกบาศกเมตร มีพ้ืนท่ีชลประทาน ประมาณ100,000 ไร (พ้ืนท่ีชลประทานของอางเก็บน้ําแมงัด
สมบูรณชล 30,000 ไร และพ้ืนท่ีชลประทานของฝายแมแฝก 70,000 ไร) 

    - เข่ือนแมกวงอุดมธารา ตั้งอยูท่ีตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด มีความจุท่ีระดับเก็บกัก 
จํานวน 263 ลานลูกบาศกเมตร มีพ้ืนท่ีชลประทาน ประมาณ175,000 ไร 

 
 
 
 
 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอยปงบประมาณ 2559 
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(๓) ภาคอุตสาหกรรม 
จังหวัดเชียงใหมมีโรงงานท้ังสิ้น ๒,๓๔๑ โรงงาน เงินลงทุน ๒๒,๙๘๖ ลานบาทมีการจางแรงงาน 

๓๙,๔๗๘ คน โดยมีอุตสาหกรรมท่ีสําคัญไดแก 
(๓.๑) อุตสาหกรรมอาหาร   มีจํานวนโรงงาน  ๒๔๔  ราย 
(๓.๒) อุตสาหกรรมขนสง   มีจํานวนโรงงาน  ๒๔๔  ราย 
(๓.๓) อุตสาหกรรมเกษตร   มีจํานวนโรงงาน  ๙๖๘  ราย 
(๓.๔) อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม   มีจํานวนโรงงาน   ๑๓  ราย  

 
2.3.4 สภาพทางสังคม 

ภาษา 
ภาษาราชการท่ีใชในจังหวัดเชียงใหม ใชภาษาไทยเปนหลัก และมีภาษาทองถ่ิน ซ่ึงเรียกวา “ภาษาคํา

เมือง”ซ่ึงแตละทองถ่ินของภาคเหนือมีลักษณะของภาษาท่ีคลายๆกันจะแตกตางกันเฉพาะสําเนียงและศัพทบาง
คํา 

 
1.4  ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปจังหวัดลําพูน 
1.4.1 สภาพทางกายภาพ 
จ ังหว ัดลำพูนหร ือเดิมเร ียกว า "นครหร ิภ ุญไชย" เป ็นจ ังหว ัดท่ีมีประว ัติความเป ็นมาอันยาวนานท่ีส ุด ใน

ภาคเหนือ เป ็นแหล งประว ัติศาสตรและวัฒนธรรมท่ีม ีชีว ิตย ืนยาวถึง 1,300 ป เปนบอเก ิดของอารยธรรม 
โบราณ มีส ิ่งแวดล อมท้ังทางธรรมชาต ิและศ ิลปกรรมโบราณและว ัฒนธรรมท ี่งดงามและทรงค ุณค า 

ท่ีตั้งอยูทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย อยูหางจากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 11 (สายเอเชีย) เปนระยะทาง 689 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผนดินสายพหลโยธิน เปนระยะทาง 
724 กิโลเมตร และตามทางรถไฟ 729 กิโลเมตร ตั้งอยูระหวางเสนรุงท่ี 18 องศาเหนือ และเสนแวงท่ี 99 
องศาตะวันออก อยูในกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนบนท่ีเปนพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาเปนศูนยกลางความ
เจริญของภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงหรือพ้ืนท่ีสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ 

จ ังหว ัดลำพูนเป ็นจ ังหว ัดท่ีมีขนาดเล ็กท ี่ส ุดของภาคเหนือ มีพ ื้นท่ีท ั้งหมดประมาณ 4,505.882 ตาราง
กิโลเมตร หร ือประมาณ 2,815,675 ไร หรอคิดเปนพื นท่ี 4.85 ของพื นท่ีภาคเหน ือตอนบน บริเวณท่ีกว าง
ท่ีส ุดประมาณ 43 กิโลเมตร และยาวจากเหนือจดใต 136 กิโลเมตร 
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ตารางที่ 1.4 ท ี่ต ั้งและขนาดพ ื้นท ี่ของจ ังหว ัดลำพูน จำแนกเปนรายอำเภอ/กิ่งอำเภอ 

สวนราชการ ขนาด ตร.กม. ร อยละ ระยะทางห างจากจ ังหวัด 
จังหวัดลําพูน 4,505.882   
อำเภอเมืองลำพูน 479.825 10.78 2 
อำเภอปาซาง 299.950 6.52 11 
อำเภอบ านโฮง 596.901 13.31 36 
อำเภอแม ทา 762.630 16.68 25 
อำเภอล้ี 1,701.990 37.96 105 
อำเภอทุงห ัวช าง 486.129 10.79 105 
อำเภอบ านธิ 129.024 2.72 26 
อำเภอเว ียงหนองลอง 49.433 1.24 45 

ท ี่มา : ท่ีทำการปกครองจังหว ัดลำพูน 
 

อาณาเขต  
ทิศเหนือ ติดตอก บั อําเภอสารภี อําเภอส ันกําแพง จ ังหว ัดเช ียงใหม 
ทิศใต ติดตอกับ อําเภอเถ ิน จ ังหว ัดลำปาง และอำเภอสามเงา จ ังหว ัดตาก 
ทิศตะว ันออก ติดตอกับ อําเภอห างฉัตร อำเภอสบปราบ อำเภอเสร ิมงาม จังหว ัดลำปาง 
ทิศตะว ันตก ติดตอกับ อําเภอฮอด อําเภอจอมทอง อําเภอหางดง อําเภอส ันปาตอง จงหว ัดเช ียงใหม 

 

สภาพพ ื้นท ี่และล ักษณะภ ูมิประเทศ 
จังหวัดลําพูนมีลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปเปนท่ีราบหุบเขาและพ้ืนท่ีภูเขา  ท่ีราบอยูทางทิศ

ตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของท่ีราบเชียงใหม -ลําพูน หรือท่ีราบลุมแมน้ําปง กวง ลี้ และแม
ทา เปนท่ีตั้งของอําเภอเมืองลําพูน อําเภอปาซาง และตอนเหนือของอําเภอบานโฮง มีความสูงเฉลี่ย 200 - 
400 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ตัวเมืองลําพูนมีระดับความสูง 290.29 เมตร จากระดับน้ําทะเล  ปาน
กลาง พ้ืนท่ีคอย ๆ ลาดสูงข้ึนในตอนกลางทางทิศตะวันออกเฉียงใตและตะวันตกเฉียงใต ตั้งแตอําเภอแมทาตอน
ใต ของอําเภอบานโฮง อําเภอทุงหัวชางและอําเภอลี้  มีลักษณะภูมิประเทศเปนท่ีราบสูงและภูเขาสูง มีระดับ
ความสูงระหวาง 400 - 800 เมตรข้ึนไป ระดับความสูงจะลดลงเม่ือเขาเขตท่ีราบในอําเภอลี้ท่ีระดับความสูง
ประมาณ400 – 800 เมตร แลวคอย ๆ ยกตัวสูงข้ึนมาทางทิศใตซ่ึงเปนเขตชายแดนติดตอกับจังหวัดลําปาง
และจังหวัดตากท่ีระดับความสูง 600 - 1,000 เมตร 

 

กรมพ ัฒนาท ี่ดินได แบ งล ักษณะภ ูมิประเทศของจังหว ัดลำพ ูนออกเป ็น 3 ล ักษณะค ือ 
1.) พ ื้นท ี่ราบเรียบและค อนขางราบเร ียบ (FLAT TO NEARLY FLATLAND) 
มีพ ื้นท่ีประมาณร อยละ 12 ของพ้ืนท่ีท ั้งหมด มีล ักษณะพ้ืนท่ีราบเร ียบหร ือค อนข างราบเรียบมีความลาด

เอียงส วนใหญ อยูระหวางรอยละ 0 - 2 เปนบริเวณกว างทางตอนเหน ือของจังหวัดลำพ ูนทางฝงซ ายของแมน้ําป ิง
และบร ิเวณสองฟากฝ ั่งแมน้ํากวง  ตั้งแตทางตอนใต ของบ านสบทา ตําบลปากบอง อำเภอปาซาง บางแหงพบท่ี
ราบแคบ ๆ ระหว างเขาซ่ึงเก ิดตามสองฟากของลำน้ําสายตาง ๆ เชน แม น้ําลี้  และแม น้ําแม ทา เป ็นตน แตมี
พ้ืนท่ีไม มากน ัก โดยปกต ิแลวน้ําจากแม น้ําไม คอยท วมถ ึง สวนบริเวณท่ีราบเรียบเก ิดอยูต่ําสุดใกลกับลำน้ําใน
ป ัจจ ุบ ัน โดยเฉพาะพ้ืนท่ีบร ิเวณใกล กับแมน้ําป ิง และช วงระหว างแมน้ําป ิงกับแมน้ํากวง ในฤดูน้ําหลาก จะถ ูกน้ํา
ทวมเป ็นประจำทุกป ส วนตามร ิมฝ ั่งแม น้ําป ิงนั้น ขณะท่ีน้ําทวม ตะกอนขนาดใหญ ก็จะตกจม อยูร ิมฝ ั่งน้ํา ทำให มี

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอยปงบประมาณ 2559 
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ล ักษณะเป ็นค ันดินธรรมชาติแคบๆขนานไปกับลำน้ํา มีพ ื้นท่ีส ูงกว าท่ีราบต่ําห างฝ ั่งออกไปเล ็กน อย ซ่ึงใชเปนท่ีตั้ง
บ านเร ือนของราษฎรท่ีอาศ ัยอยูตามร ิมฝ ั่งแมน้ําป ิง 

2.) พ้ืนท่ีลูกคล่ืนลอนลาดและลูกคล่ืนลอนชัน (UNDULATING AND ROLLING TERRACE) 
มีพ้ืนท่ีประมาณรอยละ 24 ของพ้ีนท่ีท้ังหมด มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ350-600 เมตร มี

สภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีลอนคลื่นสูงๆต่ําๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีหรือภูมิอากาศทําใหทางน้ําไหลกัดเซาะ
ลกลงไปในแนวดิ่งท้ังบริเวณท่ีเปนดินตะกอนบริเวณเหลานี้ในปจจุบันจะมีลําหวยและทางน้ําไหลผานกัดเซาะอยู
โดยท่ัวไป 

3.) บริเวณเนินเขาและภูเขาสูงสลับซับซอน (HILLS AND MOUNTAINS) 

เปนลักษณะภูมิประเทศ ซ่ึงประกอบเปนพ้ืนท่ีสวนใหญของจังหวัดลําพูน มีพ้ืนท่ีประมาณรอยละ  64  
ของพ้ืนท่ีท้ังหมด  สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปเปนเนินเขาและภูเขาสงสลับซับซอนตอเนื่องกันไปจากทิศตะวันออก ซ่ึง
ติดตอกับเขตจังหวัดลําปาง  เปนแนวลงมาจนถึงทางทิศใตของอําเภอลี้ ติดตอกับจังหวัดตาก แลวเลาะลําน้ํา
แมปงข้ึนไป ทางทิศเหนือจนจดเขตจังหวัดเชียงใหม ทางทิศตะวนตก สวนใหญของพ้ืนท่ีมีความลาดเอียงมากกวา
รอยละ  16  ข้ึนไป  มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 600-1,000  เมตร  บริเวณเนินเขาและภเูขาสงูสลบัซับซอน
ของจงัหวดลําพูนนี้ มีลําหวยและทางน้ําเล็ก ๆ  อยู มากมาย  แตสวนใหญมีน้ําไหลเฉพาะฤดูฝนเทานั้น 

ท่ีมา: สถานพัีฒนาท่ีดินจังหวัดลําพูน 
 

ลักษณะภูมิอากาศ 
จังหวัดลําพูนตั้งอยูในภาคเหนือ ซ่ึงตามตําแหนงท่ีตั้งอยูในเขตรอนท่ีคอนไปทางเขตอากาศ อบอุนในฤดู

หนาวจึงมีอากาศเย็นคอนขางหนาว แตเนื่องจากอยูลึกเขาไปในแผนดินหางไกลจากทะเล จึงมีฤดูแลง ท่ียาวนาน
และอากาศจะรอนถึงรอนจัดในฤดูรอน จังหวัดลําพูนมีสภาพภูมิอากาศแตกตางกันอยางเดนชัด 3 ชวงฤดู คือ ฤดู
หนาว ชวงกลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ ฤดูรอน ชวงกลางเดือนกุมภาพันธ – กลางเดือนพฤษภาคม 
ฤดูฝน ชวงกลางเดือนพฤษภาคม - กลางเดือนตุลาคม 

อุณหภูมิ 
อุณหภูมิสูงสุด ในป 2554 วันท่ี 8 มีนาคม 2554 วัดได 38.8 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิตํ่าสุด ในป 2554 วันท่ี 21 ธันวาคม 2554 วัดได 12.0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิอากาศ

เฉลี่ยตลอดท้ังป 2554 เทากับ 26.6 องศาเซลเซียส 
ความช้ืน 
ความชื้นเฉลี่ยตลอดท้ังป 74 % 
ปริมาณฝน (ป 2554) 
1. ปริมาณน้ําฝนของจังหวัดลําพูนตลอดป วัดได 1,706.7 มิลลิเมตร 
2. จํานวนวันท่ีฝนตกตลอดป 129 วัน 
3. ปริมาณฝนสูงสุด วัดได 81.4 มิลลเิมตร เม่ือเดือน 31 กรกฎาคม 2554 
ท่ีมา : สถานีอุตุนิยมวิทยาจงัหวัดลําพูน ขอมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2555 
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1.4.2 ขอมูลประชากร 
จ ังหว ัดลำพูน แบ งเขตการปกครองออกเป ็น 8 อำเภอ 51 ตําบล 575 หมู บ าน 1 องค การบริหาร

ส วนจ ังหว ัด 1 เทศบาลเมือง 38 เทศบาลตำบล 18 องค การบร ิหารส วนตำบล 

ตารางท่ี 1.5 การแบ งเขตการปกครองจังหว ัดลำพ ูน 
 

 
อําเภอ 

 
พ้ืนท่ี 

(ตร.กม.) 

 
ตําบล 

 
หมูบาน 

 
เทศบาลเมือง/

ตําบล 

 
อบต. 

 
ชุมชน 

 
หางจาก
จังหวัด 

เมืองลําพูน 
(รวมเทศบาลเมือง 

ลําพูน/เทศบาลตําบล) 

479.825 15 159 13 2 17 2 กม. 

ปาซาง 299.950 9 89 4 4 - 11  กม. 
บานโฮง 596.901 5 62 2 4 - 36  กม. 

แมทา 762.630 6 71 7 1 - 25  กม. 
ลี ้ 1,701.99

 
8 99 7 3 - 105  กม. 

ทุงหัวชาง 486.129 3 35 1 3 - 105  กม. 
บานธิ 129.024 2 36 1 1 - 26  กม. 

เวียงหนองลอง 49.433 3 24 3 - - 45  กม. 
รวม 4,505.88

 
51 575 38 18 17 - 

ท ี่มา :  ท่ีทำการปกครองจังหว ัดลำพูน ข อมูล ณ เด ือนมิถ ุนายน 2556 
 
พ้ืนท่ีท่ีม ีความหนาแน นประชากรสูงสุดคือ อำเภอเม ืองลำพ ูน เนื่องจากจังหวัดลำพ ูนเปน ท่ีตั้ง

น ิคมอ ุตสาหกรรมภาคเหน ือ สวนอ ุตสาหกรรมสหพ ัฒน และโรงงานอ ุตสาหกรรมจำนวนมาก จ ึงมี
ประชากรแฝงท่ีเป ็นแรงงานจากต างถ่ินจำนวนมาก (ท ี่มา  : สำน ักงานสาธารณาส ุขจ ังหว ัดลำพูน ข อม ูล ณ เดือน
กันยายน  2555) 

ตารางท่ี 1.6 แสดงรายละเอ ียดประชากร และคร ัวเร ือน ของจ ังหว ัดลำพ ูน 
 

พ้ืนท่ี จํานวนประชากร จํานวนบาน 
ชาย หญิง รวม 

อ.เมืองลําพูน 68,113 75,959 144,045 68,893 
อ.ปาซาง 27,004 29,054 51,518 22,724 
อ.บานโฮง 20,047 21,202 41,249 15,032 
อ.แมทา 19,561 19,908 39,369 15,689 
อ.ลี ้ 34,865 34,136 69,001 22,877 
อ.ทุงหัวชาง 10,009 9,811 19,820 6,853 
อ.บานธ ิ 8,413 8,995 17,408 6,870 
อ.เวียงหนองลอง 8,652 9,185 17,834 7,134 
รวมท้ังจังหวัด 196,564 208,223 404,787 166,076 

ท ี่มา : ท่ีทำการปกครองจังหว ัดลำพูน ขอมูล ณ เด ือน มิถ ุนายน 2556 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอยปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 



 
หนา 1-12 

1.4.3 สภาพทางเศรษฐกิจ  
รายไดเฉล ี่ยของประชากร (ป 2555) จำนวน 97,849 บาท ตอคนตอป  ผลิตภัณฑ มวลรวม 

(GPP) มีม ูลค า 42,591 ล านบาท เพ่ิมข ึ้นจาก 97,515 บาท ในป 2554 หร ือเพ่ิมข ึ้นรอยละ 0.3 อันด ับ
หนึ่ง ค ือ สาขาอุตสาหกรรม อันด ับสอง ค ือ สาขาเกษตรกรรมฯ อันด ับสาม ค ือ สาขาอส ังหาร ิมทร ัพยฯ 

พ้ืนท่ีเพ่ือการเกษตรรวม 671,955 ไร ค ิดเป ็นร อยละ 23.86 ของเนื้อท่ีจังหวัดม ีเกษตรกร 
63,375 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 41.49 ของครัวเรือนท้ังจังหวัด โดยม ีพ ืชเศรษฐก ิจท่ีสำค ัญ คือ ลำไย
หอมแดงและกระเทียม รองลงมาค ือ พืชผ ัก ขาวโพดเล ี้ยงสัตว สำหรับขาวเป ็นการปลูกเพ่ีอการบริโภคภายใน
จังหวัดและม ีการนำมาจากต างจังหวัดเ พ่ิมขึ้นด วยเนื่องจากม ีประ ชากรแฝงท่ีเขามาทำงานในเขตน ิคม
อุตสาหกรรม 

ด านอ ุตสาหกรรม เปนท่ีตั้งของน ิคมอ ุตสาหกรรมภาคเหน ือ  ม ีพ้ืนท่ีประมาณ  1,788 ไรและ
พ้ืนท่ีสวนอ ุตสาหกรรมของเอกชน 1,200 ไร นอกจากนั้นยังม ีโรงงานอ ุตสาหกรรมกระจายอยู ท ุกอำเภอ ส วน
ใหญ ตั้งอยู ในเขตอำเภอเม ืองลำพ ูน อำเภอปาซาง และอำเภอแม ทา ซึ่งส วนใหญเปนโรงงานอ ุตสาหกรรม ท่ี
ตองพ่ึงพาว ัตถ ุดิบและทร ัพยากรธรรมชาต ิในทองถ ิ่น โดยเฉพาะว ัตถ ุดิบทางด านการเกษตร จำนวนโรงงานมาก
เปนอ ันด ับหนึ่ง ค ือ อุตสาหกรรมการเกษตร รองลงมาค ือ อ ุตสาหกรรมแปรรูปไม ม ีปจจัยสำคัญสน ับสน ุน การ
ลงท ุนอ ุตสาหกรรม อาทิ ด านวัตถุด ิบในการผลิต  ด านแรงงาน  ด านคมนาคมขนสงและการต ิดต อส ื่อสารท่ี
สะดวก ม ีจำนวนโรงงานอ ุตสาหกรรมรวม ท้ังสิ้น 920 โรงงาน  เงินลงท ุนรวม  103,916  ล านบาท การ
จ างงานรวม 69,489 คน จำแนกเป ็น 

1. โรงงานนอกเขตน ิคมอ ุตสาหกรรมภาคเห น ือ จำนวน 842 โรงงาน จ ำนวนเงินล งท ุน 
32,779 ล านบาท คนงานรวม 24,827คน (รวมบริษัทท ี่ต ั้งในพ ื้นท่ีสวนอุตสาหกรรมในเครือบริษัทสห
พ ัฒนาอ ินเตอรโฮลดิ้ง จำก ัด จำนวนทั งส ิ้น 17 แห ง เง ินลงท ุน  7,197 ล านบาท คนงาน 6,862 คน) 

2. โรงงานท่ีตั้งอยู ใน เขตนิคมอ ุตสาหกรรม ภาคเหนือ ท่ีเป ิดดำ เนินการ 78 โรงงา น เง ินลงทุน
71,137 ล านบาท และม ีแรงงานประมาณ 44,662 คนสภาวะเศรษฐก ิจการลงท ุนด านอ ุตสาหกรรม
จังหวัดลำพ ูนในภาพรวมป 2556 พ ิจารณา จากม ูลคาการลงท ุนท่ีเพ่ิมขึ้นของการขออน ุญาตประกอบ
ก ิจการและการขยายก ิจการโรงงาน ม ีการขยายต ัว ในอ ัตราชะลอต ัว ค ิดเปนรอยละ 4.01 หรือเท าก ับ 
1,266 ล านบาท เม่ือเท ียบก ับชวงเด ียวก ันของปก อนเนื่องจากป ีฐานท่ีใช ในการคำนวณมีม ูลค าการลงทุนส ูง
กว าปกติ จากมีการลงทุนของสถานประกอบการขนาดใหญ ท่ีตั้ง นอก เขตนิคมอุตสาหกรรม  ภาคเหนือ 
นอกจากนั้นย ัง คง ม ีการลงท ุน ในอุตสาหกรรม ประ เภทอ่ืน อาทิ อุตสาหกรรมอ ิเล ็กทรอนิกส อุตสาหกรรม
อบพืชผลทางการเกษตร อ ุตสาหกรรมทำภาชนะบรรจ ุพลาสต ิก อ ุตสาหกรรมผล ิตกระเบื้องคอนกรีตม ุง
หลังคา และอ ุตสาหกรรมต ัดเย ็บเสื้อผ าสำเร็จรูป เปนต น ส วน ม ูลค า การ สงออกสินค า อ ุตสาหกรรมใน
เขตนิคมนิคมอุตสาหกรรม เท ียบก ับ ชวงเด ียวก ัน หดตัวรอยละ 11.75 เทากับ 4,877 ล านบาท 

แนวโนมการลงทุนดานอุตสาหกรรมของจ ังหว ัดลำพูน ป ี 2557 คาดว าการลงทุนอุตสาหกรรมมี
แนวโนมขยายตัว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมสำคัญ ได แก อ ุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร รวมถึงอ ุตสาหกรรม
ตอเนื่อง เช น อุตสาหกรรมผล ิตอาหารสำเร ็จร ูป ห องเย็นเก็บพืชผลทางการเกษตร โรงส ีข าว เป ็นต น 
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1.5 ขอมูลพ้ืนฐานจังหวัดแมฮองสอน 
1.5.1 ลักษณะทางกายภาพ 

 จังหวัดแมฮองสอน ตั้งอยูทางภาคเหนือไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทยตําแหนงระหวาง
เสนรุง (ละติจูด) ท่ี ๑๗ องศา ๓๘ ลิปดา – ๑๙ องศา ๔๘ ลิปดาเหนือ  

เสนแวง (ลองติจูด) ท่ี ๙๗ องศา ๒๐ ลิปดา – ๙๘ องศา ๓๙ ลิปดาตะวันออก ซ่ึงหางจากกรุงเทพมหานคร
มากท่ีสุดในภาคเหนือ มีระยะทางประมาณ ๙๒๔ กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีประมาณ๑๒,๖๘๑.๒๕๙ ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ ๗,๙๒๕,๘๑๒.๕ ไร ซ่ึงใหญเปนอันดับ ๓ ของภาคเหนือ และเปนอันดับ ๗ ของประเทศ มีความยาวจาก
เหนือจรดใตประมาณ ๒๕๐ กิโลเมตร และกวางประมาณ ๙๕ กิโลเมตร มีอาณาเขตพรมแดนติดตอกับสหภาพ
พมาทุกอําเภอถึง๔๘๓ กิโลเมตร เปนพรมแดนท่ีเปนพ้ืนดิน ประมาณ ๓๒๖ กิโลเมตร พรมแดนแมน้ําสาละวิน 
๑๒๗ กิโลเมตร และแมน้ําเมย ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร 
 

อาณาเขต 
 ทิศเหนือและทิศตะวันตก ติดตอกับประเทศสหภาพพมา รวม ๓ รัฐ คือรัฐฉานตอนใต รัฐคะยาและรัฐ
กอทูเล โดยมีเทือกเขาถนนธงชัยตะวันตก แมน้ําสาละวิน และแมน้ําเมยเปนแนวพรมแดนก้ันระหวางประเทศ 
 ทิศใต ติดตอกับอําเภอทาสองยาง จ.ตาก โดยมีแมน้ํายวม และแมน้ําเงา เปนแนวเขตจังหวัด 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับ อ.เวียงแหง อ.เชียงดาว อ.แมริม อ.แมแจม อ.ฮอดและ อ.อมกอย      
จ.เชียงใหม โดยมีเทือกเขาถนนธงชัยกลาง และเทือกเขาถนนธงชัยตะวันออกเปนแนวเขตจังหวัด 

 

ลักษณะภูมิประเทศ 
 พ้ืนท่ีสวนใหญของจังหวัดแมฮองสอน เปนทิวเขาสูงสลับซับซอน และยังคงเปนปาไมตามธรรมชาติท่ี
อุดมสมบูรณ โดยมีพ้ืนท่ีปาไมประมาณ ๗,๐๔๒,๓๑2 ไร คิดเปนรอยละ 88.85 ของพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด (ขอมูลป 
2557) มีทิวเขาเรียงตามแนวทิศเหนือ-ใต ขนานกัน ซ่ึงมีทิวเขาท่ีสําคัญคือ ทิวเขาแดนลาว อยูทางตอนเหนือสุด
ของจังหวัด เปนแนวแบงเขตแดนประเทศไทยกับประเทศสหภาพพมา และทิวเขาถนนธงชัยซ่ึงประกอบดวย ทิว
เขาเรียงขนานกัน 3 แนวคือทิวเขาถนนธงชัยตะวันตก เปนแนวเขตแดนไทย - สหภาพพมา ทิวเขาถนนธงชัย
กลางอยูระหวางแมน้ํายวมและแมน้ําแมแจม และทิวเขาถนนธงชัยตะวันออก อยูทางทิศตะวันออกของจังหวัด
เปนแนวแบงเขตระหวางจังหวัดแมฮองสอนกับเชียงใหม ยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดคือ ยอดเขาแมยะอยูบริเวณทิวเขาถนน
ธงชัย 
 

ลักษณะภูมิอากาศ  
 จังหวัดแมฮองสอนเปนจังหวัดท่ีมีภูมิอากาศแบบรอนชื้น โดยในฤดูรอนจะมีอากาศรอนจัด อากาศ
หนาวจัดในฤดูหนาว และฝนจะตกชุกในฤดูฝน นอกจากนี้จังหวัดแมฮองสอนมีหมอกปกคลุมตลอดท้ังป ท้ังนี้มี
สาเหตุเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศท่ีเปนหุบเขาสูงมีพ้ืนท่ีอยูบนท่ีสูงเหนือระดับน้ําทะเล ทําใหมีอุณหภูมิสูงใน
ตอนกลางวันเนื่องจากถูกแสงแดด สวนในตอนกลางคืนจะไดรับอิทธิพลจากลมภูเขาทําใหอากาศเย็นลงอยาง
รวดเร็ว ซ่ึงเม่ือความรอนในตอนกลางวันลอยตัวข้ึนปะทะกับความชื้นของอากาศ จึงทําใหเกิดหมอกปกคลุม
โดยท่ัวไปในตอนกลางคืน สภาพภูมิอากาศจะมีความแตกตางกันอยางชัดเจนท้ัง ๓ ฤดูกาล สภาพภูมิอากาศของ
จังหวัดแมฮองสอนสรุปไดดังนี้ 
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 ฤดูรอน เริ่มตั้งแตชวงระหวางเดือนกุมภาพันธ – เดือนพฤษภาคม จะมีอากาศรอนอบอาว  
 ฤดูฝน เริ่มตั้งแตชวงเดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม จะไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตทํา
ใหอากาศชุมชื้นฝนจะตกชุกมาก ซ่ึงจะมีปริมาณมากท่ีสุดในเดือนสิงหาคมรวมท้ังปฝนตกปริมาณปละ 1, ๕๐๘.1 
มิลลิเมตร และในรอบหนึ่งปมีฝนตก 1๕๑ วัน 
 ฤดูหนาว  เริ่มตั้ งแตชวงเดือนตุลาคม - เดือน กุมภาพันธ  โดยได รับ อิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือและความกดอากาศสูงจากประเทศจีน อากาศจะหนาวเย็นมาก  

 
อ ุณหภ ูมิ 

 อุณหภูมิในจังหวัดแมฮองสอนนั้น จะมีความแตกตางกันอยางชัดเจน ระหวางกลางวันกับกลางคืน และ
ระหวางฤดูรอนกับฤดูหนาว ท้ังนี้เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเปนหุบเขาสูงเหนือระดับน้ําทะเล ทําใหอุณหภูมิสูงใน
ตอนกลางวันเพราะถูกแสงแดดสวนตอนกลางคืนจะไดอิทธิพลจากลมภูเขาทําใหอากาศเย็นลงอยางรวดเร็ว โดย
อุณหภูมิสูงสุดจะอยูในชวง 37 – 38.4 องศาเซลเซียส ซ่ึงสูงสุดท่ีวัดได 40 องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน 
2558 สําหรับฤดูหนาวจะไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และความกดอากาศสูงจากประเทศจีน 
อากาศจะหนาวจัด โดยอุณหภูมิต่ําสุด จะอยูระหวาง 12 - 13 องศาเซลเซียส ซ่ึงอุณหภูมิต่ําสุดท่ีวัดได 12 
องศาเซลเซียส ในเดือนกุมภาพันธ 2558 
ตารางท่ี 1.7  ปริมาณน้ําฝน ความช้ืนสัมพัทธ และอุณหภูมิของจังหวัดแมฮองสอน ป พ.ศ. 255๑ – 255๕ 
 

รายการ หนวยนับ ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 255๕ 

ปริมาณน้ําฝนตลอดท้ังป มิลลิเมตร 1,550.0 841.5 1,363.1 1,686.1 1,๕๐๘.1 
จํานวนวันท่ีมีฝนตกท้ังป วัน 157 132 132 148 1๕๑ 
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดท้ังป องศาเซลเซียส 

- ต่ําสุด   11.8 11.8 11.9 12.2 ๑๐.๙ 
- สูงสุด   42.4 40.5 44.0 38.4 ๔๐.๐ 
- เฉลี่ยต่ําสุด   20.9 21.0 20.9 21.1 ๒๐.๘ 
- เฉลี่ยสูงสุด   32.7 33.3 34.0 33.2 ๓๓.๑ 
- เฉลี่ย   25.4 25.9 26.7 25.5 ๒๗.๓ 

ความชื้นสัมพันธตลอดท้ังป  รอยละ 
- เฉลี่ย   76.2 74.0 71.3 77.0 ๗๖.๒ 
- เฉลี่ยสูงสุด   92.1 91.3 87.8 92.1 ๙๑.๙ 
- เฉลี่ยต่ําสุด   54.9 50.6 50.2 53.2 ๕๕.๐ 
- ต่ําสุด   22.0 18.0 18.0 18.0 ๒๓ 

ท่ีมา : รายงานสถิติจังหวัด พ.ศ. 255๖ สํานักงานสถิติจังหวัดแมฮองสอน 
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1.5.2  เขตการปกครอง 
 จังหวัดแมฮองสอน แบงเขตการการปกครองออกเปน 7 อําเภอคือ อําเภอเมือง   อําเภอแมสะเรียง 
อําเภอปาย อําเภอขุนยวม อําเภอแมลานอย อําเภอสบเมย และอําเภอปางมะผา มี 44 ตําบล (ไมรวมตําบลจอง
คํา ซ่ึงอยูในเขตเทศบาลเมืองแมฮองสอน) มี 415 หมูบาน มีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 50 แหง ประกอบดวย 
 องคการบริหารสวนจังหวัด   1   แหง 
 เทศบาลเมือง    1   แหง  
 เทศบาลตําบล     ๗    แหง  
 องคการบริหารสวนตําบล       42      แหง 

 

ตารางท่ี 1.8  สรุปเขตการปกครองของจังหวัดแมฮองสอน 
 

รายช่ืออําเภอ 
จํานวน (แหง) 

ตําบล หมูบาน อบจ. เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล อบต. 
อําเภอปาย 7 62 - - 1 7 
อําเภอปางมะผา 4 38 - - - 4 
อําเภอเมืองแมฮองสอน 6 68 1 1 - 6 
อําเภอขุนยวม 6 43 - - 1 6 
อําเภอแมลานอย 8 69 - - 1 8 
อําเภอแมสะเรียง 7 77 - - 4 5 
อําเภอสบเมย 6 58 - - - 6 

รวม 44 415 1 1 7 42 
 
ตารางท่ี 1.9  จํานวนประชากร จําแนกตามเขตการปกครอง เปนรายอําเภอ 

จังหวัด/อําเภอ/ตําบล ชาย หญิง รวม จํานวนครัวเรือน 

 อําเภอเมืองแมฮองสอน ๒๗,๑๗๕ 2๕,๘๒๙ 53,๐๐๔ 2๓,๐๒๔ 

 อําเภอขุนยวม ๑๑,๓๕๒ 10,๕๔๔ ๒๑,๘๙๖ 7,๖๗๘ 

 อําเภอปาย ๑๕,๖๖๐ 14,๗๒๙ ๓๐,๓๘๙ 1๓,๔๕๓ 

 อําเภอแมสะเรียง ๒๕,๘๔๑ 25,๓๐๙ ๕๑,๑๕๐ ๒๐,๑๙๗ 

 อําเภอแมลานอย ๑๗,๘๘๘ 17,๒๔๔ ๓๕,๑๓๒ 10,๕๘๐ 

 อําเภอสบเมย ๑๗,๕๓๙ 16,๖๗๐ ๓๔,๒๐๙ 14,๓๗3 

           อําเภอปางมะผา ๙,๗๐๗ 8,๘๖๙ ๑๘,๕๗๖ ๗,๐๒๒ 

รวม ๑๒๕,๑๖๒ 11๙,๑๙๔ ๒๔๔,๓๕๖ 9๖,๓๒๗ 

    ท่ีมา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รายงานสถิติจังหวัดแมฮองสอน พ.ศ. 255๖ 
            สํานักงานสถิติจังหวัดแมฮองสอน 
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1.5.3 ดานเศรษฐกิจ  
ตารางท่ี 1.10 ผลิตภัณฑจังหวัด ตามราคาประจําป จําแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ (ลานบาท) 

สาขาการผลิต ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ 

ภาคเกษตร  ๑,๘๗๗ ๒,๓๐๗ ๒,๑๕๑ ๒,๑๑๖ ๒,๔๒๙ 

เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม  ๑,๘๑๐ 2,253 2,088 2,060 2,371 

การประมง  67 54 63 56 58 

ภาคนอกเกษตร  5,362 5,505 5,936 6,224 6,414 

การทําเหมืองแร และเหมืองหิน  32 55 99 32 25 

การผลิตอุตสาหกรรม  296 373 395 425 418 

การไฟฟา กาซ และการประปา  90 90 118 120 122 

การกอสราง  875 711 722 822 768 

การขายสง การขายปลีก การซอมแซม 
ยานยนต จักรยานยนต ของใชสวนบุคคล 
และของใชในครัวเรือน  

577 599 676 641 682 

โรงแรม และภัตตาคาร  145 161 175 171 141 

การขนสง สถานท่ีเก็บสินคา และการคมนาคม  340 365 398 359 383 

ตัวกลางทางการเงิน  276 315 334 357 392 

บริการดานอสังหาริมทรัพย  
การใหเชา และบริการทางธุรกิจ  

353 299 335 365 362 

การบริหารราชการแผนดิน และการปองกัน
ประเทศ รวมท้ังการประกันสังคมภาคบังคับ  

903 873 885 1,092 1,167 

การศึกษา  1,018 1,139 1,210 1,312 1,389 

การบริการดานสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห  276 314 365 325 342 

การบริการชุมชน สังคม และบริการสวนบุคคล
อ่ืนๆ  

169 187 210 186 207 

ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล  10 24 14 19 17 

ผลิตภัณฑจังหวัด (Gross Provincial Product)  7,239 7,812 8,087 8,340 8,843 

ท่ีมา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รายงานสถิติจังหวัดแมฮองสอน พ.ศ. 255
๖ สํานักงานสถิติจังหวัดแมฮองสอน 

 
ลักษณะการประกอบอาชีพ 

สวนใหญประกอบอาชพีเกษตรกรรม ประมาณรอยละ 75.5 พืชท่ีสําคัญ ไดแก ขาว  ถ่ัวเหลือง กระเทียม 
ถ่ังลิสง งา และกะหล่ําปลี พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ไดแก ถ่ัวเหลือง กระเทียม เปนรายไดตอครอบครัว ปญหาสวน
ใหญขาดแคลนพ้ืนท่ีเพาะปลูกพ้ืนท่ีราบ  ลักษณะชุมชนสวนใหญตั้งอยูกระจัดกระจายตามภูมิประเทศท่ีเปนภูเขา 
 

การทองเท่ียว 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอยปงบประมาณ 2559 
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  จังหวัดแมฮองสอนตามสภาพภูมิศาสตรถูกโอบลอมดวยแนวทิวเขาสูงชันในทุกๆ ดาน ทําใหมีแหลง
ทองเท่ียวทางธรรมชาติท่ีสําคัญมากมาย นอกจากนี้การปดก้ันทางดานกายภาพ สงผลใหวัฒนธรรมประเพณี และ
ความเปนอยูของประชากรภายในจังหวัดแมฮองสอน มีเอกลักษณเฉพาะตัวท่ีแตกตางจากจังหวัดอ่ืนๆ เชน การ
แตงกายแบบพ้ืนเมือง ซ่ึงเรียกวา ชุดไต คือ ผูชายนุงกางเกงคลายกางเกงจีน หรือกางเกงชาวเล สวมเสื้อคอกลม
แขนยาว ปายแบบจีน ผูหญิงนุงผาถุงยาว สวมเสื้อทรงกระบอกตัวสั้นเพียงเอว สิ่งเหลานี้นับวาเปนเสนหดึงดูด
นักทองเท่ียวใหเดินทางมาเยี่ยมชมจังหวัดแมฮองสอนเปนอยางมากและเดินทางกลับดวยความประทับใจ 

ซ่ึงจากสถิติของการทองเท่ียวแหงประเทศไทยในป  255๔ จังหวัดแมฮองสอนประสบผลสําเร็จในดาน
การสงเสริมการทองเท่ียว โดยจังหวัดแมฮองสอนมีผูเยี่ยมเยือนท้ังชาวไทยและตางประเทศ จํานวนรวมท้ังสิ้น     
4๕1,508 คน ลดลงจากปท่ีผานมา ซ่ึงเขามาเยี่ยมเยือน 47๖,113 คน หรือลดลง -3.34 เปอรเซ็น 

ฤดูกาลทองเท่ียว 

ชวงฤดูกาลทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางประเทศ ท่ีเดินทางเขามายังจังหวัดแมฮองสอน
จะเขามาตลอดท้ังปสามารถแยกเปนนักทองเท่ียวกลุมตลาดนักทองเท่ียวชาวไทยและนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ 
ท่ีนิยมเดินทางเขามาทองเท่ียวแตละชวงเวลา ดังนี้ 

ตลาดในประเทศ 
 ชวงเวลาท่ีนักทองเท่ียวชาวไทยนิยมเดินทางเขามาเยี่ยมเยือนจังหวัดแมฮองสอนมากท่ีสุด ตั้งแตเดือน 
ตุลาคม - มกราคม  
 ตลาดตางประเทศ 
 นักทองเท่ียวชาวตางประเทศนิยมเดินทางเขามาเยี่ยมเยือนจังหวัดแมฮองสอนมากท่ีสุดในชวงเดือน
มิถุนายน - มกราคม  

การคาชายแดนไทย – สหภาพพมา จังหวัดแมฮองสอน  
เนื่ อ งจ าก จั งห วั ด แ ม ฮ อ งส อ น  มี แ น ว เขต พ รม แ ด น ใน ทุ ก อํ า เภ อ ติ ด ต อ กั บ ส ห ภ าพ พ ม า 

รวมความยาว 483 กิโลเมตร ราษฎรท่ีอยูตามแนวชายแดนของประเทศไทยและสหภาพพมามีการติดตอซ้ือขาย
แลกเปลี่ยนสินคาระหวางกันมาเปนเวลานาน การคาตามแนวชายแดนท่ีผานมาจะเปนการคากับประชาชนชาว
พมาท่ีเปนชนกลุมนอยท่ีมีหลายเชื้อชาติซ่ึงบางกลุมมีปญหากับรัฐบาลพมา ลักษณะการคาท่ีผานมาสวนใหญจึง
เปนรูปแบบการคานอกระบบเพ่ือไมใหกระทบกับความสัมพันธระหวางประเทศในป พ.ศ.2536 ท่ีมีการสูรบ
ระหวางรัฐบาลพมา กับกองกําลังตอตานซ่ึงเปนชนกลุมนอยตามแนวชายแดนไทย – พมา ทําใหฝายความม่ันคง
กองทัพภาคท่ี 3 สั่งปดจุดผอนปรนทุกจุดต้ังแตวันท่ี 15 กรกฎาคม 2537 และทําใหภาวะการคาชายแดนตอง
หยุดชะงักลงโดยปริยายสงผลกระทบตอภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดแมฮองสอนซ่ึงเศรษฐกิจสวนใหญข้ึนอยูกับ
การคาชายแดนและการทองเท่ียว จากเหตุผลดังกลาวภาคเอกชนในจังหวัดแมฮองสอน โดยหอการคาจังหวัดได
เสนอเปดจุดผอนปรน เพ่ือทําการคาชายแดนผานคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนจังหวัดแมฮองสอน
(กรอ.จว.มส) และกระทรวงมหาดไทย ไดพิจารณาใหความเห็นชอบเปดจุดผอนปรน จํานวน  3 จุดดังนั้น ชองทาง
การคาระหวางไทย - พมา ดานจังหวัดแมฮองสอน จะติดตอผานชองทาง ดังนี้  
 - จุดผอนปรนบานหวยตนนุน หมูท่ี 4 ตําบลแมเงา อําเภอขุนยวม ตามประกาศจังหวัดแมฮองสอน ลง
วันท่ี 30 ธันวาคม 2537 เปดเม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2538 ซ่ึงเปดทําการทุกวันพุธ เวลา 06.00 – 18.00 น. 

- จุดผอนปรนบานหวยผึ้ง หมู 4 ตําบลหวยผา อําเภอเมือง ตามประกาศจังหวัดแมฮองสอน ลงวันท่ี 1 
กรกฎาคม 2539 เปดเม่ือวันท่ี 2 กรกฎาคม 2539 ซ่ึงเปดทําการทุกวัน ระหวาง เวลา 06.00 – 18.00 น. 
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          - จุดผอนปรน บานเสาหิน หมูท่ี 1 ตําบลเสาหิน อําเภอแมสะเรียง ตามประกาศจังหวัดแมฮองสอน ลงวันท่ี 
28 กันยายน 2548 เปดเม่ือวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2548 ซ่ึงเปดทําการทุกวัน เวลา 06.00 – 18.00 น.   

การคาชายแดนไทย - พมา ดานจังหวัดแมฮองสอน ในอดีตเปนผลมาจากความเจริญเติบโตของธุรกิจนํา
ไมเขาจากพมาเปนสําคัญ ความเจริญเติบโตของธุรกิจคาไมท้ังในฝงพมาและฝงไทยเปนผลใหความตองการสินคา
อุปโภคบริโภคจากฝงไทยเพ่ิมข้ึนภายหลังจากพมาหามสงออกไม ธุรกิจคาไมตามแนวชายแดนของท้ังสองประเทศ
ซบเซาลง ภาวะการคาชายแดนทําใหลดลงอยางตอเนื่อง ตั้งแตป 2539 – 2541 และมีแนวโนมขยายตัวเพ่ิมข้ึน
ตั้งแต ป 2542 เปนตนมา     
  ท้ังนี้ จุดท่ีมีการทําการคา : นําเขา – สงออก คือ  

ดานศุลกากรแมฮองสอน 
 -  จุดผอนปรนบานหวยผึ้ง (เสนทางอนุมัติ) ตําบลหวยผา อําเภอเมือง  
 -  จุดผอนปรนหวยตนนุน อําเภอขุนยวม 
 -  จุดผอนปรนบานน้ําเพียงดิน เสนทางอนุมัติของศุลกากร อําเภอเมือง 
 ดานศุลกากรแมสะเรียง 
 -  จุดผอนปรนบานเสาหิน (เสนทางอนุมัติ) หมูท่ี 1 ตําบลเสาหิน อําเภอแมสะเรียง 
         -  จุดผอนปรนบานแมสามแลบ ตําบลแมสามแลบ อําเภอสบเมย 
 ในป 2553 มูลคาการคารวม 382.91 ลานบาท : ปริมาณและมูลคาการคาชายแดนผานดานศุลกากร
แมฮองสอน โดยแบงเปนปริมาณสินคานําเขา 6,101.44 ตัน มูลคาการนําเขา 222.95 ลานบาท    

สินคานําเขาท่ีสําคัญ ไดแก ไมสักแปรรูป โค-กระบือมีชีวิต พริกแหง สินแรดีบุก สินแรพลวง และอ่ืนๆ 
 ปริมาณสินคาสงออก 6,863.40 ตัน มูลคาการสงออก 159.97 ลานบาท สินคาสงออก ไดแก รองเทา
แตะ น้ํามันเชื้อเพลิง ขาว สินคาอุปโภค บริโภค น้ําอัดลม และอ่ืนๆ เปนมูลคาการนําเขาและสงออกผานดาน
ศุลกากรแมสะเรียง รอยละ 79.41 และ 75.54 ตามลําดับ    
 น อ ก จ าก นี้ แ ล ว ยั ง มี  สิ น ค า ถ า ย ลํ า ผ า น ด า น ศุ ล ก าก รแ ม ฮ อ งส อ น  แ ล ะ ด า น ศุ ล ก าก ร 
แมสะเรียง โดยมีสินคาถายลํา ท่ีสําคัญ ไดแก น้ํามันปาลม เครื่องยนตเกาและสวนประกอบรถยนตเกา เสื้อผาเกา
ใชแลว รถจักรยานเกา ปริมาณรวม 1,218.55 ตัน มูลคารวม 41.81 ลานบาท 

 

1.5.4 ดานสังคม ประชากร 
ประชากร     

 ประชากรในจังหวัดแมฮองสอน มี 2 กลุมใหญๆ คือ 
 1. คนไทยเช้ือสายไทยใหญ หรือคนไต เปนกลุมท่ีอยูบนพ้ืนท่ีราบ และเปนประชากรสวนใหญของ
จังหวัด ชาวไทยใหญเรียกตัวเองวา "ไตโหลง" เรียกสั้น ๆ วา "ไต" พมา เรียกวา "ฉาน" หรือ "ชาน" ชาวไทยใหญ
อพยพมาจากรัฐฉาน ซ่ึงเปนบานเมืองเดิมในประเทศเมียนมาร 
 2. ชาวไทยภูเขา สวนใหญจะอาศัยและประกอบอาชีพอยูบนพ้ืนท่ีสูงมีจํานวนใกลเคียงกับคนเชื้อสาย
ไทยใหญ โดยชาวไทยภูเขาจะอยูในทุกอําเภอ มีท้ังหมด 576 กลุมบานประกอบดวยเผาตางๆ ดังนี้ 
                   - กะเหรี่ยง เปนชนเผาท่ีมีประชากรมากท่ีสุดของชาวไทยภูเขา คือประมาณรอยละ 79.3 จะตั้งถ่ิน
ฐานอยูทุกอําเภอ เปนกลุมชนท่ีอาศัยในดินแดนแถบนี้มาชานานบางหมูบานมีอายุมากกวา 100 ป กะเหรี่ยงใน
แมฮองสอนมีสองกลุม คือ กะเหรี่ยงโปวพบมากท่ี อําเภอแมสะเรียง, อําเภอสบเมย กับกะเหรี่ยงสะกอ พบอยูทุก
อําเภอ 
                   - มูเซอ แบงออกเปน 2 กลุม คือ มูเซอแดง และมูเซอดํา 
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                   - ลีซอ พบไดใน อําเภอปาย และ อําเภอปางมะผา 
                   - ลัวะ เปนกลุมชนท่ีอาศัยในดินแดนลานนา รวมถึงแมฮองสอนมาตั้งแตโบราณ ปจจุบันชาวลัวะ
อพยพข้ึนไปอยูบนพ้ืนท่ีภูเขาสูง ตั้งชุมชนเปนแนวยาวไปตามสันเขาพบไดมากท่ีเขตรอยตออําเภอแมลานอย กับ 
อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม 
                   - แมวหรือมง เปนกลุมชาวเขาท่ีมีประชากรนอยท่ีสุดในแมฮองสอนแตมีอยูทุกอําเภอแบงออกเปน 
2 กลุม คือ มงขาวและมงลาย ซ่ึงเรียกจาก สีกระโปรงของผูหญิงชาวมงนั่นเอง 
                   - ปาดอง หรือกะเหรี่ยงคอยาว ปจจุบันมีอยูท่ีบานในสอย บานน้ําเพียงดิน และบานหวยเสือเฒา
ในเขตอําเภอเมือง 
                   - จีนยูนาน เปนกลุมชาวจีนท่ีเปนอดีตทหารกองพล 93 ท่ีหนีภัยทางการเมืองเขามาในประเทศ
ไทยอยูท่ี อําเภอปาย, อําเภอปางมะผา และ อําเภอเมือง บางแหงตั้งเปนชุมชนถาวรมีเฉพาะชาวจีนฮอเทานั้น เชน 
หมูบานสันติชล อ.ปาย และหมูบานรักไทย อําเภอเมือง 
 
 การศึกษา 
 ดานการศึกษา แบงออกเปน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 2 เขต คือเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาแมฮองสอน เขต 1 ประกอบดวย อําเภอเมือง อําเภอปาย อําเภอปางมะผา และอําเภอขุนยวม เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา เขต 2 ประกอบดวย อําเภอแมสะเรียง  อําเภอแมลานอย และอําเภอสบเมย โดยปจจุบันมี
สถาบันการศึกษาท่ีเปดสอนถึงระดับปริญญาตรีและปริญญาโท คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม วิทยาลัย
แมฮองสอน อําเภอเมือง และอําเภอแมสะเรียง และระดับปริญญาโท  ของมหาวิทยาลัยบูรพา เปดสอนท่ีอําเภอ
เมือง  และมหาวิทยาลัยแมโจ เปดสอนท่ีอําเภอแมสะเรียง นอกจากนี้แลวยังมีการศึกษานอกระบบ โดยสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยดําเนินการใหบริการศึกษาในรูปแบบศึกษาแบบ
เบ็ดเตล็ด การศึกษาเพ่ือชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง การศึกษาสายสามัญและสายอาชีพดวย 
 

              จังหวัดแมฮองสอนแบงเขตพ้ืนท่ีการศึกษาออกเปน 2 เขตพ้ืนท่ี ดังนี้ 
1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแมฮองสอนเขต 1 ใหการบริการ การศึกษา จํานวน 4 อําเภอ คือ

อําเภอเมืองแมฮองสอน อําเภอขุนยวม อําเภอปางมะผา อําเภอปาย 
   - สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแมฮองสอน เขต 1 มีจํานวน 137    แหง 
   - อัตราจํานวนครู                                  มีจํานวน 1,187  คน 
   - ครูท่ีปฏิบัติงานจริง                มีจํานวน 996     คน 
   - จํานวนนักเรียน                   มีจํานวน 17,529 คน       

2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแมฮองสอน เขต 2 ใหการบริการ การศึกษา จํานวน 3 อําเภอ คือ 
อําเภอแมสะเรียง อําเภอแมลานอย อําเภอสบเมย 
                - สถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแมฮองสอน เขต 2       มีจํานวน 169    แหง    
                - อัตราจํานวนครู                      มีจํานวน 1,024 คน 
    - ครูท่ีปฏิบัติงานจริง                     มีจํานวน 871   คน 
                - จํานวนนักเรียน                                   มีจํานวน 18,707 คน 
                (ขอมูล ณ วันท่ี 10 เดือน กรกฎาคม 2554)  
 นอกจากนี้แลว ดานการศึกษา โรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนในพ้ืนท่ีจังหวัด
แมฮองสอน กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ไดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับองคการบริหารสวน
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จังหวัดท่ีมีโรงเรียนในสังกัด โดยสงเสริม สนับสนุนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตํารวจ
ตระเวนชายแดน จํานวน 8 แหง ดังนี้ 
 

 โรงเรียนในสังกัดกองรอยตํารวจตระเวนชายแดน 336 จํานวน 2 แหง 
 1. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานแสนคําลือ ตําบลถํ้าลอด อําเภอปางมะผา 
 2. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานปุงยาม ตําบลนาปูปอม อําเภอปางมะผา 
 

 โรงเรียนในสังกัดกองรอยตํารวจตระเวนชายแดน 337 จํานวน 6 แหง 
 1. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานตูน ตําบลหวยหอม อําเภอแมลานอย   
 2. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานแมลาง้ิว ตําบลแมลานอย อําเภอแมลานอย 
 3. โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานโตแฮ ตําบลสบเมย อําเภอสบเมย 
 4. ศูนยการเรียนรูตํารวจตระเวนชายแดนบานปอหม้ือ ตําบลแมคง อําเภอแมสะเรียง 
 5. ศูนยการเรียนรูตํารวจตระเวนชายแดนบานจอปราคี ตําบลแมคง อําเภอแมสะเรียง 
 6 . ศูนยการเรียนรูตํ ารวจตระเวนชายแดนบ าน โกแประ ตํ าบลแมคง อําเภอแมสะเรีย ง
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1.6 ขอมูลพ้ืนฐานจังหวัดเชียงราย 
1.6.1 สภาพทางกายภาพ 
(1) ตําแหนงท่ีตั้งและอาณาเขตของจังหว ัด 
จังหวัดเชียงรายเปนจังหวัดท่ีตั้งอยูเหนือสุดในประเทศไทย มีเนื้อท่ีประมาณ 11,569.56 ตาราง

กิโลเมตร หรือประมาณ 7,298,981 ไร ตั้งอยูระหวาง  เสนรุงท่ี 19ºเหนือถึง 20º 30´เหนือ และเสนแวงท่ี 
99º 15´ ถึง 103º 30´ ตะวันออก อยูหางจากกรงุเทพมหานคร 785 กิโลเมตร แบงการ ปกครอง ออกเปน 
18 อําเภอ มีอาณาเขตติดตอกับพ้ืนท่ีขางเคียง ดังนี้ 
 

ทิศเหนือ ติดต อก ับ ประเทศสหภาพพมาและประเทศสาธารณรัฐประชาธ ิปไตย
ประชาชนลาว 

ท ิศใต ติดต อก ับ จังหว ัดพะเยา เชียงใหม และลำปาง 
ท ิศ ต ะ ว  ัน อ อ ก   ติดตอก ับ จ ัง ห ว  ัด พ ะ เย า แ ล ะ ป ร ะ เท ศ ส า ธ า ร ณ ร ัฐ ป ร ะ ช า ธ  ิป ไ ต ย ป ร ะ ช า ช น ล า ว  
ทิศตะว ันตก ติดตอก ับ จังหว ัดเชียงใหมและประเทศสหภาพพมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร ูป ท  ี่ 1.3 ข อ บ เข ต พ ื้น ท ี่จ ัง ห ว  ัด เ ช ีย ง ร า ย  
 

(2) ลักษณะภ ูม ิประเทศ 
ล ักษณะภ ูมิประเทศสวนใหญเปนท ี่ราบส ูงระหวางภ ูเขา อยูส ูงกวาระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ 

416 เมตร ลักษณะพ ื้นที่เปนทองกระทะ ขนานกับแนวถนนพหลโยธน ม ีพ ื้นที่ราบใชเพาะปลูก ประมาณรอย
ละ  30.7  จัดอยูประเภทเท ือกเขาสูงในทวีปตอนเหนือ  มีที่ราบสูงเป ็นภูเขาสลับซ ับซอนในเขต อำเภอแม 
สรวย อำเภอเว ียงปาเปา และอำเภอเชียงของ บริเวณเทือกเขามีความส ูงชันประมาณ 1,500 – 2,000 เมตร จาก
ระดับน้ําทะเลบริเวณท่ีราบท่ีมีระดับส ูงส ุด คือ ท ี่ราบแมน้ําลาวตอนใตของอำเภอเวียงปาเปา ส วนบริเวณ ที่ราบ
มีระด ับต่ําสุด คือ ที่ราบลุมแมน้ําอิง ทางตอนใตของอำเภอเชียงของ เฉลี่ยระด ับความส ูงในพ้ืนท ี่ราบ ประมาณ 
416 เมตร จ า ก ร ะ ด ับ น ้ํา ท ะ เล ป า น ก ล า ง  ส ภ า พ ภ ูเ ข า แ ล ะ เท  ือ ก เข า ส ว น ใ ห ญ จ ะ ม ีล ัก ษ ณ ะ ส ล ับ ซ ับ ซ อ น  กระจายอยู
ในหลายอำเภอ และนิยมเรียกชื่อตามลักษณะของยอดภูเขาหรือเทือกเขาท่ีสำคัญไดแก ดอยต ุง ดอยแมสลอง 
ดอยผาตั้ง ดอยหลวงและภูชี้ฟา เปนตน 
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(3) ลักษณะภ ูม ิอากาศและขอมูลสถิติปริมาณน้ําฝน 
จ ังหวัดเชียงรายอยูในเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองรอน ไดรับอ ิทธิพลจากลมมรสุม ตะวันตกเฉียงใต

ในชวงฤด ูฝน และมรส ุมตะวันออกเฉียงเหนือในชวงฤด ูหนาว อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปประมาณ 24 องศาเซลเซ ียส 
ทําใหเกิดฤด ูกาล 3  ฤดู คือ ฤด ูรอน ประมาณกลางเด ือนกุมภาพันธถึงกลางเด ือนพฤษภาคม อุณหภูมิ
ค าสูงสุดในเด ือนเมษายน และเด ือนพฤษภาคมประมาณ 40.7 และ 40.8 องศาเซลเซ ียส โดยมี อ ุณหภ ูมิ
ส ูงส ุดเฉล ี่ย 27.1 องศาเซลเซียส และอ ุณหภ ูมิเฉล ี่ยประมาณ 24.4 องศาเซลเซ ียส โดยในชวงปลาย  ฤดูรอน
ย างเขาสูฤด ูฝน (ประมาณเด ือนเมษายน) เชียงรายมักจะประสบกับปญหาพาย ุฤด ูรอน และลูกเห็บตกเปน
ประจำ ฤด ูฝน ประมาณกลางเด ือนพฤษภาคมถ ึงกลางเด ือนต ุลาคม อ ุณ ห ภ ูม ิ เ ฉ ล ี่ย ประมาณ 26.2 
องศาเซลเซ ียส ปร ิมาณน้ําฝนโดยเฉลี่ยตลอดป ีประมาณ 1,663.72 ม ิลลิเมตร ฝนตกชุกท่ีสุดระหวางเด ือน
กรกฎาคมถึงก ันยายน ฤด ูหนาว อยูในชวงกลางเด ือนต ุลาคมถึงเด ือนกุมภาพันธ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 21.4 
องศาเซลเซียส อ ุณหภ ูมิต่ําส ุดเฉล ี่ย 13.0 องศาเซลเซียส 

จากการรวบรวมข อมูลปริมาณน้ําฝนตั้งแตป พ.ศ. 2523 - 2552 ของสถานอำเภอเมืองเชียงรายและ
สถานีเชียงรายของกรมอต ุนิยมวิทยา พบวา ฤด ูรอนมีปริมาณฝนเฉลี่ย 361.95 มิลลิเมตร ฤด ูฝน มีปริมาณฝน
เฉล ี่ย 1,217.29 มิลล ิเมตร และฤดูหนาวม ีปริมาณฝนเฉลี่ย 84.47 มิลลิเมตร ปริมาณฝนเฉลี่ยตั้งแต ปพ.ศ. 
2523-2552 ประมาณ 1,663.72 มิลลิเมตร ปริมาณฝนเฉลี่ยต่ําสุดอยูในเด ือนมกราคม 13.05 มิลลิเมตร 
ส ูงส ุดเดือนส ิงหาคม 324.33 มิลล ิเมตรต อป ชวงเด ือนที่มีจำนวนวันท่ีฝนตกมากท่ีสุด ไดแก กรกฎาคม-สิงหาคม 
และชวงท่ีมีจํานวนว ันท่ีฝนตกต่ําส ุด ค ือ ธ ันวาคมถ ึงมีนาคมของปถ ัดไป 
 

1.6.2 ขอมูลประชากรและเขตการปกครอง  
(1) ประชากร 
จังหว ัดเชียงรายมีประชากร ณ เดือนธ ันวาคม 2554 รวมท้ังส ิ้น 1,198,656 คน เปนชาย 

589,759 คน หญ ิง 608,897 คน  สำหรับอำเภอท ี่มีประชากรมากท่ีส ุด ไดแก อำเภอเม ือง มีจํานวน
224,677 คน รองลงมาไดแก อำเภอพาน มีจํานวน 123,676 คน และอำเภอแมจันมีจํานวน 99,232 
คน สำหรับอำเภอที่มีความหนาแนนของประชากรมากท่ีส ุด  คือ  อำเภอแม สาย299.11  คน/ตร.กม.  
รองลงมา ไดแก อำเภอเมือง 184.75 คน/ตร.กม. และอำเภอเว ียงชัย 170.53 คน/ตร.กม. 

(2) เขตการปกครอง 
จังหว ัดเชียงราย แบงหนวยการปกครองออกเปน 
- สวนราชการส ังก ัดสวนภ ูมิภาค 34 หน วยงาน 

 - สวนราชการส ังก ัดสวนกลาง 84 หนวยงาน 
 - สวนราชการส ังก ัดสวนทองถ ิ่น ไดแก 

 องค การบริหารสวนจังหว ัด 1 แหง 
 เทศบาลนคร 1 แหง 
 เทศบาลตําบล  56  แหง 

องค การบริหารสวนตําบล 86 แหง 
 - อำเภอ 18 อำเภอ , 124 ตําบล, 1,751 หมูบาน 
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ตารางท ี่ 1.11 การแบงเขตการปกครองของจังหว ัดเชียงราย 
 

ลำด ับ อำเภอ ตําบล หมูบาน เทศบาลนคร เทศบาลตําบล อบต. ระยะทางจากอำเภอ 
ถ ึงจ ังหว ัด (กม.) 

1 เมืองเชียงราย 1
 

228 1 1
 

5 - 
2 แมจัน 1

 
138 - 8 5 2

 3 แมสาย 8 87 - 4 6 6
 4 เชียงแสน 6 70 - 5 2 6
 5 เชียงของ 7 101 - 7 1 14
 6 เท ิง 1

 
156 - 6 6 6

 7 ปาแดด 5 58 - 5 - 5
 8 พาน 1

 
234 - 2 1

 
4

 9 เวียงชัย 5 75 - 5 1 1
 10 แมสรวย 7 128 - 3 6 6
 11 เวียงปาเปา 7 93 - 4 5 9
 12 พญาเม็งราย 5 71 - 3 3 4
 13 เวียงแกน 4 41 - 3 1 15
 14 ขุนตาล 3 55 - 3 1 6
 15 แม ลาว 5 64 - 3 4 1
 16 แมฟ าหลวง 4 76 - - 4 6
 17 เวียงเชียงร ุง 3 45 - 1 3 4
 18 ดอยหลวง 3 33 - - 3 4
 รวม 124 1,75

 
1 72 70 - 

ท ี่มา: ท ี่ทำการปกครองจังหวดัเชียงราย 
 

1.6.3 ขอม ูลสภาพทางเศรษฐกิจ  
(1) ภาคเกษตร 

การผลิตสาขาเกษตรกรรมฯ จ ังหวัดเชียงราย  ประกอบด วยกิจกรรม  4  ประเภท ไดแก  
พืช  ปศุสัตว ปาไม  และการบริการทางการเกษตร โดยกิจกรรมดานพ ืชมีสัดส วนมากท่ีสุด พืช
เศรษฐก ิจท่ีสำค ัญของจังหวัดเชียงราย ประกอบด วย ขาว ข าวโพดเลี้ยงสัตว ถ ั่ว เห ล ือ ง  ล ำ ไ ย  ล ิ้น จ ี่ 
ยางพารา และ พ ืชผัก นอกจากนี้ย ังมีพืชเศรษฐกิจใหมท่ีจ ังหวัดมุงพัฒนาใหเปนพืชเศรษฐกิจเฉพาะถิ่น 
ไดแก ชา กาแฟ สับปะรด เป ็นต น กิจกรรมด านปศุสัตวมีส วนแบ งคิดเป ็นรอยละ 6 ก  ิจ ก ร ร ม ด  า น ก า ร
บ ร ิก า ร ท า ง ก า ร เก ษ ต ร  ม ีส วนแบงค ิดเป ็นรอยละ 4 

(2) ภาคอ ุตสาหกรรม 
จังหวัดเชียงราย มีโรงงานท ี่ขึ ้นทะเบ ียนกับสำน ักงานอ ุตสาหกรรมจ ังหวัดเชียงราย(ยอด

รวมสะสมถ ึงว ันท่ี 18 กันยายน 2555) รวมทั้งสิ้น 940 สวนใหญเปนอุตสาหกรรมการเกษตร จำนวน 
242 โรงงาน รองลงมาคือ อุตสาหกรรมอื่น ๆ จำนวน 156 โรงงาน อุตสาหกรรมอโลหะและ
อุตสาหกรรมอาหาร ประเภทละ 115 โรงงาน โรงงานที่มีมากที่ส ุด คือ โรงงานส ีขาว อำเภอเมืองเป ็น
อำเภอท่ีมีโรงงานตั้งอยูมากท่ีสุด รองลงมา ค ือ  อำเภอแมจัน อำเภอแมสาย 
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1.6.4 ขอมูลสภาพทางสังคม  

(1) การศึกษา 

จังหวัดเชียงรายมีโรงเรียนท้ังสิ้น 699 โรงเรียน แยกตามสังกัด คือ สังกัดคณะกรรมกา
ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 618 โรงเรียน สังกัดสํานักงานบริหารคณะกรมการสงเสริมการศึกษาทองถ่ิน 68 
โรงเรียน สังกัดสํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน 9 โรงเรียน สถานศึกษาสังกัดกรม
อาชีวศึกษามีจํานวน 7 แหง สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จํานวน 4 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย  มหาวิทยาลัยแมฟา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตเชียงราย และมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

  (2) การสาธารณสุข 
จ  ังห ว  ัด เช ีย งรายม  ีจ ำน ว น สถาน พยาบ าล ท ุกป ระ เภ ท รว ม ทั ้ง สิ ้น  6 3 8  แห ง          

แ บ  งออกเปนโรงพยาบาลของรัฐ 18 แหง โรงพยาบาลเอกชน 2 แหง รพ.มหาว ิทยาลัยแมฟ าหลวง 1 
แหง รพ. ส ังก ัดกลาโหม 
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บทท่ี ๒ สถานการณน้ําเสียและขยะมูลฝอยรายจังหวัด 

2.1 มลพิษทางน้ํา 

สถานการณคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน 2557 ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 1 (เชียงใหม) ซ่ึง
ไดดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดินประจําป พ.ศ.2558 ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม ลําพูน 
เชียงราย แมฮองสอน จํานวนแมน้ํา 9 สาย ไดแก แมน้ําปง แมน้ํากวง แมน้ําลี้ แมน้ําแมกก แมน้ําอิง แมน้ําแมแตง 
แมน้ําฝาง แมน้ําจัน และแมน้ําปาย ท้ังนี้จากผลการดําเนินการติดตามตรวจสอบและเฝาระวังคุณภาพน้ําจํานวน   
4 ครั้ง ครั้งท่ี 1 ชวงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2557 ครั้งท่ี 2 ชวงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2558 และครั้งท่ี 3 
ชวงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2558 ครั้งท่ี 4 ชวงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2558 พบวาคุณภาพน้ําผิวดินท้ัง       
9 สาย ท่ีตรวจวัดไดตามชวงเวลาดังกลาว มีคุณภาพน้ําโดยรวมเทียบจากมาตรฐานคุณภาพน้ําแหลงน้ําผิวดิน ดังนี้ 
 ครั้งท่ี 1 (ชวงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2557) พบวา แมน้ําอยูในเกณฑดี 5 สาย ไดแก แมน้ําลี้ แมน้ํากก 
แมน้ําจัน แมน้ําอิง และแมน้ําปาย แมน้ําอยูในเกณฑพอใช 1 สาย ไดแกแมน้ําฝาง และแมน้ําอยูในเกณฑคอนขาง
เสื่อมโทรม 3 สาย ไดแก แมน้ําแมแตง แมน้ําปง และแมน้ํากวง  
 ครั้งท่ี 2 (ชวงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2558) พบวา แมน้ําอยูในเกณฑดี 6 สาย ไดแก แมน้ําแมแตง 
แมน้ําปง แมน้ําลี้ แมน้ํากก แมน้ําอิง และแมน้ําปาย แมน้ําอยูในเกณฑพอใช 2 สาย ไดแก แมน้ํากวง และแมน้ําจัน 
แมน้ําอยูในเกณฑคอนขางเสื่อมโทรม 1 สาย ไดแก แมน้ําฝาง  
 ครั้งท่ี 3 (ชวงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2558) พบวา แมน้ําอยูในเกณฑคอนขางดี-ดี 6 สาย ไดแก แมน้ําแมแตง 
แมน้ําปง แมน้ําลี้ แมน้ําจัน แมน้ําอิง และแมน้ําปาย แมน้ําอยูในเกณฑพอใช 1 สาย ไดแก แมน้ํากก และแมน้ําอยู
ในเกณฑคอนขางเสื่อมโทรม-เสื่อมโทรม 2 สาย ไดแก แมน้ําฝาง และแมน้ํากวง 
 ครั้งท่ี 4 (ชวงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2558) พบวา แมน้ําอยูในเกณฑคอนขางดี-ดี 4 สาย ไดแก 
แมน้ําแมแตง แมน้ําลี้ แมน้ํากก และแมน้ําอิง แมน้ําอยูในเกณฑพอใช 1 สาย ไดแก แมน้ํากวง และแมน้ําอยูใน
เกณฑคอนขางเสื่อมโทรม-เสื่อมโทรม 4 สาย ไดแก แมน้ําปง แมน้ําฝาง แมน้ําจัน และแมน้ําปาย 
 

2.1.1 แมน้ําปงตอนบน 

 แมน้ําปงตอนบน เริ่มตั้งแตพ้ืนท่ีเหนือเข่ือนภูมิพลท่ีอําเภอดอยเตาจังหวัดเชียงใหมข้ึนไปจนถึงพ้ืนท่ีตนน้ํา
ในอําเภอเชียงดาว อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหมครอบคลุมพ้ืนท่ีของ จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดลําพูน กําหนด
เปนแหลงน้ําผิวดินประเภทท่ี 3 ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ําตั้งแตบริเวณหมวดการทางเชียงดาว อําเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม ถึง บริเวณสะพานหนาศูนยอุทกวิทยากองหิน บานกองหิน ตําบลหางดง อําเภอฮอด จังหวัด
เชียงใหม ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําโดยรวมตลอดป 2558 พบวาคุณภาพน้ําแมน้ําปงตอนบน ในแตละสถานี อยูใน
เกณฑพอใชถึงดี รายละเอียดดังตารางท่ี 2-1 
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ตารางท่ี 2-1 แสดงคาเฉล่ียผลคุณภาพน้ําแมน้ําปงตอนบนประจําป พ.ศ. 2558 

 

คาการตรวจวัดคุณภาพน้ําแมน้ําปงตอนบนประจําป พ.ศ. 2558 ท่ีมีปญหา ไดแก 

- การปนเปอนของแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด (TCB) โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานแหลงน้ําผิวดิน
ประเภทท่ี 3 กําหนดไมเกิน 20,000 MPN/100ml จากการตรวจวัดคุณภาพน้ําแมน้ํากวงปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 พบวา บริเวณสะพานบานวังสิงหคํา ตําบลปาตัน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม (PI13) มีการปนเปอนของ
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรกมท้ังหมด (TCB) สูงเกินกวามาตรฐานกําหนด แสดงถึงความไมสะอาดของแหลงน้ําและไม
ปลอดภัยในการบริโภคโดยไมผานการฆาเชื้อกอน  

- การปนเปอนของแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (FCB) โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานแหลงน้ําผิวดิน
ประเภทท่ี 3 กําหนดไมเกิน 4,000 MPN/100ml จากการตรวจวัดคุณภาพน้ําแมน้ําปงตอนบนประจําป พ.ศ.
2558  แมน้ําปง) บริเวณสะพานบานวังสิงหคํา ตําบลปาตัน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม (PI13) พบการปนเปอน
ของแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (FCB) สูงเกินกวามาตรฐานกําหนด แสดงถึงการปนเปอนจากอุจจาระของ
สัตวเลือดอุนสูง ไดแก มนุษย หมู ฯลฯ รวมถึงความไมสะอาด และไมปลอดภัยในการบริโภคโดยไมผานการฆาเชื้อ
กอน 

 

 2.1.2 แมน้ํากวง  

 แมน้ํากวงเปนลําน้ําสาขาของแมน้ําปงตอนบน มีตนกําเนิดจากเทือกเขาท่ีอยูในเขตอําเภอดอยสะเก็ด

จังหวัดเชียงใหม แมน้ํานี้ไหลผานอําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม อําเภอเมือง และอําเภอปาซาง

จังหวัดลําพูน มาบรรจบกับแมน้ําปงท่ีบริเวณหมูบานสบทา อําเภอปาซาง กําหนดเปนแหลงน้ําผิวดินประเภทท่ี 3

ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ํ า ตั้ งแตบริ เวณสะพานบ านแมหวาน ตํ าบลปาเม่ียง อําเภอดอยสะเก็ด             

จังหวัดเชียงใหม (KU07)  ถึงบริเวณหนาฝายทดน้ําและระบายทรายแมน้ํากวง 2 สะพานปาซาง (ฝายสบทา) ตําบล

สถานี 

คุณภาพนํ้าท่ีสําคัญ 
เกณฑคุณภาพนํ้า 

เก
ณ

ฑ
คุณ

ภา
พ

น้ํา
 

ปญหาคุณภาพ
นํ้าท่ีสําคัญ 

คุณภาพนํ้า 
DO 

(mg/l) 

BOD 

(mg/l) 

TCB 

(MPN/100 ml) 

FCB 

(MPN/100 ml) 

NH3 

(mg/l) 

PI10 7.45 1.04 6,350 1,500 0.12 2 - คอนขางดี 
PI11 6.37 1.13 3,050 1,095 0.17 2 - ดี 

PI11.5 4.55 1.83 2,600 1,045 0.30 3 - พอใช 
PI12 6.43 1.93 12,000 1,750 0.24 3 - พอใช 
PI13 6.81 1.47 23,000 4,350 0.27 3 TCB,FCB พอใช 
PI14 7.49 0.49 6,000 3,750 0.07 3 - พอใช 
PI15 7.45 0.73 20,000 3,150 0.12 3 - พอใช 

มาตรฐานประเภทที่ 2 >6.0 <1.5 <5,000 <1,000 0.5  - - 

มาตรฐานประเภทที่ 3 >4.0 <2.0 <20,000 <4,000 0.5  - - 

มาตรฐานประเภทที่ 4 >2.0 <4.0 - - 0.5  - - 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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ปาซางอําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน (KU01) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําโดยรวมตลอดป 2558 พบวาคุณภาพน้ําแมน้ําก

วงในแตละสถานี อยูในเกณฑเสื่อมโทรมถึงดี รายละเอียดดังตารางท่ี 2-2 

ตารางท่ี 2-2 แสดงคาเฉล่ียผลคุณภาพน้ําแมน้ํากวงประจําป พ.ศ. 2558 

 

คาการตรวจวัดคุณภาพน้ําแมน้ํากวงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ท่ีมีปญหา ไดแก 

 - การปนเปอนของแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด (TCB) โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานแหลงน้ําผิวดิน
ประเภทท่ี 3 กําหนดไมเกิน 20,000 MPN/100ml จากการตรวจวัดคุณภาพน้ําแมน้ํากวงปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 พบวา บริเวณหนาฝายวังทอง (เหนือนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ) ตําบลเหมืองงา อําเภอเมือง จังหวดัลําพูน 
(KU05) มีการปนเปอนของแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด (TCB) สูงเกินกวามาตรฐานกําหนด แสดงถึงความไม
สะอาดของแหลงน้ําและไมปลอดภัยในการบริโภคโดยไมผานการฆาเชื้อกอน ซ่ึงเปนผลมาจากน้ําเสียชุมชน และการ
ชะลางหนาดินในชวงหนาฝนจากพ้ืนท่ีชุมชน ลงสูแหลงน้ํา 

- การปนเปอนของแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม(FCB) โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานแหลงน้ําผิวดิน
ประเภทท่ี 3 กําหนด ไมเกิน 4,000 MPN/100ml จากการตรวจวัดคุณภาพน้ําแมน้ํากวงปงบประมาณ พ.ศ. 
2558 พบวาบริเวณ สะพานหนาฝายวังทอง (เหนือนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ) ตําบลเหมืองงา อําเภอเมือง จังหวัด
ลําพูน (KU05) และ สะพานถนนสันทราย-ดอยสะเก็ด บานหลักตัน ตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม (KU06) มีการปนเปอนของแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (FCB) สูงเกินกวามาตรฐานกําหนด แสดงถึง
การปนเปอนจากอุจจาระของสัตวเลือดอุนสูง ไดแก มนุษย หมู ฯลฯ รวมถึงความไมสะอาด และไมปลอดภัยในการ
บริโภคโดยไมผานการฆาเชื้อกอน  

 

สถานี 

คุณภาพนํ้าท่ีสําคัญ 

เกณฑคุณภาพนํ้า 

เก
ณ

ฑ
คุณ

ภา
พ

น้ํา
 

ปญหาคุณภาพนํ้า

ท่ีสําคัญ 
คุณภาพนํ้า 

DO 

(mg/l) 

BOD 

(mg/l) 

TCB 

(MPN/100 

ml) 

FCB 

(MPN/100 

ml) 

NH3 

(mg/l) 

KU01 3.99 1.19 2,950 395 0.39 3 - พอใช 

KU02 3.31 1.44 7,100 3,100 0.70 4 NH3 คอนขางเส่ือมโทรม 

KU03 4.20 1.25 10,500 395 0.64 3 NH3 พอใช 

KU04 5.25 1.19 9,100 2,900 0.89 3 NH3 พอใช 

KU05 3.04 2.29 85,500 23,000 0.55 4 TCB,FCB,NH3 เสื่อมโทรม 

KU06 3.76 2.55 12,500 8,650 0.32 4 FCB คอนขางเส่ือมโทรม 

KU07 8.06 0.63 2,200 1,950 0.25 2 - ดี 
มาตรฐานประเภทที่ 2 >6.0 <1.5 <5,000 <1,000 0.5  - - 

มาตรฐานประเภทที่ 3 >4.0 <2.0 <20,000 <4,000 0.5  - - 

มาตรฐานประเภทที่ 4 >2.0 <4.0 - - 0.5  - - 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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- การปนเปอนของปริมาณแอมโมเนีย (NH3) โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานแหลงน้ําผิวดินประเภทท่ี 3 
กําหนด ไมเกิน 0.5 mg/l จากการตรวจวัดคุณภาพน้ําแมน้ํากวงปงบประมาณ พ.ศ. 2558 พบวาบริเวณ สะพาน
หนาฝายทดน้ําและระบายทรายแมน้ํากวง (ฝายบานยู) ตําบลปาสัก อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน (KU02)  สะพานทานาง 
ดานเหนือเทศบาลเมืองลําพูน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน (KU03) สะพานใตจุดปลอยน้ําท้ิงของนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน (KU04) จนถึงสะพานหนาฝายวังทอง (เหนือนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ) ตําบลเหมืองงา อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน (KU05) มีการปนเปอนของปริมาณแอมโมเนีย (NH3) สูงเกิน
กวามาตรฐานกําหนด แสดงถึงปริมาณน้ําเสียชุมชน และการชะลางหนาดินในชวงหนาฝนจากพ้ืนท่ีชุมชนและพ้ืนท่ี
เกษตรกรรมลงสูแหลงน้ําปริมาณมาก ซ่ึงจะสงผลตอการอยูอาศัยและการดํารงชีพของสัตวน้ําในบริเวณดังกลาวได  

 
 2.1.3 แมน้ําล้ี  

 แมน้ําลี้ เปนลําน้ําสาขาของแมน้ําปงตอนบน มีตนกําเนิดจากดอยขุนกวงซ่ึงเปนเทือกเขาท่ีอยูในเขตอําเภอลี้ 
จังหวัดลําพูน แมน้ําลี้จะมีทิศทางไหลข้ึนไปทางตอนเหนือและไหลลงสูแมน้ําปงท่ีบริเวณหมูบานวังสะแกง อําเภอลี้ 
จังหวัดลําพูน สภาพโดยท่ัวไปจะอยูติดกับสวนลําไย ลักษณะน้ําจะใสในชวงหนาแลงและจะเปนสีน้ําตาลขุนในชวงหนาฝน 
กําหนดเปนแหลงน้ําผิวดินประเภทท่ี 2 ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ํา ต้ังแตบริเวณสะพานบานตนผึ้ง ตําบลหนองลอง 
อําเภอเวียงหนองลอง จังหวัดลําพูนถึงสะพานบานใหมศิวิไล ตําบลลี้ อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน จากการตรวจวัดคุณภาพน้ํา
โดยรวมตลอดป 2558 พบวา คุณภาพน้ําแมน้ําลี้ในแตละสถานี อยูในเกณฑพอใชถึงดี รายละเอียดดังตารางท่ี 2-3   
ตารางท่ี 2-3 แสดงคาเฉล่ียผลคุณภาพน้ําแมน้ําล้ีประจําป พ.ศ. 2558 

  

2.1.4 แมน้ําแมแตง  

น้ําแมแตง เปนลําน้ําสาขาของแมน้ําปงตอนบน ตรวจวัดคุณภาพน้ําบริเวณสะพานขามแมน้ํา  ตําบลสัน
มหาพน อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ํา บริเวณสะพานขามแมน้ํา ตําบลสันมหาพน 
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม (MT01) ระยะทางจากปากแมน้ํา 3.82 กิโลเมตร  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํา
โดยรวมตลอดป 2558 พบวาคุณภาพน้ําแมน้ําแมแตงอยูในเกณฑดี รายละเอียดดังตารางท่ี 2-4 

 

สถานี 

คุณภาพนํ้าท่ีสําคัญ 
เกณฑคุณภาพนํ้า 

เก
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ปญหาคุณภาพนํ้าท่ี
สําคัญ 

คุณภาพนํ้า 

DO 
(mg/l) 

BOD 
(mg/l) 

TCB 
(MPN/100 

ml) 

FCB 
(MPN/100 

ml) 
NH3 
(mg/l) 

LE01 6.77 1.27 8,200 2,850 0.10 2 - คอนขางดี 
LE02 8.09 0.71 1,210 180 0.10 2 - ดี 
LE03 7.54 1.03 3,150 120 0.13 2 - ดี 
LE04 7.73 1.15 16,000 1,700 0.27 3 TCB, FCB พอใช 

มาตรฐานประเภทที่ 2 >6.0 <1.5 <5,000 <1,000 0.5  - - 
มาตรฐานประเภทที่ 3 >4.0 <2.0 <20,000 <4,000 0.5  - - 
มาตรฐานประเภทที่ 4 >2.0 <4.0 - - 0.5  - - 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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ตารางท่ี 2-4 แสดงคาเฉล่ียผลคุณภาพน้ําแมน้ําแมแตงประจําป พ.ศ. 2558 

 

 2.1.5 แมน้ํากก 

 แมน้ํากก มีตนกําเนิดจากประเทศพมาไหลผาน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม อําเภอแมจัน อําเภอเมือง
อําเภอเวียงชัย อําเภอพญาเม็งราย และไหลลงแมน้ําโขงท่ี อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย แมน้ํากกเปนเสนทางน้ํา
สายสําคัญท่ีกอใหเกิดชุมชนและศิลปวัฒนธรรมสองฝงแมน้ํามากมาย เนื่องจากแมน้ํากกมีความอุดมสมบูรณของ
พันธปลานานาชนิดและเปนเสนเลือดท่ีใชหลอเลี้ยงพ้ืนท่ีเกษตร ตั้งแตอําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม จนไปถึง
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รวมระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร มีลําน้ําสาขาท่ีสําคัญ คือ แมน้ําฝาง 
สภาพโดยท่ัวไปจะอยูติดพ้ืนท่ีทางการเกษตร กําหนดเปนแหลงน้ําผิวดินประเภทท่ี 2 ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ํา
บริเวณสะพานแมน้ํากก ตําบลบานแซว อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จนถึง บริเวณสะพานแมฟาหลวง อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําโดยรวมตลอดป พ.ศ.2558 พบวา คุณภาพน้ําแมน้ํากกในแตละ
สถานี อยูในเกณฑคอนขางดีถึงดี รายละเอียดดังตารางท่ี 2-5 
ตารางท่ี 2-5 แสดงคาเฉล่ียผลคุณภาพน้ําแมน้ํากกประจําป พ.ศ. 2558 

สถานี 

คุณภาพนํ้าท่ีสําคัญ 
เกณฑคุณภาพนํ้า 

เก
ณ
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คุณ

ภา
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น้ํา
 

ปญหาคุณภาพนํ้าท่ี
สําคัญ 

คุณภาพนํ้า 

DO 
(mg/l) 

BOD 
(mg/l) 

TCB 
(MPN/100 

ml) 

FCB 
(MPN/100 

ml) 
NH3 
(mg/l) 

MT01 
6.7
2 0.75 9,100 795 0.26 

2 
- ดี 

มาตรฐานประเภทที่ 2 >6.
0 

<1.5 <5,000 <1,000 
0.5 

 
- - 

มาตรฐานประเภทที่ 3 >4.
0 

<2.0 <20,000 <4,000 
0.5 

 
- - 

มาตรฐานประเภทที่ 4 >2.
0 

<4.0 - - 
0.5 

 
- - 

สถานี 

คุณภาพนํ้าท่ีสําคัญ 
เกณฑคุณภาพนํ้า 

เก
ณ

ฑ
คุณ

ภา
พ

น้ํา
 

ปญหาคุณภาพนํ้าท่ี
สําคัญ 

คุณภาพนํ้า 

DO 
(mg/l) 

BOD 
(mg/l) 

TCB 
(MPN/100 

ml) 

FCB 
(MPN/100 

ml) 
NH3 
(mg/l) 

KK01 6.92 0.62 4,250 2,050 0.06 2 - คอนขางดี 
KK02 6.76 0.77 5,250 1,700 0.05 2 - คอนขางดี 
KK03 6.81 0.77 3,000 1,700 0.10 2 - ดี 
KK04 7.05 0.63 6,000 1,950 0.06 2 - คอนขางดี 

มาตรฐานประเภทที่ 2 >6.0 <1.5 <5,000 <1,000 0.5  - - 
มาตรฐานประเภทที่ 3 >4.0 <2.0 <20,000 <4,000 0.5  - - 
มาตรฐานประเภทที่ 4 >2.0 <4.0 - - 0.5  - - 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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2.1.6 แมน้ําฝาง 

แมน้ําฝางเปนลําน้ําสาขาของแมน้ํากก มีตนน้ําอยูบริเวณดอยขุนหวยฝางและดอยหัวโทซ่ึงอยูตอนใตของ
พ้ืนท่ีอําเภอไชยปราการไหลผานอําเภอไชยปราการ อําเภอฝาง อําเภอแมอาย และไหลลงสูแมน้ํากกท่ีตําบล       
ทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม มีความยาวลําน้ําประมาณ 70 กิโลเมตร ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ํา
ตั้งแตสะพานขามแมน้ําบานศรีดงเย็น ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม ถึงสะพานขามแมน้ํา
บานสันโคง ตําบลแมอาย อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําโดยรวมตลอดป 2558 พบวา
คุณภาพน้ําแมน้ําฝางอยูในเกณฑเสื่อมโทรมรายละเอียดดังตารางท่ี 2-6   
ตารางท่ี 2-6 แสดงคาเฉล่ียผลคุณภาพน้ําแมน้ําฝางประจําป พ.ศ. 2558 

 

คาการตรวจวัดคุณภาพน้ําแมน้ําฝางประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ท่ีมีปญหา ไดแก 

 - การปนเปอนของแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด(TCB) โดยมาตรฐานแหลงน้ําผิวดินประเภทท่ี 3
กําหนด ไมเกิน 20,000MPN/100ml จากการตรวจวัดตลอดท้ังป พบวา บริเวณสะพานขามแมน้ําบานศรีดงเย็น 
ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม (FA01) มีคาสูงเกินกวามาตรฐานกําหนด แสดงถึงความไม
สะอาดของแหลงน้ําและไมปลอดภัยในการบริโภคโดยไมผานการฆาเชื้อกอน  

 - การปนเปอนของแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม(FCB) โดยมาตรฐานแหลงน้ําผิวดินประเภทท่ี 3 
กําหนดไมเกิน 4,000MPN/100 ml จากการตรวจวัดตลอดท้ังปพบวา บริเวณสะพานขามแมน้ําบานศรีดงเย็น 
ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม (FA01) และบริเวณสะพานขามแมน้ําบานสันโคง ตําบลแมอาย 
อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม(FA02) มีคาสูงเกินกวามาตรฐานกําหนด แสดงถึงการปนเปอนจากอุจจาระของ
สัตวเลือดอุนสูง ไดแก มนุษย หมู ฯลฯ รวมถึงความไมสะอาดและไมปลอดภัยในการบริโภคโดยไมผานการฆาเชื้อ
กอน 

 2.1.7 แมน้ําอิง 

 แมน้ําอิง เปนลําน้ําสาขาของแมน้ําโขงมีตนกําเนิดระหวางงามเขาตอนเหนือของเทือกเขาผีปนน้ําตอนกลาง
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 2 จังหวัดคือ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยาไหลไปรวมกับแมน้ําลาวท่ีอําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
แลวไหลไปลงแมน้ําโขงตรงจุดท่ีเรียกวา “สบอิง” ท่ีบานปากอิงลาง ตําบลศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
รวมระยะทางท้ังสิ้น 240 กิโลเมตร สภาพโดยท่ัวไปจะอยูติดพ้ืนท่ีทางการเกษตรกําหนดเปนแหลงน้ําผิวดินประเภท

สถานี 

คุณภาพนํ้าท่ีสําคัญ 
เกณฑคุณภาพนํ้า 

เก
ณ

ฑ
คุณ

ภา
พ

น้ํา
 

ปญหาคุณภาพนํ้าท่ี
สําคัญ 

คุณภาพนํ้า 

DO 
(mg/l) 

BOD 
(mg/l) 

TCB 
(MPN/100 ml) 

FCB 
(MPN/100 

ml) 
NH3 
(mg/l) 

FA01 7.72 1.40 125,000 41,000 0.33 4 TCB,FCB เสื่อมโทรม 
FA02 6.54 1.56 14,500 7,900 0.25 3 FCB พอใช 

มาตรฐานประเภทที่ 2 >6.0 <1.5 <5,000 <1,000 0.5  - - 
มาตรฐานประเภทที่ 3 >4.0 <2.0 <20,000 <4,000 0.5  - - 
มาตรฐานประเภทที่ 4 >2.0 <4.0 - - 0.5  - - 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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ท่ี 2 ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ําตั้งแตสะพานแมน้ําอิง ตําบลเม็งราย อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ถึง
บริเวณสะพานแมน้ําอิง บานศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําโดยรวมตลอดป 
พ.ศ. 2558 พบวา คุณภาพน้ําแมน้ําอิงอยูในเกณฑดี รายละเอียด ดังตารางท่ี 2-7   
ตารางท่ี 2-7 แสดงคาเฉล่ียผลคุณภาพน้ําแมน้ําอิงประจําป พ.ศ. 2558 

 
2.1.8 แมน้ําจัน 

เปนลําน้ําสาขาของแมน้ําโขงตนน้ําเกิดจากสันปนน้ําในตําบลแมสลองนอก อําเภอแมฟาหลวง น้ําไหลจาก
ทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกผานท่ีราบบริเวณอําเภอแมจันไปบรรจบกับน้ําแมคําท่ีบานรองกลางใน ตําบลปาสัก
อําเภอเชียงแสน แลวจึงไหลลงสูแมน้ําโขงท่ีบานสบ ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ําบริเวณสะพานขามแมน้ํา อบต.
ปาตึง ตําบลปาตึง อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย บริเวณนี้เปนฝายอยูติดเขาท่ีโดนทําลายเพ่ือทําสวนสม บนเขา 
และบริเวณตลาดแมจัน อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําโดยรวมตลอดป 2558 พบวา
คุณภาพน้ําแมน้ําจันอยูในเกณฑพอใช รายละเอียดดังตารางท่ี 2-8 
ตารางท่ี 2-8 แสดงคาเฉล่ียผลคุณภาพน้ําแมน้ําจันประจําป พ.ศ. 2558 

 

 

 

สถานี 

คุณภาพนํ้าท่ีสําคัญ 
เกณฑคุณภาพนํ้า 

เก
ณ

ฑ
คุณ

ภา
พ

น้ํา
 

ปญหาคุณภาพนํ้าท่ี
สําคัญ 

คุณภาพ
นํ้า 

DO 
(mg/l) 

BOD 
(mg/l) 

TCB 
(MPN/100 

ml) 

FCB 
(MPN/100 

ml) 
NH3 
(mg/l) 

EI01 7.30 0.91 1,000 270 0.13 2 - ดี 
EI02 6.49 1.08 300 185 0.19 2 - ดี 

มาตรฐานประเภทที่ 2 >6.0 <1.5 <5,000 <1,000 0.5  - - 
มาตรฐานประเภทที่ 3 >4.0 <2.0 <20,000 <4,000 0.5  - - 
มาตรฐานประเภทที่ 4 >2.0 <4.0 - - 0.5  - - 

สถานี 

คุณภาพนํ้าท่ีสําคัญ 
เกณฑคุณภาพนํ้า 

เก
ณ

ฑ
คุณ

ภา
พ

น้ํา
 

ปญหาคุณภาพนํ้าท่ี
สําคัญ 

คุณภาพนํ้า 

DO 
(mg/l) 

BOD 
(mg/l) 

TCB 
(MPN/100 

ml) 

FCB 
(MPN/100 

ml) 
NH3 
(mg/l) 

MJ01 7.50 0.57 5,000 5,000 0.21 3 FCB พอใช 
MJ02 7.17 0.81 6,100 5,800 0.09 3 FCB    พอใช 

มาตรฐานประเภทที่ 2 >6.0 <1.5 <5,000 <1,000 0.5  - - 
มาตรฐานประเภทที่ 3 >4.0 <2.0 <20,000 <4,000 0.5  - - 
มาตรฐานประเภทที่ 4 >2.0 <4.0 - - 0.5  - - 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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คาการตรวจวัดคุณภาพน้ําแมน้ําจันประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ท่ีมีปญหา ไดแก 

- การปนเปอนของแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม(FCB) โดยมาตรฐานแหลงน้ําผิวดินประเภทท่ี 3 กําหนด 

ไมเกิน 4,000 MPN/100ml จากการตรวจวัดพบวา บริเวณ สะพานขามแมน้ําอบต.ปาตึง ตําบลปาตึง อําเภอแมจัน 

จังหวัดเชียงราย (MJ01) และสะพานตลาดแมจัน ตาํบลแมจัน อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย (MJ02) มีคาสูงเกินกวา

มาตรฐานกําหนด แสดงถึงการปนเปอนจากอุจจาระของสัตวเลือดอุนสูง ไดแก มนุษย หมู ฯลฯ รวมถึงความไม

สะอาด และไมปลอดภัยในการบริโภคโดยไมผานการฆาเชื้อกอน 

2.1.9 แมน้ําปาย 

แมน้ําปาย มีตนกําเนิดมาจากบริเวณรอยตอของทิวเขาถนนธงชัยบรรจบกับทิวเขาแดนลาวในเขต  อําเภอ
ปาย ไหลผานอําเภอปาย อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอนไปลงแมน้ําสาละวินในเขตประเทศเมียนมาร  มีความยาว
ประมาณ 135 กิโลเมตร สภาพโดยท่ัวไปจะอยูติดพ้ืนท่ีทางการเกษตรในชวงหนาแลงน้ําจะใสสวนหนาฝนน้ําจะขุน
มากเปนสีน้ําตาล ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ําตั้งแตบริเวณสะพานเชียงใหม-ปายกม.88-89  ตําบลเวียงใต 
อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน จนถึง บริเวณสะพานกรมวิชาการเกษตร ตําบลจองคํา อําเภอเมืองจังหวัด
แมฮองสอน ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําโดยรวมตลอด ป 2558 พบวาคุณภาพน้ําแมน้ําปายอยูในเกณฑคอนชางดี
ถึงดี รายละเอียดดังตารางท่ี 2-9 

ตารางท่ี 2-9 แสดงคาเฉล่ียผลคุณภาพน้ําแมน้ําปายประจําป พ.ศ. 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานี 

คุณภาพนํ้าท่ีสําคัญ 
เกณฑคุณภาพนํ้า 

เก
ณ

ฑ
คุณ

ภา
พ

น้ํา
 

ปญหาคุณภาพนํ้าท่ี
สําคัญ 

คุณภาพนํ้า 

DO 
(mg/l) 

BOD 
(mg/l) 

TCB 
(MPN/100 

ml) 

FCB 
(MPN/100 

ml) 
NH3 
(mg/l) 

PY01 7.71 0.56 1,950 265 0.08 2 - ดี 
PY02 8.08 0.52 1,950 665 0.05 2 - ดี 
PY03 7.94 0.61 6,000 2,050 0.10 2 - คอนขางดี 

มาตรฐานประเภทที่ 2 >6.0 <1.5 <5,000 <1,000 0.5  - - 

มาตรฐานประเภทที่ 3 >4.0 <2.0 <20,000 <4,000 0.5  - - 

มาตรฐานประเภทที่ 4 >2.0 <4.0 - - 0.5  - - 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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รูปท่ี 2-1 แผนท่ีคุณภาพน้ําผิวดินในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ สสภ.1 ปงบประมาณ 2558 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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2.2 ขยะมูลฝอย 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๑ มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบดําเนินงานใน๔ จังหวัด ไดแก  จังหวัดเชียงใหม เชียงราย 

ลําพูน และแมฮองสอน ไดดําเนินการสํารวจขอมูลและจัดทํารายงานสถานการณขยะในแตละจังหวัด และไดจัดการ

ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ฉบับผานความ

เห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในพ้ืนท่ี ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมี มณฑลทหารบกท่ี ๓๓ กรม

ควบคุมมลพิษ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด สถาบันการศึกษา สํานักงานโยธาธิการและผัง

เมืองจังหวัด สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ทองถ่ินจังหวัด 

องคการบริหารสวนจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนวยงานท่ีเก่ียวของเขารวมการประชุม จํานวน ๘๓๓ 

คน เม่ือวันท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๕๗ ณ หองประชุมราชพฤกษ อุทยานหลวงราชพฤกษ ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง

เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเขาใจแนวทางการดําเนินงานภายใต 

Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย หวังใหการดําเนินการแกไขปญหาขยะมูลฝอย บรรลุ

วัตถุประสงคตาม Roadmap ภายใตกรอบเวลาท่ีกําหนด และแตละจังหวัดจะไดจัดทําแผนการจัดการขยะมูลฝอย

และของเสียอันตรายท่ีมีกรอบการดําเนินงานท่ีชัดเจนและมีทิศทางเดียวกัน 

2.2.1 สถานการณขยะมูลฝอยจังหวัดเชียงใหม 

 จากการสํารวจขอมูลขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อของประเทศไทย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๑ พบวา จังหวัดเชียงใหมมี ปริมาณขยะเกิดข้ึน

ท้ังหมด จํานวน ๑,๗๑๘.๙๑ ตันตอวัน หรือ ๖๒๗,๔๐๔.๕๗ ตันตอป 

 แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม ไดตั้งเปาหมายมีแนวทางการบริหารจัดการ

ขยะโดยการรวมกลุมโซนพ้ืนท่ี (Cluster) เพ่ือใหการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถรวบรวม

ปริมาณขยะใหมีปริมาณเพียงพอในการผลักดันใหเกิดศูนยรวมขยะเพ่ือใหเกิดศักยภาพการจัดการขยะสูการผลิต

กระแสไฟฟาหรือการผลิตพลังงานทดแทน โดยไดกําหนดไว ๓ โซนพ้ืนท่ี ไดแก โซนท่ี ๑ (เหนือ) มีเทศบาลตําบล

เวียงฝางเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการศูนยรวมขยะ โดยคาดวาจะมีปริมาณขยะเขาสูศูนยฯ จํานวน 

๓๕๗.๘๕ ตันตอวัน จากสถานีรวบรวมและขนถายจากอําเภอแมอาย  เวียงแหง  เชียงดาวและพราว โดยคาดวาจะ

สามารถจัดการปริมาณขยะสะสมได ๗,๘๐๖.๗๕ ตัน   โซนท่ี ๒ (กลาง) มีองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมเปน

หนวยงานหลักในการดําเนินการศูนยรวมขยะ โดยคาดวาจะมีปริมาณขยะเขาสูศูนยฯ จํานวน ๙๙๕.๙๓ ตันตอวัน 

จากสถานีรวบรวมและขนถายจากอําเภอสะเมิง  แมแตง และมีอปท.ในพ้ืนท่ีอําเภอใกลเคียงจัดสงขยะเขาศูนย โดย

คาดวาจะสามารถจัดการปริมาณขยะสะสมได ๑๒,๐๘๑.๓๖ ตัน  และ โซนท่ี ๓ (ใต) มีเทศบาลตําบลบานตาลเปน

หนวยงานหลักในการดําเนินการศูนยรวมขยะ โดยคาดวาจะมีปริมาณขยะเขาสูศูนยฯ จํานวน ๓๖๕.๑๔ ตันตอวัน 

จากสถานีรวบรวมและขนถายจากอําเภอแมแจม  แมวาง  สันปาตอง  ดอยหลอและอมกอยและมี อปท. ในพ้ืนท่ี

อําเภอใกลเคียงจัดสงขยะเขาศูนย โดยคาดวาจะสามารถจัดการปริมาณขยะสะสมได ๒,๑๐๐.๔๒ ตัน 

 

 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
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           รูปท่ี 2.2  แสดงการแบงกลุมโซนในการบริหารจัดการขยะของจังหวัดเชียงใหม 

 

2.2.2 สถานการณขยะมูลฝอยจังหวัดลําพูน 

จากการสํารวจขอมูลขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อของประเทศไทย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๑  พบวามีปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึน ๓๙๗.๑๙ ตันตอวัน  

และปริมาณขยะมูลฝอยสะสม  ๙๐๒.๒๕ ตัน   

แนวทางการบริหารจัดการขยะในพ้ืนท่ีจังหวัดลําพูนไดตั้งเปาหมายมีแนวทางการบริหารจัดการขยะโดยการ
รวมกลุมโซนพ้ืนท่ี (Cluster) เพ่ือใหการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถรวบรวมปริมาณขยะใหมี
ปริมาณเพียงพอในการผลักดันใหเกิดศูนยรวมขยะเพ่ือใหเกิดศักยภาพการจัดการขยะสูการผลิตกระแสไฟฟาหรือ
การผลิตพลังงานทดแทน โดยไดกําหนดไว ๒ โซนพ้ืนท่ี ดังรูปท่ี ๖   ไดแก โซนท่ี ๑ มีเทศบาลเมืองลําพูน เปน
หนวยงานหลักในการดําเนินการศูนยรวมขยะ โดยคาดวาจะมีปริมาณขยะเขาสูศูนยฯ จํานวน ๓๑๒.๗๓ ตันตอวัน 
โดยคาดวาจะสามารถจัดการปริมาณขยะสะสมได ๖๑๒.๕๑ ตัน   โซนท่ี ๒ มีเทศบาลตําบลวังดินเปนหนวยงาน
หลักในการดําเนินการศูนยรวมขยะ โดยคาดวาจะมีปริมาณขยะเขาสูศูนยฯ จํานวน ๘๔.๔๔ ตันตอวัน และมีอปท.
ในพ้ืนท่ีอําเภอใกลเคียงจัดสงขยะเขาศูนย โดยคาดวาจะสามารถจัดการปริมาณขยะสะสมได ๒๘๐.๗๔ ตัน  ดังรูป  

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
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CLUSTER จังหวดัลําพูน

CLUSTER#2 : M2  

ขยะเขาศูนย 84.44 ตัน/วัน

ขยะสะสม 280.74 ตัน
อปท.หลกั : ทต.วังดิน อ.ลี้

CLUSTER#1 : L2  

ขยะเขาศูนย 312.73 ตัน/วัน

ขยะสะสม 612.51 ตัน
อปท.หลกั : ทม.เมือง อ.เมืองลาํพนู

 

 

        รูปท่ี 2.3 แสดงการแบงกลุมโซนในการบริหารจัดการขยะของจังหวัดลําพูน 

 
2.2.3 สถานการณขยะมูลฝอยจังหวัดเชียงราย 

จากการสํารวจขอมูลขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตรายชุมชน และมูลฝอยติดเชื้อประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๑ พบวา จังหวัดเชียงรายมีปริมาณขยะเกิดข้ึนท้ังหมด จํานวน 

๔๓๕,๑๔๗.๙๖ ตันตอป และปริมาณขยะสะสมท่ีเกิดข้ึน ๑๓,๙๙๔.๗๐ ตัน  

 แนวทางการบริหารจัดการพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงราย ไดตั้งเปาหมายมีแนวทางการบริหาร
จัดการขยะโดยการรวมกลุมโซนพ้ืนท่ี (Cluster) เพ่ือใหการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถ
รวบรวมปริมาณขยะใหมีปริมาณเพียงพอในการผลักดันใหเกิดศูนยรวมขยะเพ่ือใหเกิดศักยภาพการจัดการขยะสูการ
ผลิตกระแสไฟฟาหรือการผลิตพลังงานทดแทน โดยไดกําหนดไว ๓ โซนพ้ืนท่ี  ไดแก โซนท่ี ๑ (กลาง) มีเทศบาลนคร
เชียงรายเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการศูนยรวมขยะ โดยคาดวาจะมีปริมาณขยะเขาสูศูนยฯ จํานวน 
๖๕๖.๘๕ ตันตอวัน จากสถานีรวบรวมและขนถายจากอําเภอแมสรวย และมีอปท.ในพ้ืนท่ีอําเภอใกลเคียงจัดสงขยะ
เขาศูนย โดยคาดวาจะสามารถจัดการปริมาณขยะสะสมได ๒,๓๓๓.๑๖ ตัน โซนท่ี ๒ (เหนือ) มีเทศบาลตําบลแม
สายเปนหนวยงานหลักในการดําเนินการศูนยรวมขยะ โดยคาดวาจะมีปริมาณขยะเขาสูศูนยฯ จํานวน ๒๘๙.๙๖ ตัน
ตอวัน จากสถานีรวบรวมและขนถายจากอําเภอแมฟาหลวง  แมจัน   ดอยหลวง และเชียงแสน  โดยคาดวาจะ
สามารถจัดการปริมาณขยะสะสมได ๘,๔๓๕.๙๔ ตัน   และ โซนท่ี ๓ (ใต) มีเทศบาลตําบลครึ่งเปนหนวยงานหลักใน
การดําเนินการศูนยรวมขยะ โดยคาดวาจะมีปริมาณขยะเขาสูศูนยฯ จํานวน ๒๔๕.๓๘ ตันตอวัน จากสถานีรวบรวม
และขนถายจากอําเภอขุนตาล และมีอปท.ในพ้ืนท่ีอําเภอใกลเคียงจัดสงขยะเขาศูนย โดยคาดวาจะสามารถจัดการ
ปริมาณขยะสะสมได ๓,๐๖๘.๑ ตัน    

 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
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               รูปท่ี 2.4  แสดงการแบงกลุมโซนบริหารจัดการขยะในพ้ืนท่ีจังหวัด 

 
2.2.4 สถานการณขยะมูลฝอยจังหวัดแมฮองสอน 

   การสํารวจขอมูลขยะมูลฝอยชุมชนของเสียอันตรายชุมชนและมูลฝอยติดเชื้อของประเทศไทย ประจาํป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี ๑  พบวา จังหวัดแมฮองสอนมีจํานวนประชากร ท้ังสิ้น  

๒๓๖,๘๓๘  คน มีปริมาณขยะเกิดข้ึน ๘๐,๑๐๐.๑๐ ตันตอป  และปริมาณขยะสะสม   ๑,๓๔๗.๒๔  ตัน    

แนวทางการบริหารจัดการขยะในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอนจังหวัดแมฮองสอน ไดมีแนวทางการบริหาร

จัดการขยะโดยการรวมกลุมโซนพ้ืนท่ี (Cluster) เพ่ือใหการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยสามารถ

รวบรวมปริมาณขยะใหมีปริมาณเพียงพอในการผลักดันใหเกิดศูนยรวมขยะเพ่ือใหเกิดศักยภาพการจัดการขยะสูการ

ผลิตกระแสไฟฟาหรือการผลิตพลังงานทดแทน โดยไดกําหนดไว ๓ โซนพ้ืนท่ี ไดแก โซนท่ี ๑  มีเทศบาลตําบลปาย 

เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการศูนยรวมขยะ โดยคาดวาจะมีปริมาณขยะเขาสูศูนยฯ จํานวน ๔๓.๕๑ ตันตอวัน 

โดยคาดวาจะสามารถจัดการปริมาณขยะสะสมได ๕๐.๔ ตัน   โซนท่ี ๒ มีเทศบาลเมืองแมฮองสอนเปนหนวยงาน

หลกัในการดําเนินการศูนยรวมขยะ โดยคาดวาจะมีปริมาณขยะเขาสูศูนยฯ จํานวน ๖๘.๑ ตันตอวัน โดยคาดวาจะ

สามารถจัดการปริมาณขยะสะสมได ๕๑๓.๙ ตัน และ โซนท่ี ๓ มีเทศบาลตําบลแมสะเรียงเปนหนวยงานหลักในการ

ดําเนินการศูนยรวมขยะ โดยคาดวาจะมีปริมาณขยะเขาสูศูนยฯ จํานวน ๑๐๗.๘๔ ตันตอวัน โดยคาดวาจะสามารถ

จัดการปริมาณขยะสะสมได ๗๘๗.๒๖ ตัน    

 

 

 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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CLUSTER จังหวัดแมฮองสอน

CLUSTER#๒

M๒

ขยะเขาศูนย ๖๘.๑ ตัน/วัน

ขยะสะสม ๕๑๓.๙ ตัน
อปท.หลัก : ทม.แมฮองสอน 

อ.เมือง

CLUSTER#๓

M ๑

ขยะเขาศูนย ๑๐๗.๘๔ตัน/วัน

ขยะสะสม ๗๘๗.๒๖ ตัน
อปท.หลัก : ทต.แมสะเรียง 

อ.แมสะเรียง

CLUSTER#๑

S๑

ขยะเขาศูนย ๔๓.๕๑ ตัน/วัน

ขยะสะสม ๕๐.๔ ตัน
อปท.หลัก : ทต.ปาย อ.ปาย

 

รูปท่ี 2.5  แสดงการแบงกลุมโซนในการบริหารจัดการขยะของจังหวัดแมฮองสอน 
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บทท่ี 3 ผลการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 

3.1 จังหวัดเชียงใหม 

3.1.1 โครงการกอสรางระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย   

   เจาของโครงการ เทศบาลนครเชียงใหม 

(1) ขอมูลท่ัวไป 
(1.1) ความเปนมา  

ทน.เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ดําเนินการโครงการโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย โดยริเริ่มจาก

กรมโยธาธิการ ตั้งแตป พ.ศ.2536 - 2539 งบประมาณ 490,000,000 บาท และไดรับการสนับสนุน

งบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ตั้งแตป พ.ศ.2545 - 2547 รวมวงเงิน

ท้ังสิ้น 269,545,000 บาท  

ตารางท่ี 3-1 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย ทน.เชียงใหม  

ลําดับ
ท่ี 

ปงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 
แหลงงบประมาณ 

วงเงิน  
(บาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1  2536-
2539 

กรมโยธาธิการ 490,000,000 กอสรางโรงงานปรับปรุงคุณภาพ

น้ําเสีย 

2  2545-
2547 

กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เ ท ค โ น โ ล ยี  ( เ งิ น
งบประมาณ) 

269,545,000 ปรับปรุงระบบและตอทอ
รวบรวม โรงงานปรับปรุง
คุณภาพน้ําเสีย 

 

(1.2) ท่ีตั้งโครงการ 
โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ําเสีย ตั้งอยูท่ี บริเวณหลังวัดทาใหมอิ ตําบลสันผักหวาน อําเภอหางดง 

จังหวัดเชียงใหม มีพ้ืนท่ีโรงบําบัดน้ําเสียประมาณ  100 ไร ในท่ีดินท่ีเทศบาลนครเชียงใหมเปนเจาของ
กรรมสิทธิ์ท่ีดิน 

 
(1.3) พ้ืนท่ีใหบริการ และแหลงกําเนิดมลพิษ 

 ระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย โรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลนครเชียงใหม มีพ้ืนท่ีบริการ
น้ําเสีย 27 ตารางกิโลเมตร จากพ้ืนท่ีเขตการปกครองท้ังหมด 40 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 70 ของพ้ืนท่ี
เขตการปกครอง เริ่มดําเนินการครั้งแรกใน พ.ศ. 2541 ขนาดระบบรวบรวมน้ําเสียสามารถรับน้ําเสียได 
55,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน ปจจุบันมีปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบ 10,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน คิดเปนรอย
ละ 18.18 ของปริมาณท่ีออกแบบไว แหลงกําเนิดน้ําเสียท่ีเขาระบบฯ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3-2 แหลงกําเนิดน้ําเสียในชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม 

ลําดับที ่ กิจกรรมหลัก จํานวน (แหง) 

1 ตลาด 22 

2 โรงแรม 192 

3 โรงพยาบาล 17 

4 รานอาหาร 758 

5 โรงฆาสัตว 1 

6 หมูบานจัดสรร - 

7 หนวยงานราชการ/เอกชน 76 

8 หอพัก/อพารทเมนท/อาคารชุด 1,077 

9 หางสรรพสินคา 14 

10 อ่ืน ๆ (ระบุ โรงงานอุตสาหกรรม) 246 

ขอมูล ณ เดือน     ธันวาคม        ป พ.ศ. 2554   

 

(2)  ขอมูลดานนโยบาย 
เทศบาลนครเชียงใหม มีนโยบายดานการจัดการสิ่งแวดลอมจากฝายบริหาร ซ่ึงเปนหนึ่งในพันธกิจ

หลักการพัฒนาของเทศบาลฯ รวมถึงมีการกําหนดยุทธศาสตรในแผนการพัฒนาเทศบาลฯ พ.ศ.2558-2562 
ซ่ึงเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดเชียงใหม ในสวนของการจัดองคกรและบุคลากรท่ีรับผิดชอบมี
การจัดต้ังคณะทํางาน และคณะกรรมการดานการบริหารจัดการน้ําเสีย และกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบให
ชัดเจน รวมท้ังมีการมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบดูแลระบบขอมูล ครอบคลุมการกําหนดเปาหมาย การ
ติดตามประเมินผล และการใชจายงบประมาณ พรอมแจงผลการดําเนินงานระบบ จัดทําสรุปรายงานการ
ติดตามประเมินผลเสนอคณะทํางานและฝายท่ีเก่ียวของทราบเปนระยะๆ   สําหรับนโยบายดานการจัดการ
งบประมาณไดมีการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการน้ําเสีย 

เทศบาลนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหมไดลงนามในขอตกลงรวม เพ่ือให องคการจัดการน้ําเสีย  เขา

ดําเนินการบริหารจัดการและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียรวม ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย

การปรับปรุงฟนฟูเครื่องจักรและอุปกรณเดิม รวมท้ังบริหารจัดการและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย ให

สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  และน้ําเสียท่ีผานการบําบัดอยูในเกณฑมาตรฐานของทางราชการ อีก

ท้ังชวยเสริมสรางศักยภาพใหเทศบาลนครเชียงใหม สามารถบริหารจัดการและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย

ไดดวยตนเองตอไปในอนาคต ตามหนังสือ เลขท่ี ชม.ชส. 1/2556 ลงวันท่ี 25  มิถุนายน 2556 ระยะเวลา 

15 ป (นับตั้งแต 25  มิถุนายน 2556 ถึง 30 กันยายน 2570) ซ่ึง องคการจัดการน้ําเสีย มีผังโครงสราง

บุคลากร ดังนี้ 
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ตําแหนงบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน โครงการบริหารจัดการและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสียรวมของ

เทศบาลนครเชียงใหม   จังหวัดเชียงใหม ดังนี้ 

1.    ผูจัดการสํานักงานจัดการน้ําเสีย    1 คน 

 2.    วิศวกร              1 คน 

 3.    นายชางไฟฟา      1 คน 

 4.    นายชางเครื่องกล      1 คน 

 5.    คนงานท่ัวไป      3 คน 

6.    พนักงานรักษาความปลอดภัย    3 คน 

    รวม     10 คน 

 
โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ําเสียเทศบาลนครเชียงใหม โดยการดําเนินการบริหารจัดการขององคการ

จัดการน้ําเสีย ไดมีการจัดทําฐานขอมูลท้ังดานบุคลากร ดานเทคนิค และดานงบประมาณ อยางชัดเจนในแตละ
ดาน ดังนี้ 

(1) ดานบุคคลากร มีแผนผังโครงสรางบุคลากรและกําหนดผูรับผิดชอบอยางชัดเจน 
(2) ดานเทคนิค มีการกําหนดแผนการตรวจเช็คการทํางานของเครื่องมือ และอุปกรณท้ังในระบบทอ

รวบรวม สถานีสูบน้ําเสีย และในระบบบําบัดน้ําเสีย รวมถึงมีแผนการเก็บตัวอยางน้ําและตรวจ
วิเคราะหตัวอยางน้ําอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง 

(3) ดานงบประมาณ มีแผนงบประมาณท่ีใชในการดําเนินงานอยางชัดเจน และเอกสารคาใชจายราย
เดือน เชน คาไฟฟา คาน้ําประปา 

ดานการรายงาน องคการจัดการน้ําเสีย ไดจัดทําสรุปผลการดําเนินงานรายเดือน ท่ีแสดงรายละเอียด
การทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียฯอยางครบถวน เพ่ือรายงานตอเทศบาลนครเชียงใหมเปนประจําทุกเดือน
อยางตอเนื่อง อีกท้ังไดดําเนินการจัดทําบันทึกขอมูลระบบบําบัดน้ําเสีย ตามแบบ ทส.1 อยางตอเนื่อง และ
สรุปรายงานตามแบบ ทส.2 สงเทศบาลตําบลสันผักหวานทุกเดือน 
 

(3) ขอมูลดานเทคนิค 
(3.1)  ระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน 

 โรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลนครเชียงใหม เปนระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอเติมอากาศ 

(Aerated Lagoons) สามารถรองรับน้ําเสียไดสูงสุด 55 ,000 ลบ.ม./วัน ปจจุบันมีน้ําเสียท่ีเขาระบบ

ประมาณ 10,000 ลบ.ม./วัน คิดเปนรอยละ 18.18  

 ทอระบายน้ําและทอรวบรวมน้ําเสียระบบรวบรวมน้ําเสียของเทศบาลนครเชียงใหม ใชระบบรวม 

(Combine System) คือ ทอรับท้ังน้ําเสียและน้ําฝน มีความยาวรวมประมาณ ๔๘.๓กิโลเมตรภายในเขต

เทศบาลนครเชียงใหมฝงทิศตะวันตกของแมน้ําปง ครอบคลุมพ้ืนท่ี ๒7 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 70 

ของพ้ืนท่ีเทศบาลท้ังหมด น้ําเสียท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีจะไหลเขาสูบอพักน้ําและระบายลงทอระบายน้ํา จากนั้นจะ

เขาสูอาคารดักน้ําเสียซ่ึงทําหนาท่ีในการดักน้ําเสียเขาสูทอรวบรวมน้ําเสียหลักน้ําเสียในทอรวบรวมน้ําเสียจะ

ไหลระบายโดยอาศัยแรงโนมถวง และถูกสูบยกระดับน้ําเปนระยะๆ ตามสถานีสูบน้ําเสียภายในเขตเทศบาล

เพ่ือสงไปโรงบําบัดน้ําเสียตอไป รายละเอียดดังนี้ 
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ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 



หนา 3-4 

อาคารดักน้ําเสีย มีจํานวน ๒๕ แหง ตามแนวลําคูไหว แมทาชาง คลองแมขา และแมน้ําปงทํา

หนาท่ีในการดักน้ําเสียท่ีไหลผานทอระบายน้ํากอนเขาสูทอรวบรวมน้ําเสียหลักสําหรับในชวงหนาฝน อาคาร

ดักน้ําเสียจะทําหนาท่ีผันน้ําฝนสวนเกินท่ีไหลปะปนมากับน้ําเสียระบายลงแหลงน้ําสาธารณะตอไป 

สถานีสูบน้ําเสียแบงออกเปนสถานีสูบยกระดับ ๘ สถานี และสถานีสูบสง ๑ สถานีโดยสถานีสูบ

ยกระดับจะทําหนาท่ีในการยกระดับน้ําเสียท่ีอยูในทอรวบรวมน้ําเสียท่ีมีความลึกเกินกวาท่ีจะดูแลและ

บํารุงรักษาไดสะดวกจากนั้นน้ําเสียท่ีถูกสูบยกระดับจะไหลเขาสูสถานีสูบสง เพ่ือสงน้ําเสียผาน ทอแรงดันไปยัง

โรงบําบัดน้ําเสียรวมตอไป รานละเอียดแตละสถานี ดังนี้ 

ตารางท่ี 3-3 รายละเอียดสถานีสูบน้ําเสียเทศบาลนครเชียงใหม 

สถานีสูบน้ําเสีย ท่ีตั้ง รายละเอียดการรับน้ําเสีย 

P2 สุสาน สนัติธรรม รับน้ําเสียจากระบบรวบรวม ถ.สันติสุข ถ.สันติ

ธรรม ถ.มรกตและ ถ.หัสดิเสรี 

P3 ชุมชนคลองเงิน  

ถนนหม่ืนดามพราคต 

รับน้ําเสียจากระบบรวบรวม ถ.อนุบาลและ ถ.หม่ืน

ดามพราคต 

P4 โรงน้ําแข็ง VIC ถนนรัตนโกสินทร รับน้ํ าเสียจากระบบรวบรวม ถ.ช างเผือก ถ .

รัตนโกสินทร และจาก P2 และ P3 ท้ังหมด 

P5 สะพานขามคลองแมขา ถนนระแกง รับน้ําเสียจากระบบรวบรวมทอเมืองหลักเดิมในเขต

ตั ว เมืองเชี ยงใหม  ชุ มชน เมืองหลักตามแนว         

ถ.ระแกง และจาก P4 ท้ังหมด 

P6 ดานหนาชุมชนฟาใหมฯ ถนนสุริวงศ รับน้ําเสียจากระบบรวบรวม ถ.ศรีวิชัยและชุมชน

ตามแนว ถ.สุริวงศ 

P7 ศูนยเกษตรหายยา รับน้ํ าเสียจากระบบรวบรวมทอเมืองหลักเดิม

บางสวนในเขตตัวเมืองเชียงใหม ถ.พิทยเนตรและ 

ถ.วัวลาย 

P8 ตรงขามแจงกูเรือง รับน้ําเสียจากระบบรวบรวม ถ.นิมมานเหมินทร 

ถ.ศิริมังคลาจารย ชุมชนตามแนว ถ.สุเทพ ถ.บุญ

เรืองฤทธิ์ และคาดวาบางสวนของ ถ.หวยแกว 

P9 ถนนสุริวงศ รับน้ําเสียจากระบบรวบรวม ถ.เจรญิประเทศ 

P10 หลังวัดปาแดด สถานีสูบสงน้ําเสียเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย 

 

 

 

 

 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
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รูปท่ี 3-1 ท่ีตั้งสถานีสูบน้ําเสียเทศบาลนครเชียงใหม 

 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
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รูปท่ี 3-2 การทํางานของสถานีสูบน้ําเสียเทศบาลนครเชียงใหม 

 

รูปท่ี 3-3 บริเวณสถานีสูบน้ําเสียเทศบาลนครเชียงใหม 

 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
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(3.2)  ขอมูลระบบบําบัดน้ําเสีย 

ทน.เชียงใหม ดําเนินระบบบําบัดน้ําเสียแบบระบบเติมอากาศ (Activated Lagoon: AL) ออกแบบ

ขนาดของระบบรวบรวมน้ําเสีย สามารถรับน้ําเสียได 55,000 ลบ.ม.ตอวัน ครอบคลุมพ้ืนท่ีบริการของระบบ

บําบัดน้ําเสียประมาณ 27 ตารางกิโลเมตร จากพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครเชียงใหมท้ังหมด 40 ตร.กม. คิดเปน

รอยละ 67.50 ประกอบดวยบอเติมอากาศจํานวน ๓ ชุด แตละชุดมีบอเติมอากาศ ๒ บอ ตออนุกรมกัน ตาม

ดวยบอขัดแตง และบอเติมคลอรีนเพ่ือฆาเชื้อโรค แลวจึงระบายสูแหลงน้ําสาธารณะคลองแมขา โดยมี

เครื่องจักรอุปกรณท่ีสําคัญประกอบดวย เครื่องตักขยะอัตโนมัติ เครื่องสูบน้ําเสีย เครื่องวัดอัตราการไหลของ

น้ําเสีย เครื่องเติมอากาศ  

การเดินระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครเชียงใหม ปจจุบันบริหารจัดการโดย องคการจัดการน้ําเสีย 

ซ่ึงไดเดินระบบอยางตอเนื่องมีการตรวจสอบคุณภาพน้ําเขาระบบและน้ําท้ิงอยางตอเนื่องทุกเดือนตามแผนการ

ปฏิบัติงานขององคการจัดการน้ําเสีย และมีการปลูกตนสักเพ่ือเปนแนวกันชน (Buffer Zone) ท้ัง 3 ดานๆละ 

15 เมตร  

องคการจัดการน้ําเสียไดทําการซอมปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณในระบบบําบัดน้ําเสีย และโรง
ปรับปรุงคุณภาพน้ํา ดวยงบประมาณของ อจน.จํานวน  32.99 ลานบาท เม่ือ 28 มิถุนายน 2556 และ
งบประมาณสําหรับงานซอมปรับปรุงเพ่ิมเติมและวางระบบควบคุมเพ่ิมเติมจํานวน 14.86 ลานบาท 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 3-4 ระบบการทํางานของโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลนครเชียงใหม 
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รูปท่ี 3-5 ระบบการทํางานของโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลนครเชียงใหม 

 

 

รูปท่ี 3-6 ระบบการทํางานของโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลนครเชียงใหม 

 

 
รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 

ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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ปายโครงการ อาคารสํานักงาน 

บอบําบัดนํ้าเสีย แนวตนไม Buffer Zone 

บอบําบัดนํ้าเสีย บอบําบัดนํ้าเสีย 

รูปท่ี 3-7 บริเวณโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ําเทศบาลนครเชียงใหม 

 

 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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 (3.3) การติดตามตรวจสอบ 

 จากผลการติดตามตรวจสอบระบบน้ําเสียแบบเติมอากาศของเทศบาลนครเชียงใหม โดยการใช

แบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบสระเติมอากาศภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ผลการประเมินดังนี้ 

ตารางท่ี 3-4 สรุปผลการประเมินระบบน้ําเสียแบบเติมอากาศของเทศบาลนครเชียงใหม 

ปจจัยการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

1. ผลการประเมินดานนโยบาย 20 19 

2. ผลการประเมินดานเทคนิค 50 46 

3. ผลการประเมินดานบริหารจัดการ 42 39 

4. ผลการประเมินดานการประชาสัมพนัธ และการมีสวนรวมของประชาชน 20 15 

รวม 132 119 

 

รอยละของคะแนน  = คะแนนท่ีได x 100 

         คะแนนเต็ม   

    = 119 x 100 = 90.15 

        132 

สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกวารอยละ 80   อยูในเกณฑดี 

  คะแนนรวมอยูระหวางรอยละ  60-80   อยูในเกณฑพอใช 

  คะแนนรวมนอยกวารอยละ 60  อยูในเกณฑตองปรับปรุง 

จากการสํารวจและประเมินระบบบําบัดน้ําเสียแบบสระเติมอากาศเทศบาลนครเชียงใหม คาคะแนนท่ี

ไดเทากับ 90.15 ดังนั้นสรุปผลการประเมินอยูในเกณฑด ี

 (4)  ขอมูลดานการบริหารจัดการ 
 (4.1)  ดานบุคลากร 
 ปจจุบันโรงบําบัดน้ําเสียและระบบรวบรวมน้ําเสียเทศบาลนครเชียงใหม บริหารจัดการโดย 
องคการจัดการน้ําเสีย ซ่ึงเปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีระยะเวลาการ
จาง 15 ป เริ่มต้ังแตป พ.ศ. 2556 ดําเนินการเดินระบบบําบัดน้ําเสียอยางตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน และมี
แผนผังบุคคลากรซ่ึงกําหนดผูรับผิดชอบอยางชัดเจน  

 

 (4.2)  ดานการเดินระบบและคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 โรงปรับปรุงคุณภาพน้ําและระบบรวบรวมน้ําเสียเทศบาลนครเชียงใหม มีพ้ืนท่ีใหบริการน้ําเสีย

ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม 27 ตร.กม. จากพ้ืนท่ีเขตการปกครองท้ังหมด 40 ตร.กม. คิดเปนรอยละ 67.5 

ของพ้ืนท่ีเขตการปกครอง ระบบบําบัดน้ําเสียมีความสามารถในการรองรับน้ําเสียไดสูงสุด 55,000 ลบ.ม./วัน 

ปจจุบันมีน้ําเสียท่ีเขาระบบประมาณ 10,000 ลบ.ม./วัน คิดเปนรอยละ 18.18 ของปริมาณท่ีออกแบบไว 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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 ในการดําเนินงานตามบัญญัติในมาตรา 80 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 องคการจัดการน้ําเสีย ไดทําการเก็บสถิติขอมูลและบันทึกรายละเอียด

แสดงผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียในแตละวันตามแบบบันทึก ทส.1 และจัดทํารายงานสรุปผลการ

ทํางานของระบบในแตละเดือนตามแบบ ทส.2 และจัดสงรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียตอ

เจาพนักงานทองถ่ินอยางตอเนื่องทุกเดือน 

 ดานการเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียอยูระหวางจัดทําเทศบัญญัติ ซ่ึงไดมีการศึกษาเพ่ือกําหนดอัตรา
คาบําบัดน้ําเสียชุมชนไวแลว ปจจุบันจึงประสบปญหาในการดําเนินการ ดานคาใชจายในการเดินระบบไม
เพียงพอ และประสิทธิภาพการทํางานของระบบทํางานไมเต็มท่ีเนื่องจากน้ําเสียเขาระบบมีนอย และ
เครื่องจักรชํารุดเสียหายบอยครั้งตองเสียคาใชจายในการซอมบํารุงรักษาจํานวนมาก 

 การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา องคการจัดการน้ําเสียไดจัดทําแผนตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําโดย

ขอความอนุเคราะหสํานักงานจัดการน้ําเสีย สาขาลําปาง เพ่ือทําการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา เนื่องจาก

สํานักงานจัดการน้ําเสีย สาขาเชียงใหม ไมมีหองปฏิบัติการ และเจาหนาท่ี จึงไมสามารถทําการวิเคราะห

พารามิเตอรตางๆ ได ความถ่ีในการตรวจวิเคราะหพารามิเตอรตางๆดังนี้  

 -  พารามิเตอร pH, Temp, Do  น้ํากอนเขาระบบและน้ําออกจากระบบ ทุกวัน 

 -  พารามิเตอร  BOD, COD, SS  น้ํากอนเขาระบบและน้ําออกจากระบบ สัปดาหละ  1  ครั้ง 

-  พารามิเตอร  FOG, TN, TP น้ํากอนเขาระบบและน้ําออกจากระบบ เดือนละ  1  ครั้ง 

 โดยผลการตรวจวิเคราะหน้ําทุกพารามิเตอรเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจาก
ระบบบําบัดน้ําท้ิงของชุมชน  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน ลงวันท่ี 7 เมษายน 2553 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เลมท่ี 127 ตอนพิเศษ 69ง วันท่ี2 มิถุนายน 2553  
 
 (4.3) การบํารุงรักษา 

  เนื่องจากเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ ในระบบบําบัดและรวบรวมน้ําเสียมีอายุการใชงานท่ีนาน

มาก จึงเกิดการชํารุดบอยครั้ง เทศบาลนครเชียงใหม และองคการจัดการน้ําเสียจึงไดตั้งงบประมาณในการ

ซอมบํารุงรักษาเครื่องจักร ในแผนงบประมาณทุกปรวมถึงมีแผนการซอมบํารุงรักษาท่ีชัดเจน  เพ่ือจะไดทําการ

ซอมบํารุงไดทันทีเม่ือเครื่องจักรชํารุดหรือเกิดเหตุขัดของ โดยการตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณอยาง

สมํ่าเสมอ ดังนี้ 

-  ตรวจเช็คกระแสไฟฟาของปมสูบน้ําเสียโดยจากการตรวจเช็คพบวากระแสไฟฟาปกติ 

-  ตรวจเช็คและบํารุงรักษาใหอุปกรณใชงานไดดีอยางสมํ่าเสมอ โดยทําการตรวจเช็คและบํารุงรักษา

อุปกรณเปนประจํา 

-  ตรวจเช็คสถานภาพเครื่องจักร พบวาเครื่องจักรทํางานสามารถทํางานได 

-  บันทึกชั่วโมงการทํางานของเครื่องจักร ซ่ึงไดทําบันทึกการทํางานของปมสูบน้ําเสีย 
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(5) ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
 เทศบาลนครเชียงใหม และองคการจัดการน้ําเสีย ไดทําการประชาสัมพันธดานการจัดการน้ําเสีย
โดยรูปแบบการประชาสัมพันธผานสื่อ ประเภท แผนพับ โปสเตอร รวมถึงการจัดกิจกรรมการสงเสริมการ
เรียนรูและปลูกจิตสํานึกแกเยาวชนและประชนชาท่ัวไป เชนกิจกรรมศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีระบบบําบัดน้ําเสีย 
และการจัดนิทรรศการและกิจกรรมตางๆตามโรงเรียนตางๆ เชนกิจกรรมประกวดบอรดนิทรรศการดานการ
จัดการน้ําเสีย เพ่ือใหเยาวชนเขามามีสวนรวมในการประชาสัมพันธ และมีการแตงตั้งคณะทํางานดานการ
จัดการน้ําเสีย โดยใหผูนําชุมชนเขารวมเปนคณะทํางานเพ่ือเขามาชวยสอดสองดูแลในพ้ืนท่ี รวมถึงมีกิจกรรม
รณรงคติดตั้งบอดักไขมันทุกครัวเรือน เพ่ือชวยบําบัดน้ําเสียเบื้องตนกอนปลอยเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียรวม  
 เทศบาลนครเชียงใหม ไดใหบริการประชาชนและสถานประกอบการท่ีมีความประสงคจะเชื่อมทอ
รับน้ําเสียลงสูระบบรวบรวมของเทศบาลฯ ผานกระบวนการพิจารณาของเทศบาลนครเชียงใหม โดยจะตองสง
คํารองไปยังเทศบาลฯ เพ่ือทําการลงพ้ืนท่ีตรวจสอบแนวเสนทอของชุมชนหรือสถานประกอบการท่ียื่นคํารอง
วาอยูในแนวเสนทอระบบรวบรวมของเทศบาล จึงจะทําหนังสืออนุญาตใหแกผูยื่นคํารองตอไป โดยมีขอตกลง
กรณีหากเทศบาลฯมีนโยบายจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียขอใหความรวมมือและปฏิบัติตามนโยบายท่ี
กําหนด  
 ชวงวิฤตภัยแลงป 2559 เทศบาลนครเชียงใหม ไดอนุญาตใหเกษตรกรผันน้ําท่ีผานการบําบัดแลว
เปนแหลงน้ําสํารองและเพ่ิมน้ําตนทุนสําหรับการเกษตร ในบริเวณพ้ืนท่ีการเกษตรใกลเคียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รูปท่ี 3-8 การใชประโยชนจากน้ําท่ีผานการบําบัดแลวในพ้ืนท่ีเกษตรใกลเคียง 
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 (6) ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

1. ปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบมีนอยเม่ือเทียบกับประสิทธิภาพของระบบฯ ซ่ึงสามารถรองรับน้ําเสีย

เขาสูระบบฯ ไดอีก และพ้ืนท่ีการใหบริการบําบัดน้ําเสียยังไมครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ี ควรดําเนินการเชื่อมตอทอ

ระบายน้ําเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียในพ้ืนท่ีท่ียังไมไดดําเนินการ เพ่ือรวบรวมน้ําเสียเขาสูระบบไดท้ังหมด หรือ

ดําเนินการในการบําบัดน้ําเสียตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีสวนท่ีเหลือ ควรวางแผนกอสรางระบบรวบรวมน้ํา

เสียใหครอบคุลมพ้ืนท่ีเทศบาลฯ  

2. มีขยะจํานวนมากขวางตะแกรงดักขยะทางน้ําเขาสถานีสูบน้ําเสียทําใหปริมาณน้ําเสียเขาระบบ
นอย แนวทางการแกไขโดยการเก็บขยะท่ีหนาตะแกรงดักขยะทุกวัน เพ่ือชวยระบายน้ําท่ีจะเขามาในสถานีสูบ
น้ําเสีย 

3. งบประมาณในการเดินระบบไมเพียงพอ เนื่องจากเครื่องจักรชํารุดเสียหายบอย ตองมีการซอม

บํารุงรักษาทันที และระบบเครื่องเติมอากาศใตน้ําใชไฟมาก  

4. องคการจัดการน้ําเสีย ท่ีเขามาดูแลระบบฯปจจุบัน ไมมีหองปฏิบัติการในพ้ืนท่ี จึงตองสงตัวอยาง

น้ําไปขอความอนุเคราะหสํานักงานจัดการน้ําเสีย สาขาลําปาง ตรวจวิเคราะหฯ 
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3.2 จังหวัดลําพูน 

3.2.1 โครงการกอสรางระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย   

   เจาของโครงการ เทศบาลเมืองลําพูน 

(1) ขอมูลท่ัวไป 

(1.1) ความเปนมา 

เทศบาลเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ดําเนินระบบบําบัดน้ํ าเสียชนิดระบบบําบัดแบบก่ึงเท 

(Sequencing Batch Reactor) โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

สิ่งแวดลอม ตั้งแตป พ.ศ. 2543 - 2546 รวมวงเงินท้ังสิ้น 583 ลานบาท  

ตารางท่ี 3-5 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองลําพูน 

ลําดับ
ท่ี 

ปงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 
แหลงงบประมาณ 

วงเงิน  
(บาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2543 กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

583,000,000 กอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย

ตะกอนเรงแบบ Sequencing 

Batch Reactor (SBR) 

(1.2) ท่ีตั้งโครงการ 
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ําเสียเทศบาลเมืองลําพูน ต้ังอยูถนนหลังสนามกีฬากลาง ต.ในเมือง อ.เมือง

ลําพูน จ.ลําพูน มีพ้ืนท่ี 2 ไร  ใชระยะเวลาในการกอสรางโครงการตั้งแตปพ.ศ.2543-2546 เริ่มเดินระบบ
เม่ือป 2546 

(1.3) พ้ืนท่ีใหบริการ และแหลงกําเนิดมลพิษ 
 ระบบบําบัดน้ําเสียตะกอนเรงแบบ Sequencing Batch Reactor (SBR) ใหบริการบําบัดน้ําเสียใน

พ้ืนท่ี 6 ตารางกิโลเมตรครอบคุลมพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองลําพูน เริ่มดําเนินการครั้งแรกใน พ.ศ. 2546 ขนาด
ระบบรวบรวมน้ําเสียสามารถรับน้ําเสียได 10,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน ปจจุบันมีปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบ
ประมาณ 10,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน คิดเปนรอยละ 100 ของปริมาณท่ีออกแบบไว แหลงกําเนิดน้ําเสียท่ี
เขาระบบฯ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 



หนา 3-15 

ตารางท่ี 3-6 แหลงกําเนิดน้ําเสียในชุมชนเทศบาลเมืองลําพูน 

ลําดับท่ี กิจกรรมหลัก จํานวน (แหง) 

1 ตลาด 2 

2 โรงแรม 1 

3 โรงพยาบาล - 

4 รานอาหาร 3 

5 โรงฆาสัตว - 

6 หมูบานจัดสรร - 

7 หนวยงานราชการ/เอกชน 3 

8 หอพัก/อพารทเมนท/อาคารชุด - 

9 หางสรรพสินคา 1 

10 อ่ืน ๆ (ระบุ            ) 7 

ขอมูล ณ เดือน     พ.ค.         ป พ.ศ. 2557   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปท่ี 3-9 แผนท่ีเขตเทศบาลเมืองลําพูน 
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(2)  ขอมูลดานนโยบาย 
เทศบาลเมืองลําพูน ไดบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียตามแนวทางของกรมควบคุมมลพิษ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและผานการประเมินตามโครงการบําบัดน้ําเสียชุมชนตาม
กระบวนการจัดการน้ําเสียชุมชน (Municipal Sewage Management System, MSMS 2008) ซ่ึงไดรับ
การรับรองจากกรมควบคุมมลพิษ   ปจจุบันดูแลและบริหารจัดการระบบโดยกองชางสุขาภิบาล ซ่ึงประสบ
ปญหาดานบุคลากรผูดูแลระบบฯซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ทําใหขาดผูรับผิดชอบตอเนื่อง 

ในการดําเนินงานตามบัญญัติในมาตรา 80 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535 เทศบาลเมืองลําพูนไดทําการเก็บสถิติขอมูลและบันทึกรายละเอียดแสดงผลการทํางาน
ของระบบบําบัดน้ําเสียในแตละวันตามแบบบันทึก ทส.1 และจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบในแต
ละเดือนตามแบบ ทส.2 และจัดสงรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียตอเจาพนักงานทองถ่ิน
อยางตอเนื่องทุกเดือน  

 

(3) ขอมูลดานเทคนิค 
(3.1) ระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน 

ระบบทอรวบรวมน้ําเสีย และระบบทอระบายน้ําเสีย เปนแบบระบบทอรวม (Combined System) 
ขนาดระบบรวบรวมน้ําเสียออกแบบไวใหสามารถรับน้ําเสียได 10,000 ลบ.ม.ตอวัน มีพ้ืนท่ีใหบริการบําบัด
น้ําเสีย 6 ตร.กม. มีสถานีสูบน้ําเสียในระบบรวบรวมน้ําเสีย จํานวน 2 แหง ดังนี้ 

ตารางท่ี 3-7 รายละเอียดสถานีสูบน้ําเสีย เทศบาลเมืองลําพูน 
สถานีสูบ สถานีสูบชางฆอง สถานีสูบบานยู 

จํานวนเครื่องสูบน้ํา 3 ชุด 2 ชุด 
ชนิดของเครื่องสูบน้ํา MOTORTSURUMI รุน B และ BZ MOTORTSURUMI รุน B และ BZ 

กําลัง (KW) 12.50 4.8 
ระบบควบคุม ไฟฟา ไฟฟา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปท่ี 3-10 ผังแนวทอระบายน้ําเสียเทศบาลเมืองลําพูน 
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(3.2) ขอมูลระบบบําบัดน้ําเสีย 
ระบบบําบัดน้ําเสียตะกอนเรงแบบ Sequencing Batch Reactor (SBR) ประกอบดวยบอบําบัดน้ําเสีย

จํานวน 4 บอ คือ บอ CAT-1 CAT-2 SAT-1 และ SAT-2 ซ่ึงมีลักษณะการทํางานของระบบเปนรอบ โดยแต
ละรอบมีข้ันตอนดังนี้ 

1. ข้ันตอนการเติมน้ําเสียเขาสูระบบ 
2. ข้ันตอนการเติมอากาศ 
3. ข้ันตอนหยุดเติมอากาศ และตกตะกอน 
4. ข้ันตอนการระบายน้ําใส 

ตารางท่ี 3-8 แสดงรายละเอียดบอบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองลําพูน 
บอบําบัดน้ําเสีย ความลึก (เมตร) ความจุ (ลบ.ม.) 

บอ SAT-1 3 2,500 
บอ SAT-2 3 2,500 
บอ CAT-1 3 2,500 
บอ CAT-2 3 2,500 

โดยน้ําเขาสามารถไหลแยกเขาสูถังจํานวน 4 ถัง คือ ถังเติมอากาศแบบตอเนื่อง 2 ถัง และถังเติม
อากาศแบบเปนจังหวะ 2 ถัง โดยแตละถังสามารถรองรับน้ําเสียได 2,500 ลบ./วัน จํานวนถังท่ีทํางานจะ
ข้ึนกับปริมาณน้ําเสียในชวงเวลานั้นๆ สามารถควบคุมใหน้ําไหลเขาสูถังใดถังหนึ่งไดโดยตรง โดยไมตองผานถัง
อ่ืน จากนั้น น้ําท่ีผานการบําบัดแลวจะถูกสงตอไปยังกระบวนการฆาเชื้อดวยแสงอัลตราไวโอเลต (UV) เพ่ือนํา
น้ําท่ีไดไปใชรดน้ําตนไม  

ระบบและอุปกรณการบําบัดน้ําเสียของสถานีบําบัดน้ําเสียไดรับการออกแบบใหสามารถควบคุมดวย
ระบบคอมพิวเตอรอัตโนมัติ 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 3-11 ผังระบบสูบน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองลําพูน 
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ปายทางเขาโครงการ พ้ืนท่ีบริเวณโครงการ 

พ้ืนท่ีบริเวณโครงการ เครื่องดักขยะอัตโนมัติ 

เครื่องจักร พ้ืนท่ีบริเวณโครงการ 

 

รูปท่ี 3-12 บริเวณระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองลําพูน 
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 (3.3) การติดตามตรวจสอบ 
จากผลการติดตามตรวจสอบระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบเอสบีอารของเทศบาลเมืองลําพูน โดยการ

ใชแบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบเอสบีอารภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ผลการประเมินดังนี ้

ตารางท่ี 3-9 สรุปผลการประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบเอสบีอารของเทศบาลเมืองลําพูน 

ปจจัยการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

1. ผลการประเมินดานนโยบาย 20 14 

2. ผลการประเมินดานเทคนิค 46 36 

3. ผลการประเมินดานบริหารจัดการ 42 25 

4. ผลการประเมินดานการประชาสัมพนัธ และการมีสวนรวมของประชาชน 20 6 

รวม 128 81 

 

รอยละของคะแนน  = คะแนนท่ีได x 100 =  81 x 100 = 63.28 

         คะแนนเต็ม  128 

     

สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกวารอยละ  80 อยูในเกณฑดี 

 คะแนนรวมอยูระหวางรอยละ   60-80 อยูในเกณฑพอใช 
 คะแนนรวมนอยกวารอยละ  60 อยูในเกณฑตองปรับปรุง 

 จากการสํารวจและประเมินระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียตะกอนเรงแบบ Sequencing Batch 
Reactor (SBR) ของเทศบาลเมืองลําพูนคาคะแนนท่ีไดเทากับ 63.28 ดังนั้นสรุปผลการประเมินอยูในเกณฑดี 

(4) ขอมูลดานการบริหารจัดการ 
ปจจุบัน กองชางสุขาภิบาล เทศบาลเมืองลําพูน เปนผูดําเนินการบริหารจัดการและบํารุงรักษา

ระบบบําบัดน้ําเสียตามแนวทางของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและผาน
การประเมินตามโครงการบําบัดน้ําเสียชุมชนตามกระบวนการจัดการน้ําเสียชุมชน (Municipal Sewage 
Management System, MSMS 2008) ปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบประมาณ 10,000 ลบ.ม./วัน ซ่ึงเทากับ
ประสิทธิภาพของระบบท่ีสามารถรองรับน้ําเสีย 10,000 ลบ.ม./วัน จึงถือวาระบบทํางานเต็มประสิทธิภาพ  

การวิเคราะหคุณภาพน้ํา ทม.ลําพูน มีหองปฏิบัติการเพ่ือการวิเคราะหคุณภาพน้ํา ณ อาคารควบคุม
ระบบบําบัดน้ําเสีย แตปจจุบันขาดบุคลากรท่ีประจําอยู ณ หองปฏิบัติการ สามารถตรวจวัดไดเฉพาะ
พารามิเตอรภาคสนาม ไดแก อุณหภูมิ คาออกซิเจนละลายน้ํา และคาความเปนกรด-ดาง สวนพารามิเตอร
อ่ืนๆตามมาตรฐานน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําท้ิงของชุมชนไมไดทําการตรวจวิเคราะห  
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 (5) ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
การดําเนินกิจกรรมดานระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองลําพูน มีการประชาสัมพันธดาน การ

ติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร โดยในการขออนุญาตกอสรางอาคารในพ้ืนท่ีของเทศบาลฯจะตองให
อาคารและชุมชนติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียในครัวเรือน หรือถังดักไขมันกอนการระบายสูทอรวบรวมน้ําเสีย
เทศบาลฯ 

 
(6) ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

6.1 บุคลากรยังขาดความรูดานเทคนิคการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบดูแลระบบฯในชวงป 2557-2558 ท่ีผานมา และขาดบุคลากรในการตรวจวิเคราะห
คุณภาพน้ําประจําหองปฏิบัติการ 

6.2 ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองลําพูน ไมมีการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิงจากระบบบําบัด
กอนปลอยออกสูสิ่งแวดลอม เห็นควรใหเทศบาลฯสรรหาบุคลากรประจําหองปฏิบัติการของเทศบาลฯ หรือทํา
การสงตัวอยางน้ําไปตรวจวิเคราะหท่ีหนวยงานภายนอก เพ่ือเปนการเฝาระวังผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอ
สิ่งแวดลอม กรณีท่ีน้ําเสียไมผานมาตรฐาน 

6.3 ระบบรวบรวมน้ําเสียของและเครื่องจักรสถานีสูบน้ําเสีย มีปญหาดานทอน้ําเสียเกิดการอุดตัน
บอย เนื่องจากทอมีขนาดเล็ก และขาดอุปกรณ เครื่องมือในการเขาไปทําความสะอาด  ซ่ึงเทศบาลเมืองลําพูน
ควรมีการวางแผน 
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3.3 จังหวัดเชียงราย 

3.3.1 โครงการกอสรางระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย   

   เจาของโครงการ เทศบาลนครเชียงราย 

(1)  ขอมูลท่ัวไป 

(1.1) ความเปนมา 

เทศบาลนครเชียงราย ดําเนินโครงการกอสรางของระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครเชียงราย โดย

ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ และออกแบบกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบรวบรวมน้ําเสีย โดยกรม

โยธาธิการและผังเมือง เริ่มดําเนินการกอสรางตั้งแตวันท่ี 19 สิงหาคม 2542 ถึง 19 มิถุนายน 2546 และ

ทน.เชียงราย ไดรับมอบทรัพยสินของโครงการ รวมท้ังสิ้น 375,678,305 บาท 

เทศบาลนครเชียงราย ดําเนินโครงการกอสรางในสวนตอเนื่องของกรมโยธาธิการและผังเมือง

ออกแบบกอสรางระบบระบายน้ําและระบบรวบรวมน้ําเสียสวนตอเนื่อง โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณ

จากสํานักงานนโยบายและแผนธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนโครงการถายโอนงบประมาณฯ ผูกผัน ป พ.ศ.

2545-2547 เปนวงเงินท้ังสิ้น 153,370,000 บาท  

ตารางท่ี 3-10 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการระบบบําบัดน้ําเสียรวมเทศบาลนครเชียงราย 

ลําดับ
ท่ี 

ปงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 
แหลงงบประมาณ 

วงเงิน  
(ลานบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2542-
2546 

กรมโยธาธิการและผัง
เมือง 

375,678,305 กอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย และ
ระบบรวบรวมน้ําเสีย (เทศบาลนคร
เชียงราย รับมอบทรัพยสินของ
โครงการฯ) 

2 2545-
2547 

กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (ถาย
โอนงบประมาณ) 

153,370,000 โครงการกอสรางในสวนตอเนื่อง

ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

ออกแบบกอสรางระบบระบายน้ํา

และระบบรวบรวมน้ําเสียสวน

ตอเนื่อง 

 

(1.2) ท่ีตั้งโครงการ 
ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครเชียงรายตั้งอยูบริเวณขางสนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย ถนนสห

มิตร ตําบลรอบเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย คาพิกัด(Lat/Long) ท่ี 19.9123/99.8528ขนาดพ้ืนท่ี
โครงการประมาณ 80 ไร  

 
 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
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(1.3) พ้ืนท่ีใหบริการ และแหลงกําเนิดมลพิษ 
 ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครเชียงรายและระบบทอรวบรวมน้ําเสีย มีพ้ืนท่ีบริการน้ําเสียตามท่ี

ออกแบบไวอยูในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเดิม 10.65 ตารางกิโลเมตร จากพ้ืนท่ีเขตการปกครองท้ังหมด 60.85 
ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 17.50 ของพ้ืนท่ีเขตการปกครอง เริ่มดําเนินการครั้งแรกในเดือน มกราคม 
พ.ศ. 2547 ขนาดระบบรวบรวมน้ําเสียสามารถรับน้ําเสียได 27,200 ลูกบาศกเมตรตอวันปจจุบันมีปริมาณ
น้ําเสียท่ีเขาระบบ 10,170 ลูกบาศกเมตรตอวัน คิดเปนรอยละ 37.39 ของปริมาณท่ีออกแบบไว 
แหลงกําเนิดน้ําเสียท่ีเขาระบบฯ ดังนี้ 

ตารางท่ี 3-11 แหลงกําเนิดน้ําเสียในชุมชนเทศบาลนครเชียงราย 

ลําดับที ่ กิจกรรมหลัก จํานวน (แหง) 

1 ตลาด 10 

2 โรงแรม 20 

3 โรงพยาบาล 4 

4 รานอาหาร 40 

5 โรงฆาสัตว 1 

6 หมูบานจัดสรร 4 

7 หนวยงานราชการ/เอกชน 12 

8 หอพัก/อพารทเมนท/อาคารชุด 1 

9 หางสรรพสินคา 4 

10 อ่ืน ๆ (ระบ…ุ…..) - 

ขอมูล ณ เดือน……………. ป พ.ศ……………. 

 

(2)  ขอมูลดานนโยบาย 

(2.1) นโยบาย 
เทศบาลนครเชียงราย มีนโยบายดานการจัดการน้ําเสียชุมชนจากผูบริหาร ท่ีเล็งเห็นความสําคัญ

ดานการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะดานการจัดการน้ําเสียชุมชนเมืองใหเกิดประสิทธิภาพ เทศบาล
นครเชียงรายไดบริหารจัดการเดินระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนอยางตอเนื่องผานมา กวา 10 ป ดวยงบประมาณ
คาใชจายของเทศบาลฯเอง ซ่ึงไดบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียตามแนวทางของกรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและผานการประเมินตามโครงการบําบัดน้ําเสียชุมชนตาม
กระบวนการจัดการน้ํ าเสียชุมชน (Municipal Sewage Management System, MSMS 2008) และ
เทศบาลฯพรอมจะดําเนินงานตามมาตรฐาน MSMS 2008 อยางตอเนื่องและยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของ
ประชาชน ตามนโยบายการจัดการน้ําเสียชุมชน ดังนี้ 

1) ดําเนินการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชนตามแนวนโยบายของรัฐบาล เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดทางกฎหมายดานการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของอยางถูกตองและตอเนื่อง 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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2) การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณตามความเหมาะสม ปรับปรุงแกไขบํารุงรักษาระบบ
บําบัดน้ําเสียชุมชนของเทศบาลนครเชียงรายใหมีประสิทธิภาพการจัดการน้ําเสียชุมชนตามมาตรฐาน MSMS 
2008 ไดอยางตอเนื่องตอไป 

3) การพัฒนาพ้ืนท่ีบริเวณบอบําบัดน้ําเสียใหเปนพ้ืนท่ีสีเขียวของชุมชนเมือง และชุมชนบริเวณ
ขางเคียง ไดใชสถานท่ีเปนพ้ืนท่ีนันทนาการและปอดของเมืองตามคํารองขอของประชาชนอยูอาศัยขางเคียงได 

4) การดําเนินการสรางจิตสํานึกของการจัดการสิ่งแวดลอมดานการจัดการน้ําเสียชุมชน เผยแพร 
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหแกประชาชน ปฏิบัติตามกฎหมายดานสิ่งแวดลอมนําไปสูการพิจารณาการ
จัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียท่ีเหมาะสมในอนาคตตอไป 

5) การพิจารณาการเสริมสรางประสิทธิภาพการขยายพ้ืนท่ีระบายน้ํารวบรวมน้ําเสียเขาสูระบบ
บําบัดน้ําเสียเดิม และกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียเพ่ิมข้ึน ไดครอบคลุมพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครเชียงราย 

 
(2.2) ผูรับผิดชอบ 

เทศบาลนครเชียงราย ดําเนินการโดยกองชาง ฝายชางสุขาภิบาล งานควบคุมและวิเคราะห
คุณภาพน้ําเสีย ไดบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียตามแนวทางของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและผานการประเมินตามโครงการบําบัดน้ําเสียชุมชนตามกระบวนการ
จัดการน้ําเสียชุมชน (Municipal Sewage Management System, MSMS 2008) จึงไดมีคําสั่งแตงต้ัง
คณะกรรมการ/คณะทํางานรับผิดชอบดานการบริหารจัดการน้ําเสีย ซ่ึงไดมีการกําหนดโครงสรางท้ังฝาย
บริหารและกําหนดหนาท่ีผูรับผิดชอบอยางชัดเจน เพ่ือใหการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชนของเทศบาลนคร
เชียงราย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

 

(2.3) ระบบขอมูล 

ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครเชียงรายควบคุมดําเนินงานตามมาตรฐานคูมือระบบการจัดการ
น้ําเสียชุมชน (MSMS2008) ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตั้งแตป 
2553-ปจจุบัน มีการจัดทําระบบขอมูล ท้ังดานเทคนิค บุคลากร และงบประมาณ และจัดทํารายงานสรุปผล
การดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสียรายปเสนอผูบริหารเทศบาลนครเชียงรายอยางตอเนื่องทุกป 

 

(2.4) งบประมาณ  
เทศบาลนครเชียงราย ไดรับงบประมาณดําเนินการจัดการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย ปงบประมาณ 

2547-2551 งบเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน (แบบถดถอยลดลงปละ 20%) วงเงิน 
2,146,000 บาท สวนถดถอยเทศบาลฯสมทบใน 5 ปงบประมาณ ปจจุบันเทศบาลนครเชียงรายจัดตั้ง
งบประมาณรายจายประจําป เปนคาใชสอยบริหารจัดการเดินระบบบําบัดน้ําเสียรวมและคาปรับปรุงดูแล
บํารุงรักษาระบบฯท้ังหมดอยางตอเนื่อง ในปงบประมาณ 2558 มีคาใชจายในการดําเนินงานเดินระบบบําบัด
น้ําเสียรวมจํานวน 2,839,514.21 บาท   

ปจจุบันเทศบาลนครเชียงราย ยังไมมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมบําบัดน้ําเสียฯ ท้ังนี้อยูระหวางการ
วางแผนงานโครงการศึกษาความเหมาะสมจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียใหผูบริหารเทศบาลฯพิจารณาจัดเก็บ
คาบริการผูปลอยน้ําเสียเขาระบบฯ ในอนาคตตอไป 

 
 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
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ตารางท่ี 3-12 สรุปรายการเปรียบเทียบคาใชจายดําเนินงานบําบัดน้ําเสียฯ (ประจําเดือน ป 2558) 
เดือน รายการคาใชจาย

ประจําเดือน 
(บาท) 

ปริมาณน้ําเสีย 
เขาระบบบําบัดฯ 

(ลบ.ม.) 

คาใชจายบําบัดน้ําเสียเฉล่ีย 
จํานวนเงิน/ปริมาณน้ําเสีย 

(บาท/ลบ.ม.) 

หมายเหตุ 

ต.ค.57 212,192.38 409,056.00 0.52 -คาใชจายเดิน
ระบบจริงตาม
ตารางคาใชจาย
ดําเนินงานระบบ
บําบัดน้ําเสีย 

พ.ย.57 210,562.98 408,976.00 0.52 
ธ.ค.58 196,719.91 319,816.00 0.62 
ม.ค.58 214,566.55 360,360.00 0.60 
ก.พ.58 250,839.27 277,928.00 0.74 
มี.ค.58 288,868.29 254,736.00 1.13 
เม.ย.58 191,370.97 293,160.00 0.65 
พ.ค.58 210,502.85 341,472.00 0.62 
มิ.ย.58 264,114.39 402,000.00 0.66 
ก.ค.58 211,725.92 426,584.00 0.50 
ส.ค.58 298,805.95 296,304.00 1.01 
ก.ย.58 333,944.75 336,768.00 0.99 

สรุปยอดรวม/ป 2,839,514.21 4,127,160.00 - 
คาเฉล่ีย/เดือน 236,626.18 343,930.00 0.69 

 ซ่ึงรายการคาใชจายในการดําเนินงานระบบบําบัดน้ําเสียรวมท้ังหมดประกอบดวย 
(1) พนักงานควบคุมดูแลบํารุงรักษาระบบฯ 
(2) คาลูกจางชั่วคราว 
(3) คากระแสไฟฟาเดินระบบและแสงสวาง 
(4) คาซอมบํารุงระบบฯ 
(5) คาวิเคราะหตรวจสอบคุณภาพน้ําเสีย 
(6) คาควบคุมดูแลขุดลอกเสนทางระบายน้ํารวบรวมน้ําเสียฯ และกอสรางปรับปรุงทอเชื่อมฯ 
(7) คาน้ําประปา/โทรศัพท 
(8) คาครุภัณฑและเบ็ดเตล็ดอ่ืนๆในการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียฯ 
(9) งานดูแลสภาพภูมิทัศนบริเวณบอบําบัด 

 
(3)  ขอมูลดานเทคนิค 

      (3.1)  ระบบรวบรวมน้ําเสีย 
องคประกอบของระบบรวบรวม ประกอบไปดวย  
1. ระบบสถานีสูบสงน้ําเสียเขาระบบบําบัดน้ําเสียท้ังหมด จํานวน 4 สถานี  (สถานีสูบน้ําเสีย

รวม 1 แหง และสถานีสูบสงน้ําเสียยอย จํานวน 3 แหง) 
2. ระบบบอดักน้ําเสียเขาระบบทอรวบรวม จํานวน 9 แห 
3. ระบบระบายน้ําและทอรวบรวมน้ําเสียเขาระบบบําบัด ความยาวประมาณ 20 กิโลเมตร 

(โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย ไมรวมระบบทอระบายน้ําในเขตเทศบาลเดิม) 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
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ระบบทอรวบรวมน้ําเสีย มีพ้ืนท่ีบริการน้ําเสียตามท่ีออกแบบไวอยูในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเดิม 
10.65 ตารางกิโลเมตร (ปจจุบันพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครเชียงรายมีพ้ืนท่ี 60.85 ตร.กม.) ขนาดระบบรวบรวมน้ํา
เสียสามารถรับน้ําเสียได 27,200 ลบ.ม.ตอวัน มีบอดักน้ําเสีย จํานวน 9 บอ บอสูบสถานีสูบน้ําเสีย จํานวน 3 
แหง (สถานียอย) และสถานีสูบรวม จํานวน 1 แหง ดังนี้  

ตารางท่ี 3-13 รายละเอียดสถานีสูบน้ําเสียเทศบาลนครเชียงราย 

สถานีสูบ สถานีดอยทอง สถานีเกาะลอย สถานีเกาะทอง 
สถานี 

หนองนํ้าวังดิน 

จํานวนเครื่องสูบน้ํา 3 ชุด 3 ชุด 2 ชุด 4 ชุด 
ชนิดของเครื่องสูบน้ํา จุมใตน้ํา จุมใตน้ํา จุมใตน้ํา จุมใตน้ํา 

กําลัง (KW) 6.6 5.0 1.8 26.0 
อัตราการสูบ 
(ลิตร/วินาที) 

55 28.3 6.83 235 

ระบบควบคุม ไฟฟา ไฟฟา ไฟฟา ไฟฟา 
เวลาในการเปดปดเครื่อง 

(ชม./วัน) 
24 24 24 24 

 และพ้ืนท่ีทอรวบรวมน้ําเสียเขาระบบบําบัดครอบคลุม ถนนวินิจฉัยกุล-ถนนไกรสรสิทธิ์-ถนน
สิงหไคล-ถนนวิเศษเวียง-ถนนเกาะลอย-ถนนบุญญาฤทธิ์-ถนนหนองบัว-หนองรองปลาคาว 

 

พ้ืนท่ีระบบบําบัดน้ําเสียมีองคประกอบของระบบระบายน้ําหลัก ดังนี้ 
1. ถนนพหลโยธิน-ประตูเชียงใหม-วินิจฉัยกุล 
2. ถนนราชโยธา-ประตูเชียงใหม 
3. ถนนบรรพปราการ-วิเศษเวียง 
4. ลําเหมืองรองชาง 
5. ถนนไตรรัตน-สนามบิน 
6. ถนนบุญญาฤทธิ์-เกาะลอย 
7. ถนนหนองบัว-หนองรองปลาคาว 
8. ระบบบอดักน้ําเสีย 
9. บอสูบสถานีสูบสงน้ําเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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(3.2)  ระบบบําบัดน้ําเสีย 
ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครเชียงราย เปนระบบบําบัดน้ําเสียแบบเติมอากาศ (Aerated 

Lagoon) มีปริมาณน้ําเสียเขาระบบบําบัดน้ําเสียรวม ในปงบประมาณ 2558 เฉลี่ย 11,559.96 ลบ.ม./วัน
องคประกอบของระบบบําบัดน้ําเสีย ทน.เชียงราย ประกอบไปดวย  

- สถานีสูบน้ําเสียรวม (สถานีสูบท่ี 4 และอาคารโรงสูบน้ําเสียรวมบอบําบัดน้ําเสีย)  
- เครื่องตักขยะอัตโนมัติจํานวน 2 เครื่อง  
- เครื่องวัดอัตราการไหลน้ําเสียเขาระบบ  
- ระบบบอบําบัดน้ําเสียจํานวน 4 บอ ไดแก บอเติมอากาศจํานวน 3 บอ และบอตกตะกอน 

จํานวน 4 บอ   

  - บอเติมคลอรีน และอาคารน้ําลนทายบอบําบัด  
  - อาคารสํานักงานควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย,หองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
 
ตารางท่ี 3-14 แสดงรายละเอียดบอบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครเชียงราย 

 

บอ ความลึก (เมตร) ขนาดความจุ (ลบ.ม.) 
บอเติมอากาศบอท่ี 1 4.00 40,500 
บอเติมอากาศบอท่ี 2 3.90 41,250 
บอเติมอากาศบอท่ี 3 3.80 40,950 

บอตกตะกอน 4.50 60,200 
 
ตารางท่ี 3-15 ปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครเชียงราย 
 

ปงบประมาณ ปริมาณน้ําเสียเฉล่ีย (ลบ.ม./วัน) 
ปงบประมาณพ.ศ. 2553 (ต.ค.52 – ก.ย. 53) 7,530.07 
ปงบประมาณพ.ศ. 2554 (ต.ค.53 – ก.ย. 54) 7,953.69 
ปงบประมาณพ.ศ. 2555 (ต.ค.54 – ก.ย. 55) 10,997.90 
ปงบประมาณพ.ศ. 2556 (ต.ค.55 – ก.ย. 56) 9,911.12 
ปงบประมาณพ.ศ. 2557 (ต.ค.56 – ก.ย. 57) 10,170.75 
ปงบประมาณพ.ศ. 2558 (ต.ค.57 – ก.ย. 58) 11,559.96 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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อาคารสํานักงาน บริเวณบอบําบัดน้ําเสีย 

บริเวณบอบําบัดน้ําเสีย 

 

บริเวณบอบําบัดน้ําเสีย 

 บริเวณบอบําบัดน้ําเสีย  บริเวณบอบําบัดน้ําเสีย 

รูปท่ี 3-13 ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครเชียงราย 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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 (3.3) การติดตามตรวจสอบ 

 จากผลการติดตามตรวจสอบระบบน้ําเสียแบบเติมอากาศของเทศบาลนครเชียงราย โดยการใช

แบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบสระเติมอากาศภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ผลการประเมินดังนี้ 

ตารางท่ี 3-16 สรุปผลการประเมินระบบน้ําเสียแบบเติมอากาศของเทศบาลนครเชียงราย 

ปจจัยการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

1. ผลการประเมินดานนโยบาย 20 18 

2. ผลการประเมินดานเทคนิค 50 47 

3. ผลการประเมินดานบริหารจัดการ 42 38 

4. ผลการประเมินดานการประชาสัมพนัธ และการมีสวนรวมของประชาชน 20 14 

รวม 132 117 

 

รอยละของคะแนน  = คะแนนท่ีได x 100 

         คะแนนเต็ม   

    = 117 x 100 = 88.67 

        132 

สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกวารอยละ 80   อยูในเกณฑดี 

  คะแนนรวมอยูระหวางรอยละ  60-80   อยูในเกณฑพอใช 

  คะแนนรวมนอยกวารอยละ 60  อยูในเกณฑตองปรับปรุง 

จากการสํารวจและประเมินระบบบําบัดน้ําเสียแบบสระเติมอากาศเทศบาลนครเชียงราย คา

คะแนนท่ีไดเทากับ 88.67 ดังนั้นสรุปผลการประเมินอยูในเกณฑด ี
 

(4)  ขอมูลดานการบริหารจัดการ  

(4.1)  ดานบุคลากร 
ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครเชียงราย ดําเนินการโดยกองชาง ฝายชางสุขาภิบาล งานควบคุม

และวิเคราะหคุณภาพน้ําเสีย ซ่ึงดําเนินการตามมาตรฐานระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน (MSMS 2008) สํานัก

จัดการคุณภาพน้ํา กรมควบคุมมลพิษ ในป 2553 และผานการรับรองเม่ือวันท่ี 5 มิถุนายน 2554 ซ่ึงบุคลากรใน

การเดินระบบ ประกอบดวย 

(1) บุคลากรบริหารจัดการระบบบาํบัดน้ําเสียรวม 
(2) บุคลากรควบคุมการเดินระบบใหตอเนื่อง 
(3) บุคลากรดานชางปฏิบัติงานเดินระบบ ไดแก ชางไฟฟา, ชางเครื่องกล, คนงานท่ัวไป (สลับกัน

ทํางานตอเนื่องตลอดเวลา) 
 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
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(4.2) ดานการเดินระบบและคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 การควบคุมการระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครเชียงรายจัดการเดินระบบโดย กองชาง ฝายชาง
สุขาภิบาล งานควบคุมตรวจสอบบําบัดน้ําเสีย ทําการเดินระบบอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน มีพ้ืนท่ีใหบริการน้ํา
เสียตามท่ีออกแบบไวอยูในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเดิม 10.65 ตารางกิโลเมตร จากพ้ืนท่ีเขตการปกครองท้ังหมด 
60.85 ตารางกิโลเมตร (ขยายเขตเทศบาลนครเชียงรายเพ่ิมในป 2538) มีปริมาณน้ําเสียเขาระบบ 11,559
ลบ.ม./วัน (ขอมูลเฉลี่ยปงบประมาณ 2558) คิดเปนรอยละ 42.50 ของท่ีออกแบบไวใหมีความสามารถใน
การรองรับน้ําเสีย 27,200 ลบ.ม./วัน  

 ในการดําเนินงานตามบัญญัติในมาตรา 80 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เทศบาลนครเชียงรายไดทําการเก็บสถิติขอมูลและบันทึกรายละเอียด
แสดงผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียในแตละวันตามแบบบันทึก ทส.1 และจัดทํารายงานสรุปผลการ
ทํางานของระบบในแตละเดือนตามแบบ ทส.2 และจัดสงรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียตอ
เจาพนักงานทองถ่ินอยางตอเนื่องทุกเดือน 

 เทศบาลนครเชียงรายมีหองปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา ตั้งอยู ณ อาคาร
สํานักงานปรับปรุงคุณภาพน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสีย ซ่ึงสามารถตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําไดในบางพารามิเตอร
พ้ืนฐาน ซ่ึงทางเทศบาลนครเชียงรายไดมีแผนการเก็บตัวอยางน้ําและตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําท่ีสมํ่าเสมอ
และตอเนื่อง พารามิเตอรท่ีไมสามารถตรวจวัดได ณ หองปฏิบัติการของเทศบาลฯ ไดสงตรวจตัวอยางไป
วิเคราะห ณ หองปฏิบัติการของเอกชน และหองปฏิบัติการของหนวยงานภาครัฐท่ีมีความพรอม ซ่ึงมีความถ่ี
และผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา ดังนี้ 

ตารางท่ี 3-17 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครเชียงราย 

พารามิเตอร 
ความถ่ี 

ในการตรวจวิเคราะห 
ผลการตรวจวิเคราะห 

อุณหภูมิ ทุกวัน ผานมาตรฐาน 
ความเปนกรด-ดาง ทุกวัน ผานมาตรฐาน 

ตะกอนหนัก ทุกวัน ผานมาตรฐาน 

DO ทุกวัน ผานมาตรฐาน 

BOD 1 ครั้ง/เดือน ผานมาตรฐาน 

ของแข็งแขวนลอย 1 ครั้ง/เดือน ผานมาตรฐาน 

น้ํามันและไขมัน 1 ครั้ง/ป ผานมาตรฐาน 

ไนโตรเจนท้ังหมด 1 ครั้ง/ป ผานมาตรฐาน 

ฟอสฟอรัสท้ังหมด 1 ครั้ง/ป ผานมาตรฐาน 

 การดําเนินงานจัดการควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลนครเชียงรายตอเนื่องจนถึง
ปจจุบันผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิงท่ีออกจากระบบมีผลการวิเคราะหอยูในเกณฑมาตรฐานควบคุม
คุณภาพน้ําท้ิง 

 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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(4.3) การบํารุงรักษา 

  เทศบาลนครเชียงรายไดจัดทําแผนคูมือการบํารุงรักษาเครื่องจักรท้ังในระบบทอรวบรวมและ
ระบบบําบัดน้ําเสีย ตามระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน (MSMS 2008) พรอมท้ังจัดสรรงบประมาณในแตละป
เพ่ือเปนคาใชจายในการซอมแซม และบํารุงรักษาเครื่องจักร ในกรณีท่ีชํารุดเสียหายใหสามารถใชงานไดทันที  
 

(5) ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
  เทศบาลนครเชียงราย ไดจัดสรรงบประมาณในดานการประชาสัมพันธในแผนงบประมาณประจําป

ของทุกป ซ่ึงไดจัดทําสื่อประชาสัมพันธท่ีแสดงรายละเอียดของระบบบําบัดน้ําเสียและการรณรงคใหประชาชนมี
สวนรวมดานการจัดการน้ําเสีย  ในรูปแบบของสื่อประชาสัมพันธ ประเภท แผนพับ บอรดประชาสัมพันธของ
เทศบาลฯ วาสรสารเทศบาลฯ และรูปแบบของการประกาศเสียงตามสายเทศบาลท่ีออกอากาศในเวลา 12.00 น.
ทุกวัน 

 เทศบาลนครเชียงรายสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบําบัดน้ําเสียเบื้องตนโดยการติดตั้ง
บอดักไขมันกอนเขาสูระบบรวบรวมน้ําเสีย โดยไดออกเปนเทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงราย เรื่อง การติดตั้ง
บอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร พ.ศ.2549 และจัดทําแผนพับประชาสัมพันธ รวมถึงการอบรมประชาชน
เรื่องการติดตั้งบอดักไขมันในครัวเรือน  

ปจจุบันระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครเชียงราย ไดเชื่อมทอรับน้ําเสียจากอาคารบานเรือนลงสู
ระบบรวบรวมไดครอบคลุมพ้ืนท่ีเทศบาลเดิม 10.65 ตร.กม. และไดวางแผนโครงการศึกษาความเหมาะสม
และออกแบบรายละเอียดกอสรางระบบรวบรวมใหครอบคลุมพ้ืนท่ีเขตเทศบาล ขยายเพ่ิมท้ังหมด 60.85 ตร.
กม. และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบฯ ในอนาคต 
  

(6) ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

 1. ปจจุบันระบบบําบัดน้ําเสียแบบเติมอากาศของเทศบาลนครเชียงรายไดเดินระบบอยางตอเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ แตยังไมมีการออกเทศบัญญัติในการจัดเก็บคาบริการการจัดการน้ําเสียชุมชน เนื่องจากไม
มีนโยบายดานนี้จากผูบริหาร ซ่ึงเห็นควรเตรียมการดําเนินการศึกษารายละเอียดและขอมูลการออกเทศ
บัญญัติในการเก็บคาบริการจัดการน้ําเสีย  

2. ปจจุบันพ้ืนท่ีเขตการปกครองของเทศบาลนครเชียงรายมีการขยายเพ่ิมเปน 60.85 ตร.กม. 
จากพ้ืนท่ีเทศบาลเดิม 10.65 ตร.กม.  ซ่ึงแนวเสนทอของระบบรวบรวมน้ําเสียฯครอบคลุมเฉพาะเขตเทศบาล
เดิม เห็นควรขยายพ้ืนท่ีแนวเสนทอรวบรวมน้ําเสีย และสถานีสูบน้ําเสียใหครอบคลุมพ้ืนท่ีเทศบาลท้ังหมด 
เนื่องจากระบบบําบัดน้ําเสียฯปจจุบันมีน้ําเสียท่ีเขาระบบฯรอยละ 42.50 ซ่ึงประสิทธิภาพของระบบฯ
สามารถรองรับน้ําเสียไดอีกประมาณรอยละ 60-70 
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3.3.2 โครงการกอสรางระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสีย   

   เจาของโครงการ เทศบาลตําบลจันจวา  

(1)  ขอมูลท่ัวไป 

(1.1) ความเปนมา 

เทศบาลตําบลจันจวา จังหวัดเชียงราย ดําเนินระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ (Constructed 

Wetland) โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ป พ.ศ. 2548 

รวมวงเงินท้ังสิ้น 3,220,000 บาท  

ตารางท่ี 3-18 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลตําบลจันจวา 

ลําดับ
ท่ี 

ปงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 
แหลงงบประมาณ 

วงเงิน  
(บาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 
 

2548 กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3,220,000 กอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแบบ

บึงประดิษฐ (Constructed 

Wetland) 

(1.2) ท่ีตั้งโครงการ 
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐเทศบาลตําบลจันจวา ตั้งอยูท่ี 49 หมูท่ี 2 ตําบลจันจวาใต อําเภอ

แมจัน จังหวัดเชียงราย มีพ้ืนท่ีของระบบบําบัด 3 ไร ในท่ีดินท่ีเทศบาลฯเปนเจาของกรรมสิทธิ์เอง 
(1.3) พ้ืนท่ีใหบริการ และแหลงกําเนิดมลพิษ 

 ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐเทศบาลตําบลจันจวา ใหบริการบําบัดน้ําเสียจากตัวอาคาร
สํานักงานเทศบาลจันจวา เริ่มดําเนินการครั้งแรกใน พ.ศ. 2550 ขนาดระบบรวบรวมน้ําเสียสามารถรับน้ําเสีย
ได 50 ลูกบาศกเมตรตอวัน ปจจุบันมีปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบประมาณ 1.81 ลูกบาศกเมตรตอวัน คิดเปน
รอยละ 3.62 ของปริมาณท่ีออกแบบไว แหลงกําเนิดน้ําเสียท่ีเขาระบบฯ ดังนี้ 

ตารางท่ี 3-19 แหลงกําเนิดมลพิษในพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลจันจวา 

ลําดับท่ี กิจกรรมหลัก จํานวน (แหง) 

1 ตลาด - 

2 โรงแรม - 

3 โรงพยาบาล - 

4 รานอาหาร - 

5 โรงฆาสัตว - 

6 หมูบานจัดสรร - 

7 หนวยงานราชการ/เอกชน 2 

8 หอพัก/อพารทเมนท/อาคารชุด - 

9 หางสรรพสินคา - 

10 อ่ืน ๆ (ระบุ            ) - 
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(2) ขอมูลดานนโยบาย 
เทศบาลตําบลจันจวา มีนโยบายดานการจัดการสิ่งแวดลอมจากฝายบริหาร ซ่ึงเปนบรรจุเปนโครงการ

ในแผนการพัฒนาเทศบาลฯ พ.ศ.2558-2562 และมีการจัดสรรงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป 

ดานบุคคลากร ยังไมมีการจัดตั้งคณะทํางาน/คณะกรรมการดานการบริหารจัดการน้ําเสีย แตใชผัง

โครงสรางของเทศบาลฯในการมอบหมายผูรับผิดชอบดูแล คือ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เปนผูดูแล

ตั้งแตเริ่มเดินระบบฯจนถึงปจจุบัน 

ในการดําเนินงานตามบัญญัติในมาตรา 80 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535 เทศบาลจันจวาไดทําการเก็บสถิติขอมูลและบันทึกรายละเอียดแสดงผลการทํางานของ
ระบบบําบัดน้ําเสียในแตละวันตามแบบบันทึก ทส.1 และจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบในแตละ
เดือนตามแบบ ทส.2 และจัดสงรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสียตอเจาพนักงานทองถ่ินอยาง
ตอเนื่องทุกเดือน  

 
(3) ขอมูลดานเทคนิค 
(3.1) ระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน 

 ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลตําบลจันจวา เปนระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ สามารถรองรับ

น้ําเสียไดสูงสุด 50 ลบ.ม./วัน ปจจุบันมีน้ําเสียท่ีเขาระบบประมาณ 1.81 ลบ.ม./วัน  คิดเปนรอยละ 3.62 

ของปริมาณท่ีออกแบบไว ปจจุบันไมมีระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชนเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียฯ เนื่องจากชุมชน

โดยรอบเปนชุมชนชนบทท่ีไมมีการระบายน้ําเสียออกสูแหลงน้ําภายนอก  

(3.2) ขอมูลระบบบําบัดน้ําเสีย 
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐ ของเทศบาลตําบลจันจวา เริ่มดําเนินการครั้งแรกในป พ.ศ.

2550 เปนระบบบึงประดิษฐประเภทน้ําเสียไหลบนผิวดิน มีเครื่องจักรท่ีใชในระบบบําบัดฯ คือเครื่องสูบน้ํา
เสีย ชนิดแบบจุมมีใบพัด กําลัง 0.75 KW  

กระบวนการบําบัดน้ําเสียเริ่มจาก น้ําเสียเขาสูบอดักน้ําเสียผานตะแกรงไปยังบอรวบรวมน้ําเสีย 
ผานตะแกรงสงไปยังบอดักกรวดทรายและขยะสงตอไปยังบอเกรอะเพ่ือบําบัดข้ันตน โดยตกตะกอนขนาดเล็ก 
ดึงกากไปสูลานตากตะกอนดิน น้ําเสียท่ีเหลือสงตอไปยังบอผึ่งเพ่ือเติมอากาศ และบําบัดแบบก่ึงไรอากาศ แลว
ไหลเขาสูบึงประดิษฐเพ่ือกรอง แลวจึงเขาสูบอปรับสภาพ กอนปลอยลงสูแหลงน้ําสาธารณะซ่ึงปจจุบันในบอ
บึงประดิษฐ และบอปรับสภาพไมมีน้ําเสียเขาเลย จึงไมมีน้ําเสียระบายออกสูภายนอก องคประกอบของบอ
บําบัดน้ําเสีย มีดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 3-20 องคประกอบของบอบําบัดน้ําเสียเทศบาลตําบลจันจวา 

บําบัดน้ําเสีย ความลึก (เมตร) ขนาดความจุ (ลบ.ม.) 
บอรวบรวมน้ําเสีย 3.5 28.15 
บอดักตะกอน 0.006 2.84 
บอเกรอะ 3.0 126 
บอดึงกาก 1.5 0.34 
ลานตากตะกอน 0.8 5.40 
บอผึ่ง 2.20 819 
บึงประดิษฐ 2.20 819 
บอปรับสภาพ 2.20 819 

 (3.3) การติดตามตรวจสอบ 
 จากผลการติดตามตรวจสอบระบบน้ําเสียแบบบึงประดิษฐของเทศบาลตําบลจันจวา โดยการใช

แบบประเมินระบบจัดการน้ําเสียชุมชนแบบบึงประดิษฐภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ผลการประเมินดังนี้ 

ตารางท่ี 3-21 สรุปผลการประเมินระบบน้ําเสียแบบบึงประดิษฐของเทศบาลตําบลจันจวา 

ปจจัยการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

1. ผลการประเมินดานนโยบาย 20 13 

2. ผลการประเมินดานเทคนิค 46 36 

3. ผลการประเมินดานบริหารจัดการ 42 14 

4. ผลการประเมินดานการประชาสัมพนัธ และการมีสวนรวมของประชาชน 20 8 

รวม 128 71 

 

รอยละของคะแนน  = คะแนนท่ีได x 100 

         คะแนนเต็ม   

    = 71 x 100 = 55.47 

        128 

สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกวารอยละ  80   อยูในเกณฑดี 

  คะแนนรวมอยูระหวางรอยละ   60-80   อยูในเกณฑพอใช 

  คะแนนรวมนอยกวารอยละ  60  อยูในเกณฑตองปรับปรุง 

จากการสํารวจและประเมินระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐเทศบาลนครตําบลจันจวา คาคะแนน

ท่ีไดเทากับ 55.47 ดังนั้นสรุปผลการประเมินอยูในเกณฑตองปรับปรุง 
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ปายแผนผังโครงการ บอรวบรวมน้ําเสีย 

ลานตากตะกอน บอผึ่ง 

บอบึงประดิษฐ บอปรับสภาพ 

รูปท่ี 3-14 ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลตําบลจันจวา 
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 ขอมูลดานการบริหารจัดการ 
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐเทศบาลตําบลจันจวา อยูในความรับผิดชอบของกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ปจจุบัน ระบบฯ ยังทํางานไดไมเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจาก ปริมาณน้ําเสียเขาสู
ระบบนอยมาก แตบอรวบรวมน้ําเสียมีขนาดใหญ ทําใหน้ําท่ีเขาไปสูบอผึ่งมีปริมาณน้ํานอยมาก บอบึง
ประดิษฐและบอปรับสภาพไมมีน้ําเขาสูบอเลย น้ําเสียท่ีเขาระบบสวนใหญจะเปนน้ําท่ีมาจากภายในสํานักงาน
เทศบาลตําบลจันจวา จึงยังไมมีการเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสีย เนื่องจากไมมีการรวบรวมน้ําเสียจากชุมชน
ภายนอกเขาสูระบบฯ  

เทศบาลฯ ไดมีการพัฒนาบุคลากรขององคกรผูรับผิดชอบดูแลระบบฯ โดยใหเขารับการอบรม 
และสัมมนา ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง เชน อบรมผูดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย เปนตน  

 
 

(4)  ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
การดําเนินกิจกรรมดานระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลฯ ดังนี้ ออกเทศบัญญัติ เทศบาลตําบล

จันจวา เรื่อง การติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร การกอสรางบอดักไขมัน จํานวน 2 แหง คือ อาคาร
สํานักงานเทศบาลตําบลจันจวา และโรงเรียนเทศบาล 1 (ตนยาง) และดําเนินโครงการอบรมการทําบอดัก
ไขมันในครัวเรือนเพ่ือใหความรูประชาชนเก่ียวกับการบําบัดน้ําเสียกอนปลอยสูแหลงน้ําสาธารณะ โดยใช
งบประมาณของเทศบาลฯ  
 

(6) ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

1. ระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึงประดิษฐของเทศบาลตําบลจันจวา ไดรับการดูแลบํารุงรักษา
ทางดานภูมิทัศนบริเวณโดยรอบระบบฯเปนอยางดีและสมํ่าเสมอ แตทางเทศบาลฯประสบปญหาเรื่องปริมาณ
น้ําเสียท่ีเขาบอรวบรวมน้ําเสียมีนอยมากเม่ือเทียบกับประสิทธิภาพของระบบ น้ําเสียท่ีเขาระบบจะมาจาก
อาคารสํานักงานเทศบาลเอง ทางเทศบาลฯไดพยายามหาวิธีเพ่ือใหมีน้ําเสียเขาสูระบบฯเพ่ิมข้ึน  โดยได
ดําเนินการตอทอรวบรวมน้ําเสียจากตลาดสดเทศบาลฯท่ีอยูฝงตรงขามกับเทศบาลฯ เขาสูระบบ โดยใช
งบประมาณของเทศบาลฯเอง แตตลาดไมไดรับความนิยมจึงตองปดกิจการ ทําใหไมมีปริมาณน้ําเสียท่ีเขา
ระบบเพ่ิมข้ึนแตอยางใด  

2. ปจจุบันบอบึงประดิษฐ และบอปรับสภาพไมมีน้ําเสียเขาสูบอเลย ในบอบึงประดิษฐตองรักษา
สภาพพืชในระบบฯโดยใชวิธีรดน้ําเพ่ือใหพืชคงสภาพอยูได ซ่ึงทางเทศบาลฯเองมีแนวทางปรับปรุงระบบโดย
ใชน้ําดีเติมเขาสูบอบอบึงประดิษฐ และบอปรับสภาพ เพ่ือพัฒนาใชประโยชนเปนศูนยออกกําลังกายของ
เทศบาลฯ  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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บทท่ี 4 ผลการสํารวจและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
 

4.1 จังหวัดเชียงใหม 

4.1.1 โครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร   

   เจาของโครงการ เทศบาลตําบลเวียงฝาง 

(1) ขอมูลท่ัวไป  

(1.1) ความเปนมา 

ทต.เวียงฝาง ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยไดรับการ

สนับสนุนงบประมาณ ตั้งแตป พ.ศ. 2545 - 2547 จํานวน 213.70 ลานบาท และป พ.ศ.2559 ไดรับงบ

เพ่ิมประสิทธิภาพฯ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวน 25.20 ลานบาท รวมวงเงิน

ท้ังสิ้น 238.90 ลานบาท 

ตารางท่ี 4-1 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลเวียงฝาง 

ลําดับ
ท่ี 

ปงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 
แหลงงบประมาณ 

วงเงิน  
(บาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1  2545-
2547 

กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

213,700,000 กอสรางโครงการศูนยกําจัด
ขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 
เทศบาลตําบลเวียงฝาง 

2  2559 กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

25,200,000 กอสรางบอฝงกลบขยะมูล
ฝอย 

 

(1.2) ท่ีตั้งโครงการ 
สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย ตั้งอยูบานเลขท่ี 617 บานเดนหลวง หมูท่ี 13 ตําบลเวียง อําเภอฝาง 

จังหวัดเชียงใหม มีพ้ืนท่ี 150 ไร ระยะทางจากเขตเทศบาลไปท่ีสถานท่ีท้ิงขยะปจจุบัน 5 กม. 
 

(1.3)  พ้ืนท่ีใหบริการ และแหลงกําเนิดมลพิษ 
สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย ทต.เวียงฝาง เปดดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแตป พ.ศ.2547      

โดยเทศบาลฯ ไดดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลตําบลเวียงฝางท้ังหมด 2.714 

ตร.กม. และมีหนวยงานท่ีเขารวมกลุมพ้ืนท่ีเพ่ือรวมกําจัดขยะมูลฝอย รวม 21 แหง (จากอปท. และหนวยงาน

ท่ีไดมีการทําบันทึกขอตกลงรวมกันท้ังหมดจํานวน 23 แหง) แบงเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 18 

แหง และมีหนวยงานราชการ จํานวน 3 แหง ดังนี้   

 

 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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ตารางท่ี 4-2 หนวยงานท่ีรวมทําบันทึกขอตกลงกําจัดขยะมูลฝอย ทต.เวียงฝาง 

ลําดับ อปท. / หนวยงานราชการ 

ท่ีเขารวมปจจุบัน 
อปท. หลัก 

คากําจัดท่ีเก็บ 

(บาท/ตัน) 

1 เทศบาลตําบลเวียงฝาง เทศบาลตําบลเวียงฝาง 500 

2 ศูนยพัฒนาปโตรเลียมภาคเหนือ  600 

3 อุทยานแหงชาติดอยฟาหมปก  600 

4 โครงการหลวงอางขาง  600 

5 เทศบาลตําบลบานแมขา  600 

6 เทศบาลตําบลไชยปราการ  600 

7 องคการบริหารสวนตําบลแมสาว  600 

8 องคการบริหารสวนตําบลแมขา  600 

9 องคการบริหารสวนตําบลมอนปน  600 

10 องคการบริหารสวนตําบลทาตอน  600 

11 องคการบริหารสวนตําบลสันตนหม้ือ  600 

12 องคการบริหารสวนตําบลแมงอน  600 

13 องคการบริหารสวนตําบลแมคะ  600 

14 องคการบริหารสวนตําบลสันทราย  600 

15 องคการบริหารสวนตําบลแมสูน  600 

16 เทศบาลตําบลแมอาย  600 

17 องคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน  600 

18 เทศบาลตําบลหนองบัว  600 

19 องคการบริหารสวนตําบลเวียง  - 

20 องคการบริหารสวนตําบลแมทะลบ  600 

21 องคการบริหารสวนตําบลศรีดงเย็น  600 

หมายเหตุ: อบต.เวียง ไมคิดคากําจัด เนื่องจากบอขยะตั้งอยูในพ้ืนท่ี  
 

 สถานท่ีฝงกลบขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลเวียงฝางมีพ้ืนท่ีดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย พ้ืนท่ีรวม 
150 ไร ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขาระบบ 70 ตัน/วันแยกเปน เทศบาลตําบลเวียงฝาง ประมาณ ๑๐ ตัน/วัน 
และจากหนวยงานท่ีเขารวมปจจุบัน ประมาณ 60 ตัน/วันโดยประมาณแหลงกําเนิดขยะมูลฝอยท่ีเขาระบบฯ 
ดังนี้ 

 

 

 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 



หนา 4-3 

ตารางท่ี 4-3 แหลงกําเนิดมลพิษในชุมชนเทศบาลตําบลเวียงฝาง 

ลําดับ

ท่ี 

กิจกรรมหลัก จํานวน (แหง) 

1 ตลาด 5 

2 โรงแรม 12 

3 โรงพยาบาล 1 

4 รานอาหาร 105 

5 โรงงาน 11 

6 หมูบานจัดสรร 4 

7 หนวยงานราชการ/เอกชน 15 

8 หางสรรพสินคา 1 

9 อ่ืน ๆ (ระบุ ธนาคาร) 10 

 

(2) ขอมูลดานนโยบาย 

 เทศบาลตําบลเวียงฝางมีนโยบายในการจัดการสิ่งแวดลอมจากฝายบริหารและถือวาเปนสวนหนึ่ง

ของนโยบายหนวยงาน โดยนโยบายดังกลาวจะสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลและแผนแมบทการจัดการขยะมูล

ฝอยและของเสียอันตราย ท่ีมีการแปลงแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนงาน มาตรการโครงการ

ท่ีเก่ียวของและมีการจัดตั้งคณะทํางานคณะกรรมการดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีชัดเจนในการ

มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบดูแล 

 สวนระบบขอมูลในการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลเวียงฝาง ไดจัดทําระบบขอมูลท้ังดาน

เทคนิค บุคลากรและงบประมาณ ดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และมีการจัดทํารายงานสรุปผลการ

บริหารจัดการขยะมูลฝอยไวใชเปนฐานขอมูลตอไป พรอมท้ังมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการ

จัดการขยะมูลฝอย สวนการเก็บคาบริการในการกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลเวียงฝางไดออกขอบัญญัติ

เทศบัญญัติจัดเก็บคาบริการในการกําจัดขยะมูลฝอยในอัตรา 20 บาท/ครัวเรือน/เดือน สําหรับการรวมกลุม

พ้ืนท่ีในการจัดการขยะมูลฝอยมีหนวยงานท่ีเขารวมกลุมพ้ืนท่ีเพ่ือรวมกําจัดขยะมูลฝอย รวม 21 แหง (จาก

อปท.และหนวยงานท่ีไดมีการทําบันทึกขอตกลงรวมกันท้ังหมดจํานวน 23 แหง) แบงเปนองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน จํานวน 19 แหง และมีหนวยงานราชการ จํานวน 3 แหง โดยมีการจัดทําบันทึกขอตกลงเพ่ือการ

จัดการขยะมูลฝอยรวมกัน  

(3) ขอมูลดานเทคนิค 
(3.1) ระบบเก็บขนและรวบรวมขยะมูลฝอย 

ในการดําเนินการมีมาตรการตรวจสอบขยะมูลฝอยโดยการชั่งน้ําหนักและปองกันการนําขยะ

มูลฝอยท่ีไมไดรับอนุญาตเขาระบบกําจัด โดยเทศบาลตําบลเวียงฝางดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยเองทุกวัน 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 



หนา 4-4 

ดวยรถเก็บขนของเทศบาลจํานวน 2 คันโดยมีระยะทางการเก็บขนถึงโครงการประมาณ 5 กิโลเมตร ซ่ึงมี

รายละเอียด ดังนี้  

ตารางท่ี 4-4  ขอมูลรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลตําบลเวียงฝาง 

ลําดับ ประเภท ขนาด (ลบ.ม.) สภาพรถ 

1 รถขยะ ชนิดอัดทาย จํานวน 1 คัน 6 ใชงานได 

2 รถขยะ แบบอุโมงค จํานวน 1 คัน 6 ใชงานได 

 
(3.2) ระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย ทต.เวียงฝาง เปดดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแตป พ.ศ.2547 
โดยมีพ้ืนท่ีดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย พ้ืนท่ีรวม 150 ไร ปจจุบันดําเนินการโดยการวาจาง บริษัท เวสท 
ยูทิไลท จํากัด เขามาดําเนินการบริหารจัดการบอฝงกลบขยะ ตั้งแตวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2556 และสิ้นสุด
สัญญา เดือนตุลาคม 2562 (สัญญา 6 ป) วาจางอัตราตันละ 500 บาท โดยทางบริษัทไดดําเนินการแยกขยะ
ประเภทพลาสติกเพ่ือทําเชื้อเพลิง RDF สงขายโรงปูน SCG จังหวัดลําปาง และคัดแยกขยะรีไซเคิล เพ่ือลด
ปริมาณขยะท่ีจะเขาสูบอฝงกลบ ในพ้ืนท่ีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยดังกลาว แบงออกเปน 8 สวน ดังนี้  

ตารางท่ี 4-5 องคประกอบของระบบกําจัดขยะมูลฝอย ทต.เวียงฝาง 

ลําดับ องคประกอบ รายละเอียดการดําเนนิงาน 
1  อาคารเครื่องชั่งและสํานักงาน  
2  อาคารคัดแยก และชุดคัดแยกขยะ อาคารคัดแยกมูลฝอย พ้ืนท่ี 2,250 ตร.ม. 
3  อาคารหมักปุย อาคารหมักปุย พ้ืนท่ี 2,880 ตร.ม. ประกอบดวย 

หองหมักปุยขนาด 36 หอง ขนาด 4x8 ม. ความจุ 
64 ลบ.ม.ตอหอง 

4  อาคารเก็บวัสดุท่ีแยกได อาคารเก็บวัสดุท่ีแยกได พ้ืนท่ี 420 ตร.ม. 
5  อาคารหองน้ํา  
6  โรงอาหาร  
7  บอฝงกลบ บอฝงกลบ 3 บอ  

บอท่ี 1 ปริมาตรขยะมูลฝอยรวมท้ังสิ้น 172,800 
ลูกบาศกเมตร บดอัด 3 ชั้น  
บอท่ี 2 ปริมาตรขยะมูลฝอยรวมท้ังสิ้น 6,400 
ลูกบาศกเมตร บดอัด 3 ชั้น  
บอท่ี 3 ปริมาตรขยะมูลฝอยรวมท้ังสิ้น 6,400 
ลูกบาศกเมตร บดอัด 3 ชั้น  

8  ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบเติมอากาศ และผึ่งแดด 
พ้ืนท่ี 29,440 ตร.ม. จํานวน 7 บอ 
บอเติมอากาศ 2 บอ บอตกตะกอน 2 บอ 
บอฆาเชื้อ 2 บอ และบอพักน้ําท่ีบําบัดแลว 
ปริมาณรับน้ําบําบัดได 28,000 ลูกบาศกเมตร 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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บริเวณบอฝงกลบขยะมูลฝอย 

 

เชื้อเพลิง RDF ท่ีคัดแยกออกมาได 

ระบบบําบัดน้ําเสียในโครงการ บอฝงกลบขยะมูลฝอยท่ีไดรับงบประมาณ 

ป 2559 

รูปท่ี 4-1 บอฝงกลบขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลเวียงฝาง 

ปายทางเขาศูนยกําจัดขยะเทศบาลตําบลเวียง

 

บริเวณบอฝงกลบขยะมูลฝอย 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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(3.3) การติดตามตรวจสอบ 
จากผลการติดตามตรวจสอบระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเวียงฝางโดยการใชแบบประเมิน

ระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสานภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัด ผลการประเมินดังนี้ 

ตารางท่ี 4-6 สรุปผลการประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลเวียงฝาง 
 

ปจจัยการประเมนิ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

1. ผลการประเมินดานนโยบาย 26 23 

2. ผลการประเมินดานเทคนิค 52 45 

3. ผลการประเมินดานบริหารจัดการ 36 17 

4. ผลการประเมินดานการประชาสัมพนัธ และการมีสวนรวมของประชาชน 22 7 

รวม 136 92 

 

รอยละของคะแนน = คะแนนท่ีไดx100    =  92x100  = 67.65 

      คะแนนเต็ม        136 
 
สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกวารอยละ  80 อยูในเกณฑดี 
 คะแนนรวมอยูระหวางรอยละ   60-80 อยูในเกณฑพอใช 
 คะแนนรวมนอยกวารอยละ  60 อยูในเกณฑตองปรับปรุง 

 จากการสํารวจและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสานเทศบาลตําบลเวียงฝาง คา
คะแนนท่ีไดเทากับ 67.65 ดังนั้นสรุปผลการประเมินอยูในเกณฑพอใช 

 
(4) ขอมูลดานการบริหารจัดการ  

ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลเวียงฝางมีรูปแบบการบริหารจัดการท่ีผานมาจนถึง

ปจจุบัน ดังนี้   

- ป 2547 เริ่มเดินระบบฯโดยเทศบาลตําบลเวียงฝางดําเนินการเอง แตเนื่องจากขาดบุคลากร
เฉพาะดานในการเดินระบบจึงทําใหไมสามารถเดินระบบไดอยางมีประสิทธิภาพ (ดําเนินการประมาณ 6 
เดือน) 

- ป 2548-2553 ไดใหบริษัทเอกชน(บริษัท รวมคา แอดวานซ เทค อินเตอรเนชั่นแนล 
จํากัด)เขามาดําเนินงานเก็บขนขยะมูลฝอย และการดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย โดยกําหนดอัตรา
คาตอบแทนข้ันต่ํา คือ ปท่ี 1 คาเชา ปละ 150,000 บาทตอป (ป 2548) ปท่ี 2 คาเชา ปละ 200,000 
บาท และต้ังแตปท่ีสามเปนตนไป คาเชาเพ่ิม 5% ทุกๆ ป ครบ 6 ป ตามสัญญา โดย บริษัท รวมคา แอด
วานซ เทค อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด คิดคากําจัดในอัตราตันละ 330 บาท อัตราสวนแบงผลกําไรหลังหักภาษี 
และคาใชจายตางๆ แบงในอัตรา 40:60 โดยผูใหเชา 40 และผูเชา 60 หากมีปญหาการขาดทุน ผูเชาเปน
ผูรับผิดชอบท้ังหมดและผูเชาเปนผูออกคาใชจายในดานสาธารณูปโภค สาธารณูปการตางๆ เชน คาน้ํา คา

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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กระแสไฟฟารายเดือน คาซอมแซมถนนท่ีอยูภายในศูนยฯ และถนนภายนอกท่ีเขาสูศูนย พรอมท้ังคาใชจาย
อ่ืนๆ เก่ียวกับอาคาร และพ้ืนท่ีซ่ึงใหเชาท้ังหมดตลอดระยะเวลาในสัญญาเชา 

- ป 2553-2556 ทต.เวียงฝาง ไดกลับมาดําเนินการเดินระบบฯเอง โดยกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม แตเนื่องจากเครื่องจักร และอุปกรณในระบบฯชํารุดเสียหายหลายรายการ จึงทําใหการดําเนินงาน
ขาดประสิทธิภาพ  เพราะบริษัทเอกชนผูรับจางเดิมไมปฏิบัติตามสัญญาในการซอมบํารุงเครื่องจักรอุปกรณ 
(อยูระหวางการฟองรองบริษัทเอกชนเดิมในการซอมเครื่องจักรท่ีชํารุด) 

- ป 2557 ถึงปจจุบันเทศบาลตําบลเวียงฝาง ไดวาจาง บริษัท เวสท ยูทิไลท จํากัด เขามา
ดําเนินการบริหารจัดการบอฝงกลบขยะ ตั้งแตวันท่ี 2 พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (สัญญา ๖ ป) วาจางอัตราตันละ 
500 บาท โดยทางบริษัทไดดําเนินการแยกขยะประเภทพลาสติกเพ่ือทําเชื้อเพลิง RDF สงขายโรงปูน SCG 
จังหวัดลําปาง และคัดแยกขยะรีไซเคิล เพ่ือลดปริมาณขยะท่ีจะเขาสูบอฝงกลบ แตเนื่องจากระบบเครื่องจักร
สําหรับคัดแยกขยะสวนใหญใชการไมได และกําลังของเครื่องจักรท่ีบริษัทนําเขามาใชไมเพียงพอตอปริมาณขยะท่ี
ตองจัดการ ทําใหการดําเนินงานตามท่ีออกแบบไวของบริษัทลาชา จึงมีกองขยะสะสมจํานวนมาก ลนบอฝงกลบ  
และบริเวณโดยรอบมีขยะกระจายอยูท่ัวไป จําเปนตองหามาตรการแกไขโดยเรงดวน 

  ในป 2559 ณ วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2559 บริษัทเวสท ยูทิไลท จํากัด ไดนําเสนอแผนใน
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีสะสมอยูในบอฝงกลบ โดยแยกจัดการขยะใหม และขยะเกาท่ีสะสมอยูในบอ
ฝงกลบดังนี้  

ขยะเกาท่ีสะสมอยูในบอฝงกลบ  
ไดวางแผนรื้อรอนขยะในบอฝงกลบออกมาแปรรูปออกเปน 3 สวน คือ 
1) คัดพลาสติกท่ีมีคุณภาพออกมาซักเพ่ือสงเขาโรงหลอมเม็ดพลาสติกรีไซเคิล วันละไมนอย

กวา 8 ตัน และวัสดุอ่ืนๆวันละ 2 ตัน 
2) แปรรูปเปนขยะเชื้อเพลิง (RDF) สงขายใหโรงปูนซีเมนต SCG จ.ลําปาง ดวยการติดตั้ง

เครื่องจักรในการรื้อรอนจํานวน 2 จุด และเครื่องยอยขยะ ซ่ึงบริษัทฯต้ังเปาแปรรูปขยะเชื้อเพลิงออกจาก
โรงงานวันละไมนอยกวา 25 ตัน 

3) กอนฤดูฝนนี้จะเรงผลิต วัสดุปรับปรุงดินออกวันละ 20 ตัน ชวงฤดูฝนจะหยุดผลิต และ
จะทําการหมักใหขยะอินทรีย ยอยสลายโดยการเติม EM  

บริษัทฯระบุวาจะสามารถกําจัดขยะในบอฝงกลบเกาออกนอกพ้ืนท่ีไดไมนอยกวา 50 ตัน/วัน  
ขยะใหมท่ีนําเขามากําจัดในศูนย  
บริษัทฯ จะนําเครื่องจักรชุดคัดแยกขยะท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีสามารถคัดแยกขยะไดวันละ 

150 ตัน โดยใชแรงงานคนนอยและสามารถคัดเหลือปริมาณขยะท่ีจะนําไปฝงกลบนอยท่ีสุด ประมาณ 20 % 
(จากการลงพ้ืนท่ีสํารวจฯเม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯแจงวาจะทําการติดตั้งเครื่องจักรใหสามารถใช
งานไดภายในเดือนมิถุนายน 2558) 

เปาหมายของการแผนบริหารจัดการ 
บริษัทฯ คาดวาเม่ือดําเนินการตามแผนบริหารฯ ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลเวียง

ฝางจะสามารถรองรับปริมาณขยะเขาใหมไดไมต่ํากวาวันละ 150-180 ตัน และคงเหลือขยะท่ีตองนําไปฝง
กลบไมเกิน 30 ตัน/วัน ในสวนของการจัดการขยะเกาท่ีสะสมในบอฝงกลบจะจัดการไดภายในระยะเวลาไม
เกิน 8 ป 

 
 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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(5) ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
  เทศบาลตําบลเวียงฝาง ยังขาดการประชาสัมพันธดานการจัดการขยะมูลฝอย เนื่องจากการ

ดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอยแบงหนาท่ีรับผิดชอบ โดยกองชางสุขาภิบาลรับผิดชอบงานเก็บขนและ
กําจัด สวนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ  ซ่ึงไมไดวางแผนการดําเนินงาน
รวมกันอยางตอเนื่อง และยังขาดการจัดสรรงบประมาณรายปในดานนี้ จึงทําใหการดําเนินกิจกรรมดานการ
ประชาสัมพันธขาดชวงและไมตอเนื่อง โดยการมีสวนรวมของประชาชน มีเพียงการประชาสัมพันธผานหนังสือ
ราชการถึงผูนําชุมชน และเสียงตามสายชุมชนเปนครั้งคราว  

 

(6) ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
6.1 ระบบบําบัดน้ําเสียภายในโครงการ ปจจุบันไมไดมีการเก็บตัวอยางน้ํากอนปลอยออกสู   

สาธารณะ ซ่ึงควรมีการสงตัวอยางน้ําตรวจวิเคราะหเพ่ือปองกันการปนเปอนมลพิษจากบอฝงกลบขยะสู
สิ่งแวดลอม 

6.2 จากการคาดการณปริมาณขยะสะสมในบอขยะเกาจํานวน 3 บอไดแก บอ 12 ไร บอ 4 ไร 
และบอ 2 ไร มีจํานวนประมาณ 10,000 ตัน ซ่ึงบริษัทฯควรเรงดําเนินการตามแผนฯเพ่ือจัดการไมใหเกิดผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชนใกลเคียง 

6.3 บอฝงกลบขยะท่ีไดรับงบประมาณเพ่ิมประสิทธิภาพฯในป 2559 ควรมีการบริหารจัดการ
ในกระบวนการคัดแยกกอนนําขยะท้ิงลงบอฝงกลบ เพราะหากไมมีการจัดการท่ีดี บอฝงกลบขยะดังกลาวฯจะ
เต็มเร็วกวาระยะเวลาท่ีกําหนดไว และจะเปนปญหาของ ทต.เวียงฝางท่ีจะตองหาพ้ืนท่ีในการจัดการอีก เพราะ
ปจจุบันพ้ืนท่ีในศูนยกําจัดขยะฯจํานวน 150 ไร ถูกใชไปประมาณ 90 % ของพ้ืนท่ีแลว 

6.4 เทศบาลตําบลเวียงฝางขาดการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชนดานการ
จัดการขยะมูลฝอย เนื่องจากขาดงบประมาณในการดําเนินงาน เห็นควรใหเพ่ิมกิจกรรมดานการประชาสัมพันธ
กิจกรรมเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ในรูปการสงเสริมและสนับสนุนโรงเรียนและชุมชนในการลด 
คัดแยกและใชประโยชนจากขยะมูลฝอย เพ่ือสรางจิตสํานึกคนในพ้ืนท่ีตระหนักถึงประโยชนในการคัดแยกขยะ 
และการใชประโยชนจากขยะมูลฝอย เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีไดในระยะยาว   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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4.1.2 โครงการระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบสถานีขนถายขยะมูลฝอย 

   เจาของโครงการ เทศบาลนครเชียงใหม 

(1) ขอมูลท่ัวไป 

(1.1) ความเปนมา  

ทน.เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ดําเนินการโครงการกอสรางสถานีขนถายขยะมูลฝอย โดยไดรับการ

สนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ตั้งแตป พ.ศ.2545 - 2547 รวม

วงเงินท้ังสิ้น 109,490,000 บาท  

ตารางท่ี 4-7 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการโครงการกอสรางสถานีขนถายขยะมูลฝอย 

เทศบาลนครเชียงใหม 

ลําดับ
ท่ี 

ปงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 
แหลงงบประมาณ 

วงเงิน  
(บาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2545-
2547 

กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

109,490,000 กอสรางสถานีขนถายขยะมูล
ฝอย เทศบาลนครเชียงใหม 

 

(1.2) ท่ีตั้งโครงการ 
สถานีขนถายขยะมูลฝอย เทศบาลนครเชียงใหม ตั้งอยูท่ี บริเวณสุสานหายยา ตําบลหายยา อําเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม อยูในพ้ืนท่ีราชพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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รูปท่ี 4-2 แสดงขอบเขตการปกครอง และพ้ืนท่ีบริการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครเชียงใหม 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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ปายดานหนาอาคารสถานีขนถาย อาคารชั่งน้ําหนักและอาคารสํานักงาน 

ภายในอาคารขนถาย อาคารขนถาย 

ฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อโรคบริเวณรอบพ้ืนท่ี เก็บรวบรวมขยะอันตราย 

รูปท่ี 4-3 สถานีขนถายขยะมูลฝอยเทศบาลนครเชียงใหม 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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(1.3) พ้ืนท่ีใหบริการ และแหลงกําเนิดมลพิษ 
สถานีขนถายขยะมูลฝอย เทศบาลนครเชียงใหม มีพ้ืนท่ีประมาณ 4 ไร เปดดําเนินการ ต้ังแตป พ.ศ.

2547 โดยดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครเชียงใหมท้ังหมด ปริมาณขยะมูล

ฝอยท่ีเขาระบบ 300 ตัน/วัน  คิดเปนรอยละ 60 ของประสิทธิภาพท่ีสามารถรองรับขยะได 500 ตัน/วัน 

แหลงกําเนิดขยะมูลฝอยท่ีเขาระบบฯ ดังนี้ 

ตารางท่ี 4-8 แหลงกําเนิดมลพิษในชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม 

ลําดับที ่ กิจกรรมหลัก จํานวน (แหง) 

1 ตลาด 22 

2 โรงแรม 215 

3 โรงพยาบาล 17 

4 รานอาหาร 498 

5 โรงงาน 226 

6 หมูบานจัดสรร - 

7 หนวยงานราชการ/เอกชน - 

8 หางสรรพสินคา 14 

9 อ่ืน ๆ (ระบ ุ          ) - 

ขอมูล ณ เดือน……………. ป พ.ศ……2555………. 

 

(2) ขอมูลดานนโยบาย 

 เทศบาลนครเชียงใหม มีนโยบายในการจัดการสิ่งแวดลอมจากฝายบริหารและถือวาเปนสวนหนึ่ง

ของนโยบายหนวยงาน โดยกําหนดในแผนพัฒนาของเทศบาลฯ ซ่ึงนโยบายดังกลาวจะสอดคลองกับนโยบาย

ของจังหวัดดานการจัดการขยะมูลฝอย และนโยบายรัฐบาลแผนแมบทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย

อันตราย ท่ีมีการแปลงแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนงาน มาตรการโครงการท่ีเก่ียวของ  มี

การจัดต้ังคณะทํางานคณะกรรมการดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีชัดเจน ในการมอบหมายใหมี

ผูรับผิดชอบดูแล 

 สวนระบบขอมูลในการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลนครเชียงใหม ไดจัดทําระบบขอมูลท้ังดาน

เทคนิค บุคลากรและงบประมาณ ดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และมีการจัดทํารายงานสรุปผลการ

บริหารจัดการขยะมูลฝอยไวใชเปนฐานขอมูลตอไป พรอมท้ังมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายใน

สถานีขนถายขยะมูลฝอย ดานการเก็บคาธรรมเนียมการเก็บขนขยะมูลฝอย  เทศบาลฯไดออกขอบัญญัติเทศ

บัญญัติจัดเก็บคาบริการในการเก็บขนขยะมูลฝอย ในอัตรา 20 บาท/ครัวเรือน/เดือน แตยังไมมีการเก็บ

คาธรรมเนียมในการกําจัดขยะมูลฝอย 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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(3) ขอมูลดานเทคนิค 
(3.1) ระบบเก็บขนและรวบรวมขยะมูลฝอย 

สถานีขนถายขยะมูลฝอย เทศบาลนครเชียงใหม ใชเปนท่ีพัก และเพ่ือขนถายขยะใสรถคอนเทน
เนอรนําไปฝงกลบ สามารถรองรับขยะไดวันละ 500 ตัน มีปริมาณขยะเขาเฉลี่ยโดยประมาณ 300 ตัน/วัน  
คิดเปนรอยละ 60 ของประสิทธิภาพ ปจจุบัน ไดจางเหมาเอกชน คือ บริษัท เชียงใหมริมดอย เปน
ผูดําเนินการเก็บขน และนําไปกําจัดท่ี อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม โดยบริษัทธเนศการกอสราง 

เทศบาลนครเชียงใหมได มีการคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะท่ัวไป และรวบรวมไว            
ณ บริเวณอาคารสถานีขนถายขยะมูลฝอย เพ่ือวาจางบริษัทเอกชนนําไปกําจัดอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
ตอไป 
 

(3.2) การติดตามตรวจสอบ 
จากผลการติดตามตรวจสอบสถานีขนถายขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเชียงใหม โดยการใชแบบ

ประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบสถานีขนถายภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด ผลการประเมินดังนี้  
ตารางท่ี 4-9 สรุปผลการประเมินสถานีขนถายขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเชียงใหม 

 

ปจจัยการประเมนิ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

1. ผลการประเมินดานนโยบาย 26 18 

2. ผลการประเมินดานเทคนิค 40 34 

3. ผลการประเมินดานบริหารจัดการ 34 19 

4. ผลการประเมินดานการประชาสัมพนัธ และการมีสวนรวมของประชาชน 22 16 

รวม 120 87 

 

รอยละของคะแนน = คะแนนท่ีไดx100    =  87x100  = 72.50 
      คะแนนเต็ม     120 
 

สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกวารอยละ  80 อยูในเกณฑดี 
 คะแนนรวมอยูระหวางรอยละ   60-80 อยูในเกณฑพอใช 
 คะแนนรวมนอยกวารอยละ  60 อยูในเกณฑตองปรับปรุง 

 จากการสํารวจและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบสถานีขนถายเทศบาลนครเชียงใหม คา
คะแนนท่ีไดเทากับ 72.50 ดังนั้นสรุปผลการประเมินอยูในเกณฑพอใช 

 
 
 
 
 
 
 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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(4) ขอมูลดานการบริหารจัดการ  
สถานีขนถายขยะมูลฝอยเทศบาลนครเชียงใหมบริหารจัดการ โดยสวนชางสุขาภิบาล สํานักการชาง 

เทศบาลนครเชียงใหม โดยกําหนดบุคลากรผูรับผิดชอบตามผังบุคลากรของสํานักการชาง มีการเก็บสถิติและ

ขอมูล จัดทําบันทึกรายละเอียดและสรุปผลการดําเนินงานในแตละเดือนเพ่ือเก็บเปนขอมูลยอนหลังในการวาง

แผนการดําเนินงานตอไป  และมีมาตรการควบคุมผูคุยเข่ียขยะมูลฝอย โดยการจัดทํารายชื่อผูท่ีเขามาคัดแยก

ขยะรีไซเคิล ซ่ึงเปนประชาชนในชุมชนใกลเคียงประมาณ 10 คน/วัน    

ดานคุณภาพสิ่งแวดลอม เทศบาลนครเชียงใหม ไมไดมีแผนเก็บตัวอยางคุณภาพสิ่งแวดลอม เนื่องจาก

ในบริเวณพ้ืนท่ีสถานีขนถายมีการทําทางระบายน้ําเสีย เขาสูระบบบําบัดน้ําเสียรวมของเทศบาลนครเชียงใหม 

ปญหาดานกลิ่นรบกวนมีการรองเรียนจากชุมชนใกลเคียงเปนบางครั้งในชวงฤดูฝน ซ่ึงทางเทศบาลฯไดแกไข

ปญหาโดยการฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อโรคท้ังบริเวณภายในและภายนอกสถานีขนถายขยะมูลฝอยหลังจากการขน

ถายขยะมูลฝอยแลวเสร็จในทุกๆวัน เพ่ือลดปญหากลิ่นเหม็นรบกวน  

(5) ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
เทศบาลนครเชียงใหม มีการประชาสัมพันธดานการจัดการขยะมูลฝอยอยางตอเนื่อง ไดแก การ

ประชาสัมพันธผานการอบรมการคัดแยกขยะ การประชาสัมพันธผานเสียงตามสายชุมชน และการใชรถ
ประชาสัมพันธ จึงทําใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนดานการจัดการขยะมูลฝอย โดยประชาชนจะทําการ
คัดแยกขยะอินทรียหรือขยะเปยกออกจากขยะท่ัวไปเพ่ือใหเทศบาลฯนําไปทําปุยหมักซ่ึงทางเทศบาลนคร
เชียงใหมไดจัดทําเปนศูนยเรียนรูการทําปุยหมักโดยใชสถานท่ีบริเวณสวนสาธารณะสวนหลวง ร.9  และ
ประชาชนใหความรวมมือจายคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอยทุกครัวเรือน รวมถึงรณรงคการใชถุงผาและ
ตะกราในการจายตลาดแทนการใชถุงพลาสติก  

(6) ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
(6.1) จากการลงพ้ืนท่ีติดตามและตรวจสอบสถานีขนถายขยะมูลฝอย พบวาภายในอาคารขนถายฯ เกิด

การแตกราวเนื่องจากการกระแทกดวยท่ีตักขยะของรถตักขยะ และมีกลิ่นเหม็นเล็กนอยแตทางเทศบาลฯได
ดําเนินการแกไขโดยการใชน้ํายาฆาเชื้อโรคฉีดพนโดยรอบบริเวณ  

(6.2) ทางเทศบาลฯควรทําการปลูกตนไมเพ่ิมบริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีอาคารสถานีขนถายขยะมูลฝอย เพ่ือ
ใชเปนแนวพ้ืนท่ีกันชน (Buffer Zone) ปองกันกลิ่นเหม็นออกสูพ้ืนท่ีชุมชนใกลเคียง  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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4.1.3 โครงการระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 
   เจาของโครงการ องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

(1) ขอมูลท่ัวไป 

(1.1) ความเปนมา  

อบจ.เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยแบบโรงงานคัดแยกขยะและทําปุย

ชีวภาพ โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ตั้งแตป พ.ศ. 2545 - 2548 รวมวงเงินท้ังสิ้น 465 ลานบาท  

ตารางท่ี 4-10 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการโครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยองคการ

บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

ลําดับ
ท่ี 

ปงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 
แหลงงบประมาณ 

วงเงิน  
(บาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2548 กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เ ท ค โ น โ ล ยี  ( เ งิ น
งบประมาณ) 

465,000,000 กอสรางโรงงานคัดแยกขยะและทํา
ปุยชีวภาพ 

(1.2) ท่ีตั้งโครงการ 
สถานท่ีตั้งโครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอย อยูท่ี บานปาตึง หมูท่ี 1 ตําบลปาปอง อําเภอดอย

สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม มีพ้ืนท่ีกําจัดขยะท้ังหมด 160 ไร เปนพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

รูปท่ี 4-4 ผังบริเวณโครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอย อบจ.เชียงใหม 

 
 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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โรงงานคัดแยกขยะและทําปุยชีวภาพองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ออกแบบใหสามารถ

รองรับปริมาณขยะมูลฝอยได ประมาณ 300 ตัน/วัน มีพ้ืนท่ีบริการของระบบกําจัดขยะมูลฝอย 3 อําเภอ คือ 

อําเภอสันทราย อําเภอดอยสะเก็ด และอําเภอสันกําแพง ตามบันทึกขอตกลง และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในพ้ืนท่ีดังกลาวเปนผูจัดเก็บ และเก็บขนขยะเอง องคประกอบของระบบฯ แบงออกเปน 7 สวน ดังนี้  

ตารางท่ี 4-11 องคประกอบของระบบกําจัดขยะมูลฝอยองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

ลําดับ องคประกอบ รายละเอียดการดําเนนิงาน 
1  โรงงานกําจัดมูลฝอยเพ่ือทําปุยอินทรีย อาคารคัดแยกและอัดมูลฝอย อาคารหมักปุย

ชีวภาพ อาคารผึ่งปุย โรงเก็บปุย  
2  อาคารควบคุมเครื่องชั่งน้ําหนัก เครื่องชั่งน้ําหนัก 
3  อาคารสํ านักงาน โรงจอดรถ ปอมยาม 

อาคารเรือนพักคนงาน หองน้ํา ลานลางรถ 
อาคารโรงเก็บวัสดุรีไซเคิล อาคารซอมบํารุง 

  

4  บอฝงกลบมูลฝอย จํานวน 2 บอ   
บอฝงกลบมูลฝอย 1 ปริมาตรฝงกลบสะสม
ท้ัง 2 ชั้น  234,702.75 ลูกบาศกเมตร  
บอฝงกลบมูลฝอย 2 ปริมาตรฝงกลบสะสม
ท้ัง 2 ชั้น  55,407.36 ลูกบาศกเมตร 

5  บอบําบัดน้ําเสีย จํานวน 4 บอ 
บอ ANAEROBIC POND 
บอ AERATED POND 
บอ FACULATIVE POND 
บอ MATURATION & POLISHING POND 

6  บอตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดิน จํานวน 1 บอ 
7  บอสูบน้ําชะมูลฝอย จํานวน 2 บอ   

บอสูบน้ําชะมูลฝอย 1 และบอสูบน้ําชะมูล
ฝอย 2 

 
 
สถานภาพปจจุบันของระบบกําจัดขยะมูลฝอยองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม หยุด

ดําเนินการ ทางบริษัท เอส ซี ไอ อีโค เซอรวิสเซส ไดยกเลิกสัญญาในการเขามาบริหารจัดการ เนื่องจาก
ชาวบานในพ้ืนท่ีใกลเคียงไมยอมใหนําขยะเขามากําจัดในโรงงาน ซ่ึงทาง อบจ.เชียงใหมอยูระหวางหารือ
หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือหาแนวทางการแกไขปญหา 

 
 
 
 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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ปายบริเวณอาคารคัดแยก เครื่องจักรภายในอาคารคัดแยก 

ภายในอาคารหมักปุย ภายในอาคารผึ่งปุย 

เครื่องจักรท่ีใชในกระบวนการผลิตปุย อาคารสํานักงาน 

รูปท่ี 4-5 บริเวณระบบกําจัดขยะมูลฝอยองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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4.2 จังหวัดลําพูน 

4.2.1 โครงการระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบเตาเผา 
   เจาของโครงการ เทศบาลเมืองลําพูน 

(1) ขอมูลท่ัวไป  

(1.1) ความเปนมา 

เทศบาลเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน ดําเนินระบบโรงกําจัดมูลฝอยพรอมเตาเผาขยะ โดยไดรับการ

สนับสนนุงบประมาณจากโครงการมิยาซาวา ในป พ.ศ.2542 รวมวงเงินท้ังสิ้น 52.57 ลานบาท  

ตารางท่ี 4-12 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการโรงกําจัดมูลฝอยพรอมเตาเผาขยะ เทศบาล

เมืองลําพูน 

ลําดับ
ท่ี 

ปงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 
แหลงงบประมาณ 

วงเงิน  
(บาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2542 โครงการมิยาซาวา 52,570,000 โรงกําจัดมูลฝอยพรอมเตาเผาขยะ 

 

(1.2) ท่ีตั้งโครงการ 
โรงกําจัดมูลฝอยพรอมเตาเผาขยะดําเนินการในพ้ืนท่ีของท่ีเปนกรรมสิทธิ์ของเทศบาลเอง บน

พ้ืนท่ี 10 ไร รับผิดชอบดูแลโดยกองชางสุขาภิบาล ปจจุบันในสวนของเตาเผาหยุดเดินระบบ เนื่องจากระบบ
เตาเผาชํารุด ผุกรอน จนไมสามารถดําเนินการตอได และเทศบาลฯไมมีงบประมาณซอมแซม มีการใชงานใน
สวนของอาคารคัดแยกโดยใชเปนพ้ืนท่ีคัดแยกขยะรีไซเคิลและพักขยะเพ่ือรอขนถายไปกําจัดโดยบริษัทเอกชน
รับกําจัดโดยวิธีฝงกลบท่ีอําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม   

อยางไรก็ตาม ระบบกําจัดขยะดวยเตาเผาขยะในประเทศไทยยังไมเหมาะสมท่ีจะนํามาใชใน

การกําจัดขยะ เนื่องจากสวนมากประชาชนยังไมมีการคัดแยกขยะประเภทท่ีสามารถนําไปเผาได ยังคงแยก

เฉพาะขยะรีไซเคิล ออกเพ่ือนําไปขายเปนรายได และขยะอินทรียแยกออกเพ่ือนําทําปุย กรณีหลังนี้ยังมีนอย

มาก ทําใหขยะของบานเรายังมีการปะปนกันอยู มีความชื้นมาก สารอันตรายก็ยังพบปนเปอน ดังนั้น หากนํา

ขยะเหลานี้เขาสูเตาเผาขยะ ความรอนไมพอท่ีใชในการเผาไหมแบบไมกอใหเกิดมลพิษ ทําใหเกิดการเผาไหมท่ี

ไมสมบูรณ ปลอยสารพิษออกสูบรรยากาศ และไมมีระบบการตรวจวัดมลพิษ ทําใหเกิดปญหาตอสุขภาพของ

ประชาชนได 

 
 
 
 
 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
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บริเวณอาคารคัดแยก ปายโครงการ 

เตาเผาและอาคารท่ีทรุดโทรมไมสามารถใชงานได บริเวณอาคารคัดแยก 

เตาเผาชํารุดไมสามารถใชงานได เครื่องชั่งน้ําหนักรถขยะท่ีติดตั้งเพ่ิมเติม 

รูปท่ี 4-6 บริเวณโรงกําจัดมูลฝอยพรอมเตาเผาขยะเทศบาลเมืองลําพูน 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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4.3 จังหวัดเชียงราย 

4.3.1 โครงการระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 

   เจาของโครงการ เทศบาลนครเชียงราย 

(1) ขอมูลท่ัวไป  

(1.1) ความเปนมา 

เทศบาลนครเชียงราย ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝงกลบ โดยไดรับการสนับสนุน

งบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตั้งแตป พ.ศ.2538 - 2540 รวมวงเงินท้ังสิ้น 

54.32 ลานบาท  

ทน.เชียงราย ดําเนินการจัดทําโครงการบริหารจัดการแกไขปญหามูลฝอยในเขตเทศบาลนคร

เชียงราย เพ่ือใหมีความตอเนื่องในการจัดการขยะมูลฝอย และในป พ.ศ.2551 - 2553 ทน.เชียงราย ไดรับ

การสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือดําเนินการจัดการขยะแบบ

ศูนยกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เปนวงเงินท้ังสิ้น 231.71 ลานบาท  

ตารางท่ี 4-13 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครเชียงราย 

ลําดับ
ท่ี 

ปงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 
แหลงงบประมาณ 

วงเงิน  
(ลานบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2536 งบพัฒนาจังหวัด 12.05 - จัดซ้ือท่ีดิน 123 ไร 

- ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบ
รายละเอียดระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

2 2537 งบพัฒนาจังหวัด  - กอสรางบอฝงกลบมูลฝอยท่ี 1 
- กอสรางบอบําบัดน้ําชะขยะ จํานวน 3 บอ  

1) บอท่ี 1 กวาง 36 เมตร ยาว 74 เมตร 
ลึก 1.70 เมตร 

2) บอท่ี 2 กวาง 42 เมตร ยาว 78 เมตร 
ลึก 2.50 เมตร 

3) บอท่ี 3 กวาง 54 เมตร ยาว 97 เมตร 
ลึก 4.50 เมตร 

- กอสรางอาคารสํานักงาน 

- กอสรางบานพักคนงาน 

- กอสรางอาคารเก็บเครื่องจักร 
- เครื่องชั่งขยะ 

- กอสรางปอมยาม 

- กอสรางลานลางรถขยะ 

- กอสรางบอสังเกตการณน้ําใตดิน 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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ลําดับ
ท่ี 

ปงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 
แหลงงบประมาณ 

วงเงิน  
(ลานบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

3  2538 กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและ
สิง่แวดลอม 

18.777 - กอสรางบอฝงกลบมูลฝอยท่ี 2 

- ขยายเขตไฟฟาในโครงการ 

- จัดซ้ือรถบรรทุกเททาย 6 ลอ 1 คัน 

- รถแทรกเตอรตีนตะขาบ 1 คัน 
- ถนนภายในโครงการบางสวน 

4  2539 กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและ
สิง่แวดลอม 

10.00 - กอสรางบอฝงกลบมูลฝอยท่ี 3 

- กอสรางถนนภายในโครงการบางสวน 

5  2540 กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและ
สิง่แวดลอม 

45.150 - กอสรางบอฝงกลบมูลฝอยท่ี  4 และ 5 
- กอสรางถนนภายในโครงการ และถนนเขา

โครงการ 

- จัดซ้ือท่ีดินบริเวณติดตอกับสถานท่ีฝงกลบ  
200 ไร 50 ตารางวา  

6  2545 เทศบาลนครเชียงราย 5.327 - ปรับปรุงระบบรวบรวมน้ําเสีย น้ําชะขยะ 
และบอสูบน้ําเสีย 

- กอสรางคันดินบอฝงกลบ ชั้นท่ี 2 บอท่ี 1 

- ติดตั้งระบบควบคุมไฟฟาบอบําบัดน้ําเสีย 

- จัดซ้ือรถแทรกเตอรฟารม (ตักดิน) 
- ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบ

รายละเอียดระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
7  2546-

2550 
  - กอสราง และปรับปรุงสถานท่ีกําจัดขยะมูล

ฝอย 
- ขุดดินบอกักเก็บน้ํา และนําดินจากการขุด

บอน้ํามากอสรางคันดินฝงกลบขยะมูลฝอย 
ชั้นท่ี 2 บอท่ี 3  

- ขุดรองน้ําบริเวณรอบๆ สถานท่ีกําจัดขยะ
มูลฝอยรอบโครงการ ปลูกตนไม หญา 
สวนหยอม ปรับสภาพภูมิทัศน สรางประตู 
และรั้วบริเวณทางเขาสถานท่ีกําจัดขยะมูล
ฝอย 

- ทําบอพักน้ําเสีย (ตกตะกอน และบําบัด
เบื้องตน) จากลานลางรถขยะ 

- ปรับปรุงผิวถนนภายในสถานท่ีกําจัดขยะ 
 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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ลําดับ
ท่ี 

ปงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 
แหลงงบประมาณ 

วงเงิน  
(ลานบาท) 

รายละเอียดโครงการ 

8  2551-
2553 

กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิง่แวดลอม 

231.71 - โรงงานคัดแยก 

- โรงงานหมักปุยจากขยะเปยก 

- บอฝงกลบขยะมูลฝอย 

 

(1.2) ท่ีตั้งโครงการ 
สถานท่ีตั้งสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครเชียงราย ตั้งอยูบริเวณบานดงปาเหม้ียง ตําบลหวย

สัก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีพ้ืนท่ีรวม 323 ไร (พ้ืนท่ีระบบฝงกลบ จํานวน 123 ไร) ซ่ึงเปนท่ีดินกรรม
สิทธของเทศบาลฯ ระยะทางจากเขตเทศบาลไปท่ีสถานท่ีท้ิงขยะปจจุบัน 20-30 กิโลเมตร (ถนนเชียงราย-
เทิง กม.ท่ี16)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(1.3) พ้ืนท่ีใหบริการ และแหลงกําเนิดมลพิษ 
 สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย (ฝงกลบ) เทศบาลนครเชียงราย เปดดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแตป 

เดือนสิงหาคม พ.ศ.2539  โดยเทศบาลฯ ไดดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนคร
เชียงรายท้ังหมด 60.85 ตร.กม. และเทศบาลตําบลหวยสักดําเนินการเก็บขนขยะในพ้ืนท่ีเองแลวสงมากําจัด
รวมกับเทศบาลนครเชียงราย โดยมีพ้ืนท่ีดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย พ้ืนท่ีรวม 323 ไร ปริมาณขยะมูลฝอย
ท่ีเขาระบบ 95 ตัน/วันโดยประมาณแหลงกําเนิดขยะมูลฝอยท่ีเขาระบบฯ ดังนี้ 

รูปท่ี  4-7 ท่ีตั้งบอฝงกลบขยะมูลฝอยเทศบาลนครเชียงราย 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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ตารางท่ี 4-14 แหลงกําเนิดมลพิษในพ้ืนท่ีเทศบาลนครเชียงราย 

ลําดับที ่ กิจกรรมหลัก จํานวน (แหง) 

1 ตลาด 10 

2 โรงแรม 46 

3 โรงพยาบาล 3 

4 รานอาหาร - 

5 โรงฆาสัตว - 

6 หมูบานจัดสรร - 

7 หนวยงานราชการ/เอกชน 10 

8 หอพัก/อพารทเมนท/อาคารชุด - 

9 หางสรรพสินคา - 

10 อ่ืน ๆ (ระบ…ุ…..) - 

ขอมูล ณ เดือน………-……. ป พ.ศ……2557………. 

 

(2) ขอมูลดานนโยบาย 

เทศบาลนครเชียงราย มีนโยบายดานการจัดการขยะมูลฝอยจากผูบริหาร ท่ีเล็งเห็นความสําคัญ
ดานการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใหเกิดประสิทธิภาพ เทศบาลนครเชียงรายไดบริหารจัดการระบบกําจัดขยะ
มูลฝอย มีการกําหนดผูรับผิดชอบอยางชัดเจน โดยมีกองชางสุขาภิบาล รับผิดชอบงานกําจัดขยะมูลฝอย
ดําเนินงานควบคุมการกําจัดขยะมูลฝอย(ฝงกลบรายวัน) พรอมระบบบําบัดน้ําเสียจากน้ําชะขยะ งานกอสราง
คันดินบอฝงกลบ และงานดูแลบํารุงรักษาสภาพภูมิทัศนของสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย และกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม รับผิดชอบงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ดําเนินงานควบคุมการเก็บและขนขยะมูลฝอยสูบอฝงกลบ 
โดยเทศบาลนครเชียงรายไดดําเนินงานดวยงบประมาณคาใชจายของเทศบาลฯเอง ปจจุบันใหบริการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยครอบคลุมในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลนครเชียงรายท้ังหมด 60.85 ตร.กม. และขยะมูลฝอยเขตเทศบาล
ตําบลหวยสัก (เทศบาลนครเชียงรายบริการกําจัดขยะมูลฝอยใหโดยไมคิดคาบริการตามเง่ือนไขบันทึกขอตกลง 
MOU) 

สวนระบบขอมูลในการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลนครเชียงราย ไดจัดทําระบบขอมูลท้ังดาน
เทคนิค บุคลากรและงบประมาณ ดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และมีการจัดทํารายงานสรุปผลการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยรายปไวใชเปนฐานขอมูลตอไป พรอมท้ังมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจาย
ในการจัดการขยะมูลฝอย สวนการเก็บคาบริการในการกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลนครเชียงรายไดออก
ขอบัญญัติเทศบัญญัติจัดเก็บคาบริการในการกําจัดขยะมูลฝอยในอัตราครัวเรือนละ 10บาท/เดือน แตยังไม
สามารถเก็บคาบริการไดครอบคลุมทุกหลังคาเรือน สามารถเก็บไดเพียง 157,436 หลังคาเรือน จากจํานวน
หลังคาเรือนท้ังหมด 340,782 หลังคาเรือน คิดเปนรอยละ 46.19  
 
 
 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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(3) ขอมูลดานเทคนิค 
(3.1) ระบบเก็บขนและรวบรวมขยะมูลฝอย 
ในการดําเนินการมีมาตรการตรวจสอบขยะมูลฝอยโดยการชั่งน้ําหนักและปองกันการนําขยะมูล

ฝอยท่ีไมไดรับอนุญาตเขาระบบกําจัด โดยเทศบาลนครเชียงรายดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยในชุมชนเองทุก

วัน ดวยรถเก็บขนของเทศบาลจํานวน 14 คัน นอกจากนั้นยังมีรถเก็บขนขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลหวย

สักท่ีดําเนินการเก็บขนขยะในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลตําบลหวยสักเขาสูระบบกําจัด วันละ 1 เท่ียว โดยมีระยะ

ทางการเก็บขนถึงโครงการประมาณ 20 กิโลเมตร ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้  

ตารางท่ี 4-15 ขอมูลรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครเชียงราย 

ลําดับ ประเภท ขนาด (ลบ.ม.) สภาพรถ 

1 รถขยะ ชนิดอัดทาย 

จํานวน 8 คัน 

14 ใชงานจริงได 

จํานวน 6 คัน 

2 รถขยะ เปดขาง เททาย 

จํานวน 6 คัน 

5 ใชงานจริงได 

จํานวน 4 คัน 

3 รถคอนเทนเนอร 

จํานวน 5 คัน 

14 ใชงานจริงได 

จํานวน 4 คัน 

4 * รถขยะ ชนิดอัดทาย 14 ปกติ 

หมายเหตุ * รถเก็บขนของเทศบาลตําบลหวยสัก  

(3.2) ระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
 สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย (ฝงกลบ) เทศบาลนครเชียงราย เปดดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย ต้ังแตป 
เดือนสิงหาคม พ.ศ.2539 จนถึงปจจุบัน ดวยระบบกําจัดขยะมูลฝอยชนิดฝงกลบ (Landfill) แบบฝงกลบ
รายวัน โดยเทศบาลฯโดยกองชาง ฝายชางสุขาภิบาล งานกําจัดขยะมูลฝอยไดการจัดเก็บฝงกลบขยะมูลฝอย
แบบถูกหลักสุขาภิบาลในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครเชียงรายท้ังหมด และขยะมูลฝอยเขตตําบลหวยสัก โดยมีพ้ืนท่ี
ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย พ้ืนท่ีรวม 323 ไร และใชพ้ืนท่ีฝงกลบไปท้ังหมด 123 ไร โดยองคประกอบ
ของระบบกําจัดขยะมูลฝอย ดังนี้ 

1) กลุมอาคารปฏิบัติงาน ประกอบดวย อาคารสํานักงาน บานพักคนงาน อาคารเก็บเครื่องจักรกล 
เครื่องชั่งขยะมูลฝอย ปอมยาม ระบบน้ําประปาบอบาดาล ลานลางรถ  ซ่ึงในปจจุบันระบบเครื่องจักรสําหรับคัด
แยกขยะมูลฝอยยังไมไดเปดใชงาน เนื่องจากอยูระหวางจัดหาบริษัทเอกชนมาเปนผูรับจางดําเนินงาน 

2) บอฝงกลบขยะมูลฝอย จํานวน 6 บอ ออกแบบฝงกลบชั้นละ 2.50 เมตรบอละ 3 ชั้น แต
ปจจุบันในการดําเนินงานจริงไดทําการฝงกลบในแตละบอจํานวน 4 ชั้น โดยทําการเสริมคันดินในชั้นท่ี 4 
เนื่องจากปริมาณขยะท่ีเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่องทําใหบอฝงกลบท่ีออกแบบไวไมเพียงพอ 

3) การบําบัดน้ําเสีย (น้ําชะมูลฝอย) มีระบบบําบัดน้ําเสียในพ้ืนท่ีบอฝงกลบ จํานวน  3 บอ 
และบอสูบสงน้ําเสียเขาสูระบบบําบัดฯ จํานวน 1 บอ และบอสังเกตการณน้ําใตดินบริเวณบอฝงกลบจํานวน 
7 บอ อัตราน้ําเสียเขาสูระบบวันละ 30-40 ลูกบาศกเมตร (ยกเวนฤดูฝน) ดําเนินการดังนี้ 

 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 



หนา 4-25 

 
บอท่ี 1 บําบัดโดยวิธีหมักและผึ่ง (Anaerobic Pond) 
บอท่ี 2 บําบัดโดยวิธีเติมอากาศ (Aeration Pond) ติดตั้งเครื่องเติมอากาศ จํานวน 6 เครื่อง 

แบงเวลาการทํางานเปน 2 ชวง คือ กลางวัน 2 ชั่วโมง กลางคืน 2 ชั่วโมง 
บอท่ี 3 บําบัดโดยวิธีเติมอากาศ (Aeration Pond) ติดตั้งเครื่องเติมอากาศ จํานวน 6 เครื่อง 

แบงเวลาการทํางานเปน 2 ชวง คือ กลางวัน 1 ชั่วโมง กลางคืน 1 ชั่วโมง 

ตารางท่ี 4-16 องคประกอบของระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครเชียงราย 

ระยะ
ท่ี 

องคประกอบ รายละเอียดการดําเนนิงาน 

1 กลุมอาคารปฏิบัติงาน ถนน
ภายในโครงการและทางเขา 
พรอมลวดหนามรอบ
โครงการกอสรางบอฝงกลบ 
123 ไร 

อาคารสํานักงาน บานพักคนงาน อาคารเก็บเครื่องจักรกล 
เครื่องชั่งขยะมูลฝอย ปอมยาม ระบบน้ําประปาบอบาดาล ลาน
ลางรถ 

2 ระบบน้ําชะขยะมูลฝอย บอบําบัดน้ําเสีย (น้ําชะขยะ) จํานวน 3 บอ  
ติดตั้งระบบเครื่องเติมอากาศบอท่ี 2 และบอท่ี 3 บอละ 6 
เครื่อง พรอมบอสูบสงน้ําเสียอีก 1 บอ และบอสังเกตการณน้ํา
ใตดินบริเวณบอฝงกลบ จํานวน 7 บอ 

3 บอฝงกลบ บอฝงกลบ จํานวน 6 บอ (ออกแบบฝงกลบชั้นละ 2.00-2.50 
เมตร บอละ 4 ชั้น) 

ขนาดบอท่ี 1 กวาง 130 เมตร ยาว 130 เมตร 
ขนาดบอท่ี 2 กวาง 150 เมตร ยาว 165 เมตร 
ขนาดบอท่ี 3 กวาง 140 เมตร ยาว 165 เมตร 
ขนาดบอท่ี 4 กวาง 130 เมตร ยาว 165 เมตร 
ขนาดบอท่ี 5 กวาง 84 เมตร ยาว 280 เมตร 
ขนาดบอท่ี 6 กวาง 100 เมตร ยาว 150 เมตร 

การฝงกลบมูลฝอยรายวัน บดอัดขยะปดทับดวยดินความหนา 
0.20 เมตร (ชั้นบน) และความหนา 0.15 เมตร (ชั้นลาดเอียง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 



หนา 4-26 
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รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 



หนา 4-27 

 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครเชียงราย อาคารช่ังนํ้าหนัก 

บริเวณบอฝงกลบ บริเวณบอฝงกลบมีการกลบทับดวยดิน 

บอบําบัดนํ้าชะขยะมูลฝอยภายในโครงการ เครื่องจักรภายในอาคารศูนยคัดแยกฯ 

รูปท่ี  4-9 บอฝงกลบขยะมูลฝอยเทศบาลนครเชียงราย 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 



หนา 4-28 

 
(3.3) การติดตามตรวจสอบ 
จากผลการติดตามตรวจสอบระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเชียงรายโดยการใชแบบประเมิน

ระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสานภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ
จังหวัด ผลการประเมินดังนี้ 
ตารางท่ี 4-17 สรุปผลการประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเชียงราย 

 

ปจจัยการประเมนิ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

1. ผลการประเมินดานนโยบาย 26 23 

2. ผลการประเมินดานเทคนิค 52 48 

3. ผลการประเมินดานบริหารจัดการ 36 27 

4. ผลการประเมินดานการประชาสัมพนัธ และการมีสวนรวมของประชาชน 22 7 

รวม 136 105 

 

รอยละของคะแนน = คะแนนท่ีไดx100    =  105x100  = 77.21 
      คะแนนเต็ม          136 
 

สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกวารอยละ  80 อยูในเกณฑดี 
 คะแนนรวมอยูระหวางรอยละ   60-80 อยูในเกณฑพอใช 
 คะแนนรวมนอยกวารอยละ  60 อยูในเกณฑตองปรับปรุง 

 จากการสํารวจและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสานเทศบาลนครเชียงราย คา
คะแนนท่ีไดเทากับ 77.21 ดังนั้นสรุปผลการประเมินอยูในเกณฑพอใช 

 
(4) ขอมูลดานการบริหารจัดการ  

ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลนครเชียงรายปจจุบันแบงการบริหารจัดการดังนี้ 

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม รับผิดชอบงานเก็บขนขยะมูลฝอย ดําเนินการควบคุมการ

เก็บขนและรวบรวมขยะมูลฝอยมายังบอฝงกลบขยะมูลฝอย โดยเทศบาลดําเนินการเอง และจัดจางเอกชนใน

พ้ืนท่ีบางสวน จัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมพ้ืนท่ีเขตเทศบาลนครเชียงราย 60.85 ตร.กม. และในสวนของ

เทศบาลตําบลหวยสักทําการเก็บขนขยะมูลฝอยเองในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลหวยสัก 108.45 ตร.กม. 

- กองชาง ฝายชางสุขาภิบาล รับผิดชอบงานกําจัดขยะมูลฝอย โดยมีผูอํานวยการกองชางเปน

หัวหนาฝายระดับปฏิบัติดานสิ่งแวดลอมท่ีผานการอบรมดานการจัดการขยะมูลฝอย และควบคุมระบบฯโดย

วิศวกรโยธาท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ในการเดินระบบฯไดมีแผนการเก็บตัวอยางคุณภาพสิ่งแวดลอม

และจัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบรายป อยางตอเนื่องเพ่ือใชเปนขอมูลในการบริหารจัดการระบบ  

ปจจุบันดําเนินการฝงกลบขยะมูลฝอยรายวันอยางตอเนื่อง   และควบควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียน้ําชะขยะมูล

ฝอย ท้ังนี้ เทศบาลไดพิจารณาจัดจางเอกชนฝงกลบขยะมูลฝอยรายวัน โดยใหเอกชนจัดนําเครื่องจักรกลหนักและ

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 



หนา 4-29 

ดินฝงกลบขยะรายวัน ตามขอกําหนดของเทศบาลฯ การดําเนินการฝงกลบขยะมูลฝอยเต็มท้ัง 4 ชั้นแลว

จํานวน 4 บอๆคงเหลือชั้นฝงกลบขยะชั้นท่ี 4 จํานวน 2 บอ (บอ 1 และบอ 2) ปจจุบันฝงกลบบอท่ี 2 ชั้นท่ี 4 

 ขอกําหนดของเทศบาลฯ ในการฝงกลบขยะมูลฝอยรายวัน มีดังนี้ 

(1) บันทึกขอมูลสถิติ โดยชั่งน้ําหนักขยะมูลฝอยในแตละวัน โดยจะทําการชั่งรถบรรทุกขยะทุกคัน/

จํานวนเท่ียว เขาอาคารชั่งน้ําหนัก กอนนําไปฝงกลบรายวัน พรอมจดบันทึกขอมูล ปริมาณน้ําหนักขยะมูลฝอย 

แยกสวนเก็บขนขยะของเทศบาลนครเชียงรายและเทศบาลตําบลหวยสัก ทุกวัน 

(2) นําขยะมูลฝอยท่ีผานเครื่องชั่งไปฝงกลบในบอฝงกลบท่ีจัดเตรียมพ้ืนท่ีไวแลว จากนั้นทําการปรับ

ดันมูลฝอยลงในบอฝงกลบพรอมฉีดพนสารจุลินทรีย และปรับแตงมูลฝอยเปนชั้นเซลลสี่ เหลี่ยมดวย

เครื่องจักรกล ในบอฝงกลบฯ จากนั้นทําการบดอัดมูลฝอยตามปริมาณมูลฝอยท้ังหมดตอวันแลวปดทับมูลฝอย

ฝงกลบรายวันดวยดินอัดแนน ความหนาดานบนเฉลี่ย 0.20 เมตร และชั้นลาดเอียง ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 

ความสูงของชั้นขยะมูลฝอยฝงกลบรายวันในบอฝงกลบสูงเฉลี่ย 2.00-2.50 เมตร ข้ันตอนการฝงกลบขยะมูลฝอย

รายวันในแตละวันจะแลวเสร็จประมาณเวลา 16.00 น. (ขยะมูลฝอยรวมเขาสถานท่ีกําจัดชวงเวลา 05.00-

14.00 น.) ท้ังนี้ เครื่องจักรกลท่ีใชในการฝงกลบขยะมูลฝอยมีรถแทรกเตอรดันดิน, รถขุดตักดินตีนตะขาบ 

(รถแบกโฮ) และรถบรรทุกดิน 

ดานคุณภาพสิ่งแวดลอม เทศบาลนครเชียงรายไดมีการควบคุมและเฝาระวังน้ําเสียจากน้ําชะขยะมูล

ฝอยในระบบบําบัดน้ําเสีย โดยไดทําการเก็บตัวอยางน้ําในบอบําบัดน้ําเสียท้ัง 3 บอ และน้ําในบอสังเกตการณ

น้ําใตดิน 4บอ(บอสังเกตการณน้ําใตดินตนน้ําและทายน้ํา) ไปทําการตรวจวิเคราะหคุณภาพโดยหองปฏิบัติการ

ฝายชางสุขาภิบาลในพารามิเตอรพ้ืนฐานเปนประจําทุกเดือน ดานพารามิเตอรโลหะหนักไมไดทําการตรวจ

วิเคราะห เนื่องจากไมมีเครื่องมือตรวจวิเคราะหพารามิเตอรดังกลาว  

เทศบาลนครเชียงราย ไดรับงบสนับสนุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมให

ดําเนินการกอสรางศูนยจัดการมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ตั้งแตป 2552-2554 ซ่ึงโครงการดังกลาวกอสราง

แลวเสร็จ แตยังไมไดเปดดําเนินการ ขณะนี้อยูระหวางการเตรียมความพรอมในการเดินระบบฯ (จัดทํา

ขอกําหนด TOR ป 2559) เพ่ือพิจารณาสรรหาผูรับจางฯบริหารจัดการในรูปแบบผสมผสานโดยนําขยะมูล

ฝอยรวมเขาศูนยคัดแยก กอนเขาสูบอฝงกลบรายวัน และพิจารณาจัดตั้งงบประมาณประจําป และทําบันทึก

ขอตกลงกับ(MOU) กับเทศบาลตําบลหวยสักใหมในปงบประมาณ 2558-2559 เพ่ือบริหารจัดการขยะมูล

ฝอยตามแนวทางแผนปฏิบัติการกําจัดขยะมูลฝอยจังหวัดเชียงราย และนโยบาย คสช. โครงการกําจัดขยะมูล

ฝอยเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
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(5) ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
  เทศบาลนครเชียงราย ยังขาดการประชาสัมพันธดานการจัดการขยะมูลฝอย เนื่องจากไมไดรับ

การจัดสรรงบประมาณในดานการประชาสัมพันธ จึงทําใหขาดการดําเนินกิจกรรมโดยการมีสวนรวมของ
ประชาชน มีเพียงการประชาสัมพันธผานหนังสือราชการถึงผูนําชุมชน และเสียงตามสายชุมชนเปนครั้งคราว 

 

(6) ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 

(6.1)  ปจจุบันระบบคัดแยกขยะฯ ยังไมไดเปดดําเนินการเนื่องจากอยูระหวางสรรหาผูรับจางฯ
บริหารจัดการในรูปแบบผสมผสาน ขยะมูลฝอยท่ีเก็บรวบรวมไดจากพ้ืนท่ีเทศบาลนครเชียงรายและเทศบาล
ตําบลหวยสัก จํานวนประมาณ 95 ตัน/วัน ท้ังหมดจึงเขาสูระบบฝงกลบเพียงอยางเดียว ทําใหประสบปญหา
บอฝงกลบขยะมูลฝอยเต็มอยางรวดเร็ว (ปจจุบันเหลือชั้นฝงกลบในชั้นท่ี 4 อีกจํานวน 2บอ) ซ่ึงเห็นควรให
เทศบาลนครเชียงรายเรงดําเนินการสรรหาฯ เพ่ือจะไดลดปริมาณขยะท่ีจะนําไปฝงกลบ  

(6.2)  เทศบาลนครเชียงรายขาดการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชนดานการ
จัดการขยะมูลฝอย เนื่องจากขาดงบประมาณในการดําเนินงาน เห็นควรใหเพ่ิมกิจกรรมดานการประชาสัมพันธ
กิจกรรมเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ในรูปการสงเสริมและสนับสนุนโรงเรียนและชุมชนในการลด 
คัดแยกและใชประโยชนจากขยะมูลฝอย เพ่ือสรางจิตสํานึกคนในพ้ืนท่ีตระหนักถึงประโยชนในการคัดแยกขยะ 
และการใชประโยชนจากขยะมูลฝอย เพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีไดในระยะยาว ในการของบประมาณ
เพ่ิมเติมในหมวดการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของเทศบาลนครเชียงราย 
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4.3.2 โครงการระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 

   เจาของโครงการ เทศบาลตําบลแมสาย 

(1) ขอมูลท่ัวไป  

(1.1) ความเปนมา 

เทศบาลตําบลแมสาย จังหวัดเชียงราย ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนยกําจัดขยะมูลฝอย

แบบครบวงจร โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ตั้งแตป พ.ศ. 2551 - 2553 รวมวงเงินท้ังสิ้น 160.38 

ลานบาท  

ตารางท่ี 4-18 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลแมสาย 

ลําดับ
ท่ี 

ปงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 
แหลงงบประมาณ 

วงเงิน  
(บาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2546-
2547 

เทศบาลตําบลแมสาย  - จัดซ้ือท่ีดินเพ่ือใชกอสราง
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
งบประมาณ 25 ลานบาท 

- ศึกษาความเหมาะสม และ
ออกแบบรายละเอียดระบบ
กําจัดขยะมูลฝอย 

2 2551 กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

99,572,568 โครงการกอสรางศูนยกําจัดขยะ

มูลฝอย 

3 2552 กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

6,420,000 รถแทรกเตอรตีนตะขาบ 

4 2552 กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

642,000 เครื่องชั่งน้ําหนัก 

5 2552 กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

181,900 เครื่องสูบน้ําเสียแบบจุมใตน้ํา
ชนิดไมอุดตัน 

6 2552 กระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

50,076,000 ชุดสายพานลําเลียง 

 

(1.2) ท่ีตั้งโครงการ 
สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย ตั้งอยูบริเวณบานปาเหมือดรุงเรือง หมูท่ี 5 ตําบลเวียงพางคํา อําเภอ    

แมสาย จังหวัดเชียงราย มีพ้ืนท่ี 95 ไร ซ่ึงเปนท่ีดินของเอกชนท่ีเทศบาลจัดซ้ือเปนกรรรมสิทธิ์ของเทศบาลท่ี
จัดซ้ือในราคา 25 ลานบาท ระยะทางจากเขตเทศบาลไปท่ีสถานท่ีท้ิงขยะปจจุบัน 6 กม. 
 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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(1.3) พ้ืนท่ีใหบริการ และแหลงกําเนิดมลพิษ 
สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลแมสายเปดดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแตป         

พ.ศ.2552 โดยเทศบาลฯ ไดดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลตําบลแมสาย

ท้ังหมด 5.13 ตร.กม. ไดจัดทําบันทึกขอตกลงรวมมือระหวางเทศบาลตําบลแมสายกับเทศบาลและองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินจํานวน 9 แหง ท่ีไดรวมกันจัดทํา MOU รวมท้ังสิ้น 10 แหง ปจจุบันมีองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน จํานวน 8 แหง ท่ีไดรวมกําจัดขยะมูลฝอยดวย ดังนี้ 

ตารางท่ี 4-19 หนวยงานท่ีทําบันทึกขอตกลงรวมมือในการกําจัดขยะรวมกับเทศบาลตําบลแมสาย 

หมายเหตุ : พ้ืนท่ีบอฝงกลบขยะมูลฝอยอยูในเขตเทศบาลตําบลเวียงพางคําซ่ึงอาจไดรับผลกระทบ จึงเก็บคา
กําจัดครึ่งหนึ่งของ อปท.อ่ืนๆ 

สถานท่ีฝงกลบขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลแมสายมีพ้ืนท่ีดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย พ้ืนท่ีรวม 95 
ไร ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขาระบบประมาณ 63 ตัน/วัน แหลงกําเนิดขยะมูลฝอยท่ีเขาระบบฯ ดังนี้ 

ตารางท่ี 4-20 แหลงกําเนิดมลพิษในชุมชนเทศบาลตําบลแมสาย 

ลําดับท่ี กิจกรรมหลัก จํานวน (แหง) 

1 ตลาด 4 

2 โรงแรม 39 

3 โรงพยาบาล 1 

4 รานอาหาร 128 

5 โรงงาน 0 

6 หมูบานจัดสรร 2 

7 หนวยงานราชการ/เอกชน 13 

8 หางสรรพสินคา 1 

9 อ่ืน ๆ (ระบุ สุเหลา,วัด) 8 

อปท. / หนวยงานราชการท่ีเขารวมปจจุบัน อปท. หลัก คากําจัดท่ีเก็บ (บาท/ตัน) 

เทศบาลตําบลแมสาย เทศบาลตําบลแมสาย 400 

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  200 

เทศบาลตําบลแมสายมิตรภาพ  400 

องคการบริหารสวนตําบลเกาะชาง  400 

องคการบริหารสวนตําบลโปงผา  400 

องคการบริหารสวนตําบลโปงงาม  400 

องคการบริหารสวนตําบลศรีเมืองชุม  400 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาย  400 

องคการบริหารสวนตําบลหวยไคร  400 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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รูปท่ี 4-10 แผนท่ีแสดงขอบเขตการปกครอง พ้ืนท่ีเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลแมสาย 
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รูปท่ี 4-11 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งระบบและการใชประโยชนท่ีดินเทศบาลตําบลแมสาย 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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รูปท่ี 4-12 แผนผังบริเวณภายในโครงการเทศบาลตําบลแมสาย 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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(2) ขอมูลดานนโยบาย 

 เทศบาลตําบลแมสายมีนโยบายในการจัดการสิ่งแวดลอมจากฝายบริหารท่ีถูกกําหนดไวในแผน

ยุทธศาสตรของเทศบาลตําบลแมสาย  โดยนโยบายดังกลาวจะสอดคลองกับนโยบายรัฐบาลและแผนแมบท

การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ท่ีมีการแปลงแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนงาน 

มาตรการโครงการท่ีเก่ียวของและมีการจัดตั้งคณะทํางานคณะกรรมการดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ี

ชัดเจนในการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบดูแล 

 สวนระบบขอมูลในการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลแมสาย ไดจัดทําระบบขอมูลท้ังดาน

เทคนิค บุคลากรและงบประมาณ ดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และมีการจัดทํารายงานสรุปผลการ

บริหารจัดการขยะมูลฝอยไวใชเปนฐานขอมูลตอไป พรอมท้ังมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการ

จัดการขยะมูลฝอย สวนการเก็บคาบริการในการกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลแมสายไดออกขอบัญญัติเทศ

บัญญัติจัดเก็บคาบริการในการกําจัดขยะมูลฝอยในอัตรา 20 บาท/ครัวเรือน/เดือน สําหรับการรวมกลุมพ้ืนท่ี

ในการจัดการขยะมูลฝอยมีหนวยงานท่ีเขารวมกลุมพ้ืนท่ีเพ่ือรวมกําจัดขยะมูลฝอย รวม 9 แหง (จากอปท.ท่ีได

มีการทําบันทึกขอตกลงรวมกันท้ังหมดจํานวน 10 แหง)  

 

(3) ขอมูลดานเทคนิค 
(3.1) ระบบเก็บขนและรวบรวมขยะมูลฝอย 

เทศบาลตําบลแมสายมีการดําเนินการมีมาตรการตรวจสอบขยะมูลฝอยโดยการชั่งน้ําหนักและ

ปองกันการนําขยะมูลฝอยท่ีไมไดรับอนุญาตเขาระบบกําจัด โดยดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยเองทุกวัน ดวย

รถเก็บขนของเทศบาลจํานวน 6 คันโดยมีระยะทางการเก็บขนถึงโครงการประมาณ 6 กิโลเมตร ซ่ึงมี

รายละเอียด ดังนี้  

ตารางท่ี 4-21 ขอมูลรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลตําบลแมสาย  

ลําดับ ประเภท ขนาด ทะเบียนรถ ปที่ไดมา สภาพรถ 

1 รถบรรทุกขยะมูลฝอย 15 ลบ.หลา 80-9377 10 มิ.ย. 29 ใชการไดด ี

2 รถบรรทุกขยะมูลฝอย 10 ลบ.ม. 80-9374 3 พ.ย. 37 ใชการไดด ี

3 รถบรรทุกขยะมูลฝอย 10 ลบ.ม. 80-9376 29 ต.ค. 42 ใชการไดด ี

4 รถบรรทุกขยะมูลฝอย 10 ลบ.ม. 80-9929 28 พ.ย.44 ใชการไดด ี

5 รถบรรทุกขยะมูลฝอย 10 ลบ.ม. 81-7932 25 ก.ย. 56 ใชการไดด ี

6 รถดั้ม 4 ตัน 81-0642 22 ก.ค. 46 ใชการไดด ี

 

 

 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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(3.2) ระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลแมสายเปดดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแตป         

พ.ศ.2552 โดยมีพ้ืนท่ีดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย พ้ืนท่ีรวม 95 ไร การบริหารจัดการระบบฯท่ีผานมา 
ดังนี้ 

 บริษัทผูรับจางกอสรางทดลองเดินระบบ ตั้งแต วันท่ี 19 มกราคม2552 - 19 เมษายน 2552  
 เทศบาลตําบลแมสายบริหารจัดการเอง  ตั้งแต วันท่ี 19 เมษายน 2552 - 19 เมษายน 2553 
 บริษัทแพรคมาฯ  ตั้งแต วันท่ี 19 เมษายน 2553 - 16 ตุลาคม 2553   
 บริษัทวรรธนสรร  ตั้งแต ธันวาคม 2553 – ปจจุบัน   

โดยการจัดการแบบครบวงจรประกอบดวย การคัดแยก การฝงกลบ และการหมักทําปุย 
องคประกอบของระบบ ดังนี้ 

ตารางท่ี 4-22 องคประกอบของระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลแมสาย 

ระยะ
ท่ี 

องคประกอบ รายละเอียดการดําเนินงาน 

1  งานกอสรางอาคารศูนยกําจัด
ขยะมูลฝอย 

อาคารสํานักงาน อาคารเครื่องชั่ง อาคารปอมยาม อาคาร
ปุยหมัก อาคารคัดแยก อาคารหมักปฏิกูล อาคารเก็บปุย 

2  กอสรางบอฝงกลบมูลฝอยบอ

ท่ี 1  

งานบอฝงกลบขยะมูลฝอยท่ี 1  
 

3  กอสรางบอบําบัดน้ําเสีย บอ Anaerobic Pond 
บอ Facultative Pond 
บอ Maturation Pond 

 
ปจจุบันการบริหารจัดการดําเนินการโดยการวาจาง บริษัทวรรธนสรร จํากัด เขามาดําเนินการบริหาร

จัดการบอฝงกลบขยะ ในอัตรา 400 บาท/ตัน ซ่ึงท่ีผานมามีเรื่องรองเรียนในประเด็น กลิ่นเหม็นรบกวนจาก
กระบวนการหมักปุยในอาคารหมักปุย ทําใหบริษัทฯไมสามารถนําปุยหมักในอาคารได ขยะมูลฝอยท่ีผาน
สายพานคัดแยกแลวจึงถูกกองหมักกลางแจงนอกอาคารในบริเวณพ้ืนท่ีของศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาล
ตําบลแมสาย ซ่ึงควรหาวิธีการจัดการกองปุยหมักดังกลาวฯ เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบตอชุมชนใกลเคียง และ
สิ่งแวดลอม 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
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ปายทางเขาโครงการ อาคารคัดแยกขยะมลูฝอย 

ภายในอาคารคดัแยก อาคารหมักปุย 

กองหมักปุยกลางแจงท่ีรอการจดัการ บริเวณบอฝงกลบ 

รูปท่ี 4-13 บริเวณศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลแมสาย 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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(3.3) การติดตามตรวจสอบ 
จากผลการติดตามตรวจสอบระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลแมสายโดยการใชแบบ

ประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสานภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม
ในระดับจังหวัด ผลการประเมินดังนี้ 
ตารางท่ี 4-23 สรุปผลการประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลแมสาย 

 

ปจจัยการประเมนิ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

1. ผลการประเมินดานนโยบาย 26 25 

2. ผลการประเมินดานเทคนิค 52 46 

3. ผลการประเมินดานบริหารจัดการ 36 24 

4. ผลการประเมินดานการประชาสัมพนัธ และการมีสวนรวมของประชาชน 22 17 

รวม 136 112 

 

 

รอยละของคะแนน = คะแนนท่ีไดx100    =  112x100  = 82.35 
      คะแนนเต็ม     136 

 
สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกวารอยละ  80 อยูในเกณฑดี 
 คะแนนรวมอยูระหวางรอยละ   60-80 อยูในเกณฑพอใช 
 คะแนนรวมนอยกวารอยละ  60 อยูในเกณฑตองปรับปรุง 

 จากการสํารวจและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสานเทศบาลตําบลแมสาย         
คาคะแนนท่ีไดเทากับ 82.35 ดังนั้นสรุปผลการประเมินอยูในเกณฑดี 

 
(4) ขอมูลดานการบริหารจัดการ  
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลแมสาย เริ่มดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2552 โดยระหวาง 19 

ม.ค. 52 – 19 เม.ย. 52  เปนการทดลองเดินระบบจากนั้นในชวง 19 เม.ย. 52 – 19 เม.ย. 53 เทศบาลได

ดําเนินการบริหารจัดการเองแตเนื่องจากขาดบุคคลากรท่ีมีความรูเฉพาะดาน จึงทําใหการบริหารงานขาด

ประสิทธิภาพ จึงไดใหบริษัทเอกชน (บริษัทแพรคมาฯ) เขามาบริหารจัดการ ในชวง 19 เม.ย. 53 – 16 ต.ค. 

53  และเปลี่ยนบริษัทเอกชนท่ีบริหารจัดการ เปนบริษัทวรรธนสรร ในชวงเดือนธันวาคม 53  จนถึงปจจุบัน  

ซ่ึงปจจุบันมีขยะท่ีเขาระบบฯหนวยงานท่ีไดทําบันทึกขอตกลงรวมกัน จํานวน 9 หนวยงาน 

ประมาณ 63 ตัน/วัน ซ่ึงสูงเกินประสิทธิภาพของระบบท่ีออกแบบไว 50 ตัน/วัน  ทําใหการดําเนินงานใน

ระบบลาชา มีขยะท่ีรอเขาสูสายพานคัดแยกจํานวนมาก ซ่ึงทางบริษัทไดพยายามเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานเพ่ือไมใหมีขยะตกคางหนาสายพานในแตละวัน โดยเพ่ิมจํานวนผูคัดแยกเพ่ิมข้ึน และลดระยะเวลา

ในกองหมักปุยใหสั้นลง 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 



หนา 4-40 

(5) ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
  เทศบาลตําบลแมสาย มีการการประชาสัมพันธดานการจัดการขยะมูลฝอยอยางตอเนื่องในรูปแบบ

ของการประชาสัมพันธ การทําโครงการสนับสนุนชุมชนในการจัดการขยะ สงเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือน
โดยการรับซ้ือขยะรีไซเคิล การจัดทําแผนพับ และจัดกิจกรรมในวันสําคัญตางๆ ดานการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลแมสายไดตั้งคณะกรรมการจัดการขยะมูลฝอยระดับอําเภอ 
ท่ีมีตัวแทนจากทุกภาคสวน อีกท้ังมีการสนับสนุนงบประมาณใหกับชุมชนท่ีมีการดําเนินกิจกรรมดานการ
จัดการขยะผานทางกองทุนหลักประกันสุขภาพทองถ่ิน 

 

(6) ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
(6.1)  ปจจุบันเทศบาลตําบลแมสาย มีปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขาสูระบบประมาณ 63 ตัน/วัน ซ่ึงสูง

เกินประสิทธิภาพของระบบท่ีรองรับได 50 ตัน/วัน  ทําใหพ้ืนท่ีอาคารคัดแยกและเครื่องจักรคัดแยกไมเพียงพอ 
ในบางวันมีขยะตกคางท่ีรอคัดแยกบริเวณหนาอาคารคัดแยก เทศบาลฯจําเปนตองหามาตรการแกไขและรับมือ
กับปริมาณขยะท่ีรับเขาสูระบบ โดยการจํากัดปริมาณขยะจากหนวยงานท่ีทําบันทึกขอตกลงรวมท้ิง ใหมีดําเนิน
กิจกรรมท่ีลดปริมาณขยะตั้งแตตนทาง กอนสงเขาสูระบบกําจัด 

(6.2) เครื่องจักรบางรายการชํารุดบอย เชนสายพานคัดแยกซ่ึงมีเพียงรางคัดแยกเดียว ซ่ึงเม่ือเกิดการ
ชํารุดจึงทําใหกระบวนการคัดแยกและหมักทําปุยหยุดชะงัก  

(6.3) อาคารหมักปุยมีเพียง 1 อาคาร รองรับการหมักขยะอินทรียไดเพียง 6-8 ตัน/วัน แตการ
ดําเนินงานจริงมีขยะอินทรียจํานวนมากถึง 22 ตัน/วัน จึงมีการตั้งกองหมักปุยภายนอกอาคาร เกิดปญหากลิ่น
เหม็น และน้ําชะขยะจากกองปุย ซ่ึงท่ีผานมามีการรองเรียนจากชุมชนใกลเคียง 

(6.4) การบริหารจัดการท่ีผานมามีเรื่องรองเรียนในประเด็น กลิ่นเหม็นรบกวนจากกระบวนการหมัก
ปุยในอาคารหมักปุย ทําใหบริษัทฯไมสามารถนําปุยหมักในอาคารได ขยะมูลฝอยท่ีผานสายพานคัดแยกแลวจึง
ถูกกองหมักกลางแจงนอกอาคารในบริเวณพ้ืนท่ีของศูนยกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลแมสาย ซ่ึงควรหา
วิธีการจัดการกองปุยหมักดังกลาวฯ เพ่ือไมใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชนใกลเคียง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
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4.3.3 โครงการระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝงกลบ 

   เจาของโครงการ เทศบาลตําบลหวยไคร 

(1) ขอมูลท่ัวไป  

(1.1) ความเปนมา 

เทศบาลตําบลหวยไคร จังหวัดเชียงราย ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝงกลบอยางถูกหลัก

สุขาภิบาล โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ตั้งแตป พ.ศ. 2538 - 2541 รวมวงเงินท้ังสิ้น 25 ลานบาท  

ตารางท่ี 4-24 การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลหวยไคร 

ลําดับ
ท่ี 

ปงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 
แหลงงบประมาณ 

วงเงิน  
(บาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2538- 
2541 

กระทรวงวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

 

25,000,000 กอสรางระบบฝงกลบขยะมูลฝอย 
เทศบาลตําบลหวยไคร 

 

(1.2) ท่ีตั้งโครงการ 
สถานท่ีตั้งสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย อยูท่ีบานหวยไครเหนือ หมูท่ี 11 ตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย 

จังหวัดเชียงราย มีพ้ืนท่ีกําจัดขยะท้ังหมด 67 ไร 2 งาน โดยใชพ้ืนท่ีเขตปาสงวนแหงชาติดอยนางนอน มี
กําหนดระยะเวลา 25 ป ปจจุบันเปดดําเนินการมาแลว 17 ป 

 
 

(1.3) พ้ืนท่ีใหบริการ และแหลงกําเนิดมลพิษ 
สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลหวยไคร เปดดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย ต้ังแตป พ.ศ.

2541  โดยเทศบาลฯ ไดดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลตําบลหวยไครท้ังหมด 

4.02 ตร.กม. โดยมีหนวยงานท่ีทําบันทึกขอตกลงท่ีไดทํารวมท้ิงจํานวน 2 แหง ไดแก อบต.แมฟาหลวง และ

โครงการพัฒนาดอยตุง ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขาระบบ 12 ตัน/วัน แยกเปนเทศบาลตําบลหวยไคร ประมาณ 

5 ตัน/วัน อบต.แมฟาหลวง ประมาณ 5 ตัน/วันโดย และโครงการพัฒนาดอยตุง ประมาณ 2 ตัน/วัน 

ประมาณแหลงกําเนิดขยะมูลฝอยท่ีเขาระบบฯ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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ตารางท่ี 4-25 แหลงกําเนิดมลพิษในชุมชนเทศบาลตําบลหวยไคร 

ลําดับท่ี กิจกรรมหลัก จํานวน (แหง) 

1 ตลาด 1 

2 โรงแรม 2 

3 โรงพยาบาล 1 

4 รานอาหาร 8 

5 โรงงาน 1 

6 หมูบานจัดสรร - 

7 หนวยงานราชการ/เอกชน 6 

8 หางสรรพสินคา - 

9 อ่ืน ๆ (ระบุ            )  

ขอมูล ณ เดือน………พฤษภาคม……. ป พ.ศ……2558………. 

(2) ขอมูลดานนโยบาย 

 เทศบาลตําบลหวยไคร มีนโยบายในการจัดการสิ่งแวดลอมจากฝายบริหารและถือวาเปนสวนหนึ่ง

ของนโยบายหนวยงาน โดยมีการออกเทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ป 2543  

แตยังไมมีการจัดตั้งคณะทํางานคณะกรรมการดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีชัดเจน ยังใชผังโครงสราง

ของหนวยงานปจจุบันภายใตกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมในการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบดูแล 

 สวนระบบขอมูลในการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลหวยไคร ยังไมมีการจัดทําระบบขอมูลท้ัง

ดานเทคนิค บุคลากร แตมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการขยะมูลฝอยบรรจุในเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจายประปงบประมาณ 2558 สวนการเก็บคาบริการในการกําจัดขยะมูลฝอย เทศบาล

ตําบลหวยไครไดออกขอบัญญัติเทศบัญญัติจัดเก็บคาบริการในการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยในอัตรา 20 

บาท/ครัวเรือน/เดือน  

 

(3) ขอมูลดานเทคนิค 
(3.1) ระบบเก็บขนและรวบรวมขยะมูลฝอย 
เทศบาลตําบลหวยไครดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยเอง โดยดําเนินการเก็บขนทุกวัน ดวยรถเก็บขน

ของเทศบาลฯ จํานวน 2 คัน  ครอบคลุมในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลฯท้ังหมด 4.02 ตร.กม. และรถเก็บขนขยะมูล

ฝอยของหนวยงานท่ีดําเนินการรวมกําจัดขยะมูลฝอย จํานวน 2 คัน ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้  

 

 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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ตารางท่ี 4-26 ขอมูลรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลตําบลหวยไคร และหนวยงานท่ีรวมท้ิง 

ลําดับ ประเภท ขนาด  

(ลบ.ม.) 

ทะเบียนรถ ปท่ีไดมา สภาพรถ 

1 รถบรรทุกเททาย 15 80-9927 2536 ใชงานได 

2 รถบรรทุกเททาย 12 80-9469 2539 ใชงานได 

3 รถอัดทาย 10  2558 ใชงานได 

4 รถบรรทุกเททาย 

อบต.แมฟาหลวง 

10   ใชงานได 

5 รถบรรทุกเททาย 

โครงการพัฒนาดอยตุง 

12   ใชงานได 

 
(3.2) ระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลหวยไคร เปดดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย ต้ังแตป พ.ศ.

2541 โดยมีพ้ืนท่ีดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย พ้ืนท่ีรวมประมาณ 67 ไร ปจจุบันดําเนินการโดยกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขาระบบฯ ประมาณ 10 ตัน/วัน ท่ีมาจาก 3 หนวยงาน
ไดแก เทศบาลตําบลหวย อบต.แมฟาหลวง และโครงการพัฒนาดอยตุง จัดการดวยวิธีการฝงกลบแบบถูกหลัก
สุขาภิบาลอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน ในพ้ืนท่ีสถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยประกอบดวย  

ตารางท่ี 4-27 องคประกอบระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลหวยไคร 

ลําดับ องคประกอบ 
1 อาคารสํานักงาน 
2 อาคารจอดรถและโรงซอมบํารุง 
3 อาคารปอมยาม 
4 บอฝงกลบ จํานวน 1 บอ    
5 บอบําบัดน้ําเสีย จํานวน 4 บอ 
6 บอสังเกตการณ จํานวน 3 บอ 

 

องคประกอบของระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลหวยไคร ปจจุบันยังขาดอุปกรณเครื่องชั่ง

น้ําหนักขยะมูลฝอย ซ่ึงไมมีตั้งแตเริ่มดําเนินการโครงการ ปจจุบันคํานวณปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขาระบบดวย

วิธีการ ประมาณการจากความจุของรถเก็บขนขยะมูลฝอย 

ดานการรวมกลุมพ้ืนท่ีเพ่ือการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตําบลหวยไคร จังหวัดเชียงราย จัดตั้ง

ระบบฝงกลบขยะมูลฝอยแบบถูกสุขลักษณะ โดยมีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 1 แหง และมี

หนวยงานราชการ จํานวน 1 แหง ท่ีไดรวมกําจัดขยะมูลฝอยดวย ดังนี้ 

 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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ตารางท่ี 4-28 หนวยงานท่ีรวมกําจัดขยะมูลฝอยรวมกับเทศบาลตําบลหวยไคร 

อปท. / หนวยงานราชการท่ีเขารวมปจจุบัน อปท. หลัก 
ปริมาณขยะท่ีนํามากําจัด 

(ตัน/วัน) 

เทศบาลตําบลหวยไคร เทศบาลตําบลหวยไคร 4 

องคการบริหารสวนตําบลแมฟาหลวง 4 

โครงการพัฒนาดอยตุง 2 

 

 
(3.3) การติดตามตรวจสอบ 
จากผลการติดตามตรวจสอบระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลหวยไคร โดยการใชแบบ

ประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝงกลบภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใน
ระดับจังหวัด ผลการประเมินดังนี้ 
ตารางท่ี 4-29 สรุปผลการประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลหวยไคร 

 

ปจจัยการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1. ผลการประเมินดานนโยบาย 26 20 

2. ผลการประเมินดานเทคนิค 42 36 

3. ผลการประเมินดานบริหารจัดการ 34 14 

4. ผลการประเมินดานการประชาสัมพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน 22 15 

รวม 124 85 

 

รอยละของคะแนน = คะแนนท่ีไดx100    =  85x100  = 68.55 
     คะแนนเต็ม        124 
 
สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกวารอยละ  80 อยูในเกณฑดี 
 คะแนนรวมอยูระหวางรอยละ   60-80 อยูในเกณฑพอใช 

 คะแนนรวมนอยกวารอยละ  60 อยูในเกณฑตองปรับปรุง 

 จากการสํารวจและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝงกลบเทศบาลตําบลหวยไคร คาคะแนน
ท่ีไดเทากับ 68.55 ดังนั้นสรุปผลการประเมินอยูในเกณฑพอใช 

 
 
 
 

 
 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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ปายบริเวณทางเขาโครงการ บอฝงกลบขยะมูลฝอย 

อาคารเก็บเครื่องจักร บริเวณพ้ืนท่ีคดัแยกขยะของโครงการพัฒนาดอยตุง 

รูปท่ี 4-14 บริเวณพ้ืนท่ีระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตําบลหวยไคร 

ถนนทางเขาโครงการ อาคารเก็บรวบรวมขยะอันตราย 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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(4)  ขอมูลดานการบริหารจัดการ  
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝงกลบเทศบาลตําบลหวยไครบริหารจัดการเอง โดยกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม โดยกําหนดบุคลากรผูรับผิดชอบตามผังบุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   แตมาตรการ

ดานการตรวจสอบขยะมูลฝอย ตรวจสอบน้ําหนัก ยังไมมีการดําเนินการ เนื่องจากในระบบฯไมมีเครื่องชั่ง

น้ําหนัก จึงคํานวณปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขาระบบดวยวิธีการประมาณการจากความจุของรถเก็บขนขยะมูล

ฝอย มีขยะมูลฝอยท่ีเขาระบบประมาณ 10 ตัน/วัน ดําเนินการฝงกลบขยะมูลฝอยรายวัน ปจจุบันฝงกลบใน

ชั้นท่ี 4 โดยการเสริมคันดินรอบบอ เนื่องจากระบบออกแบบไวจํานวน 3 ชั้น ความสูงของแตละชั้น 2 เมตร 

แตเนื่องจากปริมาณขยะท่ีมีจํานวนมากข้ึนทําใหบอฝงกลบเต็มเร็วกวาคาท่ีออกแบบไว (ออกแบบไวดําเนินการ

ได 25 ป คือ ถึงปพ.ศ.2565) ซ่ึงในบอฝงกลบชั้นท่ี 4 ไดดําเนินการฝงกลบไปแลวประมาณ 3 ใน 4 ของ

พ้ืนท่ีฝงกลบชั้นท่ี 4  

การดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตําบลหวยไคร  ไมเคยไดรับการรองเรียนแตอยางใด ไม

จะเปนปญหาดานกลิ่น ฝุนละออง ขยะปลิว แมลงวัน และอ่ืนๆ อยางไรก็ตาม ยังไมเคยเก็บตัวอยางน้ําจากบอ

สังเกตการณ และบอบําบัดน้ําเสีย เนื่องจากไมมีน้ําเสียออกจากระบบ 

(5) ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
 เทศบาลตําบลหวยไคร ไดดําเนินการเพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยฝงกลบ โดยใหประชาชนเขามามีสวน

รวมในการจัดการในการคัดแยกขยะจากครัวเรือน โดยจัดใหมีถังขยะแบบแยกสี 3 ประเภท คือ ถังสีเขียว 
สําหรับท้ิงขยะเปยก ถังสีแดง สําหรับท้ิงขยะอันตราย และถังสีเหลือง สําหรับท้ิงขยะรีไซเคิล ตามจุดสําคัญตางๆ 
เชนโรงเรียน วัด และตามจุดของแตละหมูบาน รวมถึงมีการประชาสัมพันธดานการจัดการขยะมูลฝอยผานสื่อ
ประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ เชน แผนพับประชาสัมพันธ, เสียงตามสายหมูบาน, และการจัดนิทรรศการตาม
งานสําคัญตางๆ อยางตอเนื่อง  

 

(6)  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
(6.1) เทศบาลตําบลหวยไครขาดเครื่องชั่งน้ําหนักขยะมูลฝอย ทําใหการคาดคะเนปริมาณขยะมูลฝอย

ท่ีปจจุบันคํานวณจากจํานวนเท่ียวรถท่ีเก็บขนขยะมูลฝอย อาจจะไมมีความแมนยํา เห็นควรใหทางเทศบาลฯ
ดําเนินการจัดหาใหมีเครื่องชั่งน้ําหนักขยะมูลฝอย เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมท่ีจะรองรับปริมาณขยะท่ีอาจ
เพ่ิมข้ึนในอนาคต 

(6.2)  ปจจุบันเทศบาลตําบลหวยไครไดทําการเสริมคันดินรอบบอ เพ่ือทําการฝงกลบในชั้นท่ี 4 

เนื่องจากมีปริมาณของขยะเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงมาจากประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึน และมีนักทองเท่ียวท่ีเขามาทองเท่ียว

ในชวงฤดูการทองเท่ียว ทําใหบอฝงกลบท่ีเดิมออกแบบไว 3 ชั้น เต็มเร็วกวาระยะเวลาท่ีออกแบบไว และใช

พ้ืนท่ีฝงกลบไปแลวประมาณ 3 ใน 4 ของพ้ืนท่ีฝงกลบชั้นท่ี 4 ซ่ึงทางเทศบาลวางแผนในการจัดการขยะมูลฝอย

ในอนาคตกรณีบอฝงกลบเต็ม 2 ประเด็น คือ (1) นําขยะมูลฝอยไปกําจัดรวมกับศูนยกําจัดขยะมูลฝอยของ

เทศบาลตําบลแมสาย ซ่ึงไดทําบันทึกขอตกลงไวอยูแลว (2) ของบเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงาน จาก

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผานแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ

จังหวัด จังหวัดเชียงใหมในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 เพ่ือทําการเปดบอฝงกลบใหม 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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4.4 จังหวัดแมฮองสอน 
4.4.1 โครงการระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝงกลบ 

   เจาของโครงการ เทศบาลเมืองแมฮองสอน 

(1) ขอมูลท่ัวไป  

(1.1) ความเปนมา 
ทม.แมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน ดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝงกลบอยางถูกหลัก

สุขาภิบาล โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ตั้งแตป พ.ศ. 2544 - 2545 รวมวงเงินท้ังสิ้น 26.49 ลาน

บาท ประกอบไปดวย  

ตารางท่ี 4-30  การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแมฮองสอน 

ลําดับ
ท่ี 

ปงบ 
ประมาณ 

พ.ศ. 
แหลงงบประมาณ 

วงเงิน  
(บาท) 

รายละเอียดโครงการ 

1 2544-
2545 

กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

26,490,000 กอสรางระบบกําจัดขยะมูลฝอย 

(1.2) ท่ีตั้งโครงการ 
สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย มีสถานท่ีตั้งระบบกําจัดขยะอยูท่ี บานหวยคลี่ หมูท่ี 3 ตําบลผาบอง 

อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน มีพ้ืนท่ีกําจัดขยะท้ังหมด 41 ไร อยูในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลผา
บอง ไดรับการอนุมัติใหใชพ้ืนท่ีจากกรมปาไม (เดิม) กระทรวงเกษตร โดยมีระยะทางจากสถานีขนถายขยะไปท่ี
สถานท่ีท้ิงขยะปจจุบัน 17 กิโลเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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รูปท่ี 4.15 แผนท่ีแสดงขอบเขตการปกครอง และพ้ืนท่ีบรกิารเก็บขนขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองแมฮองสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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รูปท่ี 4.16 แผนท่ีแสดงท่ีตั้งระบบและการใชประโยชนท่ีดินในรัศมี 1 กิโลเมตร 

บริเวณบอฝงกลบขยะ ทม.แมฮองสอน 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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รูปท่ี 4-17 ผังบริเวณ (Layout) ภายในโครงการ ทม.แมฮองสอน 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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(1.3) พ้ืนท่ีใหบริการ และแหลงกําเนิดมลพิษ 
สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย ทม.แมฮองสอน มีพ้ืนท่ี 41 ไร 1 งาน 16 ตารางวา เปดดําเนินการ

จัดการขยะมูลฝอย ตั้งแตป พ.ศ.2546  โดยเทศบาลฯ ไดดําเนินการจัดเก็บขยะมูลฝอยครอบคลุมในพ้ืนท่ีเขต

เทศบาลเมืองแมฮองสอนท้ังหมด 6 ตร.กม. และพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลผาบอง ตามบันทึกขอตกลงท่ี

ไดทํารวมกัน ระบุใหเทศบาลเมืองแมฮองสอนตองดําเนินการเก็บขนและกําจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีองคการ

บริหารสวนตําบลผาบองดวย เนื่องจากพ้ืนท่ีบอฝงกลบฯอยูในพ้ืนท่ีเขตขององคการบริหารสวนตําบลผาบอง 

ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขาระบบ 12 ตัน/วัน แยกเปนเทศบาลเมืองแมฮองสอน ประมาณ 10 ตัน/วัน และ

องคการบริหารสวนตําบลผาบอง ประมาณ 2 ตัน/วันโดยประมาณแหลงกําเนิดขยะมูลฝอยท่ีเขาระบบฯ ดังนี้ 

ตารางท่ี 4-31 แหลงกําเนิดขยะมูลฝอยท่ีเขาระบบกําจัดขยะมูลฝอย ทม.แมฮองสอน 

ลําดับท่ี กิจกรรมหลัก จํานวน (แหง) 

1 ตลาด 1 

2 โรงแรม 6 

3 โรงพยาบาล 1 

4 รานอาหาร 195 

5 โรงงาน 5 

6 หมูบานจัดสรร - 

7 หนวยงานราชการ/เอกชน 38 

8 หางสรรพสินคา 3 

9 อ่ืน ๆ (ระบุ วัด/โรงเรียน) 15 

ขอมูล ณ เดือน………เมษายน……. ป พ.ศ……2558………. 

 

(2) ขอมูลดานนโยบาย 

 เทศบาลเมืองแมฮองสอน มีนโยบายในการจัดการสิ่งแวดลอมจากฝายบริหารและถือวาเปนสวนหนึ่ง

ของนโยบายหนวยงาน โดยกําหนดเปนยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอมตามนโยบายท่ีไดแถลงไวตอสภาของ

นายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน ซ่ึงนโยบายดังกลาวจะสอดคลองกับนโยบายของจังหวัดดานการจัดการขยะ

มูลฝอย และนโยบายรัฐบาลแผนแมบทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ท่ีมีการแปลงแปลง

นโยบายไปสูการปฏิบัติโดยการจัดทําแผนงาน มาตรการโครงการท่ีเก่ียวของ  แตยังไมมีการจัดต้ังคณะทํางาน

คณะกรรมการดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีชัดเจน ยังใชผังโครงสรางของหนวยงานปจจุบันภายใตกอง

สาธารณสุขและสิ่งแวดลอมในการมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบดูแล 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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 สวนระบบขอมูลในการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองแมฮองสอน ไดจัดทําระบบขอมูลท้ังดาน

เทคนิค บุคลากรและงบประมาณ ดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และมีการจัดทํารายงานสรุปผลการ

บริหารจัดการขยะมูลฝอยไวใชเปนฐานขอมูลตอไป พรอมท้ังมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายในการ

จัดการขยะมูลฝอย สวนการเก็บคาบริการในการเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองแมฮองสอนไดออก

ขอบัญญัติเทศบัญญัติจัดเก็บคาบริการในการเก็บขนขยะมูลฝอยในอัตรา 20 บาท/ครัวเรือน/เดือน  

(3) ขอมูลดานเทคนิค 
(3.1) ระบบเก็บขนและรวบรวมขยะมูลฝอย 
เทศบาลเมืองแมฮองสอนดําเนินการเก็บขนขยะมูลฝอยเองและวาจางเอกชนรวมเก็บขน คือ หจก.

ตระกูลสืบ ในอัตราจาง 127 บาท/ลบ.ม. ดําเนินการเก็บขนทุกวัน ดวยรถเก็บขนของเทศบาลจํานวน 6 คัน 

ครอบคลุมในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองแมฮองสอนท้ังหมด 6 ตร.กม. และพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลผาบอง 

โดยมีระยะทางการเก็บขนถึงโครงการประมาณ 17 กิโลเมตร ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้  

ตารางท่ี 4-32 ขอมูลรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองแมฮองสอน 

ลําดับ ประเภท ขนาด  

(ลบ.ม.) 

ทะเบียนรถ ปท่ีไดมา สภาพรถ 

1 รถขยะ ชนิดอัดทาย 12 80-1387 2542 ใชงานได 

2 รถขยะ ชนิดอัดทาย 12 80-1014 2549 ใชงานได 

3 รถขยะ ชนิดอัดทาย 12 80-1986 2558 ใชงานได 

4 รถขยะ แบบเปดขางเททาย 10 80-1136 2542 ใชงานได 

5 รถขยะ แบบเปดขางเททาย 4 80-1013 2542 ใชงานได 

6 รถขยะ แบบเปดขางเททาย 4 80-1581 2552 ใชงานได 

7 รถขยะ แบบเปดขางเททาย 4 80-1922 2557 ใชงานได 

 
 
(3.2) ระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองแมฮองสอน เปดดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย ต้ังแตป พ.ศ.

2546 โดยมีพ้ืนท่ีดําเนินการจัดการขยะมูลฝอย พ้ืนท่ีรวมประมาณ 41ไร ปจจุบันดําเนินการโดยกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขาระบบฯ ประมาณ 12 ตัน/วัน ท่ีมาจาก ทม.แมฮองสอน 
ประมาณ 10 ตัน/วัน และ อบต.ผาบอง ประมาณ 2 ตัน/วัน ดําเนินการอัดดวยรถอัด และฝงกลบขยะดวยดิน
ท่ีบอขยะทุกวัน  

 

 

 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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ตารางท่ี 4-33 องคประกอบระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองแมฮองสอน 

ลําดับ องคประกอบ รายละเอียดการดําเนนิงาน 
1 อาคารสํานักงาน โรงจอดรถ  
2 บอฝงกลบมูลฝอย บอฝงกลบ 2บอ  

บอท่ี 1 ปริมาตรขยะมูลฝอยรวมท้ังสิ้น 
48,911.35 ลูกบาศกเมตร  
คาท่ีออกแบบไวบดอัด 3 ชั้น  
บอท่ี 2 ปริมาตรขยะมูลฝอยรวมท้ังสิ้น 
1,780.29 ลูกบาศกเมตร  
คาท่ีออกแบบไวบดอัด 7 ชั้น  

3 บอบําบัดน้ําเสีย จํานวน 5 บอเปนระบบบอผึ่ง ประกอบดวย 
-บอหมัก จํานวน 3 บอ 
-บอผึ่ง จํานวน 2 บอ 

 
 

(3.3)  การติดตามตรวจสอบ 
จากผลการติดตามตรวจสอบระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองแมฮองสอน โดยการใชแบบ

ประเมินระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝงกลบภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใน
ระดับจังหวัด ผลการประเมินดังนี้ 
ตารางท่ี 4-34 ผลการประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองแมฮองสอน 

 

ปจจัยการประเมนิ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได 

1. ผลการประเมินดานนโยบาย 26 26 

2. ผลการประเมินดานเทคนิค 42 34 

3. ผลการประเมินดานบริหารจัดการ 34 19 

4. ผลการประเมินดานการประชาสัมพนัธ และการมีสวนรวมของประชาชน 22 19 

รวม 124 98 

 

รอยละของคะแนน = คะแนนท่ีไดx100    =  98x100  = 79.03 
      คะแนนเต็ม     124 

 
สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกวารอยละ  80 อยูในเกณฑดี 
 คะแนนรวมอยูระหวางรอยละ   60-80 อยูในเกณฑพอใช 
 คะแนนรวมนอยกวารอยละ  60 อยูในเกณฑตองปรับปรุง 

 จากการสํารวจและประเมินระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝงกลบเทศบาลเมืองแมฮองสอน คาคะแนน
ท่ีไดเทากับ 79.03 ดังนั้นสรุปผลการประเมินอยูในเกณฑพอใช 
 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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บอฝงกลบเทศบาลเมืองแมฮองสอน บอฝงกลบเทศบาลเมืองแมฮองสอน 

 

อาคารเก็บรวบรวมขยะอันตราย ระบบบําบัดนํ้าเสียในโครงการ 

อาคารเก็บเครื่องจักร บริเวณศูนยแลกเปลี่ยนเรียนรูขยะเปนปุย 

รูปท่ี 4-18 บริเวณพ้ืนท่ีบอฝงกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองแมฮองสอน 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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(4) ขอมูลดานการบริหารจัดการ  
ระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบฝงกลบเทศบาลเมืองแมฮองสอนบริหารจัดการเอง โดยกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม โดยกําหนดบุคลากรผูรับผิดชอบตามผังบุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่ งแวดลอม             

แตมาตรการดานการตรวจสอบขยะมูลฝอย ตรวจสอบน้ําหนัก ยังไมมีการดําเนินการ เนื่องจากระบบฯไมมี

เครื่องชั่งน้ําหนัก การคํานวณปริมาณขยะมูลฝอยโดยคํานวณจากเท่ียวรถของการเก็บขนในแตละวัน ปจจุบัน

ดําเนินการฝงกลบขยะมูลฝอยรายวนั โดยการทดลองขุดบอฝงกลบเดิมท่ีเต็มแลวเพ่ือใชเปนฝงกลบขยะมูลฝอย

ใหม และทําการวางแนวทอระบายแกสเพ่ิมเติม เนื่องจากพ้ืนท่ีบอฝงกลบเต็มแลวท้ัง 2 บอ  

ดานคุณภาพสิ่งแวดลอม เทศบาลเมืองแมฮองสอนไมไดมีการควบคุมและเฝาระวังน้ําเสียจากน้ําชะ

ขยะมูลฝอยในระบบบําบัดน้ําเสีย เนื่องจากไมมีน้ําเสียจากบอฝงกลบขยะมูลฝอยเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย ซ่ึง

การดําเนินงานท่ีผานมามีปญหาเรื่องรองเรียน ดังนี้ 

ตารางท่ี 4-35 เรื่องรองเรียนระบบกําจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองแมฮองสอน 

เดือน/
พ.ศ. 

ผูรองเรียน ประเด็นรองเรียน การแกไขปญหา 
 

ม.ค.57 อบต.ผาบอง ทม.แมฮองสอนไมทําตามขอตกลง 16 ขอ  ดําเนินการแกไขตามขอตกลง 
พ.ย.57 อบต.ผาบอง ทม.แมฮองสอนไมทําตามขอตกลง 16 ขอ  ดําเนินการแกไขตามขอตกลง 
ก.พ.58 อบต.ผาบอง ทม.แมฮองสอนไมทําตามขอตกลง 16 ขอ  ดําเนินการแกไขตามขอตกลง 

 
(5) ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 

 เทศบาลเมืองแมฮองสอน มีการประชาสัมพันธดานการจัดการขยะมูลฝอยอยางตอเนื่อง ไดแก การ
ประชาสัมพันธผานการอบรมการคัดแยกขยะ การประชาสัมพันธผานเสียงตามสายชุมชน และการใชรถ
ประชาสัมพันธ จึงทําใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชนดานการจัดการขยะมูลฝอย โดยประชาชนจะทําการ
คัดแยกขยะอินทรียหรือขยะเปยกออกจากขยะท่ัวไปเพ่ือใหเทศบาลฯนําไปทําปุยหมัก โดยมีศูนยแลกเปลี่ยน
เรียนรูขยะเปนปุยบริเวณสุสานเทศบาลเมืองแมฮองสอน และประชาชนใหความรวมมือจายคาธรรมเนียมการ
กําจัดขยะมูลฝอยทุกครัวเรือน รวมถึงรณรงคการใชถุงผาและตะกราในการจายตลาดแทนการใชถุงพลาสติก  

 

(6) ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
(6.1) ปจจุบันเทศบาลเมืองแมฮองสอนขาดเครื่องชั่งน้ําหนักขยะมูลฝอย ทําใหการคาดคะเนปริมาณ

ขยะมูลฝอยท่ีปจจุบันคํานวณจากจํานวนเท่ียวรถท่ีเก็บขนขยะมูลฝอย อาจจะไมมีความแมนยํา เห็นควรใหทาง
เทศบาลฯดําเนินการจัดหาใหมีเครื่องชั่งน้ําหนักขยะมูลฝอย เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมท่ีจะรองรับปริมาณ
ขยะท่ีอาจเพ่ิมข้ึนในอนาคต 

(6.1) จากการลงพ้ืนท่ีบริเวณบอฝงกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองแมฮองสอน พบวายังมีเศษขยะ
ปลิวอยูท่ัวบริเวณบอฝงกลบ เนื่องจากปริมาณดินท่ีใชกลบทับนอย และยังเหลือขยะบางสวนท่ียังไมถูกกลบทับ
ดวยดิน เห็นควรใหทางเทศบาลฯดําเนินการกลบทับดวยดินทุกวันตามการออกแบบไวของบอฝงกลบท่ีถูกตอง
ตามหลักสุขาภิบาล 
 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอย ปงบประมาณ 2559 
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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บทท่ี 5 บทวิเคราะหการจัดการน้ําเสียชุมชนและขยะมูลฝอยรายจังหวัด 

การจัดการน้ําเสียชุมชนและขยะมูลฝอยในแตละจังหวัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานสิ่งแวดลอม

ภาคท่ี 1 เชียงใหม สามารถแยกวิเคราะหรายจังหวัดได ดังนี้ 

จังหวัดเชียงใหม 

(1) การจัดการขยะมูลฝอย 

จังหวัดเชียงใหมมีโครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จํานวน 2 แหง คือ เทศบาลตําบล

เวียงฝาง และองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมท่ีปจจุบันหยุดการดําเนินงาน เนื่องจากประเด็นรองเรียน

จากชุมชนใกลเคียงบอขยะ จึงไมสามารถนําขยะเขามาดําเนินการกําจัดได ซ่ึงประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะ

ขององคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมสามารถรองรับขยะไดจํานวน 300 ตัน/วัน และมีสถานีขนถายขยะ

มูลฝอยจํานวน 1 แหง คือเทศบาลนครเชียงใหม ท่ีสามารถรองรับขยะมูลฝอยไดปริมาณ 500 ตัน/วัน  

ท้ังนี้ หากพิจารณาผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใน

ระดับจังหวัด ในดานตางๆ  สามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้  

1. ดานนโยบาย  ระบบกําจัดขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม ท้ัง 3 แหง มีการกําหนดนโยบาย

จากฝายบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆท้ังในดานการบริหารงาน และงบประมาณอยางชัดเจน 

ยกเวนองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมท่ีจําเปนตองหาวิธีการใหระบบฯสามารถเปดดําเนินงานได  

2. ดานเทคนิค  จากผลการติดตามตรวจสอบระบบกําจัดขยะมูลฝอยและสถานีขนถายขยะมูลฝอย

ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหมท้ัง 3 แหง ผลการประเมินอยูในระดับพอใช ท้ังนี้ถือวาระบบการกําจัดขยะมูลฝอยท่ีใช

ถือเปนระบบท่ีมีประสิทธิภาพและถูกตองตามหลักสุขาภิบาล 

3. ดานการบริหารจัดการ องคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ัง 3 แหง มีการแตงต้ังคณะทํางานและ
มอบหมายใหกองชางสุขาภิบาลเปนผูรับผิดชอบอยางชัดเจน ซ่ึงในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 2 แหงท่ีเปดดําเนินการ ไดวาจางบริษัทเอกชนเปนผูบริหารจัดการ โดยเทศบาลตําบลเวียงฝาง ได
วาจางบริษัท บริษัท เวสท ยูทิไลท จํากัด เขามาบริหารจัดการในระบบกําจัดขยะมูลฝอย แตในดานการเก็บขน
รวบรวมเทศบาลตําบลเวียงฝางเปนผูดําเนินการเอง และเทศบาลนครเชียงใหม ไดวาจางบริษัท เชียงใหมริม
ดอย เปนผูดําเนินการเก็บขน และนําไปกําจัดท่ี อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม โดยบริษัทธเนศการกอสราง ท้ังนี้
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 2 แหงไดออกขอบัญญัติคาธรรมเนียมการเก็บขนและการกําจัด และไดรับความ
รวมมือจากประชาชนในการจายคาธรรมเนียมดังกลาว 

4. ดานประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน  การประชาสัมพันธขอมูลเก่ียวกับดาน

การจัดการขยะมูลฝอยยังไมครอบคลุมในทุกพ้ืนท่ี เทศบาลตําบลเวียงฝางยังขาดการดําเนินกิจกรรมดานการมี

สวนรวมจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เนื่องจากการดําเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอยแบงหนาท่ีรับผิดชอบ 

โดยกองชางสุขาภิบาลรับผิดชอบงานเก็บขนและกําจัด สวนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมรับผิดชอบงาน

ประชาสัมพันธ  ซ่ึงไมไดวางแผนการดําเนินงานรวมกันอยางตอเนื่อง  

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอยปงบประมาณ 2559  
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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ดังนั้น ผลการประเมินระบบการกําจดัขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม  ขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 2 แหงท่ีเปดดําเนินการ คือ เทศบาลตําบลเวียงฝาง  และเทศบาลนครเชียงใหม อยูในเกณฑพอใช 

สวนองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหมหยุดดําเนินการชั่วคราว 

(2) การจัดการน้ําเสียชุมชน 

จังหวัดเชียงใหมมีโครงการระบบบําบัดน้ําเสียจํานวน ๑ โครงการ คือระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอเติม

อากาศ (Aerated Lagoons) ของเทศบาลนครเชียงใหม มีประสิทธิภาพการบริการจัดการน้ําเสีย รอยละ 70     

ของพ้ืนท่ีการปกครองท้ังหมด และรวบรวมน้ําเสียเขาระบบไดเพียง รอยละ ๑๕.๔๕ ของความสามารถในการ

รองรับน้ําเสียตามท่ีออกแบบไว ปจจุบันบริหารจัดการโดยองคการจัดการน้ําเสีย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนหนวยงานเฉพาะดานการบําบัดน้ําเสียชุมชน ท้ังนี้เทศบาลนครเชียงใหมมีแผนจะ

ดําเนินโครงการขยายแนวเสนทอรับน้ําเสียใหครอบคลุมเขตเทศบาลท้ังหมด 

ท้ังนี้ หากพิจารณาการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใน

ระดับจังหวัด ในดานตางๆ  สามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้  

1. ดานนโยบาย  ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครเชียงใหมมีผลการดําเนินงาน  ในดาน

นโยบายอยูในเกณฑดี  แตยังขาดการออกเทศบัญญัติในการจัดเก็บคาบริการการจัดการน้ําเสียชุมชน ซ่ึงได

ทําการศึกษาเพ่ือกําหนดอัตราคาบําบัดน้ําเสียชุมชนไวแลว 

2. ดานเทคนิค  มีผลการดําเนินงานอยูในเกณฑดี  แตอยางไรก็ตามปจจุบันยังคงมีปริมาณน้ําเสียท่ี

เขาระบบรวบรวมและระบบบําบัดนอยกวาปริมาณน้ําท่ีไดทําการออกแบบไว ซ่ึงทําใหระบบทํางานไดไมเต็ม

ประสิทธิภาพ   

3. ดานการบริหารจัดการ มีผลการดําเนินงานอยูในเกณฑดี แตเนื่องจากปญหาของทอรวบรวมท่ีไม

ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมดท่ีไดออกแบบไว ทําใหสัดสวนของพ้ืนท่ีใหบริการตอพ้ืนท่ีท่ีไดออกแบบไวลดลง 

เชนเดียวกันกับสัดสวนของปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบตอปริมารณน้ําเสียท่ีไดออกแบบไวก็ลดลงดวย  

4. ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน   อยูในเกณฑคอนขางดี เนื่องจากมี

การสงเสริมใหมีการกอสรางทอเชื่อมรับน้ําเสียจากอาคารบานเรือนเขาสูระบบรวบรวมท่ียังไมครอบคลุมพ้ืนท่ี

เทศบาลท้ังหมด  

 

จังหวัดลําพูน 

(๑) การจัดการขยะมูลฝอย 

จังหวัดลําพูนมีโครงการระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีไดรับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการเพ่ือการ

จัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด จํานวน ๑ โครงการ คือระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบเตาเผา 

เทศบาลเมืองลําพูน ท่ีไดรับงบประมาณป พ.ศ. ๒๕๔๒ ปจจุบันในสวนของเตาเผาหยุดเดินระบบ เนื่องจาก

ระบบเตาเผาชํารุด ผุกรอน จนไมสามารถดําเนินการตอได และเทศบาลฯไมมีงบประมาณซอมแซม  มีการใช

งานในสวนของอาคารคัดแยกในการใชเปนพ้ืนท่ีคัดแยกขยะรีไซเคิลและพักขยะเพ่ือรอขนถายไปกําจัดโดย

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอยปงบประมาณ 2559  
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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บริษัทเอกชนรับกําจัดโดยวิธีฝงกลบท่ีอําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม  ซ่ึงจะเห็นไดวาระบบกําจัดขยะดวยเตาเผา

ขยะในประเทศไทยยังไมเหมาะสมท่ีจะนํามาใชในการกําจัดขยะ เนื่องจากสวนมากประชาชนยังไมมีการคัด

แยกขยะประเภทท่ีสามารถนําไปเผาได ยังคงแยกเฉพาะขยะรีไซเคิล ออกเพ่ือนําไปขายเปนรายได และขยะ

อินทรียแยกออกเพ่ือนําทําปุย กรณีหลังนี้ยังมีนอยมาก ทําใหขยะของบานเรายังมีการปะปนกันอยู มีความชื้น

มาก สารอันตรายก็ยังพบปนเปอน ดังนั้น หากนําขยะเหลานี้เขาสูเตาเผาขยะ ความรอนไมพอท่ีใชในการเผา

ไหมแบบไมกอใหเกิดมลพิษ ทําใหเกิดการเผาไหมท่ีไมสมบูรณ ปลอยสารพิษออกสูบรรยากาศ และไมมีระบบ

การตรวจวัดมลพิษ ทําใหเกิดปญหาตอสุขภาพของประชาชนได 

(๒) การจัดการน้ําเสียชุมชน 

จังหวัดลําพูนมีโครงการระบบการจัดการน้ําเสียชุมชนท่ีไดรับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการเพ่ือ
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด จํานวน ๑ โครงการ คือ ระบบบําบัดน้ําเสียแบบเอสบีอาร ของ
เทศบาลเมืองลําพูน ซ่ึงเริ่มเดินระบบเม่ือป พ.ศ. 2546 มีประสิทธิภาพการบริการจัดการน้ําเสีย รอยละ ๑๐๐ 
ของพ้ืนท่ีการปกครองท้ังหมด และรวบรวมน้ําเสียเขาระบบไดถึง รอยละ ๑๐๐ ของความสามารถในการ
รองรับน้ําเสียตามท่ีออกแบบไว จึงถือวาระบบฯทํางานไดเต็มประสิทธิภาพท้ังในสวนของระบบรวบรวมน้ําเสีย
และระบบบําบัดน้ําเสีย มีผลการดําเนินงานอยูในเกณฑพอใช เนื่องจากขาการตรวจวิเคราะหคุณภาพ
สิ่งแวดลอม และขาดบุคลากรผูดูแลระบบอยางตอเนื่อง   

ท้ังนี้ หากพิจารณาผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใน

ระดับจังหวัด ในดานตางๆ  สามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้  

1. ดานนโยบาย  ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองลําพูน มีผลการดําเนินงานอยูในเกณฑ

ดี  แตยังขาดการออกเทศบัญญัติในการจัดเก็บคาบริการการจัดการน้ําเสียชุมชน  

2. ดานเทคนิค  มีผลการดําเนินงานอยูในเกณฑดี  แตควรปรับปรุงในสวนของการตรวจวัดคุณภาพ

น้ําท่ีควรทําใหครบทุกพารามิเตอรตามมาตรฐานควบคุมน้ําท้ิง และการตรวจสอบซอมบํารุงรักษาเครื่องสูบน้ํา  

การตรวจวัดความลึกควบคูไปกับการกําหนดใหมีแผนการขุดลอกบอ  

3. ดานการบริหารจัดการ มีผลการดําเนินงานอยูในเกณฑพอใช เนื่องจากไมมีการตรวจวัดคุณภาพ

สิ่งแวดลอม ท้ังท่ีมีหองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหน้ํา ณ ระบบบําบัดน้ําเสียฯ แตขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

อีกท้ังบุคลากรในการควบคุมดูแลระบบยังขาดผูเชี่ยวชาญ ดานประสิทธิภาพการใหบริการจัดการน้ําเสีย ได

รอยละ ๑๐๐ ของพ้ืนท่ีการปกครองท้ังหมด และรวบรวมน้ําเสียเขาระบบได รอยละ ๑๐๐ ของความสามารถ

ในการรองรับน้ําเสียตามท่ีออกแบบไว  

4. ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน   อยูในเกณฑพอใช เนื่องจากยังขาด

การสงเสริมใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมท้ังในรูปของคณะทํางาน กลุม องคกรหรือการจัดศูนยเรียนรูดาน

การจัดการน้ําเสียชุมชน   รวมท้ังการมีสวนรวมในรูปของการจายคาบริการบําบัดน้ําเสีย   ตลอดจนท้ังการ

ใหบริการประชาชนโดยการเชื่อทอรับน้ําเสียออกจากอาคารบานเรือนลงสูระบบรวบรวมท่ียังไมครอบคลุม 

 

 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอยปงบประมาณ 2559  
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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จังหวัดเชียงราย 

(๑) การจัดการขยะมูลฝอย 

จังหวัดเชียงรายมีการเกิดขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ีจังหวัดรวม 573 ตันตอวัน  โดยมีโครงการระบบ

กําจัดขยะมูลฝอยท่ีไดรับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

จํานวน ๓ โครงการ ไดแก ระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลนครเชียงราย รองรับขยะมูล

ฝอยท่ีเกิดข้ึนในเขตเทศบาลนครเชียงรายท้ังหมด และในเขต เทศบาลตําบลหวยสัก ซ่ึงมีจํานวน ๙๕ ตันตอวัน  

ระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลตําบลแมสาย รองรับขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีอําเภอ

แมสาย จากองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดมีการทําบันทึกขอตกลงรวมกัน รวมท้ังสิ้น ๙ แหง ซ่ึงมีปริมาณ

ขยะจํานวน ๖๓ ตันตอวัน ซ่ึงสูงเกินประสิทธิภาพของระบบท่ีรองรับขยะได ๕๐ ตันตอวัน และระบบการ

จัดการขยะมูลฝอยแบบฝงกลบ เทศบาลตําบลหวยไคร รองรับขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในเขตเทศบาลตําบลหวย

ไครท้ังหมด และจากหนวยงานท่ีไดมีการทําบันทึกขอตกลงรวมกัน อีก ๒ แหง ซ่ึงมีจํานวน 10 ตันตอวัน   

ท้ังนี้ หากพิจารณาผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใน

ระดับจังหวัด ในดานตางๆ  สามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้  

1. ดานนโยบาย  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท้ัง ๓ แหง มีผลการจัดการนโยบายอยูในเกณฑดี 

เนื่องจากผูบริหารท่ีเล็งเห็นความสําคัญดานการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมใหเกิดประสิทธิภาพ เทศบาลนคร

เชียงรายไดบริหารจัดการระบบกําจัดขยะมูลฝอย มีการกําหนดผูรับผิดชอบอยางชัดเจน จัดทําระบบขอมูลท้ัง

ดานเทคนิค บุคลากรและงบประมาณ ดานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ

เปนคาใชจายในการจัดการขยะมูลฝอย 

2. ดานเทคนิค  เทศบาลเมืองนครเชียงราย และเทศบาลตําบลแมสายมีผลการดําเนินงานดาน

เทคนิคอยูในเกณฑดี สวนเทศบาลตําบลหวยไครมีผลการทํางานอยูในเกณฑพอใช  เนื่องจากยังขาดระบบการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม  และประสิทธิภาพของบอฝงกลบซ่ึงเดิมออกแบบไว ๓ ชั้นจะสามารถใช

งานไดถึงป พ.ศ ๒๕๖๕ แตปจจุบันไดดําเนินการเสริมคันดินรอบบอฝงกลบเพ่ือทําการฝงกลบในชั้นท่ี ๔  และ

ใชพ้ืนท่ีฝงกลบในชั้นท่ี 4 ไปแลวประมาณ 3 ใน 4 ของพ้ืนท่ี 

3. ดานการบริหารจัดการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท้ัง ๓ แหง มีผลการจัดการนโยบายอยูใน

เกณฑพอใช เนื่องจากเทศบาลนครเชียงรายท่ีไดรับงบประมาณเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโดยสรางอาคารคัดแยก

ขยะแลวเสร็จตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๓ แตปจจุบันยังไมไดทําการเปดใชระบบคัดแยก จึงทําใหขยะท่ีเก็บขนได

ท้ังหมดตองนําไปฝงกลบ เทศบาลตําบลแมสาย มีปริมาณขยะท่ีเขาสูระบบสูงเกินประสิทธิภาพของระบบ ทํา

ใหพ้ืนท่ีอาคารคัดแยกและเครื่องจักรคัดแยกไมเพียงพอ รวมถึงอาคารหมักปุยท่ีไมสามารถรองรับปริมาณขยะ

อินทรียท้ังหมดได จึงตองทําการหมักปุยนอกอาคารโดยการกองกลางแจง จึงเกิดเรื่องรองเรียนในประเด็นของ

กลิ่นเหม็น  เทศบาลตําบลหวยไคร ไมมีอุปกรณชั่งน้ําหนัก จึงคํานวณปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเขาระบบดวย

วิธีการประมาณการจากความจุของรถเก็บขนขยะมูลฝอย    ท้ังยังขาดการตรวจวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม

ในระบบบําบัดน้ําเสีย และในบอสังเกตการณ 

  

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอยปงบประมาณ 2559  
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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4. ดานประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน  ผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบล

หวยไครอยูในเกณฑดี  เทศบาลตําบลหวยไครอยูในเกณฑพอใช ซ่ึงอาจเกิดจากขาดการเปดโอกาสให

ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ อาทิ การขาดผูแทนภาคประชาชนเขารวมเปนคณะกรรมการ

บริหารจัดการขยะมูลฝอย และขาดการสงเสริมใหมีการจัดตั้งกลุม ชมรม องคกร หรือศูนยเรียนรูดานการ

จัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี  

สวนเทศบาลนครเชียงรายมีผลการดําเนินงานอยูในเกณฑท่ีตองปรับปรุง เนื่องจากขาดการ

ประชาสัมพันธดานการจัดการขยะมูลฝอย ไมมีการดําเนินกิจกรรมดานการจัดการขยะมูลฝอย รวมถึงขาดการ

เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ 

 

(๒) การจัดการน้ําเสียชุมชน 

สําหรับระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย ท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงาน

เพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม ในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงรายมี ๒ โครงการ ไดแก ระบบบําบัดน้ําเสียแบบเติม

อากาศ เทศบาลนครเชียงราย ครอบคลุมพ้ืนท่ีใหบริการ ๑๐.๖๕ ตารางกิโลเมตร(พ้ืนท่ีเขตเทศบาลเดิม) หรือ

รอยละ ๑๗.๕๐ ของพ้ืนท่ีรวมเขตเทศบาลนครเชียงราย   และมีปริมาณน้ําเสียเขาระบบรอยละ ๓๗.๓๙ ของ

ความสามารถการบําบัดท่ีออกแบบไว โดยผลการประเมินระบบอยูในเกณฑดี สวนระบบบําบัดน้ําเสียแบบบึง

ประดิษฐ เทศบาลตําบลจันจวาท่ี รองรับน้ําเสียจากตัวอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลจันจวา ซ่ึงมีปริมาณน้ํา

เสียท่ีเขาระบบเพียง 1.81 ลูกบาศกเมตรตอวัน คิดเปนรอยละ 3.62 ของปริมาณท่ีออกแบบไว มีผลการ

ประเมินอยูในเกณฑตองปรับปรุง 

เม่ือพิจารณาการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ

จังหวัด ในดานตางๆ  สามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้ 

1. ดานนโยบาย  ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครเชียงราย มีผลการดําเนินงานในดาน
นโยบายอยู ในเกณฑดี  มีนโยบายดานการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมจากฝายบริหาร มีการแตงตั้ ง
คณะกรรมการหรือคณะทํางานรับผิดชอบดานการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชนอยางชัดเจน   ถึงแมยังไมมีการ
ออกเทศบัญญัติในการจัดเก็บคาบริการการจัดการน้ําเสียชุมชน สวนเทศบาลตําบลจันจวา มีผลการดําเนินงาน
ในดานนโยบายอยูในเกณฑดี เนื่องจากผูบริหารยังเล็งเห็นความสําคัญมีการจัดสรรงบประมาณในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป ถึงแมปริมาณน้ําเสียท่ีเขาสูระบบจะนอยมากเม่ือเทียบกับประสิทธิภาพ 

 
2. ดานเทคนิค  ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครเชียงราย มีผลการดําเนินงานในดาน

นโยบายอยูในเกณฑดี เนื่องจากมีหองปฏิบัติการของเทศบาลฯเองและมีแผนตรวจวิเคราะหพารามิเตอร

พ้ืนฐานอยางตอเนื่อง มีการดูแลภูมิทัศนรอบระบบท่ีอยางตอเนื่องซ่ึงปจจุบันใชเปนสถานท่ีออกกําลังกายของ

ประชาชน สวนเทศบาลตําบลจันจวา มีผลการดําเนินงานในดานนโยบายอยูในเกณฑพอใช เนื่องจากปริมาณ

น้ําเสียท่ีเขาสูระบบจะนอยมากเม่ือเทียบกับประสิทธิภาพ ไมมีระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชนเขาสูระบบบําบัดน้ํา

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอยปงบประมาณ 2559  
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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เสียฯ เนื่องจากชุมชนโดยรอบเปนชุมชนชนบทท่ีไมมีการระบายน้ําเสียออกสูแหลงน้ําภายนอก และพ้ืนท่ีเขต

เทศบาลฯกวางและชุมชนหางไกลกัน ทําใหยากตอการเดินระบบทอรวบรวมน้ําเสียเขาสูระบบฯ 

3. ดานการบริหารจัดการ  ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครเชียงราย มีผลการ

ดําเนินงานในดานนโยบายอยูในเกณฑดี เนื่องจาก ระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครเชียงรายควบคุมดําเนินงาน

ตามมาตรฐานคู มือระบบการจัดการน้ําเสียชุมชน (MSMS2008) ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตั้งแตป 2553 สวนเทศบาลตําบลจันจวามีผลการดําเนินงานอยูในเกณฑ

ตองปรับปรุง เนื่องจากขาดการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในรอบ 12 เดือน เพราะปริมาณน้ําเสียท่ีเขาสู

ระบบนอยมากจึงไมมีน้ําออกจากระบบ ไมสามารถเก็บตัวอยางน้ําเพ่ือสงตรวจวิเคราะหได  

4. ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน   ระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย

เทศบาลนครเชียงราย มีผลการดําเนินงานอยูในเกณฑพอใช ท่ีอาจยังตองมีการปรับปรุงในสวนของการเปด

โอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมท้ังในรูปของการรวมเปนคณะกรรมการ/คณะทํางานดานการจัดการน้ําเสีย

ชุมชน รวมบําบัดน้ําเสียเบื้องตนระดับครัวเรือน โดยการติดตั้งบอดักไขมันกอนเขาสูระบบรวบรวม และเชื่อม

ทอรับน้ําเสียจากอาคารบานเรือนลงสูระบบรวบรวมใหครอบคลุมพ้ืนท่ีเขตเทศบาลท้ังหมด สวนเทศบาลตําบล

จันจวามีผลการดําเนินงานอยูในเกณฑตองปรับปรุง เนื่องจากดวยบริบทของพ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลจันจวา 

ปญหาน้ําเสียถือวาเปนปญหาท่ียังไมมีความสําคัญ ชุมชนสามารถจัดการเองไดในพ้ืนท่ี ประชาชนจึงไมคอยเขา

มามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม แตทางเทศบาลดําเนินกิจกรรมดานระบบบําบัดน้ําเสีย ไดแก อบรมการทํา

บอดักไขมันในครัวเรือน  

 

จังหวัดแมฮองสอน 

จังหวัดแมฮองสอน มีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนการ

ปฏิบัติงานเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมเพียง ๑ แหง คือ ระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบฝงกลบอยาง

ถูกหลักสุขาภิบาล เทศบาลเมืองแมฮองสอน มีปริมาณขยะท่ีเขาระบบประมาณ ๑๒ ตันตอวัน จากพ้ืนท่ีเขต

เทศบาลเมืองแมฮองสอน และ อบต.ผาบอง ผลการประเมินระบบอยูในเกณฑพอใช 

เม่ือพิจารณาการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในระดับ

จังหวัด ในดานตางๆ  สามารถสรุปรายละเอียดไดดังนี้ 

1. ดานนโยบาย  ผลการดําเนินงานในดานนโยบายอยูในเกณฑดี  มีนโยบายดานการจัดการ

คุณภาพสิ่งแวดลอมจากฝายบริหาร มีการจัดสรรงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  มี

การออกขอบัญญัติเทศบัญญัติจัดเก็บคาบริการในการกําจัดขยะมูลฝอยในอัตรา 20 บาท/ครัวเรือน/เดือน  

2. ดานเทคนิค  ผลการดําเนินงานในดานนโยบายอยูในเกณฑพอใช  มีการเก็บขนขยะมูลฝอยได

ครอบคลุมเขตพ้ืนท่ีเทศบาลท้ังหมด แตยังขาดระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม การวางแผน

การฝงกลบ บดอัดและปดทับดวยดินปริมาณนอย ทําใหบริเวณบอฝงกลบมีเศษขยะปลิวอยูท่ัวบริเวณ  

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอยปงบประมาณ 2559  
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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3. ดานการบริหารจัดการ  ผลการดําเนินงานในดานนโยบายอยูในเกณฑตองปรับปรุง  พบวายังมี

เรื่องรองเรียนจากชุมชน และจาก อปท.เจาของพ้ืนท่ี 

4. ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน   ผลการดําเนินงานในดานนโยบายอยู

ในเกณฑดี เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ ในรูปแบบการเปนคณะกรรมการ และ

มีการรูปแบบการประชาสัมพันธดานการจัดการขยะหลากหลาย ไดแก การประชาสัมพันธผานการอบรมการ

คัดแยกขยะ การประชาสัมพันธผานเสียงตามสายชุมชน และการใชรถประชาสัมพันธ  

สําหรับระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย ท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานเพ่ือ

การจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน ไมมีโครงการดานระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 

 

 

 

 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอยปงบประมาณ 2559  
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 



หนา 6-1 

บทท่ี 6 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการจัดการน้ําเสียชุมชนและขยะมูลฝอย 

จากการติดตามประเมินผลการจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยชุมชน จํานวน 13 ระบบ ของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 9 แหง ซ่ึงประกอบดวยระบบกําจัดขยะมูลฝอย 8 ระบบ และระบบบําบัดน้ําเสีย 

5 ระบบ นั้น ในภาพรวมพบวา ระบบกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน ผลการประเมินอยูในเกณฑดี จํานวน 1 ระบบ 

ผลการประเมินอยูในเกณฑพอใช จํานวน 5 ระบบ และหยุดดําเนินงานจํานวน 2 ระบบ  

 สําหรับ ระบบบําบัดน้ําเสียสวนใหญอยูในเกณฑดีจํานวน 2 ระบบ อยูในเกณฑพอใช จํานวน 1 

ระบบ อยูในเกณฑตองปรับปรุงจํานวน 1 ระบบ และอยูระหวางดําเนินการกอสรางจํานวน 1 ระบบ ปญหา

ท่ีพบสวนใหญคือยังมีการใชงานไมเต็มประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบทอรวบรวมไมครอบคลุมพ้ืนท่ี

ท้ังหมด 

 โดยท้ังนี้ มีสาเหตุมาจาก 

1. องคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญยังขาดความพรอมดานการบริหารจัดการระบบ ท้ังดาน
เทคนิค วิชาการ งบประมาณ และบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถเฉพาะดานการจัดการน้ําเสียและขยะมูล
ฝอยชุมชน   

2. การออกเทศบัญญัติจัดเก็บคาธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสีย และการกําจัดขยะมูลฝอย ผูบริหาร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญเกรงวาหากมีการผลักดันเรื่องการออกเทศบัญญัติดังกลาวฯ จะสงผล
กระทบตอผลการเลือกตั้งของตนเองในสมัยตอไป องคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ัง 5 แหงท่ีมีระบบบําบัดน้ํา
เสีย จึงยังไมมีการดําเนินการจัดเก็บฯ มีเพียงเทศบาลนครเชียงใหมท่ีไดทําการศึกษาเพ่ือกําหนดอัตราคา
บําบัดน้ําเสียชุมชนไวแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ ดําเนินการเพียงใหการเผยแพรประชาสัมพันธ 
และใหขอมูลเบื้องตน เทานั้น อยางไรก็ตาม หนวยงานสวนกลางควรเขามามีบทบาท และเปนผูกําหนดให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมในการบําบัดน้ําเสียและกําจัดขยะมูลฝอยชุมชน 
เนื่องจาก ภาคประชาชนเห็นวา เปนกิจการสาธารณะท่ีหนวยงานสวนทองถ่ินตองใหบริการแกประชาชน  

3. ในดานการจัดการขยะมูลฝอย องคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญขาดการสงเสริมและ
รณรงคประชาสัมพันธการคัดแยกขยะท่ีตนทาง ทําใหปริมาณขยะท่ีเขาสูระบบกําจัดมีจํานวนมากกวาท่ี
คาดคะเนไวในการออกแบบระบบฯตั้งแตเริ่มดําเนินโครงการ  

6.1 ดานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 

 1) ประเด็นปญหา 

1. การจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินบางแหง ดําเนินการเฉพาะในพ้ืนท่ีของ

หนวยงานผูไดรับงบประมาณ และหนวยงานท่ีเปนพ้ืนท่ีดําเนินการเทานั้น ขาดการรวมกลุมการจัดการแบบ

รวมศูนย ซ่ึงบางแหงมีการจัดทําบันทึกขอตกลงรวมกันในพ้ืนท่ีแลวแตการดําเนินงานจริงไมสามารถทําได 

เนื่องจากปญหาประเด็นเรื่องรองเรียนจากชุมชน  

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอยปงบประมาณ 2559  
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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2. องคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญ จัดเก็บคาธรรมเนียมการจัดการขยะมูลฝอยไดเฉพาะการ

เก็บขน โดยอาศัย พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ.2535 เทานั้น ซ่ึงไมครอบคลุมคาใชจายในการกําจัดขยะ

มูลฝอย ประกอบกับประชาชนยังไมใหความรวมมือเทาท่ีควร จึงทําใหมีรายไดจากการจัดเก็บคาธรรมเนียมไม

เพียงพอกับคาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

3. ปญหาดานบุคคลากร องคกรปกครองสวนทองถ่ินบางแหงขาดบุคคลากรท่ีมีความรูความสามารถ

เฉพาะดานในการดําเนินการบริหารจัดการระบบการจัดการขยะมูลฝอย เนื่องจากบุคคลากรมีการ

เปลี่ยนแปลง โอนยาย ทําใหขาดผูรับผิดชอบในการดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง 

4. องคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายพ้ืนท่ีขาดประสิทธิภาพในการบริหารจดัการขยะมูลฝอย เชน ไม

ทํ าการกลบทับขยะมูลฝอยด วยดิน ทุกวัน  บ อฝ งกลบขยะเต็ม เร็วกวาการออกแบบไว  เปนตน                     

ท้ังนี้ เนื่องมาจากขาดการวางแผนในการดําเนินงาน เครื่องจักรกลในการฝงกลบขยะมูลฝอยชํารุด บุคลากรไม

เพียงพอ อีกท้ังงบประมาณไมเพียงพอสําหรับการดําเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

2) ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 

1. โครงการดานการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ควรเปนโครงการท่ีเกิดจากปญหาท่ีแทจริงในพ้ืนท่ี
ดําเนินการ และเปนความตองการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนในชุมชนอยางแทจริง 
รวมท้ัง องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรใหชุมชน และประชาชนมีสวนรวมในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ใน
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในชุมชน เพ่ือสรางความเขาใจ และลดปญหาในการตอตานจาก
ประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือไมใหเกิดปญหาคัดคานตามมา นอกจากนั้น ควรจัดใหมีการประชาสัมพันธให
ประชาชนมีความรูความเขาใจและสรางจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอม เพ่ือสรางความพรอมใหประชาชนมี
ความเต็มใจท่ีจะรับภาระคาใชจายในการดําเนินงานระบบ 

2. ควรมีการดํ าเนิ นการ ท่ี เก่ี ยวของกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  โดย กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมกับกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 

 2.1 ผลักดันใหเกิดการจัดการขยะแบบรวมศูนย โดยพิจารณาเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบกําจัด
เดิมท่ีมีอยูแลวใหสามารถเปนศูนยกําจัดขยะในโซนพ้ืนท่ีนั้นๆได  

2.2 สนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือพัฒนาความพรอมในการจัดการขยะมูลฝอย ท้ัง

ในดานการวางระบบและยุทธศาสตรการบริหารจัดการ การบริหารงบประมาณ การพัฒนาดานเทคนิค

วิชาการ และบุคลากร เปนตน 

2.3 คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน กําหนดนโยบายจัดเก็บคาธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอย 

3.  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรดําเนินการ 

3.1 ควรจัดทําบัญชีคาใชจายในการจัดการขยะมูลฝอย เพ่ือใหทราบถึงคาใชจายท่ีแทจริง  

3.2 ควรจัดสรรบุคลากรใหเหมาะสมกับงานดานการจัดการขยะมูลฝอย และสงเสริมการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอยปงบประมาณ 2559  
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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3.3 กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นวาจางบริษัทเอกชนในการดําเนินการจัดการขยะมูล

ฝอย ควรใหบริษัทผูรับจางจัดทําแผนการดําเนินงาน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีการติดตามผล

การดําเนินงานของบริษัทผูรับจางใหเปนไปตามแผนฯ เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและไมสงผล

กระทบท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

3.4 องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรจัดตั้งงบประมาณในการบํารุงรักษาระบบในงบประมาณ

ประจําป เชน คาซอมแซมเครื่องจักร หากเกิดกรณีเครื่องจักรอุปกรณในระบบชํารุดเสียหาย จะไดดําเนินการ

ซอมแซมบํารุงรักษาไดทันที เพ่ือการดําเนินงานในระบบฯอยางตอเนื่อง 

3.5 รณรงคใหประชาชนมีการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแตตนทางและมีการนําขยะมูลฝอยกลับมา

ใชประโยชนเพ่ือลดปริมาณขยะมูลฝอยท่ีตองเก็บขนนําไปกําจัด 

 

6.2 ดานการจัดการน้าํเสีย 

 1) ประเด็นปญหา 

1. องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมดําเนินการใหความรู ความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ีใกลเคียง 
และบางแหงมีการเมืองทองถ่ินเขามาเก่ียวของ ประชาชนจึงตอตาน และไมใหความรวมมือในการใชพ้ืนท่ีเพ่ือ
การกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 

2. องคกรปกครองสวนทองถ่ินบางพ้ืนท่ี เลือกระบบบําบัดน้ําเสียท่ีไมเหมาะสมตอศักยภาพของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน ตําแหนงท่ีตั้งระบบบําบัดน้ําเสียไมเหมาะสมตามสภาพกายภาพของพ้ืนท่ี 
และปญหาน้ําเสียขององคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ยังไมใชปญหาหลัก เม่ือดําเนินการกอสรางเสร็จแลว จึง
ไมมีแหลงกําเนิดน้ําเสียเขาสูระบบ 

3. ปริมาณน้ําเสียท่ีเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหลายแหงนอยกวาท่ีควร
จะเปน โดยสาเหตุสวนใหญท่ีพบ ไดแก ทอรวบรวมน้ําเสียไมครอบคลุมพ้ืนท่ีเขตท้ังหมด การกอสรางระบบ
ทอไมไดเชื่อมรอยตอระหวางทอ การวางแนวทอรวบรวมน้ําเสียไมไดระดับ เครื่องจักรในสถานีสูบน้ําเสียบาง
แหงชํารุดและไมมีงบประมาณซอมแซม เปนตน สงผลใหน้ําเสียเขาระบบบําบัดน้ําเสียนอยมาก อีกท้ังบาง
แหงพบวา เครื่องจักรกลในระบบบําบัดน้ําเสียไมสามารถใชการได เปนภาระขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ท่ีตองปรับปรุงซอมแซม และตองเสียคาลงทุนสูง เพ่ือใหสามารถเปดดําเนินการระบบได 

4. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขาดความพรอมในการบริหารจัดการใน 4 ดาน 
4.1 ดานมาตรการจัดการสิ่งแวดลอม พบวา ไมมีการกําหนดมาตรการการจัดการปญหาดาน

สิ่งแวดลอมในระดับทองถ่ินอยางชัดเจน 

4.2 ดานงบประมาณ พบวา ไมมีการตั้งงบประมาณสมทบคาใชจายในการจัดการน้ําเสียชุมชน 

และบางพ้ืนท่ีพบวารายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไมสามารถนํามาใชในการจัดการน้ําเสียชุมชน แต

ถูกนําไปใชในดานอ่ืนท่ีทองถ่ินเห็นวามีความจําเปน 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอยปงบประมาณ 2559  
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 
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4.3 ดานบุคลากร พบวา บุคลากรขาดความรูเฉพาะดานในการดําเนินการระบบบําบัดน้ําเสีย อีก

ท้ังพบวาอัตรากําลังเจาหนาท่ีดานการจัดการน้ําเสียชุมชนไมเพียงพอ องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึง

จําเปนตองใชบุคลากรท่ีไมเหมาะสมกับงาน 

4.4 ดานการบริหารจัดการ ไมมีการวางแผนการบริหารจัดการดานการจัดการน้ําเสียชุมชน หรือ

บางแหงมีการวางแผนแตไมปฏิบัติตามแผน โดยสวนใหญองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะดําเนินการแกไข

ปญหาเฉพาะหนา และเปนการแกไขปญหาระยะสั้น  

5. ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เกรงจะสงผลกระกระทบตอฐานเสียงในการเลือกตั้งของ

ตนเอง ถาหากมีการผลักดันเรื่องการจัดเก็บคาธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสีย จากการสํารวจพ้ืนท่ีพบวาองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินท้ัง 5 แหง ยังไมมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสียชุมชน ดังนั ้น ผูบริหาร

องคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงเห็นวา สวนกลางควรเขามามีบทบาท และเปนผูกําหนดใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินมีการจัดเก็บคาธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสีย สวนภาคประชาชนมองวา เปนกิจการสาธารณะท่ี

หนวยงานสวนทองถ่ินตองใหบริการแกประชาชน จึงไมใหความรวมมือในการจายคาธรรมเนียมการบําบัดน้ํา

เสีย 

2) ขอเสนอแนะแนวทางแกไข 

1. โครงการการจัดการน้ําเสียของชุมชนท่ีเกิดข้ึนใหม ควรเปนโครงการท่ีเกิดจากปญหาท่ีแทจริงใน
พ้ืนท่ีดําเนินการ และเปนความตองการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนในชุมชนอยางแทจริง 
รวมท้ัง องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรใหชุมชน และประชาชนมีสวนรวมในการจัดการน้ําเสียชุมชน ในการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนในชุมชน เพ่ือสรางความเขาใจ และลดปญหาในการตอตานจากประชาชนใน
พ้ืนท่ี เพ่ือไมใหเกิดปญหาคัดคานตามมา นอกจากนั้น ควรจัดใหมีการประชาสัมพันธใหประชาชนมีความรู
ความเขาใจและสรางจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอม โดยใชหลักการผูกอมลพิษเปนผูจายมาใชปฏิบัติอยาง
แทจริง เพ่ือสรางความพรอมใหประชาชนมีความเต็มใจท่ีจะรับภาระคาใชจายในการดําเนินงานระบบ 

2. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรจัดสรรบุคลากรใหเหมาะสมกับงานดานการจัดการน้ําเสีย และ
สงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหสามารถบริหารจัดการระบบได หรือหากเกินศักยภาพของทองถ่ิน ควร
พิจารณาวาจางเอกชนดําเนินการตอไป 

3. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรจัดทํารายงานผลการดําเนินงานรวมถึง ปญหาและอุปสรรค 
ในชวงดําเนินระบบ เปนระยะๆ เสนอตอหนวยงานกํากับดูแล เพ่ือประเมินผลการดําเนินการโครงการ  หรือ
ถาหากมีปญหาในการดําเนินการท่ีเกินขีดความสามารถ จะไดรวมกันจัดการแกไขปญหารวมกันไดอยาง
ทันทวงที 

4. ควรพัฒนาแนวทางการกํากับดูแลโครงการการจัดการน้ําเสียชุมชน ในดานตางๆ ดังนี้  
4.1 การออกแบบทางวิศวกรรมและการจัดทําเอกสารประกวดราคา เพ่ือใหไดแบบและเอกสารท่ี

ถูกตองและเหมาะสมตามหลักวิศวกรรม ไมมีปญหาในการกอสราง การดําเนินงานและบํารุงรักษาระบบ และ

ประหยัดคากอสรางและคาใชจายในการดําเนินงาน 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอยปงบประมาณ 2559  
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 



หนา 6-5 

4.2 การกอสรางระบบและการดําเนินงานระบบ โดยการเสริมสรางความพรอมขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหการดําเนินการกอสรางเปนไปตามแบบ และขอกําหนด เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา

ท่ีกําหนด โดยไดงานท่ีมีคุณภาพ และอยูภายในวงเงินท่ีกําหนด  

4.3 การจัดทํารายงานความกาวหนาของการดําเนินการโครงการ และรายงานผลการดําเนินงาน 

เสนอตอหนวยงานกํากับดูแล ท้ังชวงของการเตรียมความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการท่ีจะ

เขามาดําเนินงานระบบ และชวงดําเนินระบบ เพ่ือประเมินความกาวหนาของการดําเนินการโครงการเปน

ระยะๆ หรือถาหากมีปญหาในการดําเนินการท่ีเกินขีดความสามารถจะไดรวมกันจัดการแกไขปญหารวมกันได

อยางทันทวงที  

5. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรจัดทําคูมือระเบียบปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติงาน ทําบันทึกการ
ปฏิบัติงาน และวิธีการในการแกไขปญหาอุปสรรค รวมถึง ควรจัดทําบัญชีคาใชจายในการเดินระบบและ
บํารุงรักษาระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย เพ่ือสามารถนําไปเปนขอมูลประกอบในการดําเนินการ เรื่อง 
คาธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสีย และกําหนดแนวทางการเก็บคาธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสีย และควรกําหนด
อัตราการจัดเก็บใหเหมาะสมกับตนทุน หรือคาใชจายท่ีแทจริงในการเดินระบบ และบํารุงรักษาระบบ 

6. ควรใหการสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีรับการถายโอนภารกิจดานการจัดการน้ําเสีย 
โดยการพัฒนาความพรอมในดานเทคนิควิชาการ และการบริหารจัดการ รวมถึงการศึกษาหามาตรการและ
แนวทางการจัดเก็บคาธรรมเนียมการบําบัดน้ําเสีย เพ่ือเสนอแนะตอคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กําหนดเปนนโยบายใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดเก็บคาธรรมเนียมการ
บําบัดน้ําเสีย โดยเฉพาะจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกระทรวงมหาดไทย 

7. ควรใหความสําคัญกับปญหาการจัดการของน้ําเสียชุมชน โดยผลักดันใหเปนยุทธศาสตรหนึ่ง
ภายใตแผนบูรณาการระดับจังหวัด โดย จัดใหมีผูทําหนาท่ีเปนหนวยงานหลัก เชนองคการบริหารสวนจังหวัด 
เปนตน และจัดตั้งหนวยงานรับผิดชอบในพ้ืนท่ี 
 

รายงานการสํารวจและประเมนิระบบรวบรวบและบําบัดน้ําเสีย ระบบกําจัดขยะมูลฝอยปงบประมาณ 2559  
ภายใตแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับจังหวัด ในพ้ืนที่สํานักงานส่ิงแวดลอมภาคที่ 1 เชียงใหม 



ระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียแบบบอเติมอากาศ (Aerated Lagoons) 
เทศบาลนครเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

การประเมินแตละดาน ผลการประเมิน 

ป 2558 ป 2559 

1.ดานนโยบาย  มีนโยบายดานการจัดการสิ่งแวดลอม
จากฝายบริหาร ซ่ึงเปนหนึ่งในพันธกิจ
หลักการพัฒนาของเทศบาลฯ รวมถึงมี
การกําหนดยุทธศาสตรในแผนการ
พัฒนาเทศบาลฯ พ.ศ.2558-2562 มี
การแตงตั้ งคณะกรรมการดานการ
บริหารจัดการน้ําเสีย และมีการจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือเปนคาใชจายในการ
จัดการน้ําเสีย   

2.ดานเทคนิค ขอมูลระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน 
 

ขอมูลระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน 
ระบบทอระบายน้ําและทอรวบรวมน้ํา

เสียระบบรวบรวมน้ําเสียของเทศบาล

นครเชียงใหม ใชระบบรวม (Combine 

System) คื อ  ท อรับ ท้ั งน้ํ า เสี ยและ

น้ําฝน มีความยาวรวมประมาณ ๔๘.๓

กิ โล เมตรภายใน เขต เทศบาลนคร

เชียงใหมฝงทิศตะวันตกของแมน้ําปง 

ครอบคลุมพ้ืนท่ี ๒7 ตารางกิโลเมตร 

คิดเปนรอยละ 70 ของพ้ืนท่ีเทศบาล

ท้ังหมด ประกอบดวย 

- อาคารดักน้ําเสีย จํานวน ๒๕ แหง 

- สถานีสูบน้ําเสีย 9 แหง แบงออกเปน

สถานีสูบยกระดับ ๘ สถานี และสถานี

สูบสง ๑ สถาน ี

ขอมูลระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ระบบบํ าบัดน้ํ าเสียแบบระบบเติม

อากาศ (Activated Lagoon: AL) ทน.

เชียงใหม ออกแบบขนาดของระบบ

รวบรวมน้ําเสีย สามารถรับน้ําเสียได 

55,000 ลบ.ม.ตอวัน ครอบคลุมพ้ืนท่ี

บริการของระบบบําบัดน้ําเสียประมาณ 

27 ตารางกิโลเมตร ปจจุบันมีน้ําเสียท่ี



การประเมินแตละดาน ผลการประเมิน 

ป 2558 ป 2559 

เขาระบบประมาณ 10,000 ลบ.ม./

วัน ประกอบดวย 

-เครื่องตักขยะอัตโนมัติ  

-เครื่องสูบน้ําเสีย  

-เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ําเสีย  

-เครื่องเติมอากาศ  

ปจจุบันเดินระบบอยางตอเนื่องมีการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ําเขาระบบและน้ํา
ท้ิงอยางตอเนื่องทุกเดือน 

3.ดานบริหารจัดการ  - บริหารจัดการโดย องคการจัดการน้ํา
เสีย ตั้งแตป พ.ศ. 2556 ระยะเวลา
การจาง 15 ป ดําเนินการเดินระบบ
บําบัดน้ําเสียอยางตอเนื่องมาจนถึง
ปจจุบัน และมีแผนผังบุคคลากรซ่ึง
กําหนดผูรับผิดชอบอยางชัดเจน 

- ดานการเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียอยู
ระหวางจัดทําเทศบัญญัติ ซ่ึงไดมี
การศึกษาเพ่ือกําหนดอัตราคาบําบัดน้ํา
เสียชุมชนไวแลว 

- การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
องคการจัดการน้ําเสียไดจัดทําแผน
ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําอยางตอเนื่อง 

4.ดานการประชาสัมพันธ และการ
มีสวนรวมของประชาชน 

 รูปแบบการประชาสัมพันธ 
-ประชาสัมพันธผานสื่อ ประเภท แผน
พับ โปสเตอร  
- จัดกิจกรรมการสงเสริมการเรียนรู
และปลูกจิตสํานึกแกเยาวชนและ
ประชนชาท่ัวไป 

-กิจกรรมรณรงคติดตั้งบอดักไขมันทุก
ครัวเรือน 
- ใหบริการเกษตรกรผันน้ําท่ีผานการ
บําบัดแลวเปนแหลงน้ําสํารองและเพ่ิม
น้ําตนทุนสําหรับการเกษตร ในบริเวณ
พ้ืนท่ีการเกษตรใกลเคียง เพ่ือรวมแกไข
วิฤตภัยแลง 

 



ระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียชนิดระบบบําบัดแบบกึ่งเท (Sequencing Batch Reactor) 
เทศบาลนครเมืองลําพูน จังหวัดลําพูน  

การประเมินแตละดาน ผลการประเมิน 

ป 2558 ป 2559 

1.ดานนโยบาย  มีนโยบายดานการจัดการสิ่งแวดลอม
จากฝายบริหาร ซ่ึงเปนหนึ่งในพันธกิจ
หลักการพัฒนาของเทศบาลฯ รวมถึงมี
การกําหนดยุทธศาสตรในแผนการ
พัฒนาเทศบาลฯ พ.ศ.2558-2562 มี
การแตงตั้ งคณะกรรมการดานการ
บริหารจัดการน้ําเสีย และมีการจัดสรร
งบประมาณ เพ่ือเปนคาใชจายในการ
จัดการน้ําเสีย   

2.ดานเทคนิค ขอมูลระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน 
 

ขอมูลระบบรวบรวมน้ําเสียชุมชน 
ระบบทอระบายน้ําและทอรวบรวมน้ํา

เสียระบบรวบรวมน้ําเสียของเทศบาล

นครเชียงใหม ใชระบบรวม (Combine 

System) คื อ  ท อรับ ท้ั งน้ํ า เสี ยและ

น้ําฝน มีความยาวรวมประมาณ ๔๘.๓

กิ โล เมตรภายใน เขต เทศบาลนคร

เชียงใหมฝงทิศตะวันตกของแมน้ําปง 

ครอบคลุมพ้ืนท่ี ๒7 ตารางกิโลเมตร 

คิดเปนรอยละ 70 ของพ้ืนท่ีเทศบาล

ท้ังหมด ประกอบดวย 

- อาคารดักน้ําเสีย จํานวน ๒๕ แหง 

- สถานีสูบน้ําเสีย 9 แหง แบงออกเปน

สถานีสูบยกระดับ ๘ สถานี และสถานี

สูบสง ๑ สถาน ี

ขอมูลระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 
ระบบบํ าบัดน้ํ าเสียแบบระบบเติม

อากาศ (Activated Lagoon: AL) ทน.

เชียงใหม ออกแบบขนาดของระบบ

รวบรวมน้ําเสีย สามารถรับน้ําเสียได 

55,000 ลบ.ม.ตอวัน ครอบคลุมพ้ืนท่ี

บริการของระบบบําบัดน้ําเสียประมาณ 

27 ตารางกิโลเมตร ปจจุบันมีน้ําเสียท่ี



การประเมินแตละดาน ผลการประเมิน 

ป 2558 ป 2559 

เขาระบบประมาณ 10,000 ลบ.ม./

วัน ประกอบดวย 

-เครื่องตักขยะอัตโนมัติ  

-เครื่องสูบน้ําเสีย  

-เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ําเสีย  

-เครื่องเติมอากาศ  

ปจจุบันเดินระบบอยางตอเนื่องมีการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ําเขาระบบและน้ํา
ท้ิงอยางตอเนื่องทุกเดือน 

3.ดานบริหารจัดการ  - บริหารจัดการโดย องคการจัดการน้ํา
เสีย ตั้งแตป พ.ศ. 2556 ระยะเวลา
การจาง 15 ป ดําเนินการเดินระบบ
บําบัดน้ําเสียอยางตอเนื่องมาจนถึง
ปจจุบัน และมีแผนผังบุคคลากรซ่ึง
กําหนดผูรับผิดชอบอยางชัดเจน 

- ดานการเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียอยู
ระหวางจัดทําเทศบัญญัติ ซ่ึงไดมี
การศึกษาเพ่ือกําหนดอัตราคาบําบัดน้ํา
เสียชุมชนไวแลว 

- การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
องคการจัดการน้ําเสียไดจัดทําแผน
ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําอยางตอเนื่อง 

4.ดานการประชาสัมพันธ และการ
มีสวนรวมของประชาชน 

 รูปแบบการประชาสัมพันธ 
-ประชาสัมพันธผานสื่อ ประเภท แผน
พับ โปสเตอร  
- จัดกิจกรรมการสงเสริมการเรียนรู
และปลูกจิตสํานึกแกเยาวชนและ
ประชนชาท่ัวไป 

-กิจกรรมรณรงคติดตั้งบอดักไขมันทุก
ครัวเรือน 
- ใหบริการเกษตรกรผันน้ําท่ีผานการ
บําบัดแลวเปนแหลงน้ําสํารองและเพ่ิม
น้ําตนทุนสําหรับการเกษตร ในบริเวณ
พ้ืนท่ีการเกษตรใกลเคียง เพ่ือรวมแกไข
วิฤตภัยแลง 
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