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3.2 จังหวัดล ำพูน 
3.2.1 สถำนีปรับคุณภำพน  ำ เทศบำลเมืองล ำพูน 

1) ข้อมูลทั่วไป  
เทศบาลเมืองล้าพูน มีพื นที่ขอบเขตการปกครองทั งหมด 6 ตารางกิโลเมตร มีจ้านวน

ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 12,060 คน จ้านวนครัวเรือน 7,109 หลังคาเรือน (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 
2561) ดังภาพที่ 3.2-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) แหล่งก ำเนิดน  ำเสียชุมชน 
ระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน ้าเสียของเทศบาลเมืองล้าพูนมีพื นที่บริการน ้าเสีย 6 ตารางกิโลเมตร 

ครอบคลุมพื นที่เขตการปกครองทั งหมด มีจ้านวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์ 7,109 ครัวเรือน และจ้านวน
ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 12,060 คน มีแม่น ้ากวงเป็นแม่น ้าสายหลัก และแหล่งก้าเนิดน ้าเสียชุมชน
ที่เข้าระบบฯ ดังตารางที่ 3.2-1 

ภำพที่ 3.2-1 แผนที่แสดงเขตเทศบาลเมืองล้าพูน 
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ตำรำงท่ี 3.2-1 แหล่งก้าเนิดน ้าเสียในชุมชนเทศบาลเมืองล้าพูน 

ล ำดับที ่ แหล่งก ำเนิด จ ำนวน (แห่ง) 
1 บ้านเรือน 6,993 
2 หอพัก / อพาร์ทเมนท์ 97 
3 อาคารชุด 5 
4 โรงแรม 8 
5 ศูนย์การค้า 1 
6 ร้านอาหาร / ภัตตาคาร 148 
7 ตลาดสด / ตลาดนดั 2 
8 โรงพยาบาล (รพ.ล้าพนู-สาขายอ่ย) 1 
9 โรงเรียน / สถาบันศึกษา 13 
10 คลินิก และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลา้พูน 33 
11 ศูนย์ราชการ 6 
12 วัด / ศาสนสถาน 19 
13 สถานบีริการน ้ามนั 1 

ข้อมูล จากเทศบาลเมืองล้าพูน ณ ปี พ.ศ. 2559 
3) ระบบรวบรวมน  ำเสียและบ ำบัดน  ำเสีย 

3.1) ข้อมูลทั่วไป 
โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสีย เทศบาลเมืองล้าพูนตั งอยู่ที่ ถนนต้าบลบ้านหลวย 

ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าพูน มีพื นที่โรงบ้าบัดน ้าเสียประมาณ 2 ไร่  ในที่ดินที่เทศบาลเมืองล้าพูน 
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินด้าเนินการโครงการบริหารจัดการน ้าเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยริเริ่มจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตั งแต่ปี 2543-2546 งบประมาณ 583 ล้านบาท
เริ่มด้าเนินการครั งแรกใน พ.ศ.2546 

3.2) ระบบรวบรวมน ้าเสีย 
ระบบรวบรวมน ้าเสีย เทศบาลเมืองล้าพูนเป็นระบบท่อน ้าเสียรวมกับท่อน ้าฝน (Combined 

System) มีพื้นที่บริการน้้าเสีย 6 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่เขตการปกครองทั้งหมดมีสถานีสูบน ้าเสีย
ในระบบรวบรวมน ้าเสีย จ้านวน 2 แห่ง ขนาดระบบรวบรวมน ้าเสียสามารถรับน ้าเสียได้ 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
ดังตารางที่ 3.2-2 และรูปที่ 3.2-2 

ตำรำงท่ี 3.2-2 รายละเอียดสถานีสูบน ้าเสีย เทศบาลเมืองล้าพูน 

สถำนีสูบ สถำนีสูบช่ำงฆ้อง สถำนีสูบบ้ำนยู้ 
จ้านวนเครื่องสูบน ้า 3 ชุด (ช้ารุด 1 เครื่อง) 2 ชุด 
ชนิดของเครื่องสูบน ้า MOTORTSURUMI รุ่น B และ BZ MOTORTSURUMI รุ่น B และ BZ 

ก้าลัง (KW) 12.50 4.8 
ระบบควบคุม ไฟฟ้า ไฟฟ้า 
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3.3) ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
ระบบบ้าบัดน ้าเสีย เทศบาลเมืองล้าพูน เป็นระบบบ้าบัดน ้าเสียตะกอนเร่งแบบ Sequencing 

Batch Reactor (SBR) สามารถรองรับน ้าเสียได้สูงสุด 10,000 ลบ.ม./วัน ปัจจุบันมีน ้าเสียที่เข้าระบบประมาณ 
2,500 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 25 ของระบบที่ได้ออกแบบไว้ ประกอบด้วยบ่อบ้าบัดน ้าเสียจ้านวน 4 บ่อ 
คือ บ่อ CAT-1 CAT-2 SAT-1 และ SAT-2 ดังตารางที่ 3.2-3 ซึ่งมีลักษณะการท้างานของระบบเป็นรอบ 
โดยแต่ละรอบมีขั นตอนดังนี  

1. ขั นตอนการเติมน ้าเสียเข้าสู่ระบบ 
2. ขั นตอนการเติมอากาศ 
3. ขั นตอนหยุดเติมอากาศ และตกตะกอน 
4. ขั นตอนการระบายน ้าใส 

ตำรำงท่ี 3.2-3 รายละเอียดบ่อบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลเมืองล้าพูน 

บ่อบ ำบัดน  ำเสีย ควำมลึก (เมตร) ควำมจุ (ลบ.ม.) 
บ่อ SAT-1 3 2,500 
บ่อ SAT-2 3 2,500 
บ่อ CAT-1 3 2,500 
บ่อ CAT-2 3 2,500 

โดยน ้าเข้าสามารถไหลแยกเข้าสู ่ถังจ้านวน 4 ถัง คือ ถังเติมอากาศแบบต่อเนื่อง 2 ถัง 
และถังเติมอากาศแบบเป็นจังหวะ 2 ถัง โดยแต่ละถังสามารถรองรับน ้าเสียได้ 2,500 ลบ./วัน จ้านวนถัง
ที่ท้างานจะขึ นกับปริมาณน ้าเสียในช่วงเวลานั นๆ สามารถควบคุมให้น ้าไหลเข้าสู่ถังใดถังหนึ่งได้โดยตรง โดยไม่ต้อง
ผ่านถังอ่ืน จากนั น น ้าที่ผ่านการบ้าบัดแล้วจะถูกส่งต่อไปยังกระบวนการฆ่าเชื อด้วยแสงอัลตราไวโอเลต (UV) 
(ปัจจุบันไม่ได้เปิดใช้งาน) และน้าน ้าที่ได้ไปใช้รดน ้าต้นไม้ ดังภาพที่ 3.2-3 

ภำพที่ 3.2-2 ผังแนวท่อระบายน ้าเสียเทศบาลเมืองล้าพูน 
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4) กำรติดตำมประเมินผลประสิทธิภำพ 
4.1) การตรวจสอบระบบบ้าบัดน ้าเสียเบื องต้น 

ปัจจุบันมีน ้าเสียที่เข้าระบบเฉลี่ยรายวัน ประมาณ 2,500 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 25 
ของที่ออกแบบไว้ ลักษณะทางกายภาพของน ้าเข้าระบบใส มีตะกอนเล็กน้อย ไม่มีกลิ่น ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
(pH) ที่ตรวจวัดได้ น ้าเข้า 7.58 และน ้าทิ ง 7.87 ทั งนี  ในการด้าเนินงานของเทศบาลเมืองล้าพูน ได้มีแผน
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าก่อนเข้าระบบและน ้าออกจากระบบ ในพารามิเตอร์ pH และ DO ทุกวัน ส้าหรับ
พารามิเตอร์อ่ืนๆ เทศบาลไม่ได้ด้าเนินการตรวจวิเคราะห์  ซึ่งไม่ครอบคลุมพารามิเตอร์ตามมาตรฐานควบคุม
การระบายน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชน ส้าหรับคุณภาพน ้าเข้า-น ้าทิ ง โดย สสภ.1 ได้เข้า
ด้าเนินการเก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์ รายละเอียดดังตารางที่ 3.2-4 

ตำรำงที่ 3.2-4 ผลการวิเคราะห์น ้าจากจุดเก็บตัวอย่างน ้าของเทศบาลเมืองล้าพูน (เก็บตัวอย่างในวันที่ 8 
มีนาคม 2562) 

พำรำมิเตอร์ ผลกำรวิเครำะห์น  ำ 
น  ำเข้ำ น  ำทิ ง 

pH 7.58 7.87 
BOD (mg/L) 165 48.95 
TSS (mg/L) 6.30 6.15 
น ้ามันและไขมัน (mg/L) 3 ND 
ฟอสฟอรัสทั งหมด (mg/L) 1.73 1.07 
ไนโตรเจนทั งหมด (mg/L) 7.0 6.7 

ภำพที่ 3.2-3 แผนผังระบบสูบน ้าเสียและระบบบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลเมืองล้าพูน 
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จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ งพบค่า BOD เกินมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ ง
จากระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชนตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชน 

5) กำรบริหำรจัดกำร 
เทศบาลเมืองล้าพูนมีการเดินระบบเอง ดูแลและบริหารจัดการระบบโดยกองช่างสุขาภิบาล  

ผู้รับผิดชอบในการดูแลระบบได้ใช้ผังโครงสร้างของหน่วยงานปัจจุบันในการมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแล 
โดยบุคลากรในระดับปฏิบัติการยังไม่มีความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการดูแลระบบบ้าบัดน ้าเสีย และความรู้
ด้านเทคนิค ประกอบกับการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความช้านาญในการควบคุมและซ่อมแซมระบบ
การจัดการน ้าเสียชุมชน ท้าให้บริหารจัดการยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  

ส้าหรับการบ้ารุงรักษาระบบฯ เทศบาลเมืองล้าพูนยังไม่มีการจัดตั งงบประมาณในการซ่อมบ้ารุง
เครื่องจักรที่ช้ารุด ไม่มีแผนการบ้ารุงรักษา และไม่ได้ด้าเนินการซ่อมบ้ารุงทันทีเมื่อเครื่องจักรช้ารุด
หรือเกิดเหตุขัดข้อง ท้าให้ระบบฯ บ้าบัดน ้าเสียใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพ 

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานระบบรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสีย ตามงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปี พ.ศ.2561 ประกอบด้วย ค่าจ้างบุคลากร 989 ,516.77 บาท ค่าไฟฟ้าระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
649,834.97 บาท ค่าสาธารณูปโภค 6,274.38 บาท และค่าน ้าประปา 11,690.30 บาท 

6) กำรจัดเก็บค่ำบริกำรบ ำบัดน  ำเสีย 
เทศบาลเมืองล้าพูนมีการเดินระบบเอง และไม่มีการเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียชุมชน 

ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในเรื่องการเก็บค่าบริการบ้าบัดน ้าเสียชุมชน 

7) ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
การด้าเนินกิจกรรมด้านระบบบ้าบัดน้้าเสียของเทศบาลเมืองล้าพูน มีการประชาสัมพันธ์

ด้านการติดตั้งบ่อดักไขมันบ้าบัดน้้าเสียในอาคาร โดยในการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในพ้ืนที่ของเทศบาลฯ 
จะต้องให้อาคารและชุมชนติดตั้งระบบบ้าบัดน้้าเสียในครัวเรือน หรือถังดักไขมันก่อนการระบายสู่ท่อรวบรวม
น้้าเสีย 

8) แผนงำน/โครงกำรกำรแก้ไขปัญหำน  ำเสีย 
เทศบาลเมืองล้าพูนยังไม่มีแผนงาน/โครงการการแก้ไขปัญหาน ้าเสีย 

9) ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินโครงกำรและแนวทำงแก้ไข 
9.1 เครื่องจักรอุปกรณ์ของระบบสูบน ้าเสียและระบบบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลเมืองล้าพูน ช้ารุดและ

เสียหายอยู่หลายรายการ รวมถึง ระบบรวบรวมน ้าเสียและเครื่องจักรของสถานีสูบน ้าเสีย มีปัญหาด้านท่อน ้า
เสียเกิดการอุดตันบ่อย เนื่องจากท่อมีขนาดเล็ก และขาดอุปกรณ์ เครื่องมือในการเข้าไปท้าความสะอาด ดังนั น 
เทศบาลฯ ควรจัดท้าแผนปรับปรุงระบบ โดยจัดท้าเป็นแผน ระยะสั น ระยะกลาง และระยะยาว และจัดตั ง
งบประมาณ แผนซ่อมบ้ารุง และด้าเนินการซ่อมเพ่ือให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็ว  

9.2 บุคลากรผู้ดูแลระบบฯ ยังขาดความรู้เฉพาะด้านเกี่ยวกับการดูแลระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
และความรู้ด้านเทคนิคการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบดูแล
ระบบฯ ในช่วงปี 2557-2559 ที่ผ่านมา ท้าให้เดินระบบได้ไม่ต่อเนื่อง และเห็นควรให้จัดจ้างบริษัทฯ หน่วยงาน 
หรือองค์กรเข้ามาด้าเนินการแทน โดยพิจารณาขอค้าปรึกษาแนะน้าจากองค์การจัดการน ้าเสียซึ่งเป็นหน่วยงาน
ที่มีบุคคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน เป็นผู้ดูแลระบบ 
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9.3 มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ งเฉพาะพารามิเตอร์ pH (ความเป็นกรด-ด่าง) และ DO 
(ปริมาณออกซิเจนละลายในน ้า) จากระบบบ้าบัดก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่ครอบคลุมพารามิเตอร์
ตามมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชน ดังนั น เทศบาลฯ ต้องด้าเนินการ
ตรวจวิเคราะห์ให้ครบทุกพารามิเตอร์ และให้มีแผนการเก็บตัวอย่างน ้าและวิเคราะห์ตัวอย่างน ้าที่เหมาะสม
อย่างน้อย ๒ ครั งต่อปี (ช่วงฤดูแล้ง และฤดูฝน) ทั งนี  ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชน และเห็นควร
ให้เทศบาลฯ ส่งบุคลากรประจ้าห้องปฏิบัติการของเทศบาลฯ เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดูแลระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
หรือด้าเนินการส่งตัวอย่างน ้าไปตรวจวิเคราะห์ที่หน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ นต่อสิ่งแวดล้อม 

9.4 ค่า BOD เกินมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชน
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ ง
จากระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชน ดังนั น เห็นควรให้ตรวจสอบประสิทธิภาพการเติมอากาศในระยะเวลา
ที่เหมาะสมต่อรอบ Batch และให้ทั่วถึงทั งบ่อ โดยควบคุม DO (ออกซิเจนละลายในน ้า) ไม่ให้ต่้ากว่า 2 มก./ล.  
รวมถึง ตรวจสอบการตกตะกอน (SV30) 400-600 มล./ล. ควบคุมอายุตะกอนและตะกอนส่วนเกิน และตรวจสอบ
ปัจจัยรบกวนการท้างานของระบบ เช่น ค่า pH ไขมันและน ้ามัน ด้วย 
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ภำพที่ 3.2-4 บริเวณระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลเมืองล้าพูน 
 

 

ป้ายทางเข้าโครงการ น ้าเข้าระบบ 

พื นที่บริเวณโครงการ เครื่องดักขยะอัตโนมัติ 

ลักษณะน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
 

น ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
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