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3.2 จังหวัดลําพูน 
3.2.1 สถานีปรับคุณภาพน้ํา เทศบาลเมืองลําพูน 

1) ขอมูลท่ัวไป  
เทศบาลเมืองลําพูน มีพ้ืนที่ขอบเขตการปกครองทั้งหมด 6 ตารางกิโลเมตร ดังภาพที่ 3-8 

มีจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร 11,925 คน จํานวนครัวเรือน 7,160 หลังคาเรือน (ขอมูล ณ พ.ศ.
2562)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) แหลงกําเนิดน้ําเสียชุมชน 
ระบบรวบรวมและระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองลําพูนมีพ้ืนท่ีบริการน้ําเสีย 6 ตารางกิโลเมตร 

ครอบคลุมพ้ืนท่ีเขตการปกครองท้ังหมด มีจํานวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร 7,160 ครัวเรือน และจํานวน
ประชากรตามทะเบียนราษฎร 11,925 คน มีแมน้ํากวงเปนแมน้ําสายหลัก และแหลงกําเนิดน้ําเสียชุมชน
ท่ีเขาระบบฯ ดังตารางท่ี 3-5 

ภาพท่ี 3-8 แผนท่ีแสดงเขตเทศบาลเมืองลําพูน 

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 1 เชียงใหม 
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ตารางท่ี 3-5 แหลงกําเนิดน้ําเสียในชุมชนเทศบาลเมืองลําพูน 

ลําดับที ่ แหลงกําเนิด จํานวน (แหง) 
1 อาคารชุด/บานพัก (คอนโด บานเชา หองเชา) 5 
2 โรงแรม 8 
3 หอพัก 0 
4 สถานบริการ (เสริมสวย (48) คลินิก (24) อูซอม/รานซอม (16)) 89 
5 หมูบานจัดสรร 0 
6 โรงพยาบาล 0 
7 ภัตตาคาร/รานอาหาร 286 
8 ตลาด 2 
9 หางสรรพสินคา 1 
10 สํานักงาน 0 
11 สถานปีมน้าํมัน 1 

ขอมูล จากเทศบาลเมืองลําพูน ณ ป พ.ศ.2562 
3) ระบบรวบรวมน้ําเสียและบําบัดน้ําเสีย 

3.1) ขอมูลท่ัวไป 
โครงการกอสรางระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองลําพูนตั้งอยูท่ี ถนนตําบลบานหลวย 

ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน มีพ้ืนท่ีโรงบําบัดน้ําเสียประมาณ 2 ไร ในท่ีดินท่ีเทศบาลเมืองลําพูน 
เปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินดําเนินการโครงการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
โดยริเริ่มจากกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ตั้งแตป 2543-2546 งบประมาณ 583 ลานบาท
เริ่มดําเนินการครั้งแรกใน พ.ศ.2546 

3.2) ระบบรวบรวมน้ําเสีย 
ระบบรวบรวมน้ําเสีย เทศบาลเมืองลําพูนเปนระบบทอน้ําเสียรวมกับทอน้ําฝน (Combined 

System) มีพ้ืนท่ีบริการน้ําเสีย 6 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่เขตการปกครองทั้งหมดมีสถานีสูบน้ําเสีย
ในระบบรวบรวมน้ําเสีย จํานวน 2 แหง ขนาดระบบรวบรวมน้ําเสียสามารถรับน้ําเสียได 10,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน 
ดังตารางท่ี 3-6 และภาพท่ี 3-9 

ตารางท่ี 3-6 รายละเอียดสถานีสูบน้ําเสีย เทศบาลเมืองลําพูน 

สถานีสูบ สถานีสูบชางฆอง สถานีสูบบานยู 
จํานวนเครื่องสูบน้ํา 3 ชุด (ชํารุด 1 เครื่อง) 2 ชุด 
ชนิดของเครื่องสูบน้ํา MOTORTSURUMI รุน B และ BZ MOTORTSURUMI รุน B และ BZ 

กําลัง (KW) 12.50 4.8 
ระบบควบคุม ไฟฟา ไฟฟา 
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3.3) ระบบบําบัดน้ําเสีย 
ระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมืองลําพูน เปนระบบบําบัดน้ําเสียตะกอนเรงแบบ Sequencing 

Batch Reactor (SBR) สามารถรองรับน้ําเสียไดสูงสุด 10,000 ลบ.ม./วัน ปจจุบันมีน้ําเสียท่ีเขาระบบประมาณ 
2,500 ลบ.ม./วัน คิดเปนรอยละ 25 ของระบบท่ีไดออกแบบไว ประกอบดวยบอบําบัดน้ําเสียจํานวน 4 บอ 
คือ บอ CAT-1 CAT-2 SAT-1 และ SAT-2 ดังตารางท่ี 3-7 ซ่ึงมีลักษณะการทํางานของระบบเปนรอบ โดยแตละรอบ
มีข้ันตอน ดังนี้ 

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

ตารางท่ี 3-7 รายละเอียดบอบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองลําพูน 

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 
และถังเติมอากาศแบบเปนจังหวะ 2 ถัง โดยแตละถังสามารถรองรับน้ําเสียได 2,500 ลบ./วัน จํานวนถังท่ี

ภาพท่ี 3-9 ผังแสดงระบบระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสีย 
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ทํางานจะขึ้นกับปริมาณน้ําเสียในชวงเวลานั้นๆ สามารถควบคุมใหน้ําไหลเขาสูถังใดถังหนึ่งไดโดยตรง 
โดยไมตองผานถังอื่น จากนั ้น น้ําที่ผานการบําบัดแลวจะถูกสงตอไปยังกระบวนการฆาเชื ้อดวยแสง
อัลตราไวโอเลต (UV) (ปจจุบันไมไดเปดใชงาน) และนําน้ําท่ีไดไปใชรดน้ําตนไม ดังภาพท่ี 3-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) การติดตามประเมินผลประสิทธิภาพ 
4.1) การตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสียเบื้องตน 

ปจจุบันมีน้ําเสียที่เขาระบบเฉลี่ยรายวัน ประมาณ 2,500 ลบ.ม./วัน คิดเปนรอยละ 25 
ของที่ออกแบบไว เปดเครื่องเติมอากาศวันละ 1 ครั้ง ในชวงเวลา 11.30-13.30 น. ลักษณะทางกายภาพ
ของน้ําเขาระบบใส มีตะกอน ไมมีกลิ่น มีคาความเปนกรด-ดาง (pH) ที่ 7.34 และลักษณะทางกายภาพ
ของน้ําออกระบบใส มีตะกอนเล็กนอย ไมมีกลิ่น คาความเปนกรด-ดาง (pH) ท่ี 7.56 ท้ังนี้ ในการดําเนินงาน
ของเทศบาลเมืองลําพูน ไดมีแผนตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํากอนเขาระบบและน้ําออกจากระบบ ในพารามิเตอร 
pH และ DO ทุกวัน สําหรับพารามิเตอรอ่ืนๆ เทศบาลไมไดดําเนินการตรวจวิเคราะห ซ่ึงไมครอบคลุม
พารามิเตอรตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน โดย สํานักงาน
สิ่งแวดลอมภาคท่ี 1 ไดเขาดําเนินการเก็บตัวอยางน้ํากอนเขาระบบ-น้ําออกจากระบบ ในวันท่ี 28 พฤษภาคม 
2563 และตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา โดยระบบบําบัดน้ําเสียมีความสามารถในการลดคาความสกปรกของน้ํา
ในรูป BOD อยูท่ีรอยละ 25.63 รายละเอียดดังตารางท่ี 3-8 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3-10 แผนผังระบบสูบน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองลําพูน 
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ตารางท่ี 3-8 ผลการวิเคราะหน้ําจากจุดเก็บตัวอยางน้ําของเทศบาลเมืองลําพูน (เก็บตัวอยางในวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2563) 

พารามิเตอร 
ผลการวิเคราะหน้ํา 

คุณภาพน้ํากอนเขาระบบ คุณภาพน้ําออกจากระบบ 
pH 7.34 7.56 
BOD (mg/L) 17.75 13.20 
ของแข็งแขวนลอย (mg/L) 20 13 
น้ํามันและไขมัน (mg/L) 5 1 
ฟอสฟอรัสท้ังหมด (mg/L) 1.20 1.17 
ไนโตรเจนท้ังหมด (mg/L) 3.9 4.9 

จากผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิงอยูในเกณฑท่ีมาตรฐานกําหนด ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากระบบบําบัด
น้ําเสียรวมของชุมชน (ภาคผนวก) 

5) การบริหารจัดการ 
เทศบาลเมืองลําพูนมีการเดินระบบเอง ดูแลและบริหารจัดการระบบโดยกองชางสุขาภิบาล  

ผูรับผิดชอบในการดูแลระบบไดใชผังโครงสรางของหนวยงานปจจุบันในการมอบหมายผูรับผิดชอบดูแล 
โดยบุคลากรในระดับปฏิบัติการยังไมมีความรูเฉพาะดานเก่ียวกับการดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย รวมถึงความรู
ดานเทคนิค ประกอบกับการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู ความชํานาญในการควบคุมและซอมแซมระบบ
การจัดการน้ําเสียชุมชน ทําใหบริหารจัดการยังไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร  

สําหรับการบํารุงรักษาระบบฯ เทศบาลเมืองลําพูนมีการซอมบํารุงเครื่องจักรท่ีชํารุดเสียหาย 
แตไมมีแผนการบํารุงรักษาและตั้งงบประมาณในการซอมบํารุงเครื่องจักรที่ชํารุด ซึ่งหากเกิดการชํารุด
เสียหาย จึงไมสามารถซอมแซมไดทันทีทําใหระบบฯ บําบัดน้ําเสียใชงานไมเต็มประสิทธิภาพ 

คาใชจายท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย ตามงบประมาณ
รายจายประจําป พ.ศ.2562 ประกอบดวย คาไฟฟาระบบบําบัดน้ําเสีย 755,096.11 บาท และคาน้ําประปา 
24,117.44 บาท 

6) การจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสีย 
เทศบาลเมืองลําพูนมีการเดินระบบเอง และไมมีการเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน 

ตามขอบัญญัติ/เทศบัญญัติในเรื่องการเก็บคาบริการบําบัดน้ําเสียชุมชน 

7) ดานการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
การดําเนินกิจกรรมดานระบบบําบัดน้ําเสียของเทศบาลเมืองลําพูน มีการประชาสัมพันธ

ดานการติดตั้งบอดักไขมันบําบัดน้ําเสียในอาคาร โดยในการขออนุญาตกอสรางอาคารในพ้ืนท่ีของเทศบาลฯ 
จะตองใหอาคารและชุมชนติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียในครัวเรือน หรือถังดักไขมันกอนการระบายสูทอรวบรวม
น้ําเสีย 
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8) แผนงาน/โครงการการแกไขปญหาน้ําเสีย 
เทศบาลเมืองลําพูนยังไมมีแผนงาน/โครงการการแกไขปญหาน้ําเสีย 

9) ปญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการและแนวทางแกไข 
9.1 เครื่องจักรอุปกรณของระบบสูบน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองลําพูน ชํารุดและ

เสียหายอยูหลายรายการ รวมถึง ระบบรวบรวมน้ําเสียและเครื่องจักรของสถานีสูบน้ําเสีย มีปญหาดานทอน้ํา
เสียเกิดการอุดตันบอย เนื่องจากทอมีขนาดเล็ก และขาดอุปกรณ เครื่องมือในการเขาไปทําความสะอาด ดังนั้น 
เทศบาลฯ ควรจัดทําแผนปรับปรุงระบบ โดยจัดทําเปนแผน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และจัดตั้ง
งบประมาณ แผนซอมบํารุง และดําเนินการซอมเพ่ือใหกลับมาใชงานไดโดยเร็ว  

9.2 บุคลากรผูดูแลระบบฯ ยังขาดความรูเฉพาะดานเกี่ยวกับการดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย 
และความรูดานเทคนิคการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพทําใหเดินระบบไดไมตอเนื่อง และเห็นควรใหจัดจาง 
บริษัทฯ หนวยงาน หรือองคกรเขามาดําเนินการแทน โดยพิจารณาองคการจัดการน้ําเสียซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมี
บุคคลากรท่ีมีความรูเฉพาะดานเปนผูดูแลระบบแทน 

9.3 มีการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําท้ิงเฉพาะพารามิเตอร pH (ความเปนกรด-ดาง) และ DO 
(ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ํา) จากระบบบําบัดกอนปลอยออกสูสิ่งแวดลอม ซึ่งไมครอบคลุมพารามิเตอร
ตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน ดังนั้น เทศบาลฯ ตองจัดทํา
แผนการเก็บตัวอยางน้ําและวิเคราะหตัวอยางน้ําท่ีเหมาะสมอยางนอย ๒ ครั้งตอป (ชวงฤดูแลง และฤดูฝน) 
และต้ังงบประมาณในการตรวจวิ เคราะห ใหครบทุกพารามิเตอรให เปนไปตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย
รวมของชุมชน และเห็นควรใหเทศบาลฯ สงบุคลากรประจําหองปฏิบัติการของเทศบาลฯ เขารับการอบรม
หลักสูตรการดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย เพ่ือเปนการเฝาระวังผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอสิ่งแวดลอม 
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ภาพท่ี 3-11 บริเวณระบบบําบัดน้ําเสียเทศบาลเมืองลําพูน 
 

ปายทางเขาโครงการ ลักษณะน้ําเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 

ลานตากตะกอน (ปจจุบันไมไดใชงาน) เครื่องดักขยะอัตโนมัติ 

หองควบคุมการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย 
 

น้ําท้ิงจากระบบบําบัดน้ําเสีย 
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