


รายงานการประเมินโครงการระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมและระบบก้าจัดของเสียรวมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวดั ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 

ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ ๑ เชียงใหม่ ๓ - ๑๑ 

3.2  จังหวัดล ำพูน 
สถำนีปรับปรุงคุณภำพน  ำเทศบำลเมืองล ำพูน  

1) ข้อมูลท่ัวไป  

 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : เทศบาลเมืองล าพูน  
โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบัดน  าเสีย “สถานีปรับปรุงคุณภาพน  าเทศบาลเมือง

ล าพูน” ตั งอยู่ท่ี ถนนต าบลบ้านหลวย ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน มีพื นท่ีบริเวณสถานี
ปรับปรุงคุณภาพน  าในการบ าบัดน  าเสียประมาณ 2 ไร่ ต าแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ คือ ละติจูด 
18.569824 N และ ลองจิจูด  99.008578  E มีพื นท่ีโรงบ าบัดน  าเสียประมาณ 2 ไร่ ในท่ีดินท่ี
เทศบาลเมืองล าพูน เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิท่ีดิน เทศบาลเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน ด าเนินการโครงการ
บริหารจัดการน  าเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีพื นท่ีให้บริการ 6 ตารางกิโลเมตร หรือ
ครอบคลุมพื นท่ี 3,750 ไร่  ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน  าเสีย  
จากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม งบประมาณ 58๓ ล้านบาท ท าการ
ก่อสร้างระบบในปีงบประมาณ 2543-2546 ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดด าเนินการ เมื่อกรกฎาคม 2546  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 3-7  แสดงล าดับเวลาด าเนินโครงการสถานีปรับคุณภาพน  าเทศบาลเมืองล าพูน 



รายงานการประเมินโครงการระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมและระบบก้าจัดของเสียรวมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวดั ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 

ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ ๑ เชียงใหม่ ๓ - ๑๒ 

 ระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน  าเสียแบบตะกอนเร่งแบบ Sequencing Batch Reactor 
(SBR) ของโครงการบริหารจัดการน  าเสียชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีพื นท่ีบริการจัดการน  าเสีย 
6 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื นท่ีเขตการปกครองทั งหมด สภาพแวดล้อมบริเวณพื นท่ีโครงการในรัศมี 1 
กิโลเมตร มีแม่น  าสายหลัก คือ แม่น  ากวง ซ่ึงมีระยะห่างจากระบบบ าบัดน  าเสียชุมชน ประมาณ 200 เมตร
เริ่มด าเนินการครั งแรกใน พ.ศ. 2546 ระบบรวบรวมน  าเสียออกแบบไว้สามารถรับน  าเสียได้ 10,000 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปัจจุบันมีปริมาณน  าเสียท่ีเข้าระบบเพียง  2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 
25 ของปริมาณท่ีออกแบบไว้ มีจ านวนครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร์ ๑1,596 ครัวเรือน และจ านวน
ประชากรตามทะเบียนราษฎร์ ๗,197 คน (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2564) มีแหล่งก าเนิดน  าเสียชุมชน
ท่ีเข้าระบบฯ ดังนี  

      ตำรำงท่ี 3-5 แหล่งก าเนิดน  าเสียในชุมชนเทศบาลเมืองล าพูน 

         ข้อมูล จาก สถานีปรับคุณภาพน  า เทศบาลเมืองล าพูน ณ  เดือนกันยายน   ปี พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ล ำดับท่ี กิจกรรมหลัก จ ำนวน (แห่ง) 
1 ตลาด 2 
2 โรงแรม 9 
3 โรงพยาบาล 1 
4 ร้านอาหาร 131 
5 โรงฆ่าสัตว์ 1 
6 หมู่บ้านจัดสรร 3 
7 หน่วยงานราชการ/เอกชน 52 
8 หอพัก/อาพารทเมนท์/อาคารชุด 71 
9 ห้างสรรพสินค้า 1 
10 อ่ืน ๆ (ระบ ุ (ระบุ .....)  

รูปท่ี 3-8  บริเวณด้านหน้าสถานีปรับคณุภาพน  า เทศบาลเมืองล าพูน 



รายงานการประเมินโครงการระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมและระบบก้าจัดของเสียรวมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวดั ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 

ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ ๑ เชียงใหม่ ๓ - ๑๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3-9  ผังแสดงระบบระบายน  าและระบบบ าบัดน  าเสีย เทศบาลเมืองล าพูน 



รายงานการประเมินโครงการระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมและระบบก้าจัดของเสียรวมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวดั ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 

ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ ๑ เชียงใหม่ ๓ - ๑๔ 

2)  ระบบรวบรวมและบ ำบัดน  ำเสียชุมชน 

2.1) ระบบรวบรวมน ้ำเสีย 

โครงการบริหารจัดการน  าเสียชุมชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นระบบบ าบัดน  า
เสียแบบเอสบีอาร์ สามารถรองรับน  าเสียได้สูงสุด 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปัจจุบันมีน  าเสียท่ีเข้า
ระบบประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 25 มีรายละเอียดระบบรวบรวมน  าเสีย  ดังนี  

 

ตำรำงท่ี 3-6 รายละเอียดระบบรวบรวมน  าเสียชุมชน 

ถนน ชนิดท่อ ขนำดท่อ 
(นิ ว) 

ควำมยำวท่อ 
(เมตร) 

จุดเร่ิมต้น 
(พิกัด) 

จุดสิ นสุด 
(พิกัด) 

สันป่ายาง 
 

ท่อเหล่ียม 4x4  1250  18.59,99.02 18.58,99.01 

รอบเมือง 
 

ท่อเหล่ียม 2.20x2.20 950 18.58,99.00 18.57,99.00 

สนามกีฬา 
 

12.50 2.20x2.20 688 18.56,98.99 18.56,99.00 

 

2.๒) ระบบบ ำบัดน  ำเสีย 

ระบบบ าบัดน  าเสีย เทศบาลเมืองล าพูน  เป็นระบบบ าบัดน  าเสียตะกอนเร่งแบบ 
Sequencing Batch Reactor (SBR) ประกอบด้วยบ่อบ าบัดน  าเสียจ านวน 4 บ่อ คือ บ่อ CAT-1 CAT-2 
SAT-1 และ SAT-2 ดังตารางท่ี 3-7 ซ่ึงมีลักษณะการท างานของระบบเป็นรอบ โดยแต่ละรอบมีขั นตอน ดังนี  

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

ตำรำงท่ี 3-7 รายละเอียดบ่อบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลเมืองล้าพูน 

บ่อบ าบัดน  าเสีย ความลึก (เมตร) ความจุ (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 

น  าเสียจะเข้าสามารถไหลแยกเข้าสู่ถังจ านวน 4 ถัง คือ ถังเติมอากาศแบบต่อเนื่อง 2 
ถัง และถังเติมอากาศแบบเป็นจังหวะ 2 ถัง โดยแต่ละถังสามารถรองรับน  าเสียได้  2,500 ลบ./วัน 
จ านวนถัง ท่ีท างานจะขึ นกับปริมาณน  าเสียในช่วงเวลานั นๆ สามารถควบคุมให้น  าไหลเข้าสู่ถังใด            



รายงานการประเมินโครงการระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมและระบบก้าจัดของเสียรวมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวดั ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 

ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ ๑ เชียงใหม่ ๓ - ๑๕ 

ถังหนึ ่ง ได ้โดยตรง โด ยไม ่ต ้องผ่านถัง อื ่น  จากนั  น  น  า ที ่ผ ่านก ารบ าบัด แล้วจะถูกส่งต ่อไปย ัง
กระบวนการฆ่าเชื อด้วยแสงอัลตราไวโอเลต (UV) และน าน  าท่ีได้ไปใช้รดน  าต้นไม้  

ระบบและอุปกรณ์การบ าบัดน  าเสียของสถานีบ าบัดน  าเสียได้รับการออกแบบให้สามารถ
ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ จากการติดตามตรวจสอบพบปัญหาการช ารุดของอุปกรณ์ต่ างๆ 
ดังนี  

๑. บ่อสูบน  าเสียหลัก ในส่วนของประตูน  าช ารุด เครื่องวัดปริมาณน  าแสดงค่าผิดปกติ สายไฟฟ้า
เครื่องสูบน  าลัดวงจรไหม้ เครื่องสูบน  าเสียหลัก จ านวน ๖ เครื่อง ช ารุด 3 เครื่อง และใช้งานได้ 3 เครื่อง  

๒. เครื่องดักขยะอัตโนมัติ ตัวรับสัญญาณเสียสามารถใช้งานได้เพียงระบบส่ังการด้วยมือเท่านั น  
๓. ชุดเครื่องดูดทราย ชุดควบคุมลัดวงจร ซ่อมแซมแล้วสามารถใช้งานได้  
๔. เครื่องสูบตะกอนย้อนกลับ เสีย ๒ เครื่อง ใช้งานได้ ๒ เครื่อง 
๕. เครื่องสูบตะกอน ๔ เครื่อง ไม่สามารถใช้งานได้ 
๖. เครื่องเติมอากาศ ๗ เครื่อง เครื่องท่ี ๕ ช ารุด ๑ เครื่อง 
๗. ตู้ควบคุมหลักในห้องเครื่อง อุปกรณ์เสียหาย ใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพ 
๘. เครื่องฆ่าเชื อโรคระบบ UV ชุดควบคุมสายหาย และหน้าจอแสดงผลช ารุด และเครื่องสูบน  า

เข้าเครื่องฆ่าเชื อโรคระบบ UV ช ารุด ๑ เครื่อง 
๙. ระบบไฟฟ้าภายในสถานีปร ับปร ุงค ุณภาพน  า สายไฟ ทั  งระบบเสื่อมสภาพ ไฟฟ้า

ลัดวงจรไม่สามารถท างานร่วมกับระบบ SCADA ได้ 
๑๐. โรงสูบน  าเสียช่างฆ้อง ไม่สามารถท างานได้ในระบบอัตโนมัติ เครื่องสูบน  าเสีย ๑ เครื่อง  

(ใช้งานได้ ๒ เครื่อง) สายสลิงของเครื่องตักขยะขาด 
๑๑. โรงสูบน  าเสียบ้านศรีเมืองยู้ ไม่สามารถท างานได้ในระบบอัตโนมัติ 

ตำรำงท่ี 3-8 รายละเอียดบ่อบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลเมืองล้าพูน 

รำยชื่อสถำนี สถำนท่ีตั ง ชนิดเครื่องสูบ
น  ำ/ท่ีตั งระบบ
ควบคุม 

ขนำด 
(กิโลวัตต์) 

อัตรำสูบน  ำเสีย 
(ลบ.ม./วินำที)  

ระยะทำงของ
สถำนีสูบน  ำเสยี
สุดท้ำยถึงระบบ
บ ำบัดน  ำเสยี

(กม.) 
1.สถำนีสูบน  ำ
เสียย่อย 
(ช่ำงฆ้อง) 
 

ถนนจิตตวงศ์
พันธ์รังสรรค ์

เครื่องสูบน  า
แบบจุ่ม 

7.5  1.376 

2.สถำนีสูบน  ำ
เสียย่อย  
(ศรีเมืองยู้) 
 

ถนนหลัง 
สนามกีฬา 

เครื่องสูบน  า
แบบจุ่ม 

7.5  0.887 

3.สถำนีสูบน  ำ
เสียหลัก 
 

ถนนบ้านหลวย เครื่องสูบน  า
แบบจุ่ม 

7.5   



รายงานการประเมินโครงการระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมและระบบก้าจัดของเสียรวมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
ภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวดั ประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 

ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ ๑ เชียงใหม่ ๓ - ๑๖ 

ตำรำงท่ี 3-9 รายละเอียดเคร่ืองจักรและครุภัณฑ์อื่นๆ 

ล ำดับ ประเภท ชนิด ขนำด ยี่ห้อ ปีท่ี
ได้มำ 

สภำพ 

1 เคร่ืองเติมอากาศ ARC 55 แรงม้า - - ใช้งานได้ 
2 เคร่ือง PLC SCADA - - - - ใช้งานได้ 
3 มอเตอร์ 3 เฟส 10 แรงม้า 

380 โวลล์ 
- - ใช้งานได้ 

4 เคร่ืองแยกการใช้งาน Xixing Conxonle 
Rack Mount Type 
Model RW-122 

- - - ใช้งานได้ 

5 เคร่ืองผลิตน  ากล่ัน Dest 3000 E - Mono  - ใช้งานได้ 
6 เคร่ืองควบคุมความชื น - - - - ใช้งานได้ 
7 เตาวเิคราะห์ COD - - HP-

M6basic 
- ใช้งานได้ 

8 เตาเผา L9/11 - - - - ใช้งานได้ 
9 ตู้อบ side 100 - Model  - ใช้งานได้ 
10 เคร่ืองวดั PH Cyberscan PH 10 - - - ช ารุด 
11 เคร่ืองวดั  DO Cyberscan DO 100 - - - ช ารุด 
12 เคร่ืองช่ังน  าหนกั BJ1000 - PRECISA - ใช้งานได้ 
13 เคร่ืองช่ังน  าหนกั - - Acculab - ใช้งานได้ 
14 เคร่ืองกวนตะกอน ME-20 - ArisFu  - ใช้งานได้ 
15 เคร่ืองกรองน  า CR-2 - DEMA  - ใช้งานได้ 
16 ตู้เย็น Cooltech  12 คิว ซัมซุง  - ใช้งานได้ 
17 ตู้เย็น Cooltech  6.0 คิว ซัมซุง  - ใช้งานได้ 
18 เครื่องปั๊ม/ดูดอากาศ SA5JXHTP-4698 - - - ใช้งานได้ 
19 ตู้อินควิเบท(BOD) - - - - ใช้งานได้ 
20 เคร่ืองอังน  า รุ่น UM-WB 15L ความจุ 15 

ลิตร 
Awter 
Bath 

- ใช้งานได้ 

21 เคร่ืองเขย่า รุ่น VTX-3000 L - Mixer 
UZUSIO 

- ใช้งานได้ 

22 หม้อนึ่ง 4 GT MODEL 75x - All 
American 

- ใช้งานได้ 

23 เครื่องช่ังน  าหนัก แบบทศนิยม 4 ต าแหน่ง 
ระบบอิเลคโทรนคิช่ัง
สูงสุดได้ 210กรัม 

- - - ใช้งานได้ 

24 เครื่องวิเคราะห์ชนิด
และปริมาณ
สารละลาย 

MODEL UV MINI-
1240 พร้อมอุปกรณ ์

- SHIMASU - ใช้งานได้ 
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3) ข้อมูลด้ำนนโยบำย 
เทศบาลเมืองล าพูนด าเนินการเด ินระบบโดยเจ้าหน้าที่ของเทศบาล ในการ ดูแล 

และบริหารจัดการระบบโดยกองช่างสุขาภิบาล โครงสร้างของคณะท างานซ่ึงรับผิดชอบในการดูแลระบบ 
ได้ก าหนดกรอบการท างานตามผังโครงสร้างของหน่วยงาน ปัจจุบันในการมอบหมายผู้รับผิดชอบดูแล 
โดยบุคลากรในระดับปฏิบัติการยังไม่มีความรู้เฉพาะด้านเก่ียวกับการดูแลระบบบ าบัดน  าเสีย รวมถึง
ความรู้ด้านเทคนิค ประกอบกับการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญในการค วบคุมและ
ซ่อมแซมระบบการจัดการน  าเสียชุมชน ท าให้การด าเนินการบริหารจัดการระบบยังไม่เต็มประสิทธิภาพ 

ปัจจุบัน เทศบาลเมืองล าพูนได้ประสานความร่วมมือกับองค์กาจัดการน  าเสีย (อจน.) อยู่
ระหว่างการด าเนินการจัดท าหนังสือบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างองค์กร และขั นตอนการลงนามข้อตกลง
ร่วมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
4) ข้อมูลด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

เทศบาลเมืองล าพูนมีการเดินระบบเอง ดูแลและบริหารจัดการระบบโดยกองช่าง
สุขาภิบาล ผู้รับผิดชอบในการดูแลระบบได้ใช้ผังโครงสร้างของหน่วยงานปัจจุบันใน การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบดูแล โดยบุคลากรในระดับปฏิบัติการยังไม่มีความรู้เฉพาะด้านเก่ียวกับการดูแลระบบบ าบัด
น  าเสีย รวมถึงความรู้ด้านเทคนิค ประกอบกับการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ ความช านาญในการ
ควบคุมและซ่อมแซมระบบการจัดการน  าเสียชุมชน ท าให้บริหารจัดการยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  

ส้าหรับการบ้ารุงรักษาระบบฯ เทศบาลเมืองล้าพูนมีการซ่อมบ้ารุงเครื่องจักรท่ีช้ารุด
เสียหายอยู่เป็นระยะ  ถึงแม้ไม่มีแผนการบ้ารุงรักษาและตั งงบประมาณในการซ่อมบ้ารุงเครื ่องจักรท่ี

รูปท่ี 3-10  แปลนระบบบ าบัดน  าเสีย โรงปรับคุณภาพน  า เทศบาลเมืองล าพูน 
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ช้ารุด ในกรณีหากเกิดการช้ารุดเสียหาย จึงไม่สามารถซ่อมแซมได้ทันที ท้าให้ระบบฯ บ้าบัดน ้าเสีย 
ใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพ การจัดเก็บค่าบริการบ าบัดน  าเสีย เทศบาลเมืองล าพูนมีการเดินระบบเอง 
และไม่มีการเก็บค่าบริการบ าบัดน  าเสียชุมชน ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติในเรื่องการเก็บค่าบริการบ าบัด
น  าเสียชุมชน 

๕) ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
การด าเนินกิจกรรมด้านระบบบ าบัดน  าเสียของเทศบาลเมืองล าพูน มีการประชาสัมพันธ์ 

ด้านการติดตั งบ่อดักไขมันบ าบัดน  าเสียในอาคาร โดยในการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในพื นท่ีของเทศบาลฯ  
จะต้องให้อาคารและชุมชนติดตั งระบบบ าบัดน  าเสียในครัวเรือน หรือถังดักไขมันก่อนการระบายสู่ท่อ
รวบรวมน  าเสียเทศบาลฯ การด าเนินกิจกรรมด้านระบบบ าบัดน  าเสียของเทศบาลเมืองล าพูน มีการ
ประชาสัมพันธ์ด้านการติดตั งบ่อดักไขมันบ าบัดน  าเสียในอาคาร โดยในการขออนุญาตก่อสร้างอาคารใน
พื นท่ีของเทศบาลฯ จะต้องให้อาคารและชุมชนติดตั งระบบบ าบัดน  าเสียในครัวเรือน หรือติดตั งถังดักไขมัน
ก่อนการระบายสู่ท่อรวบรวมน  าเสีย 

๖) กำรประเมินผลโครงกำร 
 จากผลการติดตามตรวจสอบระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน  าเสียแบบตะกอนเร่งแบบ 

Sequencing Batch Reactor (SBR) ใช้แบบประเมินระบบจัดการน  าเสียชุมชนแบบเอสบีอาร์ภายใต้
แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมในระดับจังหวัด ผลการประเมินดังนี  

ตำรำงท่ี ๓-10 สรุปผลการประเมินระบบจัดการน  าเสียชุมชนแบบเอสบีอาร์ของเทศบาลเมืองล าพูน 

ปัจจยักำรประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
1. ผลกำรประเมินด้ำนนโยบำย 20 14 
2. ผลกำรประเมินด้ำนเทคนิค 46 39 
3. ผลกำรประเมินด้ำนบริหำรจัดกำร 42 30 
4. ผลกำรประเมินด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 20 14 

รวม 128 97 

ร้อยละของคะแนน  = คะแนนท่ีได้ x 100 
          คะแนนเต็ม   
     = 97 x 100 = 75.78 
             128 

สรุปคะแนน คะแนนรวมมากกว่าร้อยละ 80   อยู่ในเกณฑ์ดี 
  คะแนนรวมอยู่ระหว่างร้อยละ  60-80  อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
  คะแนนรวมน้อยกว่าร้อยละ 60  อยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง 

จากการส ารวจและประเมินระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน  าเสียแบบตะกอนเร่งแบบ 
Sequencing Batch Reactor (SBR) เทศบาลเมืองล าพูน ค่าคะแนนท่ีได้เท่ากับ 75.78 ดังนั นสรุปผล
การประเมินอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
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๗) ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินโครงกำรและแนวทำงแก้ไข 
๗.1 เครื่องจักรอุปกรณ์ของระบบสูบน  าเสียและระบบบ าบัดน  าเสียเทศบาลเมืองล าพูน ตั งแต่

เริ่มโครงการมีอุปกรณ์ท่ีเป็นส่วนประกอบของระบบช ารุดและเสียหายหลายรายการ แต่ได้มีการด าเนินการ
ซ่อมแซมอยู่เป็นระยะ โดยใช้งบจากทางเทศบาลเมืองล าพูน ซ่ึงท าให้สามารถเดินระบบได้  อย่างไรก็ตาม
ระบบรวบรวมน  าเสียและเครื่องจักรของสถานีสูบน  าเสีย มีปัญหาเกิดการอุดตันบ่อย เนื่องจากขนาดของท่อ
มีขนาดเล็ก และขาดอุปกรณ์ เครื่องมือในการเข้าไปท าความสะอาด ดังนั น เทศบาลฯ ควรจัดท าแผน
ปรับปรุงระบบ แผนซ่อมบ ารุง โดยอาจจัดท าแผนด าเนินการประจ าปี เพื่อให้ระบบสามารถให้บริการรองรับ
และบ าบัดน  าเสียชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗.2 ขาดบุคลากรผู้ดูแลระบบฯ ที่มีความรู้เฉพาะด้านในการดูแลระบบบ าบัดน  าเสีย 
รวมถึงความรู้ด้านเทคนิคการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพท าให้เดินระบบได้ไม่ต่อเนื่อง และเห็นควรให้
จัดจ้าง บริษัทฯ หน่วยงาน หรือองค์กรเข้ามาด าเนินการแทน โดยพิจารณาองค์การจัดการน  าเสียซ่ึงเป็น
หน่วยงานท่ีมีบุคคลากรท่ีมีความรู้เฉพาะด้านเป็นผู้ดูแลระบบแทน ซ่ึงทราบเบื องต้นว่า อาจมีการลงนาม 
MOU ร่วมกับองค์การจัดการน  าเสีย ในการร่วมพัฒนาและปรับปรุงระบบฯ ในอนาคต 

๗.3 จากผลตรวจคุณภาพน  าจาก สสภ.๑ พบว่า มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน  าทิ ง ได้แก่
พ ารามิ เตอร์  pH ,TSS,  BOD, TKN, Fat Oil and Grease TP จ ากระบบบ าบั ด ก่อนป ล่อยออก 
สู่ส่ิงแวดล้อม ผ่านก าหนดเกณฑ์มาตรฐานควบคุม ซ่ึงไม่ครอบคลุมพารามิเตอร์ตามมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน  าทิ งจากระบบบ าบัดน  าเสียรวมของชุมชน ดังนั น เทศบาลฯ ต้องจัดท าแผนการเก็บตัวอย่างน  าและ
วิเคราะห์ตัวอย่างน  าท่ีเหมาะสมอย่างน้อย ๒ ครั งต่อปี (ช่วงฤดูแล้ง และฤดูฝน) และตั งงบประมาณในการ
ตรวจวิเคราะห์ให้ครบทุกพารามิเตอร์ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน  าทิ งจากระบบบ าบัดน  าเสียรวมของชุมชน  และเห็นควรให้
เทศบาลฯ ส่งบุคลากรประจ าห้องปฏิบัติการของเทศบาลเข้ารับการอบรมหลักสูตรการดูแลระบบบ าบัด  
น  าเสีย ท่ังนี  เพื่อเป็นการเฝ้าระวังผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ นต่อส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศในภาพรวม 

7.4 ปริมาณน ้าเสียเข้าระบบยังน้อยมากเมื่อเทียบกับประสิทธิภาพในการรองรับน ้าเสีย  
ของระบบ ควรหมั่นตรวจสอบประสิทธิภาพของท่อรวบรวมน ้าเสียและเครื่องสูบน ้าเสียอย่างสม่้าเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบดักขยะอัตโนมัติ 
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 รูปท่ี 3-11  พื นท่ีโครงการสถานีปรับคุณภาพน  า เทศบาลเมืองล าพูน 

พื นท่ีบริเวณรับน  าเสียและระบบบ าบัดน  าเสีย 

ติดตาม ประเมินโครงการระบบฯ โดยมี นายวิโรจน์ วรรณวงศ์ ผู้อ านวยการกองช่าง 
 นายไพโรจน์ ศรีไม้ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และนางสาวรัชนี วงศ์ฟั่น เจ้าหน้าท่ี
ประจ าสถานีปรับคุณภาพน  า ให้ข้อมูลและน าชมการด าเนินงานในพื นท่ีโครงการ 

จุดน  าออกจากระบบบ าบัดน  าเสีย 


