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1-1 

 

บทที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

 
1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

 พื้นทีป่ฏิบัติงานของส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้้าปิงตอนบน          ลุ่มน้้า
กก - ลุ่มน้้าโขงตอนบน และลุ่มน้้าสาละวิน ในเขตปกครอง 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน         คือ เชียงราย 
เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และล้าพูน (รูปที่ 1-1) รวมพื้นที่ทั้ง 4 ลุ่มน้้าประมาณ   48,972.7ตารางกิโลเมตร  
แบ่งเป็น  58   อ้าเภอ   424   ต้าบล และ 4,809 หมู่บ้าน มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  4  แห่ง เทศบาลนคร 2  แห่ง  เทศบาลเมือง   4   แห่ง  เทศบาลต้าบล 190 แห่ง  และองค์การ
บริหารส่วนต้าบล  370  แห่ง ประชากรประมาณ  3,731,318  คน 
 ลุ่มน้้าปิงตอนบน  มีพื้นที่ประมาณ  16,718  ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองเป็น 30 อ้าเภอ  255  
ต้าบล   2,642 หมู่บ้าน   โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยเทศบาลนคร 1 แห่ง เทศบาลเมือง 
3 แห่ง เทศบาลต้าบล 137 แห่ง องค์การบริหารส่วนต้าบล 208  แห่ง  โดยอยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่  22 
อ้าเภอ  (อ้าเภอเมือง  อ้าเภอจอมทอง  อ้าเภอ แม่แจ่ม   อ้าเภอ เชียงดาว         อ้าเภอดอยสะเก็ด  อ้าเภอ แม่
แตง  อ้าเภอแม่ริม  อ้าเภอสะเมิง  อ้าเภอพร้าว อ้าเภอสันป่า ตอง       อ้าเภอสันก้าแพง  อ้าเภอสันทราย  
อ้าเภอหางดง   อ้าเภอฮอด  อ้าเภอดอยเต่า อ้าเภออมก๋อย         อ้าเภอสารภี  อ้าเภอเวียงแหง  อ้าเภอแม่วาง  
อ้าเภอแม่ออน อ้าเภอดอยหล่อ และอ้าเภอกัลยาณิวัฒนา ) และจังหวัดล้าพูน 8 อ้าเภอ(อ้าเภอเมือง  อ้าเภอ
แม่ทา  อ้าเภอบ้านโฮ่ง  อ้าเภอลี้ อ้าเภอทุ่งหัวช้าง  อ้าเภอป่า ซาง  อ้าเภอบ้านธิ  อ้าเภอเวียงหนองล่อง )  
ครอบคลุมลุ่มน้้าสาขา 15 สาขา (1.แม่ปิงส่วนที่ 1  2.แม่งัด  3.แม่แตง  4.แม่ริม 5.แม่ปิงส่วนที่ 2   6. แม่ก
วง   7.แม่แจ่ม  8.แม่ขาน  9.แม่กลาง  10. แม่ปิงส่วนที่ 3   11.แม่หาด 12 แม่ลี้  13.แม่อาว   14. แม่ทา  15.
แม่ตื่น) 

ลุ่มน้้ากก-ลุ่มน้้าโขงตอนบน ส่วนที่ 1(แม่จัน) มีพื้นที่ประมาณ 19,573.4  ตารางกิโลเมตร    แบ่ง
การปกครองเป็น 21 อ้าเภอ 143  ต้าบล  1,764 หมู่บ้าน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย
เทศบาลนคร  1  แห่ง เทศบาลต้าบล  49  แห่ง องค์การบริหารส่วนต้าบล 121  แห่ง    โดยอยู่ในเขตจังหวัด
เชียงราย  18 อ้าเภอ(อ้าเภอเมือง  อ้าเภอขุนตาล  อ้าเภอเชียงของ  อ้าเภอเชียงแสน  อ้าเภอเทิง  อ้าเภอป่า
แดด  อ้าเภอพญาเม็งราย  อ้าเภอพาน  อ้าเภอแม่จัน  อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง          อ้าเภอแม่ลาว  อ้าเภอแม่
สรวย   อ้าเภอแม่สาย   อ้าเภอเวียงแก่น  อ้าเภอเวียงชัย  อ้าเภอเวียงป่าเป้า  อ้าเภอดอยหลวง   อ้าเภอเวียง
เชียงรุ้ง)   และเชียงใหม่ 3 อ้าเภอ(อ้าเภอฝาง  อ้าเภอแม่อาย  อ้าเภอไชยปราการ) โดยลุ่มน้้ากกครอบคลุม  
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4  ลุ่มน้้าสาขา (น้้าแม่กก น้้าแม่ฝาง น้้าแม่ลาว น้้าแม่สรวย )  และลุ่มน้้าโขงตอนบนส่วนที่ 1(แม่จัน ) 
ครอบคลุมลุ่มน้้าแม่จัน, ลุ่มน้้าอิง 

ลุ่มน้้าสาละวิน เป็นลุ่มน้้าระหว่างประเทศ คือประเทศพม่าและประเทศไทย มีพื้นที่ลุ่มน้้า
ประมาณ  29,500 ตารางกิโลเมตร โดยส่วนที่อยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่ ประมาณ 12,681.3 ตาราง
กิโลเ มตร แบ่งการปกครองเป็น 7 อ้าเภอ 44 ต้าบล (ไม่รวมต้าบลจองค้า ที่อยู่ในเขตเท ศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน)   415   หมู่บ้าน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยเทศบาลเมือง          1 แห่ง 
เทศบาลต้าบล   4  แห่ง  องค์การบริหารส่วนต้าบล   44  แห่ง   โดยอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน     7 อ้าเภอ 
(อ้าเภอเมือง  อ้าเภอขุนยวม  อ้าเภอปาย  อ้าเภอแม่ลาน้อย  อ้าเภอแม่สะเรียง  อ้าเภอสบเมย  อ้าเภอปางมะ
ผ้า) ครอบคลุมลุ่มน้้าสาขา 18 ลุ่มน้้า ได้แก่ น้้าแม่ปายตอนบน  ห้วยแม่สา  น้้าของ       น้้าแม่ปายตอนล่าง   
น้้าแม่สะมาด น้้าแม่สะริน  น้้าแม่ยวมตอนบน  น้้าแม่ลาหลวง  แม่น้้ายวมตอนล่าง   น้้าแม่สะเรียง  น้้าแม่
ริด น้้าแม่เงา แม่น้้าสาละ วิน ตอนบน  น้้าแม่แงะ  แม่น้้าเมยตอนบน        ห้วยแม่ละเมา  และแม่น้้าเมย
ตอนล่าง 
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รูปที่  1-1  แสดงพื้นทีป่ฏิบัติงานของส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 
 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

 พื้นที่ปฏิบัติงานของส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 มีลักษณะโดยทั่วไปเป็นเขตภูเขาและสลับ
กับที่ราบหุบเขาเทือกเขาจะวางตัวขนานกันเป็นแนวเหนือ-ใต้ เทือกเขาที่ส้าคัญ ได้แก ่ เทือกเขา 
ผีปันน้้า เทือกเขาแดนลาว และเทือกเขาขุนตาล   เทือกเขาเหล่านี้ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงมหายุคพาลี
โซอิคที่ต่อเน่ืองมาจนถึงมหายุคชิโนโซอิค  เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวทิยาจากแรงดันตัวของหิน
หนืด ประกอบกับแรงบีบอัดในแนวตะวันออกกับแนวตะวันตกท้าให้พื้นผิวโลกเกิดการโก่งงอและเกิด
เป็นเทือกเขาขึ้น ในพื้นทีภ่าคเหนือตอนบน มีภูเขาที่สูงติดสิบอันดับยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย ถึง 7 
ดอย คือ 

1) ดอยอินทนนท ์จังหวัดเชียงใหม่ สูงสุดในประเทศไทยมีความสูงถึง 2,595 เมตร 
2) ดอยผ้าห่มปก จังหวัดเชียงใหม่ สูงเป็นอันดับสอง มีความสูงถึง 2,288 เมตร 
3) ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่สูงเป็นอันดับสาม มีความสูง 2,225 เมตร  
4) ดอยลังกาหลวง จังหวัดเชียงใหม่-เชียงราย-ล้าปาง สูงเป็นอันดับห้า 

                      มคีวามสงู 2,030 เมตร 
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5) ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ สูงเป็นอันดับหก มีความสูง 1,939  เมตร  
6) ดอยม่อนจอง จังหวัดเชียงใหม่ สูงเป็นอันดับเจ็ด มีความสูง 1,929 เมตร  
7) ดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่ สูงเป็นอันดับเก้า มีความสูง 1,685 เมตร  

  ลุ่มน้้าปิงตอนบน 
 สภาพภูมิประเทศในพื้นที่ ลุ่มน้้าแม่น้้าปิงตอนบน เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนปกคลุมด้วยป่า
ไม้และมีความลาดชันสูง ในเขตอ้าเภอเชียงดาว            ซึ่งเป็นต้น
ก้าเนิดของแม่น้้าแม่ปิ ง มีระดับความสูงระหว่าง 500-1300 เมตร 
จากระดับน้้าทะเลปานกลาง   ถัดลงมาเป็นที่ราบหุบเขา เช่น 
บริเวณพื้นที่  อ้าเภอ แม่แต ง   อ้าเภอ แม่ริม   และอ้าเภอเมือง
เชียงใหม่ บริเวณนี้มีความสูง                 260- 300 เมตร จาก
ระดับน้้าทะเลปานกลาง  

 
ลุ่มน้้าสาละวิน 

 ลักษณะเป็นภูเขา ซึ่งเป็นแนวเดียวกันกับเทือกเขาหิมาลัย 
การบีบตัวของภูเขา ท้าให้เกิด   แม่น้้าสายยาวและแคบ     และมี
ลักษณะเป็นหุบเขา โดยมีที่ราบสูงชันขนาบสองข้าง     ซึ่งมีความสูง
หลาย  ระดับ จากประมาณ 200 เมตร ถึง 2,005 เมตร   เหนื อ
ระดับน้้าทะเล ความซับซ้อนของภูมิประเทศท้าให้ลุ่มน้้าสาขาและทิศ
ทางการไหลของแม่น้้าสายหลักๆ ต่างกันไป ตัวอย่างเช่น น้้าแม่ปาย   

จะไหลในแนวทิศตะวันออก- ตะวันตก และแม่น้้า ยวม จะไหลในแนวเหนือ- ใต้ และเปลี่ยนเป็นทิศ
ตะวันออก-ตะวันตก ก่อนบรรจบกับแม่น้้าเมย ส่วนแม่น้้าเมยไหลในแนวตะวันออกเฉียงใต้- ตะวันตก
เฉียงเหนือ   และไปบรรจบกับแม่น้้าสาละวินซึ่งไหลในแนวเหนือ-ใต ้

ลุ่มน้้ากก 
 ลักษณะโดยทั่วไป มีทิวเขาและที่ราบหุบเขา สลับกันเป็น
แนวยา ว ขนานกันจากเหนือลงมา ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงชัน มี
ความสูงตั้งแต่ 400-2,000 เมตร จากระดับน้้าทะเลปานกลาง . ยอด
เขาที่สูงที่สุด คือ ดอยผาห่มปก อ้าเภอฝาง มีความสูง 2,288 เมตร 
จาก ระดับน้้าทะเลปานกลาง อยู่ในลุ่มน้้าฝาง พื้นที่ส่วนใหญ่
(ประมาณร้อยละ 70)  ปกคลุมไปด้วยป่าไ ม้ มีที่ราบเชิงเขา กระจาย
อยู่ในระหว่างหุบเขารูปร่างรีทอดตัวในแนวเหนือใต้ ได้แก่ ที่ราบลุ่มน้้าแม่ฝาง    และที่ราบลุ่มน้้าแม่ลาว 
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และมีที่ราบลุ่มน้้าทอดตัวในแนวตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ ที่ราบลุ่มน้้าแม่กกต อนล่าง ตลอดพื้นที่ราบ
สองข้างฝ่ัง 

ลุ่มน้้าโขงตอนบน 
ลักษณะเป็น ทิวเขา     โดยมีเทือกเขาที่เกิด จากการ     คด

โค้ง  ของหินขนานกันจากเหนือลงมา การคดโค้งของหินน้ีท้าให้
เกิดแม่น้้าสายยาวและแคบ  ลักษณะเป็นหุบเขา โดยมีที่ราบสูงชัน
ขนาบสองข้าง ซึ่งมีความสูงหลายระดบั 

 
 
 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  

ลุ่มน้้าปิงตอนบน 
ลักษณะภูมิอากาศในพื้นที่ลุม่น้้าปิงตอนบนจัดอยู่ในแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูกาล  แบ่งได้เป็น  

3  ฤดูกาล  โดยเร่ิมฤดูหนาวตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน  ถึง  เดือนกุมภาพันธ์  ฤดูร้อนต้ังแต่ เดือนภุมภาพันธ์  
ถึง  เดือนพฤษภาคม  และฤดูฝนเร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมภาคม  ถึง  เดือนตุลาคม       โดยได้รับอิทธิพล
ของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  นอกจากนั้นแล้วในแต่ละปีได้รับ
อิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่น  ซึ่งมาจากทะเลจีนใต้ในช่วงเดือนกรกฎาคม           ถึง เดือนกันยายน  ท้าให้
พื้นลุ่มน้้าปิงมีฝนตกชุกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  ถึง  เดือนตุลาคม 

ลุ่มน้้ากก โขงตอนบน 
 ลักษณะภูมิอากาศในพื้นที่ลุ่มน้้ากก โขงตอนบนค่อนข้างเย็นตลอดทั้งปี  อยู่ใต้อิทธิพลลมมรสุม 
2 ชนิด คือ  ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  และลมมรสุมตะวันออกเฉลียงเหนือ  แบ่งภูมิอากาศออกได้เป็น  3  
ฤดูกาล  ได้แก่   
 ฤดูฝน      เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม  ถึง เดือนตุลาคม 
 ฤดูหนาว  เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  ถึง  เดือนกุมภาพันธ ์
 ฤดูร้อน    เร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  ถึง เดือนพฤษภาคม 
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ลุ่มน้้าสาละวิน 
 ลักษณะภูมิอากาศในพื้นที่ลุ่มน้้าสาละวิน แบ่งเป็น  3  ฤดูกาล  คือ  ฤดูหนาว  ฤดูร้อน  และฤดู
ฝน  ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  และตะวันตกเฉียงใต้  โดยในฤดูฝนได้รับอิทธิพล
ของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดมาจากมหาสมทุรอินเดียวราวกลางเดือนพฤษภาคม ถึง  เดือนตุลาคม  มี
ฝนตกหนักราวเดือนกรกฎาคม  ถึง  เดือนสิงหาคม  ในฤดูหนาวได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  ถึง  เดือนกุมภาพันธ์  ท้าให้อากาศเย็นและแล้ง  ฤดูร้อนเร่ิม
กลางเดือนกุมภาพันธ์  ถึง  เดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนถึงร้อนจัด 

ตารางที่ 1.1 แสดงปริมานฝน อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ 

จังหวัด ปริมาณ
น้้าฝนรวม

ตลอดปี 
Rainfall 

(มิลลิเมตร) 

ปรมิาณ
น้้าฝน
สูงสุด 

อุณหภูมิ (เซลเซียส) 
Temperrature (˚C) 

ความชื้นสัมพัทธ์ Relative 
humidity (%) 

ต่้าสุด 

Minmum 

สูงสุด 

Maxmum 

เฉลี่ยต่้าสุด 

Mean min. 

เฉลี่ยสูงสุด 

Mean max 

เชียงใหม่ 1,149.9  19.8 31.8 45.6 91.9 

เชียงราย 1,822.8  16.8 28.9   

ล้าพูน 1,342.9  18.5 31.5   

แม่ฮ่องสอน 1,361.3  18.9 30.4 56 97 

 

                ที่มา : http://www.tmd.go.th/climate/climate.php   สืบค้นเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553 

 

 

 

 

http://www.tmd.go.th/climate/climate.php%20%20สืบค้น
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1.4 ประชากรและเขตการปกครอง 
 

 ประชากรในพื้นที่ลุ่มน้้าปิงตอนบน  ลุ่มน้้ากก   ลุ่มน้้าโขงตอนบน และลุ่มน้้าสาละวิน             ณ  
วันที่  31  ธันวาคม  ปี พ.ศ. 2553  มีประชากรรวมทั้งสิ้น 3,544,749 คน เป็นชาย 1,751,575 คน      คิดเป็น
ร้อยละ 49.41 และหญิง  1,793,174 คน คิดเป็นร้อยละ 50.59  จ้านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,215,180 ครัวเรือน    
คิดเป็นจ้านวนประชากรต่อ ครัวเรือนได้เท่ากับ 2.92 คนต่อครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากร  72.29  
คนต่อตารางกิโลเมตร จ้านวนประชากรแยกเป็นรายลุ่มน้้าได้ดังนี้ 

 

ตารางที่ 1.2 แสดงตารางของ ประชากรและ เขตการปกครอง ในพื้นที่รับผิดชอบของส้านั กงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ของ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน          
 

จังหวัด 
พ้ืนที ่

(ตร.กม) 
เขตการปกครอง ประชากร ประชา

กร 
/ตร.กม อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต

. 
ชาย หญิง รวม 

เชียงใหม ่ 20,107.057 24 204 2,066 15 167 815,529 842,769 1,658,298  

เชียงราย 11,678.369 18 124 1,752 27 120 606,390 619,323 1,225,713  

ล้าพูน 4,505.882 8 51 576 19 41 197,952 207,612 405,562  

แม่ฮ่องสอน 12,681.259 7 45 415 5 42 131,704 123,470 255,174  

รวม 48,972.567 57 424 4,809 66 352 1,751,575 1,793,174 3,544,747  

ที่มา : http://www.dopa.go.th/padmic/jungwad76/jungwad76.htm   สืบค้นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553 

 
ตารางที่ 1.3 แสดงตารางของ ประชากรและ เขตการปกครอง ในพื้นที่รับผิดชอบของส้านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ของลุม่น้้า 

 

 
ลุ่มน้้า 

พ้ืนที ่
(ตร.กม) 

เขตการปกครอง ประชากร ประชาก
ร 

/ตร.กม อ้าเภอ ต้าบล หมู่บ้าน เทศบาล อบต. ชาย หญิง รวม 

ลุ่มน้้าปิง
ตอนบน 

16,718 30 236 2,405 137 105 901,432 939,814 1,841,246 85.78 

ลุ่มน้้ากก- ลุ่ม
น้้าโขงตอนบน 

19,573.4 21 143 1,764 49 121 735,533 748,146 1,483,679 107.40 

ลุ่มน้้าสาละวิน 29,500 7 44 415 4 44 131,704 123,470 255,174 20.09 

รวม 65,791.4 58 432 4,584 190 270 1,768,669 1,811,430 3,580,099 213.27 

http://www.dopa.go.th/padmic/jungwad76/jungwad76.htm%20%20%20สืบ
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 ลุ่มน้้าปิงตอนบน  มีประชากร  1,85,3689 คน เป็นชาย  901,432  คน คิดเป็นร้อยละ 49.04 และ
หญิง 939,814  คน คิดเป็นร้อยละ 50.96 จ้านวนครัวเรือน 788,253 ครัวเรือน คิดเป็นจ้านวนประชากรต่อ
ครัวเรือน 2.67  คนต่อครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากร 85.78 คนต่อตารางกิโลเมตร ประชากร
ส่วนหน่ึงยังเป็นชาวเขา จากการส้ารวจของศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวั ดเชียงใหม่ พ บว่ามี
ชาวเขา กระจัดกระจายอยู่เกือบทุกอ้าเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วยเผ่าต่างๆ คือ กะเหร่ียง 
มูเซอ แม้ว ลีซอ ลัวะ อีก้อ และเย้า อ้าเภอที่มีชาวเขามากที่สุด ได้แก ่อ้าเภอแม่แจ่ม และ อ้าเภออมก๋อย  
 ลุ่มน้้ากก-  ลุ่มน้้าโขงตอนบน มีประชากร  1,483,679 คนเป็นช าย 735,533 คน คิดเป็นร้อยละ  
49.57 และหญิง 748,146 คน คิดเป็นร้อยละ 50.43 จ้านวนครัวเรือน 514,372 ครัวเรือน คิดเป็นจ้านวน
ประชากรต่อครัวเรือน 2.88 คนต่อครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากร 107.40 คนต่อตารางกิโลเมตร 
 ลุ่มน้้าสาละวิน   มีประชากร 255,174  คน เป็นชาย 131,704  คน คิดเป็นร้อยละ 51.61 และหญิง 
123,470  คน คิดเป็นร้อยละ 48.39  จ้านวนครัวเรือน   86,111  ครัวเรือน คิดเป็นจ้านวนประชากรต่อ
ครัวเรือน 2.96 คนต่อครัวเรือน ความหนาแน่นของประชากร 20.09 คนต่อตารางกิโลเมตร ประชากรแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มคนที่อยู่ในพื้นที่ราบซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายไทยใหญ่หรือคนไต 
และกลุ่มชาวไทยภูเขา ซึ่งส่วนใหญ่ท้ามาหากินอยู่บนที่สูง ประกอบด้วย 5 เผ่า คือ กะเหร่ียง มูเซอ ลีซอ 
ลั๊วะ และแม้วหรือม้ง  โดยเผ่ากะเหร่ียงมีมากที่สุด ประชากรทั้ง 2 กลุ่มมีจ้านวนพอๆ กัน   

1.5 การคมนาคม  

 การคมนาคมที่ประชาชนนิยมใช้เดินทางกันมากที่สุด คือ การคมนาคมทางบก โดยใช้รถยนต์
หรือรถไฟ ส้าหรับบุคคลที่ต้องการความรวดเร็ว สามารถเดินทางโดยเคร่ืองบินได้         จังหวัดเชียงราย  
เชียงใหม่  และแม่ฮ่องสอนมีสนามบินประจ้าจังหวัด  ยกเว้นจังหวัดล้าพูน เส้นทางคมนาคมทางรถยนต์
ของจังหวัดต่างๆ มีดังนี ้
 1)  จังหวัดเชียงราย   อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 785 กิโลเมตร การเดินทางจากกรุงเทพฯ         ใช้
เส้นทางหลวงหมายเลข 1 การเดินทางระหว่างกลุ่มจังหวัด จะต้องเดินทางผ่านจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้
ทางหลวงหมายเลข 109 และทางหลวงหมายเลข 1019  
 2)  จังหวัดเชียงใหม่  การเดินทางโดยรถยนต์ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 750   กิโลเมตร       การ
เดินทางโดยรถไฟ  อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 720  กิโลเมตร  สามารถใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1 และทาง
หลวงหมายเลข 11 จังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนี้   มีถนนเชื่อมโยงกับจังหวัดล้าพนูโดย
ทางหลวงหมายเลข 11 และหมายเลข 106 เชื่อมโยงกับจังหวัดเชียงรายโดยทางหลวงหมายเลข 109 และ
เชื่อมโยงกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยทางหลวงหมายเลข 108          และหมายเลข 1095 
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 3)  จังหวัดแม่ฮ่องสอน อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 924 กิโลเมตร การเดินทางจากกรุงเทพฯจะต้อง
ผ่านจังหวัดเชียงใหม่      การเดินทางระหว่างกลุ่มจังหวัดจะต้องผ่านจังหวัดเชียงใหม่   โดยอาจใช้ทาง
หลวงหมายเลข 108 หรือทางหลวงหมายเลข 1095  
     4)  จังหวัดล้าพูน  อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ  689  กิโลเมตร  การเดินทางจากกรุงเทพฯ ใช้ทาง
หลวงหมายเลข 11  อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ  724  กิโลเมตร ใช้ทางหลวงหมายเลข 106  และเดินทางด้วย
รถไฟระยะทาง 729  กิโลเมตร 



รายงานสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อมลุ่มน้้าปิงตอนบน ลุ่มน้้ากก  บทที่ 2 
ลุ่มน้้าโขงตอนบน และลุ่มน้้าสาละวิน ปี 2553 
 

  ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 1 2-1 

 
บทที่ 2  

ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

2.1 ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน 

          2.1.1  การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  1 มีพื้นที่ในความ

รับผิดชอบทั้งสิ้น 48,972.7 ตารางกิโลเมตรพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น
พื้นที่ป่า โดยมีพื้นที่ป่าซึ่งประกอบด้วย ป่าธรรมชาติ  สวนป่า 
และป่าฟื้นฟูรวม  34,526.4 ตารางกิโลเมตร  คิดเป็นร้อยละ  
70.5 ของพื้นที่ทั้งหมด  พื้นที่ท้าการเกษตร  7,603.14 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ15.52 ของพื้นที่ทั้งหมด  ที่เหลือเป็น
พื้นที่ที่ไม่ได้จ้าแนกซึ่ง ได้แก่ พื้นที่ที่อยู่อาศัย พื้นที่
อุตสาหกรรม 

 
 

ตารางที่ 2.1   การใช้ประโยชน์ที่ดินในปี พ.ศ. 2553  

จังหวัด พ้ืนที่
จังหวัด  

(ไร่) 

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

ชุมชน
และ 

สิ่งปลูก
สร้าง 

(ไร่) 

ร้อย
ละ

ของ
พ้ืน
ที่

จังห
วัด 

เกษตร 

กรรม (ไร่) 

ร้อยละ
ของ
พ้ืนที่

จังหวัด 

ป่าไม้ 
(ไร่) 

ร้อย
ละ

ของ 
พ้ืนที่
จังห
วัด 

แหล่งน้้า 
(ไร่) 

ร้อย
ละ

ของ
พ้ืน
ที่

จังห
วัด 

พ้ืนที่ 

เบ็ด 

เตล็ด  

(ไร่) 

ร้อย
ละ

ของ
พ้ืน
ที่

จังห
วัด 

เชียงใหม ่ 12,566,911  421,128 3.36 2,777,253 22.02 9,045,
401  

71.98 124,531 0.98 198,598 1.59 

เชียงราย 7,298,981  113,810 4.06 732,096 25.99    1,803,
416  

64.03    27,714 0.98 139,140 4.94 
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ล้าพูน 2,815,675 347,231 4.76 3,217,613 44.07 3,402,
869 

46.62 95,209 1.31 236,059 3.24 

แม่ฮ่องสอ
น 

7,925,787 55,341 0.69 1,168,741 14.76 6,655,
986 

83.98 20,301 0.25 25,418 0.32 

 
รวม 

3,0607,855.
0 

937,510.
0 

12.9 7,895,703.
0 

106.8 20,90
7,672.

0 

266.6 267,755.0 3.5 599,215
.0 

10.1 

ที่มาข้อมูล: กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th/ 

 

2.2 ทรัพยากรน้้า 

         2.2.1 สถานการณ์แหล่งน้้าผิวดิน 
 พื้นที่ในความรับผิดชอบของส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  1 มีแม่น้้าสายหลักและล้าน้้าสาขา  
โดยสามารถจ้าแนกได้เป็น 4 ลุ่มน้้า     
 
 
ตารางที่ 2.2 แสดงพื้นที่ในความรับผิดชอบของส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 มีแม่น้้าสายหลักและล้าน้้า
สาขา โดยสามารถจ้าแนกได้เป็น 4 ลุ่มน้้า     
 

ล้าดับ ลุ่มน้้า พ้ืนที่ลุ่มน้้า  
(ตร.กม.) 

ปริมาณน้้า  
(ล้านลบม./ปี) 

ล้าน้้าที่ส้าคัญ 

1 ลุ่มน้้าปิงตอนบน 16,718   6,100 - 
2 ลุ่มน้้ากก 19,573.4   6,100 ลุ่มน้้าแม่กก ลุ่มน้้าแม่ลาว และลุ่มน้้า

ฝาง 
3 ลุ่มน้้าโขงตอนบน 3,122 - แม่น้้าโขงตอนบน น้้าแม่จัน และแม่น้้า

โขงส่วนที่สอง 
4 ลุ่มน้้าสาละวิน 17,918 85.66 แม่น้้าสาละวิน  แม่น้้าปาย  แม่น้้าสะงี้   

แม่น้้าแม่ฮ่องสอน  แม่น้้าเมย 

 

 

 
 
 

http://www.ldd.go.th/
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ตารางท่ี 2.3  พื้นที่ประสบภัยแล้งและพื้นที่เกษตรที่ได้รับความเสียหาย พ.ศ. 2553 

จังหวัดและปี พ.ศ. พื้นที่ประสบภัย 

อ้าเภอ/ 
(กิ่งอ้าเภอ) 

(แห่ง) 

ต้าบล 
(แห่ง) 

หมู่บ้าน 
(แห่ง) 

ครัวเรือน (หลังคา
เรือน) 

เชียงใหม่  3 19 244 19,107 

แม่ฮ่องสอน 7 42 312 57,415 

เชียงราย 18 121 1,379 - 

ล้าพูน - - - - 

                          ที่มาข้อมูล: กรมทรัพยากรน้้า http://www.dwr.go.th/ 

 

- อุทกภัย 

ตารางที่ 2.4   พื้นที่ประสบอุทกภัยและพื้นที่เกษตรที่ได้รับความเสียหาย พ.ศ. 2553 

จังหวัด พื้นที่ประสบภัย 

อ้าเภอ/ 
(กิ่งอ้าเภอ) 

(แห่ง) 

ต้าบล 
(แห่ง) 

หมู่บ้าน 
(แห่ง) 

ครัวเรือน 
(หลังคาเรือน) 

เชียงใหม่ - - - - 

แม่ฮ่องสอน 7 43 342 22,947 

เชียงราย 12 - - 4,557 

ล้าพูน 3 16 188 8,183 

                ที่มาข้อมูล: กรมทรัพยากรน้้า http://www.dwr.go.th/ 
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รายงานสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อมลุ่มน้้าปิงตอนบน ลุ่มน้้ากก  บทที่ 2 
ลุ่มน้้าโขงตอนบน และลุ่มน้้าสาละวิน ปี 2553 
 

  ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 1 2-4 

2.3 ทรัพยากรป่าไม ้

ในเขตพื้นที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1  มีทรัพยากรป่าไม้หลากหลายประเภท  กล่าวคือ ใน
พื้นที่ลุ่มน้้าปิงตอนบนประกอบด้วยป่าดิบเขา  ป่าดิบแล้ง  ป่าเบญจพรรณ  ป่าเต็งรัง  และป่าเต็งรังผสมป่า
สนเขา ในพื้นที่ลุ่มน้้าสาละวินและลุ่มน้้ากก-ลุ่มน้้าโขงตอนบน  ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ  และป่า
แดง   
ตารางที่ 2.5 แสดงพื้นที่ป่าไม้ในแต่ละลุ่มน้้า พื้นที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ปี2549 

           หน่วย  :  ตารางกิโลเมตร 

ลุ่มน้้า พื้นที่ลุ่มน้้า พื้นที่ป่า ร้อยละ 

ปิงตอนบน 16,718 12,421.5 74.3 

สาละวิน 12,681.3 11,128.2 87.8 

โขงตอนบน 11,678.4 5,101.5 43.7 

กก 7,895 5,875.2 74.4 

รวม 48,972.7 34,526.4 70.5 
ท่ีมา : กรมป่าไม้ www.forest.go.th    
 
 
ตารางที่ 2.6  แสดงพื้นที่ป่าไม้ในแต่ละจังหวัด พื้นที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ปี2551 
หน่วย  :  ตารางกิโลเมตร 

จังหวัด 
 

พื้นที่ท้ังหมด 
 

พื้นทีป่่าไม้ 

เชียงราย 11,678.37 5,164.62   

เชียงใหม่ 20,107.06 16,609.48  

แม่ฮ่องสอน 12,681.26 11,261.70 

ล้าพูน 4,505.88 2,576.45 

รวมพื้นท่ี 48,972.57 35,612.25 

ท่ีมา : กรมป่าไม้ www.forest.go.th    

 

http://www.forest.go.th/
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รายงานสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อมลุ่มน้้าปิงตอนบน ลุ่มน้้ากก  บทที่ 2 
ลุ่มน้้าโขงตอนบน และลุ่มน้้าสาละวิน ปี 2553 
 

  ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 1 2-5 

ตารางที่ 2.7  แสดงพื้นที่ป่าสงวนในแต่ละลุ่มน้้า พื้นที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ปี2551 
 

ลุ่มน้้า จ้านวน เนื้อท่ี (ไร)่ 

ปิงตอนบน 35 14,052,433 

สาละวิน 9 6,988,528 

กก-โขงตอนบน 30 5,480,521 

รวม 71 26,521,482 

ท่ีมา : กรมป่าไม้ www.forest.go.th    
 

2.3.1  ชนิดของป่าไม้ จ้านวนเนื้อท่ีป่าไม้ และเขตการใช้ทรัพยากรป่าไม้ 

 1.  ลุ่มน้้าปิงตอนบน 
 ป่าไม้ในบริเวณลุ่มน้้าแม่ปิงตอนบนมีป่าไม้อยู่ 5 ประเภท ได้แก่ ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง       ป่าเต็ง
รังป่าเบญจพรรณ  และป่าเต็งรังผสมป่าสนเขาป่าไม้ในบริเวณลุ่มน้้าแม่ปิงตอนบนที่มีการประกาศใช้
กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติถึงปี  พ.ศ. 2531 มีจ้านวนทั้งสิ้น  32 ป่า มีเนื้อที่รวม
ทั้งหมด 12,071,941 ไร่โดยอยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่  มีจ้านวน 22 ป่า เน้ือที่ 10,241,903 ไร่ อยู่ในเขต
จังหวัดล้าพูน  มีจ้านวน 10 ป่า เน้ือที่ 1,830,038 ไร่ ที่เหลือเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ  พื้นที่ป่าเพื่อการ
อนุรักษ์ พื้นที่ป่าเศรษฐกิจและพื้นที่ป่าที่เหมาะสม ต่อการเกษตรเขตพื้นที่ป่าเพื่อ การอนุรักษ์ของบริเวณ
ลุ่มน้้าแม่ปิงตอนบนนี้  ได้มีการประกาศเป็นเขตอุทยาน  แห่งชาติ 8 แห่ง        มีเนื้อที่รวม  2,570,281 ไร่ 
เขตวนอุทยาน  1 แห่ง มีเนื้อที่รวม  26,250 ไร่ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า           4 แห่ง มีเนื้อที่รวม  2,188,199 
ไร ่และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 3 แห่ง มีเนื้อที่รวม 255,000 ไร ่
 2.  ลุ่มน้้ากก-โขงตอนบน 
 ป่าไม้ในเขตลุ่มน้้ากก -ลุ่มน้้าโขงตอนบน  ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ผลัดใบ  ประเภทป่าเบญจพรรณ
และป่าแดง  มีป่าไม่ผลัดใบประเภทป่าดิบเขา  และป่าสน  ตามที่ซึ่งอยู่ที่สูงจากระดับน้้าทะเล  ตั้งแต่ 700 
เมตร ขึ้นไปไม้ที่ส้าคัญ ได้แก่ ไม้สัก ตะเคียน เต็ง รัง ประดู่ แดงเหียง  ตะแบก เก็ดด้า เก็ดแดง มะค่าโมง
ป่าไม้ในบริเวณลุ่มน้้ากกที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติถึงปี  พ.ศ. 
2531 มีจ้านวนทั้งสิ้น 15 ป่า มีเนื้อที่รวมทั้งหมด  3,181,385ไร่โดยอยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่  มีจ้านวน 3 
ป่า เน้ือที่ 1,012,031 ไร่ อยู่ในเขตจังหวัดเชียงราย  มีจ้านวน 12 ป่าเนื้อที่ 2,169,354 ไร่พื้นที่ป่าเพื่อการ
อนุรักษ์ของบริเวณลุ่มน้้ากก -ลุ่มน้้าโขงตอนบนส่วนที่  1 (แม่จัน) นี้ได้มีการประกาศเป็นเขตอุทยาน
แห่งชาติ  2 แห่ง ได้แก่อุทยานแห่งชาติขุนแจ  พื้นที่ 168,750 ไร่ และอุทยานแห่งชาติแม่ฝาง  พื้นที่ 

http://www.forest.go.th/


รายงานสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อมลุ่มน้้าปิงตอนบน ลุ่มน้้ากก  บทที่ 2 
ลุ่มน้้าโขงตอนบน และลุ่มน้้าสาละวิน ปี 2553 
 

  ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 1 2-6 

378,500 ไร่ เขตวนอุทยาน  13 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า  2 แห่ง และเตรียมประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ
เพิ่มอีก 2 แห่ง ได้แก่อุทยานแห่งชาติล้าน้้ากก และอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา 
 3.  ลุ่มน้้าสาละวิน 
 จากการศึกษาของกรมป่าไม้  พบว่าป่าไม้ในเขตลุ่มน้้าละวินยังอุดมสมบูรณ์อยู่มาก  ส่วนใหญ่
เป็นป่าเบญจพรรณ  และป่าแดงป่าไม้ในบริเวณลุ่มน้้าสาละวินที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงตาม
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติถึงปี พ.ศ. 2531 ในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีจ้านวนทั้งสิ้น  9 ป่า มี
เน้ือที่รวมทั้งหมด  6,988,528 ไร่ จ้าแนกเป็นพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์  5,940,249 ไร่ หรือร้อยละ  85 ที่
เหลือเป็นพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจพื้นที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตรมีเพียงเล็กน้อยพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์
ของบริเวณลุ่มน้้าสาละวินนี้ได้มีการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ  3 แห่งพื้นที่รวม 1,481,400 ไร่ 
และเตรียมจะประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติอีก  2 แห่ง ได้แก่ ถ้้าปลา-น้้าตกผาเสื่อและแม่เงา  เขตวน
อุทยาน 4 แห่ง เน้ือที่รวม 10,800 ไร ่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า 6 แห่ง เน้ือที่รวม 2,672,305 ไร่ สวนรุกขชาติ  
4 แห่ง เน้ือที่รวม 2,489 ไร ่

 
รูปที่ 2-1   แสดงแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่ป่าในพื้นที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 

 
 

 



รายงานสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อมลุ่มน้้าปิงตอนบน ลุ่มน้้ากก  บทที่ 2 
ลุ่มน้้าโขงตอนบน และลุ่มน้้าสาละวิน ปี 2553 
 

  ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 1 2-7 

 

ตารางที่ 2.8  เน้ือที่ป่าไม้ พ.ศ. 2548-2552  

จังหวัด พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ.2552 

พ้ืนที่ป่า 
(ไร่) 

ร้อยละ
ของ
พ้ืนที่

จังหวัด 

พ้ืนที่ป่า 
(ไร่) 

ร้อยละ
ของ
พ้ืนที่
จังหวั

ด 

พ้ืนที่
ป่า 

(ไร่) 

ร้อยละ
ของ
พ้ืนที่

จังหวัด 

พ้ืนที่ป่า 
(ไร่) 

ร้อยละ
ของ
พ้ืนที่

จังหวัด 

พ้ืนที่ป่า 
(ไร่) 

ร้อยละ
ของ
พ้ืนที่

จังหวัด 

เชียงใหม่ 

ล้าพูน 

เชียงราย 

แม่ฮ่องสอน 

1,538,519 

2,581.0 

4,964.79 

10,785.45 

76.52 

57.28 

42.51 

85.05 

15,243.98 

2,575.53 

4,918.56 

10,642.99 

75.81 

57.16 

42.12 

83.93 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

16,609.48 

2,576.45 

5,164.62 

11,267.70 

82.61 

57.18 

44.22 

88.85 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

รวม 33,716.53 261.36 33,381.06 259.02 - - 35,618.25 272.86 - - 

ที่มาข้อมูล: กรมป่าไม้ http://www.forest.go.th 

- พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 

ตารางที ่2.9  จ้านวนป่าอนุรักษ์แต่ละประเภทในพื้นที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2553 

จังหวัด จ้านวนป่าอนุรักษ์ (แห่ง) 

ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ วนอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สวนรุกขชาติ 

เชียงใหม ่

ชียงราย 

ล้าพูน 

26 

39 

10 

13 

3 

2 

1 

27 

1 

4 

0 

1 

2 

1 

0 

รวม 75 18 29 5 3 

 ที่มาข้อมูล:ส้านักงานนโยบายแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

http://www.onep.go.th/ 

http://park.dnp.go.th  

http://www.forest.go.th  
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  ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 1 2-8 

 

- พื้นที่ชุ่มน้้า 

ตารางที่ 2.10 พื้นที่ชุ่มน้้าส้าคัญในพื้นที่ 

จังหวัด พื้นที่ชุ่มน้้า/ที่ตั้ง เนื้อที่ (ไร่) จ้านวน
ชนิดพันธุ ์

ได้รับขึ้นทะเบียน เมื่อปี พ.ศ. ปัญหา
ที่พบ 

นก ปลา ระดับชาต ิ ระดับ
นานาชาติ 

ระดับ
ท้องถิ่น 

เชียงใหม่ 1.พรุหญ้า 

ท่าตอน 

2.แม่น้้าปิง 

3.อุทยานแห่งชาติ
ดอยอินทนนท์ 

37,500.0   /    

เชียงราย 1.แม่น้้ากก 

2.เขตห้ามล่าสัตว์
ป่าหนองบงกาย      
อ.แม่จัน     จ.
เชียงราย 

3.แอ่งเชียงแสน จ.
เชียงราย 

4.หนองฮ่าง จ.
เชียงราย 

5.หนองหลวง 

 

2,712.5 

 

 

 

62,500.0 

 

 

4,625.0 

 

  /  

/ 

 

 

 

/ 

 

 

/ 

  

แม่ฮ่องสอน แม่น้้าสาละวิน -    /            

ล้าปาง แม่น้้าวัง -   /    

ที่มาข้อมูล:ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

http://wetland.onep.go.th/wtlands/frontend  

http://wetland.onep.go.th/wtlands/frontend


รายงานสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อมลุ่มน้้าปิงตอนบน ลุ่มน้้ากก  บทที่ 2 
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  ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 1 2-9 

 

- การเกิดไฟป่า 

ตารางที่ 2.11 จ้านวนคร้ังการเกิดไฟป่าและพื้นที่ที่เสียหาย พ.ศ. 2548-2552 

จังหวัด พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ.2552 

จ้านวน
ครั้ง 

พ้ืนที่
เสียหาย 

(ไร)่ 

จ้านวน
ครั้ง 

พ้ืนที่
เสียหาย 

(ไร่) 

จ้านวน
ครั้ง 

พ้ืนที่
เสียหาย

(ไร่) 

จ้านวน
ครั้ง 

พ้ืนที่
เสียหาย

(ไร่) 

จ้านวน
ครั้ง 

พ้ืนที่
เสยีหาย 

(ไร่) 

เชียงใหม่ 1,569.0 9,453.0 939.0 5,184.0 1,424.0 12,062.0 1,403.0 9,491.0 1,388.0 8,945.0 

ล้าพูน 302.0 3,315.0 256.0 1,882.0 354.0 2,559.0 314.0 2,657.0 321.0 2,378.0 

เชียงราย 267.0 1,634.0 189.0 1,264.0 336.0 4,151.0 147.0 934.0 145.0 709.0 

แม่ฮ่องสอน 995.0 7,754.0 558.0 3,719.0 924.0 8,750.0 473.0 2,402.0 395.0 2,477.0 

รวม 3,133.0 22,156.0 1,942.0 12,049.0 3,038.0 27,523.0 2,337.0 15,484.0 2,249.0 14,509.0 

ท่ีมาข้อมูล: ส่วนควบคุมไฟป่าสักงานป้องกัน ปราบปรามและควบคุมไฟป่า 
www.dnp.go.th/forestfire 
 
สภาพปัญหาทรัพยากรป่าไม้ 
 พื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน  มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง  ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ  
ดังนี ้
 1)  การลักลอบตัดไม้  เป็นสาเหตุส้าคัญและลักษณะการลักลอบตัดไม้ไปขายมีทั้งที่กระท้า
ทางตรงจากกลุ่มนายทุน และทางอ้อมจากชาวบ้านที่ยากจนตัดไม้มาขายแก่นายทุน 
 2)  การบุกรุกป่าเพื่อท้าการเกษตร การบุกรุกท้าลายป่าเพื่อขยายที่ดินท้าการเกษตรส่วนใหญ่เกิดจาก
ชาวเขาบนพื้นที่สูง ปัญหาน้ีพบใน หลายจังหวัด ทั้งที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม ่  และเชียงราย การบุกรุก
ป่า ท้าให้เกิดความเสียหายจากการตัดต้นไม้ และการท้าให้เกิดไฟป่าจากการเผาไร่ 
 3)  ไฟป่า จากข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมไฟป่า ส้านักควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ รายงานว่า
ในปี 2545มีไฟไหม้ป่าเกิดขึ้น  4,644 คร้ัง ท้าให้พื้นที่ป่าเสียหาย  34,095 ไร่ จังหวัดเชียงใหม่มีสถิติเกิด
ไฟป่าสูงที่สุด  จ้านวน 2,627 คร้ัง มีพื้นที่เสียหาย 16,627 ไร่ รองลงมาคือ  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เกิดไฟป่า 
957 คร้ัง พื้นที่เสียหาย  10083 ไร่ จังหวัดล้าพูน  691 คร้ัง พื้นที่เสียหาย  4,624 ไร่ และจังหวัดเชียงราย  
369 คร้ัง พื้นที่เสียหาย 2,759 ไร ่
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2.4 ทรัพยากรแร่ธาตุและพลังงาน 

2.4.1  แร่ธาตุ 
 ทรัพยากรแร่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยกระบวนการทางธรณีซึ่งเกิดภายในโลกและ
ที่ผิวโลกได้มีการน้าแร่ธาตุมาใช้ประโยชน์ทางด้านต่างๆ  กัน อย่างแพร่หลาย  โดยเฉพาะการน้าแร่มาใช้
เพื่อตอบสนองความต้องการทางเศรษฐกิจ  ในฐานะปัจจัยการผลิตทางอุตสาหกรรมพลังงาน  และการ
ก่อสร้าง  ในขณะที่ความต้องการทรัพยากรแร่มีเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา                และทรัพยากรแร่มี
แนวโน้มที่จะลดลง หรือหาได้ยากขึ้น เน่ืองจากทรัพยากรแร่เป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป 
 แร่ที่พบในพื้นที่รับผิดชอบของส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่  1 มี 17 ชนิด คือ ดีบุก ซีไลต์ 
สังกะสี พลวงฟลูออไรด์  แบไรต์ มังกานีส ดินขาว บอลเคลย์  ลิกไนต์ เฟลด์สปาร์  ฟอสเฟต หินอ่อน 
วุลแฟรม ไพโรฟิลไลท์แร่หินประดับและหินปูน  ในปี พ.ศ. 2548 มีเหมืองแร่ที่เปิดท้าการอยู่  62 เหมือง 
แบ่งเป็นแร่ถ่านหิน 35 เหมืองหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน  20 เหมือง เฟลด์สปาร์  2 เหมือง บอลเคลย์ 2 
เหมือง แร่ดีบุกและซีไลต์ 1 เหมือง ฟลูออไรด์1 เหมือง และ มังกานีส 1 เหมือง 

1. ลุ่มน้้าปิงตอนบน  
เปิดท้าการ  48 เหมือง มีเหมืองแร่ที่ท้าการผลิต  4 ชนิด คือ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิด

หินปูน 12 เหมือง ปริมาณแร่ 2,582,854.2 เมตริกตัน  เหมืองแร่ถ่านหิน  35เหมือง ปริมาณแร่ 406,460
เมตริกตัน  เหมืองแร่ดีบุกและซีไลต์  1 เหมือง ปริมาณแร่ 2,705 หาบหลวง  โดย แร่หินอุตสาหกรรมจะ
พบมากในจังหวัดเชียงใหม่ และถ่านหินจะพบมากในจังหวัดล้าพูน 
 2.  ลุ่มน้้ากก-ลุ่มน้้าโขงตอนบน เปิดท้าการ 9 เหมือง รายได้จากการประกอบการ 8,703,327  
บาทมีเหมืองแร่ที่ท้าการผลิต  3 ชนิด คือ เหมืองแร่หินเพื่อการอุตสาหกรรม  6 เหมือง  ปริมาณแร่  
1,124,100 เมตริกตันรายได้จากการประกอบการ  8,421,336 บาท เหมืองแร่บอลเคลย์  2 เหมือง ปริมาณ
แร่ 6,450 เมตริกตันรายได้จากการประกอบการ  208,621.44 บาท และมังกานีส  1 เหมือง ปริมาณแร่ 
3,975 เมตริกตัน รายได้จากการประกอบการ 73,370 บาท 
 3.  ลุ่มน้้าสาละวิน เปิดท้าการ 5 เหมือง รายได้จากการประกอบการ  1,721,035.35 บาท มีเหมือง
แร่ที่ท้าการผลิต  3 ชนิด คือ เหมืองแร่หินเพื่อการอุตสาหกรรม  2 เหมือง ปริมาณแร่ 54,247 เมตริกตัน 
รายได้จากการประกอบการ  229,271.35 บาท เหมืองแร่เฟลด์สปาร์  2 เหมือง ปริมาณแร่ 178 เมตริกตัน 
รายได้จากการประกอบการ  12,104 บาท และฟลูออไรด์  1 เหมือง ปริมาณแร่ 5,200 เมตริกตัน  รายได้
จากการประกอบการ1,479,660 บาท 
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2.4.2  สภาพปัญหาทรัพยากรแร่ 

 1) ปัญหาสิ่งแวดล้อมบริเวณที่ท้าเหมืองแร่แล้วท้าให้ สภาพดินไม่อุดมสมบูรณ์ สกปรกพื้นที่
ขรุขระมีหลุมบ่อมากมายจึงถูกปล่อยทิ้งใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ 
 2) ปัญหาการใช้แร่ธาตุบางประเภทเป็นจ้านวนมาก เช่น แร่เหล็กถูกน้ามาใช้มากและแพร่หลาย
ที่สุด  ถ่านหิน น้้ามันปิโตรเลียม ดีบุก ฯลฯ 
 3) ปัญหาการใช้แร่ไม่คุ้มค่า ได้แก่ พวกแร่ที่ใช้แล้วยังเหลืออยู่ ยังสามารถน้ากลับไปใช้อีก เช่น 
เหล็กส่วนแร่ที่น้าไปใช้แล้วหมดไป เช่น ถ่านหิน น้้ามัน ปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ เราจึงต้องใช้อย่าง
คุ้มค่า และประหยัด 
 4) พื้นที่เหมืองแร่ร้างไม่ได้รับการฟื้นฟูที่เหมาะสม และการขาดข้อมูลทางวิชาการที่สนับสนุน
การบริหารจัดการที่เพียงพอ 
 5) การท้าเหมืองสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหลายด้านขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศที่ตั้ง
เหมือง ชนิดแร่ที่พบ ลักษณะการท้าเหมือง และการขนส่ง ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการท้าเหมืองแร่ 
แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 
 - ผลกระทบจากตัวแร่ แร่ที่ละลายน้้าหรือถูก น้้าชะพามาส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้้าปนเปื้อน
และสะสมในดิน เมื่อพืชดูดซึมเข้าไปก็จะสะสมอยู่ในส่วนต่างๆ ของพืช 
 -  ผลกระทบจากการด้าเนินการ เนื่องจากการท้าเหมืองแร่ต้องมีการเปิดพื้นที่หน้าดิน จึง
ก่อให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินเกิดตะกอนและแร่ธาตุต่างๆ ลงสู่แหล่งน้้า นอ กจากนี้การท้าเหมือง
เป็นการท้าลายสภาพภูมิทัศน์ ท้าให้เกิดฝุ่นละอองในอากาศซึ่งมีผลต่อสุขภาพของชุมชน 
 6) มีการลักลอบน้าหินธรรมชาติจา กพื้นที่ป่าออกมาขาย เป็นการท้าลา ยทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 2.4.3  ทรัพยากรพลังงาน 
 พลังงานส้ารอง 
 ในพื้นที่ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 มีพลังงานส้ารองดังนี้ 
 1)  ถ่านหินลิกไนต์ ในพื้นที่ลุ่มน้้าปิงมีแหล่งถ่านหินส้ารองที่อ้าเภอเวียงแหง อ้าเภอฮอด อ้าเภอ
แม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ และอ้าเภอลี้ จังหวัดล้าพูน โดยที่อ้าเภอเวียงแหง จ .เชียงใหม่ จากการส้ารวจ
พบว่ามีแหล่งถ่านหิ นที่มีคุณภาพดีสะสมอยู่ประมาณ 90 ล้านตัน แต่ที่สามารถขุดขึ้นมาใช้ได้จะมี
ประมาณ 15-20 ล้านตันการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีแผนที่จะพัฒนาแหล่งถ่านหิน คาดว่า
จะต้องใช้เวลาในการท้าเหมืองประมาณ20 ปี ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดท้ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เพื่ อใช้ประกอบในการขอประทานบัตรและความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีต่อไปการท้า
เหมืองจะใช้วิธีการท้าเหมืองเปิด (Open pit mine) กล่าวคือจะมีการขุดเปิดหน้าดินทั้งหมดออกก่อนแล้ว
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จึงขุดถ่านหิน ก้าลังการผลิตจะอยู่ที่ประมาณ 0.5-1.0 ล้านตันต่อปี ต้องใช้พื้นที่ในการท้าเหมืองประมาณ 
3000 ไร่ ในปัจจุบันพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นป่าเสื่อมโทรม แร่ที่ขุดได้จะถูกขนส่งโดยทางรถยนต์ไปยัง
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดล้าปาง 
 2)  น้้ามันดิบในพื้นที่ลุ่มน้้ากก ที่อ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ก้าลังผลิต 894 บาร์เรลต่อวัน 
 3)  แหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพ มีทั้งสิ้น 39 แห่งกระจายอยู่ตามพื้นที่ลุ่มน้้าปิง ลุ่มน้้าสาละ
วิน ลุ่มน้้ากก และลุ่มโขงตอนบน  เป็นลักษณะของแหล่งพลังงานความร้อนใต้พิภพขนาดศักยภาพปาน
กลางและขนาดเล็ก มีการใช้ประโยชน์จากพลังงานธรรมชาติน้ี ยังอยู่ในวงจ้ากัด มีการใช้ ประโยชน์โดย
ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในระแวกใกล้เคี ยง เพื่อประโยชน์เล็กน้อย และมีการพยายามพัฒนาพื้นที่เพื่อ เป็น
แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์ที่ไม่คุ้มค่าและเต็มตามศักยภาพของพลังงานที่มีอยู่ โดยที่แหล่ง
พลังงานความร้อนใต้พิภพในประเทศมีกระจายอยู่ทั่วไป แนว ทางการพัฒนาในระบบอเนกประสงค์
และครบวงจร จึง เป็นแนวทางที่เหมาะสมส้าหรับการพัฒนาท้องถิ่น และเป็นการพัฒนาแหล่งพลังงาน
ธรรมชาติอย่างเต็มศักยภาพ 
 พลังงานทดแทน 
 ปัจจุบันการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ออกแบบและพัฒนาสินค้าซึ่งช่วยในการอนุรักษ์
พลังงานและลดปัญหาภาวะด้านสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย 
 - เคร่ืองท้าน้้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 
 - เคร่ืองสกัดสารป้องกันและก้าจัดศัตรูพืชโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
 - ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบธรรมชาติ 
 - เคร่ืองสกัดสารสมุนไพรผลิตน้้าดื่มพลังงานแสงอาทิตย์ 
 สภาพปัญหา 
 ปัจจุบันได้เกิดภาวะวิกฤติน้้ามันมีราคาแพง กระทรวงพลังงานจึงได้ก้าหนด มาตรการประหยัด
พลังงานขึ้นโดยใช้มาตรการการใช้น้้ามันอย่างมีประสิทธิภาพและการใช้พลังงานทดแทน เชื้อเพลิง
ต่างๆ เช่น น้้ามัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน ได้เกิดภาวะวิกฤติเชื้อเพลิงมีราคาแพงและเชื้อเพลิงก้าลังจะ
หมดไป การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ได้เตรียมพร้อมส้าหรับการน้าเอาพลังงานทด แทนและเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ในด้านพลังงานทดแทนเข้ามาใช้ในประเทศไทยต่อไป 

2.5 พื้นที่ชุ่มน้้า  

พื้นที่ชุ่มน้้าในภาคเหนือตอนบนส่วนใหญ่จะเป็น หนอง บึง และเป็นพื้นที่ที่มีความส้าคัญทั้ง
ทางนิเวศน์และการท่องเที่ยวปัญหาที่พบมาในพื้นที่ชุ่มน้้าของภาคเหนือตอนบนคือการลุกล้้าเข้า ไปใช้
ประโยชน์ที่ดินรอบๆ พื้นที่ชุ่มน้้า ทั้งการขยายตัวของชุมชน การขยายพื้นที่ทางการเกษตร และการ
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ท่องเที่ยวที่มีการสร้างร้านอาหารรอบๆ พื้นที่ชุ่มน้้าก่อให้เกิดปัญหาการลดลงของพื้นที่กักเก็บ น้้า   ใน
พื้นที่ภาคเหนือตอนบนมีพื้นที่ชุ่มน้้าที่ส้าคัญดังนี้ 

2.5.1 พื้นที่ชุ่มน้้าระดับนานาชาติ 
1) พื้นที่ชุ่มน้้าแอ่งเชียงแสน 

 อ้าเภอเชียงแสน  อ้าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  เป็นที่
ราบลุ่มน้้าท่วมถึงถึง บึงที่มีน้้าตลอดทั้งปี และหนองน้้าที่ มีน้้า
บางฤดู แอ่งเชียงแสนมีเน้ือที่ 62.4 ตารางกิโลเมตร (39,000 ไร่)   
พื้นที่ชุ่มน้้าแอ่งเชียงแสน ถูกล้อมรอบ ด้วยเนินเขา  และ
ประกอบด้วยแม่น้้าเล็กๆ หลายสาย  หนอง บึง ป่าไม้และ ทุ่ง
หญ้า จึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืชหลากหลายชนิด  พื้นที่
ชุ่มน้้าแอ่งเชียงแสนมีความส้าคัญต่อนกอพยพในฤดูหนาว  

และนกประจ้าถิ่นบางชนิดซึ่งอยู่ในสถานภาพถูกคุกคาม   พบนกอย่างน้อย 121 ชนิด และพันธุ์ปลาพบ
อย่างน้อย 13 ชนดิ 

การถูกคุกคาม 
เดิมพื้นที่หนองน้้าในแอ่งเชียงแสนมีเน้ือที่ไม่น้อยกว่า 40 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันคงเหลือพื้นที่ 

ที่มีหนังสือส้าคัญที่หลวง 24 ตารางกิโลเมตร พื้นที่โดยรอบแอ่งเชียงแสนกลายเป็นที่ของเอกชนที่มี
เอกสารสิทธิ์ครอบครอง  ที่ดินบริเวณรอบ ๆ หนองบงคายมีแนวโน้มที่ชัดเจนในการสร้างที่พักแรม  
บ้านพัก สถานที่พักผ่อน  บริเวณเนินเขารอบแอ่งเชียงแสนมีการถือครองกรรมสิทธิ์  และเปลี่ยนแปลง
พื้นที่เพื่อการท้าสวนเกษตรกรรม และจัดสร้างที่พักผ่อน บ้านพัก  ส่วนบริเวณเนินเขาเดิมมีชุมชน
ใกล้เคียงท้าการเกษตร  ในฤดูแล้งทุ กปีมีการเผาหญ้าและไม้พุ่มริมน้้าเพื่อขยายพื้นที่เกษตรกรรม  ซึ่ง
รบกวนการด้ารงชีพของนกหลายชนิด  มีการจับปลามากเกินไปทั้งในบริเวณหนองน้้าและริมแม่น้้า  มี
การเก็บไข่นกและรบกวนการวางไข่ของนก 

2) พื้นที่ชุ่มน้้าอุทยานแห่งชาติดอนอินทนนท์ เชียงใหม่ 
อุทยานแห่งชาติดอยอิน ท นนท์ ประกอบด้วยภูเขา

สลับซับซ้อน ของแนวเทือกเขาถนนธงชัยที่ทอดตัวตามแนวเหนือ-ใต้ 
ประกอบด้วยอ่างน้้าซับ ล้าธารบนภูเขา และน้้าตก ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้้า
ของแม่น้้าปิง  ล้าธารส่วนใหญ่เป็นล้าธารขนาดเล็ก บนยอดดอยอิน
ทนนท์ในระดับ 2,565 เมตรเหนือระดับน้้าทะเล แอ่งน้้าซับที่เรียกว่า
อ่างกาหลวง มีลักษณะเป็นพรุน้้าจืดเขตอบอุ่น เกิดจากการทับถมของ
มอส ชนิดต่างๆ  และเศษซากพืชที่ขึ้นอยู่โดยรอบ กลางพรุเป็นแอ่งน้้า บริเวณอ่างกาหลวง มีพันธุ์ไม้
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เฉพาะถิ่นและ/หรือพรรณไม้ หายาก เช่น ค้าขาวหรือกุหลาบพันปีสีขาว ค้าแดงหรือกุหลาบ พันปีสีแดง 
เฟินและมอสชนิดต่างๆ ที่ส้าคัญ คือ  ข้าวตอกฤาษี พบนกอย่างน้อย 364 ชนิด เป็นนกประจ้าถิ่น 255 
ชนิด นกอพยพ 109 ชนิด ได้แก่ นกคัดคูพันธุ์ยุโรป เหยี่ยวทะเลทราย  นกพญาไฟสี  กุหลาบ  นก
กระเบื้องผา  เป็นต้น  ปลาส้าคัญในระบบนิเวศที่พบเฉพาะในบริเวณนี้ ได้แก่ ปลาค้างคาว  ซึ่งเป็นชนิด
พันธุ์เฉพาะถิ่น และอยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์พบที่ระดับ 600 เมตรขึ้นไป สัตว์คร่ึงบกคร่ึงน้้าที่อยู่ใน
สถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่  จั๊กกิ้มน้้าหรือจิ้งจกน้้า หรือกระท่าง  เต่าปูลู  และพบกบจุก
หรือกบหงอน ซึ่งเป็นสัตว์ที่พบในบริเวณนี้เท่านั้น 
การถูกคุกคาม 

มีการบุกรุกใช้ประโยชน์ที่ดินค่อนข้างมากบนดอยอินทนนท์  ปลาค้างคาวที่เป็นสัตว์เฉพาะถิ่น 
ก้าลังประสบปัญหาถูกจับ  เป็นจ้านวนมากเพื่อเป็นอาหารของชาวเขา ซึ่งอาจจะท้าให้       สูญพันธุ์ได้
เช่นเดียวกันกับ จั๊กกิ้มน้้า การใช้สารเคมีในการเกษตรก็มีผลกระทบต่อสัตว์น้้ามาก บริเวณอ่างกาหล วง 
แอ่งน้้าตื้นเขินลงมากเพราะการก่อสร้าง  สถานที่ราชการกั้นขวางการไหลของน้้าจากพื้นที่รับน้้าที่เคย
ไหลลงอ่างกาหลวงให้ไหลลงไปทางลุ่มน้้าอื่นและท้าให้เกิดการชะล้างดินทรายลงสู่ตัวอ่าง  นอกจากนี้
ยังสูบน้้าจากอ่างกาหลวงไปใช้บริการนักท่องเที่ยว  ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ ยวที่ยอดดอยอินทนนท์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูแล้ง 

 
3) พื้นที่ชุ่มน้้าแม่น้้าสาละวิน 

แม่น้้าสาละวินมีต้นก้าเนิดจากเทือกเขาหิมาลัย
ประเทศธิเบต  ไหลผ่านพรมแดนประเทศไทยตั้งแต่อ้าเภอปาย 
จังหวัดแม่ฮ่องสอนลงมาถึงอ้าเภอสบเมย  จังหวัดตาก มีความ
ยาวในส่วนของประเทศไทย คือ 120 กิโลเมตร แม่น้้าสาละวิน 
เป็นแม่น้้าที่มีสภาพพื้นที่ริมฝั่งเป็นแก่งและหุบเหว    มีลักษณะ
พื้นท้องน้้าเป็นหิน บริเวณชายฝั่งเป็นหน้าผาชันมีหาดทรายปน
โคลนและเนินทรายในบางตอน  ระดับน้้าในฤดูน้้าและฤดูน้้า

หลากอาจต่างกันถึง 30 เมตร น้้าขุ่นมากในฤดูฝนและใสในฤดูแล้ง มีอุณหภูมิต่้าก ว่า 24 องศาเซลเซียส
เสมอ ชนิดพันธุ์ปลาในแม่น้้าสาละวินมีความโดดเด่น พบปลาอย่างน้อย 94 ชนิด ปลาที่ ส้าคัญ  ได้แก่ 
ปลาสะแงะ ที่อาศัยได้ทั้งในน้้าจืดและน้้าทะเล  ในบางพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีล้าธารลอดผ่านถ้้า  
ซึ่งเป็นที่อยู่ของปลาที่มีลักษณะพิเศษคือ ตาจะลดรูปไปคล้ ายปลาตาบอด  เป็นปลาในวงศ์ปลาจิ้งจก 
(Balitoridae) เรียกว่าปลาค้อตาบอด  ปลากลุ่มนี้ถือว่าเป็นปลาที่เปราะบางมาก  ไม่สามารถเคลื่อนย้าย
แหล่งที่อยู่อาศัยได้หากเกิดมลพิษ  จึงถือว่าอยู่ในสถานภาพที่ถูกคุกคามในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ 
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(threatened in the wild) ยังมีปลาหลายชนิดในแม่น้้าสาละวินที่เป็นปลาสวยงาม เช่น ปลากดหัวเสียม  
และปลาหมูฮ่องเต้ เป็นต้น  
การถูกคุกคาม 
  มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางระบบนิเวศสองฝั่งแม่น้้าสาละวิน  เน่ืองจากการตัดไม้ท้าลายป่า 
และการเจริญเติบโต ของเมืองระหว่างพรมแดนประเทศ  การใช้ยาฆ่าแมลงในการเกษต ร มีผลต่อการ
ลดลงของประชากรปลาในแม่น้้าสาละวิน 

2.5.2 พื้นที่ชุ่มน้้าที่มีความส้าคัญระดับชาติ 

พื้นที่ชุ่มน้้าในเขตลุ่มน้้าปิงตอนบน  กก- ลุ่มน้้าโขงตอนบนส่วนที่ 1 (แม่จัน )  สาละวิน ที่มี
ความส้าคัญระดับชาติ มีอยู่ 5 แห่ง ดังตาราง 

 
ตารางที่ 2.12 แสดง พื้นที่ชุ่มน้้าในเข ตลุ่มน้้าปิงตอนบน  กก- ลุ่มน้้าโขงตอนบนส่วนที่ 1 (แม่จัน)   และ  

ลุ่มน้้าสาละวิน 
พื้นที่ชุ่มน้้า ที่ตั้ง ความส้าคัญ 

พรุหญ้าท่าตอน อ้าเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม ่

พบนกที่หายาก ได้แก่ นกกระเรียน นกกระแตผีใหญ่ นกนางนวล
แกลบแม่น้้า  นกกระสาแดง นกยอดหญ้าหลังด้า  นกยางแดงใหญ่ 
นกกระแตหัวเทา  นกจาบปีกอ่อนอกเหลือง   และนกนางนวล
แกลบแม่น้้า  พบปลาอย่างน้อย  15  ชนิด  ได้แก่  ปลาหมอ  ปลา
นิล  ปลากระดี่หม้อ  เป็นต้น   

หนองหลวง อ้าเภอเวียงชัย จังหวัด
เชียงราย 

พบนกอย่างน้อย 4 ชนิด ได้แก่ เป็ดผีเล็ก นกยางกรอกพันธ์ุจีน 
เป็ดแดง และนกกระเต็นน้อยธรรมดา  
พบปลาอย่างน้อย 25 ชนิด ชนิดที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้
สูญพันธุ์ (vulnerable) ได้แก่  ปลาดุกด้าน ชนิดที่อยู่ในสถานภาพ
ใกล้ถูกคุกคามในถิ่นที่อยู่ตามธรรมชาติ และเป็นพันธ์ุเฉพาะถิ่น 
ได้แก่ ปลากัดไทย 

หนองฮ่าง อ้าเภอม่วงค้า และ อ้าเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย 

พบปลาอย่างน้อย 25 ชนิด ชนิดที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญ
พันธ์ุ  ได้แก่   ปลาดุกด้าน   

แม่น้้ากกชุ่มน้้า อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่          
อ. เมือง   อ.แม่จัน               

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

พบปลาอย่างน้อย 8 ชนิด ได้แก่ ปลาหมอ ปลานิล  
ปลากระดี่หม้อ ปลา กริม  ปลาช่อน ปลากดเหลือง    ปลาดุกด้าน
ส้าคัญ 
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ตารางที่  2.12 แสดงพื้นที่ชุ่มน้้าในเขตลุ่มน้้าปิงตอนบน  กก-ลุ่มน้้าโขงตอนบนส่วนที่ 1 (แม่จัน)      และ

ลุ่มน้้าสาละวิน (ต่อ) 
พื้นที่ชุ่มน้้า ที่ตั้ง ความส้าคัญ 

   
แม่น้้าปิง จ.เชียงใหม่  จ.ล้าพูน          

จ.ตาก  จ. ก้าแพงเพชร      
จ.นครสวรรค ์

พบปลาอย่างน้อย 66 ชนิด ที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้
สูญพันธุ์ ได้แก่ ปลานวลจันทร์        ปลาสลาด ปลานางอ้าว 
ปลากระสูบขีด ปลาสร้อยลูกกล้วย  ปลากา ปลาสร้อยนกเขา 
ปลาแก้มช้้า 

 

2.6 ความหลากหลายชีวภาพ 

2.6.1 ความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น 
 ผลการศึกษาส้ารวจรวบรวมข้อมูล ตามโครงการส้ารวจรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพระดับท้องถิ่น ของส้านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สรุปน้าเสนอผล
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่นของ กลุ่มป่าศรีลานนา- ขุนตาล ซึ่งอยู่ในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน 3 ด้าน คือ การส้ารวจพันธุ์ไม้ การส้ารวจพันธุ์สัตว์ และการส้ารวจข้อมูลภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. ผลการส้ารวจพันธุ์ไม้ 

พบพรรณไม้ทั้งสิ้น 720 ชนิด ที่ไม่ทราบชื่อ 3 ชนิด 440 สกุล 150 วงศ์ มีป่า 3 ชนิด คือ ป่าเต็ง
รัง จ้านวน 38 แปลง  มีไม้ต้น 171 ชนิด 111 สกุล 49 วงศ์  ป่าเบญจพรรณ จ้านวน 23 แปลง    มีไม้ต้น 
188 ชนิด สกุล 52 วงศ์  และป่าดิบแล้งจ้านวน 11 แปลง มีไม้ต้น 176 ชนิด128 สกุล 52 วงศ์ จ้านวนที่
พบ 870 ต้น 

2. ผลการส้ารวจพันธุ์สัตว์ 

 2.1 สถานภาพสัตว์ที่พบในพื้นที่ศึกษาโดยรวม 
 จากการศึก ษาความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ ในกลุ่มป่าศรีลานนา- ขุนตาล พบสัตว์มี
กระดูกสันหลังทั้งหมด 457 ชนิด แยกเป็น 5 กลุ่ม มีรายละเอียดดังน้ี 

1) กลุ่มนกจ้านวน 255 ชนิด ได้จากการส้ารวจพบตัวหรือได้ยินเสียงทั้งหมดไม่มีชนิดใดมี
สถานภาพอยู่ในขั้นวิกฤติหรือมีโอกาสสูญหายจากพื้ นที่ศึกษา มีสถานภาพอยู่ ในขั้นพบน้อย 228 ชนิด 
พบปานกลาง 19 ชนิด พบมาก 8 ชนิด 
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2) กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจ้านวน 48 ชนิด ได้จากการสัมภาษณ์ 18 ชนิด ส้ารวจพบตัว 25 
ชนิด และพบร่องรอย 5 ชนิด มีสถานภาพอยู่ในขั้นวิกฤติหรือมีโอกาสสูญหายจากพื้นที่ศึกษาจ้านวน 18 
ชนิด เช่น หมูหร่ิง หมีขอ  บินตุรง พบน้อย 27 ชนิด พบปานกลาง 2 ชนิด พบมาก 1 ชนิด 
 3) กลุ่มสัตว์เลื้อยคลานจ้านวน 50 ชนิด ได้จากการสัมภาษณ์ 8 ชนิด ส้ารวจพบตัว 42 ชนิด มี
สถานภาพอยู่ในขั้นวิกฤติหรือมีโอกาสสูญหายจากพื้นที่ศึกษาจ้านวน 8 ชนิด เช่น งูสิงหางลาย และงู
หางแฮ่มภเูขา พบน้อย 39 ชนิด พบปานกลาง 3 ชนิด 
 4) กลุ่มสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบกจ้านวน 31 ชนิด ได้จากการสัมภาษณ์ 2 ชนิด ส้ารวจพบตัว 29 
ชนิด มีสถานภาพอยู่ในขั้นวิกฤติหรือมีโอกาสสูญหายจากพื้นที่การศึกษาจ้านวน 2 ชนิด คือ กระท่าง 
และอ่ึงเพ้า พบน้อย 25 ชนิด พบปานกลาง 3 ชนิด พบมาก 1 ชนิด 
 5) กลุ่มปลาจ้านวน 73 ชนิด ได้จากการสัมภาษณ์ 4 ชนิด ส้ารวจพบตัว 69 ชนิด มีสถานภาพอยู่
ในขั้นวิกฤติหรือมีโอกาสสูญหายจากพื้นที่การศึกษาจ้านวน 4 ชนิด คือ ปลาซิวใบไผ่ ปลาตาใส ปลา
ตะเพียนทราย และปลากัด พบน้อย 68 ชนิด พบปานกลาง 1 ชนิด 
 เน่ืองจากสัตว์ส่วนให ญ่ถูกล่าเพื่อใช้เป็นอาหาร และมีการท้าลายพื้นที่ป่าค่อนข้างมาก 
สถานภาพของสัตว์ในพื้นที่จึงอยู่ในขั้นวิกฤติหรือมีโอกาสสูญหายจากพื้นที่ศึกษาเป็นส่วนใหญ่ 

2.2 สถานภาพสัตว์แยกตามพื้นที่ศึกษา 
 1) สถานภาพสัตว์ระดับจังหวัดในจัง หวัดเชียงรายทั้งหมด จ้านวน 287 ชนิด พบว่ าอยู่ในขั้น
วิกฤติหรือมีโอกาสสูญหายจากพื้นที่ศึกษา จ้านวน 22 ชนิด พบน้อย 225 ชนิด พบปานกลาง 18 ชนิด 
พบมาก 22 ชนิด 
 2) สถานภาพสัตว์ระดับจังหวัดในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด 328 ชนิด พบว่าอยู่ในขั้นวิกฤติหรือ
มีโอกาสสูญหายจากพื้นที่ศึกษา จ้านวน 15 ชนิด พบน้อย 272 ชนิด พบปานกลาง 23 ชนิด พบมาก 18 
ชนิด 
 3) สถานภาพสัตว์ระดับจังหวัดในจังหวัดล้าพูนทั้งหมด 156 ชนิด พบว่าอยู่ในขั้นวิกฤติหรือมี
โอกาสสูญหายจากพื้นที่ศึกษา จ้านวน 7 ชนิด พบน้อย 104 ชนิด พบปานกลาง 29 ชนิด พบมาก 16 ชนิด 
 2.3 วิเคราะห์สัตว์เด่นหรือสัตว์ที่พบง่ายและสัตว์ที่หายากในพื้นที่ศึกษา 
 1) สัตว์เด่นหรือสัตว์ที่พบง่ายในพื้นที่ศึกษา มีทั้งหมด 38 ชนิด แยกเป็นกลุ่มนกจ้านวน     27 
ชนิด กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 3 ชนิด กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน 3 ชนิด กลุ่มสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก  4 ชนิด 
ปละกลุ่มปลา 1 ชนิด ตัวเอย่างสัตว์เด่นที่ พบ เช่น ไก่ป่า  นกโพระดกธรรมดา  นกปรอดหัวโขน กระแต
เหนือ  กระเลนขนปลายหูสั้น  งูสิงธรรมดา  จิ้งเหลนภูเขาเกล็ดเรียบ กบหนอง      กบมื่นปลาก้างเป็นต้น 
 2) สัตว์หายากในพื้นที่ศึกษา มีทั้งหมด 32 ชนิด แยกเป็นกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 18 ชนิด กลุ่ม
สัตว์เลื้อยคลาน 8 ชนิด กลุ่มสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก  2 ชนิด ปละกลุ่มปลา 4 ชนิด ตัวเอย่างสัตว์หายาก 
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เช่น  หมาจิ้งจอก() ชะมดแผงหางปล้อง  เลียงผา  เม่นใหญ่  งูแมวเซา  งูกะปะกระท่างปลาซิวใบไผ่   เป็น
ต้น 

3 ผลการส้ารวจภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นกับความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่น 

 ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นองค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่นที่ไดสืบทอดต่อกันมาจาก
รุ่นสู่รุ่น มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อม ท้าให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างมนุษย์
กับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการรักษาความสมดุลขององค์ประกอบทั้งสองจึงเป็นเร่ืองส้าคัญ เพ ราะนั่น
หมายถึงการที่ตัวมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้ท้าหน้าที่ตามธรรมชาติอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ การที่จะท้าให้
ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยั่งยืนได้นั้นจึงจ้าเป็นจะ ต้องอาศัยหลักการ
จัดการทั้งทางด้านมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดความสมดุล ค วามยั่งยืนของทางระบบนิเวศและ
สังคมต่อไป โครงการส้ารวจรวบรวมข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพระดับท้องถิ่น พื้นที่กลุ่มป่าศรี
ลานนา-ขุนตาล จึงมีการศึกษารวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพควบคู่กับการศึกษา รวบรวมองค์
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล้าปาง และล้าพูน เพื่อจัดท้า
ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและน้าข้อมูลมาประกอบในขั้นตอนการพิจารณาจัดท้าแผน
ชุมชนเพื่อจัดการทรัพยากรชีวภาพและน้าข้อมูลมาประกอบในขั้นตอนการพิจารณาจัดท้าแผนชุมชน
เพื่อการจัดการทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม โดยสอดคล้ องกับ วิถีชีวิตและหลักการ
เศรษฐกิจพอเพียงน้าไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่นให้ยั่งยืนต่อไป 
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บทที่ 3 
ภาวะมลพิษ 

3.1 คุณภาพแหล่งน ้า 

 จากการติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้้า แหล่งน้้าผิวดิน  เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของ
ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่ )  ประจ้าปีงบประมาณ 2553  ครอบคลุมพื้นที่รวม 4 จังหวัด แบ่ง
ออกเป็น 4  ลุ่มน้้า คือ ลุ่มน้้าปิงตอนบ น (แม่น้้าปิงตอนบน แม่น้้าแม่แตง แม่น้้ากวง และแม่น้้าลี้ ) ลุ่มน้้ากก 
(แม่น้้ากก  และแม่น้้าฝาง)  ลุ่มน้้าโขงตอนบน (แม่น้้าอิง)  และลุ่มน้้าสาละวิน (แม่น้้าปาย) โดยด้าเนินการเก็บ
ตัวอย่างน้้าจ้านวน 4 คร้ัง โดยเก็บตัวอย่างครั้ งที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ .ศ.2552  คร้ังที่ 2  เดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ.25523คร้ังที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ .ศ.2553 และคร้ังที่ 4 เดือนสิงหาคม  พ .ศ.2553 และได้ท้าการติดตาม
ตรวจสอบแม่น้้ากวงและแม่น้้าลี้ในจังหวัดล้าพูน เพิ่มเติมตามโครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้้าในช่วงภัยแล้งโดย
ได้เก็บเพิ่มอีก 2 คร้ังในเดือนมีนาคม และเมษายน พ .ศ.2552 น้าผลการวิเคราะห์มาประเมินคุณภาพน้้าโดย
แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วง ฝนไม่ตก  (เดือนพฤศจิกายน 2552 – เดือนเมษายน พ .ศ.2553) และช่วง ฝนตก       
(เดือนพฤษภาคม  - สิงหาคม พ .ศ.2552) น้าผลการตรวจวิเคราะห์แต่ละช่วงมาหาค่าเฉลี่ย และน้ามาประเมิน
คุณภาพน้้าโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

3.1.1 แม่น ้าปิงตอนบน 
 แม่น้้าปิงตอนบนเร่ิมตั้งแต่พื้นที่เหนือเขื่อนภูมิ พลที่ อ้าเภอดอย
เต่า จังหวัด เชียงใหม่  ขึ้นไปจนถึงพื้นที่ต้นน้้าในอ้าเภอ เชียงดาว อ้าเภอ
เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ครอบคลุมพื้นที่ของ  จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัด
ล้าพูนและจังหวัดแม่ฮ่องสอนในพื้นที่อ้าเภอปายบางส่วน   สภาพ
โดยทั่วไปจะอยู่ติดกับพื้นที่ทางการเกษตร    น้้าจะไหลผ่านชุมชนบริเวณ
สะพานข้ามแม่น้้าวังสิงห์ค้า ต้าบลป่าตัน และสะพานข้ามแม่น้้าข้างสถานี
ต้ารวจภูธรภาค 5 อ้าเภอเมือง จังหวัดเ ชียงใหม่ สะพานหลวงพ่อบุญเย็น   
อ้าเภอป่าซาง   จังหวัดล้าพูน ในช่วงฤดูแล้งน้้าจะใส และตื้นเขิน ส่วนใน
ฤดูฝนน้้าจะมีสีน้้าตาลขุ่นมาก ไหล  
 จากการติดตามตรวจสอ บคุณภาพน้้าแม่น้้าปิงตอนบน จ้านวน 7 
สถานี  จากอ้าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ถึงอ้าเภอฮอด   จังหวัด
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เชียงใหม่   พบว่าคุณภาพน้้าโดยเฉลี่ยในปี 2553 จัดอยู่ในเกณฑ์พอใช้    (ประเภทที่ 3 )   สามารถน้าน้้ามาใช้
เพื่อการอุปโภคบริโภคได้โดยผ่านการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้้าโดยทั่วไปก่อน นอกจากนี้ยังใช้ใน
การเกษตรและการอุตสาหกรรมได้ ข้อมูลคุณภาพน้้าที่ส้าคัญได้แก่ ปริมาณความสกปรกในรูปของ
สารอินทรีย์อยู่ในเกณฑ์ดีมีค่าเฉลี่ย 1.0  มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณออกซิเจนละลายน้้าอยู่ในเกณฑ์ดีมีค่าเฉลี่ย  
7.8  มิลลิกรัมต่อลิตร แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด อยู่ในเกณฑ์พอใช้มีค่าเฉลี่ย 8063 MPN/100 ml  และ
แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์มอยู่ในเกณฑ์ดีมีค่าเฉลี่ย 977  MPN/100ml   

3.1.2   แม่น ้ากวง 

 น้้าแม่กวง เป็นล้าน้้าสาขาของแม่น้้าปิงตอนบน มีต้น
ก้าเนิดจากเทือกเขาที่อยู่ในเขตอ้าเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
แม่น้้านี้ไหลผ่านอ้าเภอดอยสะเก็ด อ้าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ อ้าเภอ
เมืองและอ้าเภอ ป่าซาง จังหวัดล้าพูน และมาบรรจบกับแม่น้้าปิงที่
บริเวณหมู่บ้านสบทา อ้าเภอป่าซาง จังหวัดล้าพูนสภาพโดยทั่วไปจะอยู่
ติดกับชุมชน ร้านค้า นิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่ทางการเกษตร จาก
การตรวจสอบพบว่าในบริเวณหน้าฝายทดน้้าและระบายทรายแม่น้้ากวง 
2 สะพานป่าซาง จังหวัดล้าพูน มีการตากปลาท้าปลาแห้ง  

จากการติดตามตรว จสอบคุณภาพน้้าแม่กวง จ้านวน  7 สถานี 
จากอ้าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่   ถึงอ้าเภอป่าซาง  จังหวัดล้าพูน  
พบว่าคุณภาพน้้าโดยเฉลี่ยในปี 2553 จัดอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม  สามารถน้าน้้ามาใช้เพื่อการอุตสาหกรรม 
หากน้าน้้ามาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้้าเป็นพิเศษ ดั ชนีบ่งชี้ที่
ส้าคัญได้แก่ การปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์มมีค่าเฉลี่ย 13,167 MPN/100 ml  ข้อมูลคุณภาพ
น้้าอ่ืนที่ส้าคัญได้แก่ ปริมาณออกซิเจนละลายน้้าอยู่ในเกณฑ์ดีมีค่าเฉลี่ย   6.0 มิลลิกรัมต่อลิตร  ปริมาณความ
สกปรกในรูปสารอินทรีย์อยู่ในเกณฑ์ดีมีค่าเฉลี่ ย 1.3 มิลลิกรัมต่อลิตร และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด
อยู่ในเกณฑ์พอใช้มีค่าเฉลี่ย 13,533 MPN/100 ml   

3.1.3  แม่น ้าลี  
 น้้าแม่ลี้ เป็นล้าน้้าสาขาของแม่น้้าปิงตอนบน มีต้นก้าเนิดจากดอยขุนกวง ซึ่งเป็นเทือกเขาที่อยู่ใน
เขตอ้าเภอลี้ จังหวัดล้าพูน แม่น้้านี้จะมีทิศทา งไหลขึ้นไปทางตอนเหนือ และไหลลงสู่แม่น้้าปิง ที่บริเวณ
หมู่บ้านวังสะแกง อ้าเภอลี้ จังหวัดล้าพูน สภาพโดยทั่วไปจะอยู่ติดกับสวนล้าไย  
 จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าแม่ลี้ จ้านวน 4 สถานี  จากอ้าเภอลี้ ถึงกิ่งอ้าเภอเวียงหนองล่อง 
จังหวัดล้าพูน พบว่าคุณภาพน้้าโดยเฉลี่ยในปี 2553  จัดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ (ประเภทที่ 3 )   สามารถน้าน้้ามา
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ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้โดยผ่านการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้้าโดยทั่วไปก่อน นอกจากนี้ยังใช้
ในการเกษตรและการอุตสาหกรรมได้ ข้อมูลคุณภาพน้้าที่ส้าคัญได้แก่ ปริมาณความสกปรกในรูปของ
สารอินทรีย์อยู่ในเกณฑ์ดีมีค่าเฉลี่ย 0.9  มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณออกซิเจนละลายน้้าอยู่ในเกณฑ์ดีมีค่าเฉลี่ย  
7.2 มิลลิกรัมต่อลิตร แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์พอใช้มีค่าเฉลี่ย 7,181 MPN/100 ml  และ
แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์มอยู่ในเกณฑ์ดีมีค่าเฉลี่ย 1,140  MPN/100 ml     

   

3.1.4  แม่น ้าแม่แตง 
 
  น้้าแม่แตงเป็นล้าน้้าสาขาของแม่น้้าปิงตอนบนต้น
ก้าเนิดมาจากดอยถ้วยในเขต อ้าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ไหลผ่าน
อ้าเภอเชียงดาว และอ้าเภอแม่แตงไปลงแม่น้้าปิงที่ต้าบลสันมหาพน 
อ้าเภอแม่แตง  รวมมีความยาวล้าน้้า 155 กิโลเมตร สภาพโดยทั่วไปอยู่
ติดกับพื้นที่ทางการเกษตร มีไร่ข้าวโพด อยู่ใกล้ ในช่วงหน้าแล้งน้้าจะ
ใส ส่วนหน้าฝนน้้าจะมีสีน้้าตาลขุ่น  

 จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าแม่แตง จ้านวน 1 สถานีได้แก่บริเวณสะพานข้ามแม่น้้า 
ต้าบลสันมหาพน อ้าเภอแม่แตง   จังหวัดเชียงใหม่  พบว่าคุณภาพน้้าโดยเฉลี่ยในปี 2553  จัดอยู่ในเกณฑ์
เสื่อมโทรม สามารถน้าน้้ามาใช้เพื่อการอุตสาหกรรม หากน้าน้้ามาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคต้องผ่านการฆ่า
เชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้้าเป็นพิเศษ ดัชนีบ่งชี้ที่ส้าคัญได้แก่ การปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิ
ฟอร์มมีค่าเฉลี่ย 5,000 MPN/100 ml  ข้อมูลคุณภาพน้้าอ่ื นที่ส้าคัญได้แก่ ปริมา ณออกซิเจนละลายน้้าอยู่ใน
เกณฑ์ดีมีค่าเฉลี่ย  7.1  มิลลิกรัมต่อลิตร  ปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์อยู่ในเกณฑ์ดีมีค่าเฉลี่ย 0.7 
มิลลิกรัมต่อลิตร และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์พอใช้มีค่าเฉลี่ย 10,000 MPN/100 ml   
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3.1.5  แม่น ้ากก 
 

แม่น้้ากกมีต้นก้าเนิดจากประเทศพม่า ไหลผ่านอ้าเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ อ้าเภอแม่จัน        
อ้าเภอเมือง อ้าเภอเวียงชัย อ้าเภอพญาเม็งราย และไหลลงแม่น้้าโขงที่อ้าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย       
แม่น้้ากก เป็นเส้นทางน้้าสายส้าคัญ ที่ก่อให้เกิดชุมชนและศิลปวัฒน ธรรมสองฝั่งแม่น้้ามากมายเน่ืองจาก 
แม่น้้ากกมีความอุดมสมบูรณ์ของพันธ์ปลานานาชนิด และเป็นเส้นเลือดที่ใช้หล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรตั้งแต่  
อ้าเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่จนไปถึงอ้าเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายรวมระยะทางประมาณ 200 กิโลเมตร    
มีล้าน้้าสาขาที่ส้าคัญคือ แม่น้้าฝ าง สภาพโดยทั่วไปจะอยู่ติดพื้นที่ทางการเกษตร ในช่วงหน้าแล้งน้้าจะมีสี
น้้าตาล และจะขุ่นมากในช่วงหน้าฝน 
  จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าแม่กก จ้านวน 4 สถานี  ตั้งแต่บริเวณสะพานแม่น้้ากก ต้าบล
บ้านแซว  อ้าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จนถึงบริเวณสะพานแม่ฟ้าหลวง อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า
คุณภาพน้้าโดยเฉลี่ยในปี 2553 จัดอยู่ในเกณฑ์ดี  สามารถน้าน้้ามาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้โดยผ่านการ
ฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้้าโดยทั่วไปก่อน นอกจากนี้ยังใช้ในการอนุรักษ์สัตว์น้้า การประมง 
การเกษตรและการอุตสาหกรรม  ข้อมูลคุณภาพน้้าที่ส้าคญั  ได้แก่ ออกซิเจนละลายน้้ามีค่า  7.6 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร   ความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ มีค่า 0.9  มิลลิกรัมต่อลิตร  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด และ
แบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์มมีค่า 2,233  MPN/100 ml และ 386 MPN/100 ml ตามล้าดับ 

3.1.6  แมน่ ้าฝาง 

        แม่น้้าฝางเป็นล้าน้้าสาขาของแม่น้้ากก มีต้นน้้าอยู่บริเวณดอยขุน
ห้วยฝางและดอยหัวโทซึ่งอยู่ตอนใต้ของพื้นที่กิ่งอ้าเภอไชยปราการ  
ไหลผ่านอ้าเภอไชยปราการ ฝาง แม่อาย และไหลลงสู่แม่น้้ากกที่ ต้า บล 
ท่าตอน อ้าเภอแม่อาย จังหวัด เชียงใหม่   มีความยาว  ล้าน้้าประมาณ 70 
กิโลเมตร  มีพื้นที่ 1,948 .5 ตารางกิโลเมตร  มีปริมาณน้้าท่าโดยเฉลี่ย
ประมาณ 860 ล้านลบ.ม./ปี แม่น้้าฝางเป็นล้าน้้าสาขาของแม่น้้ากก มีต้น 

น้้าอยู่บริเวณดอยขุนห้วยฝางและดอยหัวโทซึ่งอยู่ตอนใต้ของพื้นที่กิ่งอ้าเภอไชยปราการ  ไหลผ่านอ้าเภอไชย
ปราการ ฝาง แม่อาย และไหลลงสู่แม่น้้ากกที่ ต้าบล  ท่าตอน อ้าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่   มีความยาว ล้า
น้้าประมาณ 70 กิโลเมตร มีพื้นที่ 1,948.5 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้้าท่าโดยเฉลี่ยประมาณ 860 ล้านลบ.ม./
ปี สภาพโดยทั่วไปจะอยู่ติดพื้นที่ทางการเกษตร ได้แก่ ส้ม ลิ้นจี่ ไร่หอม ในช่วงหน้าแล้งน้้าค่อนข้างใสใน
หน้าฝนจะเป็นสีน้้าตาลตะกอน  
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 จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพแม่น้้าฝาง จ้านวน 2 สถานี  ตั้งแต่สะพานข้ามแม่น้้า อ้าเภอไชย
ปราการ จนถึงสะพานข้ามแม่น้้า อ้าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าคุณภาพน้้าโดยเฉลี่ยในปี 2553  จัดอยู่
ในเกณฑ์พอใช้  (ประเภทที่ 3 )   สามารถน้าน้้ามาใช้เพื่อการอุ ปโภคบริโภคได้โดยผ่านการฆ่าเชื้อโรคและ
ปรับปรุงคุณภาพน้้าโดยทั่วไปก่อน นอกจากนี้ยังใช้ในการเกษตรและการอุตสาหกรรมได้ ข้อมูลคุณภาพน้้า
ที่ส้าคัญได้แก่ ปริมาณความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์อยู่ในเกณฑ์ดีมีค่าเฉลี่ย 0.8  มิลลิกรัมต่อลิตร 
ปริมาณออกซิเจนละลายน้้าอยู่ในเกณฑ์ดีมีค่าเฉลี่ย  7.5มิลลิกรัมต่อลิตร แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดอยู่
ในเกณฑ์พอใช้มีค่าเฉลี่ย 7,500 MPN/100 ml  และแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์มอยู่ในเกณฑ์พอใช้มีค่าเฉลี่ย 
1,840  MPN/100 ml     

3.1.7 แม่น ้าอิง 

 แม่น้้าอิง เป็นล้าน้้าสาขาของแม่น้้าโขงมีต้นก้าเนิ ดระหว่างง่าม
เขาตอนเหนือของเทือกเขา ผีปันน้้าตอนกลาง ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด 
คือ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา ไหลไปรวมกับแม่น้้าลาวที่ อ้าเภอ
เทิง จังหวัดเชียงราย แล้วไหลไปลงแม่น้้าโขงตรงจุดที่เรียกว่า “สบอิง” ที่
บ้านปากอิงล่าง     ต้าบลศรีดอนชัย อ้าเภอเชียง ของ จังหวัดเชียงราย รวม
ระยะทางทั้งสิ้น 240 กิโลเมตร สภาพโดยทั่วไปจะอยู่ติดพื้นที่ทางการเกษตร  

 จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าอิง  จ้านวน 2 สถานี  ตั้งแต่บริเวณสะพานแม่น้้าอิง              
บ้านศรีดอนชัย   ต้าบลศรีดอนชัย   อ้าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จนถึง สะพานแม่น้้าอิง ต้าบลเม็งราย 
อ้าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย พบว่าคุณภาพน้้าแม่น้้าอิงโดยเฉลี่ยในปี 2553  จัดอยู่ในเกณฑ์ดี  สามารถ
น้าน้้ามาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้โดยผ่านการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้้าโดยทั่วไปก่อน 
นอกจากนี้ยังใช้ในการอนุรักษ์สัตว์น้้า การประมง การเกษตรและการอุตสาหกรรม  ข้อมูลคุณภาพน้้าที่ส้าคัญ  
ได้แก่ ออกซิเจนละลายน้้ามีค่าเฉลี่ย  6.4 มิลลิกรัมต่อลิตร   ความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ มีค่าเฉลี่ย   
1.0  มิลลิกรัมต่อลิตร  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด และแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์มมีค่าเฉลี่ย 923  
MPN/100 ml และ 183 MPN/100 ml ตามล้าดับ 

3.1.8  น ้าแมจ่ัน 

 เป็นล้าน้้าสาขาของแม่น้้าโขงต้นน้้าเกิดจากสันปันน้้าในต้าบลแม่สลองนอก อ้าเภอแม่ฟ้าหลวง 
น้้าไหลจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก ผ่านที่ราบบริเวณอ้าเภอแม่จันไปบรรจบกับน้้าแม่ค้าที่บ้านร่อง
กลางในต้าบลป่าสัก อ้าเภอเชียงแสน แล้วจึงไหลลงสู่แม่น้้าโขงที่บ้านสบค้า สภาพโดยทั่วไปบริเวณ สะพาน
ข้ามแม่น้้า อบต.ป่าตึง ต้าบลป่าตึง อ้าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เป็นฝาย อยู่ติดเขาที่โดนท้าลาย เพื่อท้าสวน
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ส้มบนเขา  ส่วนที่บริเวณตลาดแม่จัน อ้าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ติดตลาด ติดชุมชน ในช่วงฝนไม่ตกน้้า  
จะใส ส่วนช่วงฝนตกน้้าจะมีสีน้้าตาล ขุ่น มีความลึกประมาณ 0.3-3.0 เมตร 

 

  

 จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าแม่จัน จ้านวน 2 สถานี  ตั้งแต่บริเวณสะพานข้ามแม่น้้า อบต .
ป่าตึง อ้าเภอแม่จัน จนถึงตลาดแม่จัน พบว่าคุณภาพน้้าแม่จันโดยเฉลี่ยในปี 2553  จัดอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม  
สามารถน้าน้้ามาใช้เพื่อการอุตสาหกรรม หากน้าน้้ามาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคและ
ปรับปรุงคุณภาพน้้าเป็นพิเศษ ดัชนีบ่งชี้ที่ส้าคัญได้แก่ การปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์มมี
ค่าเฉลี่ย 4,825 MPN/100 ml  ข้อมูลคุณภาพน้้าอ่ืนที่ส้าคัญได้แก่ ปริม าณออกซิเจนละลายน้้าอยู่ในเกณฑ์ดีมี
ค่าเฉลี่ย  7.2 มิลลิกรัมต่อลิตร  ปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์อยู่ในเกณฑ์ดีมีค่าเฉลี่ย 1.1 มิลลิกรัม
ต่อลิตร และแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์พอใช้มีค่าเฉลี่ย 15,500MPN/100 ml   

 

 

 

3.1.9  แม่น ้าปาย 

 

 

 

 
มีต้นก้าเนิดมาจากบริเวณรอยต่อของทิวเขาถนนธงชัยบรรจบกับทิวเขาแดนลาว ในเขตอ้าเภอปาย 

ไหลผ่านอ้าเภอปาย อ้าเภอเมือง    จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปลงแม่น้้าสาละวินในเขตประเทศเมียนมาร์  มีความ
ยาวประมาณ 135 กิโลเมตร สภาพโดยทั่วไปจะอยู่ติดพื้นที่ทางการเกษตร ในช่วงหน้าแล้งน้้าจะใส ส่ วนหน้า
ฝนน้้าจะขุ่นมากเป็นสีน้้าตาล  
 จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าแม่น้้าปาย    จ้านวน  3 สถานี  ตั้งแต่บริเวณกรมวิชาการ
เกษตร อ้าเภอเมือง      จังหวัดแม่ฮ่องสอน จนถึง สะพาน ถนนเชียงใหม่-ปาย กม.88-89     อ้าเภอปาย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน พบว่าคุณภาพน้้าแม่น้้าปายโดยเฉลี่ย ในปี 2553  จัดอยู่ในเกณฑ์พอใช้  (ประเภทที่3 )   สามารถ
น้าน้้ามาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคได้โดยผ่านการฆ่าเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้้าโดยทั่วไปก่อน 
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นอกจากนี้ยังใช้ในการเกษตรและการอุตสาหกรรมได้ ข้อมูลคุณภาพน้้าที่ส้าคัญได้แก่ ปริมาณความสกปรก
ในรูปของสารอินทรีย์อยู่ในเกณฑ์ดีมีค่าเฉลี่ย 0.9  มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณออกซิเจนละลายน้้าอยู่ในเกณฑ์ดี
มีค่าเฉลี่ย  7.8  มิลลิกรัมต่อลิตร แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีมีค่าเฉลี่ย 8,034 MPN/100 ml  
และแบคทีเรียกลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์มอยู่ในเกณฑ์ดีมีค่าเฉลี่ย600  MPN/100 ml     
 
FCB= ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม                   NH3-N= ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน 
ตารางที่  3 - 1     ผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าในแม่น้้า เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของส้านักงานสิ่งแวดล้อม  
                               ภาคที่ 1 (เชียงใหม่)  ประจ้าปีงบประมาณ 2553 
 

แม่น้้า 
DO(mg/L

) 
BOD(mg/L

) 
TCB(MPN/100 ml) FCB(MPN/100 ml) NH3-N(mg/L) 

คุณภา
พ 

ดัช
นี   

ปิง 7.8 1 8,063 977 0.14 3     

ปาย 7.8 0.9 8,045 600 0.05 3     
แม่
แตง 7.1 0.7 10,000 5,000 0.1 4 

FC
B   

แม่จัน 7.1 1.1 15,500 4,825 0.12 4 
FC
B   

กก 7.6 0.9 2,233 386 0.08 2     

อิง 6.4 1 923 183 0.1 2     

ลี้ 7.2 0.9 7,181 1,140 0.11 3     

ฝาง 7.5 0.8 7,500 1,840 0.2 3     

กวง 6 1.3 13,533 13,167 0.2 4 
FC
B   

 
 
หมายเหตุ  pH =  ค่าความเป็นกรด-ด่าง                              BOD= ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย ์  
             DO= ค่าออกซิเจนละลายน้้า                             TCB= ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 

                       FCB= ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม   NH3-N= ปริมาณแอมโมเนีย-ไนโตรเจน 
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3.2 การจัดการน ้าเสียชุมชน 

พื้นที่ลุ่มน้้าปิงต อนบน  ลุ่มน้้ากก – โขงตอนบน  และลุ่มน้้าสาละวิน  มีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน้้าเสียของชุมชน จ้านวน 3 แห่ง  ได้แก่  เทศบาลนครเชียงราย  
ต้าบลเวียง  อ้าเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย   เทศบาลนครเชียงใหม่ ต้าบลสันผักหวาน  อ้าเภอหางดง        
จังหวั ดเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองล้าพูน ต้าบลในเมือง  อ้าเภอเมือง  จังหวัดล้าพูน  จากการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน้้าเสียในปี 2553 สรุปได้ดังนี้ 

3.2.1 ระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน 
เทศบาลนครเชียงราย  จังหวัดเชียงราย 

เทศบาลนครเชียงรายมีพื้ นที่เขตการปกครอง  60.85             ตา
รงกิโลเมตร  มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์  30,331 คน                มี
ประชากรแฝง  3,000 คน  ระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลนครเชียงรายตั้งอยู่

ใกล้สนามกีฬา    จังหวัดเชียงราย ต้าบลเวียง อ้าเมือง  จังหวัดเชียงราย    ระบบบ้าบัดน้้าเสียเป็ นระบบบ่อเติม
อากาศ(Aerated Lagoon) งบประมาณในการก่อสร้างแบ่งเป็น 2 ระยะ โดยส่วนที่ 1 ส่วนต่อเน่ืองของกรม
โยธาธิการฯ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ มิ .ย.  2546  ครอบคลุมพื้นที่  9  ตารางกิโลเมตร  วงเงินก่อสร้าง 
375,678,305 บาท  และ ส่วนที่ 2 ส่วนก่อสร้างของเทศบาลนคร เชียงราย  ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ  ก .ย.  2547   
ครอบคลุมพื้นที่     9-10   ตารางกิโลเมตร   วงเงินก่อสร้าง 153,370,000   บาท แหล่งงบประมาณ รับมอบ
โครงการจากกรมโยธาธิการและผังเมือง และส่วนต่อเน่ืองงบประมาณจากส้านักนโยบายและแผน กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมระบบบ้าบัดน้้าเสียมีความสามารถรองรับน้้าเสียตามที่ออกแบบไว้ 
27,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปัจจุบันปริมาณน้้าเสียเข้าระบบประมาณ 9,859.80 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน   

จากผลการด้าเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบ้าบัด
น้้าเสียเทศบาลนครเชียงราย พบว่าทั้งระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน้้าเสีย อยู่ในสภาพดี  สามารถท้างานได้
ตามปกติ  ผลการตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้งทั้ง  4  คร้ัง  พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้้าทิ้ง   
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ตารางที่ 3-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าทิ้งจากระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลนครเชียงราย พ .ศ. 2553 

 

พารามิเตอร์ 
ที่ตรวจวัด 

ค่ามาตรฐาน ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้า 

ครั งที่ 1 ครั งที่ 2 

ก่อนเข้า
ระบบ 

หลัง
ออก
ระบบ 

ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน
มาตรฐาน 

ก่อนเข้า
ระบบ 

หลัง
ออก
ระบบ 

ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน
มาตรฐาน 

ความเป็นกรดด่าง (PH) 5-9 7.8 7.8 ผ่าน 6.9 8.4 ผ่าน 

ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen 
Demand: BOD) (มก./ล.) 

20 มก/.ล. 51.4 13.18 ผ่าน 8.31 6.44 ผ่าน 

ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended 
Solids : SS) (มก./ล.) 

50 มก/.ล. 14.0 0.0 ผ่าน 8.0 7.0 ผ่าน 

ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable 
Solids) (มก./ล.) 

0.5 มก/.ล. 0.6 <0.1 ผ่าน <0.1 <0.1 ผ่าน 

น้้ามันและไขมัน (Fat Oil and 
Grease) (มก./ล.) 

5 มก/.ล. 4.5 0.34 ผ่าน ND ND ผ่าน 

ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 
(มก./ล.) 

100มก/.ล. 10.0 3.6 ผ่าน 4.4 0.96 ผ่าน 

ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Phosphorus : 
TP) (มก./ล.) 

ไม่มีมาตรฐาน 1.36 0.59  0.56 <0.1  

แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 
(Fecal Coliform Bacteria) 
(MPN/100 มล.) 

ไม่มีมาตรฐาน 50,000 170  160,000 70  

คอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform 
Bacteria) (MPN/100มล.) 

ไม่มีมาตรฐาน - -  - -  
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 3.2.2 ระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

เทศบาลนครเชีย งใหม่มีพื้นที่ เขตการปกครอง  40 ตาร าง
กิโลเมตร  มีประชากรตามทะเบี ยนราษฎร์  152 ,212   คน  ไม่รวม
ประชากรแฝงและนักท่องเที่ยวที่คาดว่าไม่ต่้ากว่า  200,000 คน ในแต่ละ
วัน  ระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลนครเชียงใหม่ สร้างเสร็จเมื่อปี  2540 
วงเงินก่อสร้าง 490,544,480.00  บาท  โดยแหล่งงบประมาณจากกรม
โยธาธิการ  ระบบบ้าบัดน้้าเสียตั้งอยู่บริเวณ บ้านท่าใหม่อิ  ต้าบลป่าแดด  

อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่    ในพื้นที่  100 ไร่  เป็นระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated 
Lagoon)  มีความสามารถรองรับน้้าเสียได้สูงสุด 55,000 ลูกบาศก์เมต รต่อวัน  ปัจจุบันมีปริมาณน้้าเสียเข้า
ระบบประมาณ 25,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  หลังจากผ่านระบบบ้าบัดน้้าเสียแล้วน้้าที่ผ่านการปรับปรุง
คุณภาพน้้าจะถูกปล่อยลงสู่แหล่งน้้าสาธารณะ   

จากผลการด้าเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบ้าบัด
น้้าเสีย เทศบาลน ครเชียงใหม่  พบว่าทั้งระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน้้าเสีย สามารถท้างานได้ตามปกติ  
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้ง  ทั้ง  4  คร้ัง  พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้้าทิ้ง   
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ตารางที่ 3-3ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าทิ้งจากระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลนครเชียงใหม่ พ .ศ. ๒๕๕๓ 

 

พารามิเตอร์ 
ที่ตรวจวัด 

ค่ามาตรฐาน ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้า 

ครั งที่ ๑ ครั งที่ ๒ 

ก่อนเข้า
ระบบ 

หลัง
ออก
ระบบ 

ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน
มาตร 
ฐาน 

ก่อนเข้า
ระบบ 

หลัง
ออก
ระบบ 

ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน
มาตร 
ฐาน 

ความเป็นกรดด่าง (PH) 5-9 7.6 9.0 ผ่าน 8.2 8.6 ผ่าน 

ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen 
Demand: BOD) (มก./ล.) 

20 มก/.ล. 23.72 13.92 ผ่าน 20.6. 14.80 ผ่าน 

ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended 
Solids : SS) (มก./ล.) 

50มก/.ล. 9.0 15.0 ผ่าน 107.0 4.0 ผ่าน 

ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable 
Solids) (มก./ล.) 

0.5 มก/.ล. <0.1 <0.1 ผ่าน 1.5 <0.1 ผ่าน 

น้้ามันและไขมัน (Fat Oil and Grease) 
(มก./ล.) 

5 มก/.ล. 0.57 2.3 ผ่าน 0.2 0.1 ผ่าน 

ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) (มก./
ล.) 

100มก/.ล. 18.0 3.0 ผ่าน 2.7 2.0 ผ่าน 

ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Phosphorus : TP) 
(มก./ล.) 

ไม่มี
มาตรฐาน 

2.2 <0.1  0.34 <0.1  

แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal 
Coliform Bacteria) (MPN/100 มล.) 

ไม่มี
มาตรฐาน 

≥160,000 80  ≥160,000 800  

คอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform 
Bacteria) (MPN/100 มล.) 

ไม่มี
มาตรฐาน 

- -  - -  
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3.2.3  ระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชนเทศบาลเมืองล้าพูน จังหวัดล้าพูน 

    ระบบรวบ รวมและระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลเมืองล้าพูน 
ปัจจุบันอยู่ในความดูแลขององค์การจัดการน้้าเสีย  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พื้นที่ให้บริการ                            
6.0   ตารางกิโลเมตร  มีประชากร 13,632  คน (ตามทะเบียนราษฎร์ 
ไม่รวมประชากรแฝง )  ระบบบ้าบั ดน้้าเสียเทศบาลเมืองล้าพูนตั้งอยู่
บริเวณชุมชนบ้านหลวย  ต้าบลในเมือง  อ้าเภอเมือง  จังหวัดล้าพูน  

ก่อสร้างเสร็จเมื่อ  ตุลาคม  2546  วงเงินก่อสร้าง  582,692,800  บาท  ระบบบ้าบัดน้้าเสียเป็นระบบบ้าบัด
แบบกึ่งเท(Sequencing  Batch  Reactor)  สามารถรองรับน้้าเสียตามที่ออก แบบไว้  5,000  ลูกบาศก์เมตรต่อ
วัน  ปัจจุบันมีน้้าเสียเข้าระบบ  2,000 – 2,500  ลูกบาศก์เมตรต่อวัน   

               จากผลการด้าเนินการติดตามตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบ้าบัด
น้้าเสีย เทศบาลเมืองล้าพูน  พบว่าทั้งระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน้้าเสีย สามาร ถท้างานได้ตามปกติ       
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้ง   ทั้ง 4 คร้ัง พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้้าทิ้ง   
 
ตารางที่ 3-4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าทิ้งจากระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลเมืองล้าพูน พ.ศ. 2553 

 

พารามิเตอร์ 
ที่ตรวจวัด 

ค่า
มาตรฐาน 

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้า 

ครั งที่ ๑ ครั งที่ ๒ 

ก่อนเข้า
ระบบ 

หลัง
ออก
ระบบ 

ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน
มาตรฐ
าน 

ก่อนเข้า
ระบบ 

หลัง
ออก
ระบบ 

ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน
มาตรฐาน 

ความเป็นกรดด่าง (PH) 5-9 6.6 7.5 ผ่าน 8.2 8.7 ผ่าน 

ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen 
Demand: BOD) (มก./ล.) 

20 มก/.ล. 9.01 13.11 ผ่าน 21.0 7.0 ผ่าน 

ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended 
Solids : SS) (มก./ล.) 

50มก/.ล. 13.0 1.0 ผ่าน 32.0 6.0 ผ่าน 

ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable 
Solids) (มก./ล.) 

0.5/.ล. 0.2 <0.1 ผ่าน <0.1 <0.1 ผ่าน 

น้้ามันและไขมัน (Fat Oil and 
Grease) (มก./ล.) 

5 มก/.ล. 0.78 0.67 ผ่าน 0.3 ND ผ่าน 
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พารามิเตอร์ 
ที่ตรวจวัด 

ค่า
มาตรฐาน 

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้า 

ครั งที่ ๑ ครั งที่ ๒ 

ก่อนเข้า
ระบบ 

หลัง
ออก
ระบบ 

ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน
มาตรฐ
าน 

ก่อนเข้า
ระบบ 

หลัง
ออก
ระบบ 

ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน
มาตรฐาน 

ไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 
(มก./ล.) 

๑๐๐ มก/.ล. 6.0 8.7 ผ่าน 7.2 4.9 ผ่าน 

ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Phosphorus : 
TP) (มก./ล.) 

ไม่มี
มาตรฐาน 

1.31 <0.1  7.43 0.75  

แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 
(Fecal Coliform Bacteria) 
(MPN/100 มล.) 

ไม่มี
มาตรฐาน 

≥160,000 22,000  ≥160,000 90,000  

คอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform 
Bacteria) (MPN/100 มล.) 

ไม่มี
มาตรฐาน 

- -  - -  

 

3.3 คุณภาพอากาศ 

 3.3.1 คุณภาพอากาศ 

1. สถานการณ์คุณภาพอากาศ 

จังหวัดเชียงใหม่   

      (1)  สถานีศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  
                     พบว่า  ก๊ าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศ โดยพบอยู่ในช่วง 0-
14 ppb มีค่าเฉลี่ย1 ปี 1 ppb  ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศ โดยพบอยู่
ในช่วง 0-50 ppb    มีค่าเฉลี่ย       1 ปี  9 ppb ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ 1 ชั่วโมง อยู่ในเกณฑ์มาต รฐาน
คุณภาพอากาศ โดยพบอยู่ในช่วง 0-3.4 ppm มีค่าเฉลี่ย 1 ปี 
0.5 ppm ก๊าซโอโซน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศ 
โดยพบอยู่ในช่วง 0-134 ppb    มีค่าเฉลี่ย  1ปี 24 ppb  ส่วน
ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน พบอยู่ในช่วง 9.7- สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศศูนย์ราชการ 
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274.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าเฉลี่ย1 ปี 44.9   โดยพบฝุ่นละอองที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานจ้านวน 19 
คร้ัง  เดือ นมีนาคม 9 คร้ัง และเดือนเมษายน 10 คร้ังซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็นช่วงที่มีไฟป่า และมีการเผา
ขยะเศษใบไม้ในที่โล่งแจ้งบ่อยมาก  
 

(2)  สถานีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย       
       พบว่า  ก๊ าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศ โดยพบอยู่ในช่วง 0-20 
ppb มีค่าเฉลี่ย1 ปี 1 ppb  ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศ โดยพบอยู่ในช่วง  
0.0- 128.0 ppb มีค่าเฉลี่ย 
 1 ปี 18 ppb  ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 1 ชั่วโมง 
 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศ        โดยพบ 
อยู่ในช่วง 0.0- 5.7 ppm    มีค่าเฉลี่ย1 ปี 0.7 ppm  
 ก๊าซโอโซน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศ  
โดยพบอยู่ในช่วง 0.0-125.0 ppb       มีค่าเฉลี่ย1 ปี  
19 ppb              ส่วนฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า  
10 ไมครอน พบอยู่ในช่วง  12.4 – 291.1  ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร  มีค่าเฉลี่ย1 ปี 50.8  โดยพบฝุ่นละอองที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานรวม 25 คร้ัง  เดือนกุมภาพันธ์ 
2 คร้ัง เดือนมีนาคม 12 คร้ังและเดือนเมษายน 11 คร้ัง ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็นช่วงที่มีไฟป่า มีการเผา
ขยะเศษใบไม้ในที่โล่งแจ้ง และเน่ืองมาจากปัญหาการจราจร   
 

จังหวัดเชียงราย   

       (1)  สถานีศูนย์ราชการจังหวัดเชียงราย 
                     ก๊าซโอโซน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศ โดยพบอยู่ในช่วง 0-101 ppb    มีค่าเฉลี่ย  
1ปี 21 ppb  ส่วนฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน พบอยู่ในช่วง 11.2-267.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์
เมตร มีค่าเฉลี่ย1 ปี 54.8   โดยพบฝุ่นละอองที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานจ้านวน 40 คร้ัง  เดือนกุมภาพันธ์ 4 คร้ัง 
เดือนมีนาคม 23 คร้ังและเดือนเมษายน 13 คร้ังซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็นช่วงที่มีไฟป่า และมีการเผาขยะ
เศษใบไม้ในที่โล่งแจ้งบ่อยมาก  
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 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

       (1)  สถานีศูนย์ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
        ก๊าซโอโซน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศ โดยพบอยู่ในช่วง 0-102 ppb    มีค่าเฉลี่ย  1ปี 18 
ppb  ส่วนฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน พบอยู่ในช่วง 6.5-505.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มี
ค่าเฉลี่ย1 ปี 51.8   โดยพบฝุ่นละอองที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานจ้านวน 38 คร้ัง  เดือนกุมภาพันธ์ 3 คร้ัง เดือน
มีนาคม 26 คร้ังและเดือนเมษายน 9 คร้ังซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็นช่วงที่มีไฟป่า และมีการเผาขยะเศษใบไม้
ในที่โล่งแจ้งบ่อยมาก  
 

 จังหวัดล้าพูน 

       (1)  สถานีศูนย์ราชการจังหวัดล้าพูน 
                     พบว่า  ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศ โดยพบอยู่ในช่วง 0-
15 ppb มีค่าเฉลี่ย1 ปี 1 ppb  ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศ โดยพบอยู่
ในช่วง 0-63 ppb    มีค่าเฉลี่ย       1 ปี  6 ppb ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 1 ชั่วโมง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพอากาศ โดยพบอยู่ในช่วง 0-2.9 ppm มีค่าเฉลี่ย 1 ปี 0.4 ppm ก๊าซโอโซน อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพอากาศ โดยพบอยู่ในช่วง 0-111 ppb    มีค่าเฉลี่ย  1ปี 25 ppb  ส่วนฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 
ไมครอน พบอยู่ในช่วง 9.5-343.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าเฉลี่ย1 ปี 58.1   โดยพบฝุ่นละอองที่สูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐานจ้านวน 41 คร้ัง  เดือนกุมภาพันธ์ 11 คร้ัง เดือนมีนาคม 17 คร้ังและเดือนเมษายน 13 คร้ัง
ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็นช่วงที่มีไฟป่า และมีการเผาขยะเศษใบไม้ในที่โล่งแจ้งบ่อยมาก  
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รูปที่ 3-1 แผนที่แสดงที่ตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
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2. สถานการณ์การเกิดไฟป่า 

    ตารางที่ 3-5    แสดงพื้นที่ไฟไหม้ป่าในแต่ละจังหวัด ปีงบประมาณ 2553  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ที่มา : ส่วนควบคุมไฟป่า ส้านักงานป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า 

 
3.5   การจัดการขยะมูลฝอย 

ปริมาณ ขยะมูลฝอยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ในปี 2552 ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในพื้นที่องค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่  ถึงแม้ว่าในแต่ละท้องถิ่น ได้มีการพยายามรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูล
ฝอย แต่ก็ยังคงมีปัญหาด้านการก้าจัดขยะมูลฝอยอย่างไม่ถูกวิธี การทิ้งขยะมูลฝอยเร่ียราด และกา รต่อต้าน
จากประชาชน ที่ไม่มั่นใจในการก่อสร้างระบบก้าจัดขยะมูลฝอย ท้าให้ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน เป็นปัญหาที่หน่วยงานต่างๆ ให้ความส้าคัญและสนับสนุนให้มีการด้าเนินการจัดการให้
ถูกต้อง  

3.5.1 ปริมาณขยะมูลฝอย  
 พื้นที่ลุ่มน้้าปิงตอนบน โขงตอนบน กก และสา ละวิน  ซึ่งมีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้าเนินการในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย ล้าพูน และแม่ฮ่องสอน  มีอัตราการผลิตขยะมูล
ฝอยเฉลี่ย 0.7-1.2 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน มีปริมาณขยะมูลฝอย 900 ตัน/วัน จังหวัดที่มีปริมาณขยะมูลฝอยมาก
ที่สุดคือ เชียงใหม่ เ ชียงราย ล้าพูน และแม่ฮ่องสอน ตามล้าดับ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปริมาณ
ขยะมากที่สุดคือเทศบาลนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ รองลงมาได้แก่เทศบาลนครเชียงราย จ.เชียงราย 
 

    ปีงบประมาณ 2553 

จังหวัด ดับไฟป่า พื นที่ถูกไฟไหม ้
    (ไร่) (ครั ง) 

  ภาคเหนือ  26,915   4,198  

1 เชียงใหม่  8,945   1,633  

2 แม่ฮ่องสอน  2,477   361  

4 ล้าพูน  2,378   497  

5 เชียงราย  709   179  
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3.5.2 การก้าจัดขยะมูลฝอย 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ส่วนใหญ่ยังไม่มีการจัดการขย ะมูลฝอย

อย่างถูกต้อง ตามหลักสุขาภิบาล  โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการ
ก่อสร้างระบบก้าจัดขยะมูลฝอยจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ้านวน 9 แห่ง                 
ดังตารางที่ 3-3 

ตารางที่ 3-6  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการ สนับสนุนงบประมาณจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ดูแลของส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 

หน่วยงาน 
ปริมาณขยะ 

(ตัน/วัน) 
วิธีการจัดการ/พื นที่ หมายเหตุ 

1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่ Zone กลาง ของพืน้ที่ จ.เชียงใหม่  
ใน อ.สันทราย  ดอยสะเก็ด และสัน
ก้าแพง 

136 
(ประมาณ

การ) 

การก้าจัดขยะมูลฝอยแบบครบ
วงจร/พ้ืนที่ 160  ไร่ ในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าป้อง อ.
ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  
หมายเหตุ: ก้าลังอยู่ในระหว่างการ
ทดลองเดินระบบ 

2551-2553/ 
ส้านักงบประมาณ 

2.  เทศบาลต าบลเวียงฝาง จ.เชียงใหม ่
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่ Zone เหนือ ของ จ.เชียงใหม่  แห่ง 
ได้แก่ ทต.แม่อาย, ทต.ไชยปราการ, ทต.
แม่ข่า, อบต.เวียง, อบต.แม่สาว, อบต.ศรี
ดงเย็น,อบต.หนองบัว,อบต.ปงต้า, อบต.
แม่ทะลบและ  

133 การก้าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร 
/ พ้ืนที่ 150 ไร่ 40 ตารางวา ในเขต 
อบต.เวียง  อ.ฝาง  
จ.เชียงใหม่  

2545-2547/ 
ส้านักงบประมาณ 

 - โครงการเกษตรหลวงอ่างขาง   2544/ 
กองทุนสิ่งแวดล้อม 

3. เทศบาลนครเชียงใหม่  350 สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย/ บริเวณ
สุสานหายยา อ.เมือง  
จ.เชียงใหม ่
หมายเหตุ: น้าขยะไปก้าจัดในพ้ืน
โดยบริษัท บ้านตาลกรุ๊ป พ้ืนที่ อ.
ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 

2545-2547/ 
ส้านักงบประมาณ 
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หน่วยงาน 
ปริมาณขยะ 

(ตัน/วัน) 
วิธีการจัดการ/พื นที่ หมายเหตุ 

4. พระต้าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ 9  การก้าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร
ในพ้ืนที่พระต้าหนักภูพิงคราช
นิเวศน์ อ.เมือง  
จ.เชียงใหม ่
หมายเหตุ:ได้รับงบประมาณ จาก
กองทุนสิ่งแวดล้อม 

2549 
/ กองทุนสิ่งแวดล้อม 

5. เทศบาลเมืองล าพูน ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    

15 เตาเผาขยะ / พ้ืนที่ 22 ไร่  
หมายเหตุ: สภาพเตาเผาช้ารุด และ
เสื่อมสภาพ โดยเฉพาะระบบ
สายพานล้าเลียง ห้องเผา ปล่องควัน
เกิดการผุกร่อน และระบบสลัด
เหว่ียงและระบบพ่นละอองน้้าช้ารุด    
ท้าให้ประสิทธิภาพในการก้าจัด
มลพิษทางอากาศลดลง 

2542/ 
มิยาซาวา 

6. เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง ได้แก่ อบต.
ผาบ่อง และอบต.ปางหมู* 

16 ฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล/
พ้ืนที่ 41 ไร ่ในพ้ืนที่ หมู่ 3 ต.ผาบ่อง 
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 

2544-2545/ 
ส้านักงบประมาณ 

7. เทศบาลนครเชียงราย  ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง ได้แก่ อบต.
ห้วยสัก 

70 ฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล/พ้ืนที่ 
323 ไร ่ในพ้ืนที ่บ้านดงป่าเมี่ยง ต.
ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย 

2538-2540/ 
ส้านักงบประมาณ 

 - การจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร  - การจัดการขยะแบบผสมผสาน 2551-2553/ 
ส้านักงบประมาณ 

8. เทศบาลต าบลแม่สาย  ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง ได้แก่ ทต.
เวียงพางค้า อบต.แม่สาย อบต.เกาะช้าง  
อบต.โป่งงาม อบต.โป่งผา และ อบต.ศรี
เมืองชุม 

25 การจัดการขยะแบบผสมผสาน/
พ้ืนที่ 95 ไร ่ในพ้ืนที่ บ.ป่าเหมือดรุ่ง
เจริญ หมู่ที่ 5 ต.เวียงพางค้า  อ.แม่
สาย  จ.เชียงราย 

2551-2553/ 
ส้านักงบประมาณ 

9. เทศบาลต าบลห้วยไคร้  ร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง ได้แก ่ทต.
ห้วยไคร้ อบต.แม่ฟ้าหลวง  

4 ฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล/
พ้ืนที่  67 ไร ่2 งาน ในพ้ืนที่ ม.11 บ.
ห้วยไคร้เหนือ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย 
จ.เชียงราย  

2538-2541/ 
ส้านักงบประมาณ 

 - โครงการพัฒนาดอยตุง 1 - ฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล/
โครงการพัฒนาดอยตุง 

2538-2540/ 
กองทุนสิ่งแวดล้อม 
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โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ที่มีการปริมาณขยะมูลฝอยสูง คือ 
เทศบาลนครเชียงใหม่ มีปริมาณขยะมูลฝอย 300 ตัน/วัน เทศบาลนครเชียงราย 65 ตัน/วัน เทศบาลต้าบลสัน
ทรายหลวงและเทศบาลต้าบลแม่สาย 25 ตัน/วัน ตามล้าดับ 

1. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
 ในปี 2551 ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
เชียงใหม่ และส้านักงานทรัพยาก รธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย ร่วมกับส้านักจัดการกากของ
เสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ ได้ด้าเนินโครงการสนับสนุนและเสริมสร้างสมรรถนะให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
เทศบาลนคร จ้านวน 2 แห่ง คื อ เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงราย จังหวัด
เชียงราย  
 ในปี 2552 กรมควบคุมมลพิษ ได้พิจารณาด้าเนินการในระดับเทศบาล เมืองเพิ่มขึ้นอีก 35 แห่ง ทั่ว
ประเทศ และ ได้ด้าเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลเมืองในพื้นที่ของ
ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เพิ่มอีก 2 แห่ง คือ เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาล
เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยในปี 2552 ดังนี้ 

1) แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอย มีแผนเฉพาะในการจัดการขยะมู ลฝอยส้าหรับในพื้นที่ 23 
เทศบาลนคร จะต้องมีการส่งเสริมให้เทศบาลฯ มีการด้าเนินการตามแผนฯ  

2) กิจกรรมลด คัดแยกและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย /ของเสียอันตรายชุมชน โดยมีกิจกรรมใน
รูปแบบศูนย์ หรือธนาคารขยะ หรือกิจกรรมลดและคัดแยกขยะ /ของเสียอันตราย หรือศูนย์จัดท้าน้้าหมัก /ปุ๋ย 
หรือกิจกรรมการเสริมสร้างร้านรับซื้อของเก่า  

3) ประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอย โดยจะต้องมีประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะมูลฝอยใน
ระดับเทศบาลนครไม่ต่้ากว่าร้อยละ 95 และในระดับเทศบาลเมือง ไม่ต่้ากว่าร้อยละ 90  โดยพิจารณาจาก
พื้นที่ที่รับบริการ หรือจ้านวนครัวเรือนที่ได้รับบริ การ หรือสถิติการรับเร่ืองร้องเรียนปัญหาขยะมูลฝอยใน
รอบปี 

4) การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในลักษณะรวมศูนย์ โดยพิจารณาจากการน้าขยะมูลฝอยก้าจัดใน
ลักษณะรวมศูนย์หรือมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดต้ังศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยรวม  

5) การดูแลและเดินระบบก้าจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ จะต้องผ่านเกณฑ์เฉพาะการประเมิน
สมรรถนะการด้าเนินงานฝังกลบขยะมูลฝอยไม่ต่้ากว่าร้อยละ 70  

6) รายได้ในการจัดการขยะมูลฝอย โดยพิจารณาจากรายได้ที่เกิดจากกิจกรรมจัดการขยะมูลฝอย
เพิ่มขึ้น 
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ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ได้สรุปผลการด้าเนินการตามเกณฑ์พิจารณาสมรรถนะใน

การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ 3 พื้นที่ คือเทศบาลนคร
เชียงใหม่ เทศบาลเมืองแกนพัฒนา และเทศบาลนครเชียงราย ดังตารางต่อไปนี้  

ตาราง ที่ 3-7 สรุปผลการพิจารณาประสิทธิภาพในก ารบริหารจัดการขยะมูลฝอยในปี  2553 ในพื้นที่ของ
ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 

พื นที่ 
รายการสมรรถนะ 

หมายเหตุ/ข้อเสนอแนะ 
1 2 3 4 5 6 

เทศบาลนคร
เชียงใหม่ 

      - ทน.เชียงใหม่ ยังมีปัญหาในการหาพื้นที่ถาวร
ในการก้าจัดขยะ 
- ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และสร้าง
ความเข้าใจกับชุมชนในพื้นที่ที่จะใช้สร้างศูนย์
จัดการขยะมูลฝอย 
- ทน.เชียงใหม่ควรจัดท้าโครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ เช่น ผ่านแผนปฏิบัติการ
เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด 
กองทุนสิ่งแวดล้อม และอ่ืนๆ 
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เทศบาลเมืองเมือง
แกนพัฒนา 

      - ควรมีการติดตามการขออนุญาตการใช้ประโยชน์
ที่ดิน 
- ควรศึกษาและออกแบบรายละเอียดต่างๆ ของ
ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยตามหลักสุขาภิบาล 
- ควรจัดท้าโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ เช่น แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด กองทุน
สิ่งแวดล้อม และอ่ืนๆ 

เทศบาลเมือง
แม่ฮ่องสอน 

      - ควรให้ความรู้ ความเข้าใจในการจัดการขยะมูล
ฝอยกับประชาชนในชุมชน รวมถึงผู้ประกอบ
กิจการที่ก่อให้เกิดมลพิษประเภทอ่ืน อย่าง
ต่อเน่ือง 
- เตรียมความพร้อมที่จะรองรับปริมาณขยะที่
อาจเพิ่มขึ้นในอนาคต เช่น การจัดหาที่ดิน และ
การให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีการ
จัดการขยะ 
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บทที่ 4 
สิ่งแวดล้อมมนุษย ์

4.1 สิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน 

  - แหล่งชุมชนและชุมชนแออัด 

ตารางที่ 4-1 จ้านวนแหล่งชุมชนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้น และจ้านวนชุมชนแออัดใน
เขตเทศบาล 

เทศบาลนคร/
เทศบาลเมือง 

แหล่งชุมชน 
(แห่ง) 

สภาพปัญหา ชุมชนแออัด 

(แห่ง) 

สภาพปัญหา 

ทน.เชียงใหม ่

ทม.ล้าพูน 

ทน.เชียงราย 

ทม.แม่ฮ่องสอน 

85  แห่ง 

17  แห่ง 

60  แห่ง 

6    แห่ง 

 

 

 

1.ลักษณะโครงสร้างพ้ืนฐานมี
การจัดการอยู่แล้ว เช่น 
ทางเข้าออก ถนน ทางเดินเท้า 
การระบายน้้า การบริการ
สาธารณูปโภค เป็นต้น 

2.ส่วนใหญ่เป็นคนในท้องถิ่น 

3.มีปัญหาด้านสาธารณสุขมูล
ฐานและสิ่งแวดล้อมคือ  ไม่มี
ระบบการระบายน้้าที่ดี การทิ้ง
ขยะ 

4.ปัญหาอาชญากรรม และยา
เสพติดมีโอกาสได้รับการศึกษา 

5.ชุมชนาดความเข้มแข็งในการ
ดูแลและพัฒนาชุมชนของตน 

65  แห่ง 

- 

- 

- 

1.ลักษณะโครงสร้างพ้ืนฐานที่ไม่
เหมาะสม เช่น ทางเข้าออก 
ทางเดินเท้า การระบายน้้า ถนน 
การบริการสาธารณูปโภค เป็น
ต้น 

2.ฐานะทางเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคง 
อาชีพของคนในชุมชนแออัด 
รายได้ต่้า ขาดแคลนเงินทุน 

3.มีปัญหาด้านาธารณสุขมูลฐาน 
และสิ่งแวดล้อม คือ ไม่มีระบบ
การระบายน้้า การทิ้งขยะ ไม่มี
ส้วม 

4.ด้อยโอกาสทางสังคม ชุมชน
แออัดเป้นที่รวมของปัญหา
อาชญากรรมและยาเสพติดมี
โอกาสได้รับการศึกษาน้อย ไม่มี
สิทธิในที่อยู่อาศัย ชุมชนขาด
ความเข้มแข็งในการดูแลและ
พัฒนาชุมชนของตน 

5.ความไม่มั่นคงในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

6.ไม่ใช้คนในท้องถิ่น 
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- การจัดการพื้นท่ีสีเขียวในเขตเมือง 

ตารางที่ 4-2 จ้านวนและพื้นที่สวนสาธารณะ พ.ศ. 2553 

เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน แม่ฮ่องสอน 

1.สวนเจ็ดริน 

2.สวนสาธารณะ
หนองบวกหาด 

3.สวนกล้วยไม้แม่
แรม 

4.สวนบัวแม่สาออร์
คิด 

5.สวนสนบ่อแก้ว 

6.สวนวิชัยศรีสอ้าน 

7.สวนหลวง ร.9 

1.ไร่แม่ฟ้าหลวง 

2.สวนสาธารณะเกาะ
ลอย 

3.สวนตุง 

4.สวนสมเด็จพระศรี
นครินทร์ 

5.สวนรุกขชาติ
โปร่งสลี 

6.สวนสาธารณะเฉลิม
พระเกียรติ 

7.ลานลีลาวดี 

1.สวนป่าแม่ลี้ 

2.สวนสามฤดู 

3.สวนสาธารณะเจ้า
หญิงแขกแก้ว 

1.สวนรุกขชาติแม่สุริน 

2.สวนสาธารณะจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

3.สวนสาธารณะเทศบาล
ต้าบลขุนยวม 

4.สวนป่าแม่ยวมฝั่งซ้าย 

5.สวนป่าตามพระราชด้าริ
ปางตอง 2 

6.สวนรุกขชาติโป่งแข่ 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

สวนสาธารณะ หมายถึง พื้นที่สวนสาธารณะส้าหรับพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป โดย
อาจจะเป็นพื้นที่ของภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ 7 
ประเภท ได้แก่ สวนหย่อมขนาดเล็ก 2. สวนหมู่บ้าน 3. สวนชุมชน 4. สวนระดับย่าน 5. สวนระดับเมือง 
6. สวนถนน และ 7. สวนเฉพาะทาง  (ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , 
2553) 
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สวนสาธารณะสวนบวกหาด  มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  12 ไร่ 3 งาน 29 ตารางวา  ให้ประชาชนได้ออก
ก้าลังตอนเช้าและตอนเย็นได้รับความสะดวก  มีลานอเนกประสงค์เพื่อใช้ร้ามวยจีนแ ละเล่นกีฬานานา
ชนิด กิจกรรมที่ประชาชนมาใช้บริการ  ได้แก่ การพักผ่อน น่ังเล่น การอ่านหนังสือ และการออกก้าลัง
กาย เช่น ว่ิง เดิน  มีส้านักงานสวนอยู่ทางด้านหน้า มีสนามหญ้าปูด้วยหญ้านวลน้อย  มีต้นไม้ยืนต้นที่ให้
ร่มเงาและความร่มร่ืนหลายชนิด เช่น อินทนิลน้้า แสก แค พิกุ ล มะพร้าว และอโศกอินเดีย เป็นต้น 
นอกจากนั้น มีไม้สกุลปาล์ม อีกมากมายหลายชนิด  สภาพสวนทั่วไปมีบรรยากาศร่มร่ืนตลอดวัน มีไม้
ดอกไม้ประดับที่สวยงาม  สระน้้ามีปลาหลากหลายชนิด มีอากาศบริสุทธิ์ ตามทางเดินมีไฟถนนเป็น
ระยะ มีถังขยะ สุขา ให้บริการไว้ มีรั้วกั้นรอบๆ บริเวณสวนและที่จอดรถจ้านวนมาก 

 

 

 

 

     

   ไร่แม่ฟ้าหลวง  อยู่บริเวณพื้นราบทางตะวันตกของตัวเมืองเชียงราย  คร้ังหนึ่งเคยเป็นสถานที่อบรม
เยาวชนชาวเขาจากหมู่บ้านต่างๆในภาคเหนือ  ปัจจุบันเป็นอุทยานศิลปะและวัฒนธรรมอันร่ืนรมย์ด้วย
หมู่ไม้นานาพันธุ์  เหมาะส้าหรับผู้แสวงหาความ สงบเงียบและแรงบันดาลใจอันเกิดจากธรรมชาติ  และ
ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นบริเวณ 150 ไร่ของไร่ฯ เป็นที่จัดแสดงงานศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี ละคร  ทั้งยัง
เหมาะส้าหรับจัดงานเลี้ยงรับรอรูปแบบต่างๆ การประชุมสัมมนา  หรือการประกอบพิธีกรรมพื้นเมือง
เหนือในท่ามกลางบรรยากาศอันสงบและศักดิ์สิทธิ 
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สวนกล้วยไม้แม่แรม (แม่แรมออร์คิด) 

ตั้งอยู่ประมาณกิโลเมตรที่ 5.5 เป็นจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เน่ืองจากมีการปลูกพันธุ์กล้วยไม้นานาชนิด  

ตลอดจนการสาธิตและจ้าหน่ายสินค้าที่ระลึกประเภทเคร่ืองประดับ จ้าพวกเข็มกลัด ต่างหู  สร้อย ซึ่งท้า
จากกล้วยไม้ ใบไม้ และแมลงต่างๆ นอกจากนี้ยังจัดเป็นฟาร์มผีเสื้อ 

 

 

 

 

 

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ เชียงราย  ล้อมรอบด้วยพื้นน้้าและพื้นดินที่เป็นทุ่งนา หมู่บ้าน ป่าสงวน 
รวมทั้งพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฎ ไกลออกไปจะเห็นภูเขาสีเทาครามล้อมรอบและใกล้ๆ มีเนินเต้ีย 3 
เนินและพื้นที่ราบสวยงาม บนเนินมีต้นสุพรรณิการ์หรือ "ฝ้ายค้า" เป็นจ้านวนมาก เมื่อถึงฤดูออกดอกจะ
เหลืองสดใสสะพร่ังน่าประทับใจ  

 

4.2 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 

 แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ในภาคเหนือที่ได้รับการประกาศเป็นแหล่งธรรมชาติอัน
ควรอนุรักษ์ฯ  มีทั้งสิ้น 60 แห่ง ส่วนใหญ่จะพบแหล่ งธรรมชาติประเภทน้้าตก ถ้้า และโป่งพุร้อน และ
แหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐาน  โดยในพื้นที่รับผิดชอบของส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 มี
รายชื่อดังแสดง ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 4-3 รายชื่อแหล่งธรรมชาติในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล้าพูน จังหวัดเชียงราย และจังหวัด

แม่ฮ่องสอน 
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าพูน จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

1. ถ้้าเชียงดาว 1. ถ้้าหลวง 1. ถ้้าหลวงนางนอน (เขานางนอน) 1. ทุ่งบัวตอง (ดอยแม่อูคอ) 
2. ถ้้าเมืองออน 2. น้้าตกแม่

ก้อ 
2. น้้าตกขุนกรณ์ 2. ดอยกองมู 

3. น้้าตกห้วยแก้ว  3. น้้าตกปูแกง 3. ถ้้าน้้าลอด 
4. น้้าตกแม่ยะ  4. หาดทรายริมแม่น้้ากก (พัทยา 2) 4. น้้าตกผาเสื่อ 
5. น้้าตกแม่กลาง  5.น้้าตกขุนแจ  5. ถ้้าปลา 
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล้าพูน จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
6. น้้าตกแม่สา  6.น้้าตกแม่โถ 6. น้้าตกแม่สุริน 
7. โป่งเดือดป่าแป๋  7.ดอยลังกาหลวง 7.ถ้้าเงา 
8. บ่อน้้าร้อนฝาง  8.ดอยมด 8.ถ้้าแม่อมกิ 
9. ออบหลวง   9.น้้าตกบูรณประภา 
10. ผาจ้อ   10.น้้าตกแม่แจ 
11. น้้าตกก้อหลวง   11.น้้าตกแม่ลออ 
12.ถ้้าตอง   12.น้้าตกแม่วหลวง 
13.ถ้้าตุ๊ปู่   13.น้้าตกโอโละโกร 
14.น้้าตกแม่จอน    
15.น้้าตกแม่เตี๊ยะ    
16.น้้าตกแม่บัวค้า    

 
 
4.1.1 แหล่งธรรมชาติและอุทยานแห่งชาติ 

ปัจจุบัน  แหล่งธรรมชาติ ที่ได้มีการจัดท้าแผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
เฉพาะแหล่ง มีดังนี ้
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ตารางที่ 4-4 แสดงตารางแหล่งธรรมชาติและอุทยานแหล่งชาติในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล้าพูน จังหวัด
เชียงราย และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าพูน จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
1.ถ้้าเมืองออน 1.อุทยานแห่งชาติดอย

ขุนตาล 
1.ถ้้าหลวงนางนอน 1.ถ้้าน้้าลอด 

2.อุทยานแห่งชาติขุนขาน  2.อุทยานแห่งชาติขุน
แจ 

2.อุทยานแห่งชาติน้้าตก
แม่สุรินทร์ 

3.อุทยานแห่งชาติดอยอิน
ทนนท์ 

 3.อุทยานแห่งชาติ
แม่ปืม 

3.อุทยานแห่งชาติสาละ
วิน 

4.อุทยานแห่งชาติสุเทพ-

ปุย 
  4.อุทยานแห่งชาติแม่เงา 

5.อุทยานแห่งชาติออบหล
วง 

   

6.อุทยานแห่งชาติแม่
ตะไคร้ 

   

 

 

 

 

ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวราคาถูก  แต่ผลกระทบที่
ตามมาคือความเสื่อมโทรมของอุทยานแห่งชาติหลายแห่งโดยเฉพาะอุทยานยอดนิยมทรัพยากรถูกท้าลาย
เป็นอย่างมากอุทยานแห่งชาติหลายแห่งในประเทศไทยมีขีดจ้ากัดในการรองรับนักท่องเที่ยว  ทั้งด้านที่พัก
และสิ่งอ้านวยความสะดวก เช่น รูปที่ 1อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  มี    พื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่
อ้าเภอดอยหล่อ  อ้าเภอจอมทอง และอ้าเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่  ประกอบไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน 
มีดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นยอดเขาสูงที่สุดในประเทศไทย สภาพป่าเป็นต้นน้้าล้าธารของแม่น้้าหลายสาย และ
เป็นส่วนหน่ึงของต้นน้้าปิงที่ให้พลังงานไฟฟ้าที่ เขื่อนภูมิพล  มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น
น้้าตกต่างๆ โดยเฉพาะน้้าตกแม่ยะ ที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดของประเทศ 

 

รูปที 1 ดอยอินทนนท์                            

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5
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รูปที่ 2  อุทยาน       แห่งชาติออบหลวง มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อ้าเภอจอมทอง อ้าเภอฮอด และ
อ้าเภอ         แม่แจ่ม  จังหวัด งเชียงใหม่ มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ด้วยระบบนิเวศทุกประการ ทั้งมีความ
สวยงาม และ  ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ มีคุณค่าทางโบราณคดีทางประวัติศาสตร์  ศิลปวัฒนธรรม   
ของมนษุยชาติ ทั้งทาง ธรณีวิทยาและคุณค่าทางสถาปัตยกรรมทางธรรมชาติ เหมาะแก่การศึกษาค้นคว้า
ทางวิชาการ และเป็นสถานที่  ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและความสวยงามอย่างยิ่ง หากนักท่องเที่ยวมีปริมาณ
มากเกินไป  หรือขาดจิตส้านึกที่ดีในการดูแลธรรมชาติ  ผลกระทบที่เกิดตามมาคือทรัพยากรธร รมชาติ
อาจถูกท้าลายจนเกิดความเสียหาย และเพื่อเป็นการป้องกันผลเสียหายดังกล่าว ทาง กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จึงได้ก้าหนดจ้านวนนักท่องเที่ยวที่
เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ 10 แห่งทั่วประเทศ  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2553 โดยเร่ิมต้นในอุทยาน
แห่งชาติ โดยในพื้นที่รับผิดชอบของ สสภ.1 ดังนี้  1)ห้วยน้้าดัง ค้างคืนได้ 1,134 คน ไปกลับ 850 คน  2)
ดอยอินทนนท์ ค้างคืนได้ 800 คน ไปกลับ 2,500 คน 3)ดอยผ้าห่มปก ค้างคืนได้ 1,000 คน ไปกลับ 
1,100 คน      4)ดอยสุเทพ-ปุย ค้างคืนได้ 850 คน ไปกลับ 2,900 คน 

การก้าหนดจ้านวนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติในครั้งน้ี ถือว่าเป็นการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเปิดเผย  ความจริงให้สาธารณชนรับรู้ (The Truth of Carrying Capacity) เป็นการ
สร้างความรู้สึกร่วมของคนในสังคม  ท้าให้ลดผลกระทบที่เกิดจากพฤติกรรมด้านการท่องเที่ยวจะถูก  
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมในการใช้ทรัพยากรนันทนาการที่เกิดจากการท่ องเที่ยว นอกจากนี้ประเทศไทย
ยังถือเป็นผู้น้าร่องแห่งแรกในเอเชียที่ประกาศตัว  เพื่อก้าหนดวางมาตรการขีดความสามารถในการ
รองรับด้านนันทนาการของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ  เพื่อลดผลกระทบความเสื่อมโทรมของทรัพยากร 
ธรรมชาติ และรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของโลก  ซึ่งประเทศไทยมีปัจจัยที่พร้อมและเหมาะสม
ส้าหรับพื้นที่ ECO-TOURISM ตามความต้องการของกระแสโลกในปัจจุบัน” 

4.1.2 ถนนสายเชียงใหม่-ล าพูน 

จากการที่เมืองเชียงใหม่ได้ถูกก้าหนดให้มีการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการค้า บริการ และการ
ท่องเที่ยวของภาคเหนือ จึงท้าให้เกิดการขยายตัวของการก่อสร้า งอาคาร และระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐานขึ้นอย่างมากมาย ถนนสายเชียงใหม่-ล้าพูนเป็นถนนสายหนึ่งที่กรมทางหลวงต้องการขยาย โดย

รูปที่ 2 อุทยานแห่งชาติออบหลวง 

http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1/
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ได้มีแผนการขยายเป็นถนน 4 ช่องทาง ซึ่งท้าให้จ้าเป็นต้องตัดต้นยางนาลง โครงการขยายถนนดังกล่าว
ได้ก่อให้เกิดกระแสคัดค้านขึ้นอย่างมาก ทั้งจากประชาชน องค์ กรพัฒนาเอกชนท้องถิ่น และนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันอื่น ๆ ท้าให้เกิดการต่ืนตัว และรวมตัวที่จะอนุรักษ์ต้นยางนี้ไว้ 
กระแสการคัดค้านต่อต้านนี้จึงท้าให้การขยายถนนเชียงใหม่ -ล้าพูนต้องเลิกล้มไป     ต้นยางนาทุกต้น
ได้รับการจดทะเบียนอนุรักษ์เอาไว้ และถน นเชียงใหม่ -ล้าพูนได้ถูกถือเป็นถนนสายอนุรักษ์ โดยในปี 
พ.ศ.2542 กรมทางหลวงได้มีแผนในการตัดถนนความเร็วสูงสาย เอเชีย-ล้าปาง-ล้าพูน-เชียงใหม่ ในแนว
คู่ขนานเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองเชียงใหม่ต่อไป  

การขยายตัวของชุมชน และกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยรอบถนนส ายนี้ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
สิ่งเหล่านี้ หากมิได้มีการควบคุมดูแล ก็อาจท้าให้ภาพลักษณ์ของถนนสายเชียงใหม่ -ล้าพูน เปลี่ยนไปได้
ภายในเวลาอันไม่นานนัก 

หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบต้นยางนาริมถนนสายนี้คือ เทศบาลนครเชียงใหม่ ดูแลตั้งแต่
บริเวณด้านเหนือของแยกหนองหอยไป จนสุดเขตเทศบาล และกรมทางหลวงรับผิดชอบต้ังแต่ด้านใต้
ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ไปจนถึงต้นสุดท้ายในอ้าเภอสารภี โดยจะต้องดูแลตัดแต่งกิ่ง ก้าน และ
จัดการกับกิ่งไม้ที่หัก หรืออาจเป็นอันตราย รวมทั้งต้องดูแลผิวจราจรด้วย ในปัจจุบันหน่วยงานเหล่านี้ยัง
ขาดบุคลากร และเคร่ือง มือตัดแต่งกิ่งไม้ที่มีความสูงเพียงพอ รถกระเช้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค          
จังหวัดเชียงใหม่ สามารถยกขึ้นสูงได้เพียง 16 เมตรเท่านั้น ส้าหรับต้นยางที่ตายซาก หรือมีความจ้าเป็น
จะต้อง ตัดออก  จะเป็นหน้าที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่ ป่าไม้อ้าเภอ และองค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้
ภาคเหนือเป็นผู้ด้าเนินการ 

นอกจากนี้ ส้านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ยังได้ด้าเนินการศึกษา ส้ารวจ ก้าหนด
แนวทางในการอนุรักษ์ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมถนนสายเชียงใหม่ -ล้าพูน เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด้าเนินการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณถนนสายนี้ด้วย 

ถนนสายเชียงใหม่-ล้าพูน ซึ่งมีต้นยางนาขนาดใหญ่เรียงรายอยู่ตลอดทางนับเป็นเอกลักษณ์
ประการหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ ในกรณีศึกษานี้ท้าให้เราเห็นได้ว่าแรงกดดันในการพัฒนาเศรษฐกิจ -
สังคมได้มีผลอย่างส้าคัญต่อเอกลักษณ์ของเมือง อย่างไรก็ตามกระแสสังคมที่เห็นความส้าคัญในการ
อนุรักษ์สิ่ งซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรม และอารยธรรมอันเก่าแก่ ยาวนานของเมือง
เชียงใหม่ ได้เป็นก้าลังส้าคัญในการคัดค้านการท้าลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอันเน่ืองมาจากการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ 
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รูปที่ 4-1   แผนที่แสดงแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 

4.2 สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

ส้าหรับแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมของภาคเหนือ  มีแหล่งศิลปกรรม จ้านวน  459 แห่ง 
ประกอบไปด้วย วัด 226 แห่ง อาคาร 5 แห่ง สถาน 31 แห่ง 

การอนุรักษ์โบราณสถานและสภาพแวดล้อม ในปัจจุบันขยายวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวของวัฒนธรรมด้วย  จึงท้าให้มีน้าการตลาดมาใช้เ ป็นปัจจัยในการวิเคราะห์เพื่อหา
ศักยภาพในการพัฒนา  แต่อย่างไรก็ตามกรมศิลปากรก็มี
หน้าที่ดูแลรักษาโบราณสถานและสภาพแวดล้อมรอบๆ  
โบราณสถาน ส่วนสภาพแวดล้อมที่อยู่ไกลออกไปเป็น
หน้าที่ขององค์กรท้องถิ่น  ได้แก่ เทศบาล องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ และต้ องรับความร่วมมือ
จากภาครัฐ  และประชาชนในท้องถิ่นซึ่งอาจจัดตั้งเป็น
องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) หรือนักวิชาการอิสระ 
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โดยมาก จะพบว่าการปกป้องคุ้มครองโบราณสถานนั้นไม่สอดคล้องกับการพัฒนา  
เน่ืองจากเป็นผลประโยชน์ของบุคคลหลายฝ่าย  และบางคร้ังก็เป็นการขัดกับหน่วยงานราชการเ อง 
สาเหตุที่ท้าให้เกิดปัญหาการอนุรักษ์โบราณสถานและสภาพแวดล้อม ได้แก่  

1. การพัฒนาที่มากเกินไป จนพื้นที่โบราณสถานไม่สามารรองรับได้  และก่อให้เกิดการท้าลาย
บรรยากาศของโบราณสถาน 

2. การเร่งรัดการพัฒนาให้ทันความต้องการ ให้ได้ปริมาณงานมาก และทันการใช้เงิน
งบประมาณประจ้าปี โดยไม่ค้านึงถึงขั้นตอนวิชาการที่ต้องปฏิบัติ  

3. การค้นหาหลักฐาน และการศึกษาข้อมูลทางวิชาการยังไม่เพียงพอ แต่มีการด้าเนินการอนุรักษ์
แล้ว 

4. การไม่เข้าใจหลักการและวิธีการอนุรักษ์และตัดสินใจด้าเนินการอนุรักษ์ 
5. การจ้างเหมาให้ผู้อ่ืนด้าเนินการอนุรักษ์ โดยด้าเ นินการอย่างไม่ถูกวิธี  การก้าหนดวิธีการ

ตรวจงานไม่รัดกุมพอ  และการน้าวิธีการตรวจงานก่อสร้างทั่วไปมาใช้กับการอนุรักษ์โบราณสถาน  ซึ่ง
ไม่ได้ใช้มาตรฐานเดียวกัน 

6. การประชาสัมพันธ์  ท้าให้ไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ  องค์กรท้องถิ่น และ
ประชาชนเท่าที่ควร 

การพัฒนาสภาพแวดล้อมโบราณสถาน  
หรือสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมต้องท้าด้วยความ
ระมัดระวังเป็นพิเศษ  การพัฒนาจึงต้องอยู่ในกรอบที่
ก้าหนดไว้เท่าที่สามารถรองรับการพัฒนาไว้ได้  โดย
ยังรักษาสภาพแวดล้อมโบราณสถานและสิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรมไว้  การพัฒนาลักษณะนี้เรียกว่า “การ
พัฒนาเชิงอนุรักษ์ ” ซึ่งต้องแยกพื้นที่ออกจาก “การ

พัฒนาเชิงเศรษฐกิจ” ให้ชัดเจน เพื่อก้าหนดขอบเขตและพื้นที่รองรับการพัฒนาแต่ละประเภทให้ชัดเจน  
พร้อมทั้งก้าหนดความเข้มข้นในการพัฒนาแต่ละพื้นที่ด้วย  พื้นที่ที่จะพัฒนาเชิงเศรษฐกิจควรห่างจาก
พื้นที่ที่จะพัฒนาเชิงอนุรักษ์  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราการเติบโตของชุมชนแต่ละแห่ง  พื้นที่ที่อยู่ระหว่างการ
พัฒนาทั้งสองประเภทต้องก้าหนดอัตราความเข้มข้นของการพัฒนาและลักษณะการพัฒนาให้ชัดเจน
ด้วยวิธีการด้าเนินการ “พัฒนาเชิงอนุรักษ์” 

ปัจจุบัน มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่หลากหลายกิจกรรม ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ไม่เหม าะสม 
และอาจน้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถควบคุมได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งท้าให้องค์ประกอบของเมือง
เก่าหลายเมืองหมดสภาพและถูกท้าลาย ส่งผลให้คุณค่าและเอกลักษณ์ค่อยๆ หมดไปในที่สุด ซึ่งใน
ระหว่างปี พ .ศ. 2536-2542 ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ มีการ
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จัดท้าแผนการจัดการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมืองเก่า โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม รวม 8 เมือง ได้แก่ เมืองเก่าเชียงใหม่ 
ล้าปาง ก้าแพงเพชร พิษณุโลก ลพบุรี พิมาย นครศรีธรรมราช และสงขลา เพื่อเป็นกรอบในการอนุรั กษ์
และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในเขตพื้นที่เมืองเก่า  

ตามระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และ
เมืองเก่า พ .ศ.2546 ให้คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า มีหน้าที่วาง
นโยบาย ก้าหนดพื้นที่ และจัดท้าแผนแม่บท แนวทาง มาตรการการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ในปี 
2547 คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบให้เมืองเก่า 9 เมือง มีความส้าคัญเร่งด่วนกลุ่มที่ 1 ได้แก่ เมืองเก่า
เชียงใหม่ ล้าปาง น่าน ก้าแพงเพชร พิษณุโลก ลพบุรี พิมาย นครศรีธรรมราช และสงขลา และเห็นชอบ
ให้ผนวกเมืองเก่าล้าพูนไว้ในเมืองเก่า กลุ่มนี้ด้วย รวมเป็น 10 เมือง ในปี 2550 คณะกรรมการฯ ได้มี
ค้าสั่งแต่งต้ังคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าระดับเมือง 10 เมือง ดังกล่าว เพื่อเป็นกลไกใน
การบริหารจัดการเมืองเก่า และได้เร่งให้ด้าเนินการเพื่อประกาศเขตเมืองเก่าที่เหลืออยู่ 
 

4.2.1 เขตเมืองเก่าเชียงใหม่ 

ด้าเนินการจัดท้าแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่เมืองเก่าและรายละเอียดองค์ประกอบส้าคัญใน
พื้นที่ของเมืองเก่า ทบทวนและประมวลผลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนการจัดการอนุรักษ์และ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมืองเก่าที่ได้ศึกษาไว้ จัดท้าขอบเขตพื้นที่ “เมืองเก่า ” ตามแผนการจั ดการ
อนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมืองเก่า บนพื้นฐานของข้อมูลตามหลักฐานที่อ้างอิงและที่ค้นคว้า
ได้ และก้าหนดพื้นที่สงวน พื้นที่อนุรักษ์ และพื้นที่บริการและการจัดการหรือพัฒนาในแต่ละเมือง ตาม
หลักการและแนวคิดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ซึ่งในปี 2552 นี้ ได้ด้าเนิน การถึงขั้นตอนจัดท้าร่าง
ก้าหนดเขตพื้นที่เมืองเก่าเชียงใหม่ 

4.2.2  แผนแม่บทเมืองล าพูนสู่มรดกโลก 

จังหวัดล้าพูนได้ด้าเนินโครงการจัดท้าผังพื้นที่เฉพาะในเขตอนุรักษ์เมืองเก่าล้าพูน เพื่อ
ขับเคลื่อนเมืองล้าพูนสู่มรดกโลก ตามแผนพัฒนาจังหวัดล้าพูน  โดยการด้าเนินงานโครงการน้ี อ ยู่ใน
ขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นในการจัดท้าแผนแม่บทฯ และแนวทางปฏิบัติน้าเมืองล้าพูนสู่มรดกโลก 
เพื่อน้าไปสู่การร่างแผนแม่บทและแนวทางปฏิบัติที่ทั้งภาครัฐและประชาชนร่วมปฏิบัติไปในแนวทาง
เดียวกันต่อไป 

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาสภาพแวดล้อมโบราณสถาน  หรือสิ่งแวดล้อมศิลปกรร มต้องท้า
ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ การพัฒนาจึงต้องอยู่ในกรอบที่ก้าหนดไว้เท่าที่สามารถรองรับการพัฒนา
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ไว้ได้  โดยยังรักษาสภาพแวดล้อมโบราณสถานและสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมไว้  การพัฒนาลักษณะนี้
เรียกว่า “การพัฒนาเชิงอนุรักษ์ ” ซึ่งต้องแยกพื้นที่ออกจาก “การพัฒนาเชิงเศรษฐกิ จ” ให้ชัดเจน  เพื่อ
ก้าหนดขอบเขตและพื้นที่รองรับการพัฒนาแต่ละประเภทให้ชัดเจน  พร้อมทั้งก้าหนดความเข้มข้นใน
การพัฒนาแต่ละพื้นที่ด้วย  พื้นที่ที่จะพัฒนาเชิงเศรษฐกิจควรห่างจากพื้นที่ที่จะพัฒนาเชิงอนุรักษ์  ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับอัตราการเติบโตของชุมชนแต่ละแห่ง พื้นที่ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาทั้งสองประเภทต้องก้าหนด
อัตราความเข้มข้นของ  การพัฒนาและลักษณะการพัฒนาให้ชัดเจนด้วยวิธีการด้าเนินการ  “พัฒนาเชิง
อนุรักษ์” 

1. ท้าการศึกษาแล้วก้าหนดกรอบการพัฒนาสูงสุดในเขตสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม  พร้อมทั้งชี้น้า
การพัฒนาเชิงเศรษฐกิจไปยังบริเวณอ่ืนให้เหมาะสม 

2. ท้าการพัฒนาสาธารณูปโภค เช่น ถนน ทางเดิน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ  เท่าที่จ้าเป็น
โดยไม่ให้กินกว่าที่ก้าหนดไว้เป็นกรอบการพัฒนาให้ชัดเจนด้วย 

3. ควบคุมการพัฒนาบริเวณต่างๆ ตามกรอบการพัฒนาที่ก้าหนดไว้  ตลอดจนบริเวณที่เชื่อมต่อ
กับการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจ ต้องควบคุมให้เกิดความกลมกลืนและการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป 

4. ส่งเสริมให้เขตสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมมีความสง่างามและมีบรรยากาศที่เหมาะสมสอดคล้อง
กลมกลืนกับงานศิลปกรรมและแหล่งศิลปกรรมนั้นๆ 

รูปที่ 4-2    แผนที่แสดงแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 
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บทที่ 5 
สถานการณ์เด่น ด้านสิ่งแวดล้อม 

 
5.1 สถานการณ์ปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม 

 ส้านักงานสิ่งแวดล๎อมภาคที่ 1 มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได๎แกํ จังหวัดเชียงใหมํ ล้าพูน 
เชียงรายและแมํฮํองสอน ในภารกิจการติดตาม ตรวจสอบ
ปัญหาการร๎องเรียนด๎านสิ่งแวดล๎อม ได๎ยึดตามนโยบายได๎ที่รับ
จากระทรวงฯ ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานทางด๎านเทคนิค
วิชาการแกํทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัด (ทสจ.) 

องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (อปท.)ในพื้นที่ และหนํวยงานอื่นๆที่มีการร๎องขอเข๎ามา 

ปีงบประมาณ 2553  สสภ.1 ได๎รับเร่ืองร๎องเรียนจากประชาชนรวมถึงการขอรับกา รสนับสนุน
จากหนํวยงานตํางๆจ้านวน 10 เร่ือง สามารถน้าเข๎าสูํกระบ วนการแก๎ไขภายใน 5 วันท้าการ ได๎ 10 เร่ือง 
คิดเป็นร๎อยละ 100   

จากจ้านวนปัญหาเร่ืองร๎องเรียนทั้งหมดที่ได๎รับ เป็น
การร๎องเรียนปัญหาด๎านการทิ้งขยะมูล ฝอย 2 เร่ือง (10.00%)    
ปัญหาเสียงดัง    2   เร่ือง (  20.00%)   ปัญหาน้้าเสีย    2   เร่ือง      
( 20)  ปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษอากาศ 3 เร่ือง (30.00%)   
ปัญหากลิ่นเหม็น 2  เร่ือง (20.00%)   อ่ืนๆ 1 เร่ือง (10.00%)   
เมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่ผํานๆมาพบวํามีจ้านวนการรับแจ๎ง
เร่ืองร๎องเรียนลดลง โดยสสภ . 1 รับแจ๎งเร่ืองร๎องเรียนใน
ปีงบประมาณ 2549 และปี งบประมาณ 2550 และปี 2551 จ้านวน 60 เร่ือง  54 เร่ืองและ  19เร่ือง
ตามล้าดับ โดยปัญหาเร่ืองกลิ่นเหม็น ขยะ น้้าเสียมลพิษอากาศ ยังคงสัดสํวนเชํนเดียวกัน 
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5.2 ปัญหาหมอกควัน และไฟป่าในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน    

 
 

 
 

ปัญหาปัญหาหมอกควัน และไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน  ปัจจุบันยังเป็นปัญหาที่
สํงผลกระทบตํอสุขภาพ ความเป็นอยูํของประชาชนและได๎รับความสนใจ ติดตามจากประชาชนทั่วไป
จากการที่ส้านักงานฯได๎มีสํวนรํวมในการด้าเนินการแก๎ไขปัญดังกลําว สามารถสรุปปัจจัย และสาเหตุ
ของปัญหาดังกลําวได๎ 3 สาเหตุและ4 ปัจจัย    สาเหตุแรกคือความเชื่อ ประเพณี วัฒนธรรมท๎องถิ่นเชํน 
ประเพณีเผาศพ การเผาฟางไลํยุงให๎สัตว๑    สาเหตุที่สองคือลักษณะอาชีพ การท้ามาหากิน เนื่องจาก
ประชาชนในภูมิภาคนี้ จะมีอาชีพเกี่ยวกับการหาของป่าขาย บางคร้ังจะมี การเผาป่าเพื่อลําสัตว๑ หรือการ
เผาป่าเพราะเชื่อวําจะสามารถหาเห็ดถอบได๎มากขึ้น สาเหตุที่สามคือ ต๎นทุนการผลิต เกี่ยวข๎องกับอาชีพ
การเกษตร การท้านา ท้าไรํ ชาวบ๎านสํวนใหญํจะมีการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร เพื่อเตรียมส้าหรับการ
เพาะปลูกครั้งตํอไป การรณรงค๑ที่จะให๎มีการไถกลบ ยังเป็นต๎นทุนที่สูงและไมํมีความสะดวก 

สํวน 4 ปัจจัย   ปัจจัยที่หนึ่ง ได๎แกํการเผาในที่โลํงของประเทศเพื่อนบ๎าน เชํนจากทางฝั่ง
พมํา ลาว จีน ซึ่งพบวําประเทศเหลํานี้มีการเผาในที่โลํงคํอนข๎างมากโดยเฉพาะหน๎าแล๎ง ฝุ่นละออง
สามารถที่จะแพรํกระจาย ข๎ามมายังประเทศไทยได๎ โดยเฉพาะทางภาคเหนือตอนบนจะได๎รับผลกระทบ
มา  ปัจจัยที่สอง ได๎แกํ การเผาในประเทศไทย พบวํายังมีประชาชนจ้านวนไมํน๎อย ยังไมํมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ยังมีการเผาขยะในครัวเรือน หรือการเผาขยะในที่รกร๎างวํางเปลํา  ปัจจัยที่สาม 
ได๎แกํ ลักษณะภูมิอากาศ  พบวําปัญหาปัญหาหมอกควัน และไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน  มีความส้า
พันธ๑อยํางมากกับปรากฏการณ๑ทางภูมิอากาศ เชํน ปรากฏการณ๑เอลนิโญํ หรือลานินยํา ปัจจัยที่สี่ ได๎แกํ 
ลักษณะภูมิประเทศ เน่ืองจากพื้นที่ทางภาคเหนือตอนบนเป็นลักษณะพื้นที่แอํงกระทะ เอ้ืออ้านวยตํอ
การสะสมตัวของมลพิษ และการแพรํกระจายของมลสารเป็นไปได๎ยาก ท้าให๎สํงผลกระทบตํอ
ประชาชนที่อาศัยอยูํในภูมิภาคนี้ 

 การด้าเนินการของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม รายงานสถานการณ๑ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ พบปริมาณฝุ่น
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ละอองขนาดเล็กกวํา 10 ไมครอน (PM 10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง...มี คําระหวําง 56.4-433.7 ไมโครกรัมตํอ
ลูกบาศก๑เมตร คุณภาพอากาศโดยรวม อยูํในระดับปานกลางถึงอันตราย คําเฉลี่ย  24  ชั่วโมงของ PM 10  
ณ  เวลา  09.00 น. ในสถานีอุทยานการเรียนรู๎ จ .พะเยา, สถานีส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม จ .แมํฮํองสอน, สถานีสนามกีฬา จ .ล้าพูน, และจังหวัดเชียงราย (สถานี สนง .ทสจ. และ
สถานีสาธารณสุขแมํสาย) สูง เกินเกณฑ๑มาตรฐาน 120 ไมโครกรัมตํอลูกบาศก๑เมตร คํา AQI หรือ ดัชนี
คุณภาพอากาศระดับ 0-50 ถือวํา ดี  ระดับ 51-100 ถือวํา ปานกลาง  ระดับ 101-200 มีผลกระทบตํอ
สุขภาพ  ระดับ 201-300 มีผลกระทบตํอสุขภาพมาก และถ๎ามากกวํา 300 ขึ้นไปถือวําอยูํในระดับ
อันตราย  จุดนําหํวง จ.เชียงราย สถานี สนง .ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม อ .เมือง คํา AQI อยูํที่ 
115 สาธารณสุขแมํสาย อ .แมํสาย จ .เชียงราย อยูํที่ 126  จ.แมํฮํองสอน สถานี สนง .ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม อ .เมือง ดัชนีคุณภาพอากาศ อยูํที่ 315  จ.พะเยา สถานีอุทยานการเรียนรู๎ อ .เมือง จ .
พะเยา ดัชนีคุณภาพอากาศ อยูํที่ 106 เพื่อลดระดับความรุนแรงสถานการณ๑หมอก ควันที่เกิดขึ้น กรม
ควบคุมมลพิษ แนะวําหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องต๎อ งด้าเนินมาตรการ เพื่อลดแหลํงก้าเนิดของฝุ่นละออง
เรํงดํวน อาทิ ล๎างถนน ฉีดน้้าเพิ่มความชื้นในอากาศเพื่อลดฝุ่นในเขตเมื อง ดูแลบ้ารุงรักษาเคร่ืองยนต๑  
รถยนต๑ รวมถึงขอความรํวมมือจากประชาชนงดเผาขยะ เศษวัสดุการเกษตร กิ่งไม๎ใบหญ๎า  

กระทรวงสาธารณสุขเสริมวําปัญหาจากการเจ็บป่วยที่อาจเกิดจากหมอกควัน ตั้งแตํเดือน
มกราคม 2553 จนถึงวันที่ 6 มีนาคม 2553 รายงานใน 19 โรงพยาบาล ประกอบด๎วยโรงพยาบาลจังหวัด-
โรงพยาบาลชุมชน พื้นที่ 8 จังหวัด มีประชาชนเจ็บป่วยสูงขึ้นทุกโรค พบวําชํวงสัปดาห๑ที่ผํานมามี
รายงานรวม 96,040 ราย แตํอาการไมํรุนแ รง โรคที่มีอัตราป่วยสูงที่สุด ผู๎ ป่วยโรคหัวใจทุกชนิด อั ตรา
ป่วยแสนละ 560 คน รองลงมา  โรคทางเดินหายใจทุกชนิด อัตราป่วย  แสนละ 501 คน ระยะ แรกนี้
อาจจะมีผู๎ป่วยจ้านวนมากที่มีอาการเจ็บป่วยน๎อย แตํไมํได๎ไปโรงพยาบาล เน่ืองจากยังทนตํอผลกระทบ
ได๎ แตํหากเผชิญปัญหาหมอกควัน นานวันขึ้น คาดวําจ้านวนผู๎ป่วยที่เข๎ารักษาตัวจะมีมากกวํานี้
หลายเทําตัว ฝุ่นละอองจากควันไฟ มีขนาดเล็กกวํา 10 ไมครอน สามารถผํานจมูกลงไปสูํปอด หาก
สะสมมากอาจกํอมะเร็งปอดได๎ วิธีการ ป้องกันการสูดฝุ่นเข๎าจมูก ปอด อยํางงํายๆ ประชาชนสามารถใช๎
หน๎ากากอนามัยชนิดผ๎า หรือผ๎าเช็ดหน๎าพรมน้้าหมาดๆปิดปาก จมูก ขณะออกนอกบ๎าน ซึ่งจะชํวยกรอง
ฝุ่นไมํให๎เข๎าจมูกได๎ โดยเฉพาะ ผู๎ที่ต๎องขับรถจักรยานยนต๑ หากสวมหมวกกันน็อกชนิดที่มีกะบังกันลม 
และคาดหน๎ากากอนามัยด๎วย จะเป็นการดีมาก เพราะป้องกันการสูดควันเข๎าปอด  

ศูนย๑วิจัย เศรษฐกิจและพยากร ณ๑ทางการเกษตร "แมํโจ๎โพล" ส้ารวจความคิดเห็น
ประชาชนในพื้นที่วิกฤติ 990 คน  (อ้าเภอฮอด ร๎อยละ 19.4 อ้าเภออมก๐อย ร๎อยละ 20.2 อ้าเภอดอยเตํา 
ร๎อยละ 20.8 อ้าเภอแมํแจํม ร๎อยละ 22.2 และ อ้าเภอดอยสะเก็ด ร๎อยละ 17.4) ระหวํางวันที่ 8-11 มี.ค. 53 
ความ คิดเห็นตํอพื้นที่ที่ได๎ รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน สํวนใหญํร๎อยละ 73.3 บอกวํา มี
ผลกระทบ คือ ท้าให๎รู๎สึกแสบตาและปัญหาระบบทางเดินหายใจพื้นที่ ที่ได๎รับผลกระทบมากที่สุดคือ 
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อ้าเภอดอยสะเก็ด ร๎อยละ 82.6 รองลงมาคือ อ้าเภอแมํแจํม ร๎อยละ 77.7 ตํอมาคือ อ้าเภออมก๐อย อ้าเภอ
ดอยเตํา และอ้าเภอฮอด ร๎อยละ 76.5, 70.4 และ 59.9 ตามล้าดับ และบอกวําไมํกระทบ เพียงร๎อยละ 26.7 
ความเห็นตํอสาเหตุการเกิดปัญหาหมอกควัน สํวนใหญํบอกวําเป็น การเผาเศษวัสดุในพื้นที่การเกษตร 
ร๎อยละ 41.8 ได๎แกํพื้นที่ อ.แมํแจํม อ.อมก๐อย อ.ดอยเตํา รองลงมา การเผาเพื่อ หาของป่า ร๎อยละ 23.0 คือ
พื้นที่ อ .ฮอด อ .ดอยสะเก็ด ตํอมาคือ  การเกิดไฟป่า ร๎อยละ 17.6  การเผาขยะในครัวเรือน ร๎อยละ 10.3 
ควันจากโรงงานอุตสาหกรรม ร๎อยละ 2.6 และ อื่นๆ ร๎อยละ 4.7 

 

 
 
ประเด็นข๎อถามที่วํากํอนที่จะเกิดปัญหาหมอกควัน คิดจะเผาเศษวัสดุหรือสิ่งที่ท้าให๎เกิดควันไฟ

หรือไมํ ? ผลปรากฏมีผู๎บอกวําคิดที่จะเผา ร๎อยละ 42.3 ซึ่ง อ .อมก๐อย เป็นอ้าเภอที่มีผู๎ที่คิดจะเผาใน
สัดสํวนที่สูงกวําผู๎ที่ไมํคิดจะเผา สํวน ผู๎ที่ตอบวําไมํคิดจะเผา คิดเป็นร๎อยละ 57.7 ได๎แกํ อ .ดอยสะเก็ด 
รองลงมาคือ อ.แมํแจํม ตํอมาคือ อ.ดอยเตํา และ อ.ฮอด  

สอบถามตํอไปอีก วําจากผลกระทบหมอกควันในเชียงใหมํที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ทํานคิดวําจะเลิก
เผาหรือเปลํา ? พบวําผู๎ตอบสํวนใหญํบอกจะเลิกเผา คิดเป็นร๎อยละ 83.8 เพราะมีเจ๎าหน๎าที่ของรัฐมา
รณรงค๑ให๎ความรู๎และถือเป็นการชํวยลดมลพิษ มี เพียงร๎อยละ 16.2 ที่บอกวํายังคงเผาตํอไป เพราะเป็น
การก้าจัดเ ศษวัสดุเหลือใช๎ทางการเกษตร และไมํรู๎จะก้าจัดด๎วยวิธีใด จึงจ้าเป็นต๎องเผา สํวนประเด็น
ข๎อถามที่วําปัญหาหมอกควันที่เกิด ขึ้น สํงผลกระทบตํอการประกอบอาชีพหรือไมํเกินกวําคร่ึง (58.1%) 
บอกสํงผล กระทบตํอสุขภาพรํางกาย เป็นอุปสรรคตํอการท้างาน และยังท้าให๎เกิดความแห๎งแล๎ ง ดินไมํ
อุดมสมบูรณ๑ ผลผลิตทางการเกษตรตกต่้า ค้าถาม สุดท๎ายปัญหาหมอกควันจะเป็นสาเหตุของการเกิด
ปัญหาภาวะโลกร๎อนหรือไมํ มีผู๎ตอบวําสํงผล ร๎อยละ 85.5 การเกิดไฟไหม๎ท้าให๎ต๎นไม๎ถูกท้าลาย และมี
ปริมาณลดลง ท้าให๎เกิดปัญหาโลกร๎อนมากขึ้น และเป็นการเพิ่มก๏าซคาร๑บอนไดออกไซด๑ ในอากาศ มี
เพียงร๎อยละ 0.8 เทํานั้นที่บอกวําไมํสํงผล สํวนผู๎ที่ตอบวําไมํทราบ มีสัดสํวนมากกวํา คิดเป็นร๎อยละ 
13.7 หมอกควันแม๎วําจะเกิดตามฤดูกาล มากน๎อยตามสภาพความแห๎งแล๎ง 

5.3 ประเด็นสิ่งแวดล้อมจากข่าว 



รายงานสถานการณ๑คุณภาพส่ิงแวดล๎อม ในเขตพื้นที่ลุํมน้้าปิงตอนบน  บทที่ 5 
ลุํมน้้ากก ลุํมน้้าโขงตอนบน และลุํมน้้าสาละวิน ประจ้าปี 2553 
 

 
  ส้านักงานส่ิงแวดล๎อมภาคที่ 1  
 

5-5 

 

 
 

 5.3.1  เชียงใหม่จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก ทุกภาคส่วนระดมพลังร่วมรณรงค์ออกท า
ความสะอาดเมือง และปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 5 มิถุนายน 2553 

  ที่บริเวณอนุสาวรีย๑สามกษัตริย๑ ในตัวเมืองเชียงใหมํ นายไพโรจน๑  แสงภูํวงษ๑ รองผู๎วํา
ราชการจังหวัดเชียงใหมํ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล๎อมโลก ประจ้าปี 2553 ซึ่ง
หนํวยงานตํางๆ เชํน ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดเชียงใหมํ กลุํมเครือขําย 
Facebook เชียงใหมํ เทศบาลนครเชียงใหมํ เครือขํายสิ่งแวดล๎อมเชียงใหมํ กลุํมเยาวชนเชียงใหมํจิตอาสา 
สถาบันการศึกษา และอีกหลายองค๑กรทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน รํวมกันจัดขึ้นโดยกิจกรรมใน
คร้ังนี้ ได๎แกํ การรํวมกันออกกวาดล๎างท้าความสะอาดถนนและสถานที่ส้าคัญ โบราณสถานบนถนนราช
ด้าเนิน พร๎อมทั้งรํวมกันปลูกต๎นไม๎ตามสถานที่ราช การและสถานที่ส้าคัญ ตลอดจนมีการแจกจํายพันธุ๑ 
กล๎าไม๎ ให๎ประชาชนน้าไปปลูกในที่พักอาศัย เพื่อชํวยกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวให๎เมืองเชียงใหมํ ทั้งนี้ 
กิจกรรมทั้งหมดเพื่อแสดงให๎เห็นการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวนในการอนุรักษ๑และพัฒนาสิ่งแวดล๎อมที่
ดีเพื่อให๎เชียงใหมํเป็นเมืองนําอยูํอาศัย 

5.3.2 การรับฟังความเห็นต่อการก าหนดเขตพื้นที่ทางหลวงแผ่นดิน106เชียงใหม่ล าพูน  22      

                                 มีนาคม 2553 

   ส้านักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อมจัดประชุมสัมมนารับ
ฟังความเห็นจากภาคสํวนตํางๆตํอการก้าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ๎มครองสิ่งแวดล๎อมบริเวณทาง
หลวงแผํนดินหมายเลข 106 เชียงใหมํและล้าพูน นายสันติ บุญประคับ รองเลขาธิการส้านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม แจ๎งวําได๎ก้าหนดแผนงานในการอนุรักษ๑ต๎นยางนาและต๎น
ขี้เหล็ก และสภาพแวดล๎อมโดยรอบบริเวณทางหลวงแผํนดินหมายเลข 106 จังหวัดเชียงใหมํและจังหวัด
ล้าพูน โดยใช๎มาตรการด๎านสิ่งแวดล๎อมตามพระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล๎อม
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แหํงชาติ และได๎ยกรํางเขตพื้นที่และมาตรการคุ๎มครองสิ่งแวดล๎อม ดังนั้นจึงจัดประชุมสัมมนาเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นและข๎อเสนอแนะจากภาคสํวนตํางๆในวันที่ 25 มีนาคม 2553 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ 
ห๎องประชุมที่วําการอ้าเภอเมืองล้าพูน จังหวัดล้าพูน เปิดการประชุมโดยผู๎วําราชการจังหวัดล้าพูน 

5.3.3 ปฏิบัติการเชียงใหม่เอี่ยม สร้างเมืองต้นแบบสุขภาวะ   

          ปฏิบัติการเชียงใหมํเอ่ียม คืออะไร เป็นปฏิบัติการพิเศษที่เกิดขึ้นเพื่อทดลองสร๎างต๎นแบบ
เมืองนําอยูํตัวอยําง ที่ใช๎ความรู๎มาน้าความคิดและใช๎พลังความรํวมมือของคนในชุมชนที่อยูํอาศัย มารํวม
สร๎างการเปลี่ยนแปลง ปฏิบัติการคร้ังนี้ไมํใ ชํเพื่อใครแตํเพื่อเมืองเชียงใหมํ และเพื่อการเป็นต๎นแบบ
ให๎แกํเมืองอ่ืนๆในประเทศไทยตํอไป ต๎นแบบปฏิบัติการคร้ังนี้จะเป็นจุดเร่ิมต๎นส้าคัญที่จะน้าไปสูํแนว
ทางการสร๎างเมืองนําอยูํให๎เกิดขึ้น ทั่วประเทศตํอไป 
      เป้าหมายแรกของปฏิบัติการพิเศษ คือการรํวมลดปริมาณขยะ ให๎ได๎ 30% การสร๎าง
พฤติกรรมใหมํในการรํวมลดการปลํอยน้้าเสียลงคลอง และสร๎างพลังการบริโภคอาหารอินทรีย๑ เกิด
แหลํงการเข๎าถึงได๎ 99 แหํงมาดูกันวํา การรวมคน รวมความคิด รวมความร๎ู รวมความรํวมมือใน
ปฏิบัติการคร้ังนี้ จะสามารถเอาชนะอุปสรรค ปัญหา และวิกฤติที่เกิดขึ้นกับเมืองได๎หรือไมํ ? 

กวําจะมาเป็น “ปฏิบัติการเชียงใหมํเอ่ียม” แตํกํอนแตํไรมา องค๑กรที่ท้างานขับเคลื่อนเร่ืองการ 
สร๎างเสริมสุขภาวะอยําง ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได๎พยายามที่จะ
พัฒนางานสร๎างเสริมสุขภาวะในลักษณะเชิงประเด็นมาโดยตลอด ซึ่งการ ท้างานเชิงประเด็น ได๎
ประโยชน๑ในการเกาะติดงานเชิงลึกเป็นอยํางดี แตํก็พบวํายังมีจุดอํอนในหลายอยํางที่ท้าให๎เป้าหมายรวม
ของการเปลี่ยนแปลงภาพรวมเห็นผลไมํชัดเจน 
 สสส. ในฐานะองค๑กรที่มีบทบาทด๎านนี้โดยตรง จึงได๎ริเร่ิม ที่จะขับเคลื่อนงานสร๎างเสริมสุข
ภาวะในรูปแบบใหมํ นั่นคือการบูรณาการงานในพื้นที่ ด๎วยความเชื่อที่วํา หากคนในพื้นที่ของตนเอง 
เข๎าใจปัญหา รู๎จักอาการป่วยของตนเอง และมีวิธีคิดในการแก๎ปัญหาอยํางเป็นระบบ และถูกวิธี พลังของ
ความรํวมมือจากทุกคน สามารถน้ามาสูํการเปลี่ยนแปลง ได๎ไมํยาก 
 ต๎นแบบงานบูรณาการในพื้นที่  ได๎เร่ิมทดลองขึ้นในหลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย โดยมี
เป้าหมายส้าคัญที่จะพัฒนาเป็นต๎นแบบที่ดี เพื่อขยายผลในการน้ามาปรับปรุงกับพื้นที่อื่นๆตํอไป ใน
พื้นที่ต๎นแบบของการงานบูรณาการ คือที่จังหวัดเชียงใหมํ การรวมพลังของคนจากหลากหลายความคิด 
หลากหลายพื้นที่มาชํวยกันคิด จึงเกิดเป็น “ปฏิบัติการเชียงใหมํเอ่ียม” ปฏิบัติการสร๎างการเปลี่ยนแปลง 
3 เร่ืองหลัก ได๎แกํ ๐ คือการรํวมลดปริมาณขยะให๎ได๎ 30% การสร๎างพฤติกรรมใหมํในการรํวมลดการ
ปลํอยน้้าเสียลงคลอง และสร๎างพลังการบริโภคอาหาอินทรีย๑ เกิดแหลํงการเข๎าถึงได๎ 99 แหํง ถ๎าความ
รํวมมือของปฏิบัติการน้ีส้าเร็จ สิ่งที่จะเกิดขึ้นการการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเมืองให๎นําอยูํ เพื่อคนเชียงใหมํ
ทุกคน 
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 จุดสตาร๑ท “ปฏิบัติการเชียงใหมํเอ่ียม”มีการก้าหนดระยะเวลาเร่ิมปฏิบัติภารกิจทั้ง 3 อยําง เร่ือง
ขยะ น้้าเสีย อาหารอินทรีย๑ ในระยะเร่ิมต๎น คือ 99 วัน จุดสตาร๑ทวันแรก เร่ิมต๎นต้ังแตํ 1 มกราคม 2553 
วันขึ้นปีใหมํ วันเร่ิมต๎นการรวมพลัง รวมใจของคนในเชียงใหมํ ให๎รํวมกันสร๎างการเปลี่ยนแปลง โดย
ตั้งแตํเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม จึงเป็นชํวงการเตรียมความพร๎อมของทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ นักวิชาการ 
สื่อมวลชน ชุมชน และที่ส้าคัญเพื่อ “ลับคม” ความสามารถของคนรํุนใหมํ ให๎รํวมสร๎างการเปลี่ยนแปลง 
พี่ๆรํุนใหญํจากกรุงเทพ ทั้งพี่เก๎ง GTH พี่ก๎อง a day พี่เชค ทีวีบูรพา พี่จูดี้ Jeh United พี่ซุป Super jeew 
และอาศรมศิลป์ เตรียมตัว เตรียมใจ แพคกระเป๋าไปสอนทุกเทคนิค ทุกกลเม็ด ให๎ถึงเชียงใหมํ ในเ ดือน
พฤศจิกายน ไมํใชํเพื่อ “ลับคม” ของคนรํุนใหมํอยํางเดียว แตํภารกิจเวิร๑กชอปในคร้ังนี้ ยังหวังที่จะหาผู๎
กล๎าในเชียงใหมํมารํวมเป็นก้าลังส้าคัญในการปฏิบัติการเชียงใหมํตํอไปในระยะยาว เมื่อปฏิบัติการ
พร๎อม นักวิชาการมาเพียบพร๎อมข๎อมูล เกิดพลังขึ้นในชุมชน เครือขํา ยสื่อชํวยกันบอกเลําขําวคราวอยําง
ตํอเน่ือง และที่ส้าคัญ มีคนรํุนใหมํรํวมสานตํอสร๎างการเปลี่ยนแปลงเมือง 1 มกราคม 2553 จุดสตาร๑ท
รํวม “ปฏิบัติการเชียงใหมํเอ่ียม” จะได๎เร่ิมต๎นขึ้น 

 

 

 
 

5.3.4 อบจ.ล าพูนปลูกหญ้าแฝกริมแม่น้ า  จันทร์ท่ี 16 สิงหาคม 2553 

 อบจ.ล้าพูน น๎อมน้าพระราชด้าริ เดินหน๎าปลูกหญ๎าแฝกบริเวณพื้นที่ริมตลิ่งแมํน้้าสาย
ส้าคัญ เพื่อป้องกันการพังทลายของหน๎าดิน และพัฒนาดินให๎เกิดความชุํมชื้นนายทรงชัย วงศ๑สวัสดิ์ 
นายกอบจ .ล้าพูน เปิดเผยวํา อบจ .ได๎ด้าเนินโครงการสํงเสริมสนับสนุนการด้าเนินการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริการปลูกหญ๎าแฝก ประจ้าปี 2553 ตามพื้นที่ริมตลิ่งของแมํน้้าลี้ บ๎านต๎นผึ้ง หมูํ 2 และหมูํ 8 
ต.หนองลํอง อ.เวียงหนองลํอง พื้นที่ริมตลิ่งแมํน้้าก๎อ ต.ก๎อ อ.ลี้ พื้นที่ห๎วยแมํลาน ต.แมํลาน อ.ลี้ สระเก็บ
กักน้้า และร่ิมตลิ่งแมํน้้าแมํทา หมูํ 5 ต.ทาปลาดุก อ .แมํทา และล้าห๎วยไรํบนบ๎านใหมํ จริญญา และริม
ตลิ่งอํางเก็บน้้าห๎วยหินฝน ต .ทุํงหัวช๎าง "โครงการดังกลําว อบจ .ล้าพูน ได๎ใช๎ต๎นกล๎าหญ๎าแฝกกวํา 1 
แสนกล๎า ปลูกในพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด เพื่อป้องกันการชะล๎างพังทลายของหน๎าดินในพื้นที่ริมตลิ่ง และ
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ปรับปรุงพัฒนาดินให๎เกิดความชุํมชื้น และอุดมสมบูรณ๑ ปรับปรุงประสิทธิภาพทางการเกษตรให๎สูงขึ้น 
หรือรักษาไว๎ไมํให๎ตกต่้า โครงการสนับสนุนดังกลําวได๎มีการพัฒนาอยํางตํอเน่ืองและยั่งยืน รวมทั้งชํวย
อนุรักษ๑ทรัพยากรธร รมชาติและสิ่งแวดล๎อมในพื้นที่ริมฝั่งแมํน้้า " นายทรงชัยกลําวอีกวํา การปลูกหญ๎า
แฝกในพื้นที่ริมตลิ่งของแมํน้้าและแหลํงน้้าส้าคัญในพื้นที่  จ.ล้าพูน  อบจ .ได๎น๎อมน้าพระราชด้าริของ
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว ที่ทรงมีพระราชด้าริในการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
พื้นป่า น้้า ดิน ฯลฯ โดยได๎พระราชทานเกี่ยวกับการรักษา ป้องกันการชะล๎างพังทลายของดิน อนุรักษ๑
ดินให๎มีความอุดมสมบูรณ๑ อนุรักษ๑ความชุํมชื้นไว๎ในดิน ฟื้นฟูแก๎ไขปัญหาดินที่มีการเสื่อมโทรม 
ป้องกันการเสื่อมโทรมของดิน ปรับปรุงประสิทธิภาพทางการเกษตรให๎สูงขึ้น 

 

5.3.5 จับไม้สักขณะขนออกจากป่า    
จับไม๎สักขณะขนออกจากป่า เมื่อเวลา 00.30 น.วันที่ 6 ก.ย พ.ต.อ.วิโรจน๑ วชิรัคกุล  

ผกก.สภ.ฝางจ.เชียงใหมํ ได๎รับรายงานวํามีขบวนรถบรรทุกจ้านวนหลายคันก้าลังขนล้าเลียงไม๎สักทอง
ออกจากป่า บริเวณบ๎านสวนชา หมูํ 6 ต.มํอนปิน อ .ฝาง จึงน้าก้าลังชุดสืบสวนเ ข๎าตรวจสอบ พบ
รถบรรทุกหกล๎อจ้านวน 7 คัน ก้าลังขนล้าเลียงไม๎ออกมาจากหมูํบ๎านจึงท้าการจับกุมนายชัยยศ มีสมบัติ 
ซึ่งรับเป็นเจ๎าของไม๎พร๎อมยึดรถหกล๎อและไม๎สักทองของกลาง รวมทั้งหมด 457 ทํอน ไปตรวจสอบ จา
การสอบสวน พบวํา  มีเอกสารจากผู๎ อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล๎อมจังหวัด
เชียงใหมํ ปฏิบัติราชการแทนผู๎วําราชการจังหวัดเชียงใหมํ และส้าเนาได๎ประทับตราลงนามโดยนาย
ไพโรจน๑ คชรินทร๑ เจ๎าพนักงานป่าไม๎ช้านาญงานหนังสือรับรองการแจ๎งเลขที่ 014/2553 ฉบับที่ 45 ท้า
การขออนุญาตเมื่อวันที่ 24 ส.ค.2553 และให๎ท้าการขนย๎ายตั้งแตํวัน ที่ 5-8 ก.ย.2553 อยํางไรก็ตามจาก
การตรวจสอบไม๎สักทองของกลางพบวํามีจ้านวน 457 ทํอน มากกวําที่แจ๎งไว๎ในเอกสาร 420 ทํอน ท้าให๎
ต้ารวจต๎องอายัดไม๎ของกลางเพื่อตรวจสอบความถูกต๎อง โดยจะประสานงานไปยังเจ๎าหน๎าที่ป่าไม๎
ช้านาญการเข๎ามาตรวจสอบจ้านวนต๎นและจ้านวนทํอน เน่ืองจากจ้านวนทํอนมากกวําที่ระบุในเอกสารที่
อ๎างมา  

 
5.3.6 ดินทรุดและแยกตัวบนดอยแม่สลอง 
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นายสมบูรณ๑ โฆษิตานนท๑ ผู๎อ้านวยการส้านักงานทรัพยากรธรณีเขต 1 ล้าปาง เปิดเผยวํา ฝนที่
ตกลงมาอยํางตํอเน่ืองและอยํางหนัก ท้าให๎ต๎องเฝ้าระวังการ
เคลื่อนตัวของรอยเลื่อนใหญํ 5 แหํง ที่มีพลังในภาคเห นือ 
เพราะพื้นดินดังกลําวอยูํบนแนวไหลํเขา อาจท้าให๎ทรุดตัว
ลงมาหลังฝนตกหนักซึ่งภาคเหนือถือเป็นพื้นที่ที่มีความ
เสี่ยงภัยมากกวําทุกภาคของประเทศ  "ส้าหรับในพื้นที่ อ .แมํ
ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ที่เกิดดินทรุดและแยกตัวบนดอยแมํสล
อง ได๎เสนอให๎ย๎ายบ๎านเรือนที่อยูํในบริเวณดั งกลําวออกจาก
พื้นที่ เพราะในอนาคตพื้นดินอาจจะขยับ ท้าให๎เกิดทรุดตัวและแยกตัวอีกได๎ " นายสมบูรณ๑ กลําว วํา ดิน
ทรุด "ดอยแมํสลอง" เสียหายกวํา50ล๎าน 05 ตุลาคม 2553 เชียงราย -  แผํนดินบนดอยแมํสลองทรุด พบ
สร๎างความเสียหายแกํบ๎านเรือนชาวบ๎าน- ธุรกิจโรงแรมบนแ หลํงทํองเที่ยวดังแล๎วกวํา 50 ล๎านแถมเคย
เกิดเหตุท้านองเดียวกันมาแล๎วครั้งหนึ่งเมื่อปี 51 หลังเกิดเหตุการณ๑ดินทรุดบนดอยแมํสลอง พื้นที่
หมูํบ๎านสันติคีรี หมูํ 1 ต.แมํสลองนอก อ.แมํฟ้าหลวง บริเวณกลางหมูํบ๎านจนเป็นทางยาวรํวม 300 เมตร 
ท้าให๎บ๎านเรือนประชาชน 8 หลัง โ รงแรมและร๎านอาหาร 1 แหํงได๎รับความเสียหายทั้งทรุดตัวและ
กระจกแตกร๎าว จนต๎องมีการอพยพชาวบ๎านที่อาศัยอยูํในบ๎านหลังตํางๆ ออกจากพื้นที่ และดินยังคงเกิด
การทรุดตัวลงอีกอยํางตํอเน่ืองนั้น  เจ๎าหน๎าที่กรมทรัพยากรธรณี ฝ่ายปกครองส้านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ได๎เดินทางขึ้นไปตรวจสอบพื้นที่หมูํบ๎านสันติคีรี หมูํ 1 ต.แมํสลองนอก อ .แมํ
ฟ้าหลวงโดยพบวําเจ๎าหน๎าที่ได๎มีการอพยพชาวบ๎านที่อาศัยอยูํตามอาคารตํางๆให๎ไปพักอาศัย อยูํที่อื่น
แล๎ว เนื่องจากเกรงจะได๎รับอันตราย เพราะรอยร๎าวเกิดขึ้นขนาน ไปกับถนนที่อยูํบนสันเขา อีกฝั่ งที่เป็น
ด๎านหลังอาคาร เป็นแนวเขาสูง 
 
 

 



ภาคผนวก  ก 

ข้อมูลคุณภาพอากาศในพื้นท่ีต่างจังหวัดแยกตามรายสถานี ปี 2553 

 



 

ภาคผนวก  ข 

คุณภาพอากาศบริเวณทสจ.เชียงราย ปี 2553 

 

 



ภาคผนวก ค 

เปรียบเทียบพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกไฟไหม้ระหว่างปี พ.ศ. 2542-2545 ในแต่ละจังหวัดโดยการแปลภาพถ่ายดาวเทียม 

 



ภาคผนวก ค 

เปรียบเทียบพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกไฟไหม้ระหว่างปี พ.ศ. 2542-2545 ในแต่ละจังหวัดโดยการแปลภาพถ่ายดาวเทียม 

 



ภาคผนวก ค 

เปรียบเทียบพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกไฟไหม้ระหว่างปี พ.ศ. 2542-2545 ในแต่ละจังหวัดโดยการแปลภาพถ่ายดาวเทียม 
 

 



ภาคผนวก ค 

เปรียบเทียบพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกไฟไหม้ระหว่างปี พ.ศ. 2542-2545 ในแต่ละจังหวัดโดยการแปลภาพถ่ายดาวเทียม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ค 

เปรียบเทียบพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกไฟไหม้ระหว่างปี พ.ศ. 2542-2545 ในแต่ละจังหวัดโดยการแปลภาพถ่ายดาวเทียม  

 



ภาคผนวก ง 

คุณภาพอากาศบริเวณทสจ.แม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ปี 2553 

 
 



ภาคผนวก จ 

คุณภาพอากาศบริเวณโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ปี 2553 

 
 

 



ภาคผนวก ฉ 

คุณภาพอากาศบริเวณสนามกีฬา อบจ.ล าพูน อ.เมือง จ.ล าพูน ปี 2553 

 

 



ภาคผนวก ช 

คุณภาพอากาศบริเวณศาลากลาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ปี 2553 



รายงานสถานการณ์คุณภาพส่ิงแวดล้อมลุ่มน ้าปิงตอนบน  ลุ่มน ้ากก                                             

ลุ่มน ้าโขงตอนบน  และลุ่มน ้าสาละวิน ปี 2553 

 

 

 

ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาคที่ 1 

 

เอกสาร        รายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมลุ่มน ้าปิงตอนบน  ลุ่มน ้ากก ลุ่มน ้าโขงตอนบน                    
                      และลุ่มน ้าสาละวิน ปี2553 
 

ท่ีปรึกษา       นายอภิวัฒน์   คุณารักษ์ ผู้อ้านวยการส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 
 

สนับสนุนข้อมูล  กลุม่งานเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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