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ส่วนที่ 1  
ข้อมูลทั่วไป 

 
1.1 ความเป็นมา 
 คลองแม่ข่าหรือที่คนเชียงใหม่เรียกว่า “น้้าแม่ข่า” เป็นหนึ่งในไชยมงคลเจ็ดประการของการเลือก
พ้ืนที่ในการสร้างเมืองเชียงใหม่โดยพญามังราย เมื่อปี พ.ศ. 1839 หรือ 722 ปีมาแล้วมีความส้าคัญในทาง
ยุทธศาสตร์ในฐานะเป็นคูเมืองชั้นนอกของเมืองเชียงใหม่ทางด้านตะวันออกและด้านใต้ ในอดีตได้เอ้ือประโยชน์
อย่ างใหญ่หลวงในด้านการระบายน้้ าจากเขตเมืองสู่ แม่น้้ าปิ ง เป็นแหล่ งน้้ า ใช้ เ พ่ือเกษตรกรรม  
การอุปโภคบริโภค และการสัญจรทางน้้า เอ้ือต่อวิถีวัฒนธรรมตลอดจนการด้าเนินชีวิตของชาวเมืองเชียงใหม่
มาช้านาน แต่ในช่วงระยะเวลา 20-30 ปี ที่ผ่านมา การเจริญเติบโตของเมืองเชียงใหม่โดยเฉพาะในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีชุมชนเข้ามาอยู่อาศัยอย่างหนาแน่นมากกว่า 20 ชุมชน ได้ท้าให้น้้าแม่ข่า
ถูกท้าลาย มีการรุกล้้าน้้า การทิ้งขยะ ระบายน้้าทิ้งจากอาคารบ้านเรือนและสถานประกอบการ ท้าให้เกิด
สภาวะเสื่อมโทรมทางด้านกายภาพ และระบบนิเวศของแหล่งน้้าธรรมชาติไม่ได้รับการดูแลรักษา ล้าน้้า
ธรรมชาติจึงขาดหายและไม่มีน้้าไหลผ่านดังเช่นในอดีตไม่สามารถใช้เป็นเส้นทางระบายน้้าหลาก สร้างความ
เสียหายและผลกระทบต่อเขตเมืองชั้นในซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจและที่อยู่อาศัยส้าคัญ และก่อให้เกิดปัญหา
คุณภาพน้้าที่เน่าเสียอย่างรุนแรงเป็นแหล่งมลพิษทางน้้าและมลทัศน์อยู่กลางเมืองโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 
ที่น้้ามีปริมาณน้อย ท้าให้คุณค่าทางด้านสุนทรียภาพและประวัติศาสตร์ที่เคยมีอย่างสูงในอดีตได้สูญเสียไป 
(คลองแม่ข่ากับการพัฒนาที่ยั่งยืน.สืบค้นเมื่อ 9 พฤษภาคม 2561 : endru.eng.cmu.ac.th/maekha/canal-
management-masterplan) 
 

คลองแม่ข่า, น ้าแม่ข่า หรือ แม่น ้าข่า เป็นคลองโบราณสายหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งใน
ชัยภูมิที่พญามังรายทรงเลือกที่จะสร้างเมืองเชียงใหม่เมื่อกว่า 700 ปีที่แล้ว เดิมคลองแม่ข่าท้าหน้าที่เป็นคู
เมืองชั้นนอกที่โอบล้อมเมือง และเป็นทางระบายน้้าล้นลงสู่แม่น้้าปิง แต่จากการขยายตัวของชุมชนเมืองเมื่อ
สามทศวรรษที่ผ่านมาท้าให้น้้าในคลองเน่าเสียหนัก ซึ่งได้มีความพยายามที่จะพัฒนาคลองนี้ให้กลับมามีสภาพ
ปกติดังเดิมแต่ยังไม่ประสบผลส้าเร็จคลองแม่ข่า หรือ น้้าแม่ข่า เป็นคลองโบราณที่ปรากฏใน ต้านานพ้ืนเมือง
เชียงใหม่ ที่อธิบายถึงชัยภูมิ 7 ประการ และแหล่งน้้า 4 แห่ง อันเป็นเหตุผลที่พญามังรายทรงเลือกที่จะสร้าง
เมืองเชียงใหมข่ึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1839 โดยชัยภูมิ 7 ประการ และแหล่งน้้า 4 แห่ง มีดังนี้ 

 
ชัยภูมิ 7 ประการ 
 1. กวางเผือกแม่ลูกสองตัวมาจากป่าใหญ่ทางทิศเหนือมาอยู่ชัยภูมิที่นี้ 
2. ฟานเผือกสองตัวแม่ลูกมาอยู่ชัยภูมิที่นี้สู้กับหมา หมาพ่ายหนี 
3. มีหนูเผือกกับบริวาร 4 ตัวออกมาแต่ชัยภูมิที่นี้ 
4. ภูมิประเทศตะวันตกสูงลาดเทมาตะวันออก น้้าจากดอยสุเทพไหลลงมาเลี้ยงตัวเมือง 
5. น้้าแม่ข่าไหลมาโอบตัวเมืองเชียงใหม่แล้วไหลไปเวียงกุมกาม 
6. มีหนองน้้าใหญ่อยู่ทางทิศอีสานไว้ให้สัตว์กิน 
7. แม่น้้าปิงไหลผ่านด้านตะวันออกของเมืองเชียงใหม่ 

 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
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แหล่งน ้า 4 แห่ง 
1. ดอยสุเทพ เป็นแหล่งก้าเนิดล้าห้วยหลายสายได้แก่ ห้วยแก้ว ห้วยช่างเคี่ยน น้้าแม่ท่าช้าง และมี

ห้วยอื่น ๆ ไหลลงสู่เมืองท้าให้เชียงใหม่มีน้้าใช้ตลอดปี 
2. น้้าแม่ข่า 
3. หนองบัว 
4. แม่น้้าปิง 
และยังปรากฏใน พ้ืนเมืองเชียงใหม่ อีก ความว่า"...อยู่ที่นี่ หันน้้าตกแต่อุชุปัตตาดอยสุเทพ มาเป็น

แม่น้้าไหลไปหนเหนือ แล้วไหลดะไปหนวันออก แล้วไหลไปใต้ แล้วไหลไปวันตกเกี้ยวเวียงกุมกาม แม่น้้านี้เป็น
นครคุณเกี้ยวเมืองอันนี้..." 

คลองแม่ข่าไหลจากมาจากอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยที่อ้าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็น
สายน้้าที่ล่อเลี้ยงเมืองเชียงใหม่ ในอดีตคลองแม่ข่าท้าหน้าที่ทั้งเส้นทางสัญจร เป็นคูเมืองชั้นนอกเพราะคลอง
นั้นโอบรอบเวียง และยังเป็นทางระบายน้้า มวลน้้าบางส่วนจะไหลไปรวมกันที่หนองบัวเจ็ดกอ (บ้างเรียก  
หนองบัว, หนองเขียว หรือหนองป่าแพ่ง) ซึ่งเป็นหนองน้้าโบราณที่มีมาตั้งแต่สร้างเมืองเชียงใหม่ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของเมือง ก่อนไหลไปสู่แม่น้้าปิง แต่ปัจจุบันหนองน้้าดังกล่าวสิ้นสภาพไปแล้วและถูกถนน
อัษฎาธรตัดผ่านเพ่ือไปบรรจบกับถนนซูเปอร์ไฮเวย์ ในอดีตหนองน้้านี้จะท้าหน้าที่รองรับมวลน้้ามหาศาลซึ่งถือ
เป็นการป้องกันอุทกภัย อันแสดงให้เห็นถึงความสามารถด้านการจัดการน้้าของชาวเชียงใหม่ในอดีต  และชาว
เชียงใหม่ในอดีตกล่าวว่าหากปีใดหนองบัวไม่มีน้้าจะเกิดทุกข์ เป็นอาทิ คลองแม่ข่าจะท้าหน้าที่ส่งน้้าเลี้ยงคูเมือง
ชั้นนอก และยังรับน้้าจากล้าห้วยต่าง ๆ ที่ไหลลงสู่เมืองเชียงใหม่ไม่ให้ไหลลงแม่น้้าปิงไปเสียก่อนเพ่ือกระจาย
น้้าส้าหรับการอุปโภคบริโภคแก่บรรดาชุมชนต่าง ๆ ที่เรียงรายไปตามล้าคลอง 

ในอดีตคลองแม่ข่ามีความอุดมสมบูรณ์ น้้าใสสะอาด ชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์จากน้้าจากคลอง 
รวมทั้งสามารถจับปลาและปูที่อยู่ในคลองมาบริโภคได้ แต่ด้วยความที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจ การศึกษา และวัฒนธรรมของภาคเหนือ ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเมืองเชียงใหม่อย่างไร้ระบบ
ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา มีชุมชนแออัดผุดขึ้นรวมทั้งเกิดการบุกรุกคลองแม่ข่าท้าให้มีผู้คนอาศัยอยู่อย่าง
หนาแน่น คลองมีขนาดแคบลงกว่าแต่ก่อน และทรุดโทรมอย่างยิ่ง  ทั้งมีการทิ้งน้้าเสียจากทั้งจากสถาน
ประกอบการต่าง ๆ จนถึงระดับครัวเรือนที่ขาดระบบบ้าบัดน้้าเสีย จนท้าให้คลองแม่ข่าเน่าเสียมายาวนาน  
จนเป็นปัญหาเรื้อรังที่แก้ไม่ตก และใช้งบประมาณในการท้าความสะอาดคลองหลายล้านบาทในแต่ละปี   
จากการศึกษาคุณภาพน้้าพบว่าน้้าในคลองนั้นเสียอยู่ในระดับที่ 5 คือคุณภาพเสียสูงสุด ไม่สามารถน้ามาใช้
อุปโภคบริโภคได้อีก มีอ็อกซิเจนต่้ากว่ามาตรฐาน ทั้งพบสารปนเปื้อน อาทิ อีโคไลน์ ไนเตรต และฟอสฟอรัสสูง
กว่าปรกติ ท้าให้น้้ามีกลิ่นเหม็นและมีสีขุ่นด้า 
(ประวัติคลองแม่ข่า.วิกีพิเดีย.สืบค้นเมื่อ 9 พฤษภาคม 2561 : https://th.wikipedia.org/wiki) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%87
https://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%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E-%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B8%A2
https://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%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA
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1.2 ลักษณะทั่วไป 
 น ้าแม่ข่า เป็นทางน้้าธรรมชาติมีสภาพคดเคี้ยวไปมาและลาดไหลลงจากทางทิศเหนือไปสู่ทิศใต้ 

อยู่ระหว่างกลางของบริเวณที่ดินนอกก้าแพงเมืองเชียงใหม่ด้านตะวันออกกับแม่น้้าปิง ต้นก้าเนิดของน้้าแม่ข่า
เริ่มจากล้าธารและล้าเหมืองด้านทิศตะวันตก ซึ่งรับน้้ามาจากห้วยแม่หยวก ห้วยแม่ขัวมุง ห้วยช่างเคี่ยน และ
ห้วยแก้วจากดอยสุเทพ จากนั้นไหลมารวมเป็นทางน้้าใหญ่ที่ หนองน้้าใหญ่ บริเวณทุ่งป่าแพ่ง ในเขตเทศบาล
นครเชียงใหม่ด้านเหนือฝั่งตะวันตกของแม่น้้าปิง 
 นอกจากน้้าที่ไหลมาจากห้วยด้านทิศตะวันตกแล้ว น้้าแม่ข่ายังมีต้นน้้ามาจากทางทิศเหนือ ได้แก่  
น้้าแม่สาและน้้าแม่ชะเยืองซึ่งมีแหล่งต้นน้้ามาจากดอยสูงในเขตอ้าเภอแม่ริมไหลผ่านมายังต้าบลแม่สา และ
ต้าบลดอนแก้ว ซึ่งในอดีตปริมาณน้้านั้นมีมาก แต่ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความทันสมัยทาง
เทคโนโลยีที่ต้องการป้องกันน้้าท่วมเมืองเชียงใหม่ ท้าให้ทรัพยากรธรรมชาติของน้้าแม่ข่าไม่ได้รับการดูแลรักษา 
ล้าน้้าขาดหายและไม่มีน้้าดังเช่นในอดีต 
 โดยสรุป น้้าแม่ข่าในช่วงต้นจะมีล้าน้้าสาขาย่อยซึ่งเป็นแหล่งต้นน้้าจ้านวนหลายสาย ได้แก่ น้้าแม่
หยวก ห้วยแม่ขัวมุง ห้วยช่างเคี่ยน น้้าแม่สา น้้าแม่ชะเยือง และมีล้าน้้าสาขาย่อยที่ไหลมาบรรจบในช่วง  
กลางน้้า เช่น ล้าเหมืองกาง ร่องกระแจะ และล้าคูไหว ซึ่งน้้าแม่ข่าสายหลักจะไหลผ่านต้าบลดอนแก้ว  
เขตอ้าเภอแม่ริม ไหลผ่านเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลต้าบลป่าแดด เทศบาลต้าบลแม่เหียะ อ้าเภอเมือง 
จากนั้นไหลเรื่อยไปจนถึงเขตเทศบาลต้าบลสันผักหวาน และไหลลงสู่แม่น้้าปิงในเขตองค์การบริหารส่วนต้าบล
สบแม่ข่า อ้าเภอหางดง ความยาวประมาณ 31 กิโลเมตร 

1.3 ขอบเขตคลองแม่ข่า 

 ในปี ๒๕๖๑ มณฑลทหารบกที่ ๓๓ ได้ร่วมกับกองทัพอากาศ (กองบิน ๔๑) โครงการชลประทาน
เชียงใหม่ และส้านักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดท้าแผนที่คลองแม่ข่าในปัจจุบัน จากแผนที่ภาพถ่าย
ทางอากาศ ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ และปี พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยสามารถสรุปลักษณะคลองแม่ข่าได้ ๓ ช่วง ดังนี้ 

ช่วงน ้าแม่ข่า ความกว้างของล้าน ้า (เดิม) ความกว้างของล้าน ้า (ปัจจุบัน) 
1. น ้าแม่ข่าช่วงที่ 1 (ช่วงต้นน ้า) อยู่ใน
พื นที่ เขตต้าบลดอนแก้ว อ้าเภอแม่ริม 
ระยะทางยาวทั้งหมดประมาณ 8.190 
กิโลเมตร 

ประมาณ ๑2 เมตร ประมาณ 10 เมตร 
 

๒. น ้าแม่ข่าช่วงท่ี 2 (ช่วงกลางน ้า) อยู่ใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ทั งหมด เริ่ม
ตั งแต่หมู่บ้านสุขิโต ถนนสมโภชเชียงใหม่ 
700 ปี  ไปจนสุด เขต เทศบาลนคร
เชียงใหม่ บริเวณถนนมหิดลก่อนถึงเขต
เทศบาลต้าบลป่าแดด มีระยะทางทั้งหมด
ประมาณ 10.200 กม. 

ประมาณ ๑2 เมตร ประมาณ 10 เมตร 
 

3. น ้าแม่ข่าช่วงที่ 3 (ช่วงท้ายน ้า) เริ่ม
ตั งแต่เขตเทศบาลต้าบลป่าแดด ไปจนถึง
จุดที่น ้าแม่ข่าไหลลงสู่แม่น ้าปิงท่ีต้าบล 
สบแม่ข่าอ้าเภอหางดง  
มีระยะทางทั้งหมดประมาณ 1๒ กม. 

ประมาณ 20 เมตร ประมาณ 20 เมตร 
 

 (ท่ีมา : โครงการชลประทานเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑) 
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แผนที่แสดงคลองแม่ข่า จังหวดัเชียงใหม่ปี พ.ศ. ๒๔๙๗  
(ท่ีมา : กองทัพอากาศ ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561) 
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แผนที่แสดงคลองแม่ข่า จังหวดัเชียงใหม่ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ 

(ท่ีมา : ส้านักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561) 
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แผนที่แสดงคลองแม่ข่า จังหวดัเชียงใหม่ปัจจุบัน ปี พ.ศ. ๒๕61 
(ท่ีมา :  โครงการชลประทานเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561) 
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1.4 แหล่งน ้าต้นทุนที่ส้าคัญของคลองแม่ข่า 
 แหล่งน้้าต้นทุนที่ส้าคัญของคลองแม่ข่า จ้านวน 9 แหล่ง ได้แก่ ล้าน้้าแม่สา ล้าห้วยชะเยือง-ห้วยตึง
เฒ่า ล้าห้วยแม่จอกหลวง-แม่หยวก ล้าห้วยช่างเคี่ยน-ห้วยแก้ว ล้าห้วยโป่งน้อย ล้าห้วยทราย ล้าห้วยแม่เหียะ 
แม่น้้าปิง คลองชลประทานของโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาแม่แตง คลองซอย 11L12L13L 14L 15L 
16L 17L 18L 19L1L-19L และ 20L 
 ส้าหรับข้อมูลทางกายภาพและด้านอ่ืนๆ ของล้าน้้าที่มีศักยภาพข้างต้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
แผนที่แสดงพื้นที่ลุ่มน้้าของล้าน้้าที่เก่ียวข้องกับคลองแม่ข่า 
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 1) ล้าน ้าแม่สา อ้าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
  ลุ่มน้้าแม่สาเป็นลุ่มน้้าย่อยของลุ่มน้้าปิงส่วนที่ 2  ซึ่งเป็นลุ่มน้้าสาขาของลุ่มน้้าปิงตอนบนมีพ้ืนที่
รับน้้าฝนประมาณ 138.32 ตารางกิโลเมตร มีพ้ืนที่ต้าบลโป่งแยง ต้าบลแม่แรมต้าบลแม่สา และต้าบล 
ดอนแก้วจ้านวนทั้งสิ้น 22 หมู่บ้าน โดยเป็นลุ่มน้้าสาขาของลุ่มน้้าปิงตอนบน มีพ้ืนที่อยู่ระหว่างเขตติดต่อ
อ้าเภอแม่ริมกับอ้าเภอสะเมิง โดยทิศเหนือจรดลุ่มน้้าแม่ริม ทิศใต้จดเทือกเขาดอยสุเทพ-ปุย ทิศตะวันออกจด
พ้ืนที่อ้าเภอแม่ริม และทิศตะวันตกจรดเทือกเขาในอ้าเภอสะเมิง มีพ้ืนที่ครอบคลุม 4 ต้าบล ได้แก่ ต้าบลโป่ง
แยง ต้าบลแม่แรม ต้าบลแม่สา และต้าบลดอนแก้ว จ้านวนทั้งสิ้น 22 หมู่บ้าน อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไป
ตามทางหลวงหมายเลข 107 เชียงใหม่-ฝาง  และหมายเลข 1096 แม่ริม-สะเมิง ประมาณ 18 กิโลเมตร มี
ที่ตั้งตามแผนที่ 1:5,000 ระวาง 4746I  มีพ้ืนที่รับน้้าฝนประมาณ 138.32 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นพ้ืนที่
ประมาณ 86,737  ไร่    

 
ขอบเขตพ้ืนที่รับน้้าของลุ่มน้้าแม่สา อ้าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

  ล้าน้้าแม่สา มีแหล่งต้นน้้าจากขุนน้้าสาและดอยแคน ไหลจากทิศตะวันตก สู่ทิศตะวันออกผ่าน 
บ้านกองแหะ บ้านโป่งแยงใน บ้านโป่งแยงนอก ต้าบลโป่งแยง บ้านแม่เมาะ ต้าบลแม่แรม บ้านท่าไคร้ บ้านแม่
สาน้อย บ้านแม่สาหลวง ต้าบลแม่สา และไหลไปบรรจบแม่น้้าปิงบริเวณห้วยสบสา บ้านแม่สาหลวง ต้าบล  
แม่สา อ้าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีความกว้างล้าน้้าประมาณ 3 -6 เมตร มีความยาวประมาณ 24 
กิโลเมตร มีล้าห้วยสาขาท่ีไหลลงสู่ล้าน้้าแม่สา จ้านวน 20 ล้าห้วย ได้แก่ 

(1) ล้าห้วยสุวรรณ  (11)  ล้าห้วยตาด 
(2) ล้าห้วยนาลิว  (12)  ล้าห้วยนาหวาย 
(3) ล้าห้วยแม่จะ  (13)  ล้าห้วยแม่สาน้อย 
(4) ล้าห้วยแม่นาพระ  (14)  ล้าห้วยพันสี่ 
(5) ล้าห้วยแม่ละมูล  (15)  ล้าห้วยแม่แมะ 
(6) ล้าห้วยปงไคร้  (16)  ล้าห้วยแม่ลวด 
(7) ล้าห้วยทาน   (17)  ล้าห้วยแม่ใน 
(8) ล้าห้วยหนองหอย  (18)  ล้าห้วยริน 
(9) ล้าห้วยผาต๊ะ  (19)  ล้าห้วยแม่สะโรย 
(10) ล้าห้วยดีหมี  (20)  ล้าห้วยแม่สาตอนล่าง 
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 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส้านักงานชลประทานที่ 1 ด้าเนินโครงการจัดการน้้าเสียและขยะ
ชุมชนสู่อนาคตเมืองสีเขียว กิจกรรมการผันน้้าจากล้าน้้าแม่สาผ่านล้าเหมืองสาเข้าสู่คลองแม่ข่าเพ่ือเป็นต้นทุน
แก้ไขปัญหาน้้าเสียของคลองแม่ข่า  ซึ่งในการด้าเนินการก่อสร้างได้ใช้รูปแบบการก่อสร้างของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้ท้าการศึกษา การพัฒนาศักยภาพของแหล่งน้้าต้นทุนเพ่ือใช้แก้ ไข
ปัญหาน้้าเสียของคลองแม่ข่า ประกอบด้วยการออกแบบโครงสร้างชลศาสตร์เพ่ือการผันน้้าและปรับปรุง
โครงสร้างชลศาสตร์เดิมที่มีอยู่ในคลองแม่ข่า รวมทั้งออกแบบหน้าตัดและความลาดชันท้องน้้าเพ่ืองานขุดลอก
ในล้าคลอง โดยท้าให้สามารถรองรับน้้าได้ทุกฤดูกาล งานผันน้้าเข้าคลองแม่ข่าและการปรับสภาพคลองแม่ข่า 
เริ่มจากล้าเหมืองสา ซึ่งเป็นล้าเหมืองช่วงแรกของงานผันน้้า คลองแม่สาเริ่มตั้งแต่ กม.0+000 ที่ฝายแม่สา 
ตั้งอยู่ที่ บ้านแม่สาน้อย ต.แม่สา อ.แม่ริม ที่พิกัด 2089286.623 N 495165.631 E ไปจนถึงประมาณ 
กม. 8+250  
(ท่ีมา : โครงการชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561) 

 2) ล้าห้วยชะเยือง-ห้วยตึงเฒ่า 
  ลุ่มน้้าชะเยืองและห้วยตึงเฒ่า มีพ้ืนที่รับน้้าประมาณ 16.2 ตารางกิโลเมตร ขอบเขตของลุ่มน้้า 
ประกอบด้วยล้าห้วยหลัก 3 เส้น ได้แก่ ห้วยตึงเฒ่า ห้วยชีประขาว และห้วยชะเยือง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  - ห้วยตึงเฒ่ามีการสร้างอ่างเก็บน้้าห้วยตึงเฒ่า ตั้งอยู่ที่ต้าบลดอนแก้ว อ้าเภอแม่ริม ก่อสร้างขึ้น
ตามพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้า ที่ใช้ในศูนย์เกษตรกรรม
ทหาร และราษฎรบริเวณใกล้เคียง มีความจุ 1.4 ล้านลูกบาศก์เมตรท้ายน้้าไหลบรรจบกับห้วยชีประขาวและ
ห้วยชะเยือง 
  - ห้วยชะเยืองและห้วยชีประขาว เป็นล้าห้วยที่มีความสมบูรณ์ โดยมีการไหลบรรจบกับล้าห้วย  
ตึงเฒ่าด้านท้ายน้้าของอ่างเก็บน้้า แล้วไหลผ่านคลองชลประทานแม่แตง ไหลลอดเข้าสู่พ้ืนที่เขตทหารและ
บริเวณโรงพยาบาลนครพิงค์ แล้วไหลลอดถนนลงไปบรรจบล้าเหมืองสา ไหลผ่านใกล้จุดเริ่มต้นคลองแม่ข่า 
แล้วลงสู่แม่น้้าปิง โดยในฤดูแล้งยังพอมีน้้าไหลในล้าห้วย 

 
แผนที่แสดงพื้นที่รับน้้าห้วยชะเยือง-ห้วยตึงเฒ่า 
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 3) ล้าห้วยแม่จอกหลวง-แม่หยวก 
  ลุ่มน้้าแม่จอกหลวง-แม่หยวกมีพ้ืนที่รับน้้าประมาณ 9.9 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยล้าห้วย
หลัก 2 เส้น ได้แก่ ห้วยแม่จอกหลวง และห้วยแม่หยวก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  - ห้วยแม่จอกหลวงมีการสร้างอ่างเก็บน้้าแม่จอกหลวง ตั้งอยู่ที่ต้าบลดอนแก้ว อ้าเภอแม่ริมพ้ืนที่
รับน้้า 4.1 ตารางกิโลเมตรมีความจุ 1.4 ล้านลูกบาศก์เมตรท้ายน้้าไหลบรรจบกับคลองชลประทานแม่แตง 
  - ห้วยแม่หยวก เป็นล้าห้วยที่ไหลจากดอยลงสู่คลองแม่ข่าโดยผ่านพ้ืนที่ศูนย์ประชุมและแสดง
สินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการสร้างสระเก็บน้้าไว้ใน
พ้ืนที่ แล้วน้้าค่อยไหลลอดคลองชลประทานแม่แตงลงสู่สระเก็บน้้าหน้าโรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท ก่อนที่จะไหล
ลงสู่คลองแม่ข่า ซึ่งในฤดูแล้งจะไม่มีน้้าในล้าน้้าลงสู่คลองแม่ข่า เนื่องจากถูกดักโดยสระ 

 
แผนที่แสดงพื้นที่รับน้้าห้วยแม่จอกหลวง-แม่หยวก 

 
 4) ล้าห้วยช่างเคี่ยน-ห้วยแก้ว 
  ล้าห้วยช่างเคี่ยน-ห้วยแก้ว มีขนาดพ้ืนที่รับน้้าประมาณ 31.27 ตารางกิโลเมตร ลุ่มน้้านี้ประกอบ
ล้าห้วยหลัก 4 เส้น ได้แก่ ห้วยช่างเคี่ยน ห้วยแก้ว ห้วยกู่ขาว และห้วยผาลาด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  - ห้วยช่างเคี่ยนไหลผ่านชุมชนเทศบาลช้างเผือกผ่านคลองชลประทานแม่แตง ซึ่งต้าแหน่งนี้ได้มี
การสร้างประตูน้้าให้น้้าสามารถลงสู่คลองชลประทานได้ และมีท่อไซฟอนลอดใต้คลองชลประทานให้น้้าไหลใน
ห้วยช่างเคี่ยนไปบรรจบถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ใกล้สี่แยกรินค้า ที่ต้าแหน่งมีท่อลอดถนนลงสู่ไปบรรจบกับล้าห้วย
แก้ว แล้วลงสู่ร่องกระแจะ ในปัจจุบันกรมโยธาธิการและผังเมืองได้สร้างโครงสร้างผันน้้าจากห้วยช่างเคี่ยนให้
ไหลเข้าท่อหรือคลองเลี่ยงเมืองไปลงคลองแม่ข่าด้านหน้าโรงพยาบาลลานนา แล้วไหลย้อนออกไปแม่น้้าปิง  
   - ล้าห้วยแก้ว และล้าห้วยกู่ขาว ไหลจากเทือกเขาดอยสุเทพ ลงสู่อ่างเก็บน้้าอ่างแก้ว ในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แล้วไหลไปรวมกับล้าห้วยผาลาด ไหลผ่านคลองชลประทานแม่แตง ซึ่งต้าแหน่งนี้ได้มี
การสร้างประตูน้้าให้น้้าสามารถลงสู่คลองชลประทานได้ และมีท่อไซฟอนลอดใต้คลองชลประทานให้น้้าไหลใน
ห้วยแก้วผ่านถนนห้วยแก้วไหลแยกออกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งไหลเข้าท่อส่งน้้าลงคูเมืองเชียงใหม่อีกส่วนหนึ่ง
ไหลไปบรรจบกับห้วยช่างเคี่ยนแล้วลงสู่ร่องกระแจะออกสู่คลองแม่ข่า 
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แผนที่แสดงพื้นที่รับน้้าห้วยช่างเคี่ยน-ห้วยแก้ว 

 5) ล้าห้วยโป่งน้อย  
  ล้าห้วยโป่งน้อยมีขนาดพ้ืนที่รับน้้าประมาณ 3.04 ตารางกิโลเมตร ไหลผ่านพ้ืนที่หมู่ 6 ต.สุเทพ 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และเป็นเส้นแบ่งพ้ืนที่บางส่วนของหมู่ 6 และหมู่ 5  ล้าห้วยบางส่วนถูกบุกรุกและเปลี่ยน
ทิศทางน้้า ทางออกของล้าห้วยนี้ก้าหนดให้ไหลลงคลองชลประทานในฤดูฝน โดยการปิดประตูน้้าที่รางระบาย
น้้าเหนือคลองชลประทานหลักและเบี่ยงให้ไหลลงคลองชลประทานโดยปิดประตูน้้าด้านข้างราง ส่วนในฤดูอ่ืน
ให้น้้าไหลเชื่อมต่อไปยังล้าห้วยด้านล่างและไหลลอดถนนตรวจการณ์กองบิน 41 เข้าสู่รางระบายน้้าข้างลาน
บินนานาชาติเชียงใหม่ แล้วไหลลงคลองแม่ข่า  

 
แผนที่แสดงพื้นที่รับน้้าห้วยโป่งน้อย  
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 6) ล้าห้วยทราย 
  ล้าห้วยทรายมีขนาดพ้ืนที่รับน้้าประมาณ 3.19ตารางกิโลเมตร ล้าห้วยไหลผ่านพ้ืนที่หมู่ 4 ต้าบล
สุเทพ ถึงคลองชลประทานแล้วไหลลอดใต้คลองชลประทานแม่แตง โดยท่อลอดไซฟอน แล้วไหลเข้าอาคารรับ
น้้าเข้ารางน้้าลงคลองหมายเลข 1L-19L แล้วไหลลอดถนนเส้นเชียงใหม่-หางดง บริเวณท้ายสนามบิน ท่า
อากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ลงสู่คลองแม่ข่า 
  ล้าห้วยทรายตอนล่างเมื่อออกจากหมู่ 4 เข้าหมู่ 7 สภาพล้าน้้าได้กลายเป็นรางระบายน้้าข้างแนว
ถนน และบางส่วนได้มีการวางท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 เซนติเมตร ท้าให้น้้าระบายได้ไม่ดีพอ โดยที่ล้าห้วย
ทรายตอนล่างมีขนาดพื้นที่รับน้้าประมาณ 0.45 ตารางกิโลเมตร เมื่อคิดที่ทางออกลุ่มน้้าที่รั้วถนนตรวจการณ์
กองบิน 41 ไหลผ่านพ้ืนที่หมู่ 4 และหมู่ 7 แล้วไหลลอดรั้วถนนตรวจการณ์กองบิน 41 ไหลเข้ารางระบายน้้า
ข้างลานบิน ในเขตสนามบินนานาชาติเชียงใหม่และผันออกคลองชลประทานใหม่ 1L-19L ด้านท้ายสนามบิน 
แล้วลงสู่คลองแม่ข่า 

 
แผนที่แสดงพื้นที่รับน้้าห้วยทราย(ที่ต้าแหน่งคลองชลประทานแม่แตง) 

 
 7) ล้าน ้าแม่เหียะ 
  ล้าห้วยแม่เหียะมีขนาดพ้ืนที่รับน้้าประมาณ 25.18ตารางกิโลเมตร ล้าห้วยแม่เหียะไหลผ่าน
พ้ืนที่ไหลตัดผ่านคลองชลประทานโดยคลองชลประทานแม่แตงเป็นไซฟอนลอดใต้ล้าห้วยเหียะล้าห้วยไหลผ่าน
ถนนเชียงใหม-่หางดงแล้วไหลลงคลองแม่ข่า  
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แผนที่แสดงพื้นที่รับน้้าห้วยแม่เหียะ 

 8) แม่น ้าปิง 
  แม่น้้าปิงที่ผ่านตัวเมืองเชียงใหม่มีพ้ืนที่รับน้้า 6,355 ตารางกิโลเมตร มีความกว้างเฉลี่ย 100 
เมตร และตอนแคบสุดประมาณ 50 เมตร ความลาดชันของท้องแม่น้้าส่วนนี้ค่อนข้างราบ ในเขตเมืองแม่น้้าปิง
มีจุดที่ทางระบายน้้าที่ปล่อยน้้าลงคลองแม่ข่า เป็นทางระบายน้้าสายหลักของพ้ืนที่เขตเทศบาลฝั่งตะวันตก 
แล้วไหลลงทางทิศใต้เพ่ือการชลประทานลงในแม่น้้าปิง2 จุดใหญ่ คือที่ต้าบลบ้านแตก และที่ต้าบลสบแม่ข่า 
ส้าหรับเขตชายฝั่งตะวันออกมีล้าเหมืองรินและล้าเหมืองพญาด้าเป็นทางระบายน้้าหลัก แต่ไหลลงน้้าแม่กวง  
ปริมาณการไหลของแม่น้้าปิงมีน้้าไหลตลอดปีเนื่องจากมีพ้ืนที่รับน้้าขนาดใหญ่และมีปริมาณน้้าใต้ดินอยู่มากจึง
เกิดน้้าไหลออกมาในแม่น้้าแม้จะอยู่ในช่วงฤดูแล้ง แต่การที่แม่น้้าปิงมีระดับท้องน้้าต่้ากว่าระดับท้องคลองแม่ข่า 
การที่จะน้าน้้าจากน้้าปิงมาเป็นน้้าต้นทุนให้คลองแม่ข่าจ้าเป็นต้องใช้ระบบการสูบน้้ามาช่วย ซึ่งมีข้อจ้ากัดใน
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ส่วนการสร้างอาคารประตูน้้าหรือฝายเพ่ือยกระดับน้้าแล้วผันเข้าคลองแม่ข่า ยังท้าได้
ยากและมีผลกระทบมาก ดังนั้นน้้าต้นทุนจากแม่น้้าปิงจึงเป็นแหล่งน้้าที่จะน้ามาใช้เมื่อไม่มีน้้าต้นทุนจากแหล่ง
อ่ืนแล้ว ในปัจจุบันมีสถานีสูบน้้าจากแม่น้้าปิงลงสู่คลองแม่ข่าของเทศบาลนครเชียงใหม่  
 

 
ท่อส่งน้้าจากสถานีสูบน้้าจากแม่น้้าปิงลงคลองแม่ข่าของเทศบาลนครเชียงใหม่ 
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 9) คลองชลประทานแม่แตง 
  คลองชลประทานแม่แตงรับน้้าจากล้าน้้าแม่แตง โดยไหลทางด้านตะวันตกของแนวคลองแม่ข่า
โดยคลองซอยของโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาแม่แตงที่สามารถส่งน้้าเข้าคลองแม่ข่า ได้แก่ คลองซอย 
11L12L13L14L 15L 16L 17L 18L 19L1L-19L และ 20L  
 

 
 

คลองซอยของโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาแม่แตงที่สามารถส่งน้้าเข้าคลองแม่ข่า 
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1.5 ชุมชนกับน ้าแม่ข่า 
 พ้ืนที่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับน้้าแม่ข่า จะสามารถแบ่งออกเป็น 3 พ้ืนที่ ได้ดังนี้ 
 1. น ้าแม่ข่าช่วงที่ 1 (ช่วงต้นน ้า) อยู่ในพื นที่เขตต้าบลดอนแก้ว อ้าเภอแม่ริม ประกอบด้วยชุมชน ได้แก่ 
  1) หมู่ที ่1 บ้านบ่อปุ๊ 
  2) หมู่ที่ 9 บ้านสบสาหนองฟาน 
  3) หมู่ที่ 3 บ้านศาลา 
  4) หมู่ที่ 7 บ้านสันเหมือง 
  5) หมู่ที่ 6 บ้านป่ารวก  
  6) หมู่ที่ 5 บ้านพระนอน 
 2. น ้าแม่ข่าช่วงท่ี 2 (ช่วงกลางน ้า) อยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ทั้งหมดเริ่มตั้งแต่หมู่บ้าน 
สุขิโตถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ไปจนสุดเขตเทศบาลนครเชียงใหม่บริเวณถนนมหิดลก่อนถึงเขตเทศบาลต้าบลป่าแดด 
  ส้าหรับในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีชุมชนเข้ามาอยู่อาศัยอย่างหนาแน่น ก่อเกิดเป็น
ชุมชนแออัดหลายชุมชนในพ้ืนที่เขตเทศบาล มีชุมชนที่ตั้งเรียงรายริมฝั่งคลองแม่ข่าจ้านวน 26 ชุมชน ได้แก่ 

1) ชุมชนเอ้ืออาทรป่าตัน 
2) ชุมชนแม่หยวก 
3) ชุมชนบ้านท่อ 
4) ชุมชนเทียมพร 
5) ชุมชนเหมืองลัง 
6) ชุมชนศรีลานนา 
7) ชุมชนหลิ่งกอก 
8) ชุมชนศรีมงคล 
9) ชุมชนพัฒนากู่เต้า 
10) ชุมชนป่าแพ่ง-ล้าเหมืองกาง 
11) ชุมชนอุ่นอารี 
12) ชุมชนป่าแพ่ง-วังสิงห์ค้า 
13) ชุมชนอินทนิล 
14) ชุมชนวัดโลกโมฬี 
15) ชุมชนชุมชนเชียงยืน 
16) ชุมชนชมพูช้างม่อย 
17) ชุมชนช่างฆ้อง 
18) ชุมชนสามัคคีพัฒนา 
19) ชุมชนระแกง 
20) ชุมชนก้าแพงงาม 
21) ชุมชนฟ้าใหม่ประตูก้อม 
22) ชุมชน 5 ธันวา 
23) ชุมชนศาลาแดง 
24) ชุมชนหัวฝาย 
25) ชุมชนศรีปิงเมือง 

  26) ชุมชนป่าพร้าวนอก 
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 3. น ้าแม่ข่าช่วงท่ี 3 (ช่วงท้ายน ้า) เริ่มตั้งแต่เขตเทศบาลต้าบลป่าแดดไปจนถึงจุดที่น้้าแม่ข่าไหลลง
สู่แม่น้้าปิง ที่ต้าบลสบแม่ข่า อ้าเภอหางดง 
  1) บ้านแม่ข่าน้อย ต้าบลป่าแดด 
  2) บ้านแม่ข่าใต้ ต้าบลป่าแดด 
  3) บ้านป่าแดดใต้ ต้าบลป่าแดด 
  4) บ้านดอนชัย ต้าบลป่าแดด 
  5) บ้านท้าวผายู ต้าบลสันผักหวาน 
  6) บ้านต้นงิ้ว ต้าบลสันผักหวาน 
  7) บ้านสัน ต้าบลสันผักหวาน 
  8) บ้านท่าข้ีควาย ต้าบลสบแม่ข่า 
  9) บ้านวังสิงห์ค้า  ต้าบลป่าแดด 
  10) บ้านน้้าโท้ง ต้าบลสบแม่ข่า 
  11) บ้านเกาะ ต้าบลสบแม่ข่า 
(ที่มา : องค์การบริหารส่วนต้าบลดอนแก้ว, เทศบาลนครเชียงใหม่, เทศบาลต้าบลป่าแดด, เทศบาลต้าบลสัน
ผักหวาน และองค์การบริหารส่วนต้าบลสบแม่ข่า ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2561)  

1.6 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับน ้าแม่ข่า 
 องค์กรปกครองท้องถิ่นที่คลองแม่ข่าไหลผ่านที่มีการระบายน้้าฝนและน้้าเสีย ลงคลองแม่ข่าโดยตรง 
มี 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลต้าบลป่าแดด เทศบาลต้าบลสุเทพ โดยล้าห้วยที่ไหลลงคลอง
แม่ข่า ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ แบ่งได้ดังนี้  
 (1) ล้าห้วยแม่หยวก ไหลผ่านเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต้าบลช้างเผือก และผ่านถนนโชตนา 
(ถนนเชียงใหม ่-แม่ริม) บริเวณหลังส้านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อ้าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 
และไหลมาลงคลองแม่ข่าท่ีบริเวณถนนวงแหวน 700 ปี หน้าหมู่บ้าน เทียมพร เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 
 (2) ล้าห้วยแม่ขัวมุง ไหลผ่านเขตพ้ืนที่ เทศบาลต้าบลช้างเผือก และไหลมาลงคลองแม่ข่าที่บริเวณ
หลังโรงพยาบาลลานนา เขตเทศบาลนครเชียงใหม่  
 (3) ล้าห้วยช่างเคี่ยน ไหลผ่านเขตพ้ืนที่ เทศบาลต้าบลช้างเผือก และไหลมาลงคลองแม่ข่า 2 จุด คือ 
บริเวณถนนซุบเปอร์ไฮเวย์หน้าโรงพยาบาลลานนา และหน้าโรงพยาบาลตาเซ็นปีเตอร์ นอกจากนี้ล้าห้วยช่าง
เคี่ยนได้แยกเป็นร่องน้้าเรียกว่า ร่องกระแจะซึ่งเริ่มจากบริเวณชุมชุนบ้านสันติธรรม ไหลผ่านเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่มาลงคลองแม่ข่าบริเวณชุมชนบ้านอุ่นอารีย์ใกล้กับสถานีสูบน้้าเสียที่ 4  
 (4) ล้าห้วยแก้ว ไหลผ่านเขตเทศบาลต้าบลสุเทพ แล้วไหลมาลงล้าคูไหวในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ไหลลงคลองแม่ข่า ที่สะพานล้าคูไหว บริเวณชุมชนฟ้าใหม่ เขตเทศบาลนครเชียงใหม่  

 ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่คาดว่ามีการระบายน้้าฝนและน้้าเสียลงสู่ล้าห้วยและคลองแม่ข่า  
มีจ้านวนทั้งสิ้น 8 แห่ง ในเขต 3 อ้าเภอ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต้าบลดอนแก้ว อ้าเภอแม่ริม เทศบาลนคร
เชียงใหม่ เทศบาลต้าบลช้างเผือก เทศบาลต้าบลสุเทพ เทศบาลต้าบลป่าแดด เทศบาลต้าบลแม่เหียะ อ้าเภอ
เมืองเชียงใหม่ และเทศบาลต้าบลต้าบลสันผักหวาน องค์การบริหารส่วนต้าบลสบแม่ข่า อ้าเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่  
(ท่ีมา : ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1 ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561) 
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ส่วนที่ 2 
สภาพปัญหา 

2.1 สภาพปัญหาในปัจจุบัน 

 น้้าแม่ข่า สามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้ดังนี ้
 1) น ้ำแม่ข่ำช่วงที่ 1 (ช่วงต้นน ้ำ) อยู่ในพื้นที่เขตต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม ระยะทางยาวรวม 
ประมาณ 8.190 กิโลเมตร  

 
 

     ในอดีตล้าเหมืองสาและคลองแม่ข่า ยังไม่ใช่ล้าน้้าสายหลักในพ้ืนที่ แต่เป็นล้าห้วยชะเยือง ที่เริ่มต้น
จากหมู่ที่ 3 บ้านห้วยตึงเฒ่า ไหลลงสู่ชุมชนบริเวณโรงพยาบาลนครพิงค์-เชียงใหม่ เข้าสู่หมู่ที่ 10 บ้านพระเจ้า
นั่งโก๋น และไหลเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ แต่ด้วยมีโครงการผันน้้าจากล้าน้้าแม่สาผ่านล้าเหมืองสาเข้าสู่คลอง 
แม่ข่าเพ่ือเป็นต้นทุนแก้ไขปัญหาน้้าเสียของคลองแม่ข่า ตามแบบของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โดยมีจุดประสงค์เพ่ือผันน้้าจากล้าเหมืองสา เข้าสู่ห้วยชะเยือง และไหลลงสู่คลองแม่ข่า ท้าให้กลายเป็นล้าน้้า
สาธารณะสายหลักในปัจจุบัน โดยมีลักษณะของล้าน้้าดังนี้ 

 - ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 1 (บ้านบ่อปุ๊) ถึงหมู่ท่ี 3 (บ้านศาลา) มีลักษณะเป็นคลองดิน 
 - ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 3 (บ้านศาลา) ถึงหมู่ที่ 7 (บ้านสันเหมือง) มีการก่อสร้างคลองคอนกรีตเป็น
 บางช่วง ตามแบบของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 - ช่วงหมู่ที่ 6 (บ้านป่ารวก) ถึงหมู่ที่ 5 (บ้านพระนอน) มีลักษณะเป็นคลองดิน และมีพนังกัน
 ดินเป็นบางช่วง 

โดยความกว้างของแต่ละช่วง จะไม่เท่ากัน เริ่มตั้งแต่ แคบที่สุดประมาณ 1 เมตร ถึงกว้างที่สุดประมาณ 10 
เมตร ขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศของแต่ละหมู่บ้าน โดยล้าน้้าแม่ข่าเริ่มต้นตั้งแต่ หมู่ที่ 1 บ้านบ่อปุ๊ (ติดกับ
สถานพินิจเด็กชายเชียงใหม่) ไหลผ่านหมู่ที่ 9 บ้านสบสาหนองฟาน , หมู่ที่ 3 บ้านศาลา , หมู่ที่ 7 บ้านสัน
เหมือง, หมู่ที่ 6 บ้านป่ารวก และสิ้นสุดบริเวณหมู่ที่ 5 บ้านพระนอน (โครงการบ้านสุขิโต) ก่อนไหลเข้าสู่ตัว
เมืองเขตติดต่อ ต้าบลป่าตัน อ้าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อไป 
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  สรุปสภาพปัญหาน้ าแม่ข่าช่วงท่ี 1 (ช่วงต้นน้ า) ดังนี้ 
  1. การรุกล้้าล้าน้้า สร้างบ้านเรือนและถนนทับทางน้้า ท้าให้ปิดกั้นทางน้้า ไม่มีการไหลเวียน 
มีปัญหาน้้าท่วมในหน้าฝน (บ้านพระเจ้านั่งโกร๋น หมู่ ๑๐ บริเวณหมู่บ้านแม่ปิงวิลลา หอพักนงเยาว์) 
  2. คุณภาพน้้า การทิ้งขยะ ทิ้งน้้าเสียลงคลอง มีวัชพืช น้้าเน่าเสีย และปนเปื้อนสารยา 
ฆ่าแมลง (บ้านป่ารวก หมู่ ๖ บ้านพระนอน บ้านพระเจ้านั่งโกร๋น หมู่ ๑๐ ทางหลวงสมโภช ๗๐๐ ปี ข้างครัว
ไหมไทย ตรงข้ามบ้านสุขิโต) 
  3. สภาพตื้นเขิน ไม่มีน้้าไหลผ่าน (ล้าน้้าแม่ชะเยือง บ้านป่ารวก หมู่ ๖ บ้านพระเจ้านั่งโกร๋น 
หมู่ ๑๐) ควรขุดลอกต้นน้้าแม่ชะเยือง ล้าเหมืองไส้ไก่ หมู่  ๙ ต่อจากจุดที่ฝายทดน้้าแม่สาและชลประทาน 
แม่แตงมาบรรจบกัน หรือเปิดประตูน้้า 
  4. ขาดความร่วมมือกับผู้ประกอบการในการดูแล ชุมชนขาดความเข้มแข็ง ไม่ได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานรับผิดชอบ 
 

 2) น ้ำแม่ข่ำช่วงที่ 2 (ช่วงกลำงน ้ำ) อยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ทั้งหมด (2๖ ชุมชน)  
เริ่มตั้งแต่หมู่บ้านสุขิโต ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ไปจนสุดเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ บริเวณถนน
มหิดลก่อนถึงเขตเทศบาลต าบลป่าแดด มีระยะทางทั้งหมดประมาณ 10.200 กม. แบ่งเป็น  

  - คลองธรรมชาติ  จาก กม. 0+000 ถึง 5+500 และ 8+250 ถึง 10+200 ระยะทาง    
    ประมาณ  7.450 กม. 
  - คลอง ค.ส.ล. จากกม. 5+500 ถึง 8+250 ระยะทางประมาณ 2.750 กม. 

 
    สรุปสภาพปัญหาน้ าแม่ข่าช่วงท่ี 2 (ช่วงกลางน้ า) ดังนี้ 
  1. คุณภาพน้้า ล้าน้้ามีวัชพืชหนาแน่น ตื้นเขิน อุดตัน มีการทิ้งขยะและน้้าเสียจากบ้านเรือน
และสถานประกอบการ น้้ามีสีด้า กลิ่นเหม็น 
  2. การรุกล้้าล้าน้้า จากสิ่งปลูกสร้าง ท้าให้ปิดกั้นทางน้้า เปลี่ยนสภาพล้าน้้า ไม่มีการ
ไหลเวียน โดยเฉพาะหมู่บ้านสุขิโต 
  3. มีชุมชนแออัด การอยู่อาศัยในพ้ืนที่สาธารณะ 
  4. ขาดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาล้าน้้าจากชุมชนและผู้ประกอบการ 
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 3) น ้ำแม่ข่ำช่วงที่ 3 (ช่วงท้ำยน ้ำ) เริ่มตั้งแต่เขตเทศบาลต าบลป่าแดด ไปจนถึงจุดที่น้ าแม่ข่า 
ไหลลงสู่แม่น้ าปิงท่ีต าบลสบแม่ข่าอ าเภอหางดง โดยปัจจุบัน มีลักษณะของล้าน้้าดังนี้ 

3.1 น้้าแม่ข่าช่วงต้าบลป่าแดด ระยะทาง 2 กิโลเมตร 

 
 - ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 1 (บ้านแม่ข่าน้อย) ถึงหมู่ที่ 9 (บ้านแม่ข่าใต้) กม. 12+500 มีลักษณะเป็น
คลองดิน 
 - ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 9 (บ้านแม่ข่าใต้) กม. 12+500 ถึงหมู่ที่ 7 (บ้านป่าแดดใต้) กม.13+300
มีลักษณะเป็นคลองคอนกรีต และท่อลอดเหลี่ยมของกรมทางหลวงชนบท 
          - ช่วงที่  3 หมู่ที่  7 (บ้านป่าแดดใต้) กม.13+300 ถึงหมู่ที่  7 (บ้านป่าแดดใต้ ) กม. 
13.+700 มีลักษณะเป็นคลองดิน 
          - ช่วงที่ 4 หมู่ที่ 7 (บ้านป่าแดดใต้) กม.13+700 ถึง หมู่ที่ 4 (บ้านดอนชัย) กม. 14+000 
มีลักษณะเป็นคลองคอนกรีต 

  สรุปสภาพปัญหาน้ าแม่ข่าช่วงท่ี 3 (ต าบลป่าแดด)  ดังนี้ 
  1. คุณภาพน้้า เป็นที่รองรับน้้าเน่าเสียจากต้นน้้าและเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ มีวัชพืช  
ปกคลุม มีการทิ้งน้้าเสียจากสถานประกอบการ 
  2. ขาดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาล้าน้้าจากชุมชนและผู้ประกอบการ 

3. ในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อน ได้ปิดบานประตูระบายน้้าเสีย โดยเก็บน้้าและดันน้้าขึ้นไปใน
ระดับล้าเหมืองเพ่ือส่งน้้าไปให้เกษตรกร ในต้าบลสันผักหวานและต้าบลสบแม่ข่า อ้าเภอหางดง เพ่ือใช้ใน
การเกษตร ท้าให้เกิดน้้าเน่าเสียและมีกลิ่นเหม็น ในคลองแม่ข่า (ปิดระยะเวลา 2 สัปดาห์/เปิดสลับกัน) 
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3.2  น้้าแม่ข่าช่วงต้าบลสันผักหวาน ระยะทาง 3.8 กิโลเมตร 
 คลองแม่ข่าที่ไหลมายังต้าบลสันผักหวานมีแหล่งก้าเนิด มาจากคลองแม่ข่าที่รับน้้ามาจาก 

ส่วนหนึ่งมาจากถนนมหิดล,สนามบินเชียงใหม่,ห้างโรบินสัน ไหลรวมกันเป็นคลองแม่ข่ามาสบรวมกันกับน้้า  
แม่เหียะ บริเวณบ้านดอนชัย หมู่ 4 ต้าบลป่าแดด อ้าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่กับบ้านท้าวผายู หมู่ที่ 
3 ต้าบลสันผักหวาน อ้าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจุดเริ่ มต้นที่น้้าแม่ข่าที่ไหลผ่านเขตเทศต้าบล 
สันผักหวาน ตรงพิกัด E497636,N2071520 ทิศทางการไหลของน้้าไหลจากทางด้านทิศเหนือไหลมา
ทางด้านทิศใต้ ผ่าน หมู่ที่ 2 บ้านต้นงิ้ว ต้าบลสันผักหวาน อ้าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ สิ้นสุดที่ฝายพญา
บ้านสัน พิกัด E497536,N2068460 ระยะทางประมาณ 3.800 กิโลเมตร ก่อนที่จะไหลผ่านไปในพ้ืนที่
ขององค์การบริหารส่วนต้าบลสบแม่ข่าเป็นระยะทางประมาณ 4.200 กิโลเมตร และไหลลงสู่แม่น้้าปิงหมู่ที่ 3 
บ้านเกาะ ต้าบลสบแม่ข่า  อ้าเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 
   
สรุปสภาพปัญหาน้ าแม่ข่าช่วงท่ี 3 (ต าบลสันผักหวาน)  ดังนี้ 

 1. การเข้าถึงคลองแม่ข่าเพ่ือการสอดส่องดูแลรักษาในช่วงต้นคลองแม่ข่าในพ้ืนที่ต้าบล 
สันผักหวาน ซึ่งไม่มีถนนเรียบคลองแม่ข่าในช่วง  ประมาณ 2 กิโลเมตรแรก เป็นอุปสรรคและส่งผลกระทบใน
การเข้าบริหารจัดการและบ้ารุงรักษาคลองแม่ข่า 

 2. มีวัชพืชและผักตบชวาอยู่ในคลองแม่ข่าเป็นช่วงๆ ท้าให้เป็นอุปสรรคในการไหลของน้้า
ส่งผลให้ในฤดูน้้าหลาก น้้าจะเอ่อเข้าท่วมบริเวณถนนที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ทางการเกษตรที่อยู่ติดคลองแม่ข่า 

 3. การปล่อยน้้า จากองค์การจัดการน้้าเสีย สาขาเชียงใหม่ บริหารจัดการโดยเทศบาลนคร
เชียงใหม่และองค์การจัดการน้้าเสีย ปล่อยน้้าที่ตกตะกอนอยู่ในบ่อน้้าเสียที่มีสีเขียวขุ่นลงสู่คลองแม่ข่า ในพ้ืนที่
เทศบาลต้าบลสันผักหวานผ่านไปยังองค์การบริหารต้าบลสบแม่ข่า และไหลลงสู่แม่น้้าปิง 
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3.3 น้้าแม่ข่าช่วงต้าบลสบแม่ข่า ระยะทาง 4.2 กิโลเมตร 

 
 

 - ช่วงที่ 1  ผ่านหมู่ 1 บ้านท่าขี้ควาย ต้าบลสบแม่ข่า ระยะทาง 1,728 เมตร โดยผ่านหมู่ 6
บ้านวังสิงห์ค้า ต้าบลป่าแดด ระยะทาง 670 เมตร ลักษณะของคลองแม่ข่าด้านทิศตะวันออกเป็น
ก้าแพงกันดินชนิด ค.ส.ล ระยะทาง 850 เมตร ต่อจากนั้นสภาพลักษณะเป็นคลองดินตามธรรมชาติ
ตื้นเขินมีวัชพืชปกคลุมความกว้างโดยเฉลี่ย 5 - 8 เมตร ด้านทิศตะวันออกเป็นถนนสาธารณะเลียบ
คลองแม่ข่าตลอดแนวคลองช่วงที่ 1 
  - ช่วงที่ 2 ผ่านหมู่ 2 บ้านน้้าโท้ง ถึงถนนท่าขี้เหล็กเชื่อมอ้าเภอหางดงและอ้าเภอสารภี  
ต้าบลสบแม่ข่า  ระยะทาง 1,400 เมตร ลักษณะเป็นคลองดินตามธรรมชาติ ตื้นเขินมีวัชพืชปกคลุม
ความกว้างโดยเฉลี่ย 5 – 8 เมตร ด้านทิศตะวันออกเป็นถนนสาธารณะเลียบคลองแม่ข่าตลอดแนว
คลอง ช่วงที่ 2 
  - ช่วงที่ 3 ผ่านหมู่ 3 บ้านเกาะถึงแม่น้้าปิงต้าบลสบแม่ข่า  ระยะทาง 1,042 เมตร ลักษณะ
เป็นคลองดินตามธรรมชาติตื้นเขินมีวัชพืชปกคลุมความกว้างโดยเฉลี่ย 5 – 10 เมตร ด้านทิศตะวันตก
เป็นถนนสาธารณะเลียบคลองแม่ข่าตลอดแนวคลอง ช่วงที่ 3 

  สรุปสภาพปัญหาน้ าแม่ข่าช่วงท่ี 3 (ต าบลสบแม่ข่า)  ดังนี้ 
 1. คุณภาพน้้าคลองแม่ข่า  เป็นที่รองรับน้้าเสียจากต้นน้้า ในเขตเทศบาล 
 2. การรุกล้้าคลองแม่ข่า  ไม่มีการรุกล้้าในเขตคลองแม่ข่า 
 3. ขาดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคลองแม่ข่าจากชุมชน 
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2.2 ปัญหาการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ 
การพิจารณาศักยภาพของแหล่งน้้าต้นทุนเพ่ือบรรเทาปัญหาน้้าเสียในคลองแม่ข่า สามารถแบ่งเป็น  

3 ช่วงเวลา ได้แก่ ฤดูฝน (ก.ค.-ต.ค.) ฤดูหนาว (พ.ย.-ม.ค.) และฤดูร้อน (ก.พ.-มิ.ย.) โดยสถานการณ์ปัญหา 
น้้าเสียในคลองแม่ข่ามีความรุนแรงแตกต่างกันตามช่วงเวลา คือ ในช่วงฤดูฝนมีปัญหาน้้าเสียน้อยเพราะมี
ปริมาณน้้าดีที่เกิดจากมีฝนลงมาเจือจางอย่างต่อเนื่อง ส่วนในฤดูหนาวเป็นช่วงหลังฝน ปัญหาน้้าเสียเริ่มรุนแรง
เพ่ิมขึ้นในระดับปานกลาง เนื่องจากไม่มีปริมาณฝนตกลงมาโดยตรง แต่สามารถน้าน้้าจากแหล่งน้้าต้นทุนที่มี
สะสมอยู่มาเจือจางได้ เช่น น้้าจากคลองชลประทานแม่แตงที่ผันมาจากล้าน้้าแม่แตง ซึ่งยังมีปริมาณน้้าที่ไหลใน
ล้าน้้าแม่แตงมากในช่วงนั้น สามารถแบ่งมาเจือจางน้้าเสียในคลองแม่ข่าโดยผ่านคลองซอยของคลอง
ชลประทานแม่แตงได้ ส่วนในช่วงเวลาฤดูแล้งเป็นช่วงที่ปัญหาน้้าเสียในคลองแม่ข่าในเขตตัวเมืองรุนแรงเป็น
อย่างมาก เนื่องจากไม่มีแหล่งน้้าต้นทุนน้้าดีที่จะมาช่วยเจือจาง คลองชลประทานแม่แตงก็ต้องน้าน้้าที่มีจ้ากัด
ในล้าน้้าแม่แตงส่งไปหล่อเลี้ยงการอุปโภคบริโภค และการเกษตรตามพ้ืนที่ท้ายน้้าจึงไม่สามารถแบ่งน้้ามา  
เจือจางน้้าเสียในคลองแม่ข่าได้ จึงท้าให้ปัญหาน้้าเสียเกิดข้ึนอย่างรุนแรงเนื่องจากน้้าเสียจากทุกภาคส่วนที่ไม่ได้
บ้าบัดจะถูกท้ิงลงคลองแม่ข่าโดยตรง 
 ในการวิเคราะห์ศักยภาพของแหล่งน้้าต้นทุนที่จะใช้บรรเทาปัญหาน้้าเสียจะมุ่งเน้นการพิจารณา
ศักยภาพของแหล่งน้้าในฤดูแล้งเป็นหลัก ดังนั้น แหล่งน้้าต้นทุนที่มีปริมาณการไหลตลอดปี ที่จะน้ามาแก้ไข
ปัญหาน้้าเสียในคลองแม่ข่า ได้แก่ 

1. คลองชลประทานแม่แตงและคลองซอย 
คลองชลประทานแม่แตงและคลองซอย รับน้้าจากแม่น้้าแม่แตงเข้าสู่คลอง  ในฤดูฝนมีน้้าเพียงพอ 

มีความสามารถในการส่งน้้าประมาณ 20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที แต่ในช่วงฤดูแล้งปริมาณน้อยต้องใช้ใน
กิจกรรมน้้าเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร จึงไม่สามารถปล่อยมาให้คลองแม่ข่าได้ 

ในการวางแผนการน้าน้้าจากคลองชลประทานแม่แตงมาเป็นน้้าต้นทุนเพ่ือเจือจางน้้าเสียจึงเน้น
ในช่วงฤดูฝนและช่วงหลังฝน ได้แก่ ประมาณช่วงเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงดังกล่าวจะมีการ
ตรวจสอบคุณภาพน้้าในคลองแม่ข่าเขตตัวเมือง เมื่อคุณภาพน้้าต่้ากว่าเกณฑ์ก้าหนดจะท้าการปล่อยน้้าจาก
คลองชลประทานผ่านทางคลองซอยที่เชื่อมต่อกับคลองแม่ข่าได้ทันทีในปริมาณที่เหมาะสมและไม่กระทบกับ
กิจกรรมการส่งน้้าเป็นประจ้าของคลองชลประทาน 

2. ล้าน้้าแม่สา 
ล้าน้้าแม่สา เป็นล้าน้้าที่มีน้้าไหลตลอดปี โดยมีการวัดปริมาณน้้าในล้าน้้าในช่วงหน้าแล้ง ถึงแม้ว่าใน

ฤดูแล้งน้้าอาจจะน้อยลง แต่สามารถผันลงล้าเหมืองสาเชื่อมกับคลองแม่ข่าได้  
ในการวางแผนการน้าน้้าจากล้าน้้าแม่สามาเป็นน้้าต้นทุนเพ่ือเจือจางน้้าเสียจึงเน้นในช่วงหลังฝน

และฤดูแล้ง  ได้แก่ ประมาณช่วงเดือนมกราคมจนถึงเดือนมิถุนายน  
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สถิติการส้ารวจปริมาณน้้าของสถานีวัดน้้าแม่สา 
แม่น้้า : แม่สา  สถาน ี:  น้้าแม่สา   รหัส : 
ต้าบล : แม่ริม  อ้าเภอ :  แม่ริม   จังหวัด : เชียงใหม ่
ศูนย์เสาระดับน้้า 0.000 ม.(ร.ส.ม.)    ปีน ้ำ  พ.ศ. 2560 (2017) 

วันท่ี 
ระดับน้้า ระดับน้้า เวลาท้าการ ความกว้าง 

เนื้อท่ีรูป
ตัด 

ความเร็วเฉลี่ย ปริมาณน้้า 

ม.(ร.ส.ม.) ม.(ร.ท.ก.) ส้ารวจ ผิวน้้า(ม.) (ตร.ม.) (ม./วินาที) (ลบ.ม/วินาที) 

3-เม.ย.-60 1.1 1.1 16.18-16.28 9.6 0.94 0.257 0.242 
19-เม.ย.-60 1.08 1.08 16.14-16.24 9.6 0.86 0.258 0.222 
2-พ.ค.-60 1.08 1.08 16.10-16.20 9.6 0.86 0.256 0.22 
25-พ.ค.-60 1 1 11.11-11.21 8 0.6 0.335 0.201 
31-พ.ค.-60 0.9 0.9 14.34-14.44 8 0.48 0.379 0.182 
5-มิ.ย.-60 0.92 0.92 15.58-10.08 8 0.56 0.348 0.195 
12-มิ.ย.-60 0.92 0.92 16.20-16.30 8 0.56 0.346 0.194 
21-มิ.ย.-60 0.9 0.9 15.02-15.12 8 0.52 0.34 0.177 
29-มิ.ย.-60 1.44 1.44 13.39-13.49 11 6.78 0.42 2.846 
3-ก.ค.-60 1.4 1.4 16.18-16.28 11 6.44 0.393 2.534 
19-ก.ค.-60 1.3 1.3 15.42-15.52 11 5.61 0.343 1.925 
26-ก.ค.-60 1.44 1.44 10.27-10.37 11 6.79 0.407 2.766 
3-ส.ค.-60 1.22 1.22 15.52-16.02 11 4.95 0.311 1.539 
16-ส.ค.-60 1.36 1.36 16.03-16.13 11 6.1 0.373 2.278 
24-ส.ค.-60 1.33 1.33 16.12-16.22 11 5.86 0.354 2.077 
4-ก.ย.-60 1.28 1.28 16.18 11 5.46 0.334 1.826 
13-ก.ย.-60 1.32 1.32 11.48-12.00 11 5.79 0.357 2.069 
21-ก.ย.-60 1.38 1.38 10.32-10.45 11 6.31 0.381 2.404 

ที่มา : ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน กรมชลประทาน และ หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ มช. 

 
3. ล้าห้วยชะเยือง-ห้วยตึงเฒ่า  

ล้าห้วยชะเยือง เป็นล้าน้้าที่มีน้้าไหลตลอดปี โดยมีการวัดปริมาณน้้าในล้าห้วยในช่วงหน้าแล้ง 
ถึงแม้ว่าในฤดูแล้งน้้าอาจจะน้อยมาก แต่สามารถผันลงคลองแม่ข่าได้ ถ้ามีการสร้างอาคารควบคุมน้้าเพ่ือ
ยกระดับน้้าให้สามารถผันน้้าเข้าสู่คลองแม่ข่า ซึ่งต้นคลองแม่ข่าอยู่ติดกับล้าห้วยชะเยือง 

ในการวางแผนการน้าน้้าจากล้าห้วยชะเยืองมาเป็นน้้าต้นทุนเพ่ือเจือจางน้้าเสียจึงเน้นในช่วงหลัง
ฝนและฤดูแล้ง  ได้แก่ ประมาณช่วงเดือนมกราคมจนถึงเดือนมิถุนายน  ซึ่งในช่วงดังกล่าวไม่มีแหล่งน้้าต้นทุน
จากแหล่งใหญ่ คือ คลองชลประทานแม่แตงมาช่วยบรรเทาได้อย่างเต็มที่ โดยการผันน้้าจากห้วยชะเยืองไหลลง
รวมกับน้้าจากล้าเหมืองสาลงสู่ต้นคลองแม่ข่า 
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สถิติการส้ารวจปริมาณน้้าของสถานีวัดน้้าห้วยชะเยือง 
แม่น้้า : ห้วยแม่ชะเยือง  สถาน ี:  ห้วยแม่ชะเยือง 1  รหัส : 
ต้าบล : ดอนแก้ว   อ้าเภอ :  แม่ริม   จังหวัด : เชียงใหม่ 
ศูนย์เสาระดับน้้า 0.000 ม.(ร.ส.ม.)     ปีน ้ำ  2555 (2012) 

วันท่ี 
ระดับน้้า 
ม.(ร.ส.ม.) 

เวลาท้าการ 
ส้ารวจ 

ความ
กว้าง 

ผิวน้้า ม. 

เนื้อท่ีรูปตัด 
ตร.ม. 

ความเร็วเฉลี่ย 
ม./วินาที 

ปริมาณน้้า 
ลบ.ม./วินาที 

ปริมาณน้้า 
ลิตร/วินาที 

19 มี.ค.2555 0.12 11.05-11.15 1.28 0.11 0.400 0.044 44 
28 มี.ค.2555 0.10 10.05-10.15 1.30 0.09 0.311 0.028 28 
4 เม.ย.2555 0.11 10.20-10.35 1.40 0.09 0.359 0.033 33 

23 เม.ย.2555 0.11 14.30-14.42 1.40 0.07 0.361 0.026 26 
10 พ.ค.2555 0.13 11.00-11.15 2.10 0.40 0.432 0.173 173 
25 พ.ค.2555 0.07 11.35-11.46 2.10 0.20 0.221 0.044 44 
27 มิ.ย.2555 0.06 10.05-10.15 2.40 0.21 0.148 0.031 31 
5 ก.ค.2555 0.05 10.50-11.10 1.20 0.10 0.219 0.021 21 
13 ก.ค.2555 0.07 11.25-11.35 1.50 0.13 0.338 0.044 44 
26 ก.ค.2555 0.15 09.50-10.02 2.00 0.30 0.440 0.132 132 
10 ส.ค.2555 0.13 12.55-13.10 1.90 0.22 0.350 0.077 77 
21 ส.ค.2555 0.10 11.30-11.40 1.80 0.28 0.328 0.092 92 
ที่มา : ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน กรมชลประทาน และ หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ มช. 
 

4. แม่น้้าปิง 
แม่น้้าปิงที่ผ่านตัวเมืองเชียงใหม่มีพ้ืนที่รับน้้า 6,355 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณการไหลของแม่น้้า

ปิงมีน้้าไหลตลอดปีเนื่องจากมีพ้ืนที่รับน้้าขนาดใหญ่และมีปริมาณน้้าใต้ดินอยู่มากจึงเกิดน้้าไหลออกมาในแม่น้้า
แม้จะอยู่ในช่วงฤดูแล้ง แต่การที่แม่น้้าปิงมีระดับท้องน้้าต่้ากว่าระดับท้องคลองแม่ข่า การที่จะน้าน้้าจากน้้าปิง
มาเป็นน้้าต้นทุนให้คลองแม่ข่าจ้าเป็นต้องใช้ระบบการสูบน้้ามาช่วย ซึ่งมีข้อจ้ากัดในค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน  
ส่วนการสร้างอาคารประตูน้้าหรือฝายเพ่ือยกระดับน้้าแล้วผันเข้าคลองแม่ข่า ยังท้าได้ยากและมีผลกระทบมาก 
ดังนั้นน้้าต้นทุนจากแม่น้้าปิงจึงเป็นแหล่งน้้าที่จะน้ามาใช้เมื่อไม่มีน้้าต้นทุนจากแหล่งอ่ืนแล้ว  

ในปัจจุบันเทศบาลนครเชียงใหม่ได้มีระบบสูบน้้าจากแม่น้้าปิงเข้าสู่คลองแม่ข่า โดยสถานีสูบน้้าอยู่ที่
เชิงสะพานรัตนโกสินทร์ แล้วมีแนวท่อเข้าสู่คลองแม่ข่าที่บริเวณชุมชนอุ่นอารี และในอนาคตควรจะมีการเพ่ิม
โรงสูบน้้าให้มีก้าลังส่งน้้าและสถานที่ตั้งที่เหมาะสมต่อไป 
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สรุปน้้าต้นทุนและระดับศักยภาพของแหล่งน้้าที่จะใช้เป็นน้้าต้นทุนส้าหรับคลองแม่ข่า 

ล้าดับ ช่ือแหล่งน้้าต้นทุน รายละเอียด ระดับ
ศักยภาพ 

ปริมาณน้้าต้นทุนในฤดู
แล้ง 

1 คลองชลประทานแม่
แตงและคลองซอย 

รับน้้าจากแม่น้้าแม่แตงเข้าสู่คลอง ในฤดูฝนมีน้้าเพียงพอ 
แต่ในช่วงฤดูแล้งปริมาณน้อยต้องใช้ในกิจกรรมน้้าเพื่อ
อุปโภคบรโิภคและการเกษตร จึงไม่สามารถปล่อยมาให้
คลองแม่ข่าได ้

ด ี ในฤดูแล้งไมส่ามารถส่ง
ให้คลองแม่ข่าได ้

2 ล้าน้้าแมส่า มีน้้าไหลตลอดปี ในฤดูแล้งน้้าน้อยแต่สามารถผันลงลา้
เหมืองสาเชื่อมกับคลองแม่ข่าได้  

ดีมาก ในฤดูแล้ง มีน้้าอย่างน้อย
200ลิตรต่อวินาท ี

3 ล้าห้วยชะเยือง-ห้วย
ตึงเฒ่า 

มีน้้าไหลตลอดปี ในฤดูแล้งน้้าน้อยแต่สามารถผันลงคลอง
แม่ข่าได ้

ด ี ในฤดูแล้ง มีน้้าอย่างน้อย 
30 ลิตรต่อวินาท ี

4 แม่น้้าปิง มีน้้าไหลตลอดปี สามารถสูบน้้าไปปล่อยลงคลองแม่ข่าได ้ ดีมาก ขึ้นกับก้าลังของระบบสูบ
น้้า 

5 อื่นๆ (แม่จอกหลวง 
ห้วยหยวก ห้วยช่าง
เคี่ยน-ห้วยแก้ว) 

มีน้้าเฉพาะในฤดฝูน ในฤดูแล้งไมม่ีน้้า จึงไมส่ามารถปล่อย
มาลงคลองแม่ข่าได ้

ต่้า ในฤดูแล้ง ไมส่ามารถส่ง
ให้คลองแม่ข่าได ้

สรุปรายละเอียดการใช้น้้าต้นทุนรายเดือนของแหล่งน้้าที่มีศักยภาพส้าหรับคลองแม่ข่า 
 

ล้าดับ 
 

แหล่งน้้าท่ีมีศักยภาพ 
เดือนที่ใช้เป็นน้้าต้นทุนเพื่อคลองแม่ข่า 

ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค 

1 คลองชลประทานแม่แตงและคลองซอย             

2 ล้าน้้าแมส่า             

3 ล้าห้วยชะเยือง             

4 แม่น้้าปิง(ระบบสูบน้้า)             

5 อื่นๆ (แม่จอกหลวง ห้วยหยวก หว้ยช่าง
เคี่ยน และห้วยแก้ว) 

            

(ข้อมูลจากรายงานฉบับสมบูรณ์ กิจกรรมศึกษาการพัฒนาศักยภาพของแหล่งน้้าต้นทุนเพ่ือใช้แก้ไขปัญหาน้้า
เสียของคลองแม่ข่า ภายใต้โครงการพัฒนาบริหารจัดการแหล่งน้้าและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และปัญหาอุทกภัย 
จังหวัดเชียงใหม่ ประจ้าปีงบประมาณ 2558 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เมษายน 
2559) 
 จากข้อมูลสภาพปัญหาในแต่ละช่วงน้้า สามารถสรุปปัญหาในการบริหารจัดการน้้า ได้ดังนี้ 
๑. จากข้อมูลแหล่งน้้าต้นทุน พบว่ายังมีแหล่งน้้าที่สามารถน้ามาใช้ เป็นแหล่งน้้าต้นทุนได้หลายแหล่ง  
แต่ปัจจุบันยังไม่มีการน้าน้้ามาใช้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งต้องมีการบริหารจัดการน้้าที่ลงสู่คลองแม่ข่าอย่างเป็น
ระบบเพ่ือให้คลองแม่ข่า สามารถมีน้้าไหลเวียนได้ตลอดท้ังปี  
๒. การเปิดปิดบานประตูระบายน้้าเสียที่ต้าบลสบแม่ข่า โดยเก็บน้้าและดันน้้าขึ้นไปในระดับล้าเหมืองเพ่ือส่งน้้า
ไปให้เกษตรกร ในต้าบลสันผักหวานและต้าบลสบแม่ข่า อ้าเภอหางดง เพ่ือใช้ในการเกษตร ท้าให้เกิดน้้าเน่า
เสียและมีกลิ่นเหม็น ในคลองแม่ข่า  
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2.3 ปัญหาคุณภาพน้ า 
จากการส้ารวจและรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น พบว่าปัญหาน้้าเสียในคลองแม่ข่า เกิดจากสาเหตุดังนี้ 
1. มีการระบายน้้าเสียจากแหล่งชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณริมคลองแม่ข่า เช่น เทศบาลนครเชียงใหม่ 

เทศบาลต้าบลสุเทพ เทศบาลต้าบลป่าแดด โดยไม่ผ่านการบ้าบัดน้้าเสีย รวมถึงแหล่งชุมชนจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน นอกแนวคลองแม่ข่า เช่น เทศบาลต้าบลช้างเผือก เทศบาลต้าบลแม่เหียะ เทศบาลต้าบล 
สันผักหวาน และองค์การบริหารส่วนต้าบลสบแม่ข่า ซึ่งระบายน้้าเสียลงแหล่งน้้าสาขาและไหลลงสู่คลองแม่ข่า 

2. คลองแม่ข่าช่วงที่ไหลผ่านเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร จากผลการ
ตรวจสอบคุณภาพน้้าพบว่า ค่าออกซิเจนละลายน้้า ช่วงที่ไหลผ่านเทศบาลนครเชียงใหม่ มีค่าลดลงจนมีค่า
เกือบเป็นศูนย์ สาเหตุเกิดจากเทศบาลนครเชียงใหม่ แต่ยังมีการระบายน้้าทิ้งจากอาคาร บ้านเรือนลงสู่คลอง
แม่ข่าตลอดแนวสองฝั่งคลอง เนื่องจากระบบรวบรวมน้้าเสียยังไม่ครอบคลุม พ้ืนที่เทศบาลทั้งหมด ซึ่งปัจจุบัน
เทศบาลนครเชียงใหม่มีพ้ืนที่ให้บริการรวบรวมน้้าเสียประมาณ 20 ตารางกิโลเมตรของพ้ืนที่ฝั่งตะวันตกของ
แม่น้้าปิง (พ้ืนที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้้าปิงมี ประมาณ 27.12 ตารางกิโลเมตร) ซึ่งอยู่ฝั่งเดียวกับคลองแม่ข่า 
ส่วนพ้ืนที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้้าปิงยังไม่มีระบบรวบรวมน้้าเสีย (พ้ืนที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้้าปิง) มีประมาณ 
13 ตารางกิโลเมตร) 

3. มีการขยายตัวของชุมชนเมืองเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ท้าให้มีโครงการหมู่บ้านจัดสรร และหอพัก 
รวมทั้งสถานประกอบการ เกิดขึ้นเป็นจ้านวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่ การบ้าบัดน้้าเสีย ไม่มีประสิทธิภาพโดยมีค่าน้้า
ทิ้งไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก้าหนด และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องขาดการติดตามตรวจสอบเพ่ือควบคุม
แหล่งก้าเนิดมลพิษดังกล่าวให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายก้าหนดได้อย่างทั่วถึง  

1) คุณภาพน้ าในคลองแม่ข่า ปี 2560  
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าของส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 1 (เชียงใหม่) ได้ด้าเนินการเก็บ

ตัวอย่างน้้า คลองแม่ข่า ล้ารางที่ไหลลงคลองแม่ข่า (ร่องกระแจะและล้าคูไหว) และแม่น้้าปิง รวมทั้งสิ้นจ้านวน 
11 จุดเก็บตัวอย่าง ได้แก่ คลองแม่ข่า จ้านวน 7 จุด ล้ารางที่ไหลลงคลองแม่ข่า (ร่องกระแจะและล้าคูไหว) 
จ้านวน 2 จุด และแม่น้้าปิง จ้านวน 2 จุด รายละเอียดดังตาราง  

จุดเก็บตัวอย่างบริเวณคลองแม่ขา่ 
จุดที ่1: KMK1  บริเวณ ถ.บ้านท่อ-เมืองรัง บริเวณห้วยแม่หยวก  
จุดที ่2: KMK2  บริเวณสะพาน ถ.ซุบเปอร์ไฮเวย ์หน้าโรงพยาบาลตาเซนต์ปเีตอร ์ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 

อ.เมือง จ.เชียงใหม ่ 
จุดที ่3: KMK3  บริเวณสะพานแม่ข่าท่าแพในเขต ทน.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม ่ 
จุดที ่4: KMK4  บริเวณสะพานแม่ข่า ถ.มหิดล ในเขต ทน.เชียงใหม ่อ.เมือง จ.เชียงใหม ่ 
จุดที ่5: KMK5  บริเวณบา้นป่าแดดใต ้หมูที ่7 ทต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม ่ 
จุดที ่6: KMK6  บริเวณสะพาน เยื้องวัดมงคลรัตนราม หมู่ 1 บ้านท่าขี้ควาย ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม ่ 

จุดที ่7: KMK7  บริเวณหมู่ที ่3 บ้านสบแม่ข่า อบต.สบแม่ข่า ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่  
คลองสาขา 

จุดที ่1: RKJ  บริเวณร่องกระแจะก่อนลงคลองแม่ข่า ถนนอัษฏาธร  
จุดที ่2: LKW  บริเวณสะพานลาคไูหว หลังประตกู้อม  

แม่น้ าปิง 
จุดที ่1: PI 12  สะพานป่าแดด ข้างสถานีต้ารวจภธูรภาค 5 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม ่ 
จุดที ่2: PI 13  บริเวณสะพานบ้านวังสิงห์ค้า ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม ่ 
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จากการเก็บตัวอย่างน้้า ในวันที่ 19 เมษายน 2560 พบว่า คุณภาพน้้าในคลองแม่ข่าพบว่า คุณภาพ
โดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม และเสื่อมโทรมมาก ซึ่งบ่งชี้ถึงมีการระบายน้้าเสียจากชุมชนในปริมาณที่สูงลงสู่
ล้าคลองแม่ข่ามาโดยตลอด คุณภาพน้้าในคลองแม่ข่าและคลองสาขาเมื่อเปรียบเทียบกันในปี 2552, 2558 
และปี 2560 พบว่า คุณภาพน้้าโดยรวมดีขึ้นเล็กน้อย แต่ทุกจุดยังมีค่าพารามิเตอร์ที่ส้าคัญ อยู่ในเกณฑ์ 
เสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมาก ในส่วนค่าปริมาณแบคทีเรีย TCB, FCB ยังมีค่าที่สูงมากเกือบทุกจุด ซึ่งจากข้อมูล
การตรวจวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการทั้งใน ปี 2552 ปี 2558 และ ปี2560 พารามิเตอร์ส้าคัญที่เป็นปัญหา 
ได้แก่ ค่าออกซิเจนละลายน้้า (DO) พบว่า แทบไม่มีปริมาณออกซิเจนหลงเหลือในน้้า จึงไม่เหมาะสมต่อ             
การด้ารงชีวิตของสัตว์น้้าทั่วไป สอดคล้องกับค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ส่วนค่าแอมโมเนีย 
(NH3) ค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) และกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จึงบ่งชี้ได้
ว่ามีการปล่อยน้้าเสียจากแหล่งชุมชน ลงสู่คลองแม่ข่าอย่างต่อเนื่องและไม่มีการบ้าบัดอย่างถูกต้องก่อนปล่อย
ลงสู่คลองหรือคลองสาขา ท้าให้คลองแม่ข่าต้องรองรับความสกปรกและปนเปื้อนมลพิษทางน้้าในปริมาณที่สูง
ขึ้นมาโดยตลอด รายละเอียดแสดงดังตาราง 
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ภาพสรุปผลคุณภาพน้้าและแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้้าคลองแม่ข่าและน้้าสาขา ประจ้าปี 2560 
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ภาพสรุปผลคุณภาพน้้าและแสดงจุดเก็บตัวอย่างน้้าคลองแม่ข่าและน้้าสาขา ประจ้าปี  2561 
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2) การด าเนินการบังคับใช้กฎหมาย 
ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ได้เข้าร่วมเป็นคณะท้างานสนับสนุนการพัฒนาและการแก้ไขปัญหา

คลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ และได้มีภารกิจในการตรวจและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งก้าเนิดมลพิษ  
ซึ่งได้ด้าเนินการเข้าตรวจและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งก้าเนิดมลพิษในพ้ืนที่คลองแม่ข่าบางส่วนตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2556 - 2559 และในปีงบประมาณ 2560 ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษได้ด้าเนินกิจกรรมด้าน     
การบังคับใช้กฎหมาย ดังนี้ 

การติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งก าเนิดมลพิษ 
ในปีงบประมาณ 2560 ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 และกรมควบคุมมลพิษ เข้าตรวจและบังคับใช้

กฎหมายกับแหล่งก้าเนิดมลพิษตามมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.2535 ในพ้ืนที่ 8 อปท. จ้านวน 272 แห่ง ประกอบด้วยแหล่งก้าเนิดมลพิษประเภทอาคาร 
สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง ที่ดินจัดสรร โรงงานอุตสาหกรรม และระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมชุมชน และพบว่า 
เข้าข่ายเป็นแหล่งก้าเนิดมลพิษ (ตามมาตรา 69) จ้านวน 223 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 81.99 และไม่เข้าข่าย
เป็นแหล่งก้าเนิดมลพิษหรือหยุดกิจการ จ้านวน 49 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.01 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแหล่งก าเนิดพิษท่ีเข้าตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย 
ในจ้านวนแหล่งก้าเนิดมลพิษที่เข้าข่ายเป็นแหล่งก้าเนิดมลพิษ จ้านวน 223 แห่ง พบว่า มีการปฏิบัติ

ตามกฎหมายหรือมีน้้าทิ้งเป็นไปตามมาตรฐาน จ้านวน 94 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 42.15 ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือมีน้้าทิ้งเกินค่ามาตรฐาน จ้านวน 121 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 54.26 ซึ่งในจ้านวนนี้พบว่าไม่มีระบบบ้าบัด
น้้าเสีย จ้านวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.45 ในส่วนแหล่งก้าเนิดมลพิษที่ไม่ระบายน้้าทิ้งออกนอกพ้ืนที่และ
ไม่ได้ท้าการเก็บตัวอย่าง จ้านวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.14  

การบังคับใช้กฎหมายโดยใช้อ้านาจของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 สามารถด้าเนินการได้ ดังนี้ 

กรณีที่ 1 หากตรวจพบว่าแหล่งก้าเนิดมลพิษไม่มีระบบบ้าบัดน้้าเสีย เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษจะท้า
การออกค้าสั่งทางปกครองให้ด้าเนินการก่อสร้าง ติดตั้งหรือจัดให้มีระบบบ้าบัดน้้าเสียให้มีประสิทธิภาพให้แล้ว
เสร็จภายใน 180 วัน ซึ่งเข้าข่ายในกรณีนี้จ้านวน 1 แห่ง 

 
 
 

2.7% 

85.2% 

2.2% 

9.4% 0.4% 

โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร กข 

ท่ีดินจัดสรร สถานีบริการน้้ามันเชื้อเพลิง 

ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน 



31 
 

กรณีที่ 2 หากตรวจสอบพบว่า คุณภาพน้้าทิ้งไม่เป็นไปตามมาตรฐานตามที่กฎหมายก้าหนด  
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษท้าการออกค้าสั่งทางปกครองให้ด้าเนินการจัดการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง หรือ
ซ่อมแซมระบบบ้าบัดน้้าเสียให้มีประสิทธิภาพเพียงพอภายในระยะเวลา 120 วัน ซึ่งมีแหล่งก้าเนิดมลพิษที่เข้า
ข่ายกรณีนี้ 94 แห่ง และจากการตรวจติดตามค้าสั่งทางปกครองพบว่า ปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว 16 แห่ง             
และอยู่ระหว่างติดตามค้าสั่ง 78 แห่ง  

และจากการด้าเนินการตรวจและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งก้าเนิดมลพิษของส้านักงานสิ่งแวดล้อม
ภาคท่ี 1 ในช่วงปีงบประมาณ 2556-2559 ได้มีค้าสั่งปรับทางปกครองกับแหล่งก้าเนิดมลพิษที่ตั้งอยู่ในเขต
ลุ่มน้้าคลองแม่ข่าแล้วจ้านวน 8 แห่ง และปีงบประมาณ 2560 ด้าเนินการปรับทางปกครองและอยู่ระหว่าง
ทุเลาค้าสั่งปรับ จ้านวน 4 แห่ง 

ในปีงบประมาณ 2561 ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 และกรมควบคุมมลพิษมีแผนที่จะเข้าติดตาม
ค้าสั่งทางปกครองกับแหล่งก้าเนิดมลพิษ และเข้าตรวจแหล่งก้าเนิดมลพิษเพ่ิมเติมจากฐานข้อมูล และท้าการ
ปรับปรุงฐานข้อมูลแหล่งก้าเนิดมลพิษให้เป็นปัจจุบัน 
(ที่มา : ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1 ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561) 
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3) ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าคลองแม่ข่า โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ 
 อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้้า
ในแหล่งน้้าผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 

การก้าหนดประเภทแหล่งน ้าผิวดิน 
 

 

ประเภท 

แหล่งน ้า 
การใช้ประโยชน ์

ประเภทท่ี 1 ได้แก่ แหล่งน้้าที่คุณภาพน้้ามีสภาพตามธรรมชาติโดยปราศจากน้้าทิ้งจากกิจกรรมทุกประเภทและสามารถเป็น

ประโยชน์เพื่อ 

(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผา่นการฆ่าเชือ้โรคตามปกตกิ่อน 

(2) การขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของสิ่งมีชวีิตระดับพืน้ฐาน 

(3) การอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ของแหลง่น้้า 

ประเภทท่ี 2 ได้แก่ แหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปน็ประโยชน์เพื่อ 

(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผา่นการฆ่าเชือ้โรคตามปกตแิละผา่นกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าทั่วไปกอ่น 

(2) การอนุรักษ์สัตว์น้้า 

(3) การประมง 

(4) การว่ายน้้าและกีฬาทางน้้า 

ประเภทท่ี 3 ได้แก่ แหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปน็ประโยชน์เพื่อ 

(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผา่นการฆ่าเชือ้โรคตามปกตแิละผา่นกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าทั่วไปกอ่น 

(2) การเกษตร 

ประเภทท่ี 4 ได้แก่ แหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปน็ประโยชน์เพื่อ 

(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผา่นการฆ่าเชือ้โรคตามปกตแิละผา่นกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าเป็นพิเศษก่อน 

(2) การอุตสาหกรรม 

ประเภทท่ี 5 ได้แก่ แหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปน็ประโยชน์เพื่อการคมนาคม 
 

 

มาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน 
 

 

ดัชนีคุณภาพ

น ้า1/ 
หน่วย 

ค่า

ทาง

สถิติ 

เกณฑ์ก้าหนดสูงสุด2/ตามการแบ่ง 

ประเภทคุณภาพน ้าตามการใช้ประโยชน ์
วธิีการตรวจสอบ 

ประเภท

1 

ประเภท

2 

ประเภท

3 

ประเภท

4 

ประเภท

5 

ออกซิเจน

ละลาย (DO) 

มก./ล. P20 ธ 6.0 4.0 2.0 - Azide Modification 

 

บีโอดี (BOD) 

 

มก./ล. 

 

P80 

 

ธ 

 

1.5 

 

2.0 

 

4.0 

 

- 

 

Azide Modificationที่อุณหภูมิ 20 องศา

เซลเซียสเปน็เวลา 5 วันติดต่อกัน 
 

http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_water05.html#s2
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ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าคลองแม่ข่า ปี 2558 – 2560  
 เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้ด้าเนินการตรวจและวิเคราะห์คุณภาพน้้าคลองแม่ข่า ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ 
ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีคุณภาพน้ า  BOD (มก./ล.) บริเวณที่เก็บตัวอย่างน้ าคลองแม่ข่าประจ าปีงบประมาณ 2558 

บริเวณเก็บตัวอย่าง ต.ค.-
57 

พ.ย.-
57 

ธ.ค.-
57 

ม.ค.-
58 

ก.พ.-
58 

มี.ค.-
58 

เม.ย.-
58 

พ.ค.-
58 

มิ.ย.-
58 

ก.ค.-
58 

ส.ค.-
58 

ก.ย.-
58 

ค่าเฉลี่ย 

 ข้างหมู่บ้านสุขิโต  - 10.2 21.47 - - - - - - - 10.75 - 14.14 
ออกจากหลังเรือนจ้า - 15.1 12.9 15.84 - - - 30.13 15.57 19.58 10.25 7.80 15.90 
สะพานเวสาลี   - 9.7 28.8 9.59 - - - 14.80 16.87 35.25 8.40 2.60 15.76 
สะพานป่าตันก่อนบรรจบแม่น้้าปิง - 13.1 14.7 15.20 - - - 17.40 17.08 20.88 4.77 3.35 13.31 
สะพานข้าง ร.พ.ตาเซนต์ปีเตอร์ - 3.7 34.7 27.94 - - - 31.13 20.80 32.75 12.62 13.75 22.17 
ร่องกระแจะก่อนบรรจบแม่ข่า   - 21.2 45.3 54.21 - - - 41.51 47.88 25.13 34.41 23.20 36.60 
สะพานถนนอัษฎาธร - 19.4 67.8 39.60 - - - 4.21 34.08 18.42 29.00 17.88 28.80 
สะพานชุมชนคลองเงิน - 15.6 36.9 34.66 - - - 24.38 19.09 13.83 13.52 13.38 21.42 
สะพานแม่ข่า(วิชยานนท์) - 23.1 36.2 43.08 - - - 26.80 37.00 29.71 31.53 12.88 30.04 
สะพานแม่ข่า(ศรีดอนชัย) - 24.7 49.6 52.85 - - - 25.54 28.75 37.75 20.80 18.52 32.31 
ก่อนบรรจบกับล้าคูไหว - 21.4 34.1 26.24 - - - 25.19 27.29 19.38 22.67 18.50 24.35 
ล้าคูไหวก่อนบรรจบคลองแม่ข่า - 19.7 27.6 16.77 - - - 18.50 17.33 13.50 16.08 15.60 18.14 
คลองแม่ข่าที่สะพานถนนหมิดล - 22.5 31.6 27.04 - - - 54.50 25.05 41.44 43.20 19.55 33.11 
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ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีคุณภาพน้ า  DO (มก./ล.) บริเวณที่เก็บตัวอย่างน้ าคลองแม่ขา่ประจ าปีงบประมาณ 2558 

บริเวณเก็บตัวอย่าง 
ต.ค.-
57 

พ.ย.-
57 

ธ.ค.-
57 

ม.ค.-
58 

ก.พ.-
58 

มี.ค.-
58 

เม.ย.-
58 

พ.ค.-
58 

มิ.ย.-
58 

ก.ค.-
58 

ส.ค.-
58 

ก.ย.-
58 

 ข้างหมู่บ้านสขุิโต  - 1.07 0.00 - - - - - - - 1.35  - 
ออกจากหลังเรือนจ้า - 0.67 0.53 1.40 - - - 0.00 1.00 3.42 3.03 0.00 
สะพานเวสาล ี  - 1.23 0.27 1.68 - - - 1.34 0.60 0.00 1.16 0.77 
สะพานป่าตันก่อนบรรจบแม่น้้าปิง - 1.21 4.90 2.28 - - - 3.55 2.21 0.00 6.00 4.77 
สะพานข้าง ร.พ.ตาเซนต์ปีเตอร์ - 4.56 0.20 0.27 - - - 0.00 0.74 0.00 1.74 2.13 

ร่องกระแจะกอ่นบรรจบแมข่่า   - 0.00 0.00 0.27 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 

สะพานถนนอษัฎาธร - 0.00 0.00 0.20 - - - 5.57 0.20 3.36 0.00 0.64 

สะพานชุมชนคลองเงิน - 0.47 0.67 0.34 - - - 0.81 0.53 1.01 1.74 0.45 

สะพานแม่ขา่(วิชยานนท์) - 0.00 0.47 0.20 - - - 2.21 0.00 0.00 0.00 0.71 
สะพานแม่ขา่(ศรีดอนชัย) - 0.00 0.00 0.00 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 
ก่อนบรรจบกบัล้าคูไหว - 0.26 0.13 1.28 - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.32 
ล้าคูไหวก่อนบรรจบคลองแม่ขา่ - 0.87 0.67 0.20 - - - 0.34 0.40 0.00 0.97 0.64 

คลองแม่ข่าที่สะพานถนนหมิดล - 0.00 0.07 0.20 - - - 0.00 0.20 0.00 0.32 0.32 

 

 
 
โดยสรุปคุณภาพน้้าในปี 2558 
 คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม พบว่าดัชนีคุณภาพน้้า BOD ที่ตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดินประเภทที่ 3 โดยปัญหาหลักคือ มีค่าออกซิเจนละลายน้้าที่ต่้า และมีค่าความสกปรกใน
รูปสารอินทรีย์ (BOD) สูง 
 สาเหตุหลักของปัญหามาจากชุมชนเมือง ชุมชนที่อาศัยริมน้้าการระบายน้้าทิ้งของอาคารบ้านเรือนหรือ
โรงแรม และสถานประกอบการต่างๆเมื่อคิดค่าเฉลี่ยในรอบ 1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2558) จุดตรวจวัดคุณภาพน้้า
บริเวณร่องกระแจะก่อนบรรจบแม่ข่า จะมีคุณภาพน้้าที่เสื่อมโทรมท่ีสุด 
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ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีคุณภาพน้ า  BOD (มก./ล.) บริเวณที่เก็บตัวอย่างน้ าคลองแม่ข่าประจ าปีงบประมาณ 2559 

บริเวณเก็บตัวอย่าง 
ต.ค.-
58 

พ.ย.-
58 

ธ.ค.-
58 

ม.ค.-
59 

ก.พ.-
59 

มี.ค.-
59 

เม.ย.-
59 

พ.ค.-
59 

มิ.ย.-
59 

ก.ค.-
59 

ส.ค.-
59 

ก.ย.-
59 

ค่าเฉลี่ย 

 ข้างหมู่บ้านสขุิโต  - - -  -  -  - -  -  -  -  - - - 
ออกจากหลังเรือนจ้า - - - 43.60 44.75 42.65 - 43.60 18.05 20.60 21.94 - 33.60 
สะพานเวสาล ี  - - - 42.50 42.50 22.09 - 31.50 8.60 5.54 7.75 - 22.93 

สะพานป่าตันก่อนบรรจบแม่น้้าปิง - - - 14.00 11.45 14.43 - 14.51 8.20 5.80 9.47 - 11.12 
สะพานข้าง ร.พ.ตาเซนต์ปีเตอร์ - - - 31.50 31.50 25.75 - 43.25 8.11 8.20 14.38 - 23.24 
ร่องกระแจะกอ่นบรรจบแมข่่า   - - - 29.66 32.89 42.41 - - 22.02 33.07 34.30 - 32.39 
สะพานถนนอษัฎาธร - - - 28.58 26.33 28.65 - 24.99 31.80 25.80 34.65 - 28.69 
สะพานชุมชนคลองเงิน - - - 24.66 16.75 12.91 - - 19.35 22.34 30.54 - 21.09 
สะพานแม่ขา่(วิชยานนท์) - - - 20.66 27.00 26.72 - - 37.33 21.47 33.65 - 27.81 
สะพานแม่ขา่(ศรีดอนชัย) - - - 32.91 23.08 23.50 - - 17.10 18.35 25.74 - 23.45 
ก่อนบรรจบกบัล้าคูไหว - - - 28.20 23.31 24.75 - 28.20 18.05 13.50 18.67 - 22.10 
ล้าคูไหวก่อนบรรจบคลองแม่ขา่ - - - 21.50 16.33 12.33 - 22.52 12.25 6.87 10.65 - 14.64 
คลองแม่ข่าที่สะพานถนนหมิดล - - - 25.10 34.92 19.91 - 25.72 13.15 12.87 15.07 - 20.96 
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ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีคุณภาพน้ า  DO (มก./ล.) บริเวณที่เก็บตัวอย่างน้ าคลองแม่ขา่ประจ าปีงบประมาณ 2559 

บริเวณเก็บตัวอย่าง 
ต.ค.-
58 

พ.ย.-
58 

ธ.ค.-
58 

ม.ค.-
59 

ก.พ.-
59 

มี.ค.-
59 

เม.ย.-
59 

พ.ค.-
59 

มิ.ย.-
59 

ก.ค.-59 
ส.ค.-
59 

ก.ย.-
59 

 ข้างหมู่บ้านสขุิโต  - - -  -  -  - -  -  -  -  - - 
ออกจากหลังเรือนจ้า - - - 1.54 1.61 0.00 - 1.80 0.77 0.90 0.52 - 
สะพานเวสาล ี  - - - 0.00 0.00 3.09 - 1.22 3.41 1.74 1.61 - 
สะพานป่าตันก่อนบรรจบแม่น้้าปิง - - - 7.50 1.87 1.42 - 1.82 2.77 3.09 1.55 - 
สะพานข้าง ร.พ.ตาเซนต์ปีเตอร์ - - - 2.95 2.95 0.52 - 0.00 1.68 2.13 0.60 - 
ร่องกระแจะกอ่นบรรจบแมข่่า   - - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 0.00 - 
สะพานถนนอษัฎาธร - - - 0.00 0.46 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 - 
สะพานชุมชนคลองเงิน - - - 2.15 0.00 1.29 - - 0.84 0.77 0.00 - 
สะพานแม่ขา่(วิชยานนท์) - - - 0.00 0.00 0.00 - - 0.00 0.19 0.00 - 
สะพานแม่ขา่(ศรีดอนชัย) - - - 0.00 0.80 0.00 - - 2.06 1.09 0.00 - 
ก่อนบรรจบกบัล้าคูไหว - - - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.77 0.00 - 
ล้าคูไหวก่อนบรรจบคลองแม่ขา่ - - - 1.28 0.40 0.00 - 0.98 0.00 0.90 0.77 - 
คลองแม่ข่าที่สะพานถนนหมิดล - - - 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.52 0.00 - 

 

 
 

โดยสรุปคุณภาพน้้าในปี 2559 
 คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม พบว่า ดัชนีคุณภาพน้้า BOD ที่ตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน 
คุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดินประเภทที่ 3 โดยปัญหาหลักคือ มีค่าออกซิเจนละลายน้้าที่ต่้า และมีค่าความสกปรกใน
รูปสารอินทรีย์ (BOD) สูง  
 สาเหตุหลักของปัญหามาจากชุมชนเมือง ชุมชนที่อาศัยริมน้้า การระบายน้้าทิ้งของอาคารบ้านเรือนหรือ
โรงแรม และสถานประกอบการต่างๆ เมื่อคิดค่าเฉลี่ยในรอบ 1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2559) จุดตรวจวัดคุณภาพน้้า
บริเวณร่องกระแจะก่อนบรรจบแม่ข่า จะมีคุณภาพน้้าที่เสื่อมโทรมท่ีสุด 
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ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีคุณภาพน้ า  BOD (มก./ล.) บริเวณที่เก็บตัวอย่างน้ าคลองแม่ข่าประจ าปีงบประมาณ 2560 

บริเวณเก็บตัวอย่าง 
ต.ค.-
59 

พ.ย.-
59 

ธ.ค.-
59 

ม.ค.-
60 

ก.พ.-
60 

มี.ค.-
60 

เม.ย.-
60 

พ.ค.-
60 

มิ.ย.-
60 

ก.ค.-
60 

ส.ค.-
60 

ก.ย.-
60 

ค่าเฉลี่ย 

ออกจากหลังเรือนจ้า 9.27 14.50 24.95 43.60 30.73 42.65 - 21.07 8.04 - 9.40 3.54 20.77 
สะพานเวสาล ี  18.80 7.54 15.36 42.50 19.54 22.09 - 18.42 11.21 - 14.74 6.44 17.66 
สะพานป่าตันก่อนบรรจบแม่น้้าปิง 9.10 5.34 11.45 14.00 13.62 14.43 - 17.00 13.40 - 12.54 6.23 11.71 
สะพานข้าง ร.พ.ตาเซนต์ปีเตอร์ 18.80 9.00 19.20 31.50 14.15 25.75 - 19.20 23.73 - 20.14 9.99 19.15 
ร่องกระแจะกอ่นบรรจบแมข่่า   36.82 38.70 48.40 29.66 35.87 42.41 - 34.67 34.93 - 29.14 17.72 34.83 
สะพานถนนอษัฎาธร 27.94 11.30 33.67 28.58 25.39 28.65 - 23.67 32.66 - 24.20 12.89 24.90 
สะพานชุมชนคลองเงิน 28.94 11.30 28.00 29.66 31.84 12.91 - 13.23 38.48 - 26.14 11.92 23.24 
สะพานแม่ขา่(วิชยานนท์) 32.64 9.60 36.92 20.66 22.00 26.72 - 22.88 37.56 - 12.07 16.75 23.78 
สะพานแม่ขา่(ศรีดอนชัย) 28.83 10.00 20.73 24.81 24.73 23.50 - 14.00 34.46 - 19.63 12.13 21.28 
ก่อนบรรจบกบัล้าคูไหว 37.74 15.00 18.88 28.20 20.07 24.75 - 13.40 36.73 -   14.17 23.22 
ล้าคูไหวก่อนบรรจบคลองแม่ขา่ 12.87 9.70 14.00 21.50 31.77 12.33 - 15.20 21.44 - 17.40 6.77 16.30 
คลองแม่ข่าที่สะพานถนนหมิดล 15.34 14.00 22.60 25.10 20.39 19.91 - 16.19 30.42 - 20.12 10.95 19.50 

 

 
 
 
 
 
 
 
. 
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ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีคุณภาพน้ า  DO (มก./ล.) บริเวณที่เก็บตัวอย่างน้ าคลองแม่ขา่ประจ าปีงบประมาณ 2560 

บริเวณเก็บตัวอย่าง 
ต.ค.-
59 

พ.ย.-
59 

ธ.ค.-
59 

ม.ค.-
60 

ก.พ.-
60 

มี.ค.-
60 

เม.ย.-
60 

พ.ค.-
60 

มิ.ย.-
60 

ก.ค.-
60 

ส.ค.-
60 

ก.ย.-
60 

ออกจากหลังเรือนจ้า 3.44 1.83 1.50 1.54 0.53 0.00 - 3.46 0.00 - 0.00 1.94 
สะพานเวสาล ี  2.20 4.13 1.23 0.00 1.00 3.09 - 2.46 0.81 - 2.15 3.03 
สะพานป่าตันก่อนบรรจบแม่น้้าปิง 1.93 4.46 1.34 7.50 0.59 1.42 - 1.56 2.22 - 1.68 2.71 
สะพานข้าง ร.พ.ตาเซนต์ปีเตอร์ 1.23 3.28 1.88 2.95 0.77 0.52 - 1.32 2.96 - 0.00 0.00 
ร่องกระแจะกอ่นบรรจบแมข่่า   0.00 0.00 0.48 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.21 - 0.00 0.00 
สะพานถนนอษัฎาธร 0.00 1.99 0.59 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 
สะพานชุมชนคลองเงิน 0.97 0.00 1.23 2.15 0.83 1.29 - 0.86 0.00 - 0.00 0.00 
สะพานแม่ขา่(วิชยานนท์) 0.00 1.18 0.48 0.00 0.35 0.00 - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 
สะพานแม่ขา่(ศรีดอนชัย) 0.00 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.45 0.00 - 0.00 0.00 
ก่อนบรรจบกบัล้าคูไหว 0.00 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.31 0.00 - 0.00 0.00 
ล้าคูไหวก่อนบรรจบคลองแม่ขา่ 1.23 0.48 0.64 1.28 0.00 0.00 - 2.24 0.00 - 0.00 0.00 
คลองแม่ข่าที่สะพานถนนหมิดล 1.36 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 - 1.66 0.00 - 0.00 0.00 

 

 
 
โดยสรุปข้อมูลคุณภาพน้้า ปี 2560 
 คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม พบว่า ดัชนีคุณภาพน้้า BOD ที่ตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน คุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดินประเภทที่ 3 โดยปัญหาหลักคือ มีค่าออกซิเจนละลายน้้าที่ต่้า และมีค่า
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) สูง  
 สาเหตุหลักของปัญหามาจากชุมชนเมือง ชุมชนที่อาศัยริมน้้า การระบายน้้าทิ้งของอาคารบ้านเรือน
หรือโรงแรม และสถานประกอบการต่างๆ เมื่อคิดค่าเฉลี่ยในรอบ 1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560) จุดตรวจวัด
คุณภาพน้้าบริเวณร่องกระแจะก่อนบรรจบแม่ข่า จะมีคุณภาพน้้าที่เสื่อมโทรมท่ีสุด 
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ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีคุณภาพน้ า  BOD (มก./ล.) บริเวณที่เก็บตัวอย่างน้ าคลองแม่ข่าประจ าปีงบประมาณ 2561 

บริเวณเก็บตัวอย่าง 
ต.ค.-
60 

พ.ย.-
60 

ธ.ค.-
60 

ม.ค.-
61 

ก.พ.-
61 

มี.ค.-
61 

เม.ย.-
61 

พ.ค.-
61 

มิ.ย.-
61 

ก.ค.-
61 

ส.ค.-
61 

ก.ย.-
61 

ค่าเฉลี่ย 

 ข้างหมู่บ้านสขุิโต   -  -  -  - -  -  -  - 

ยังไม่ถึงก าหนดการตรวจ
วิเคราะห ์

 - 
ออกจากหลังเรือนจ้า 3.11 7.75 22.34 27.34 - 37.40 24.00 62.00 26.28 
สะพานเวสาล ี  3.01 32.55 21.47 22.17 - 33.50 20.09 12.54 20.76 
สะพานป่าตันก่อนบรรจบแม่น้้าปิง 3.01 7.45 10.67 6.67 - 20.60 43.60 7.95 14.28 
สะพานข้าง ร.พ.ตาเซนต์ปีเตอร์ 10.31 16.45 22.27 10.67 - 35.40 19.40 21.53 19.43 
ร่องกระแจะกอ่นบรรจบแมข่่า   17.93 31.25 50.20 44.00 - 38.00 34.09 38.09 36.22 
สะพานถนนอษัฎาธร 16.11 17.40 27.75 11.34 - 17.40 22.34 27.76 20.01 
สะพานชุมชนคลองเงิน 16.86 26.40 24.00 7.84 - 18.70 31.34 31.15 22.33 
สะพานแม่ขา่(วิชยานนท์) 16.38 20.95 24.07 11.34 - 16.10 11.42 7.00 15.32 
สะพานแม่ขา่(ศรีดอนชัย) 11.60 12.90 20.40 9.76 - 27.00 15.84 4.92 14.63 

ก่อนบรรจบกบัล้าคูไหว 8.97 27.70 20.60 16.00 - 36.10 22.17 24.67 22.32 
ล้าคูไหวก่อนบรรจบคลองแม่ขา่ 6.12 15.31 21.62 22.00 - 20.00 14.75 7.50 15.33 
คลองแม่ข่าที่สะพานถนนมหิดล 10.79 26.10 16.34 12.00 - 29.00 17.09 15.55 18.12 
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ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีคุณภาพน้ า  DO (มก./ล.) บริเวณที่เก็บตัวอย่างน้ าคลองแม่ขา่ประจ าปีงบประมาณ 2561 

บริเวณเก็บตัวอย่าง 
ต.ค.-
60 

พ.ย.-
60 

ธ.ค.-
60 

ม.ค.-
61 

ก.พ.-
61 

มี.ค.-
61 

เม.ย.-
61 

พ.ค.-
61 

มิ.ย.-
61 

ก.ค.-
61 

ส.ค.-
61 

ก.ย.-
61 

 ข้างหมู่บ้านสขุิโต   -  -  -  - -  -  -  - 

ยังไม่ถึงก าหนดการตรวจ
วิเคราะห ์

ออกจากหลังเรือนจ้า 2.94 1.42 0.00 0.97 - 0.00 0.00 0.00 
สะพานเวสาล ี  3.23 0.19 0.00 1.22 - 0.00 0.00 0.00 
สะพานป่าตันก่อนบรรจบแม่น้้าปิง 2.51 1.09 0.77 3.99 - 5.22 0.00 7.79 
สะพานข้าง ร.พ.ตาเซนต์ปีเตอร์ 0.00 0.51 1.42 5.80 - 0.00 0.00 0.00 
ร่องกระแจะกอ่นบรรจบแมข่่า   0.00 0.38 0.58 1.25 - 0.00 0.00 0.00 
สะพานถนนอษัฎาธร 0.00 0.38 0.00 3.16 - 5.35 0.00 0.00 
สะพานชุมชนคลองเงิน 0.00 0.19 0.00 1.03 - 0.00 0.00 0.00 
สะพานแม่ขา่(วิชยานนท์) 0.00 0.83 0.00 1.55 - 4.71 0.00 3.76 
สะพานแม่ขา่(ศรีดอนชัย) 0.00 0.90 0.58 1.61 - 0.00 0.00 2.96 
ก่อนบรรจบกบัล้าคูไหว 0.00 1.09 0.32 1.48 - 0.00 0.00 0.00 
ล้าคูไหวก่อนบรรจบคลองแม่ขา่ 0.00 0.25 0.00 1.29 - 1.87 0.00 0.00 
คลองแม่ข่าที่สะพานถนนหมิดล 0.00 0.19 0.00 2.58 - 0.00 0.00 0.00 

 

 
 
โดยสรุปข้อมูลคุณภาพน้้า ปี 2561 (ต.ค. 2560 – พ.ค. 2561) 
 คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม พบว่า ดัชนีคุณภาพน้้า BOD ที่ตรวจวิเคราะห์ไม่เป็นไปตาม
มาตรฐาน คุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดินประเภทที่ 3 โดยปัญหาหลักคือ มีค่าออกซิเจนละลายน้้าที่ต่้า และมีค่า
ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) สูง  
 สาเหตุหลักของปัญหามาจากชุมชนเมือง ชุมชนที่อาศัยริมน้้า การระบายน้้าทิ้งของอาคารบ้านเรือน
หรือโรงแรม และสถานประกอบการต่างๆ เมื่อคิดค่าเฉลี่ยในรอบ 1 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) จุดตรวจวัด
คุณภาพน้้าบริเวณร่องกระแจะก่อนบรรจบแม่ข่า จะมีคุณภาพน้้าที่เสื่อมโทรมท่ีสุด 

(ที่มา : เทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561) 
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4) ข้อมูลด้านการบ าบัดน้ าเสีย 

รัฐบาลได้ด้าเนินการแก้ไขปัญหาน้้าเสียในประเทศ  โดยการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียรวม และส่ง
มอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดูแลบริหารจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสียด้วยตนเอง  แต่เนื่องจาก 
อปท. หลายแห่งไม่สามารถบริหารจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสียของตนเองให้มีประสิทธิภาพได้  ด้วยขาด
งบประมาณและบุคลากรที่มีความช้านาญในการเดินระบบและบ้ารุงรักษา  ส่งผลให้ปัญหาน้้าเสียที่เกิดขึ้นไม่ได้
รับการแก้ไขตามที่ได้วางแผนไว้  และเริ่มสะสมมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน 

เพ่ือเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว องค์การจัดการน้้าเสียจึงได้ด้าเนินการจัดท้าโครงการบริหาร
จัดการระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมขึ้นในหลายพ้ืนที่ รวมถึงเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ลงนามใน
ข้อตกลงร่วม เพ่ือให้องค์การจัดการน้้าเสียเข้าด้าเนินการบริหารจัดการและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน้้าเสีย  
รวม ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการปรับปรุงฟ้ืนฟูเครื่องจักรและอุปกรณ์เดิม รวมทั้งบริหาร
จัดการและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน้้าเสีย ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และน้้าเสียที่ผ่านการ
บ้าบัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของทางราชการ อีกทั้งช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ สามารถบริการจัดการและบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน้้าเสียได้ด้วยตนเองต่อไปในอนาคต 

ในการนี้ องค์การจัดการน้้าเสีย ได้มีข้อตกลงการให้บริการรับบริหารจัดการระบบบ้าบัดน้้าเสียรวม
เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หนังสือ เลขที่ ชม.ชส. 1/2556 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2556  
  1. รายละเอียดระบบบ าบัดน้ าเสีย (ข้อมูลทั่วไป) 
 ที่ตั้ง : โรงปรับปรุงคุณภาพน้้าเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
 ขนาด : มีพ้ืนที ่๑๐๐ ไร่  
 งบประมาณ : ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบ้าบัดน้้าเสีย จ้านวน 760   

                  ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มเดินระบบ ปี พ.ศ. 2539 
 ประเภทระบบบ าบัด : เป็นระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoons) 

 ความสามารถของระบบบ าบัด : สามารถรองรับน้้าเสียไดสู้งสุด  ๕๕,๐๐๐ ลบ.ม./วัน     
 จ านวนประชากร : จ้านวนประชากรทั้งหมด  131,091 คน แยกเป็นชายจ้านวน 61,522 คน 

หญิงจ้านวน 69,569 คน (ข้อมูล ณ พ.ศ. 2559) 
หมายเหตุ: ประชากรในปี พ.ศ. 2557 เทศบาลนครเชียงใหม่มีประชากรรวม 133,173 คน และ

จ้านวนบ้าน 81,025 หลังคาเรือน เมื่อพิจารณาข้อมูลย้อนหลัง พบว่า จ้านวนประชากรตามทะเบียนราษฎรมี
แนวโน้มหดตัวลง ขณะที่จ้านวนบ้านมีการขยายตัวเพิ่มข้ึน ทั้งนี้ นอกจากจ้านวนประชากรตามทะเบียนราษฎร
แล้ว ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ยังมีประชากรแฝงที่เดินทางเข้ามาประกอบอาชีพ นักเรียน นักศึกษา 
นักท่องเที่ยว แรงงานต่างด้าว/ต่างถิ่น ซึ่งเป็นประชากรที่เข้ามาใช้บริการสาธารณะด้านต่างๆ ภายในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่โดยประชากรกลุ่มนี้ยังไม่มีการส้ารวจจ้านวนที่แน่ชัด 

 
 2. ข้อมูลระบบรวบรวมน้ าเสีย 

องค์ประกอบส้าคัญของระบบรวบรวมน้้าเสียและระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมเทศบาลนครเชียงใหม่ 
ประกอบด้วย 

(๑) บ่อพักน้้า น้้าเสียจากอาคารบ้านเรือนและสถานประกอบการต่างๆ จะไหลเข้าสู่บ่อพักน้้าและ
ไหลผ่านท่อระบายน้้าและท่อรวบรวมน้้าเสีย 
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(๒) ท่อระบายน้้าและท่อรวบรวมน้้าเสีย ระบบรวบรวมน้้าเสียของเทศบาลนครเชียงใหม่ ใช้ระบบ
รวม (Combine System) คือ ท่อรับทั้งน้้าเสียและน้้าฝน มีความยาวรวมประมาณ ๔๘.๓ กิโลเมตร ภายใน
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้้าปิง ครอบคลุมพ้ืนที่ ๒๐ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 
๔๙.๗ ของพ้ืนที่เทศบาลทั้งหมด น้้าเสียที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่จะไหลเข้าสู่บ่อพักน้้าและระบายลงท่อระบายน้้า 
จากนั้นจะเข้าสู่อาคารดักน้้าเสียซึ่งท้าหน้าที่ในการดักน้้าเสียเข้าสู่ท่อรวบรวมน้้าเสียหลัก น้้าเสียในท่อรวบรวม
น้้าเสียจะไหลระบายโดยอาศัยแรงโน้มถ่วง และถูกสูบยกระดับน้้าเป็นระยะๆ ตามสถานีสูบน้้าเสียภายในเขต
เทศบาลเพื่อส่งไปโรงบ้าบัดน้้าเสียต่อไป 

(๓) อาคารดักน้้าเสีย มีจ้านวน ๒๕ แห่ง ตามแนวล้าคูไหว แม่ท่าช้าง คลองแม่ข่า และแม่น้้าปิง  
ท้าหน้าที่ในการดักน้้าเสียที่ไหลผ่านท่อระบายน้้าก่อนเข้าสู่ท่อรวบรวมน้้าเสียหลัก  ส้าหรับในช่วงหน้าฝน 
อาคารดักน้้าเสียจะท้าหน้าที่ผันน้้าฝนส่วนเกินที่ไหลปะปนมากับน้้าเสียระบายลงแหล่งน้้าสาธารณะต่อไป 

(๔) สถานีสูบน้้าเสีย แบ่งออกเป็นสถานีสูบยกระดับ ๘ สถานี และสถานีสูบส่ง ๑ สถานี โดยสถานี
สูบยกระดับจะท้าหน้าที่ในการยกระดับน้้าเสียที่อยู่ในท่อรวบรวมน้้าเสียที่มีความลึกเกินกว่าที่จะดูแลและ
บ้ารุงรักษาได้สะดวก จากนั้นน้้าเสียที่ถูกสูบยกระดับจะไหลเข้าสู่สถานีสูบส่ง เพ่ือส่งน้้าเสียผ่านท่อแรงดันไปยัง
โรงบ้าบัดน้้าเสียรวมต่อไป 

(๕) โรงบ้าบัดน้้าเสีย ตั้งอยู่บริเวณบ้านท่าใหม่ ต้าบลป่าแดด อ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจาก
เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ประมาณ ๖ กิโลเมตร ในพ้ืนที่ ๑๐๐ ไร่ เป็นระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบบ่อเติมอากาศ 
(Aerated Lagoons) ซึ่งสามารถรองรับน้้าเสียได้ ๕๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ประกอบด้วยบ่อเติมอากาศ
จ้านวน ๓ ชุด แต่ละชุดมีบ่อเติมอากาศ ๒ บ่อ ต่ออนุกรมกัน ตามด้วยบ่อขัดแต่ง และบ่อเติมคลอรีนเพ่ือฆ่าเชื้อ
โรค แล้วจึงระบายสู่แหล่งน้้าสาธารณะโดยมีเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ส้าคัญประกอบด้วย เครื่องตักขยะอัตโนมัติ 
เครื่องสูบน้้าเสีย เครื่องวัดอัตราการไหลของน้้าเสีย เครื่องเติมอากาศ เป็นต้น 
 3. ข้อมูลระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 ระบบบ้าบดัน้้าเสียเทศบาลนครเชียงใหม่  เป็นระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated 
Lagoons) ตามรายละเอียดดังนี้ 
 บ่อพักน้ าเสีย 

-น้้าเสียจากอาคารบ้านเรือนและสถานประกอบการต่างๆ จะผ่านการบ้าบัดน้้าเสียเบื้องต้น 
-น้้าเสียไหลเข้าสู่บ่อพักน้้าเสีย 
-จากนั้นไหลผ่านท่อระบายน้้าเสีย และท่อรวบรวมน้้าเสีย 
ท่อระบายและท่อรวบรวมน้ าเสีย 
-ฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้้าปิง 
-มีความยาวประมาณ 48.3 กิโลเมตร  
-ท้าหน้าที่ในการรับน้้าเสียจากบ่อพักน้้าเสียและน้้าฝน ลงสู่ท่อระบายน้้าเสีย 
-ผ่านอาคารดักน้้าเสีย 
-เข้าสู่ระบบรวบรวมน้้าเสียหลัก  
-เป็นการไหลโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงและยกระดับน้้าเป็นระยะ  
-ตามสถานียกระดับน้้าเสีย 9 สถานี 
อาคารดักน้ าเสีย 
-ท้าหน้าที่ในการดักน้้าเสียที่ไหลผ่านท่อระบายน้้าเสียก่อนเข้าสู่ที่รวบรวมน้้าเสีย 
-โดยระบายน้้าฝนบางส่วนออกสู่น้้าธรรมชาติ  
-มีจ้านวน 25 แห่ง ตามแนวล้าคูไหว แม่ท่าช้าง คลองแม่ข่าและแม่น้้าปิง  
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สถานีสูบน้ าเสีย 
-แบ่งออกเป็นสถานียกระดับน้้าเสีย 8 สถานี และสถานีสูบส่งน้้าเสีย 1 สถานี  
-สถานียกระดับน้้าเสีย ท้าหน้าที่ในการยกระดับน้้าเสียผ่านท่อรวบรวมน้้าเสีย และมีความลึกเกินกว่าที่
จะดูแล และบ้ารุงรักษาได้สะดวก 
-จากนั้นน้้าเสียที่รวบรวมได้ทั้งหมดจะถูกส่งไปยังสถานีสูบน้้าเสียที่ 10 เพ่ือสูบส่งน้้าเสียผ่านท่อ
แรงดันไปยังโรงปรับปรุงคุณภาพน้้าเสียและท้าการบ้าบัดน้้าเสียรวมต่อไป  
สถานีสูบน้ าเสีย P2 – P10 
-P2  ตั้งอยู่บริเวณ  สุสาน สันติธรรม  
-P3  ตั้งอยู่บริเวณ  ชุมชนคลองเงิน ถนนหมื่นด้ามพร้าคต  
-P4  ตั้งอยู่บริเวณ  โรงน้้าแข็ง VIC ถนนรัตนโกสินทร์  
-P5  ตั้งอยู่บริเวณ  สะพานข้ามคลองแม่ข่า ถนนระแกง  
-P6  ตั้งอยู่บริเวณ  ด้านหน้าชุมชนฟ้าใหม่ฯ ถนนสุริวงศ์  
-P7  ตั้งอยู่บริเวณ  ศูนย์เกษตรหายยา  
-P8  ตั้งอยู่บริเวณ  ตรงข้ามแจ่งกู่เรือง  
-P9  ตั้งอยู่บริเวณ  ถนนสุริวงศ ์ 
-P10    ตั้งอยู่บริเวณ  ถนนวงแหวนรอบ 2  

  

 
ระบบรวบรวมน้ าเสีย เทศบาลนครเชียงใหม่ 

ระบบการท างานของสถานีสูบน้ าเสีย 
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  โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ า 

-ประกอบด้วยระบบสระเติมอากาศจ้านวน 3 ชุด รับน้้าเสียในปริมาณท่ีเท่าๆ กัน 

◦ โครงสร้างรับน้้าเสียเข้าระบบ รางวัดอัตราการไหลและบ่อกระจายน้้าเสีย 
◦ บ่อเติมอากาศท่ี 1 และ 2 
◦ บ่อน้้าใส (Polishing Pond) หรือบ่อตกตะกอน 

 
ระบบการท างานของโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ า 

 



45 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพแสดงระบบบ าบัดน้ าเสีย เทศบาลนครเชียงใหม่ 
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ผลการบ าบัดน าเสีย 

 
 

 Parameter (%) ประสิทธิภาพการบ าบัด 

ค่าความสกปรกในรูปของบีโอด ี(BOD) (mg/L) ค่าที่ได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีก้าหนดไว้คือ ต่้ากว่า 20 มลิลิกรัมตอ่ลิตร 

ค่าความสกปรกในรูปของซีโอด ี(COD) (mg/L) ค่าที่ได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีก้าหนดไว้คือ ต่้ากว่า 120 มลิลิกรัมต่อลิตร 

ออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้้า (DO) (mg/L) ค่าที่ได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีก้าหนดไว้คือ มากกว่า 2 มิลลิกรมัต่อลิตร 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีก้าหนดไว้คือ อยู่ระหว่าง 5.5 – 9.0 

อุณหภูมิ (องศาเซลเซยีส) (Temperature) ค่าที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีก้าหนดไว้คือ ไมเ่กิน 40 องศาเซลเซียส 

ปริมาณสารแขวนลอย (SS)(mg/L) ค่าที่ได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีก้าหนดไว้คือ ต่้ากว่า 50 มลิลิกรัมตอ่ลิตร 

ค่าน้้ามันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) (mg/L) ค่าที่ได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีก้าหนดไว้คือ ไม่เกิน 5 มลิลิกรัมต่อลิตร 

ค่าไนโตรเจนทั้งหมด (TN) (mg-N/L) ค่าที่ได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีก้าหนดไว้คือ ไม่เกิน 20 มลิลิกรัมตอ่ลิตร 

ค่าฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP) (mg-/L) ค่าที่ได้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีก้าหนดไว้คือ ไม่เกิน 2 มลิลิกรัมต่อลิตร 

 

สรุปจากผลคุณภาพน้้าทิ้งที่ออกจากโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้้า เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ ในระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนพฤษภาคม 2561 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ 100 ทั้งนี้
ระบบบ้าบัดน้าเสียสามารถรองรับน้้าเสียได้สูงสุด  ๕๕,๐๐๐ ลบ.ม./วัน ซึ่งปัจจุบันยังสามารถรองรับน้้าเสียได้
อีกจ้ านวนมาก (มาตรฐานควบคุมการระบายน้้ าทิ้ งจากระบบบ้าบัดน้้ าทิ้ งของชุมชนกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 127 ตอนพิเศษ 69ง วันที่ 
7 เมษายน2553)  
(ที่มา : องค์การจัดการน้้าเสียสาขาเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561) 

ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61

1 คุณภาพน า้ก่อนผ่านการบา้บดั
 - BOD mg/litre ไม่เกิน 20 11.70 20.30 27.78 24.75 28.14 19.76 43.13 36.15 26.46
 - COD mg/litre ไม่เกิน 120 90.23 111.90 103.33 95.54 102.67 111.84 301.27 71.70 123.56
 - DO mg/litre >2 0.76 0.70 0.74 0.69 0.77 0.66 0.60 0.74 0.71
 - pH - 5.5 - 9.0 7.42 7.58 7.39 7.26 7.30 7.38 7.30 7.16 7.35

 - Temperature oC  ไม่เกิน 40oC 28.77 27.47 21.06 21.12 26.97 31.21 31.25 30.99 27.36
 - SS mg/litre 30 21.47 17.88 14.75 22.40 26.91 29.01 79.33 17.75 28.69
 - Fat, Oil and Grease mg/litre ไม่เกิน 5 0.00 4.80 2.80 2.80 2.20 0.80 24.80 0.60 4.85
 - Total Nitrogen mg/litre ไม่เกิน 20 8.24 36.54 56.10 13.40 19.04 14.00 54.88 11.20 26.68
 - Total Phosphorus mg/litre ไม่เกิน 2 1.02 2.84 2.47 1.75 2.93 1.24 4.24 0.43 2.12

2 คุณภาพน า้ท่ีผ่านการบา้บดั
 - BOD mg/litre ไม่เกิน 20 8.34 8.70 8.88 10.42 14.19 12.88 10.35 16.00 11.22
 - COD mg/litre ไม่เกิน 120 62.87 52.11 38.17 43.33 63.70 73.25 57.74 43.90 54.38
 - DO mg/litre >2 2.86 2.72 2.85 2.65 2.58 2.51 2.66 2.52 2.67
 - pH - 5.5 - 9.0 7.38 7.61 7.34 7.39 7.55 7.51 7.44 7.41 7.45

 - Temperature oC  ไม่เกิน 40oC 28.80 27.47 20.97 21.11 26.88 31.25 31.29 30.97 27.34
 - SS mg/litre 50 5.91 8.52 8.75 10.04 5.93 8.68 7.67 6.50 7.75
 - Fat, Oil and Grease mg/litre ไม่เกิน 5 0.00 2.40 2.00 1.20 0.80 0.60 1.80 0.40 1.15
 - Total Nitrogen mg/litre ไม่เกิน 20 5.81 7.05 15.70 3.36 6.72 11.76 0.56 0.56 6.44
 - Total Phosphorus mg/litre ไม่เกิน 2 0.49 0.18 0.65 0.35 1.07 0.56 1.28 0.13 0.59

3 ปริมาณน า้ (ลบ.ม.)
4,216,265.00 682,287.00 622,069.00 517,608.00 586,760.00 444,489.00 615,301.00 216,284.00 531,467.00 527,033.13

หวัขอ้ รายการ หนว่ย เกณฑ์ก้าหนด
เดือน

เฉล่ีย
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2.3 ปัญหาการล่วงล้ าล าน้ า การครอบครองเกินหลักฐานและไม่มีหลักฐานทางที่ดิน 
 ส้านักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ได้ด้าเนินการรังวัดและส้ารวจเขตทางน้้า เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 
อ้าเภอเมืองเชียงใหม่ รายละเอียดดังนี้ 
  1. มีผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดิน 1023 ราย โดยครอบครองตรงตามหลักฐานที่ดิน ไม่มีการรุกล้้า 
     2. มีผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดิน 132 ราย โดยครอบครองเกินหลักฐานโฉนดที่ดินและมีสิ่งปลูกสร้าง 
     ๓. มีผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดิน 14 ราย โดยครอบครองเกินหลักฐานโฉนดที่ดินและไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 
สรุป : มีผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินมีที่มีการครอบครองเกินหลักฐานโฉนดที่ดิน 146 ราย ซึ่งต้องท้าการลง
พ้ืนที่ตรวจสอบอีกครั้ง 

ข้อมูลการรังวัดสอบเขตคลองแม่ข่า 

ตอน 

พ้ืนที่ ผลการรังวัด 
หมายเหตุ 

ฝ่ังซ้าย ฝ่ังขวา 

ระยะทาง
รวม 
ต่อฝ่ัง 
(ก.ม.) 

พ้ืนที่ครอบครองเป็นไป
ตาม 

หลักฐานโฉนดที่ดิน 
(ราย) 

พ้ืนที่นอกโฉนดที่ดิน (ราย) 

มีสิ่ง 
ปลูกสร้าง 

ไม่มี 
สิ่งปลูกสร้าง 

*อยู่ระหว่าง
การรวบรวม
ข้อมูลของ
สนง.เจ้าท่า
ภูมิภาค
สาขา
เชียงใหม ่
และสนง.
ที่ดินจังหวัด
เชียงใหม ่ 

1 - ต้าบลช้างเผือก - ต้าบลป่าตัน 1.75 124 3 9 

2 
- ต้าบลช้างเผือก 
- ต้าบลป่าตัน 

- ต้าบลป่าตัน 
- ต้าบลช้างเผือก 

1.75 77 4 0 

3 
- ต้าบลช้างเผือก 
- ต้าบลศรภีูม ิ
- ต้าบลช้างม่อย 

- ต้าบลป่าตัน  
- ต้าบลช้างม่อย 1.75 81 15 1 

4 
- ต้าบลช้างม่อย 
- ต้าบลช้างคลาน 

- ต้าบลช้างม่อย 
- ต้าบลช้างคลาน 1.75 148 73 0 

5 
- ต้าบลหายยา  
- ต้าบลช้างคลาน 

- ต้าบลช้างคลาน 
1.75 46 14 0 

6 
- ต้าบลช้างคลาน 
- ต้าบลป่าแดด 

- ต้าบลป่าแดด 
1.75 117 10 1 

7 - ต้าบลป่าแดด - ต้าบลป่าแดด 0.65 41 7 0 

8 - ต้าบลป่าแดด - ต้าบลป่าแดด 0.75 38 4 2 

9 - ต้าบลป่าแดด - ต้าบลป่าแดด 0.50 12 2 1 

รวม 684 
132 14 

146 
 
- อยู่ระหว่างการเจรจากับผู้บุกรุกให้รื้อถอนการล่วงล้้าล้าน้้าและครอบครองที่ดินเกินหลักฐานทางที่ดิน  
(ท่ีมา : ส้านักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่และส้านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 22 
มิถุนายน 2561) 
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ข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยของชุมชนริมคลองแม่ข่าในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ที่ต้องมีการพัฒนาด้าน 
ที่อยู่อาศัย ดังนี้   
 

(ท่ีมา : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561) 

2.4 ปัญหาด้านจิตส านึกของชุมชน  

 ส้าหรับปัญหาด้านการสร้างและการมีส่วนร่วมของชุมชน (ล้าน้้าสาขา ) พบว่า มีชนกลุ่มน้อยย้ายถิ่น
มาอยู่ในชุมชนเมืองเยอะ ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านของการสร้างจิตส้านึก การบริหารจัดการ
น้้าเสีย และขยะในชุมชน รวมถึงขาดการประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

ปีงบประมาณใน
การด าเนินการ 

ชุมชนที่ต้องรื้อสร้างในที่ดินใหม่ ชุมชนที่ต้องปรับปรุงในที่ดินเดิม 

พ.ศ.2561  รื้อย้ายชุมชนสร้างในที่ดินใหม่ 3  ชุมชน 
1. ชุมชนศรีมงคล (1)  30 ครัวเรือน 
2. ชุมชนป่าแพ่งจ้านวน 28 ครัวเรือน          
3. ชุมชนโลกโมฬี (ร่องกะแจะ)  120 ครัวเรือน 

ชุมชนที่ต้องปรับปรุงในที่ดินเดิม 1 ชุมชน 
1. ฟ้าใหม่ประตูก้อม(1) 158 ครัวเรือน 
 
   

พ.ศ. 2562 รื้อย้ายชุมชนสร้างในที่ดินใหม่ 1 ชุมชน  
1. ชุมชนสามัคคีพัฒนา 70 ครัวเรือน 

ชุมชนที่ต้องปรับปรุงในที่ดินเดิม 5 ชุมชน  
1. ชุมชนศรีมงคล(2) 370 ครัวเรือน 
2. ชมพูช้างม้อย 134 ครัวเรือน 
3. ชุมชนหัวฝาย (1) 200  ครัวเรือน 
4. ชุมชมดอนแก้ว 66 ครัวเรือน 
5. ชุมชนก้าแพงงาม  150  ครัวเรือน 
รวมทั้งสิ้น 920 ครัวเรือน 

พ.ศ. 2563  ชุมชนที่ต้องปรับปรุงในที่ดินเดิม 4 ชุมชน 
1.ชุมชนหลิ่งกอก 300 ครัวเรือน  
2. ชุมชนหัวฝาย(2) 230 ครัวเรือน 
3. ชุมชนฟ้าใหม่(2) 157 ครัวเรือน 
4. ชุมชนทิพย์เนตร 319 ครัวเรือน 
รวมทั้งสิ้น  1,006 ครัวเรือน 

พ.ศ. 2564  ชุมชนที่ต้องปรับปรุงในที่ดินเดิม 3 ชุมชน 
1. ชุมชนระแกง 35 ครัวเรือน 
2. ชุมชน 5 ธันวา  109 ครัวเรือน 
3. ชุมชนแม่ขิง 14 ครัวเรือน 
รวมทั้งสิ้น 158 ครัวเรือน 

พ.ศ. 2565  ชุมชนที่ต้องปรับปรุงในที่ดินเดิม 3 ชุมชน 
1. ชุมชนศาลาแดง  20 ครัวเรือน 
2. ชุมชนคูปู่ลุน 59ครัวเรือน 
3. ชุมชนอินทนิล 25 ครัวเรือน 
รวมทั้งสิ้น 104 ครัวเรือน 
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ส่วนที่ 3 

แผนแม่บทคลองแม่ข่า 

(พ.ศ.2561 – 2565) 
 
 จังหวัดเชียงใหม่ ได้แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนแม่บทในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า และ
ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และคนในพ้ืนที่ เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยแผนแม่บทนี้ ถือเป็นแผนฉบับที่ 1 ใน
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2564)  ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
และโครงการ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาโดยเชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในระดับชาติ ระดับ
กลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด  ดังนี้ 
 
3.1 ความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ 
 1.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 
  - ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  เน้นการพัฒนาเพ่ิมผลิตภาพการผลิตตลอดห่วงโซ่มูลค่าเพ่ือก้าวกระโดดไปสู่การเป็นฐาน 
การผลิตและบริการที่โดดเด่นในด้านเศรษฐกิจฐานชีวภาพโดยยกระดับสู่เกษตรสมัยใหม่ที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญ
และเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตร อาหารพลั งงานและวัสดุชีวภาพด้วยนวัตกรรม ยกระดับศักยภาพ 
ภาคอุตสาหกรรมให้แข่งขันได้บนฐานเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า พัฒนาความหลากหลาย คุณภาพ และสร้าง
เอกลักษณ์การท่องเที่ยวไทย และพัฒนา ธุรกิจบริการที่มีศักยภาพใหม่ๆ ที่สร้างรายได้สูง 
  - ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 เน้นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตการยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม
และท่ัวถึงปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดีและ
การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
  - ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  เน้นจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติวางระบบบริหารจัดการน้ า
ให้มีประสิทธิภาพเน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการการพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  เพ่ือสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบ่งปันผลประโยชน์
อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  - ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม / สร้างความ
มั่นคงด้านน้ าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ /บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น 

  - ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดบ้อม และเพ่ิม
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
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3.แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2561-2564) 
 - ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 
 - ประเด็นการพัฒนาที่ 4 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  (พ.ศ.2561-2564) 
 - ประเด็นการพัฒนาที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชน 
         และท้องถิ่น 
 - ประเด็นการพัฒนาที่ 4  การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ 
        โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

3.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของคลองแม่ข่า พิจารณาจากสภาพทั่วไป (ลักษณะทางกายภาพ) สภาพ
ปัญหาของพ้ืนที่ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สถานการณ์ทางสังคม การเมือง เทคโนโลยี และอ่ืนๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาและแก้ไขคลองแม่ข่า ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
1. มีแหล่งน้ าต้นทุนและปริมาณของน้ าต้นทุน  
   ที่ไหลมาจากที่ต่างๆ หลากหลายสาขา 
2. สังคมให้ความส าคัญและตระหนักถึงปัญหา 
    น้ าเน่าเสียของคลองแม่ข่า 
3. ชัยมงคล ความเชื่อ ศรัทธา วิถีชีวิต วัฒนธรรม      
    และประเพณี ของคนเชียงใหม่ 
4. มีสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่สนับสนุนการแก้ไข  
    ปัญหาคลองแม่ข่า 
5. เป็นคลองหลักในการระบายน้ าออกจากเมือง 
6. ความเข้มแข็งของภาคราชการ ภาคเอกชน และ 
    ประสังคม ในพื้นที่ท่ีมีการท างานแบบมีส่วนร่วม 
7. ลักษณะทางกายภาพของคลองแม่ข่าที่มีระบบ 
การไหลของน้ าจากที่สูงลงสู่ที่ต่ า 
8. มีเทคโนโลยีที่สนับสนุนการพัฒนาและแก้ไข 
ปัญหาคลองแม่ข่า 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คุณภาพน้ าเสื่อมโทรม จากการทิ้งขยะ ระบาย 
น้ าทิง้จากอาคารบ้านเรือนและสถานประกอบการ  
2. การรุกล้ าล าน้ า ทั้งจากการขยายตัวของชุมชน 
    การปลูกสิ่งก่อสร้าง รุกล้ าล าน้ า ปิดกั้นทางน้ า 
    ส่งผลให้ทิศทางการไหลของน้ าเปลี่ยนแปลง 
3. จิตส านึกและความตระหนักในการเป็นเจ้าของ

ร่วมกันของชุมชน ประชาชน และผู้ประกอบการ 
ยังมีน้อยท าให้การดูแลรักษา 

    ร่วมกันจึงมีน้อย 
4. เป็นที่รองรับน้ าเสียจากชุนชน น้ าเสียขาดการบ าบัดที่ดี     
     จะไหลลงสู่คลองแม่ข่า ท าให้สภาพน้ ามีกลิ่นเหม็น  
5. ไม่สามารถระบุขอบเขตพ้ืนที่ ที่ชัดเจนได้ ท าให้ 
    เป็นปัญหาในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา 
6. การเชื่อมโยงการปฏิบัติงาน ยังไม่เป็นระบบ 

เท่าที่ควร เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าส่งผลให้
ขาดความต่ อ เนื่ อ ง  รวมทั้ ง ขาด เจ้ าหน้ าที่
ผู้รับผิดชอบในประเด็นนั้นโดยตรง ท าให้การ
แก้ปัญหาไม่มีความต่อเนื่อง 

7. การวางแผนพัฒนาไม่มีความต่อเนื่องและไม่มี 
    ระบบงบประมาณ ในการแก้ปัญหาที่ชัดเจน 

รวมทั้งยังขาดการบูรณาการแผนของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องท าให้การแก้ไขปัญหาไม่ครอบคลุมทั้ง
ระบบ 

8. ปัญหาการแย่งน้ าในช่วงฤดูแล้ง 
9. การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เข้มงวดเท่าที่ควรส่งผล

ให้เกิดการลุกล้ าล าน้ าและการทิ้งขยะ 
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โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1. นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการบริหารจัดการ 
    ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. รัฐบาลก าหนดยุทธศาสตร์และค่าเป้าหมายใน 
การพัฒนาประเทศด้านการเติบโตบนคุณภาพ 
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3.  กระแสการท่อง เที่ ยว ในรูปแบบของการ 
ท่อง เที่ ยว เชิ งวัฒนธรรม เชิ งนิ เ วศ และเชิ ง 
สุขภาพ 
4. นโยบายการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0ส่งเสริมให้ 
    น าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อการส ารวจ 
    พัฒนาและแก้ไขปัญหา 
5. มีการก าหนดเป็นวาระของจังหวัด 

1. ผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติทั้งท่ีเกิดจาก 
    มนุษย์และธรรมชาติโดยตรง 
2. การอพยพย้ายถิ่นของชาวไทยและชาวต่างชาติ 
    เข้ามาในพ้ืนที่ ส่งผลกระทบต่อสังคมและ 
    สิ่งแวดล้อม 
3. ระบบนิ เวศของแหล่งน้ าธรรมชาติ ไม่ ได้รับ 

การดูแลรักษา ล าน้ าธรรมชาติจึงขาดหายและไม่
มีน้ าไหลผ่าน 

๔. ข้อจ ากัดด้านกฎหมาย 
 

  
 จากการวิเคราะห์ถึงจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคของจังหวัดเชียงใหม่ในการพัฒนาและแก้ไข
คลองแม่ข่า จะเห็นได้ว่าจังหวัดเชียงใหม่จ าเป็นต้องมีการบูรณาการความร่วมมือกันในภาพรวมของทั้งจังหวัด 
ในการวางแผนการบริหารจัดการที่มีความชัดเจนทั้งในแง่ของการพัฒนาแหล่งน้ าต้นทุน การปรับปรุงคุณภาพ
น้ า การแก้ไขปัญหาการบุกรุก การสร้างองค์ความรู้และจิตส านึก ตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณแนว
คลองเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขคลองแม่ข่าให้ยั่งยืนต่อไป 
 
3.3 แผนแม่บทคลองแม่ข่า (พ.ศ.2561 – 2565) 

1. วิสัยทัศน์ 
 “คลองสวย น้ าใส ไหลดี ชุมชนมีสุข” 
 

2. พันธกิจ 
 1.ส่งเสริมศักยภาพให้เป็นคลองรองรับน้ า   
 2. พัฒนาให้น้ าในคลองแม่ข่ามีคุณภาพดี   
 3. ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม  
 4. สร้างจิตส านึกของทุกภาคส่วนในการรักษาคลองแม่ข่า 
 

๓.เป้าหมาย 
 1. คลองแม่ข่ามีน้ าไหลเวียนตลอดทั้งปี 
 2. คุณภาพน้ าในคลองแม่ข่าอยู่ในระดับที่ดีขึ้น  
 3. คลองแม่ข่ามีภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนเชียงใหม่และคนทั่วไป 
 4. ชุมชนมีส่วนรว่ม และบริหารจัดการชุมชนอย่างเป็นระบบ 
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4.ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ส่งเสริมการบริหารจัดการน้้าอย่างเป็นระบบ 
 กลยุทธ์ 
 - พัฒนาแหล่งน ้าและปริมาณน ้าต้นทุน เพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า 
 - ส่งเสริมการบริหารจัดการน ้าให้มีความเหมาะสมตามฤดูกาล 
 - พัฒนาและปรับปรุงล าน้ าคลองแม่ข่า และล าน้ าสาขา 
 - ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและการบังคับใช้กฎหมายในการก าหนดขอบเขตล าน้ าแม่ข่า 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาคุณภาพน้้า 
 กลยุทธ์ 
 - ส่งเสริมมาตรการการป้องกันการปล่อยน ้าเสียลงสู่คลองแม่ข่าและล้าน ้าสาขา 
 - ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลจากครัวเรือนและสถานประกอบการ 
 - ส่งเสริมและให้ความรู้การจัดการน ้าเสียแก่แหล่งก้าเนิดมลพิษ/ครัวเรือนให้รักษาน ้าไม่เกินค่า  
มาตรฐานและการปฏิบัติตามกฏหมาย 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 
 กลยุทธ์ 
 - ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมตลอดสองฝั่งคลอง 
 - พัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 กลยุทธ์ 
 - พัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนา แก้ไขปัญหา  และใช้ประโยชน์จากคลองแม่ข่า 

- เสริมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ คลองแม่ข่าแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
 - ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สังคม มุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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๓.4ตัวช้ีวัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด 

(พ.ศ. 2561-2565) 
กลยุทธ ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าอย่าง
เป็นระบบ 

๑.๑ ปริมาณน้ าท่ีไหลลงสู่คลอง/ปริมาณน้ าใน
คลอง 1 ลบ.ม./วินาที 
1.2 จ านวนผู้ล่วงล้ าล าน้ าและครอบครองท่ีดินเกิน
หลักฐานทางที่ดินลดลง 146 ราย 

1. พัฒนาแหล่งน้ าและปรมิาณน้ าต้นทุน 
เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปญัหาและพัฒนา
คลองแม่ข่า 
2. ส่งเสริมการบรหิารจดัการน้ าให้ความ
เหมาะสมตามฤดูกาล 
3. พัฒนาและปรับปรุงล าน้ าคลองแม่ข่า 
และล าน้ าสาขา 
4. ส่งเสริมกระบวนการมสี่วนร่วมและการ
บังคับใช้กฎหมายในการก าหนดขอบเขตล า
น้ าแม่ข่า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาคุณภาพน้ า 
 
   

๒.๑ คลองแม่ข่ามีค่าคณุภาพน้ า Water Quality 
Index  (WQI) เฉลี่ย  ดีขึ้นจากปีฐาน 
ค่าเป้าหมาย : 30 

1. ส่งเสริมมาตรการการป้องกันการปล่อย
น้ าเสียลงสู่คลองแม่ข่าและล าน้ าสาขา 
2. ส่งเสริมระบบการบริหารจดัการขยะ
และสิ่งปฏิกูลจากครัวเรือนและสถาน
ประกอบการ 
3. ส่งเสริมและให้ความรู้การจัดการน้ าเสีย
แก่แหล่งก าเนิดมลพิษ/ครัวเรือนให้รักษา
น้ าไม่เกินคา่มาตรฐานและการปฏบิัติตาม
กฏหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อม 

๓.๑ สภาพแวดล้อมสองฝั่งคลองแม่ข่า ไดร้ับการ
ปรับภูมิทัศน์ ใหส้วยงามและเป็นที่พักผ่อนของ
ชุมชนและประชาชนท่ัวไป  
ค่าเป้าหมาย : จ านวน  5 แห่ง 

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อม
ตลอดสองฝั่งคลอง 
2. พัฒนาท่ีอยู่อาศัยชุมชนริมคลอง 
 

3.2 จ านวนครัวเรือนที่ไดร้ับการแก้ไขปัญหาเรื่องที่
อยู่อาศัย 
ค่าเป้าหมาย : จ านวน 2,594 ครวัเรือน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
เสรมิสร้างการมสี่วนร่วมของชุมชน 

๔.๑ ประชาชน ชุมชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และพัฒนาคลองแม่ข่า  
ค่าเป้าหมาย :  50กิจกรรม 
 
 

1. พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนา แก้ไข
ปัญหา และใช้ประโยชน์จากคลองแม่ข่า 
2. เสริมสร้างจติส านึกในการอนุรกัษ์ คลอง
แม่ข่าแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
สังคม มุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยนื 

 

หมายเหตุ : 
- ตัวช้ีวัดที่ 1.2จ านวนผู้ล่วงล้ าล าน้ าและครอบครองที่ดินเกินหลักฐาน ใช้ฐานข้อมูลผู้ครอบครองที่ดินเกินหลักฐานทางที่ดิน 
จ านวน ๑๔๖ ราย 
- ตัวช้ีวัดที่ 2.1 ข้อมูลฐานปี 60 อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม 2 จุด ร้อยละ 18.18และ อยู่ในเกณฑ์พอใช้หรือแหล่งน้ าผิวดิน
ประเภทที่ 3 หรือมีคา่ WQI 61-70 ร้อยละ 20 หรือมากกว่า 2 จุด 
- ตัวช้ีวัดที่ 3.2 กรณีปรับปรุงในท่ีดินเดิม เจ้าของพื้นที่ต้องเห็นชอบในการน าท่ีดินมาแกไ้ขปัญหา 
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๓.๖ รายละเอียดตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร์ (รายปี) 

ยุทธศาสตร ์ ตัวชี้วัด 
ปีงบประมาณ กลยุทธ ์

หน่วยนับ 2561 2562 2563 2564 2565 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการน้ าอย่างเป็นระบบ 

๑.๑ ปริมาณน้ าท่ีไหลลงสู่
คลอง/ปริมาณน้ าในคลอง 

ลบ.ม./
วินาที 

1 1 1 1 1 1. พัฒนาแหล่งน้ าและปรมิาณ
น้ าต้นทุน เพื่อสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า 
2. ส่งเสริมการบรหิารจดัการน้ า
ให้ความเหมาะสมตามฤดูกาล 
3. พัฒนาและปรับปรุงล าน้ า
คลองแม่ข่า และล าน้ าสาขา 
4. ส่งเสริมกระบวนการมสี่วน
ร่วมและการบังคับใช้กฎหมายใน
การก าหนดขอบเขตล าน้ าแม่ข่า 

1.2จ านวนผูล้่วงล้ าล าน้ า
และครอบครองท่ีดินเกิน
หลักฐานทางที่ดินลดลง 

ราย 
 

20 20 30 35 41 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาคุณภาพน้ า 
 
   

๒.๑ คลองแม่ข่ามีค่าคุณภาพ
น้ า Water Quality Index  
(WQI) เฉลี่ย  ดีขึ้นจากปีฐาน 
 

ค่า Water 
Quality 
Index : 
WQI 

22 24 26 28 30 1. ส่งเสริมมาตรการการป้องกัน
การปล่อยน้ าเสียลงสู่คลองแม่ข่า
และล าน้ าสาขา 
2. ส่งเสริมระบบการบริหาร
จัดการขยะและสิ่งปฏิกลูจาก
ครัวเรือนและสถานประกอบการ 
3. ส่งเสริมและให้ความรู้การ
จัดการน้ าเสียแก่แหล่งก าเนดิ
มลพิษ/ครัวเรือนใหร้ักษาน้ าไม่
เกินค่ามาตรฐานและการปฏิบัติ
ตามกฏหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และสภาพแวดล้อม 

3.1 สภาพแวดล้อมสองฝั่ง
คลองแม่ข่า ไดร้ับการปรับ
ภูมิทัศน์ ให้สวยงามและ
เป็นที่พักผ่อนของชุมชน
และประชาชนท่ัวไป  

แห่ง - - 3 1 1 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ และ
สภาพแวดล้อมตลอดสองฝั่ง
คลอง 
2. พัฒนาท่ีอยู่อาศัยชุมชนริม
คลอง 
 

3.2 จ านวนครัวเรือนที่
ได้รับการแก้ไขปญัหาเรื่อง
ที่อยู่อาศัย 

ครัวเรือน 300 300 600 600 794 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
เสรมิสร้างการมสี่วนร่วม
ของชุมชน 

๔.๑ ประชาชน ชุมชน มี
ส่วนร่วมในการอนรุักษ์และ
พัฒนาคลองแม่ข่า  

กิจกรรม 10 10 10 10 10 1. พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนา 
แก้ไขปัญหา และใช้ประโยชน์
จากคลองแม่ข่า 
2. เสริมสร้างจติส านึกในการ
อนุรักษ์ คลองแม่ข่าแบบมสี่วน
ร่วมของชุมชน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน สังคม มุ่งไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
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Conceptual framework  แผนแม่บทคลองแม่ขา่ (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

 

 

วิสัยทัศน์ :  คลองสวย น้้าใส ไหลดี ชุมชนมีสุข 
 

พันธกิจ : 1. ส่งเสริมศักยภาพให้เปน็คลองรองรับน้้า  2. พฒันาใหน้้า้ในคลองแม่ข่ามีคุณภาพดี  3. ส่งเสริมการปรับปรุงภูมทิัศน์และสภาพแวดล้อม 4. สร้างจิตส้านึกของทกุภาคส่วนในการรักษาคลองแม่ข่า 
 

ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง เป้าหมาย 
 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ส่งเสรมิการ
บริหารจดัการน้้าอย่างเป็นระบบ 

 
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนา
คุณภาพน้้า 

 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดลอ้ม 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสรา้งการ
มีส่วนร่วมของชุมชน  

1. คลองแม่ข่ามีน้้าไหลเวียนตลอดท้ังปี 
2. คุณภาพน้้าในคลองแม่ข่าอยู่ในระดับท่ีดีขึ้น  
3. คลองแม่ข่ามีภูมิทัศน์ท่ีสวยงามเป็นท่ีพักผ่อน 
หย่อนใจของคนเชียงใหม่และคนท่ัวไป 
4. ชุมชนมีส่วนร่วม และบริหารจัดการชุมชน 
อย่างเป็นระบบ 

แนวทางด้าเนนิการ 
1. การก้าหนดแนวเขตคลองแม่ข่า 
    - การส้ารวจแนวเขตคลอง  
(แผนท่ีภาพถ่าย) 
2. การสอบแปลงทีด่นิ 
    - การเคลื่อนย้ายคนและสิ่งปลูกสร้าง 
  ท่ีล่วงล้้าล้าน้้า 
3. การขุดลอกคลองแม่ข่า 
4. การจดัการน้้าอย่างเป็นระบบ 
- การพัฒนาแก้มลิง /จัดท้าฝาย 
 ยกระดับน้้า 
    - การผันน้้าสู่คลองแม่ข่าและล้าน้้าสาขา 
- การก่อสร้างประตูระบายน้้าสบแม่ข่า  
พร้อมโรงสูบน้้าพลังไฟฟ้า 
5. การบังคบัใช้กฎหมาย 
- บทบาทของเจ้าหน้าท่ีในการรักษา 
กฎหมาย 
6. การประชาสัมพันธ์  

แนวทางด้าเนนิการ 
1. การจดัการน้้าเสีย 
-ปรับปรุงระบบบ้าบัดน้้าเสีย 
    - ก่อสร้างท่อรวบรวมน้้าเสีย 
    - การจัดการน้้าเสียก่อนปล่อยลงสู่คลองเช่น  
การจัดท้าถังดักไขมัน/ฝายดักตะกอน 
2. การบังคบัใช้กฎหมาย 
- ประกาศเป็นวาระจังหวัดในการบังคับใช้ 
กฏหมาย ปรับไม่เกิน 10,000 บาท  
ห้ามท้ิงของเสีย กรวด หิน ดิน ทราย ขยะ     
ลงสู่คลอง ทุกอาคารต้องมีบ่อดักไขมัน 
3. Smart Technology 
    - ระบบตรวจคุณภาพน้้า/เรือจัดเก็บขยะ/ 
ศูนย์ควบคุมระบบ/อบรมให้ความรู้ 
4. การประชาสัมพันธ์  

แนวทางด้าเนนิการ 
1. การปรับปรุงภูมทิัศน ์
- การปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 
ให้มีความสวยงาม 
    -การส้ารวจออกแบบและก่อสร้างก้าแพง 
กันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก 
    - การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน/   
สะพาน/การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ) 
2. การพัฒนาทีอ่ยู่อาศัย 
    - การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ 
จากการพัฒนาพ้ืนท่ี 
    - การพัฒนาท่ีอยู่อาศัยของชุมชนสองฝั่ง 
คลองให้มีความสวยงาม (ปลูกต้นไม้  
ดอกไม้หน้าบ้าน) 
3. การประชาสัมพันธ์  

แนวทางด้าเนนิการ 
1. การสร้างจิตส้านึกของชุมชน 
- จิตอาสาชุมชนคนรักแม่ข่า 
- สร้างจิตส้านึก/สร้างเครือข่ายชุมชน 
เพื่อการมีส่วนร่วม “รักษ์แม่ข่า” 
2. การเสริมสร้างองค์ความรู้ 
    - ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการเรียน 
การสอน 
    - พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
    - ปลุกฝังจิตส้านึก นักเรียน “รักษ์แม่ข่า” 
3. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
    - พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว/สร้างงาน  
สร้างรายได้ 
4. การประชาสัมพนัธ ์

 
 
1. ปริมาณน้้าท่ีไหลลงสู่คลอง/ปริมาณน้้าในคลอง  
    (ค่าเป้าหมาย : 1 ลบ.ม./วินาที) 
2. จ้านวนผู้ล่วงล้้าล้าน้้าและครอบครองที่ดินเกิน 
    หลักฐานทางที่ดินลดลง  
    (ค่าเป้าหมาย : 146 ราย) 
3. คลองแม่ข่ามีค่าคุณภาพน้้า Water Quality     
    Index  (WQI) เฉลี่ยดีขึ้นจากปีฐาน 
    (ค่าเป้าหมาย : 30) 
4. สภาพแวดล้อมสองฝั่งคลองแม่ข่า ได้รับการปรับ 
    ภูมิทัศน์ ให้สวยงามและเป็นท่ีพักผ่อนของ 
    ชุมชนและประชาชนท่ัวไป  
    (ค่าเป้าหมาย : 5 แห่ง) 
5. จ้านวนครัวเรือนท่ีได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่อง 
    ท่ีอยู่อาศัย  
    (ค่าเป้าหมาย : 2,594 ครัวเรือน) 
6. ประชาชน ชุมชน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
    และพัฒนาคลองแม่ข่า 
    (ค่าเป้าหมาย: 50 กิจกรรม) 

หน่วยด้าเนนิการ 
โครงการชลประทานเชียงใหม่ /กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น /สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1/กองทัพบก/มทบ.33/สนภ.3 นทพ./สสจ.ชม./
โยธาธิการและผังเมือง/หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ/อปท.ในพื้นท่ี/ส้านักงานท่ีดินจังหวัด/สนง.เจ้าท่าภูมิภาคเชียงใหม่/พมจ. /พอช./มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ /มทร.ล้านนาเชียงใหม่/
จิตอาสา และทุกภาคส่วน 

การบริหารจัดการน ้า 
(น ้าไหล) 

การรักษาแหล่งน ้า 
(น ้าใส) 

การปรับปรุงภูมิทัศน์ 
(ภูมิทัศน์ดี) 

การสร้างความยั่งยืน 

(การมีส่วนร่วม/สร้างจิตส้านึก) 

ตัวชี้วัด 



คลองสวย  
น ้าใส ไหลดี 
ชุมชนมีสุข 

1.น ้าไหล 2.น ้าใส 

3. ภูมิทัศน์ดี 
4. มีจิตส้านึก 

       1.1 แนวเขตคลองแม่ข่า 
     - การส ารวจแนวเขต (แผนท่ีภาพถ่าย) 

 3.2 การพัฒนาท่ีอยู่อาศัย   
- การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่ 
 - การพัฒนาท่ีอยู่อาศัยของชุมชน 
สองฝั่งคลองให้มีความสวยงาม  
(ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ หน้าบ้าน) 

                    3.1 การปรับปรุงภูมิทัศน์ 
                   - การปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพ 
                 แวดล้อมให้มีความสวยงาม 
             - การส ารวจออกแบบและก่อสร้าง 
        ก าแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก 
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น  
(ถนน/สะพาน/ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

                 
1.6 การประชาสัมพันธ์ 
      

             
2.2 การบังคับใช้กฎหมาย 
     - ประกาศเป็นวาระจังหวัดในการบังคับใช้กฎหมาย 
             ปรับไม่เกิน 10,000 บาท ห้ามท้ิงของเสีย กรวด  
                        หิน ดิน ทราย ขยะ ลงคลองแม่ข่า  
                              ทุกอาคารต้อง มีบ่อดักไขมัน 
      

           
2.1 การจัดการน ้าเสีย 
- ปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสีย 
- ก่อสร้างท่อรวบรวมน้ าเสีย 
- การจัดการน้ าเสียก่อนระบายลงคลองแม่ข่า 
  เช่น การจัดท าถังดักไขมัน /ฝายดักตะกอน 
    

          
3. 3 การประชาสัมพันธ์ 
      

             
2.3 การประชาสัมพันธ์ 
      

             
  
         1.4 การจัดการน ้าอย่างเป็นระบบ 
    - การพัฒนาแก้มลิง /จัดท าฝายยกระดับน้ า 
    - การผันน้ าสู่คลองแม่ข่าและล าน้ าสาขา 
- การก่อสร้างประตูระบายน้ าสบแม่ข่า 
  พร้อมโรงสูบน้ าพลังไฟฟ้า 
 
      

4.1 การสร้างจิตส้านึกของชมุชน 
  - จิตอาสาชุมชน คนรักแม่ข่า 
   - สร้างจิตส านึก /สร้างเครือข่าย 
      ชุมชนเพื่อการมีส่วนร่วม  
             “รักษ์แม่ข่า”      

 4.2 การเสริมสร้างองค์ความรู้ 
  - ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน 
       - พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
          -ปลูกฝังจิตส านึก นักเรียน “รักษ์แม่ข่า”     

             
4.4 การประชาสัมพันธ์ 
                   

      

             
การขับเคลื่อน 

แผนแม่บทคลองแม่ข่า 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

      
ผลลัพธ์ 

คลองแม่ข่า 
มีคุณภาพน ้า         
อยู่ในระดับดี 

ผลลัพธ ์
คลองแม่ข่า 
มีปริมาณน ้า

ไหลเวียนตลอดทั งปี 

ผลลัพธ์ 
ภูมิทัศน์มีความสวยงาม 
เป็นที่พักผ่อน หย่อนใจ 
ของคนเชียงใหม่ และ   

คนทั่วไป 
ผลลัพธ์ 

จิตส้านึกท่ีดีของชุมชน  
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  

“โดยชุมชน เพื่อชุมชน” 

    1.5 การบังคับใช้กฎหมาย  
 (บาทบาทเจา้หน้าที่ในการรักษากฎหมาย)    

           
  1.3 การขุดลอกคลองแม่ข่า 
          

           1.2 การสอบแปลงท่ีดิน 
    - การเคลื่อนย้ายคนและสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ าล าน้ า  
 

           
2.3 Smart Technology 
 -เรือเก็บขยะ /ระบบตรวจคุณภาพน้ า/ 
     ศูนย์ควบคุมระบบ/อบรมให้ความรู้ 
      

             
4.3 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ 
        - พัฒนาคลองให้เป็นแหล่ง 
          ท่องเท่ียว/สร้างงาน สร้างรายได้ 

56 



 57

จ านวน
โครงการ พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565

1
ส่งเสริมการบริหารจัดการน า้อย่างเปน็
ระบบ

6 4,080,000 100,630,000 83,892,000 684,000 3,168,000 192,454,000

2 การพัฒนาคุณภาพน า้ 4 5,990,000 65,970,000 694,815,350 126,551,950 312,020,000 1,205,347,300

3
ส่งเสริมการปรับปรุงภมูิทัศนแ์ละ
สภาพแวดล้อม

3 186,570,000 343,600,000 486,089,000 79,750,000 40,970,000 1,136,979,000

4 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 4 671,757 2,460,600 18,131,000 15,066,000 11,751,000 48,080,357

17 197,311,757 512,660,600 1,282,927,350 222,051,950 367,909,000 2,582,860,657

ส่วนที่ 4 

รวมทัง้สิน้

รวม พ.ศ. 
2561-2565

งบประมาณด าเนินการ

 โครงการ/กิจกรรมตามแผนแม่บทคลองแม่ข่า (พ.ศ. 2561-2565)

ที่ ประเดน็ยุทธศาสตร์
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พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
0 100,550,000 0 0 0

1.1 จัดท าแก้มลิงฝายแม่แตง(ระยะที่2) ต. แม่แตง  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่ จ านวน 1 แห่ง
-

  40,250,000 - - - งบส่วนราชการ โครงการชลประทาน
เชยีงใหม่/กองทัพบก

1.2 จัดท าแก้มลิงกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 พร้อมอาคารประกอบ แห่งที่ 1 ต.ดอนแก้ว 
อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่

-   14,500,000 - - - งบส่วนราชการ โครงการชลประทาน
เชยีงใหม่/กองทัพบก

1.3 จัดท าแก้มลิงกองพันสัตว์ต่าง พร้อมอาคารประกอบ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ -     9,500,000 - - - งบส่วนราชการ โครงการชลประทาน
เชยีงใหม่/กองทัพบก

1.4 จัดท าแก้มลิงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมอาคารประกอบ ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.
เชียงใหม่

-     9,800,000 - - - งบส่วนราชการ โครงการชลประทาน
เชยีงใหม่/กองทัพบก

1.5 จัดท าแก้มลิงกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่3 พร้อมอาคารประกอบแห่งที่ 2 ต.แม่สา 
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

-     8,500,000 - - - งบส่วนราชการ โครงการชลประทาน
เชยีงใหม่/กองทัพบก

1.6 จัดท าแก้มลิงหนองเขียว พร้อมอาคารประกอบ -   18,000,000 - - - งบพัฒนาจังหวัด โครงการชลประทาน
เชยีงใหม่

2 0 0 49,500,000 0 0
งบส่วนราชการ

ส านักชลประทานที่ ๑ 
กรมชลประทาน

0 0 29,800,000 0 0
3.1 การผันน้ าสาสู่คลองแม่ข่า เพื่อใช้เป็นน้ าต้นทุนบรรเทาปัญหาน้ าเสียในคลองแม่ข่า จังหวัด

เชียงใหม่
-  - 5,800,000 - - งบพัฒนา

ภาคเหนือ
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น(องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนแกว้)

3.2 การปรับปรุงระบบผันน้ าอาคารทิ้งน้ าแม่เหียะลงสู่คลองแม่ข่าน้อย   24,000,000 งบพัฒนา
ภาคเหนือ

โครงการชลประทาน
เชยีงใหม่

4 4,000,000 0 4,092,000 684,000 3,168,000
4.1 การขุดลอกคลองแม่ข่า (ร่วมกับกองพันพัฒนาภาคที่ 3) เทศบาลนครเชียงใหม่สนับสนุน

น้ ามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการขุดลอกคลองแม่ข่าช่วงที่ 1 ระยะ 5,500 เมตรให้กับกองพัน
พัฒนาภาค 3

2,000,000 - - - - งบอปท. เทศบาลนครเชยีงใหม่

4.2 การขุดลอกล าห้วย/ล าเหมือง/รางระบายน้ า ภายในเขตเทศบาล 2,000,000 - - - - งบอปท. เทศบาลต าบลชา้งเผือก

4.3 การขุดลอกเหมืองสา ทุกหมู่บ้าน ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ - - 240,000 - - งบพัฒนาจังหวัด อ าเภอแมริ่ม
อบต.ต าบลดอนแกว้

3 โครงการผันน้้าสู่คลองแม่ข่าและล้าน้้าสาขา

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 1  สง่เสริมการบริหารจดัการน้้าอยา่งเป็นระบบ

งบประมาณด้าเนินการ แหล่ง
งบประมาณ

1 โครงการพัฒนาแก้มลิงเพ่ือเปน็แหล่งน้้าตน้ทุนสนับสนุนคลองแม่ข่าและล้าน้้าสาขา

โครงการก่อสร้างประตรูะบายน้้าสบแม่ข่า พร้อมโรงสูบน้้าพลังไฟฟ้า ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.
เชียงใหม่

ที่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยด้าเนินงาน

โครงการขุดลอกคลองแม่ข่าและล้าน้้าสาขา
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พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
งบประมาณด้าเนินการ แหล่ง

งบประมาณ
ที่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยด้าเนินงาน

4.4 การขุดลอกดิน,วัชพืชผักตบชวาในคลองแม่ข่าน้อย (ล าเหมืองพญาบ้านสัน) พื้นที่ต าบลสัน
ผักหวาน ต าบลสบแม่ข่า ต าบลขุนคง ต าบลหนองแก๋ว ต าบลหารแก้ว และต าบลหนองตอง 
โดยการขุดลอกหรือก าจัดวัชพืชในน้ าและบนดินกว้างเฉล่ีย 3.50 ม. ลึกประมาณ 0.50 ม.
 ยาว 4,000 ม.

 -  - 900,000      - 900,000      งบพัฒนาจังหวัด อ าเภอหางดง
(อบต.สบแมข่า่)

4.5 การขุดลอกดิน,วัชพืชผักตบชวาในคลองแม่ข่าน้อย พื้นที่ต าบลสันผักหวานและต าบลสบแม่
ข่าขุดลอกคลองแม่ข่า กว้างเฉล่ีย 6.00 ม. ลึกประมาณ 1.00 ม. ยาวประมาณ 4,200 ม.

- - 2,268,000    - 2,268,000    งบพัฒนาจังหวัด อ าเภอหางดง
(อบต.สบแมข่า่)

4.6 การขุดลอกคลองแม่ข่า กว้างเฉล่ีย 6.00 ม. ลึกประมาณ 1.00 ม. ยาวประมาณ 3,800 ม. - - 684,000 684,000 - งบพัฒนาจังหวัด อ าเภอหางดง
(ทต.สันผักหวาน)

5 80,000 80,000 500,000 0 0
5.1 การส ารวจ สอบเขตแปลงที่ดินที่อยู่ติดกับคลองแม่ข่าน้อย พื้นที่ต าบลสันผักหวานและ

ต าบลสบแม่ข่า

ส านกังานเจ้าทา่ภมูิภาคสาขา
เชียงใหม่และส านกังานที่ดิน
จังหวดัเชียงใหม่

5.2 การส ารวจ สอบเขตแปลงที่ดินที่อยู่ติดกับคลองแม่ข่าน้อย พื้นที่ต าบลสันผักหวาน - - 500,000 - - งบพัฒนาจังหวัด ส านกังานเจ้าทา่ภมูิภาค สาขา
เชียงใหม/่ส านกังานที่ดินจังหวดั
เชียงใหม/่ทต.สันผักหวาน

5.3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์แนวเขตคลองแม่ข่าทั้งสองฝ่ังล าน้ า 20,000 20,000 - - - งบอปท. อ าเภอหางดง
อบต.สบแมข่า่

5.4 การตรวจสอบผู้บุกรุกล้ าแนวเขตคลองแม่ข่า 20,000 20,000 - - - งบอปท. อ าเภอหางดง
อบต.สบแมข่า่

5.5 จัดท าหมุดคอนกรีตแสดงแนวเขตคลองแม่ข่าระยะทาง 4,200 เมตร 40,000 40,000 - - - งบอปท. อ าเภอหางดง
อบต.สบแมข่า่

5.6 การสนับสนุนนายช่างรังวัดจิตอาสา เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ - - - - - - ส านักงานที่ดินจงัหวดั
เชยีงใหม่

5.7 การจัดท าแผนที่คลองแม่ข่า (ภาพถ่ายทางอากาศ) - - - - - - มทบ.๓๓/โครงการชลประทาน
เชียงใหม/่ส านกังานที่ดินจังหวดั
เชียงใหม่

ด าเนินการแล้วเสร็จและได้จัดส่งรูปแบบแผนที่ (ร.ว.9) จ านวน 17 ฉบับ ให้อ าเภอหางดงทราบเมื่อวันที่ 20 
ตุลาคม 2560

โครงการส้ารวจ และก้าหนดขอบเขตคลองแม่ข่า
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งบประมาณด้าเนินการ แหล่ง

งบประมาณ
ที่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยด้าเนินงาน

6 0 0 0 0 0

6.1 การแก้ไขปัญหาการรุกคลองแม่ข่า โดยกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อเฝ้าระวังตรวจสอบ และ
แก้ไขปัญหาการบุกรุกคลองแม่ข่า

- - - - - ไม่ใช้งบประมาณ ส านักงานเจา้ท่าภมูภิาค
สาขาเชยีงใหม่

6.2 การแก้ไขปัญหาการรุกคลองแม่ข่า โดยการใช้มาตรการทางกฏหมายและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - - - - - ไม่ใช้งบประมาณ ส านักงานเจา้ท่าภมูภิาค
สาขาเชยีงใหม่

4,080,000 100,630,000 83,892,000 684,000 3,168,000

โครงการแก้ไขปญัหาการล่วงล้้าล้าคลองแม่ข่าและล้าน้้าสาขา
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150,000 63,000,000 405,000,000 100,000,000 310,000,000
1.1 การก่อสร้างระบบรวบรวมน้้าเสียต้ังแต่สถานีสูบน้้าที่ 5 ถนนระแกงถึงสถานีสูบน้้าเสีย

ที่ 6 บริเวณกาดก้อม
- - 85,000,000 - - งบพัฒนา

ภาคเหนือ
กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น(เทศบาลนคร
เชยีงใหม่)

1.2 ก่อสร้างระบบรวบรวมน้้าเสียสองฝ่ังคลองแม่ข่า พร้อมปรับปรับภูมิทัศน์ ๓ แห่ง
- คลองแม่ข่าต้ังแต่ถนนอัษฎาธร ถึงถนนสุขเกษมซอย ๑
- คลองแม่ข่าต้ังแต่สถานีสูบน้้าเสียที่ ๖ ถึงถนนมหิดล
- คลองแม่ข่าต้ังแต่ถนนสุขเกษมซอย ๑ ถึงหมู่บ้านสุขิโต

140,000,000 100,000,000 310,000,000 งบพัฒนา
ภาคเหนือ

กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น(เทศบาลนคร
เชยีงใหม่)

1.3 การก่อสร้างท่อรวบรวมน้้าเสียหน้าโรงพยาบาลตาเซนปีเตอร์ เข้าสู่ท่อรวบรวมน้้าเสีย
เทศบาลนครเชียงใหม่

150,000 - - - - งบอปท. เทศบาลนครเชยีงใหม่

1.4 การก่อสร้างประตูน้้า และท่อรวบรวมน้้าเสียล้าเหมืองร่องกระแจะ - 3,000,000 - - - งบอปท. เทศบาลนครเชยีงใหม่

1.5 การศึกษาส้ารวจข้อมูลเพื่อใช้จัดการน้้าเสียชุมชนลุ่มน้้าแม่ข่า จ.เชียงใหม่ - 20,000,000 20,000,000 - - งบส่วนราชการ องค์การจดัการน้้าเสีย 
เชยีงใหม่

1.6 การปรับปรุงซ่อมแซมท่อรวบรวมน้้าเสียเทศบาลนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 1 แห่ง - 40,000,000 160,000,000 - - งบส่วนราชการ องค์การจดัการน้้าเสีย 
เชยีงใหม่

2 - - 270,000,000 - - งบส่วนราชการ กรมโยธาธกิารและผังเมอืง

3 120,000      -                 420,000      420,000      420,000      
3.1 การเฝูาระวัง ตรวจและบังคับใช้กฏหมายกับแหล่งก้าเนิดมลพิษตามแนวคลองแม่ข่า 420,000       420,000      420,000      งบพัฒนาจังหวัด ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาค 1

3.2 การใช้มาตรการเชิงรุกให้ค้าแนะน้าเทคนิคการบ้าบัดน้้าเสียควบคู่กับการบังคับใช้
กฎหมาย

50,000 - - - - งบส่วนราชการ กรมควบคุมมลพิษร่วมกบั
ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาค 1

3.3 การบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งก้าเนิดมลพิษที่ระบายน้้าทิ้งเกินมาตรฐาน 50,000 - - - - งบส่วนราชการ กรมควบคุมมลพิษร่วมกบั
ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาค 1

3.4 การประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย 20,000 - - - - งบส่วนราชการ กรมควบคุมมลพิษร่วมกบั
ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาค 1

4 5,720,000 2,970,000 19,395,350 26,131,950 1,600,000
4.1 การจัดฝึกอบรมเชิงเทคนิคให้กับแหล่งก้าเนิดมลพิษที่ระบายน้้าทิ้งเกินค่ามาตรฐาน 100,000 - - - - งบส่วนราชการ กรมควบคุมมลพิษร่วมกบั

ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาค 1

4.2 การติดต้ังถังดักไขมัน 300,000 300,000 300,000 - - งบส่วนราชการ องค์การจดัการน้้าเสีย 
เชยีงใหม่

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจัดการน้้าเสีย

โครงการส่งเสริมการบงัคับใช้กฎหมายกับแหล่งก้าเนิดมลพิษตามแนวคลองแม่ข่า

โครงการส่งเสริมการเฝ้าระวังและรักษาคุณภาพน้้าคลองแม่ข่า

1

โครงการก่อสร้างระบบปอ้งกันน้้าท่วมพ้ืนที่ชุมชนเมืองเชียงใหม่ ระยะที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 2 สง่เสริมและพัฒนาคุณภาพน้้า

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณด้าเนินการ

แหล่งงบประมาณ หน่วยด้าเนินงาน
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ที่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณด้าเนินการ
แหล่งงบประมาณ หน่วยด้าเนินงาน

4.3 การทบทวนส้ารวจแหล่งก้าเนิดน้้าเสียลงสู่คลองแม่ข่า 60,000 60,000 60,000 - - งบส่วนราชการ องค์การจดัการน้้าเสีย 
เชยีงใหม่

4.4 โรงแรมสีเขียว - 500,000 500,000 - - งบส่วนราชการ องค์การจดัการน้้าเสีย 
เชยีงใหม่

4.5 การบ้ารุงรักษาและพัฒนาล้าเหมืองสาธารณประโยชน์ภายในเขตเทศบาลเมืองแม่เหียะ 500,000 - - - - งบอปท. เทศบาลเมอืงแมเ่หียะ

4.6 การก่อสร้างรางตัวยูในล้าห้วยช่างเค่ียนต้ังแต่หลังหอพักอัพนอร์ทถึงทางแยกถนนแม่
ขัวมุง

4,000,000 - - - - งบอปท. เทศบาลต้าบลชา้งเผือก

4.7 การปรับปรุงตล่ิงคันคลองชลประทานบริเวณส่ีแยก ปากซอยถนนเจ็ดยอด-ช่างเค่ียน - - - 2,000,000 - งบอปท. เทศบาลต้าบลชา้งเผือก

4.8 การปรับปรุงล้าห้วยช่างเค่ียน (บริเวณข้างโรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้นท์) 500,000 - - - - งบอปท. เทศบาลต้าบลชา้งเผือก

4.9 การส่งเสริมคุณภาพและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมในเขตเทศบาล 60,000 60,000 60,000 60,000 - งบอปท. เทศบาลต้าบลชา้งเผือก

4.10 การเฝูาระวังน้้าทิ้งน้้าเสียจากอาคารและฟื้นฟูแหล่งน้้าสาธารณะ 50,000 50,000 50,000 50,000 - งบอปท. เทศบาลต้าบลชา้งเผือก

4.11 การเฝูาระวังโครงการฟื้นฟูสภาพน้้าเสียทางชีวภาพด้วยบึงประดิษฐ์ 150,000 - - - - งบอปท. เทศบาลต้าบลชา้งเผือก

4.12 การศึกษาความเหมาะสมการจัดการระบบระบายน้้าและบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม
ภายในเทศบาลต้าบลช้างเผือก

- 2,000,000 - - - งบอปท. เทศบาลต้าบลชา้งเผือก

4.13 การจัดซ้ือสายพานล้าเลียงผักตบชวา - - 450,000 - - งบพัฒนาจังหวัด อ้าเภอเมอืงเชยีงใหม่
เทศบาลต้าบลปุาแดด

4.14 การลดความสูญเสียของการเล้ียงปลาในกระชังในแม่น้้า โดยใช้ระบบเตือนภัยล่วงหน้า
โดยชุมชนมีส่วนต่อน้้าเสียคลองแม่ข่า

- - 3,275,350 2,061,950 - งบพัฒนา
ภาคเหนือ

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
(คณะสัตวแพทย์)

4.15 การพัฒนาคลองแม่ข่าด้วย Smart Technology - - 5,500,000 20,960,000 1,100,000 งบพัฒนา
ภาคเหนือ

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
(วทิยาลัยศิลปะ ส่ือและ
เทคโนโลย)ี

4.16 Mae Kha Canal Smart Sensor - - 9,200,000 1,000,000 500,000 งบพัฒนา
ภาคเหนือ

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่

5,990,000 65,970,000 694,815,350 126,551,950 312,020,000รวม
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0 0 278,589,000 31,250,000 750,000

1.1 การปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมคลองแม่ข่า ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่

- - 30,000,000 30,000,000 - งบพัฒนา
ภาคเหนือ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(อบต.ดอนแกว้)

1.2  การปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองแม่ข่าน้อย โดยการปลูกต้นไม้ ดอกไม้บริเวณข้างถนน
เรียบคลองแม่ข่าน้อย ระยะทาง 4,200 ม.

- - 250,000 250,000 250,000 งบพัฒนาจังหวัด อ าเภอหางดง
(อบต.สบแมข่า่)

1.3  การปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองแม่ข่าน้อย โดยการปลูกต้นไม้ ดอกไม้บริเวณข้างถนน
เรียบคลองแม่ข่าน้อย ยาวประมาณ 3,800 ม.

- - 3,800,000 - - งบพัฒนา
ภาคเหนือ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(ทต.สันผักหวาน)

1.4  การศึกษาเพื่อออกแบบ ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมคลองแม่ข่า ในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่

- - 1,500,000 1,000,000 500,000 งบพัฒนา
ภาคเหนือ

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
(คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)

1.5 การก่อสร้างก าแพงกันดินล าเหมืองสา หมู่ที่ 5 บ้านพระนอน , หมู่ที่ 6 บ้านป่า
รวก และหมู่ที่ 10 บ้านพระเจ้านั่งโก๋น ต าบล ดอนแก้ว อ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่

- - 30,755,000 - - งบพัฒนา
ภาคเหนือ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/
กรมโยธาธกิารและผังเมอืง
(อบต.ดอนแกว้)

1.6 การก่อสร้างก าแพงกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็กเรียบคลองแม่ข่าน้อยพื้นที่ต าบลสัน
ผักหวานและต าบลสบแม่ข่า  ก าแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก สูงโดยเฉล่ีย 2.50
 – 2.70 เมตร ยาวประมาณ 8,000 ม.

- - 80,000,000   - - งบพัฒนา
ภาคเหนือ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/
กรมโยธาธกิารและผังเมอืง
(อบต.สบแมข่า่)

1.7 การก่อสร้างก าแพงกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตกเรียบคลองแม่ข่า
น้อย  ก าแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก สูงโดยเฉล่ีย 2.50 – 2.70 ม. ยาว
ประมาณ 3,800 ม.

- - 38,000,000 - - งบพัฒนา
ภาคเหนือ

กรมโยธาธกิารและผังเมอืง/
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(ทต.สันผักหวาน)

1.8 การก่อสร้างก าแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบเสาเข็มรูปตัวไอ ตลอดแนว
คลองแม่ข่าในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลป่าแดด

- - 50,300,000 - - งบพัฒนา
ภาคเหนือ

กรมโยธาธกิารและผังเมอืง/
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(ทต.ป่าแดด)

1.9  การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบริมตล่ิงคลองแม่ข่าน้อย  ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 4,200 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้าง
เฉล่ียข้างละ 0.30 ม.

- - 13,104,000 - - งบพัฒนา
ภาคเหนือ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/
กรมทางหลวงชนบท
(อบต.สบแมข่า่)

### การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบคลองแม่ข่าน้อย ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 3,800 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉล่ีย
ข้างละ 0.30 ม.

- - 9,880,000 - - งบพัฒนา
ภาคเหนือ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมทางหลวงชนบท
(ทต.สันผักหวาน)

### การก่อสร้างสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 10.00 ม. 
จ านวน 2 แห่ง

- - 2,000,000 - - งบพัฒนาจังหวัด อ าเภอหางดง
(ทต.สันผักหวาน)

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 3 สง่เสริมการก าหนดขอบเขตคลองแมข่า่

งบประมาณด าเนินการ
ที่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยด าเนินงานแหล่งงบประมาณ

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมคลองแม่ข่า1
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งบประมาณด าเนินการ

ที่ โครงการ/กิจกรรม หน่วยด าเนินงานแหล่งงบประมาณ

###  การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เรียบคลองแม่ข่าน้อย ระยะทางประมาณ 
3,800 ม.

- - 19,000,000 - - งบพัฒนา
ภาคเหนือ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/
กรมทางหลวงชนบท
(ทต.สันผักหวาน)

2 850,000 1,100,000 1,400,000 1,100,000 1,100,000 งบส่วนราชการ
(61-62)
งบพัฒนา
ภาคเหนือ
(63-65)

กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์

3 185,720,000 342,500,000 206,100,000 47,400,000 39,120,000 งบส่วนราชการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์

186,570,000 343,600,000 486,089,000 79,750,000 40,970,000

โครงการสนับสนุนและศักยภาพชุมชนริมคลองแม่ข่าและคลองสาขา

โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย



65

พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
0 1,655,600 16,995,000 13,900,000 10,585,000

1.1 การจัดหาและพัฒนาแหล่งน้้า กิจกรรมฟื้นฟูและส่งเสริมธรรมาภิบาลแก่ชุมชนบริเวณ
คลองแม่ข่า

- 1,655,600 3,000,000 3,000,000 3,000,000 งบพัฒนาจังหวัด  -ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจงัหวดัเชยีงใหม่
- ส้านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16

1.2 การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมและเฝ้าระวังคลองแม่ข่าและล้าน้้าสาขาอย่างยั่งยืน - - 1,250,000 1,550,000 1,200,000 งบพัฒนาจังหวัด ส้านักงานส่ิงแวดล้อมภาค 1

1.3  การสร้างจิตส้านึกเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาคลองแม่ข่า - - 945,000 - - งบพัฒนาจังหวัด กศน.อ้าเภอเมอืงเชยีงใหม่

1.4  การสร้างเครือข่ายชุมชนเมืองเชียงใหม่ "รักษ์แม่ข่าและล้าน้้าสาขา" - - 7,000,000 3,000,000 - งบพัฒนา
ภาคเหนือ

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
(คณะวจิติรศิลป)์

1.5  การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาล้านนาในการสร้างนวัตกรรมการจัดการคลองแม่ข่าอย่างมี
ส่วนร่วม

- - 2,800,000 3,500,000 2,500,000 งบพัฒนา
ภาคเหนือ

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
(คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร์)

1.6  การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาเพื่อคลองแม่ข่าสวยใส 
กินได้ อยู่ดี มีสุข

- - 2,000,000 2,850,000 3,885,000 งบพัฒนา
ภาคเหนือ

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
(สถาบันวจิยัวทิยาศาสตร์)

1.7  การสร้างความรู้และจิตส้านึกให้กับประชาชน ชุมชนท้องถิ่น ในการดูแลรักษาคลอง
แม่ข่า ให้กับชุมชนที่อยู่ในพื้นที่

- - - - - - มหาวทิยาลัยนอร์ท-เชยีงใหม ่
ร่วมกบัทต.สันผักหวาน

2 0 115,000 115,000 115,000 115,000
2.1  โครงการจิตอาสา "เราท้าความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน

เข้มแข็งประชาชนมีความสุข โดยการพัฒนาคลองแม่ข่าและล้าน้้าสาชา เพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการระบายน้้า และช่วยปรับปรุงภุมิทัศน์บริเวณโดยรอบ เพื่อสนอง
พระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

- 50,000 50,000 50,000 50,000 งบส่วนราชการ
งบอปท.

อ้าเภอหางดง
ทต.สันผักหวาน

2.2  โครงการจิตอาสา "เราท้าความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน
เข้มแข็งประชาชนมีความสุข โดยการพัฒนาคลองแม่ข่าและล้าน้้าสาชา เพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการระบายน้้า และช่วยปรับปรุงภุมิทัศน์บริเวณโดยรอบ เพื่อสนอง
พระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

- 25,000 25,000 25,000 25,000 งบส่วนราชการ
งบอปท.

อ้าเภอหางดง
อบต.สบแมข่า่

2.3  โครงการจิตอาสาคืนความใสให้คลองแม่ข่า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวารางกูร รัชกาลที่ 10

- 40,000 40,000 40,000 40,000 งบส่วนราชการ
งบพัฒนาจังหวัด

ส้านักงานศึกษาธกิารจงัหวดัเชยีงใหม่

หน่วยด าเนินงาน

ประเดน็ยทุธศาสตร์ที่ 4 สง่เสริมกระบวนการมสีว่นร่วมของชมุชนและทุกภาคสว่น ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแมข่า่

งบประมาณด าเนินการ
แหล่งงบประมาณ

โครงการสร้างจิตส านึก และการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชน ในการอนุรักษ์และรักษา
คลองแม่ข่า

โครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า และล าน้ าสาขา

1

ที่ โครงการ/กิจกรรม
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พ.ศ. 2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565
หน่วยด าเนินงาน

งบประมาณด าเนินการ
แหล่งงบประมาณที่ โครงการ/กิจกรรม

671,757 690,000 690,000 720,000 720,000
3.1 สาธิตราชภัฎเชียงใหม่ร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน - 30,000 30,000 60,000 60,000 งบส่วนราชการ

งบพัฒนาจังหวัด
โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยราชภฎั
เชยีงใหม่

3.2 การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน:คลองแม่ข่า 15,200 10,000 10,000 10,000 10,000 งบส่วนราชการ กศน.อ้าเภอเมอืงเชยีงใหม่

3.3 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการแก้ไขปัญหาน้้าเน่าเสียในแม่น้้าล้าคลองตาม
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 งบส่วนราชการ กศน.อ้าเภอเมอืงเชยีงใหม่

3.4 การกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การแก้ไขปัญหาน้้าเน่าเสียในแม่น้้าล้าคลองของ
นักศึกษา กศน.อ้าเภอเมืองเชียงใหม่

156,557 250,000 250,000 250,000 250,000 งบส่วนราชการ กศน.อ้าเภอเมอืงเชยีงใหม่

3.5 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2561

100,000 - - - - งบ อปท. เทศบาลนครเชยีงใหม่

3.6  การศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 
ร่วมกับชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ (โครงการพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาวิชาการ เร่ือง การ
แก้ไขปัญหาน้้าเน่าเสียในแม่น้้าล้าคลอง :กศน.อ้าเภอเมืองเชียงใหม่)

- - - - - - มหาวทิยาลัยนอร์ท-เชยีงใหม ่
ร่วมกบั กศน.อ้าเภอเมอืงเชยีงใหม่

4 - - 331,000 331,000 331,000 งบพัฒนาจังหวัด ส้านักประชาสัมพันธเ์ขต 3

671,757 2,460,600 18,131,000 15,066,000 11,751,000
 โครงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ าคลองแม่ข่า

โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา และการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาและแก้ไขปญัหาคลองแม่ข่า 3
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การบริหารจัดการน้้าต้นทุนและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
กลยุทธ์  1. พัฒนาแหล่งน้้าและปริมาณน้้าต้นทุน เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า 

 2. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้้าให้มีความเหมาะสมตามฤดูกาล  
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาแก้มลิงเพื่อเป็นแหล่งน้้าต้นทุนสนับสนุนคลองแม่ข่าและล้าน้้า
สาขา 

๒.  ความส้าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

       ตามกรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ 
ศ 2560 2564) ที่ให้ความส้าคัญกับการก้าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การ
เปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ ประเทศที่มีรายได้
สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และมุ่งเน้นให้
ภูมิภาคต้องด้าเนินการวิเคราะห์จุดแข็งที่เป็นศักยภาพของพ้ืนที่ที่ต้องส่งเสริม 
พัฒนา เพ่ือส่งต่อการสร้างความเจริญเติบโตในระดับภาค ในการขับเคลื่อน
พัฒนาตามศักยภาพของพ้ืนที่ โดยมีแนวทางการด้าเนินการจัดท้าโครงการใน
ลักษณะบูรณาการ ๓ มิติ  (Function-Agenda-Area) ในรูปแบบห่วงโซ่คุณค่า 
(Value Chain)  
        ส้าหรับทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ มุ่งพัฒนาเพ่ือก้าวไปสู่การเป็นฐาน
การผลิต การเกษตร การฟ้ืนฟูต้นน้้าการพัฒนาแหล่งน้้า เกษตรปลอดภัย การ
รักษาสิ่งแวดล้อมการพัฒนาเมืองที่เป็นศูนย์กลางของภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ส้าหรับคนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้า การ
ลงทุนของภาคเหนือตอนบน สิ่งเหล่านี้จะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน 
การค้าการลงทุน ตลอดจนมีการจัดสรรทรัพยากรมาใช้ประโยชน์สูงสุดส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น มีรายได้เพ่ิม มีฐานะทางสังคม มีการรักษา
ระบบนิเวศทางน้้าให้มีคุณภาพดีมีการพัฒนาแหล่งน้้าตามศักยภาพลุ่มน้้า มีการ
ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการสร้างเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรน้้าได้อย่างยั่งยืนเป็นธรรมสอดคล้องต่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
        การพัฒนาแหล่งน้้าที่สอดคล้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ 
เป็นเรื่องส้าคัญต่อการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ เพ่ือให้มีแหล่งน้้าที่มี
คุณภาพดี สามารถน้ามาใช้ในภาคการผลิตต่างๆ สร้างภูมิทัศน์ที่ดีให้เมืองมีความ
น่าอยู่ จึงได้จัดท้ากรอบแนวคิดการพัฒนาโครงการภายใต้ Unique position ที่
มุ่ง เน้นการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้้ าที่สอดคล้องกับการส่งเสริมพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดเชียงใหม่  ในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า Value Chain 
ต้นทาง กลางทาง  ปลายทาง  ประกอบด้วย 
ต้นทาง 
- เพ่ิมปริมาณแหล่งน้้าต้นทุนในการปัญหาคลองแม่ข่า 
กลางทาง 
- การพัฒนาบริหารจัดการแหล่งน้้าคลองแม่ข่า 
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หัวข้อ รายละเอียด 
ปลายทาง 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้้าเพื่อการเกษตร 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพ่ือปรับปรุงแหล่งน้้าสนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้้าเสียคลองแม่ข่า 
4.  เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความส้าเร็จของโครงการ 
  
 

4.1 มีพ้ืนที่รับผลประโยชน์ 13,500 ไร่ 
4.2 ประชากรได้รับผลประโยชน์ 1,700 ครัวเรือน  เกิดการจ้างแรงงานใน
พ้ืนที่ 308  คน 
4.3 คลองแม่ข่า อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับ 3 สามารถน้ามาใช้เพื่อการเกษตร  

5.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 
  

1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
3) นโยบายส้าคัญของรัฐบาล ข้อ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร 
และการสร้างสมดุลระห่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
4) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
ในระดับพ้ืนที่ด้านการจัดการน้้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
5) ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
6) ยุทธศาสตร์แผนแม่บทคลองแม่ข่า ประเด็นยุทธศาสตร์ที่1 ส่งเสริมการ
บริหารจัดการน้้าอย่างเป็นระบบ 

6.  พื้นที่เป้าหมาย พ้ืนที่จัดท้าแก้มลิง อ.แม่แตง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
7. กิจกรรมหลักของโครงการ   

7.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 

จัดท้าแก้มลิงฝายแม่แตง(ระยะที่2) ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
40,250,000  บาท (สี่สิบลา้นสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาแม่แตง ส้านักงานชลประทานที่ 1  
กรมชลประทาน/กองทัพบก 

7.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
           
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 

 

จัดท้าแก้มลิงกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 พร้อมอาคารประกอบ แห่งที่ 1       
ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
14,500,000  บาท (สิบสี่ลา้นห้าแสนบาทถ้วน) 
โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาแม่แตง ส้านักงานชลประทานที่ 1                   
กรมชลประทาน/กองทัพบก 

7.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
 
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 

จัดท้าแก้มลิงกองพันสัตว์ต่าง พร้อมอาคารประกอบ 
ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
9,500,000  บาท (เก้าล้าห้าแสนบาทถ้วน) 
โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาแม่แตง ส้านักงานชลประทานที่ 1                
กรมชลประทาน/กองทัพบก 

7.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
 

จัดท้าแก้มลิงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมอาคารประกอบ 
ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 

  
 

9,800,000  บาท (เก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) 
โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาแม่แตง ส้านักงานชลประทานที่ 1  
กรมชลประทาน/กองทัพบก 

7.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
 

          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 

จัดท้าแก้มลิงกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 พร้อมอาคารประกอบแห่งที่ 2 
ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
8,500,000  บาท (แปดล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาแม่แตง ส้านักงานชลประทานที่ 1                   
กรมชลประทาน/กองทัพบก 

7.6 กิจกรรมหลักที่ 6 
 

          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 

จัดท้าแก้มลิงหนองเขียวพร้อมอาคารประกอบ  
ต.ช้างเผือก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
18,00,000  บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) 
โครงการชลประทานเชียงใหม่ ส้านักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน/
กองทัพบก 

8. หน่วยงานด้าเนินงาน โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาแม่แตง ส้านักงานชลประทานที่ 1  
โครงการชลประทานเชียงใหม่ 
กรมชลประทาน 
กองทัพบก 

9.ระยะเวลาในการด้าเนินงาน ๑ ตุลาคม ๒๕๖1 – ๓๐ กันยายน ๒๕๖2 
10. งบประมาณ 100,550,000 บาท 
11. ผลผลิต 5.1 มีแหล่งน้้าที่สามารถใช้การได้เพ่ิมข้ึน 2.750 ล้าน ลบ.ม.  

5.2 พ้ืนที่รับผลประโยชน์ 13,500 ไร่   
5.3 มีแหล่งน้้าที่ใช้เป็นแหล่งน้้าต้นทุนในการแก้ไขปัญหาน้้าเสียคลองแม่ข่าของ           
      เมืองเชียงใหม่ 2.750 ลา้นลบ.ม. และประชากรได้รับผลประโยชน์      
      1,700 ครัวเรือน 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome)  

คลองแม่ข่ามีน้้าไหลเวียนตลอดทั้งปี 
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การบริหารจัดการน้้าต้นทุนและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
กลยุทธ์  1. พัฒนาแหล่งน้้าและปริมาณน้้าต้นทุน เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า 

 2. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้้าให้มีความเหมาะสมตามฤดูกาล 
หัวข้อ รายละเอียด 

๑.  ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างประตูระบายน้้าสบแม่ข่า พร้อมโรงสูบน้้าพลังไฟฟ้า 
ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 

๒.  ความส้าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

      ตามกรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ ศ 
2560 2564) ที่ให้ความส้าคัญกับการก้าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยน
ผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ ประเทศที่มีรายได้สูง มีความ
มั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และมุ่งเน้นให้ภูมิภาคต้อง
ด้าเนินการวิเคราะห์จุดแข็งที่เป็นศักยภาพของพ้ืนที่ที่ต้องส่งเสริม พัฒนา เพ่ือส่งต่อ
การสร้างความเจริญเติบโตในระดับภาค ในการขับเคลื่อนพัฒนาตามศักยภาพของ
พ้ืนที่ โดยมีแนวทางการด้าเนินการจัดท้าโครงการในลักษณะบูรณาการ ๓ มิติ 
(Function-Agenda-Area) ในรูปแบบห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  
        ส้าหรับทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ มุ่งพัฒนาเพ่ือก้าวไปสู่การเป็นฐานการ
ผลิต การเกษตร การฟ้ืนฟูต้นน้้าการพัฒนาแหล่งน้้า เกษตรปลอดภัย การรักษา
สิ่งแวดล้อมการพัฒนาเมืองที่เป็นศูนย์กลางของภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส้าหรับคน 
ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนของ
ภาคเหนือตอนบน สิ่งเหล่านี้จะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน การค้า การ
ลงทุน ตลอดจนมีการจัดสรรทรัพยากรมาใช้ประโยชน์สูงสุดส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ของประชาชนดีขึ้น มีรายได้เพ่ิม มีฐานะทางสังคม มีการรักษาระบบนิเวศทางน้้าให้มี
คุณภาพดีมีการพัฒนาแหล่งน้้ าตามศักยภาพลุ่มน้้ า มีการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการสร้างเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่ง
สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้้า ได้อย่างยั่งยืน
เป็นธรรมสอดคล้องต่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
         การพัฒนาแหล่งน้้าที่สอดคล้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ 
เป็นเรื่องส้าคัญต่อการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ เพ่ือให้มีแหล่งน้้าที่มี
คุณภาพดี สามารถน้ามาใช้ในภาคการผลิตต่างๆ สร้างภูมิทัศน์ที่ดีให้เมืองมีความน่า
อยู่ จึงได้จัดท้ากรอบแนวคิดการพัฒนาโครงการภายใต้ Unique position ที่มุ่งเน้น
การจัดหาและพัฒนาแหล่งน้้าที่สอดคล้องกับการส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
ของจังหวัดเชียงใหม่  ในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า Value Chain ต้นทาง กลางทาง  
ปลายทาง  ประกอบด้วย 
ต้นทาง 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้้าของคลองแม่ข่าน้อยออกสู่แม่น้้าปิงที่สบแม่ข่า 

กลางทาง 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้้าในพื้นที่การเกษตรบริเวณต้าบลขุนคง และต้าบล

สบแม่ข่า 
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หัวข้อ รายละเอียด 
ปลายทาง 
- ป้องกันอุทกภัยในพ้ืนที่บริเวณต้าบลขุนคง และต้าบลสบแม่ข่าเมื่อแม่น้้าปิงมีระดับสูง 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการระบายน้้าแม่ข่าน้อยออกสู่แม่น้้าปิงเมื่อแม่น้้าปิงมี
ระดับสูง ลดความเสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ 

4.  เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความส้าเร็จของโครงการ 

4.1 ลดอุทกภัย พื้นที่รับประโยชน์  2,000 ไร่ 
4.2 ไม่เกิดการไหลย้อนเข้าพ้ืนที่ของน้้าในแม่น้้าปิง 
4.3 เกิดการจ้างแรงงานในพื้นท่ี 130 คน 

5. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 
  

1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

3) นโยบายส้าคัญของรัฐบาล ข้อ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร 
และการสร้างสมดุลระห่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

4)  ยุ ทธศาสตร์ การสร้ า งความเข้มแข็ งและยั่ ง ยืน ให้ กับ เศรษฐกิ จ
ภายในประเทศในระดับพ้ืนที่ด้านการจัดการน้้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5) ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

6) ยุทธศาสตร์แผนแม่บทคลองแม่ข่า ประเด็นยุทธศาสตร์ที่1 การบริหาร
จัดการน้้าต้นทุนและบริหารจัดการน้้าอย่างเป็นระบบ 

6.  พ้ืนที่เป้าหมาย ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
7. กิจกรรมหลักของโครงการ   

7.๑ กิจกรรมหลักที่ 1 
 

 งบประมาณ 
    ผู้รับผิดชอบ 
    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

โครงการก่อสร้างประตูระบายน้้าสบแม่ข่า พร้อมโรงสูบน้้าพลังไฟฟ้า 
ต.สบแม่ข่า อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
49,500,000  บาท (สี่สิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาแม่แตง ส้านักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน 
โครงการชลประทานเชียงใหม่ ส้านักงานชลประทานที่ 1 ส้านักงานชลประทานที่ 1 

8. หน่วยงานด้าเนินงาน โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาแม่แตง ส้านักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน 
9. ระยะเวลาในการด้าเนินงาน 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 
10. งบประมาณ 49,500,000 บาท 
11. ผลผลิต (output) ลดอุทกภัยจากน้้าปิงมีระดับสูง เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้้าออกจากพ้ืนที่ 
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

(Outcome) 
ลดอุทกภัยจากน้้าปิงมีระดับสูง เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้้าออกจากพ้ืนที่ 
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1. การบริหารจัดการน้้าต้นทุนและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 
กลยุทธ์  1. พัฒนาแหล่งน้้าและปริมาณน้้าต้นทุน เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า 

 2. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้้าให้มีความเหมาะสมตามฤดูกาล  
 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการผันน้้าสู่คลองแม่ข่าและล้าน้้าสาขา  
๒.  ความส้าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

         ตามกรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ ศ 
2560 2564) ทีใ่ห้ความส้าคัญกับการก้าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง 
และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และมุ่งเน้นให้ภูมิภาคต้องด าเนินการ
วิเคราะห์จุดแข็งที่เป็นศักยภาพของพ้ืนที่ที่ต้องส่งเสริม พัฒนาเพ่ือส่งต่อการสร้างความ
เจริญเติบโตในระดับภาคในการขับเคลื่อนพัฒนาตามศักยภาพของพ้ืนที่ โดยมีแนว
ทางการด าเนินการจัดท าโครงการในลักษณะบูรณาการ ๓ มิติ (Function-Agenda-
Area) ในรูปแบบห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)  
        ส าหรับทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ มุ่งพัฒนาเพ่ือก้าวไปสู่การเป็นฐานการผลิต 
การเกษตร การฟ้ืนฟูต้นน้ าการพัฒนาแหล่งน้ าเกษตรปลอดภัย การรักษาสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาเมืองที่เป็นศูนย์กลางของภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส าหรับคนทุกกลุ่มโดยเฉพาะ
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน ของภาคเหนือตอนบน สิ่งเหล่านี้
จะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน การค้า การลงทุน ตลอดจนมีการจัดสรร
ทรัพยากรมาใช้ประโยชน์สูงสุดส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น มีรายได้เพ่ิม  
มีฐานะทางสังคม มีการรักษาระบบนิเวศทางน้ าให้มีคุณภาพดีมีการพัฒนาแหล่งน้ าตาม
ศักยภาพลุ่มน้ า มีการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมีการ
สร้างเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรน้ า ได้อย่างยั่งยืนเป็นธรรมสอดคล้องต่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 
     การพัฒนาแหล่งน้ าที่สอดคล้องกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศ เป็นเรื่อง
ส าคัญต่อการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ เพ่ือให้ มีแหล่งน้ าที่มีคุณภาพดี 
สามารถน ามาใช้ในภาคการผลิตต่างๆ สร้างภูมิทัศน์ที่ดีให้เมืองมีความน่าอยู่ จึงได้จัดท า
กรอบแนวคิดการพัฒนาโครงการภายใต้  Unique position ที่มุ่งเน้นการจัดหาและ
พัฒนาแหล่งน้ า  ที่สอดคล้องกับการส่งเสริมพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด
เชียงใหม่  ในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า  Value Chain  ต้นทาง  กลางทาง  ปลายทาง  
ประกอบด้วย 
ต้นทาง 
เพ่ิมแหล่งน้ าที่จะช่วยแก้ปัญหาคลองแม่ข่าน้อยโดยใช้น้ าจากคลองส่งน้ าสายใหญ่ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
แม่แตง 
กลางทาง 
การพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ าคลองสายใหญ่แม่แตง-ล าห้วยแม่เหียะ-ล าเหมือง
แม่ข่าน้อย ลดการปิดประตูระบายปลายคลองแม่ข่าเพ่ือน าน้ าแม่ข่าหลวงไปใช้
การเกษตร ลดความเสี่ยงอุทกภัยพ้ืนที่สองฝั่งคลองแม่ข่าหลวงในเขตเมือง 
ปลายทาง 
เพ่ิมปริมาณน้ า และรักษาคุณภาพน้ าในล าห้วยแม่ข่าน้อยเพ่ือการเกษตร และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการระบายน้ าจากคลองแม่ข่าหลวงออกสู่แม่น้ าปิง 

๓.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพ่ือแก้ปัญหาการปิดกั้นล้าน้้าแม่ข่าหลวง เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้้าของล้า
น้้าแม่ข่าหลวงเพ่ือลดความเสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่เมืองเชียงใหม่ 
3.2 เพ่ิมเติมปริมาณน้้าและปรับปรุงคุณภาพน้้าเพ่ือการเกษตรพ้ืนที่ ต้าบลป่าแดด 
ต้าบลสันผักหวาน ต้าบลบ้านแหวน ต้าบลขุนคง และต้าบลสบแม่ข่า 
3.3 รักษาสภาพแวดล้อมและลดผลกระทบชุมชนสองฝั่งคลองแม่ข่าหลวงบริเวณต้าบล
ป่าแดด 

4.  ตัวช้ีวัดความส้าเร็จของ
โครงการ 
  
 

4.1 มีพ้ืนที่รับผลประโยชน์ ต้าบลป่าแดด นา 75 ไร่ สวนล้าไย 120 ไร่ ต้าบลสัน
ผักหวาน นา 180 ไร่ สวนล้าไย 100 ไร่ ต้าบลบ้านแหวน นา 60 ไร่ สวนล้าไย 80 
ไร่ ต้าบลขุนคง นา 210 ไร่ สวนล้าไย 90 ไร่ ต้าบลสบแม่ข่า นา 400 ไร่ สวนล้าไย 
200 ไร่ รวม นา 925 ไร่ สวนล้าไย 590 ไร่ รวมพ้ืนที่การเกษตร 1,515 ไร่ ไดร้ับ
ผลประโยชน ์
4.2 คลองแม่ข่าน้อย อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับ 3 สามารถน้ามาใช้เพ่ือการเกษตร 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
4.3 คลองแม่ข่าหลวงไม่มีการปิดอาคารปลายคลองเพ่ือยกระดับน้้าผันไปใช้เพื่อ
การเกษตรในพื้นที่ดังกล่าวอีก 

5.  ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 
  

1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

3) นโยบายส้าคัญของรัฐบาล ข้อ 9 การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร 
และการสร้างสมดุลระห่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

4) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศใน
ระดับพ้ืนที่ด้านการจัดการน้้าและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

5) ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

6) ยุทธศาสตร์แผนแม่บทคลองแม่ข่า ประเด็นยุทธศาสตร์ที่1 ส่งเสริมการบริหาร
จัดการน้้าอย่างเป็นระบบ 

6. พื้นที่เป้าหมาย ต้าบลดอนแก้ว อ้าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
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หัวข้อ รายละเอียด 
ต้าบลแม่เหียะ อ้าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

7. กิจกรรมหลักของโครงการ   
7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 

    งบประมาณ 
    ผู้รับผิดชอบ 

การผันน้้าสาสู่คลองแม่ข่า เพ่ือใช้เป็นน้้าต้นทุนบรรเทาปัญหาน้้าเสียในคลองแม่ข่า  
จังหวัดเชียงใหม่ 
5,800,000  บาท (ห้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนต้าบลดอนแก้ว) 

7.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
    งบประมาณ 

      ผู้รับผิดชอบ 
      หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง  

ปรับปรุงระบบผันน้้าอาคารทิ้งน้้าแม่เหียะลงสู่คลองแม่ข่าน้อย 
24,000,000  บาท (ยี่สิบสีล่้านบาทถ้วน) 
โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาแม่แตง ส้านักงานชลประทานที่ 1  กรมชลประทาน 
โครงการชลประทานเชียงใหม่ ส้านักงานชลประทานที่1 ส้านักงานชลประทานที่ 1 

8. หน่วยงานด้าเนินงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาแม่แตง ส้านักงานชลประทานที่ 1  กรมชลประทาน 

9. ระยะเวลาในการ
ด้าเนินงาน 

ปี 2563 

10. งบประมาณ ปี 2563  29,800,000 บาท 
11. ผลผลิต/ผลลัพธ์ 1.เพ่ิมประสิทธิภาพการส่งน้้าจากคลองสายใหญ่แม่แตงลงผ่านทางท้ิงน้้าแม่เหียะลงสู่

คลองแม่ข่าน้อย ช่วยให้คุณภาพน้้าในคลองแม่ข่าน้อยมีคุณภาพที่ดีข้ึน 
2.มีน้้าจากคลองส่งน้้าแม่แตง เข้าสู่พื้นที่การเกษตรต้าบลป่าแดด สันผักหวาน บ้าน
แหวน ขุนคง และสบแม่ข่า รวม จ้านวน 1,515  ไร่ 
3.มีแหล่งน้้าในการเจือจางน้้าเสียและสามารถน้าน้้านั้นไปใช้ในการเกษตรได้ 
4.ลดความเสี่ยงการระบายน้้าคลองแม่ข่าหลวงออกสู่แม่น้้าปิงที่ป่าแดด อันเป็นเหตุให้
เกิดอุทกภัยในเขตเมือง 
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แบบสรุปโครงการแบบยอ่ (Project idea) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 ส่งเสริมการบริหารจัดการน้้าอย่างเป็นระบบ 
กลยุทธ์ พัฒนาและปรับปรุงล้าน้้าคลองแม่ข่า และล้าน้้าสาขา 

หัวข้อ รายละเอียด 
1. ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองแม่ข่าและล้าน้้าสาขา   
2. ความส้าคัญของ
โครงการ 

คลองแม่ข่าหรือที่คนเชียงใหม่เรียกว่า “น้้าแม่ข่า” เป็นหนึ่งในไชยมงคลเจ็ด
ประการของการเลือกพ้ืนที่ในการสร้างเมืองเชียงใหม่โดยพญามังราย เมื่อปี พ.ศ. 
1839 หรือ 716 ปีมาแล้วมีความส้าคัญในทางยุทธศาสตร์ในฐานะเป็นคูเมือง
ชั้นนอกของเมืองเชียงใหม่ทางด้านตะวันออกและด้านใต้ ในอดีตได้เอ้ือประโยชน์อย่าง
ใหญ่หลวงในด้านการระบายน้้าจากเขตเมืองสู่แม่น้้าปิง เป็นแหล่งน้้าใช้เ พ่ือ
เกษตรกรรม การอุปโภคบริโภค และการสัญจรทางน้้า เอ้ือต่อวิถีวัฒนธรรมตลอดจน
การด้าเนินชีวิตของชาวเมืองเชียงใหม่มาช้านานน้้าแม่ข่ามีแหล่งต้นน้้ามาจากล้าห้วย
ธรรมชาติหลายสายคลองแม่ข่า เป็นทางน้้าที่ไหลผ่านตัวเมืองทางฝั่งตะวันตกของ
แม่น้้าปิง เป็นทางระบายน้้าหลักที่ใช้รับน้้าฝนและน้้าทิ้งของชุมชนเมือง ไหลบรรจบ
กับน้้าปิงที่บ้านดอนชัย ซึ่งอยู่ทางใต้เขตเทศบาลประมาณ 3 ก.ม. คลองแม่ข่าอยู่ใน
พ้ืนที่รับน้้าทางฝั่งตะวันตกของแม่น้้าปิงท้าให้เกิดสภาวะเสื่อมโทรมทางด้านกายภาพ 
และระบบนิเวศของแหล่งน้้าธรรมชาติไม่ได้รับการดูแลรักษา ล้าน้้าธรรมชาติจึงขาด
หายและไม่มีน้้าไหลผ่านดังเช่นในอดีต ไม่สามารถใช้เป็นเส้นทางระบายน้้าหลาก สร้าง
ความเสียหายและผลกระทบต่อเขตเมืองชั้นในซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจและที่อยู่อาศัย
ส้าคัญ และก่อให้เกิดปัญหาคุณภาพน้้าที่เน่าเสียอย่างรุนแรงเป็นแหล่งมลพิษทางน้้า
และมลทัศน์อยู่กลางเมืองโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่น้้ามีปริมาณน้อย ท้าให้คุณค่า
ทางด้านสุนทรียภาพและประวัติศาสตร์ที่เคยมีอย่างสูงในอดีตได้สูญเสียไปในปัจจุบัน
คนเชียงใหม่ได้เกิดการเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีต ได้เกิดกระแสความตื่นตัว
ความตระหนักและพลังความร่วมมือของคนเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า ทั้งสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานองค์กรต่างๆ ทุกระดับทุกภาคส่วน ที่จะร่วมกันอนุรักษ์ พัฒนาและฟ้ืนฟู
คลองแม่ข่าให้กลับมามีคุณค่าเป็นไชยมงคลและเป็นเอกลักษณ์ของเมืองขึ้นมาใหม่อีก
ครั้งหนึ่ง และที่ส้าคัญเพ่ือแก้ไขและบรรเทาปัญหาต่างๆที่ได้เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น ทั้ง
ด้านน้้าท่วม น้้าเน่าเสีย และมลทัศน์ของเมืองทั้งนี้เพ่ือให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองน่าอยู่
และมีความมั่นคงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมและมีการ
พัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง จังหวัดเชียงใหม่ได้เห็นความส้าคัญในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ
พัฒนาคลองแม่ข่างได้จัดท้าโครงการขุดลอกคลองแม่ข่าและล้าน้้าสาขา เพ่ือแก้ไข
ปัญหาสภาพล้าน้้าตื้นเขิน รวมทั้งวัชพืชต่างๆ ให้น้้าสามารถไหลเวียนได้ตลอด 

3.วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้้า 
2. เพ่ือปรับปรุงพื้นฟูแหล่งน้้าให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักและการระบาย
น้้าดีขึ้น 
3. เพ่ือป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ 
4. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและรายได้จากเกษตรกรรมให้แก่ราษฎรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
5. เพ่ือก้าจัดวัชพืชผักตบชวา 

4.ตัวช้ีวัดความส้าเร็จ ๑. ปริมาณน้้าที่ไหลภายในคลอง 
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ของโครงการ ๒. สภาพล้าน้้าไม่ตื้นเขิน                                                                                                          

5.ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต : ขุดลอกคลองแม่ข่าและล้าน้้าสาขาในเขตพ้ืนที่ต้าบลดอนแก้ว เทศบาลนคร
เชียงใหม่ ต้าบลป่าแดด ต้าบลสบแม่ข่า ต้าบลสันผักหวาน จังหวัดเชียงใหม่  
ผลลัพธ์ :  
1.  ลดปัญหาน้้าท่วมมีการระบายน้้าได้ด ี
2. ราษฎรในพ้ืนที่ต้าบลสบแม่ข่าและหมู่บ้านใกล้เคียง มีน้้าใช้ท้าการเกษตรได้ตลอดปี 
3. ลดปัญหาการสูญเสียพืชผลทางการเกษตร 
4. ก้าจัดวัชพืชผักตบชวา 

6.ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติ  สอดคล้องตามยุทธศาสตร์  ที่  5    ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยการวางระบบการบริหารจัดการน้้าให้มี
ประสิทธิภาพ 
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
เมืองฯ)สอดคล้องตามยุทธศาสตร์  ที่  3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์  ที่  4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน    
๓) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน  1  
สอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ ที่  1  ส่งเสริมการฟื้นฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวม
เพ่ือสร้างสรรค์บรรยากาศท่ีสวยงามมีเสน่ห์ 
๔) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2การปรับปรุงคุณภาพน้้า พัฒนาและปรับปรุงล้าน้้า 

๕) นโยบายส้าคัญ หรือ อื่นๆ ฯลฯ  
ตามนโยบายรัฐบาล ข้อ 6.  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  และตามข้อ  
9.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

7. ระยะเวลา ปีงบประมาณ  2561 – ๒๕๖๕ 
8.กิจกรรมหลักของ
โครงการ 

 

ด้าเนินการขุดลอกคลองแม่ข่าและล้าน้้าสาขา  

   8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 
 
   งบประมาณ 
   ผู้รับผิดชอบ 
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การขุดคลองแม่ข่า (ร่วมกับกองพันพัฒนาภาคที่ 3)  เทศบาลนครเชียงใหม่สนับสนุน
น้้ามันเชื้อเพลิงเพ่ือใช้ในการขุดลอกคลองแม่ข่าช่วงที่  1 ระยะ 5 ,500 เมตร ให้กับ
กองพันพัฒนาภาค  3 
ปี  2561 : 2,000,000  บาท 
เทศบาลนครเชียงใหม่  
ส้านักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

   8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
   งบประมาณ 
   ผู้รับผิดชอบ 

การขุดลอกล้าห้วย /ล้าเหมือง /รางระบายน้้า ภายในเขตเทศบาล 

ปี  2561 : 2,000,000  บาท 
เทศบาลต้าบลช้างเผือก 

   8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
   งบประมาณ 
   ผู้รับผิดชอบ 

การขุดลอกเหมืองสาทุกหมู่บ้าน ต้าบลดอนแก้ว อ้าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
ปี  2563 : 240,000  บาท 
อ้าเภอแม่ริม  (อบต.ต้าบลดอนแก้ว) 



๗๗ 
 

 

   8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
 
 
 
    งบประมาณ 
 
    ผู้รับผิดชอบ 

ด้าเนินการขุดลอกดิน,วัชพืชผกัตบชวาในคลองแม่ข่าน้อย (ล้าเหมืองพญาบ้านสัน) 
พ้ืนที่ต้าบลสันผักหวาน ต้าบลสบแม่ข่า ต้าบลขุนคง ต้าบลหนองแก๋ว  ต้าบลหารแก้ว  
และต้าบลหนองตอง  โดยการขุดลอกหรือก้าจัดวัชพืชในน้้าและบนดินกว้างเฉลี่ย  
3.50 เมตร ลึกประมาณ 0.50 เมตร ยาวประมาณ  4,000  เมตร  
ปี  2563 : 900,000  บาท 
ปี  2565 : 900,000  บาท 
อ้าเภอหางดง (อบต.สบแม่ข่า)    

   8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
 
 
    งบประมาณ 
 
    ผู้รับผิดชอบ 

การขุดลอกดิน,วัชพืชผักตบชวาในคลองแม่ข่าน้อย พื้นที่ต้าบลสันผักหวานและต้าบล
สบแม่ข่าขุดลอกคลองแม่ข่า กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกประมาณ  1.00  เมตร  ยาว
ประมาณ  4,200  เมตร  
ปี  2563 : 2,268,000  บาท 
ปี  2565 : 2,268,000  บาท 
อ้าเภอหางดง (อบต.สบแม่ข่า) 

   8.6 กิจกรรมหลักที่ 6 
 
   งบประมาณ 
 
   ผู้รับผิดชอบ  

การขุดลอกคลองแม่ข่า กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ลึกประมาณ 1.00 เมตร  
ยาวประมาณ  3,800  เมตร  
ปี  2563 : 684,000  บาท 
ปี  2565 : 684,000  บาท 
อ้าเภอหางดง (ทต.สันผักหวาน)  
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ :  ส่งเสริมการบริหารจัดการน้้าอย่างเป็นระบบ 

กลยุทธ์  1. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและการบังคับใช้กฎหมายในการก้าหนดขอบเขตล้าน้้าแม่ข่า 

 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.ชื่อโครงการ ส้ารวจ และก้าหนดขอบเขตคลองแม่ข่า 
2. ความส้าคัญของโครงการ    
    หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากปัจจุบันแนวเขตคลองแม่ข่าตั้งแต่ พ้ืนที่ต้าบลดอนแก้ว อ้าเภอ 
แม่ริม จนถึงพ้ืนที่ต้าบลสบแม่ข่า อ้าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนที่
อยู่ริมฝั่งล้าคลองได้รุกล้้าพ้ืนที่เขตคลองเป็นจ้านวนมาก ประกอบกับบางพ้ืนที่
ยังมิได้มีการส้ารวจสอบเขตแปลงที่ดินราษฎรที่อยู่ติดกับคลองแม่ข่า ซึ่งส่งผล
ยังขาดข้อมูลความชัดเจนในแนวเขตคลองแม่ข่า เพ่ือจักน้าไปเป็นฐานข้อมูลใน
การพัฒนาคลองแม่ข่าและด้าเนินการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือป้องกันการ
บุกรุกพ้ืนที่คลองและเป็นการแก้ไขปัญหาการที่ไม่สามารถเข้าถึงคลองแม่ข่า
และพัฒนาคลองแม่ข่าในมิติต่างๆ ลดผลกระทบหรือข้อพิพาทในการก่อสร้าง
หรือพัฒนาเข้าไปในที่ของราษฎรอีกประการหนึ่งด้วย ดังนั้น จึงได้จัดท้า
โครงการส้ารวจ และก้าหนดขอบเขตคลองแม่ข่า เพ่ือส ารวจสอบเขตแปลง
ที่ดินให้มีความชัดเจน เพ่ือรองรับการพัฒนาคลองในมิติต่างๆ และลดการ
ขัดแย้งในการพัฒนาคลองกับราษฎรที่อยู่อาศัยริมคลอง 

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อทราบแนวเขตคลองแม่ข่า 
2. เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาและก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตคลอง    
แม่ข่า 
3. ลดผลกระทบหรือข้อพิพาทในการก่อสร้างหรือพัฒนาเข้าไปในที่ของราษฎร 

4. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
ความส้าเร็จของโครงการ 

ทราบแนวเขตคลองท่ีชัดเจน 

5. ความเชื่อมโยงกับประเด็น
การ 
    พัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
และทิศทางการพัฒนาภาค 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติ   
ยุทธศาสตร์ที่  5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  โดยการวางระบบการบริหารจัดการน้้าให้มีประสิทธิภาพ 
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาค เมืองฯ)  
- ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน    
๓) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน  1  
ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่  1  ส่งเสริมการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แบบองค์รวมเพ่ือ
สร้างสรรค์บรรยากาศท่ีสวยงามมีเสน่ห์ 
๔) ยุทธศาสตร์จังหวัด  
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่  4 การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยี  และนวัตกรรม 
๕) นโยบายส้าคัญ หรือ อื่นๆ ฯลฯ  
ตามนโยบายรัฐบาล ข้อ 6.  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  และ
ตามข้อ  9.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

6. พื้นที่เป้าหมาย คลองแม่ข่า ตั้งแต่ต้าบลดอนแก้ว อ้าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ถึงต้าบลสบ
แม่ข่า อ้าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  

7. กิจกรรมหลักของโครงการ  
7.1 กิจกรรมหลักท่ี 1 
 
งบประมาณ  
หน่วยงานรับผิดชอบ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การส้ารวจ สอบเขตแปลงที่ดินที่อยู่ติดกับคลองแม่ข่าน้อย พื้นที่ต้าบลสัน
ผักหวานและต้าบลสบแม่ข่า 
-  
ส้านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ และส้านักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที ่

7.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
 
งบประมาณ  
หน่วยงานรับผิดชอบ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การส้ารวจ สอบเขตแปลงที่ดินที่อยู่ติดกับคลองแม่ข่าน้อย พื้นที่ต้าบลสัน
ผักหวาน 
ปี 2563  500,000 บาท 
ส้านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ และส้านักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที ่

7.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
งบประมาณ  
 
หน่วยงานรับผิดชอบ  

กิจกรรมประชาสัมพันธ์แนวเขตคลองแม่ข่าทั้งสองฝั่งล้าน้้า 
ปี 2561  20,000 บาท 
ปี 2562  20,000 บาท 
อ้าเภอหางดง และอบต.สบแม่ข่า 

7.4 กิจกรรมหลักท่ี 4 
งบประมาณ  
 
หน่วยงานรับผิดชอบ  

การตรวจสอบผู้บุกรุกล้้าแนวเขตคลองแม่ข่า 
ปี 2561  20,000 บาท 
ปี 2562  20,000 บาท 
อ้าเภอหางดง และอบต.สบแม่ข่า 

7.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 
งบประมาณ  
 
หน่วยงานรับผิดชอบ  

จัดท้าหมุดคอนกรีตแสดงแนวเขตคลองแม่ข่าระยะทาง 4,200 เมตร  
ปี 2561  40,000 บาท 
ปี 2562  40,000 บาท 
อ้าเภอหางดง และอบต.สบแม่ข่า 

7.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 
 
งบประมาณ  
หน่วยงานรับผิดชอบ  

การสนับสนุนนายช่างรังวัดจิตอาสา เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า 
จังหวัดเชียงใหม่ 
- 
ส้านักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
 

7.7 กิจกรรมหลักท่ี 7 
งบประมาณ  
หน่วยงานรับผิดชอบ  

การจัดท้าแผนที่คลองแม่ข่า (ภาพถ่ายทางอากาศ) 
- 
มทบ.๓๓/โครงการชลประทานเชียงใหม่/ส้านักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
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8. หน่วยงานด้าเนินงาน ส้านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่  
ส้านักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ 
อ้าเภอหางดง 
อบต.สบแม่ข่า 
ทต.สันผักหวาน 
มทบ.๓๓ 
โครงการชลประทานเชียงใหม่ 

9. ระยะเวลาในการด้าเนินงาน ปี 2561 - 2565  
10. งบประมาณ 660,000 บาท 
11. ผลิต(output) ส้ารวจ สอบเขตแปลงที่ดินที่อยู่ติดกับคลองแม่ข่า ตั้งแต่ต้าบลดอนแก้ว อ้าเภอ

แม่ริม จนถึงต้าบลสบแม่ข่า อ้าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
      (Outcome) 

ได้ข้อมูลส้ารวจ สอบเขตแปลงที่ดินที่อยู่ติดกับคลองแม่ข่าที่ชัดเจน ตั้งแต่ต้าบล
ดอนแก้ว อ้าเภอแม่ริม จนถึงต้าบลสบแม่ข่า อ้าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
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 แบบสรุปโครงการแบบยอ่ (Project Idea)  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้้าอย่างเป็นระบบ 
กลยุทธ์   1. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและการบังคับใช้กฎหมายในการก้าหนดขอบเขตล้าน ้าแม่ข่า 
   

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.  ชื่อโครงการ โครงการแก้ไขปัญหาการการล่วงล ้าล้าคลองแม่ข่าและล้าน ้าสาขา 
2. ความส้าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

จากการที่มีการขยายตัวของชุมชน และการอพยพย้ายถิ่นของชาวไทย
และชาวต่างชาติเข้ามาในพื นที่มากขึ น ส่งผลให้ต้องมีสิ่งปลูกสร้าง 
บ้านเรือน อาคาร ที่พักอาศัย เพ่ิมมากขึ น ท้าให้มีการล่วงล ้าน ้าแม่ข่า
ทั งนี การล่วงล ้าล้าน ้าแม่ข่าส่งผลให้มีการปิดกั นทางน ้า ท้าให้มีการ
เปลี่ยนทิศทางการไหลของน ้า และส่งผลให้เกิดปัญหาน ้าท่วม ปัญหา
ภัยแล้ง และปัญหาน ้าเน่าเสีย การแก้ไขปัญหาการล่วงล ้าล้าน ้าแม่ข่า
จึงมีความส้าคัญและจ้าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อแก้ไขปัญหาการล่วงล ้าล้าคลองแม่ข่าและล้าน ้าสาขา 
2. เพื่อเป็นการก้าหนดมาตรการทางกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ใน
การใช้ประโยชน์น ้าแม่ข่า และพื นที่ริมฝั่งน ้า และมีผลบังคับใช้ได้จริง
ในระยะยาว 
๓. เพ่ือให้มีระบบการบริหารจัดการเก่ียวกับการล่วงล ้าล้าคลองแม่ข่า
และล้าน ้าสาขา 

4. เป้าหมายและตัวชี้วัดความส้าเร็จ 
    ของโครงการ 

จ้านวนผู้ล่วงล ้าล้าน ้าและครอบครองที่ดินเกินหลักฐานทางที่ดินลดลง 
จ้านวน 146 ราย 

5. ความเชื่อมโยงกับประเด็นการ   
    พัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ 
    ทิศทางการพัฒนาภาค 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (ดา้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน) 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 - 
2564 (ยุทธศาสตร์ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ) 

6.  พื้นที่เป้าหมาย  บริเวณริมคลองแม่ข่าตั งแต่ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม - ต.สบข่า อ.หางดง 
จ.เชียงใหม่ 

7.  กิจกรรมหลัก  
7.1 กิจกรรมหลักที่ 1  
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การแก้ไขปัญหาการรุกคลองแม่ข่า โดยกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือเฝ้า
ระวัง ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาการรุกคลองแม่ข่า 
- 
ส้านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ 
ชุมชน/องค์กรชุมชน, องค์กรพัฒนาเอกชน, หน่วยงานท้องถิ่น (อปท.), 
หน่วยงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง (มทบ.33, สนง.ที่ดิน, สนง.เจ้าท่า, 
กรมศิลปากร, กรมธนารักษ์ ฯลฯ) 
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7.2 กิจกรรมหลักที่ 2  
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การแก้ไขปัญหาการรุกคลองแม่ข่า โดยใช้มาตรการทางกฎหมายและ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- 
ส้านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ 
ชุมชน/องค์กรชุมชน, องค์กรพัฒนาเอกชน, หน่วยงานท้องถิ่น (อปท.), 
หน่วยงานตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง (มทบ.33, สนง.ที่ดิน, สนง.เจ้าท่า, 
กรมศิลปากร, กรมธนารักษ์ ฯลฯ) 

8.  หน่วยงานด้าเนินงาน ส้านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ 
9.  ระยะเวลาในการด้าเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
10.  งบประมาณ  ไม่ใช้งบประมาณ 
11.  ผลผลิต (output) ไม่มีผู้ล่วงล ้าล้าน ้าและครอบครองที่ดินเกินหลักฐานทางที่ดิน 
๑2.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

1. ไม่มีการล่วงล ้าล้าน ้าและครอบครองที่ดินเกินหลักฐานทางที่ดิน 
2. การมีจิตส้านึกร่วมกันของชุมชน 
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แบบสรุปโครงการอย่างย่อ (Project idea) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 : การพัฒนาคุณภาพน้้า 
กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมมาตรการการป้องกันการปล่อยน้้าเสียลงสู่คลองแม่ข่าและล้าน้้าสาขา  
  2. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลจากครัวเรือนและสถานประกอบการ 
 3. ส่งเสริมและให้ความรู้การจัดการน้้าเสียแก่แหล่งก้าเนิดมลพิษ/ครัวเรือนให้รักษาน้้าไม่เกินค่า  

    มาตรฐานและการปฏิบัติตามกฎหมาย 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ  โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจัดการน้้าเสีย 
2. ความส้าคัญของ

โครงการหลักการและ
เหตุผล 

         คลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ เกิดจากล้าห้วย 4 ล้าห้วย ได้แก่ ล้าห้วย    
แม่หยวก ล้าห้วยขัวมุง ล้าห้วยช่างเคี่ยน และล้าห้วยแก้วมีความยาวประมาณ 26 
กิโลเมตร ต้นคลองแม่ข่าเริ่มจากถนนวงแหวน 700 ปี (บริเวณหมู่บ้านสุขิโต)  
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่และไปสิ้นสุดที่จุดเชื่อมต่อกับแม่น้้าปิงบริเวณหมู่ที่ 3 
บ้านสบแม่ข่า อ้าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่การปกครองของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลสบแม่ข่า อ้าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันคลอง
แม่ข่ามีสภาพเน่าเหม็นถูกรุกล้้า  เป็นรางรับน้้าเสียที่ถูกปล่อยมาจากหลายแหล่ง
ทั้งสถานประกอบการต่างๆ บ้านเรือนประชาชนและตลาดสด โดยการปล่อยน้้า
เสียจากแหล่งชุมชน ลงสู่คลองแม่ข่าอย่างต่อเนื่องและไม่มีการบ้าบัดอย่างถูกต้อง
ก่อนปล่อยลงสู่คลองหรือคลองสาขา ท้าให้คลองแม่ข่าต้องรองรับความสกปรก
และปนเปื้อนมลพิษทางน้้าในปริมาณที่สูงขึ้นโดยตลอดเป็นเหตุให้ประชาชน
โดยรอบคลองไม่สามารถน้าน้้าไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนได้ 
          ปัญหาน้้าเสียในคลองแม่ข่า เกิดจากการขยายตัวของชุมชนเมืองอย่าง
รวดเร็ว มีการระบายน้้าเสียจากแหล่งชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณริมคลองแม่ข่าในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ที่มีการจัดการน้้าเสียไม่มีประสิทธิภาพ เทศบาลต้าบล
ช้างเผือก เทศบาลต้าบลสุเทพ เทศบาลต้าบลป่าแดด ซึ่งระบายน้้าเสียที่ยังไม่มี
การบ้าบัดลงสู่คลองแม่ข่าโดยตรง รวมถึงแหล่งชุมชนจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนอกแนวคลองแม่ข่า ที่ระบายน้้าเสียลงแหล่งน้้าสาขาและไหลลงสู่คลอง
แม่ข่า  พบว่าส่วนใหญ่การบ้าบัดน้้าเสียไม่มีประสิทธิภาพโดยมีค่าน้้าทิ้งไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานที่กฎหมายก้าหนด โดยผลการตรวจสอบคุณภาพน้้าในคลองแม่ข่า 
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี 2560 พบว่า คุณภาพน้้าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม
มากไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน้้าผิวดินประเภทที่ 4 โดยพารามิเตอร์ที่เป็น
ปัญหา ได้แก่ ค่าออกซิเจนละลายน้้า(DO)มีค่าระหว่าง 0.17-3.1 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี(BOD) มีค่าระหว่าง 4.58-8.39 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ค่าแบคที่เรียนกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) มีค่าระหว่าง 9,200-
>160,000MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร รวมถึงค่าแอมโมเนีย (NH3) มีค่าระหว่าง 
7.12-21.70 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งบ่งชี้ถึงการระบายน้้าเสียจากแหล่งชุมชนลงสู่
คลองแม่ข่า ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการปล่อยน้้าเสียลงสู่คลองแม่ข่าและ
ล้าน้้าสาขา จึงได้จัดท้าโครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจัดการน้้าเสีย เพ่ือเป็น
การปรับปรุงและก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียตลอดสองฝั่งคลองแม่ข่าให้สามารถใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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หัวข้อ รายละเอียด 
3. วัตถุประสงค์ของ

โครงการ 
1. เพ่ือก่อสร้างและปรับปรุงระบบรวบรวมน้้าเสียบริเวณคลองแม่ข่า  
2. เพื่อศึกษาส้ารวจข้อมูลเพื่อใช้จัดการน้้าเสียชุมชนลุ่มน้้าแม่ข่า 

4. ตัวช้ีวัดความส้าเร็จ
ของโครงการ 

1. ก่อสร้างระบบรวบรวมน้้าเสีย ระยะทางรวม 6,350 บาท 
2. มีระบบบ้าบัดน้้าเสียที่สามารถด้าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
- ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  
- ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
แผนพฒันาจังหวัดเชียงใหม่  
- ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

6. พื้นที่เป้าหมาย ตลอดแนวคลองแม่ข่า 
7. กิจกรรมหลัก  
๗.๑ กิจกรรมหลักท่ี 1 
 
    งบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบ 

การก่อสร้างระบบรวบรวมน้้าเสียตั้งแต่สถานีสูบน้้าที่ 5 ถนนระแกงถึงสถานีสูบ
น้้าเสีย ที่ 6 บริเวณกาดก้อม 
ปี 2563  85,000,000 บาท 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนครเชียงใหม่) 

๗.๒ กิจกรรมหลักท่ี ๒ 
 
 
 
 
    งบประมาณ  
 
 
    ผู้รับผิดชอบ  

ก่อสร้างระบบรวบรวมน้้าเสียสองฝั่งคลองแม่ข่า พร้อมปรับปรับภูมิทัศน์ ๓ 
แห่ง 
- คลองแม่ข่าตั้งแต่ถนนอัษฎาธร ถึงถนนสุขเกษมซอย ๑ 
- คลองแม่ข่าตั้งแต่สถานีสูบน้้าเสียที่ ๖ ถึงถนนมหิดล 
- คลองแม่ข่าตั้งแต่ถนนสุขเกษมซอย ๑ ถึงหมู่บ้านสุขิโต 
ปี 2563  140,000,000 บาท 
ปี 2564  100,000,000 บาท 
ปี 2565  310,000,000 บาท 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนครเชียงใหม่) 

๗.๓ กิจกรรมหลักท่ี ๓ 
 
    งบประมาณ  
    ผู้รับผิดชอบ  

การก่อสร้างท่อรวบรวมน้้าเสียหน้าโรงพยาบาลตาเซนปีเตอร์ เข้าสู่ท่อรวบรวม
น้้าเสียเทศบาลนครเชียงใหม่ 
ปี 2561  150,๐๐๐ บาท 
เทศบาลนครเชียงใหม ่

๗.๔ กิจกรรมหลักท่ี ๔ 
    งบประมาณ  
    ผู้รับผิดชอบ  

การก่อสร้างประตูน้้า และท่อรวบรวมน้้าเสียล้าเหมืองร่องกระแจะ 
3,00๐,๐๐๐ บาท 
เทศบาลนครเชียงใหม ่
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หัวข้อ รายละเอียด 
๗.5 กิจกรรมหลักท่ี 5 
    งบประมาณ  
 
    ผู้รับผิดชอบ  

การศึกษาส้ารวจข้อมูลเพื่อใช้จัดการน้้าเสียชุมชนลุ่มน้้าแม่ข่า จ.เชียงใหม่ 
ปี 2562  20,00๐,๐๐๐ บาท 
ปี 2563  20,00๐,๐๐๐ บาท 
องค์การจัดการน้้าเสีย เชียงใหม่ 

๗.6 กิจกรรมหลักท่ี 6 
 
    งบประมาณ  
 
    ผู้รับผิดชอบ  

การปรับปรุงซ่อมแซมท่อรวบรวมน้้าเสียเทศบาลนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 1 
แห่ง 
ปี 2562  40,000,000 บาท 
ปี 2563  160,000,000 บาท 
องค์การจัดการน้้าเสีย เชียงใหม่ 

8. หน่วยงานด้าเนินงาน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น /เทศบาลนครเชียงใหม่/องค์กรจัดการน้้าเสีย
เชียงใหม่ 

9. ระยะเวลาในการ
ด้าเนินการ 

ปีงบประมาณ 256๑ - 2565 

10. งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบประมาณ 150,๐๐๐  บาท  
พ.ศ. 2562 งบประมาณ 63,000,๐๐๐ บาท   
พ.ศ. 2563 งบประมาณ ๔05,๐๐๐,000 บาท   
พ.ศ. 2564 งบประมาณ 10๐,๐๐๐,000 บาท   
พ.ศ. 2565 งบประมาณ 31๐,๐๐๐,000 บาท   

11. ผลผลิต(output) 1. ก่อสร้างระบบรวบรวมน้้าเสีย ระยะทางรวม 6,350 บาท 
2. มีระบบบ้าบัดน้้าเสียที่สามารถด้าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(outcome) 

๑. คุณภาพน้้าคลองแม่ข่าดีขึ้น 
๒. คลองแม่ข่าสามารถน้าไปใช้ประโยชน์อื่นได้ 
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์  :  การพัฒนาคุณภาพน้้า 

กลยุทธ์  :  ส่งเสริมมาตรการป้องกันการปล่อยน้้าเสียลงสู่คลองแม่ข่าและล้าน้้าสาขา 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้้าท่วมพ้ืนที่ชุมชนเมืองเชียงใหม่ ระยะที่  2 

จังหวัดเชียงใหม่ 
2. ความส้าคัญของโครงการ    
    หลักการและเหตุผล 

เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการระยะที่ 1 ซึ่งการท้างานของระบบยังไม่
สมบูรณ์ การด้าเนินโครงการระยะที่ 2 จะส่งผลให้ระบบมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการป้องกันน้้าท่วมพ้ืนที่ชุมชนเมืองเชียงใหม่ได้ดียิ่งขึ้น 
รวมทั้งสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายน้้าลงสู่แม่น้้าปิงให้รวดเร็ว
ขึ้น      

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อป้องกันน้้าท่วมพ้ืนที่ชุมชนเมืองเชียงใหม่                                                   
2. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายน้้าลงสู่แม่น้้าปิงให้รวดเร็วขึ้น                              
3. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิด
อุทกภัยในช่วงที่ฝนตกหนักในพ้ืนที่ ลดปัญหาน้้าเสียลงในคลองแม่ข่าก่อน
เข้าเมือง 
4. เพื่อไม่ให้น้้าเสียจากเทศบาลต้าบลช้างเผือกไหลลงสู่คลองแม่ข่า 

4. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
ความส้าเร็จของโครงการ 

1. ลดปัญหาการเกิดน้้าท่วมพ้ืนที่ชุมชนเมืองเชียงใหม ่
2. ลดปัญหาน้้าเสียจากเทศบาลต้าบลช้างเผือกไม่ให้ไหลลงสู่คลองแม่ข่า 

5. ความเชื่อมโยงกับประเด็นการ 
    พัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
และทิศทางการพัฒนาภาค 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติ   
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  โดยการวางระบบการบริหารจัดการน้้าให้มีประสิทธิภาพ 
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  (ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค เมืองฯ) 
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืนและยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน    
๓) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน  1  
ยุทธศาสตร์ที ่4 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๔) ยุทธศาสตร์จังหวัด  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยี  และนวัตกรรม 
๕) นโยบายส้าคัญ หรือ อื่นๆ ฯลฯ  
ตามนโยบายรัฐบาล ข้อ 6.  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
และตามข้อ  9.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
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6. พื้นที่เป้าหมาย ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ถึงแม่น้้าปิงข้างสะพานป่าตัน เขตอ้าเภอเมืองเชียงใหม่ 
7. กิจกรรมหลักของโครงการ 
 
งบประมาณ  
หน่วยงานรับผิดชอบ  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ก่อสร้างระบบป้องกันน้้าท่วมต่อจากโครงการเดิม บริเวณถนนซุปเปอร์
ไฮเวย์ถึงแม่น้้าปิงข้างสะพานป่าตัน เขตอ้าเภอเมืองเชียงใหม่ 
270,000,000 บาท 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ส้านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ / อปท.เขตพ้ืนที่ด้าเนิน
โครงการ 

8. หน่วยงานด้าเนินงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง 
9. ระยะเวลาในการด้าเนินงาน ปี 2563 
10. งบประมาณ 270,000,000 บาท 
11. ผลิต(output) ระบบป้องกันน้้าท่วมต่อจากโครงการเดิม บริเวณถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ถึง

แม่น้้าปิงข้างสะพานป่าตัน เขตอ้าเภอเมืองเชียงใหม่ 
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
      (Outcome) 

1. สามารถป้องกันน้้าท่วมพ้ืนที่ชุมชนเมืองเชียงใหม่                                                   
2. สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายน้้าลงสู่แม่น้้าปิงให้รวดเร็วขึ้น                              
3. บรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัย
ในช่วงที่ฝนตกหนักในพ้ืนที่ ลดปัญหาน้้าเสียลงในคลองแม่ข่าก่อนเข้าเมือง 
4. สามารถไม่ให้น้้าเสียจากเทศบาลต้าบลช้างเผือกไหลลงสู่คลองแม่ข่า 
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แบบสรุปโครงการอย่างย่อ (Project idea) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 : การพัฒนาคุณภาพน้้า 
กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมมาตรการการป้องกันการปล่อยน้้าเสียลงสู่คลองแม่ข่าและล้าน้้าสาขา  
  2. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลจากครัวเรือนและสถานประกอบการ 
 3. ส่งเสริมและให้ความรู้การจัดการน้้าเสียแก่แหล่งก้าเนิดมลพิษ/ครัวเรือนให้รักษาน้้าไม่เกินค่า  

    มาตรฐานและการปฏิบัติตามกฎหมาย 
หัวข้อ รายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งก้าเนิดมลพิษตามแนวคลองแม่ข่า 
2. ความส้าคัญของ

โครงการหลักการและ
เหตุผล 

         คลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ เกิดจากล้าห้วย 4 ล้าห้วย ได้แก่ ล้าห้วย    
แม่หยวก ล้าห้วยขัวมุง ล้าห้วยช้างเคี่ยน และล้าห้วยแก้วมีความยาวประมาณ 26 
กิโลเมตร ต้นคลองแม่ข่าเริ่มจากถนนวงแหวน 700 ปี (บริเวณหมู่บ้านสุขิโต)  
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่และไปสิ้นสุดที่จุดเชื่อมต่อกับแม่น้้าปิงบริเวณหมู่ที่ 3 
บ้านสบแม่ข่า อ้าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่การปกครองของ
องค์การบริหารส่วนต้าบลสบแม่ข่า อ้าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันคลอง
แม่ข่ามีสภาพเน่าเหม็นถูกรุกล้้า  เป็นรางรับน้้าเสียที่ถูกปล่อยมาจากหลายแหล่ง
ทั้งสถานประกอบการต่างๆ บ้านเรือนประชาชนและตลาดสด โดยการปล่อยน้้า
เสียจากแหล่งชุมชน ลงสู่คลองแม่ข่าอย่างต่อเนื่องและไม่มีการบ้าบัดอย่างถูกต้อง
ก่อนปล่อยลงสู่คลองหรือคลองสาขา ท้าให้คลองแม่ข่าต้องรองรับความสกปรก
และปนเปื้อนมลพิษทางน้้าในปริมาณที่สูงขึ้นโดยตลอดเป็นเหตุให้ประชาชน
โดยรอบคลองไม่สามารถน้าน้้าไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนได้ 
          ปัญหาน้้าเสียในคลองแม่ข่า เกิดจากการขยายตัวของชุมชนเมืองอย่าง
รวดเร็ว มีการระบายน้้าเสียจากแหล่งชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณริมคลองแม่ข่าในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ที่มีการจัดการน้้าเสียไม่มีประสิทธิภาพ เทศบาลต้าบล
ช้างเผือก เทศบาลต้าบลสุเทพ เทศบาลต้าบลป่าแดด ซึ่งระบายน้้าเสียที่ยังไม่มี
การบ้าบัดลงสู่คลองแม่ข่าโดยตรง รวมถึงแหล่งชุมชนจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนอกแนวคลองแม่ข่า ที่ระบายน้้าเสียลงแหล่งน้้าสาขาและไหลลงสู่คลอง
แม่ข่า  พบว่าส่วนใหญ่การบ้าบัดน้้าเสียไม่มีประสิทธิภาพโดยมีค่าน้้าทิ้งไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานที่กฎหมายก้าหนด โดยผลการตรวจสอบคุณภาพน้้าในคลองแม่ข่า 
จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี 2560 พบว่า คุณภาพน้้าโดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม
มากไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน้้าผิวดินประเภทที่ 4 โดยพารามิเตอร์ที่เป็น
ปัญหา ได้แก่ ค่าออกซิเจนละลายน้้า(DO)มีค่าระหว่าง 0.17-3.1 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี(BOD) มีค่าระหว่าง 4.58-8.39 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ค่าแบคที่เรียนกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) มีค่าระหว่าง 9,200-
>160,000MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร รวมถึงค่าแอมโมเนีย (NH3) มีค่าระหว่าง 
7.12-21.70 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งบ่งชี้ถึงการระบายน้้าเสียจากแหล่งชุมชนลงสู่
คลองแม่ข่า ดังนั้น เพ่ือเป็นการป้องกันการปล่อยน้้าเสียลงสู่คลองแม่ข่าและล้าน้้า
สาขา จึงได้จัดท้าโครงการส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งก้าเนิดมลพิษ 
ตามแนวคลองแม่ข่ า เ พ่ือเป็นการส่ง เสริมและให้ค วามรู้  ตลอดจนการ
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หัวข้อ รายละเอียด 
ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการและประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
คุณภาพน้้าในคลอง 

3. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1). เพ่ือตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งก้าเนิดมลพิษตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ.2535 บริเวณ
คลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ 
2). เพ่ือฟ้ืนฟูและปรับปรุงคุณภาพน้้าในคลองแม่ข่าให้สะอาด น้้าไม่ด้า เน่าเสีย ไม่
มีสิ่งปฏิกูล และมีคุณภาพน้้าตามค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายก้าหนด 

4. ตัวช้ีวัดความส้าเร็จ
ของโครงการ 

1.เชิงปริมาณ แหล่งก้าเนิดมลพิษเป้าหมายได้รับการตรวจและบังคับใช้กฎหมาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 
2.เชิงคุณภาพ แหล่งก้าเนิดมลพิษปฏิบัติตามกฎหมาย (ปล่อยน้้าเสียที่มีคุณภาพ
น้้าตามค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายก้าหนด)ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40  

5. ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ 

โดยมีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ใน
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ อนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็น
การพัฒนาที่ ๔ การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

6. พื้นที่เป้าหมาย ตลอดแนวคลองแม่ข่า 
7. กิจกรรมหลัก  
๗.๑กิจกรรมหลักท่ี 1 

 
 
 
 

การเฝ้าระวัง ตรวจและบังคับใช้กฏหมายกับแหล่งก้าเนิดมลพิษตามแนวคลอง
แม่ข่า 
1.1 ตรวจและบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งก้าเนิดมลพิษและตรวจติดตาม          
การด้าเนินงานตามค้าสั่งทางการปกครองปีละ 1 ครั้ง 50แหล่งต่อปี 
 -พ.ศ. 2563 งบประมาณ ๒๕๐,000 บาท 
- พ.ศ. 2564 งบประมาณ ๒๕๐,000 บาท 
พ.-ศ. 2565 งบประมาณ ๒๕๐,000 บาท 
1.2 ตรวจสอบคุณภาพน้้าคลองแม่ข่าปีละ 1 ครั้ง 11 จุด 
พ.ศ. 2563/๕0,000 บาท 
พ.ศ. 2564/๕0,000 บาท 
พ.ศ. 256๕/๕0,000 บาท 
1.๓ การประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย และเทคนิคในการ
บ้าบัดน้้าเสีย ผ่านช่องทางต่างๆเช่น นิทรรศการ  สื่อวิทยุ  สื่อโทรทัศน์ สื่อ
ออนไลน์ 
- พ.ศ. 256๓ งบประมาณ 20,000 บาท 
- พ.ศ. 256๔ งบประมาณ 20,000 บาท 
- พ.ศ. 256๕ งบประมาณ 20,000 บาท 
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หัวข้อ รายละเอียด 
ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 

๗.๒ กิจกรรมหลักท่ี ๒ 
 
    งบประมาณ  
    ผู้รับผิดชอบ  

การใช้มาตรการเชิงรุกให้ค้าแนะน้าเทคนิคการบ้าบัดน้้าเสียควบคู่กับการบังคับ
ใช้กฎหมาย 
๕๐,๐๐๐ บาท 
ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 

๗.๓ กิจกรรมหลักท่ี ๓ 
    งบประมาณ  
    ผู้รับผิดชอบ  

การบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งก้าเนิดมลพิษท่ีระบายน้้าทิ้งเกินมาตรฐาน 
๕๐,๐๐๐ บาท 
ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 

๗.๔ กิจกรรมหลักท่ี ๔ 
    งบประมาณ  
    ผู้รับผิดชอบ  

การประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย 
๒๐,๐๐๐ บาท 
ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 

8. หน่วยงานด้าเนินงาน ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่๑ 
9. ระยะเวลาในการ

ด้าเนินการ 
ปีงบประมาณ 256๑ - 2565 

10. งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐  บาท (งบส่วนราชการ) 
พ.ศ. 256๓ งบประมาณ ๔๒๐,๐๐๐ บาท  (งบพัฒนาจังหวัด) 
พ.ศ. 256๔ งบประมาณ ๔๒๐,๐๐๐ บาท  (งบพัฒนาจังหวัด) 
พ.ศ. 256๕ งบประมาณ ๔๒๐,๐๐๐ บาท  (งบพัฒนาจังหวัด) 

11. ผลผลิต(output) ผลผลิต :  
๑) จ้านวนแหล่งก้าเนิดมลพิษเป้าหมายได้รับการตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 
๒) แหล่งก้าเนิดมลพิษ ปล่อยน้้าเสียที่มีคุณภาพน้้าตามค่ามาตรฐานตามที่
กฎหมายก้าหนด  

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(outcome) 

ผลลัพธ์ :  
๑) คุณภาพน้้าคลองแม่ข่าดีขึ้น 
๒) คลองแม่ข่าสามารถน้าไปใช้ประโยชน์อื่นได้ 
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพน้้า 
กลยุทธ์   1. ส่งเสริมมาตรการการปูองกันการปล่อยน้้าเสียลงสู่คลองแม่ข่าและล้าน้้าสาขา 
  2. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลจากครัวเรือนและสถานประกอบการ 
  3. ส่งเสริมและให้ความรู้การจัดการน้้าเสียแก่แหล่งก้าเนิดมลพิษ/ครัวเรือนให้รักษาน้้าไม่เกิน 
                    ค่ามาตรฐานและการปฏิบัติตามกฎหมาย 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการเฝ้าระวังและรักษาคุณภาพน้้าคลองแม่ข่า 
2.  ความส้าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

         คลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ เกิดจากล้าห้วย 4 ล้าห้วย ได้แก่ 
ล้าห้วยแม่หยวก ล้าห้วยขัวมุง ล้าห้วยช้างเคี่ยน และล้าห้วยแก้วมีความ
ยาวประมาณ 26 กิโลเมตร ต้นคลองแม่ข่าเริ่มจากถนนวงแหวน 700 
ปี (บริเวณหมู่บ้านสุขิโต) ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่และไปสิ้นสุดที่
จุดเชื่อมต่อกับแม่น้้าปิงบริเวณหมู่ที่ 3 บ้านสบแม่ข่า อ้าเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่การปกครองขององค์การบริหารส่วน
ต้าบลสบแม่ข่า อ้าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันคลองแม่ข่ามี
สภาพเน่าเหม็นถูกรุกล้้า  เป็นรางรับน้้าเสียที่ถูกปล่อยมาจากหลาย
แหล่งทั้งสถานประกอบการต่างๆ บ้านเรือนประชาชนและตลาดสด โดย
การปล่อยน้้าเสียจากแหล่งชุมชน ลงสู่คลองแม่ข่าอย่างต่อเนื่องและไม่มี
การบ้าบัดอย่างถูกต้องก่อนปล่อยลงสู่คลองหรือคลองสาขา ท้าให้คลอง
แม่ข่าต้องรองรับความสกปรกและปนเปื้อนมลพิษทางน้้าในปริมาณที่
สูงขึ้นโดยตลอดเป็นเหตุให้ประชาชนโดยรอบคลองไม่สามารถน้าน้้าไป
ใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนได้ 
          ปัญหาน้้าเสียในคลองแม่ข่า เกิดจากการขยายตัวของชุมชน
เมืองอย่างรวดเร็ว มีการระบายน้้าเสียจากแหล่งชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณริม
คลองแม่ข่าในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ที่มีการจัดการน้้าเสียไม่มี
ประสิทธิภาพ เทศบาลต้าบลช้างเผือก เทศบาลต้าบลสุเทพ เทศบาล
ต้าบลปุาแดด ซึ่งระบายน้้าเสียที่ยังไม่มีการบ้าบัดลงสู่คลองแม่ข่า
โดยตรง รวมถึงแหล่งชุมชนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอกแนว
คลองแม่ข่า ที่ระบายน้้าเสียลงแหล่งน้้าสาขาและไหลลงสู่คลองแม่ข่า  
พบว่าส่วนใหญ่การบ้าบัดน้้าเสียไม่มีประสิทธิภาพโดยมีค่าน้้าทิ้งไม่
เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายก้าหนด โดยผลการตรวจสอบคุณภาพ
น้้าในคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี 2560 พบว่า คุณภาพน้้า
โดยรวมอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมากไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน้้าผิว
ดินประเภทที่ 4 โดยพารามิเตอร์ที่เป็นปัญหา ได้แก่ ค่าออกซิเจนละลาย
น้้า(DO)มีค่าระหว่าง 0.17-3.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความสกปรกในรูป
บีโอดี(BOD) มีค่าระหว่าง 4.58-8.39 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าแบคที่เรียน
กลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) มีค่าระหว่าง 9,200->160,000MPN 
ต่อ 100 มิลลิลิตร รวมถึงค่าแอมโมเนีย (NH3) มีค่าระหว่าง 7.12-
21.70 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งบ่งชี้ถึงการระบายน้้าเสียจากแหล่งชุมชนลง
สู่คลองแม่ข่า ดังนั้น เพ่ือเป็นการปูองกันการปล่อยน้้าเสียลงสู่คลอง 
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แม่ข่าและล้าน้้าสาขา จึงได้จัดท้าโครงการส่งเสริมการเฝูาระวังและ
รักษาคุณภาพน้้าคลองแม่ข่า เพ่ือเป็นการส่งเสริมและให้ความรู้ 
ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการและประชาชนมีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษาคุณภาพน้้าในคลอง 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.  เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ และใช้ประโยชน์จาก
คลองแม่ข่า 

2.  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาประชาชนในชุมชนคลองแม่ข่า    
3.  เพ่ือส่งเสริมการเฝูาระวังและปรับปรุงคุณภาพน้้าในคลองแม่ข่า ด้วย 

Smart Technology 
4. เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์  และสภาพแวดล้อมในชุมชนคลองแม่ข่า 

4.  เป้าหมายและตัวชี้วัดความส้าเร็จ
ของโครงการ 

1. คลองแม่ข่ามคี่าคุณภาพน้้า Water Quality Index (WQI) เฉลี่ยดีขึ้น
จากปีฐาน 
ตัวชี้วัดรายกิจกรรม 
กิจกรรมหลัก ที่ 14 การลดความสูญเสียของการเลี้ยงปลาในกระชังใน
แม่น้้าโดยใช้ระบบเตือนภัยล่วงหน้าโดยชุมชนมีส่วนร่วมต่อน้้าเสียคลอง
แม่ข่า 
1. จ้านวนครั้งของปลาตายทั้งกระชัง อันเป็นผลจากน้้าเสียคลองแม่ข่า
น้อยกว่า 12 ครั้ง 
2. จ้านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมในโครงการ 20 ราย 
กิจกรรมหลักที ่15 การพัฒนาคลองแม่ข่าด้วย Smart Technology 
1.ระบบKnowledge Management ใบ Cloud Computing 1 ระบบ 
2. อบรมประชาชนในชุมชนคลองแม่ข่า 1,000 ราย  
3. ระบบบ้าบัดน้้าเสียด้วยโอโซน 48 ชุด  
4. เรือเก็บขยะ 2 ชุด ลดปริมาณขยะมูลฝอยได้ 70% 
5. มีผลการศึกษา รายงานคุณภาพน้้า รายไตรมาสและรายปีน้าเสนอต่อ

คณะกรรมการด้าเนินงาน 1 เล่ม 
6.ห้องควบคุมและเก็บข้อมูลการด้าเนินงาน ใช้งานได้ 1 หอ้งปฎิบัติการ 
7. รายงานโครงสร้างภาษีน้้าเสียคลองแม่ข่าให้เพียงพอกับการ

บ้ารุงรักษาระบบ 5 ปี  จ้านวน 1 เล่ม  
8. ผลการศึกษาออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมงบประมาณ จ้านวน 1 

เล่ม 
กิจกรรมหลัก 3  Mae Kha CanalSmartSensor 
1. พฤติกรรมการท้าลายคลองแม่ข่าลดลง  
2. จ้านวนปัญหาในการท้าลายคลองแม่ข่าลดลง 
3. ระบบเทคโนโลยีเครื่องส่งสัญญาณใช้แก้ไขปัญหาได้จริง 

5.  ความเชื่อมโยงกับประเด็นการ
พัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  และทิศ
ทางการพัฒนาภาค 
  

ทิศทางการพัฒนาภาคในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูปุาต้นน้้าให้คงความสมบูรณ์ จัดระบบ
บริหารจัดการน้้าอย่างเหมาะสมและเชื่อมโยงพ้ืนที่เกษตรให้ทั่วถึง 
ปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืน 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ปี 2561-2564 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
แผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561-2564 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

6. พื้นที่เป้าหมาย ตลอดช่วงล้าน้้าของคลองแม่ข่า 
7. กิจกรรมหลัก  

7.1 กิจกรรมหลักท่ี 1  
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การจัดฝึกอบรมเชิงเทคนิคให้กับแหล่งก้าเนิดมลพิษท่ีระบายน้้าทิ้งเกิน
ค่ามาตรฐาน 
ปี 2561 : 100,000 บาท 
ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาค 1 
กรมควบคุมมลพิษ 

7.2 กิจกรรมหลักท่ี 2  
 งบประมาณ 
 
 

 ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การติดตั้งถังดักไขมัน 
ปี 2561 : 300,000 บาท 
ปี 2562 : 300,000 บาท 
ปี 2563 : 300,000 บาท 
องค์การจัดการน้้าเสีย สาขาเชียงใหม่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 

7.3 กิจกรรมหลักท่ี 3  
 งบประมาณ 
 
 

 ผู้รับผิดชอบ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การทบทวนส้ารวจแหล่งก้าเนิดน้้าเสียลงสู่คลองแม่ข่า 
ปี 2561 : 60,000 บาท 
ปี 2562 : 60,000 บาท 
ปี 2563 : 60,000 บาท 
องค์การจัดการน้้าเสีย สาขาเชียงใหม่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 

7.4 กิจกรรมหลักท่ี 4  
 งบประมาณ 
 

 ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โรงแรมสีเขียว 
ปี 2562 : 500,000 บาท 
ปี 2563 : 500,000 บาท 
เทศบาลเมืองแม่เหียะ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 

7.5 กิจกรรมหลักท่ี 5  
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

การบ้ารุงรักษาและพัฒนาล้าเหมืองสาธารณประโยชน์ภายในเขต
เทศบาลเมืองแม่เหียะ 
ปี 2561 : 500,000 บาท 
เทศบาลเมืองแม่เหียะ 

7.6 กิจกรรมหลักท่ี 6  
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

การก่อสร้างรางตัวยูในล้าห้วยช่างเคี่ยนตั้งแต่หลังหอพักอัพนอร์ทถึง
ทางแยกถนนแม่ขัวมุง 
ปี 2561 : 4,000,000 บาท 
เทศบาลต้าบลช้างเผือก 
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7.7 กิจกรรมหลักท่ี 7  
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

การปรับปรุงตลิ่งคันคลองชลประทานบริเวณสี่แยก ปากซอยถนน 
เจ็ดยอด-ช่างเคี่ยน 
ปี 2564 : 2,000,000 บาท 
เทศบาลต้าบลช้างเผือก 

7.8 กิจกรรมหลักท่ี 8  
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

การปรับปรุงตลิ่งคันคลองชลประทานบริเวณสี่แยก ปากซอยถนน 
เจ็ดยอด-ช่างเคี่ยน 
ปี 2561 : 500,000 บาท 
เทศบาลต้าบลช้างเผือก 

7.9 กิจกรรมหลักท่ี 9  
 งบประมาณ 
 
 
 

 ผู้รับผิดชอบ 

การส่งเสริมคุณภาพและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาล 
ปี 2561 : 60,000 บาท 
ปี 2562 : 60,000 บาท 
ปี 2563 : 60,000 บาท 
ปี 2564 : 60,000 บาท 
เทศบาลต้าบลช้างเผือก 

7.10 กิจกรรมหลักท่ี 10  
 งบประมาณ 
 
 
 

 ผู้รับผิดชอบ 

การเฝ้าระวังน้้าทิ้งน้้าเสียจากอาคารและฟื้นฟูแหล่งน้้าสาธารณะ 
ปี 2561 : 50,000 บาท 
ปี 2562 : 50,000 บาท 
ปี 2563 : 50,000 บาท 
ปี 2564 : 50,000 บาท 
เทศบาลต้าบลช้างเผือก 

7.11 กิจกรรมหลักท่ี 11  
 งบประมาณ 

 ผู้รับผิดชอบ 

การเฝ้าระวังโครงการฟื้นฟูสภาพน้้าเสียทางชีวภาพด้วยบึงประดิษฐ์ 
ปี 2561 : 150,000 บาท 
เทศบาลต้าบลช้างเผือก 

7.12 กิจกรรมหลักท่ี 12  
 

 งบประมาณ 
 ผู้รับผิดชอบ 

การศึกษาความเหมาะสมการจัดการระบบระบายน้้าและบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมภายในเทศบาลต้าบลช้างเผือก 
ปี 2562 : 2,000,000 บาท 
เทศบาลต้าบลช้างเผือก 

7.13 กิจกรรมหลักท่ี 13  
 งบประมาณ 

 ผู้รับผิดชอบ 

การจัดซื้อสายพานล้าเลียงผักตบชวา 
ปี 2562 : 450,000 บาท 
เทศบาลต้าบลช้างเผือก 

7.14 กิจกรรมหลักท่ี 14  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การลดความสูญเสียของการเลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้้าโดยใช้ระบบ
เตือนภัยล่วงหน้าโดยชุมชนมีส่วนร่วมต่อน้้าเสียคลองแม่ข่า 
1. การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการเตือนภัยล่วงหน้าในการเลี้ยงปลาใน
กระชังในแม่น้้า 
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 งบประมาณ 
  
          ผู้รับผิดชอบ 

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นการเตือนภัยล่วงหน้าในการเลี้ยงปลาในกระชัง
ในแม่น้้า 
1) ก้าหนดพ้ืนที่ โดยให้บริเวณเปูาหมายที่รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของน้้า โดยเฉพาะน้้าเสียบริเวณรอยต่อของคลองน้้าเสียแม่
ข่า-แม่น้้าปิง 
2) เก็บตัวอย่างและข้อมูล ข้อมูลการเลี้ยงปลาของเกษตรกร  ข้อมูล
ตัวอย่างปลาปุวยทั้งด้านเชื้อโรคและปัญหาการสูญเสีย ค่าคุณภาพน้้า
และนิเวศวิทยา  
  3) พัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าต่อการเปลี่ยนแปลงน้้า โดยใช้ open-
source code ที่ใช้ในพัฒนาตามโครงการระบบเฝูาระวังสุขภาพหนึ่ง
เดียวผ่อดีดี (PODD, www.cmonehealth.org/)   
  4) พัฒนาเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้้าที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลทาง
ทรัพยากรน้้าที่มีผลต่อการเลี้ยงปลา ยังเครื่องประมวลข้อมูลและ
แอพพลิเคชั่น  
 5) น้าข้อมูลที่ได้ใช้ส่งเสริมการใช้แอพพลิเคชั่นแก่ชุมชน เพื่อเป็นข้อมูล
ในการเตือนภัยล่วงหน้าแก่เกษตรกร 
2. การเฝูาระวังปัญหาความสูญเสียของการเลี้ยงปลาในกระชัง ในแม่น้้า
โดยใช้แอพพลิเคชั่นการเตือนภัยล่วงหน้า 
ปี 2563 : 3,275,350 บาท 
ปี 2564 : 2,061,950 บาท 
ผศ.ดร.รัชต์ ขัตติยะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

7.14 กิจกรรมหลักท่ี 15  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาคลองแม่ข่าด้วย Smart Technology 
กิจกรรมที่ 1 (ต้นน้้า) ปี 2563 จัดท้าระบบการจัดการความรู้บน 
Cloud Computing เชื่อมโยง Smart Phone 
1. จัดเก็บองค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้้า และการใช้ประโยชน์              
จากคลองแม่ข่า 
2 .จัดท้า www เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บองค์ความรู้ และ
เผยแพร่องค์ความรู้ 
3. จัดท้าระบบเชื่อมโยง Smart Phone  
กิจกรรมที่ 2 (ต้นน้้า) ปี 2563 พัฒนาประชาชนโดยรอบคลองแม่ข่า
และจังหวัดเชียงใหม่ 
1. อบรมประชาชนโดยรอบคลองแม่ข่า และในจังหวัดเชียงใหม่ จ้านวน 
1,000 คน 
กิจกรรมที่ 3 (ต้นน้้า) ปี 2564 เรือเก็บขยะและขุดลอกคูโคลน 
1. จัดซื้อเรือเก็บขยะมูลฝอย รวมราคาต่อชุด 7.5 ล้านบาท ทั้งหมด 2
ชุด รถเก็บขยะมูลฝอย 1 คัน รวมราคาต่อชุด 5 ล้านบาท 1 ชุด 
2 .ทดลองใช้งานจริง 
3. ฝึกอบรมผู้ใช้งานและผู้ซ่อมบ้ารุงโดยบริษัทผู้ผลิตและติดตั้ง 
4. เก็บข้อมูลน้้าและรวบรวมท้ารายงานผลรายไตรมาสด้วยผู้สังเกตุ
การณ์และอุปกรณ์IoTs 
 



96 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 4 (กลางน้้า-ปลายน้้า) ปี2564 IoTsเก็บข้อมูลคุณภาพน้้า
คลอง 
1. จัดซื้อและติดตั้งระบบIoTs เก็บข้อมูลคุณภาพน้้าคลอง ประกอบด้วย 
A. NB-IoT AIS ราคา 1,990 บาท 
B.Raspberry Pi 3 Model B+ 1GBราคา 1850 บาท 
C.Turbidity sensor เซนเซอร์วัดความขุ่นของน้้า ราคา 850 บาท 
D. Water pH sensor เซนเซอร์วัดค่า pH ราคา 393 บาท 
D.Gravity: Analog Electrical Conductivity Sensor เซนเซอร์วัดค่า 
Conductivity ในน้้า ราคา 3450 บาท 
E. Dissolved Oxygen Kit เซนเซอร์ตรวจจับความเข้มข้นออกซิเจนของ
น้้าราคา 11900 บาท 
F. กล่องติดตั้งอุปกรณ์ IoTs5000 บาท 
รวมราคาต่อชุดประมาณ 25,500บาท  
ติดตั้งทุก1กม. ทั้งหมด 24 ชุด ราคาท้ังระบบ 612,000 บาท 
G. Server Cloud เก็บข้อมูล 18000บาท/เดือน ระยะเวลา1ปี ราคา
216,000บาท 
รวมราคาท้ังระบบ 828,000 บาท 
2. ทดลองใช้งานจริง 
3. ฝึกอบรมผู้ใช้งานและผู้ซ่อมบ้ารุงโดยบริษัทผู้ผลิตและติดตั้ง 
4. เก็บข้อมูลน้้า จัดท้าค่าเฉลี่ย รายวัน และ รายเดือน  
5. เก็บข้อมูลน้้าด้วยผู้สังเกตการณ์และเปรียบเทียบข้อมูลกับข้อมูลจาก
อุปกรณ์IoTsในพ้ืนที่ติดตั้งแบบสุม เป็นรายเดือน 
6.จัดท้ารายงานผลรายไตรมาส และน้าเสนอต่อคณะกรรมการ
ด้าเนินงานเพื่อทราบ 
7.จัดท้ารายงานสรุปผลการด้าเนินโครงการระยะเวลา 1 ปี และน้าเสนอ
ต่อคณะกรรมการด้าเนินงานเพ่ือทราบ 
กิจกรรมที่ 5 (กลางน้้า- ปลายน้้า)(2564) จัดท้าห้องควบคุมและเก็บ
ข้อมูลการด้าเนินงาน 
1. จัดท้าห้องควบคุมเก็บข้อมูลการด้าเนินงาน ภายในหน่วยงานต้น
สังกัดการด้าเนินโครงการ ประกอบด้วย 
A. คอมพิวเตอร์ส้านักงาน พร้อมซอฟท์แวร์ในการท้างานที่เกี่ยวข้อง รวม
ราคาต่อชุดประมาณ 15,500บาท  
ทั้งหมด 2 ชุด ราคาท้ังระบบ 31,000 บาท 
B.อุปกรณ์ส้านักงานอ่ืน  100,000 บาท 
รวมราคาท้ังระบบ 131,000 บาท 
2.ทดลองใช้งานจริง 
กิจกรรมที่ 6 (กลางน้้า- ปลายน้้า) (2565) ส้ารวจ และ จัดท้า
โครงสร้างภาษีน้้าเสีย คลองแม่ข่า ให้เพียงพอกับการบ้ารุงรักษา 5 ปี 
1. ข้อมูลน้้าและรวบรวมท้ารายงานผลรายไตรมาสด้วยผู้สังเกตการณ์
และอุปกรณ์IoTs(ตามกิจกรรมที่3) น้ามาวิเคราะห์ปริมาณน้้าเสียและ
ต้นทุนการบ้าบัดในแต่ละชุมชน/อุตสาหกรรมตลอดคลองแม่ข่า 
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      งบประมาณ 
 
 
      หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

2. จัดท้าการศึกษาตัวอย่างการท้าโครงสร้างภาษีน้้าเสีย คลองแม่ข่า ให้
เพียงพอกับการบ้ารุงรักษาระบบ5 ปี 
3. สรุปรายงาน 1 เล่ม เสนอต่อคณะกรรมการการด้าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 7 (กลางน้้า-ปลายน้้า)(2565) ออกแบบการปรับปรุงภูมิทัศน์  
รอบคลองแม่ข่า 
1. รวบรวมพ้ืนที่ และชุมชนบริเวณโดยรองคลองแม่ข่า 
2. ออกแบบภูมิทัศน์ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
3. ออกแบบ เขียนแบบ ประเมินราคา ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ปี 2563 : 5,500,000 บาท 
ปี 2564 : 20,960,000 บาท 
ปี 2565 : 1,100,000 บาท 
วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

7.16 กิจกรรมหลักท่ี 16  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งบประมาณ 
 
 

 ผู้รับผิดชอบ 

Mae Kha Canal SmartSensor 
กิจกรรมที่ 1 ปี 2563 ส้ารวจ ออกแบบและจัดท้าแผนการด้าเนิน
โครงการ 
กิจกรรมที่ 2 ปี 2563 จัดซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีที่จะใช้ในการด้าเนิน
โครงการ 
กิจกรรมที่ 3 ปี 2563 ติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยี ตามจุดต่างๆ บริเวณ
คลองแม่ข่า 
กิจกรรมที่ 4 ปี 2564 ด้าเนินการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีเพ่ือแก้ปัญหา
คลองแม่ข่า โดยใช้ระบบเครื่องส่งสัญญาณตรวจจับการปล่อยน้้าเน่าเสีย
ลงในคลองแม่ข่า ส่งผลให้น้้าแม่ข่าเกิดสภาวะเสื่อมโทรมเสื่อมสภาพ 
ระบบเครื่องตรวจจับ จะส่งสัญญาณไปที่เครือข่ายออนไลน์ของเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบดูแลคลองแม่ข่าในพ้ืนที่นั้น ๆ เพ่ือก้ากับดูแลไม่ให้เจ้าของ
อาคารหรือผู้ใดท้าพฤติกรรมดังกล่าว 
กิจกรรมที่ 5 ปี 2565 ติดตามประเมินผลการด้าเนินโครงการ 
ปี 2563 : 9,200,000 บาท 
ปี 2564 : 1,000,000 บาท 
ปี 2565 : 500,000 บาท 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

8. หน่วยงานด้าเนินงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
9. ระยะเวลาในการด้าเนินงาน 2563-2565 
10. งบประมาณ กิจกรรมหลักที่ 1งบประมาณ 5,337,300 บาท 

กิจกรรมหลักที่ 2 งบประมาณ 27,560,000 บาท 
กิจกรรมหลักที่ 3 งบประมาณรวม 10,700,000 บาท 
งบประมาณรวม 43,597,300 บาท 

11. ผลผลิต(output) 1. ระบบการเตือนภัยล่วงหน้าในการเลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้้าโดยใช้ 
แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
2. การใช้สารเคมี/ ยาปฏิชีวนะที่ลดลงของเกษตรกร ได้ปลาที่ปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค 
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3. มีระบบการบริหารจัดการคลองแม่ข่า และการใช้ประโยชน์จากคลอง
แม่ข่าที่ทันสมัย 
4. ประชาชนในชุมชนโดยรอบคลองแม่ข่า และจังหวัดเชียงใหม่ได้รับ
การพัฒนาความรู้ในการบริหารจัดการคลองแม่ข่า และการใช้ประโยชน์
จากคลองแม่ข่า 
5. มีระบบการพัฒนาคลองแม่ข่าด้วยSmart Technology 
6. มีระบบเทคโนโลยีในการควบคุมดูแลคลองแม่ข่า และบันทึกข้อมูล
รายงานผลได้อย่างรวดเร็ว 
7. ปัญหาขยะ และปัญหาน้้าเน่าเสียในคูคลองลดลง 
8. เครือข่ายที่ด้าเนินงานร่วมกัน สามารถติดต่อประสานงานได้อย่าง
รวดเร็วทันการณ์ 

12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) คุณภาพน้้าและคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนคลองแม่ข่าดีข้ึน 
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แบบสรุปโครงการแบบยอ่ (Project idea) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 
กลยุทธ์ 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมตลอดสองฝั่งคลอง 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.ชื่อโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมคลองแม่ข่า 
2.ความส าคัญของโครงการ คลองแม่ข่าหรือท่ีคนเชียงใหม่เรียกว่า “น้้าแม่ข่า” เป็นหนึ่งในไชยมงคลเจ็ด

ประการของการเลือกพ้ืนที่ในการสร้างเมืองเชียงใหม่โดยพญามังราย เมื่อปี 
พ.ศ. 1839 หรือ 716 ปีมาแล้วมีความส้าคัญในทางยุทธศาสตร์ในฐานะ
เป็นคูเมืองชั้นนอกของเมืองเชียงใหม่ทางด้านตะวันออกและด้านใต้ ในอดีต
ได้เอ้ือประโยชน์อย่างใหญ่หลวงในด้านการระบายน้้าจากเขตเมืองสู่แม่น้้า
ปิง เป็นแหล่งน้้าใช้เพ่ือเกษตรกรรม การอุปโภคบริโภค และการสัญจรทาง
น้้า เอ้ือต่อวิถีวัฒนธรรมตลอดจนการด้าเนินชีวิตของชาวเมืองเชียงใหม่มา
ช้านานน้้าแม่ข่ามีแหล่งต้นน้้ามาจากล้าห้วยธรรมชาติหลายสายคลองแม่
ข่า เป็นทางน้้าที่ไหลผ่านตัวเมืองทางฝั่งตะวันตกของแม่น้้าปิง เป็นทาง
ระบายน้้าหลักที่ใช้รับน้้าฝนและน้้าทิ้งของชุมชนเมือง ไหลบรรจบกับน้้าปิง
ที่บ้านดอนชัย ซึ่งอยู่ทางใต้เขตเทศบาลประมาณ 3 ก.ม. คลองแม่ข่าอยู่ใน
พ้ืนที่รับน้้าทางฝั่งตะวันตกของแม่น้้าปิงในปัจจุบันคนเชียงใหม่ได้เกิดการ
เรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตได้เกิดกระแสความตื่นตัวความตระหนัก
และพลังความร่วมมือของคนเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า ทั้งสถาบันการศึกษา 
หน่วยงานองค์กรต่างๆ ทุกระดับทุกภาคส่วน ที่จะร่วมกันอนุรักษ์ พัฒนา
และฟ้ืนฟูคลองแม่ข่าให้กลับมามีคุณค่าเป็นไชยมงคลและเป็นเอกลักษณ์
ของเมืองขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่ง และที่ส้าคัญเพ่ือแก้ไขและบรรเทาปัญหา
ต่างๆที่ได้เกิดขึ้นดังกล่าวข้างต้น ทั้งด้านน้้าท่วม น้้าเน่าเสีย และมลทัศน์
ของเมือง ดังนั้น  เพ่ือเป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่และส่งเสริม
การท่องเที่ยว จึงได้จัดท้าโครงการสภาพภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมคลอง
แม่ข่าให้สวยงาม   

3.วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแม่ข่าให้สวยงามข้ึน  
2. เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
3. เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
4. เพื่อป้องกันการทรุดตัวของตลิ่ง ท้าให้น้้าในล้าเหมืองไหล ได้สะดวก  
5. เพื่อป้องกันน้้าท่วมบ้านเรือนและทรัพย์สินของราษฎร  
6. เพื่อป้องกันบุกรุกท่ีดินสาธารณประโยชน์ตลอดแนวคลองแม่ข่า 

4.ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ
โครงการ 

1. คลองแม่ข่ามีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่สวยงาม 
2. มีก้าแพงกันดินแนวคลองแม่ข่า เพื่อป้องกันการทรุดตัวของตลิ่ง และ
ป้องกันน้้าท่วมบ้านเรือนและทรัพย์สินของราษฎร ป้องกันบุกรุกที่ดิน
สาธารณประโยชน์ตลอดแนวคลองแม่ข่า  

5.ผลผลิต/ผลลัพธ์ ผลผลิต :  
1. ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมคลองแม่ข่าจ้านวน 5 แห่ง . 
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ผลลัพธ์ :  
1.  ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแม่ข่าให้สวยงามข้ึน 
2.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที ่
3.  ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

6.ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ๑) ยุทธศาสตร์ชาติ  สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ที่  5 ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการวางระบบการ
บริหารจัดการน้้าให้มีประสิทธิภาพ 
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค เมืองฯ)สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ที่  3 การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์  ที่  
4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน    
๓) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2561-2564) 
- ประเด็นการพัฒนาที่ 4 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๔) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  (พ.ศ.2561-2564) 
- ประเด็นการพัฒนาที่ 4  การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหส้มบูรณ์โดยใชเ้ทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๕) นโยบายส้าคัญ หรือ อื่นๆ ฯลฯ  
ตามนโยบายรัฐบาล ข้อ 6.  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
และตามข้อ  9.  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสร้าง
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

7.ระยะเวลา ปีงบประมาณ  2563 - 2565 
8.กิจกรรมหลักของโครงการ ด้าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมคลองแม่ข่า 
   8.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
 
         งบประมาณ 
 
         ผู้รับผิดชอบ 

การปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมคลองแม่ข่า  ต าบลดอนแก้ว  
อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  
ปี  2563 : 30,000,000บาท 
ปี  2564 : 30,000,000  บาท 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  (อบต.ดอนแก้ว) 

   8.2 กิจกรรมหลักที่ 2 
 
        งบประมาณ 
 
 
        ผู้รับผิดชอบ 

การปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองแม่ข่าน้อย โดยการปลูกต้นไม้ ดอกไม้บริเวณ
ข้างถนนเรียบคลองแม่ข่าน้อย ระยะทาง 4,200  เมตร 
ปี  2563 : 250,000  บาท 
ปี  2564 : 250,000  บาท 
ปี  2565 : 250,000  บาท 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  (อบต.สบแม่ข่า)  

   8.3 กิจกรรมหลักที่ 3 
 
        งบประมาณ 
        ผู้รับผิดชอบ 

การปรับปรุงภูมิทัศน์ คลองแม่ข่าน้อย  โดยการปลูกต้นไม้ ดอกไม้
บริเวณข้างถนนเรียบคลองแม่ข่าน้อย ระยะทาง 3,800 เมตร 
ปี  2563 : 3,800,000  บาท 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  (ทต.สันผักหวาน)  
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   8.4 กิจกรรมหลักที่ 4 
 
        งบประมาณ 
 
 
        ผู้รับผิดชอบ 

การศึกษาเพื่อออกแบบ ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมคลองแม่ข่า 
ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ 
ปี  2563 : 1,500,000  บาท 
ปี  2563 : 1,000,000  บาท 
ปี  2563 : 500,000  บาท 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

   8.5 กิจกรรมหลักที่ 5 
 
 
 
        งบประมาณ 
        ผู้รับผิดชอบ 

การก่อสร้างก าแพงกันดินล าเหมืองสา หมู่ที่ 5 บ้านพระนอน , หมู่ที่ 6 
บ้านป่ารวก และหมู่ที่ 10 บ้านพระเจ้านั่งโก๋น ต าบล ดอนแก้ว อ าเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ก าแพงกันดินสูงเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง
รวม 2,586 เมตร 
ปี  2563 : 30,755,000  บาท 
กรมโยธาธิการและผังเมือง/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อบต.ดอนแก้ว)  

   8.6 กิจกรรมหลักที่ 6 
 
 
        งบประมาณ 
        ผู้รับผิดชอบ 

การก่อสร้างก าแพงกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็กเรียบคลองแม่ข่าน้อยพ้ืนที่
ต าบลสันผักหวานและต าบลสบแม่ข่า  ก าแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สูงโดยเฉลี่ย 2.50 – 2.70 เมตร ยาวประมาณ 8,000 ม. 
ปี  2563 : 80,000,000  บาท 
กรมโยธาธิการและผังเมือง/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อบต.สบแม่ข่า)  

   8.7 กิจกรรมหลักท่ี 7 
 
 
        งบประมาณ 
        ผู้รับผิดชอบ 

การก่อสร้างก าแพงกันดิน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตกเรียบ
คลองแม่ข่าน้อย  ก าแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก สูงโดยเฉลี่ย 2.50 – 
2.70 ม. ยาวประมาณ 3,800 ม. 
ปี  2563 : 38,000,000  บาท 
กรมโยธาธิการและผังเมือง/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ทต.สัน
ผักหวาน)  

   8.8 กิจกรรมหลักที่ 8 
 
        งบประมาณ 
        ผู้รับผิดชอบ 

การก่อสร้างก าแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบเสาเข็มรูปตัวไอ 
ตลอดแนวคลองแม่ข่าในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลป่าแดด 
ปี  2563 : 50,300,000  บาท 
กรมโยธาธิการและผังเมือง/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ทต.ป่าแดด)  

   8.9 กิจกรรมหลักที่ 9 
 
 
        งบประมาณ 
        ผู้รับผิดชอบ 

การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบริมตลิ่งคลองแม่ข่าน้อย  ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 4,200 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่
ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม. 
ปี  2563 : 13,104,000  บาท 
กรมทางหลวงชนบท/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อบต.สบแม่ข่า)  

   8.10 กิจกรรมหลักที่ 10 
 
 
        งบประมาณ 
        ผู้รับผิดชอบ 

การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเรียบคลองแม่ข่าน้อย ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 3,800 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางหิน
คลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 ม. 
ปี  2563 : 9,880,000  บาท 
กรมทางหลวงชนบท/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ทต.สันผักหวาน)  
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   8.11 กิจกรรมหลักที่ 11 
 
        งบประมาณ 
        ผู้รับผิดชอบ 

การก่อสร้างสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 4.00 ม. ยาว 
10.00 ม. จ านวน 2 แห่ง 
ปี  2563 : 2,000,000  บาท 
อ้าเภอหางดง (ทต.สันผักหวาน)  

   8.12 กิจกรรมหลักที่ 12 
 
        งบประมาณ 
        ผู้รับผิดชอบ 

การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟกิ่ง) เรียบคลองแม่ข่าน้อย ระยะทาง
ประมาณ 3,800 ม. 
ปี  2563 : 19,000,000  บาท 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/กรมทางหลวงชนบท (ทต.สันผักหวาน)  
 

8.  หน่วยงานด าเนินงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กรมโยธาธิการและผังเมือง 
กรมทางหลวงชนบท 
อ้าเภอหางดง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 

9.  ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปี 2563 - 2565 
10.  งบประมาณ 
  

ปี 2563 : 278,589,000 
ปี 2564 : 31,250,000 
ปี 2565 : 750,000 

11.  ผลผลิต (output) 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมคลองแม่ข่าจ้านวน 5 แห่ง  
2. ก่อสร้างก้าแพงกันดินระยะทางรวม ๑๙,๓๔๐ เมตร 

๑2.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

1.  ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแม่ข่าให้สวยงามข้ึน 
2.  ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพ้ืนที ่
3.  ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
4. ป้องกันการทรุดตัวของตลิ่ง ป้องกันบุกรุกที่ดิน ป้องกันน้้าท่วมบ้านเรือน
และทรัพย์สินของราษฎร รวมทั้งบรรเทาปัญหาน้้าเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น 
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แบบสรุปโครงการย่อ (Project Idea)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ส่งเสริมปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 
กลยุทธ์  1. พัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.ชื่อโครงการ โครงการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพชุมชนริมคลองแม่ข่าและล้าน้้าสาขา 
๒.ความส้าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ตลอดจน
การวางแผนพัฒนาพื้นที่ริมคลองสาธารณะทั่วประเทศ โดยนโยบายดังกล่าวได้
ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของคนในชุมชนริมคลอง ซึ่ง พ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่ ได้เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ได้รับผลจากนโยบายในการพัฒนาชุมชนที่อยู่
ริมคลอง โดยเฉพาะคลองแม่ข่า ซึ่งถือว่าเป็นคลองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานคู่
กับคนเชียงใหม่ ซึ่งหลายชุมชนที่ยังด ารงชีวิตอยู่ริมคลองและได้รับผลกระทบ
ปัจจุบันได้มีการรื้อย้ายบ้านพักที่อยู่อาศัยที่ล่วงล้ าสายคลองแม่ข่าไปแล้ว
บางส่วนซ่ึงปัจจุบันชุมชนริมคลองแม่ข่านั้นยังขาดข้อมูลของชุมชนที่รุกล้ า
คลองแม่ข่าและล าน้ าสาขาที่ชัดเจนเพ่ือประกอบการจัดท าแผนการแก้ไข
ปัญหาแบบมีส่วนร่วมรวมถึงการยึดโยงประชาชนในการสร้างความเข็มแข็งของ
ชุมชนเข้าด้วยกันและขาดการสื่อสารสร้างความเข้าใจ สร้างการรับรู้ให้กับ
ชุมชนและสาธารณะในการพัฒนาร่วมกันและแนวทางใหม่ในการพัฒนาคลอง
แม่ข่าและล าน้ าสาขาร่วมถึงยังเรื่องความพร้อมของ กลไกการประสานงาน 
การก ากับติดตามการ การบูรณาการ การด าเนินงานโดยเฉพาะเรื่องที่อยู่อาศัย
ชุมชนริมคลองแม่ข่าและล าน้ าสาขาเพ่ือให้บรรลุตามแผนงาน 
ดังนั้นสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ซึ่งมีภารกิจในการแก้ไขปัญหาและ
สร้างความมั่นคงเรื่องที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อยจึงมีความเห็นว่าชุมชนที่
ถูกไล่รื้อและก าลังจะโดนไล่รื้อจะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่าง
เร่งด่วน เนื่องจากเรื่องที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยหลักล าดับต้นต้นในการด ารงชีวิต 
จึงได้จัดท าโครงการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพชุมชนริมคลองแม่ข่าและ 
ล าน้ าสาขาขึ้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ล่วงล้ า
แนวเขตคลองแม่ข่า และเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

๓.วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑.เพ่ือส ารวจสภาพปัญหาและจ านวนผู้เดือดร้องเรื่องที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง
แม่ข่า เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสร้างความมั่นคงเรื่องที่อยู่อาศัย และแก้ปัญหา
เรื่องการลุกล้ าล าคลอง 
๒.พัฒนาศักยภาพ เชื่อมโยงขบวนองค์กรชุมชน เพ่ือให้ชุมชนเป็นแกนหลักใน
การพัฒนาและแก้ไขปัญหาของตนเองได้ 
๓.ศึกษายกระดับและพัฒนาให้เป็นชุดความรู้ ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยของ
ชุมชนริมคลองแม่ข่า 
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๔.ประชาสัมพันธ์ สร้างการยอมรับและสร้างการรับรู้ การพัฒนาเรื่องคลอง 
แม่ข่าและล าน้ าสาขา 

๔.เป้าหมายของตัวชี้วัดและ
ความส้าเร็จของโครงการ 

1. ชุมชนริมคลองแม่ข่ามีความม่ันคงในที่อยู่อาศัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
และสามารถเป็นแกนหลักในการรักษาและอนุรักษ์คลองแม่ข่าให้มีน าไหลเวียน
ตลอดทั้งปี 
2. จ านวนครัวเรือนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย จ านวน 2,594 
ครัวเรือน 

๕.ความเชื่อมโยงกับประเด็นการ
พัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ
ทิศทางการพัฒนาภาค 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 
-ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
- การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2561-2564) 
- ประเด็นการพัฒนาที่ 4 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  (พ.ศ.2561-2564) 
- ประเด็นการพัฒนาที่ 4  การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหส้มบูรณ์โดยใชเ้ทคโนโลยีและนวัตกรรม 

๖.พื้นที่เป้าหมาย ชุมชนที่อาศัยในริมโครงแม่ข่าและคลองสาขาจ านวน 17  ชุมชน ได้แก่ 
1.หลิ่งกอก 2.ชุมชมศรีมงคล 3.ป่าแพง 4.ชมพูช้างม่อย 5.ระแกง                
6.ทิพย์เนตร 7.หัวฝาย 8.ฟ้าใหม่ 9. 5 ธันวา 10.ก าแพงงาม 11.แม่ขิง  
12.ศาลาแดง 13.คูปู่ลุน14.อินทนิล 15.โลกโมฬี 16.สามัคคีพัฒนา  
17.ดอกแก้ว รวม 2,594 ครัวเรือน 

๗.กิจกรรมหลัก สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพชุมชนริมคลองแม่ข่าและล าน้ าสาขา 
๗.๑ กิจกรรมหลักท่ี ๑ 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ส ารวจของมูลชุมชนและผู้ข้อมูลผู้รุกล้ าในคลองแม่ข่าแลล าน้ าสาขา 
100,000 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) . 
พอช.,พมจ.,เทศบาล.,ชุมชนริมคลองแม่ข่า 

๗.๒ กิจกรรมหลักท่ี ๒ 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

จัดท าแผนพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมชุมชนริมคลองแม่ข่าและล าน้ าสาขา
ระดับชุมชน 
100,000 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  
พอช.,พมจ.,เทศบาล.,มช.,ชุมชนริมคลองแม่ข่า 

๗.3 กิจกรรมหลักท่ี ๓ 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงขบวนองค์กรชุมชน ชุมชนริมคลองแม่ข่าและล า
น้ าสาขา 
2,100,000 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  
พอช.,พมจ.,เทศบาล.,ชุมชนริมคลองแม่ข่า 
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๗.4 กิจกรรมหลักท่ี ๔ 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

งานศึกษาวิจัยและยกระดับและพัฒนาให้เป็นชุดความรู้ ในการพัฒนาที่อยู่
อาศัยของชุมชนริมคลองแม่ข่า 
300,000 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  
พอช.,พมจ.,เทศบาล.,มช.,ชุมชนริมคลองแม่ข่า 

๗.5 กิจกรรมหลักท่ี ๕ 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ประชาสัมพันธ์ สร้างการยอมรับและสร้างการรับรู้ การพัฒนาเรื่องคลองแม่ข่า
และล าน้ าสาขา 
2,000,000 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
พอช.,พมจ.,เทศบาล.,ชุมชนริมคลองแม่ข่า 

๗.6 กิจกรรมหลักท่ี ๖ 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ประชุมคณะกรรมการ/กลไกคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด 
450,000 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  
พอช.,พมจ.,เทศบาล. 

๘.หน่วยงานด้าเนินงาน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  
ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 

๙.ระยะเวลาในการด้าเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
๑๐.งบประมาณ 5,550,000บาท 

ปี 2561 850,000 บาท 
ปี 2562 1,100,000 บาท 
ปี 2563 1,400,000 บาท 
ปี 2564 1,100,000 บาท 
ปี 2565 1,100,000 บาท 

๑๑.ผลผลิต (Output) ๑.ทราบถึงข้อมูลสภาพปัญหาและจ านวนผู้เดือดร้องเรื่องที่อยู่อาศัยชุมชนริม
คลองแม่ข่า และเกิดท าแผนพัฒนาสร้างความมั่นคงเรื่องที่อยู่อาศัย ชุมชนริม
คลองแม่ข่า 
๒.เกิดการพัฒนาศักยภาพ เชื่อมโยงขบวนองค์กรชุมชน เพ่ือให้ชุมชนเป็นแกน
หลักในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของตนเองได้ 
๓.เกิดการยกระดับและพัฒนาให้เป็นชุดความรู้ ในการพัฒนาที่อยู่อาศัยของ
ชุมชนริมคลองแม่ข่า 
๔.เกิดการยอมรับและการรับรู้ การพัฒนาเรื่องคลองแม่ข่าและล าน้ าสาขา 

๑๒.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

๑.ชุมชนเกิดจิตส านึกห่วงแหนและเข้ามามีส่วนร่วมในอนุรักษ์คลองแม่ข่าคลอง
แม่ข่าร่วมกันทั้งสายคลอง 
๒.ชุมชนมีที่อยู่อาศัยที่ม่ันคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
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แบบสรุปโครงการย่อ (Project Idea)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ส่งเสริมปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม 
กลยุทธ์  1. พัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง 

หัวข้อ รายละเอียด 
๑.ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนคลองแม่ข่าและล้าน้้าสาขา 
๒..ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

ประชาชนรุกล้้าคลองแม่ขาและล้าน้้าสาขา ขาดความมั่นคงในที่อยู่อาศัยมีสภาพ
บ้านเรือนและสิ่งแวดล้อมทรุดโทรมไม่เหมาะแก่การพักอาศัย ชุมชนขาดการมีส่วน
ในการพัฒนาเมืองอย่างบรูณาการณ์ ซึ่งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การ
มหาชน) เป็นหน่วยงานในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมี
ภารกิจในการแก้ไขปัญหาและสร้างความมั่นคงเรื่องที่อยู่อาศัยส้าหรับผู้มีรายได้น้อย
จึงมีความเห็นว่าชุมชนที่ถูกไล่รื้อและก้าลังจะโดนไล่รื้อจะต้องได้รับการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวอย่างเร่งด่วน เนื่องจากเรื่องที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยหลักล้าดับต้นต้นในการ
ด้ารงชีวิตโดยมีแนวทางในการคือการสร้างรูปแบบที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสมและ
หลากหลายรูปแบบให้กับผู้มีรายได้น้อยโดยค้านึงถึงสามารถในการจ่ายและคุณภาพ
การการอยู่อาศัยรวมถึงมีกระบวนกรในการออกแบบชุมชนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
สภาพแวดล้อมของเมืองเชียงใหม่และให้ชุมชมสามารถด้ารงชีวิตตามรูปแบบการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การพัฒนาริมตลิ่งคลองแม่ข่าและคลองสาขาเพ่ือเป็นพ้ืนที่
กันชนป้องการบุกรุก การพัฒนาปรับภูมิทัศน์ริมตลิ่ง การท้าทางเดินทางจักรยาน
และการพัฒนาริมตลิ่งเพื่อให้สาธารณะสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

๓.วัตถุประสงค์ของโครงการ สร้างความม่ันคงเรื่องที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองแม่ข่าและคลองสาขา 
๔.เป้าหมายของตัวชี้วัดและ
ความส าเร็จของโครงการ 

1. ชุมชนริมคลองแม่ข่ามคีวามม่ันคงในที่อยู่อาศัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และ
สามารถเป็นแกนหลักในการรักษาและอนุรักษ์คลองแม่ข่าให้มีน้าไหลเวียนตลอดทั้ง
ปี 
2. จ้านวนครัวเรือนที่ได้รับการแก้ไขปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย จ้านวน 2,594 
ครัวเรือน 

๕.ความเชื่อมโยงกับประเด็น
การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
และทศิทางการพัฒนาภาค 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 
-ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
- การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2561-2564) 
- ประเด็นการพัฒนาที่ 4 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  (พ.ศ.2561-2564) 
- ประเด็นการพัฒนาที่ 4  การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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๖.พื้นที่เป้าหมาย ชุมชนที่อาศัยในริมโครงแม่ข่าและคลองสาขาจ้านวน 17  ชุมชน ได้แก่ 
1.หลิ่งกอก 2.ชุมชมศรีมงคล 3.ป่าแพง 4.ชมพูช้างม่อย 5.ระแกง                 
6.ทิพย์เนตร 7.หัวฝาย 8.ฟ้าใหม่ 9. 5 ธันวา 10.ก้าแพงงาม 11.แม่ขิง  
12.ศาลาแดง 13.คูปู่ลุน14.อินทนิล 15.โลกโมฬี 16.สามัคคีพัฒนา  
17.ดอกแก้ว รวม 2,594 ครัวเรือน 

๗.กิจกรรมหลัก สร้างรูปแบบที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสมและหลากหลายรูปแบบให้กับผู้มีรายได้การ
พัฒนาริมตลิ่งคลองแม่ข่าและคลองสาขาเพ่ือเป็นพ้ืนที่กันชน 
ป้องการบุกรุก การพัฒนาปรับภูมิทัศน์ริมตลิ่ง 

๗.๑ กิจกรรมหลักท่ี ๑ 
 
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

แก้ไขปัญหาพัฒนาที่อยู่อาศัย กรณีชุมชนล่วงล้้าริมคลองแม่ข่าและครองสาขา 
820,840,000 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  
พอช.,พมจ.,เทศบาล.,ชุมชนริมคลองแม่ข่า 

๘.หน่วยงานด าเนินงาน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  
ส้านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ 

๙.ระยะเวลาในการด าเนินงาน 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
๑๐.งบประมาณ 820,840,000 บาท 

ปี 2561 185,720,000 บาท 
ปี 2562 342,500,000 บาท 
ปี 2563 206,100,000 บาท 
ปี 2564 47,400,000 บาท 
ปี 2565 39,120,000 บาท 

๑๑.ผลผลิต (Output) ชุมชนในริมคลองแม่ข่าได้รับการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้เกิดความม่ันคง ยืนยัน จ้านวน 
2,594 ครัวเรือน 

๑๒.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

ชุมชนริมคลองแม่ข่าและคลองสาขามีรูปแบบที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมควบคู่ไปกับการ
พัฒนาริมตลิ่งคลองแม่ข่าและคลองสาขาเพ่ือเป็นพ้ืนที่กันชนป้องการบุกรุก การ
พัฒนาปรับภูมิทัศน์ริมตลิ่ง 
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
กลยุทธ์  1. พัฒนาองค์ความรู๎ เพ่ือพัฒนา แก๎ไขปัญหาและใช๎ประโยชน์จากคลองแมํขํา 
 2. เสริมสร๎างจิตส านึกในการอนุรักษ์ คลองแมํขําแบบมีสํวนรํวมของชุมชน 
 3. สํงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สังคม มุํงไปสูํการพัฒนาอยํางยั่งยืน 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการสร๎างจิตส านึก  และการมีสํวนรํวมของชุมชน ประชาชนในการอนุรักษ์

และรักษาคลองแมํขํา 
2.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

      คลองแมํขําเป็นทางน้ าธรรมชาติมีต๎นก าเนิดจากอุทยานแหํงชาติดอยสุเทพ-
ปุย ไหลจากทิศเหนือไปสูํทิศใต๎ของเมืองเชียงใหมํ ผํานแหลํงชุมชนตํางๆ รวมทั้ง
พ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญของเมืองเชียงใหมํ เป็นเส๎นทางระบายน้ าจากตัวเมือง
เชียงใหมํสูํล าน้ าปิง นอกจากนี้ ในทางประวัติศาสตร์ คลองแมํขําก็มีความส าคัญ
ถือเป็นหนึ่งมีไชยมงคลเจ็ดประการของการเลือกพ้ืนที่สร๎างเมืองเชียงใหมํของ
พญามังราย  

ถึงแม๎จะเป็นทางน้ าส าคัญของเมืองเชียงใหมํ แตํคลองแมํขําก็ประสบกับ
ปัญหาน้ าเนําเสียมาเป็นเวลาหลายสิบปี ถึงแม๎ในปัจจุบัน ปัญหากลิ่นเหม็น
รุนแรงจากน้ าเนําเสียจะลดลง เนื่องจากเทศบาลนครเชียงใหมํเข๎ามาดูแล
เกี่ยวกับการวางระบบรองรับน้ าเสียจากชุมชน แตํก็ยังคงมีการปลํอยน้ าเสีย ขยะ
สิ่งปฏิกูลลงในคลองแมํขําอยํางตํอเนื่อง น้ าในคลองยังคงมีสีด า และมีสิ่งปฏิกูล
ในล าน้ า ยังไมํนับรวมปัญหาการรุกล้ าล าน้ าจากบ๎านเรือนร๎านค๎าที่ตั้งอยูํริมคลอง
แมํขํา ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความซับซ๎อนในทางเศรษฐกิจ สังคม และการบริหาร
จัดการของหนํวยงานรัฐ   

สาเหตุปัญหาน้ าเนําเสียข๎างต๎น ไมํได๎เกิดจากชุมชนที่อาศัยอยูํริมคลอง 
แมํขําเทํานั้น เพราะล าน้ าแมํขําเป็นแหลํงรับน้ าเสียชุมชนจากหลายพ้ืนที่ใน
จังหวัดเชียงใหมํ ดังนั้น จึงเป็นความรับผิดชอบรํวมกันของประชาชน และภาค
สํวนตํางๆ ในจังหวัดเชียงใหมํ ในการแก๎ไขปัญหาอยํางบูรณาการ และเป็นระบบ  
      ดังนั้นจึงได๎จัดท าโครงการสร๎างจิตส านึก  และการมีสํวนรํวมของชุมชน 
ประชาชน  ในการอนุรักษ์และรักษาคลองแมํขํา  เพ่ือสร๎างความตระหนักถึงการ
เป็นสํวนหนึ่งของสิ่งแวดล๎อม ปลูกฝังจิตส านึกเกี่ยวกับหน๎าที่ ความรับผิดชอบ
รํวมกันในการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมแกํประชาชน โดยโครงการนี้มุํงเน๎นการสร๎าง
จิตส านึกพลเมือง ปลูกฝังกลุํมเยาวชน และคนรุํนใหมํให๎ตระหนักถึงความส าคัญ
ของสภาพแวดล๎อม โดยหวังวําจะท าให๎ เกิดการถํายทอดความรู๎สูํครอบครัว 
ซึ่งเป็นหนํวยทางสังคมที่เล็กที่สุด และเกิดเครือขํายทางสังคมในการอนุรักษ์
คลองแมํขํา  

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อสร๎างจิตส านึกรํวมในการอนุรักษ์และพัฒนาคลองแมํขํารํวมกันของทุก
ภาคสํวน 
2. เพื่อสร๎างเครือขํายชุมชนในการอนุรักษ์และพัฒนาคลองแมํขํา 
3. เพื่อสร๎างภูมิทัศน์และบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรมรํวมกับชุมชน 
4. เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน พัฒนาอาชีพพัฒนาทักษะชีวิตกระตุ๎น
เศรษฐกิจและทํองเที่ยวชุมชน 
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5.เพ่ือผลิตองค์ความรู๎ และสื่อผสม (Multimedia) เพ่ือการอนุรักษ์คลองแมํขํา
เพ่ือสร๎างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเพ่ือการอนุรักษ์คลองแมํขํา 

4.  เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความส าเร็จของโครงการ 

ชุมชนมีสํวนรํวมและบริหารจัดการชุมชนอยํางเป็นระบบ 
 

5.  ความเชื่อมโยงกับประเด็น
การพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด  และทิศทางการ
พัฒนาภาค 
  

ทิศทางการพัฒนาภาคในชํวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) 
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูปุาต๎นน้ าให๎คงความสมบูรณ์ จัดระบบบริหาร
จัดการน้ าอยํางเหมาะสมและเชื่อมโยงพ้ืนที่เกษตรให๎ทั่วถึง ปูองกันและแก๎ไข
ปัญหามลพิษหมอกควันอยํางยั่งยืน 
แผนพัฒนากลุํมจังหวัด ปี 2561-2564 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
แผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561-2564 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 สํงเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมให๎สมบูรณ์ โดยใช๎เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

6. พื้นที่เป้าหมาย ต๎นน้ า – กลางน้ า - ปลายน้ า  ของคลองแมํขํา 
7. กิจกรรมหลัก  
7.1 กิจกรรมหลักท่ี 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       งบประมาณ 
 
 
 
      ผู๎รับผิดชอบ 
      หนวํยงานที่เกี่ยวข๎อง 

การจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ า กิจกรรมฟื้นฟูและส่งเสริมธรรมาภิบาลแก่
ชุมชนบริเวณคลองแม่ข่า 
1. ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการดูแลคลองแมํขําในระดับชุมชน 
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร๎างความรู๎แกํชุมชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ลุํมน้ าแมํขํา และการมีสํวนรํวมของชุมชนในการเก็บขยะ เศษวัชพืช ในชุมชน
เปูาหมาย 5 ชุมชน 
3. การฟื้นฟูคลองแมํขําในพ้ืนที่ต๎นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยการมีสํวนรํวม
ของชุมชนและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
4. การอบรมเชิงปฏิบัติการท าอุปกรณ์ดักจับไขมัน เพื่อบริหารจัดการในพ้ืนที่
ชุมชนบริเวณคลองแมํขํา 
5. การบริหารโครงการและติดตามประเมินผล 
ปี 2562 1,655,600 บาท 
ปี 2563 3,000,000 บาท 
ปี 2564 3,000,000 บาท 
ปี 2565 3,000,000 บาท 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดเชียงใหมํ 
ส านักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหมํ) 

7.2 กิจกรรมหลักท่ี 2  
 
 
 
 
 
 
 

การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมและเฝ้าระวังคลองแม่ข่าและล าน้ าสาขา
อย่างยั่งยืน 
1. สร๎างเครือขํายการมีสํวนรํวมและเฝูาระวังคลองแมํขํา 
2. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เครือขํายการมีสํวนรํวมและภาคสํวนที่เกี่ยวข๎อง 
3. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู๎กรณีความส าเร็จในการบริหารจัดการ 
4. พัฒนาเครือขํายการมีสํวนรํวมและเฝูาระวังคลองแมํขํา 
5. พัฒนาเครือขํายการมีสํวนรํวมสูํเยาวชน “ส านึกรักคลองแมํขํา” 
6. ขยายองค์ความรู๎กรณีความส าเร็จในการบริหารจัดการในเวทีระดับตําง ๆ  
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       งบประมาณ 
 
 
      ผู๎รับผิดชอบ 

7. สืบชะตาคลองแมํขํา “แมํขํา สายน้ า สายเลือด คนเชียงใหมํ” 
8. กิจรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันสิ่งแวดล๎อมโลก 5 มิถุนายน 
9. กิจรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “เรารักษ์คลองแมํขํา” เนื่องในวันอนุรักษ์และ
พัฒนาแมํน้ าคู คลองแหํงชาติ 20 กันยายน 
10. กิจรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันสิ่งแวดล๎อมไทย 4 ธันวาคม 
11. กิจรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันส าคัญตําง ๆ 
12. กิจรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให๎ความรู๎ผํานสื่อ 
ปี 2563  1,250,000 บาท 
ปี 2564  1,550,000 บาท 
ปี 2565  1,200,000 บาท 
ส านักงานสิ่งแวดล๎อมภาค 1  

7.3 กิจกรรมหลักท่ี 3  
 
 
 
 
 
 
      งบประมาณ 
      ผู๎รับผิดชอบ 

การสร้างจิตส านึกเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาคลองแม่ข่า 
1. กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู๎น าชุมชนจัดกระบวนการเรียนรู๎ในการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา คลองแมํขํา 
2. กิจกรรมประกวดชุมชนรักษ์น้ าแมํขํา 
3. กิจกรรมอบรมการให๎ความรู๎เรื่อง ถังดักไขมันในครัวเรือน 
4. กิจกรรมประกวดหนังสั้นรักษ์แมํน้ าขํา 
5. กิจกรรมกระบวนการเรียนรู๎ในชุมชนเพ่ือการแก๎ไขปัญหาน้ าแมํขําอยํางยั่งยืน 
ปี 2563  945,000 บาท 
กศน.อ าเภอเมืองเชียงใหมํ 

7.4 กิจกรรมหลักท่ี 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เครือข่ายชุมชนเชียงใหม่ “รักษ์แม่ข่าและล าน้ าสาขา” 
1. กิจกรรมสร๎างจิตส านึกรํวมในการอนุรักษ์และพัฒนาคลองแมํขํารํวมกัน
ระหวํางภาครัฐและเครือขํายภาคประชาชนเชียงใหมํ 

- จัดกิจกรรมแบบมีสํวนรํวมกับชุมชน 
- การสร๎างกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาคลองแมํขําระหวํางภาครัฐและ

เครือขํายภาคประชาชนเชียงใหมํ 
2. กิจกรรมสร๎างภูมิทัศน์และบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรมรํวมกับ
ชุมชน 

- สร๎างภูมิทัศน์คลองแมํขํา(ความสะอาด สวยงาม ฟื้นฟูต๎นไม๎ ไม๎ประดับ 
และทางเดินริมคลองแมํขํา) 

- เรือรักษ์แมํขํา (ฝึกฝนการพายเรือและเก็บขยะในคลองแมํขํา) 
- สายตรวจและวัดคุณภาพน้ าคลองแมํขํา 

3. กิจกรรมสร๎างเครือขํายชุมชนในการอนุรักษ์และพัฒนาคลองแมํขํา 
- จัดตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาคลองแมํขําในเชิงแผนและการ

พัฒนาพื้นที่คลองแมํขํา 
4. กิจกรรมกระตุ๎นเศรษฐกิจและทํองเที่ยงชุมชนในชํวงเทศกาลส าคัญของ
เชียงใหมํ 

- “จุดประทีปและลองกระทงคลองแมํขํา” ในชํวงประเพณียี่เป๋งและลอง
กระทง  

- ประเพณีปีใหมํเมืองคลองแมํขําในชํวงประเพณีสงกรานต์  
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ปี 2563  7,000,000 บาท 
ปี 2564  3,000,000 บาท 
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

7.5 กิจกรรมหลักท่ี 5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        งบประมาณ 
 
 
        ผู๎รับผิดชอบ 

การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาล้านนาในการสร้างนวัตกรรมการจัดการคลองแม่ข่า
อย่างมีส่วนร่วม 
1. แผนที่สายน้ า 

- ผลิตชุดสื่อการเรียนรู๎ชุมชนริมคลองแมํขํา 
2. นักสืบสายน้ า 

- กิจกรรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับคลองแมํขํา และการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อม 
- กิจกรรมส ารวจสภาพแวดล๎อม และอนุรักษ์คลองแมํขํา 
- การสร๎างเครือขํายอนุรักษ์คลองแมํขํา 
- การค๎นหาเครื่องมือชุมชนในการอนุรักษ์คลองแมํขํา 

3. Mae Kha Watch 
- กิจกรรมสร๎าง และถํายทอดเครื่องมือในการติดตามคุณภาพน้ าคลองแมํขํา 

4. การประกวดนวัตกรรมสร๎างสรรค์เพ่ือสร๎างจิตส านึกในการอนุรักษ์คลองแมํขํา 
- การประกวดหนังสั้น สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์คลองแมํขํา 

5. Mae Kha Sandbox ขํวงก าก๊ึดรักษ์คลองแมํขํา 
- กิจกรรม Public Dialogue 
- การสร๎างชุดความรู๎ถอดบทเรียนเครือขํายชุมชนรักษ์คลองแมํขํา 
- การเผยแพรํนวัตกรรมสร๎างสรรค์เพ่ือสร๎างจิตส านึกในการอนุรกัษ์คลองแมํขํา 

ปี 2563  2,800,000 บาท 
ปี 2564  3,500,000 บาท 
ปี 2565  2,500,000 บาท 
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 

7.6 กิจกรรมหลักท่ี 6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาเพื่อคลองแม่ข่า
สวยใส กินได้  อยู่ดี  มีสุข 
1. สร๎างความตระหนักและการมีสํวนรํวมของชุมชนในการฟ้ืนฟูคลองแมํขําให๎
สวยใส กินได๎ อยูํดี มีสุข เพื่อคุณภาพชีวิตของชุมชนและเมืองเชียงใหมํ 

1)  ประสานกลุํมเปูาหมาย เพ่ือชี้แจงโครงการ สร๎างความเข๎าใจและเชิญให๎
เข๎ามีสํวนรํวมกิจกรรมโครงการ    

2) จัดสัมมนา เวทีแลกเปลี่ยนความเข๎าใจและแนวทางการท างานรํวมกัน
ระหวํางหนํวยงาน ชุมชน ผู๎ประกอบการ สถานศึกษาและประชาชนที่เกี่ยวข๎อง
และผู๎สูงอายุในชุมชน 
2. สร๎างหลักฐานเชิงประจักษ์ผลกระทบของสภาพแวดล๎อมที่มีการปนเปื้อนของ
มลพิษตํางๆ โดยประเมินภาวะสุขภาพและตรวจระดับสารเคมีในตัวอยํางเลือด
ปัสสาวะและพืชผัก ที่อาจสํงผลจากสภาพแวดล๎อมที่มีการปนเปื้อนสารเคมีตํางๆ
ประกอบด๎วยการศึกษาผลกระทบจากสารก าจัดศัตรูพืชที่มีตํอสุขภาพและความ
ปลอดภัยของพืชผัก 

1.1 เก็บตัวอยํางเลือดและปัสสาวะในกลุํมผู๎ประกอบการ นักธุรกิจที่
เกี่ยวข๎องจ านวนปีละ 100 คนเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการปนเปื้อนสารเคมี
ในรํางกาย 
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 1.2 เก็บตัวอยํางและวิเคราะห์สารเคมีปนเปื้อนในตัวอยํางผักและผลไม๎ 
จ านวนปีละ 200 ตัวอยําง  
3. สํงเสริมการผลิตและการบริโภคอาหารปลอดภัยจากสารเคมีและมลพิษตํางๆ 
จัดสัมมนา อบรมแลกเปลี่ยนความรู๎ผลกระทบของมลพิษและสารเคมีตํอสุขภาพ
และสิ่งแวดล๎อมและกระบวนการผลิตพืชอาหารปลอดสารเคมีเพ่ือลดมลพิษตํอ
สิ่งแวดล๎อม ล าน้ าสูํคลองแมํขําและสุขภาพ 
4. สํงเสริมอาชีพและรายได๎และตลาดในการผลิตและการจ าหนํายพืชผักปลอด
สารเคมีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือชุมชนคลองแมํขําให๎สวยใส กินได๎ อยูํ
ดี มีสุข 
5. การติดตามประเมินผลและสานสร๎างกระบวนการอยํางตํอเนื่องและสรุปผล
การด าเนินงาน 
ปี 2563  2,000,000 บาท 
ปี 2564  2,850,000 บาท 
ปี 2565  3,885,000 บาท 
หนํวยวิจัยด๎านสิ่งแวดล๎อมและสุขภาพ ศูนย์วิจัยด๎านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ประยุกต์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ             

7.7 กิจกรรมหลักท่ี 7  
 
 
 
     งบประมาณ 
     ผู๎รับผิดชอบ 

การสร้างความรู้และจิตส านึกให้กับประชาชน ชุมชนท้องถิ่น ในการดูแล
รักษาคลองแม่ข่า ให้กับชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ 
1. ผลิตสื่อใช๎เผยแพรํการการจัดการขยะ การรักษาสิ่งแวดล๎อมให๎แกํชาวบ๎าน
ชุมชนริมคลองแมํขํา รํวมกับเทศบาลต าบลสันผักหวาน 
- 
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหมํ  รํวมกับเทศบาลต าบลสันผักหวาน 

9. ระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน 

2562 - 2565 

10. งบประมาณ 43,135,600 บาท 
11. ผลผลิต(output) กิจกรรมหลักที่ 1 

-เชิงปริมาณ ประชาชนที่เข๎ารํวมโครงการ จ านวน  1,600  คน 
-เชิงคุณภาพ ประชาชนที่เข๎ารํวมโครงการการ มีความรู๎ความเข๎าใจ มีเจตคติท่ีดี 

จิตส านึกและสํวนรํวม สามารถน าความรู๎ไปใช๎ในแก๎ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ครอบครัว ชุมชนและสามารถน าความรู๎ที่ได๎รับไปถํายทอดให๎กับบุคคลใน
ครอบครัวและชุมชนได๎ 

กิจกรรมหลักที่ 2 
1.กิจกรรมการสร๎างจิตส านึกรํวมในการอนุรักษ์และพัฒนาคลองแมํขํา 3 ครั้ง/ปี   
2. การจัดภูมิทัศน์และบริหารจัดการสิ่งแวดล๎อมและวัฒนธรรมรํวมกับชุมชน 3 
ครั้ง  /ปี  
3. เครือขํายชุมชนในการอนุรักษ์และพัฒนาคลองแมํขํา 1 ชุด 
4. กิจกรรมกระตุ๎นเศรษฐกิจและทํองเที่ยงชุมชนในชํวงเทศกาลส าคัญของ
เชียงใหมํ 2 ครั้ง/ปี 
กิจกรรมหลักที่ 3 
1) เครือขํายชุมชนอนุรักษ์คลองแมํขํา 

1.1) จ านวนองค์กร / ชุมชน ที่เข๎ารํวมกิจกรรม และรํวมเป็นเครือขําย 
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1.2) เครือขํายสังคมออนไลน์ติดตามคุณภาพน้ าคลองแมํขํา 
2) องค์ความรู๎ และชุดสื่อผสม (Multimedia) เพ่ือการอนุรักษ์คลองแมํขํา 

2.1) แผนที่ชุมชนริมคลองแมํขํา 
2.2) โปรแกรม (Application) ส าหรับติดตามคุณภาพน้ าคลองแมํขํา 
2.3) หนังสั้นเพื่อการอนุรักษ์คลองแมํขํา 
2.4) ชุดความรู๎ถอดบทเรียนการอนุรักษ์คลองแมํขํา 

3) นวัตกรรมเพ่ือการอนุรักษ์คลองแมํขํา 
3.1) สิ่งประดิษฐ์เพ่ือการอนุรักษ์คลองแมํขํา  

กิจกรรมหลักที่ 4 
1.ผู๎แทนองค์กร หนํวยงาน ผู๎ประกอบการ ผู๎น าชุมชน  เกษตรกรแกนน า 
ประชาชนจ านวน 200 คนเข๎ารํวมโครงการ และให๎ความสนับสนุนในกิจกรรม
โครงการ 
2.ได๎หลักฐานเชิงประจักษ์เป็นชุดข๎อมูลระดับสารเคมีปนเปื้อนในรํางกายของ
ประชากรเปูาหมาย จ านวน 400 คนและสารเคมีตกค๎างในพืชผัก จ านวน 
1000 ตัวอยําง 
3.ประชากรแกนน าจ านวน 200 คนเข๎ารับการอบรมผลกระทบของมลพิษ
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่มีผลตํอสุขภาพมนุษย์และสภาพแวดล๎อมของแมํขํา และ
รํวมกันแสวงหาทางออกทางแก๎ อยํางยั่งยืน 
4.มีจ านวนประชากรแกนน าจ านวนอยํางน๎อย 100 คนที่เข๎ารับการอบรมการ
ผลิตพืชผักปลอดสารเคมีและการปูองกันการสัมผัสสารเคมีโดยการผลิตพืชผัก
ปลอดสารเคมีไว๎บริโภคในครัวเรือน เป็นภูมิทัศน์ที่ดี และสร๎างตลาดให๎ชุมชนมี
การบริโภคอาหารปลอดภัย สร๎างอาชีพ รายได๎จากทรัพยากรโดยรอบคลองแมํ
ขํา 
5.เกิดเครือขํายชุมชน องค์กร ผู๎ประกอบการนักวิชาการ ผู๎เกี่ยวข๎องทั่วไปในการ
รักษาสภาพแวดล๎อมคลองแมํขําให๎อยูํดีกินได๎ สุขใจสุขกาย  
6.มีแผนงาน กระบวนการและข๎อสรุปการด าเนินกิจกรรมรํวมกันอยํางมี
ประสิทธิภาพที่ด าเนินการได๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
กิจกรรมหลักที่ 5 
จ านวนสื่อที่ใช๎เผยแพรํการการจัดการขยะ การรักษาสิ่งแวดล๎อมให๎แกํชาวบ๎าน
ชุมชนริมคลองแมํขํา 
 

12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

ชุมชนมีสํวนรํวมและบริหารจัดการชุมชนอยํางเป็นระบบ 
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
กลยุทธ์  1. พัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนา แก้ไขปัญหา และใช้ประโยชน์จากคลองแม่ข่า 
 2. เสริมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์คลองแม่ข่าแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 

 หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า และล าน้ าสาขา 
2.  ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

คลองแม่ข่า, น้ าแม่ข่า หรือ แม่น้ าข่า เป็นคลองโบราณสายหนึ่ง
ของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในชัยภูมิที่พญามังรายทรงเลือกที่จะสร้าง
เมืองเชียงใหม่เมื่อกว่า 700 ปีที่แล้ว เดิมคลองแม่ข่าท าหน้าที่เป็นคูเมือง
ชั้นนอกที่   โอบล้อมเมือง และเป็นทางระบายน้ าล้นลงสู่แม่น้ าปิง แต่จาก
การขยายตัวของชุมชนเมืองเมื่อสามทศวรรษที่ผ่านมา ท าให้น้ าในคลอง
เน่าเสียอย่างหนัก ได้มีหน่วยงานหลายๆพ้ืนที่ได้พยายามที่จะฟ้ืนฟูคลอง
แม่ข่าให้กลับมาใสดังเดิม เช่น การขุดลอกคลอง การบ าบัดน้ าเสีย เป็นต้น 
แต่ก็ไม่ปรากฎผลเท่าที่ควร เนื่องจากการพัฒนาดังกล่าวมิได้แก้ปัญหาที่
ต้นเหตุแต่เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุซึ่งไม่มีความยั่งยืนจากสาเหตุดังกล่าว  
ดังนั้นจึงเห็นควรคิดริเริ่มที่จะฟ้ืนฟูและพัฒนาคลองแม่ข่าเพ่ือปูทางไปสู่
การฟ้ืนฟูคลองแม่ข่าให้ใสดังเดิม ฉะนั้นจึงเห็นควรจัดท าโครงการจิตอาสา
พัฒนาคลองแม่ข่า  และล าน้ าสาขาขึ้นในพ้ืนที่ ใกล้เคียงกับคลองแม่ข่า 
ด าเนินการพัฒนาคลองแม่ข่ากลับมาใสดังเดิมและยั่งยืน 

3.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 3.1 เพ่ือร่วมบูรณาการการแก้ไขปัญหาน้ าเสียของคลองแม่ข่าอย่างยั่งยืน 
3.2 เพ่ือให้ทุกภาคส่วนได้มีโอกาศมีส่วนร่วมได้ตระหนักและมีจิตอาสา
ช่วยกันบ ารุงรักษาคลองแม่ข่า 

4.  เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความส าเร็จของโครงการ 

1. นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนที่มีพ้ืนที่ใกล้เคียง
คลองแม่ข่ามีจิตส านึก ร่วมกันดูแลรักษาไม่ทิ้งขยะลงในคลองแม่ข่า 
2.จ านวนกิจกรรมที่จัดอย่างต่อเนื่อง 

5.  ความเชื่อมโยงกับประเด็นการ
พัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  และ
ทิศทางการพัฒนาภาค 
  

1) ยุทธศาสตร์ชาติ  
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  โดยการวางระบบการบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  (ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาค เมืองฯ)  
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน   
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน    
๓) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2561-2564) 
- ประเด็นการพัฒนาที่ 4 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%87
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๔) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  (พ.ศ.2561-2564) 
- ประเด็นการพัฒนาที่ 4  การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหส้มบูรณ์โดยใชเ้ทคโนโลยีและนวัตกรรม  

6. พื้นที่เป้าหมาย คลองแม่ข่าตลอดทั้งสาย 
7. กิจกรรมหลัก  
7.1 กิจกรรมที่ 1  
 
 
 
 
     งบประมาณ 
 
 
 
     ผู้รับผิดชอบ 
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โครงการจิตอาสา "เราท าความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกิจกรรมจิต
อาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีความสุข โดยการพัฒนา
คลองแม่ข่าและล าน้ าสาขา เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ระบายน้ า และช่วยปรับปรุงภู มิทัศน์บริเวณโดยรอบ เพื่อสนอง
พระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ปี 2562  50,000 บาท 
ปี 2563  50,000 บาท 
ปี 2564  50,000 บาท 
ปี 2565  50,000 บาท 
อ าเภอหางดง 
เทศบาลต าบลสันผักหวาน 

7.2 กิจกรรมที่ 2  
 
 
 
 
     งบประมาณ 
 
 
 
     ผู้รับผิดชอบ 
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โครงการจิตอาสา "เราท าความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกิจกรรมจิต
อาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีความสุข โดยการพัฒนา
คลองแม่ข่าและล าน้ าสาขา เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ระบายน้ า และช่วยปรับปรุงภู มิทัศน์บริเวณโดยรอบ เพื่อสนอง
พระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ปี 2562  25,000 บาท 
ปี 2563  25,000 บาท 
ปี 2564  25,000 บาท 
ปี 2565  25,000 บาท 
อ าเภอหางดง 
อบต.สบแม่ข่า 

7.3 กิจกรรมที่ 3  
 
 
 
 
 
 
 
    งบประมาณ 
 
 

โครงการจิตอาสาคืนความใสให้คลองแม่ข่า เพื่อถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพ
ยวารางกูร รัชกาลที่ 10 
1.จัดประชุมคณะท างาน เพ่ือวางแผนการด าเนินโครงการ  
2. จัดกิจกรรมท าความสะอาดคืนความใสให้คลองแม่ข่าเพ่ือถวายเป็น                
พระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวารางกูร 
จ านวน 3 วันๆละ 100 คน 
3. สรุปผลการด าเนินโครงการฯและรายงานผลการด าเนินการ 
ปี 2562  40,000 บาท 
ปี 2563  40,000 บาท 
ปี 2564  40,000 บาท 
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     ผู้รับผิดชอบ 
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปี 2565  40,000 บาท 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชนประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ที่อยู่ใกล้พื้นที่คลอง
แม่ข่า 

8. หน่วยงานด าเนินงาน อ าเภอหางดง 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
เทศบาลต าบลสันผักหวาน 
อบต.สบแม่ข่า 

9. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 2562-2565 
10. งบประมาณ งบประมาณรวม 460,000 บาท 
11. ผลผลิต(output) มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือพัฒนาคลองแม่ข่าอย่างต่อเนื่อง และ

ประชาชนมีจิตส านึกในการท ากิจกรรมเพ่ือสาะรณประโยชน์ 
12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

เยาวชนและประชาชนได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่าและล า
น้ าสาขาและน าความรู้ไปใช้ในการท ากิจกรรมจิตอาสาเพ่ือสาธารณะ
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project idea) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
กลยุทธ์  1. พัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนา แก้ไขปัญหาและใช้ประโยชน์จากคลองแม่ข่า 
 2. เสริมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ คลองแม่ข่าแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สังคม มุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

หัวข้อ รายละเอียด 
1.  ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา และการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหา

คลองแม่ข่า 
2.  ความส าคัญของ
โครงการ หลักการและ
เหตุผล 

การจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกในการดูแลรักษา “น้ าแม่ข่า” 
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้น บนพ้ืนฐานการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา 
เป็นฐาน (Problem Base Learning) เน้นให้ประชาชนได้เรียนรู้จากปัญหาที่
เกิดขึ้นในสังคม ชุมชน เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญ
ของปัญหาที่ เกิดขึ้น เน้นให้ประชาชนได้ เรียนรู้ร่ วมกัน (Collaborative 
Learning ) จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและค้นคว้าหาค าตอบและสร้างองค์
ความรู้ใหม่ด้วยตนเอง ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ดังกล่าว สืบเนื่องจาก
ปัญหาที่เกิดขึ้นใน “น้ าแม่ข่า” ซึ่งเป็นแม่น้ าสายส าคัญในเมืองเชียงใหม่ และมี
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ล้านนาที่ถือว่า “น้ าแม่ข่า”เป็น 1 ใน 7 ชัยมงคล
ของเมืองเชียงใหม่ เป็นแม่น้ าที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของคนเชียงใหม่มาช้านาน  
จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ส่งผลให้อ าเภอเมืองเชียงใหม่มีผู้
อยู่อาศัยมากขึ้น เกิดชุมชนแออัดบริเวณพ้ืนที่ริมน้ าแม่ข่า การเพ่ิมจ านวนของผู้
อยู่อาศัย และความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ มีการตั้ งบ้านเรือน สถาน
ประกอบการ โรงแรม โรงงาน ริมน้ าแม่ข่ามีจ านวนมากขึ้น เกิดการถ่ายเทของ
เน่าเสียลงในน้ าแม่ข่า รวมทั้งขยะจากบ้านเรือนริมน้ า เกิดการสะสมขยะเป็น
จ านวนมาก การปล่อยน้ าเสียลงน้ า ท าให้น้ าแม่ข่าเกิดการเน่าเสีย มีกลิ่นเหม็น
ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนจากปรากฎการณ์ดังกล่าว จังหวัดเชียงใหม่ 
จึงได้ก าหนดเป็นวาระของของจังหวัดและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
เร่งด าเนินการฟ้ืนฟู “น้ าแม่ข่า” ตามบริบทงานที่หน่วยงานรับผิดชอบเพ่ือให้  
“น้ าแม่ข่า” กลับมาเป็นสายน้ าแห่งวิถีชีวิตของคนเชียงใหม่ ดังนั้นจึงได้จัดท า
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา และการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหา
คลองแม่ข่าเพ่ือสามารถน าความรู้ ความเข้าใจ ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาคลองแม่
ข่าได้อย่างแท้จริง 

3.  วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1.เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ ปัญหาที่เกิดข้ึนใน
แม่น้ าล าคลอง 
2.เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน มีเจตคติท่ีดี เกิดความตระหนักในการ
ร่วมกันดูแลรักษาแม่น้ าล าคลอง 
3.เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน สามารถน าความรู้ ความเข้าใจ ไปใช้ใน
การแก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสียที่เกิดข้ึนในชุมชน ครอบครัวตนเอง 
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4.  เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความส าเร็จของโครงการ 

กิจกรรมหลักที่1 สาธิตราชภัฏเชียงใหม่ร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า 
1.ร้อยละการของบุคลากร นักเรียน ที่เข้าร่วมเป้าหมาย ร้อยละ 80 ของ
เป้าหมายในโครงการ 
2. ร้อยละการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ เป้าหมาย ร้อยละ ๕0 ของเป้าหมาย
ในโครงการ 
3.พ้ืนที่บริเวณคลองแม่ข่าท่ีได้รับการพัฒนาเป้าหมาย บริเวณพ้ืนที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 1 พ้ืนที่/ในปีงบประมาณ ๒๕62และได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง 
4. พ้ืนที่บริเวณคลองแม่ข่าที่ได้รับการพัฒนาเป้าหมาย บริเวณพ้ืนที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 1 พ้ืนที่/ปีงบประมาณ โดยเริ่มในปีงบประมาณ ๒๕6๓ เป็นพื้นที่
เพ่ิมเติมจากโรงเรียน/ชุมชนเครือข่าย 
กิจกรรมหลักที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน:คลองแม่ข่า 
1.ร้อยละ 80 ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติท่ีดี 
สามารถน าความรู้ไปใช้ในแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในครอบครัวและชุมชนได้ 
2.ร้อยละ 80 ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ถ่ายทอดให้กับบุคคลในครอบครัวและชุมชนได้ 
กิจกรรมหลักที ่3 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการแก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสีย
ในแม่น้ าล าคลองตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2551 
กิจกรรมหลักที่ 4 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การแก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสียใน
แม่น้ าล าคลองของนักศึกษา กศน.อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
1.ร้อยละ 80 ของนักศึกษา กศน. ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการแก้ไขปัญหาน้ า
เน่าเสียในแม่น้ าล าคลอง มีความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดี สามารถน าความรู้ไป
ใช้ในแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนได้ 
2.ร้อยละ 80 ของนักศึกษา กศน. ที่ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการแก้ไขปัญหา
น้ าเน่าเสียในแม่น้ าล าคลอง สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับบุคคลใน
ชุมชนได้ 
กิจกรรมหลักที่5 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2561หัวข้อ การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
“เจียงใหม่เมืองงาม” หน่วยคลองแม่ข่า 
เป้าหมาย พนักงานครูเทศบาล ในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ และ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน ๒๕๐ คนตัวชี้วัด  
1.ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมอบรม (ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80) สามารถจัด
กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช  ๒๕๕๑ ได้เหมาะสม  
2.ทุกโรงเรียนในสังกัด มีหลักสูตรท้องถิ่น หน่วยคลองแม่ข่า 
กิจกรรมหลัก 6 การศึกษาดูงาน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
นอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมกับชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่ (โครงการพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม
พัฒนาวิชาการ เรื่อง การแก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสียในแม่น้ าล าคลอง : กศน.อ าเภอ
เมืองเชียงใหม่) 
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1.ร้อยละ 80 ของนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติท่ีดี สามารถน าความรู้
ไปใช้ในแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชนได้ 
2.ร้อยละ 80 ของนักศึกษา สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับบุคคลใน
ชุมชนได้ 

5.  ความเชื่อมโยงกับ
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด  และทิศทางการ
พัฒนาภาค  

๑) ยุทธศาสตร์ชาติ  สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยการวางระบบการบริหารจัดการ
น้ าให้มีประสิทธิภาพ 
๒) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาค เมอืงฯ)สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ที่  3 การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนและสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ที่ 4  
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน    
๓) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (พ.ศ.2561-2564) 
- ประเด็นการพัฒนาที่ 4 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔) แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่  (พ.ศ.2561-2564) 
- ประเด็นการพัฒนาที่ 4  การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๕) นโยบายส าคัญ หรือ อื่นๆ ฯลฯ  
ตามนโยบายรัฐบาล ข้อ 6.  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  และ
ตามข้อ  9.  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่าง
การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

6. พื้นที่เป้าหมาย ต้นน้ า – กลางน้ า - ปลายน้ า  ของคลองแม่ข่า/โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
เชียงใหม่ 11  แห่ง/โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่/กศน.อ าเภอ
เมืองเชียงใหม่/มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 

7. กิจกรรมหลัก  
7.1 กิจกรรมที่ 1 
 
 
 
 
      งบประมาณ 
 
 
 
      ผู้รับผิดชอบ 
      หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

สาธิตราชภัฏเชียงใหม่ร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า 
1. ปลูกต้นกล้าความดี จิตอาสา 
2. พัฒนาภูมิทัศน์ สร้างแหล่งเรียนรู้ คลองแม่ข่า@ สาธิต มรภ.เชียงใหม่ (พ้ืนที่
จ ากัดบริเวณหนึ่ง) 
3. ประสานเครือข่ายโรงเรียน/ชุมชน ขยายแหล่งเรียนรู้ 
ปี 2562  30,000 บาท 
ปี 2563  30,000 บาท 
ปี 2563  60,000 บาท 
ปี 2564  60,000 บาท 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ชุมชนพ้ืนที่ อปท. ที่เป็นบริเวณท่ีรับผิดชอบ 

7.2 กิจกรรมที่ 2 
 
 
 
 

การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน:คลองแม่ข่า 
จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต พัฒนาอาชีพ พัฒนาสังคมและชุมชน กระบวนการ
เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ บรรยาย 
อบรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสวนา ศึกษาดูงานสถานที่จริง  สาธิตและฝึก
ปฏิบัติจริง การเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น จิตอาสา นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 
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      งบประมาณ 
 
 
 
 
      ผู้รับผิดชอบ 

ปี 2561  15,200 บาท 
ปี 2562  10,000 บาท 
ปี 2563  10,000 บาท 
ปี 2563  10,000 บาท 
ปี 2564  10,000 บาท 
กศน.อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

7.3 กิจกรรมที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      งบประมาณ 
 
 
 
 
      ผู้รับผิดชอบ 

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการแก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสียในแม่น้ าล าคลอง
ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
กิจกรรมจัดการเรียนการสอนรายวิชาการแก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสียในแม่น้ าล า
คลองตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551
โดยในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าว  ให้นักศึกษาได้ศึกษาเนื้อหา
จากเอกสาร หนังสือและสื่ออ่ืนๆ เช่น วีดิทัศน์ Website ที่เก่ียวข้อง การท า
กิจกรรมกลุ่ม อภิปรายปัญหา และหาแนวทางพัฒนา ติดตามผลและแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน การศึกษาดูงานสถานที่จริงรวมทั้งมีการสาธิตและฝึกปฏิบัติจริง การ
จัดท ารายงานเรื่องที่เกี่ยวข้องการจัดท าโครงงาน การเรียนรู้จากภูมิปัญญา 
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน 
ปี 2561  400,000 บาท 
ปี 2562  400,000 บาท 
ปี 2563  400,000 บาท 
ปี 2563  400,000 บาท 
ปี 2564  400,000 บาท 
กศน.อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

7.4 กิจกรรมที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      งบประมาณ 
 
 
 
 

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การแก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสยีในแม่น้ าล าคลอง
ของนักศึกษา กศน.อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
1. จัดกิจกรรมเรียนรู้เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในรายวิชาจัดการเรียน
การสอนรายวิชาการแก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสียในแม่น้ าล าคลองตามหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 โดยมีรูปแบบการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ฐานการเรียนรู้ บรรยาย อบรม เข้าค่ายศึกษาดูงาน
สถานที่จริง สาธิตและฝึกปฏิบัติจริง การเรียนรู้จากภูมิปัญญา นักวิชาการ
สิ่งแวดล้อม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน 
2. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านทักษะชีวิต “งานสังขานต์ล่อง แม่ข่ามหา
นที ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง” 
3. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านวิชาการ “ฐานเรียนรู้วิถีแม่น้ าข่า” 
4. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  “รักษ์แม่น้ าข่า” 
5. กิจกรรมสายน้ าแม่ข่ากับประเพณีวัฒนธรรมล้านนายี่เป็ง 
ปี 2561  156,557 บาท 
ปี 2562  250,000 บาท 
ปี 2563  250,000 บาท 
ปี 2563  250,000 บาท 
ปี 2564  250,000 บาท 
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      ผู้รับผิดชอบ กศน.อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
7.5 กิจกรรมที่ 5 
 
 
 
 
 
 
      งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 

การพัฒนาระบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2561หัวข้อ การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น “เจียงใหม่ 
เมืองงาม” หน่วยคลองแม่ข่า 
1. อบรมให้ความรู้การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น “เจียงใหม่เมืองงาม” หน่วยคลอง
แม่ข่าในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
2. สถานศึกษาในสังกัดจัดการเรียนการสอน หลักสูตรท้องถิ่น “เจียงใหม่ 
เมืองงาม” หน่วยคลองแม่ข่า 
100,000 บาท 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

7.5 กิจกรรมที่ 5 
 
 
 
 
 
      งบประมาณ 
      ผู้รับผิดชอบ 

การศึกษาดูงาน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ท-
เชียงใหม่ ร่วมกับชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ (โครงการพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมพัฒนา
วิชาการ เรื่อง การแก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสียในแม่น้ าล าคลอง : กศน.อ าเภอเมือง
เชียงใหม่) 
กิจกรรมพัฒนาวิชาการเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสียในแม่น้ าล าคลอง :แม่น้ า
ข่าร่วมกับ กศน.อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
-ไม่ใช้งบประมาณ 
-มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมกับกศน.อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

8. หน่วยงานด าเนินงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่/กศน.อ าเภอเมืองเชียงใหม่/ส านัก
การศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่/มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 

9. ระยะเวลาในการด าเนนิงาน 2561 - 2565 
10. งบประมาณ 3,491,757 บาท 
11. ผลผลิต(output) กิจกรรมหลักที่ 1 

1.นักเรียน ครู บุคลากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ ร่วมพัฒนา
คลองแม่ข่า 
2.พ้ืนที่บริเวณคลองแม่ข่าท่ีรับผิดชอบได้รับการพัฒนาและดูแลให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ให้กับเยาวชน 
3.การขยายพื้นที่ดูแลคลองแม่ข่าจากพ้ืนที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ 
กิจกรรมหลักที่ 2 
-เชิงปริมาณ ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 500 คน 
-เชิงคุณภาพ ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการการ มีความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติท่ีดี 
สามารถน าความรู้ไปใช้ในแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในครอบครัว ชุมชนและสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับบุคคลในครอบครัวและชุมชนได้ 
กิจกรรมหลักที่ 3 
-เชิงปริมาณ นักศึกษา กศน. ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการแก้ไขปัญหาน้ าเน่า
เสียในแม่น้ าล าคลอง ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2560 ถึง 1/2565 
-เชิงคุณภาพ นักศึกษา กศน. ที่ลงทะเบียนเรียน สอบผ่านปลายภาคเรียน
รายวิชาการแก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสียในแม่น้ าล าคลอง 
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กิจกรรมหลักที่ 4 
-เชิงปริมาณ นักศึกษา กศน.อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการ
แก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสียในแม่น้ าล าคลอง ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2560 ถึง 
1/2565 
-เชิงคุณภาพ นักศึกษา กศน. ที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติท่ี
ดี สามารถน าความรู้ไปใช้ในแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชนและสามารถน าความรู้
ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับบุคคลในชุมชนได้ 
กิจกรรมหลักที่ 5การพัฒนาระบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2561หัวข้อ การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
“เจียงใหม่เมืองงาม” หน่วยคลองแม่ข่า 
-สถานศึกษาในสังกัด มหีลักสูตรท้องถิ่น “เจียงใหม่เมืองงาม” หน่วยคลองแม่ข่า
ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
กิจกรรมหลักที่ 6การศึกษาดูงาน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
นอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมกับชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่ (โครงการพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม
พัฒนาวิชาการ เรื่อง การแก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสียในแม่น้ าล าคลอง : กศน.อ าเภอ
เมืองเชียงใหม่) 
- นักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจ 
มีเจตคติท่ีดี สามารถน าความรู้ไปใช้ในแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชนและสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับบุคคลในชุมชนได้ 

12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Outcome) 

กิจกรรมหลักที่ 1 สาธิตราชภัฏเชียงใหม่ร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า 
1.นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีจิตส านึกการเสียสละ 
การมีจิตสาธารณะ การมีระเบียบวินัย รู้ในหน้าที่และสิทธิของตนเองและ
จิตส านึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2.แหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชน 
3.ชุมชนนีส่วนร่วมของในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า 
กิจกรรมหลักที่ 2 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคมและชุมชน:คลองแม่ข่า 
1.ร้อยละ 80 ของประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ  
มีความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดี สามารถน าความรู้ไปใช้ในแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน
ในครอบครัวและชุมชนได้ 
2.ร้อยละ 80 ของประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ถ่ายทอดให้กับบุคคลในครอบครัวและชุมชนได้  
กิจกรรมหลักที่ 3 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการแก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสียใน
แม่น้ าล าคลองตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2551 
1.ร้อยละ 80 ของนักศึกษา กศน. ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการแก้ไขปัญหาน้ า
เน่าเสียในแม่น้ าล าคลอง มีความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดี สามารถน าความรู้ไป
ใช้ในแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนได้ 
2.ร้อยละ 80 ของนักศึกษา กศน. ที่ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการแก้ไขปัญหา
น้ าเน่าเสียในแม่น้ าล าคลอง สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับบุคคลใน
ชุมชนได้ 
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กิจกรรมหลักที่ 4 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การแก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสียใน
แม่น้ าล าคลองของนักศึกษา กศน.อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
1.ร้อยละ 80 ของนักศึกษา กศน. ที่เข้าร่วมโครงการ  
มีความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดี สามารถน าความรู้ไปใช้ในแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน
ในชุมชนได้ 
2.ร้อยละ 80 ของนักศึกษา กศน. ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปถ่ายทอดให้กับบุคคลในชุมชนได้ 
กิจกรรมหลักที่ 5การพัฒนาระบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2561หัวข้อ การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
“เจียงใหม่เมืองงาม” หน่วยคลองแม่ข่า 
-นักเรียนในสังกัดเทศบาลได้มีความรู้ ความตระหนัก รักษ์ คลองแม่ข่า โดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
กิจกรรมหลักที่ 6การศึกษาดูงาน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
นอร์ท-เชียงใหม่ ร่วมกับชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่ (โครงการพัฒนาผู้เรียน กิจกรรม
พัฒนาวิชาการ เรื่อง การแก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสียในแม่น้ าล าคลอง : กศน.อ าเภอ
เมืองเชียงใหม่) 
1.ร้อยละ 80 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการ  
มีความรู้ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดี สามารถน าความรู้ไปใช้ในแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน
ในชุมชนได้ 
2.ร้อยละ 80 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ที่เข้าร่วมโครงการ 
สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับบุคคลในชุมชนได้ 
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แบบสรุปโครงการแบบย่อ (Project Idea) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
กลยุทธ์  1. พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อพัฒนา แก้ไขปัญหาและใช้ประโยชน์จากคลองแม่ข่า 
  2. เสริมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ คลองแม่ข่าแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
  3. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สังคม มุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
๑. ชื่อโครงการ  โครงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการคลองแม่ข่าแบบบูรณาการ 
๒. ความส าคัญของโครงการ 
หลักการและเหตุผล 

      ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็น
แผนระดับชาติที่จะน าพาประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 และมีคติพจน์
ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยการจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้ ต้องมี
การด าเนินงานสนับสนุนหลายด้านประกอบกัน รวมถึงยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้
พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้น
การปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ ให้ทุกหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองมีน้ าสะอาดเพ่ืออุปโภคบริโภค  
      นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับวาระแห่งชาติในการจัดท างบประมาณ
ลักษณะบูรณาการ อีก 2 แผนงาน ได้แก่ (1) แผนบูรณาการพัฒนาและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2) แผนบูรณา
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เพ่ือให้การท างานร่วมกันของหน่วยงาน
ภาครัฐสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในทิศทางเดียวกันอย่าง
รวดเร็ว และไม่ด าเนินการทับซ้อนซึ่งกัน กอปรกับการใช้งบประมาณ
อย่างมปีระสิทธิภาพ 
          จากการวิเคราะห์ถึงจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคของ
จังหวัดเชียงใหม่ จะเห็นได้ว่าจังหวัดเชียงใหม่จ าเป็นต้องมีการบูรณาการ
ความร่วมมือกันในภาพรวมของทั้งจังหวัด ในการวางแผน         การ
บริหารจัดการที่มีความชัดเจนทั้งในแง่ของการพัฒนาแหล่งน้ าต้นทุน การ
ปรับปรุงคุณภาพน้ า การแก้ไขปัญหาการบุกรุก การสร้างองค์ความรู้และ
จิตส านึก ตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณแนวคลองเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าให้ยั่งยืน  
          ทั้ งนี้  ส านั กประชาสั ม พันธ์ เ ขต  3  กรมประชาสั ม พันธ์                
ในฐานะหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐ มีภารกิจหน้าที่และ
เป้าหมาย คือ สร้างการรับรู้  เรื่องการบริหารจัดการคลองแม่ข่า        
แบบบูรณาการ จึงได้จัดท าโครงการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการคลอง
แม่ข่าแบบบูรณาการ เพ่ือรณรงค์สร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา แก้ไขปัญหาและดูแลรักษาคลองแม่ข่า  และน าเสนอการ
ด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ กระจาย
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เสียง และสื่อออนไลน์ 
๓.วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพ่ือสร้างการรับรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการคลอง            

     แม่ข่าแบบบูรณาการ 
2. เพ่ือรณรงค์สร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา แก้ไข 
    ปัญหาและดูแลรักษาคลองแม่ข่า 
3. เพื่อน าเสนอการด าเนินงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า     
   ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

๔. เป้าหมายและตัวชี้วัด
ความส าเร็จของโครงการ 

ผลผลิต : จ านวนขอ้มูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการคลองแม่ข่า  
เพ่ือรณรงค์สร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาคลอง
แม่ข่า  และน าเสนอการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านสื่อ
โทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง และสื่อออนไลน์ (เป้าหมาย 37 ครั้งต่อปี) 

5. ความเชื่อมโยงกับประเด็นการ
พัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ
ทิศทางการพัฒนาภาค  

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2579) 
    - ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
    - ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน เพ่ือสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุน
เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
    - ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน รักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม / สร้างความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ และบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าทั้ งระบบให้มีประสิทธิภาพ /บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น 
    - ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ เพ่ือ
พัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 
3. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ปี 2561-2564 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
4. แผนพัฒนาจังหวัด ปี 2561-2564 
- ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

6. พื้นที่เป้าหมาย 
 

พ้ืนที่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับน้ าแม่ข่า ทั้งช่วงต้นน้ า ช่วงกลางน้ า และ           
ช่วงท้ายน้ า 

7. กิจกรรมหลัก ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์สร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนา แก้ไขปัญหาและดูแลรักษาคลองแม่ข่า และน าเสนอการ
ด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสยีง 
และสื่อออนไลน์ 
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    7.1 กิจกรรมหลักที่ 1 
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อโทรทัศน์ 
270,000.- บาท 
ส านักประชาสัมพันธ์เขต 3 
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ 

    7.2 กิจกรรมหลักท่ี 2 
          งบประมาณ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง 
31,000.- บาท 
ส านักประชาสัมพันธ์เขต 3 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ 

    7.3 กิจกรรมหลักท่ี 3 
          งบประมาณ 
          ผู้รับผดิชอบ 

ผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อออนไลน์ 
30,000.- บาท 
ส านักประชาสัมพันธ์เขต 3 ส่วนแผนงานและพัฒนางานประชาสัมพันธ์ 

8. หน่วยงานด าเนินการ ส านักประชาสัมพันธ์เขต 3 
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ 

9. ระยะเวลาในการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565  
10. งบประมาณ 331,000.- บาท (สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
 1. สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในรายการ “มองเมืองเหนือ” 

    จ านวน 3 ตอน ๆ ละ 30,000.-บาท = 90,000.-บาท 
2. ผลิตและเผยแพร่สปอตโทรทัศน์  
    จ านวน 2 ตอน ๆ ละ 20,000.-บาท = 40,000.-บาท 
3. ผลิตและเผยแพร่รายงานพิเศษ/ข่าวโทรทัศน์ 
    จ านวน 7 ตอน ๆ ละ 20,000.-บาท = 140,000.-บาท 
4. สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในรายการวิทยุ 
    จ านวน 3 ตอน ๆ ละ 2,000.-บาท = 6,000.-บาท 
5. ผลิตและเผยแพร่สปอตวิทยุ  
    จ านวน 2 ตอน ๆ ละ 2,000.-บาท = 4,000.-บาท 
    เผยแพร่ 100 ครั้ง ๆ ละ 70 บาท = 7,000.-บาท 
6. ผลิตและเผยแพร่รายงานพิเศษ/ข่าววิทยุ 
    จ านวน 7 ตอน ๆ ละ 2,000 = 14,000.-บาท 
7. ผลิต Infographic  
    จ านวน 10 ตอน ๆ ละ 1,500 =15,000.- บาท 
8. ผลิตคลิปสั้น  
    จ านวน 3 ตอน ๆ ละ 5,000 บาท = 15,000.-บาท 

11. ผลผลิต (output) ผลผลิตรวม 37 ครั้ง 
- สื่อโทรทัศน์  12 ครั้ง 
- สื่อวิทยุกระจายเสียง  12 ครั้ง 
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- สื่อออนไลน์ 13 ครั้ง 
12. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 80% ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รับรู้ และเข้าใจการด าเนินงาน 

บริหารจัดการ และเข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนา แก้ไขปัญหา และดูแล
รักษาคลองแม่ข่าแบบบูรณาการ 
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