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กระจกต่ อ ปริ ม าณน้ ำ เสี ย และอั ต ราส่ ว นปริ ม าณการใช้ ไฟฟ้ า ต่ อ ปริ ม าณน้ ำ เสี ย ต่ ำ ที่ สุ ด และใน
ขณะเดียวกันก็มีประสิทธิภาพการลดความสกปรกในรูปของ BOD ในน้ำเสียได้ดีที่สุด แต่ในทางตรงข้าม
โรงปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพน้ ำแสนสุ ขเหนื อ มี อัต ราส่ ว นปริม าณก๊ าซเรือ นกระจกต่ อ ปริมาณน้ ำเสี ย และ
อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปริมาณน้ำเสียมากที่สุด และในขณะเดียวกันก็มีประสิทธิภาพการลด
ความสกปรกในรูป ของ BOD ในน้ ำเสี ยได้ต่ำที่สุ ด ซึ่งต้องพิจารณาปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย โดย
พิจารณาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของระบบบำบัดน้ำเสียแล้วจะพบว่าการใช้ไฟฟ้าในกระบวน การ
รวบรวมน้ำเสีย และกระบวนการบำบัดน้ำเสียมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด ซึ่งเป็นการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 997,970.50 kg CO2 eq/ปี หรือคิดเป็นร้อยละ 88.17 ของ
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งแนวทางการจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต้องมุ่งเน้น
ที่การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์เครื่องจักรในระบบเป็นหลัก โดยเฉพาะปั๊มสูบน้ำจาก
กระบวนการรวบรวมน้ำเสีย ซึ่งมีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดจากการใช้ไฟฟ้า
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This study aimed at analyzing management and operation of community
wastewater, assessing Green House Gases (GHGs) emission from wastewater treatment
system and then proposing guidelines for reducing GHGs emission from community
wastewater and improving the wastewater management system operating by
Wastewater Management Authority (WMA) at Chonburi Province. Interviewing with key
informant i.e. responsible staff of WMA who operate the system and managerial staff of
local administrative office (municipality). PSR (Pressure-State-Response) Framework was
used to analyze data and information. In addition, ECAM 2.2 was employed to assess
GHGs emission from all activities from wastewater management system i.e. wastewater
collection, drainage and recycling. Where GHGs emission from wastewater management
office was calculated by using IPCC Guideline involving diesel use, septic tank and tap
water use.
The results show that from community wastewater management analysis, the key
success factors include having proactive and plan for community wastewater

ง
management i.e. information perception, knowledge provision, people participation and
leaders playing more attention in wastewater management. For GHGs emission,
Activated Sludge (Oxidation Ditch) emitted more GHGs emission per cubic meter of
wastewater and used more electricity per cubic meter of wastewater than those of
Aerated Lagoon (AL) while Oxidation Ditch (OD) provided high efficiency in BOD
reduction than that of AL. As compared from the four municipalities studied in
Chonburi Province. Sriracha Municipal Wastewater Treatment Plant has lowest GHGs
emission per cubic meter of wastewater and electricity use per cubic meter of
wastewater and the highest BOD reduction. Whereas North Saen Suk Municipal
Wastewater Treatment Plant has the highest GHGs emission per cubic meter of
wastewater and electricity use per cubic meter of wastewater and the lowest BOD
reduction. From the results obtained, the electricity use emitted the highest GHGs
accounting for 997,970.50 kg CO2 eq/Yr or 88.17% of all activities of community
wastewater management. Guidelines for GHGs emission involves increase high efficiency
of the electricity use in machines of the community wastewater management system,
especially pump of wastewater collection which release the highest GHGs.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มาและความสำคัญ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อหลายภาคส่วนไม่ว่าจะ
เป็นภาคประชาชน ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคพลังงาน และภาคการจัดการทรัพยากรน้ำ
เป็ น ต้ น ความถี่แ ละระดับ ของผลกระทบได้ ท วีค วามรุน แรงมากขึ้น เรื่อ ย ๆ เมื่ อเที ยบกับ ในอดี ต
ยกตัวอย่างผลกระทบจากภัย พิบั ติต่าง ๆ เช่น อุณ หภูมิเฉลี่ ยที่เพิ่ มสู งขึ้น จำนวนและขนาดความ
รุน แรงของพายุ น้ ำท่ว ม ภั ย แล้ ง ระดับ น้ำทะเลที่ เพิ่ม สู งขึ้น ความรุนแรงของผลกระทบจากกา ร
กัดเซาะชายฝั่ง เป็นต้น ซึ่งได้ส่งผลเสียต่อความมั่นคงทางอาหาร การตั้งถิ่นฐาน สุขภาพของมนุษย์
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ และส่วนอื่น ๆ สาเหตุสำคัญส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน
และเกิด ความเปลี่ ย นแปลงของสภาพภู มิ อ ากาศ เนื่ องมาจากการสะสมของก๊ าซเรือ นกระจกใน
ชั้น บรรยากาศที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุคที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม จากกิจกรรมด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มมากขึ้น (ชนาธิป ผาริโน, 2560) ซึ่งก๊าซเรือน
กระจก (Greenhouse Gases) ที่ เกิ ด จากกิจ กรรมของมนุ ษ ย์ หรือ Antropogenic Greenhouse
Gas มีอยู่ 6 ชนิดที่สำคัญ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซไนตรัสออกไซด์
(N2O) ก๊าซไฮโดรฟลู ออโรคาร์บ อน (HFCS) ก๊าซเพอร์ฟลู ออโรคาร์บอน (PFCs) และก๊าซซัล เฟอร์
เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6) ซึ่งโดยภาพรวมแล้วก๊าซเรือนกระจก มีข้อดีคือ เป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติในการดูด
ซับคลื่นรังสีความร้อน หรือรังสีอินฟาเรดได้ดี และช่วยดูดคลื่นรังสีความร้อนไว้ในเวลากลางวัน แล้วแผ่
คลื่ น รั ง สี ค วามร้ อ นออกมาในเวลากลางคื น ทำให้ อุ ณ หภู มิ ในบรรยากาศโลกไม่ เปลี่ ย นแปลง
อย่างฉับพลันและเหมาะสมสำหรับทุกชีวิตบนโลก แต่ปัจจุบันมนุษย์ประกอบกิจกรรมที่ปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกเพิ่มสูงขึ้นจนมีปริมาณก๊าซเรือนกระจกเพิ่มสูงขึ้นในชั้นบรรยากาศจะส่งผลเสียต่อโลก
ทำให้ อุณ หภูมิ ของโลกเพิ่ม สู งขึ้น และมีส ภาพภูมิ อากาศที่ เปลี่ ยนแปลงและแปรปรวนไปจากเดิ ม
โดยสรุปแล้ว “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเป็น
ผลทางตรงหรื อ ทางอ้ อ มจากกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของมนุ ษ ย์ ที่ ท ำให้ อ งค์ ป ระกอบของบรรยากาศ
เปลี่ยนแปลงไป (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2561)
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จากข้ อ มู ล รายงานแห่ งชาติ (National Communication) ฉบั บ ที่ 3 ได้ รายงานว่ า ในปี
2556 ประเทศไทยเป็ น ประเทศที่ ปล่ อยก๊ าซเรือ นกระจกมากที่ สุ ด ในลำดับ ที่ 18 ของโลก โดยมี
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 318.66 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า สามารถ
จำแนกออกตามภาคกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย ภาคพลังงานปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งสิ้นรวม
235.81 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภาคเกษตรปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งสิ้นรวม 50.99
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภาคกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทั้งสิ้นรวม 19.12 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และภาคของเสียปล่อยก๊าซเรื อนกระจกทั้งสิ้น
รวม 12.75 ล้านตันคาร์บอน ไดออกไซด์เทียบเท่า (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม, 2562)
จังหวัดชลบุรี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในทิศตะวันออกของประเทศไทยริมฝั่งทะเลด้านตะวันออก
ติดกับอ่าวไทย มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายทั้งชายฝั่งทะเล หมู่เกาะ ป่าเขา พื้นที่ป่าชายเลน
ซึ่ ง เอื้ อ ต่ อ การประกอบอาชี พ เกษตรกรรม ประมง และผลิ ต สิ น ค้ า แปรรู ป โดยเฉพา ะแหล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีศักยภาพเพื่อการท่องเที่ยว อาทิ ชายหาดที่มีชื่อเสียง และเกาะต่าง ๆ สามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ สร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่และประเทศ นอกจากนี้
จังหวัดชลบุรียังมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ทั้งในด้านพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรมของประเทศ
และยังเป็นพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของประชากรสูง โดยเฉพาะในอำเภอเมืองชลบุรี อำเภอศรีราชา
อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ อำเภอพนัสนิคม อำเภอบ้านบึง ซึ่งเป็นชุมชนเมือง และเขตเศรษฐกิจ
ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม (จังหวัดชลบุรี, 2562) จากข้อมูลการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของจังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการการพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัด ดำเนินการโดย
องค์ ก ารบริ ห ารการจั ด การก๊ าซเรื อ นกระจก (องค์ ก ารมหาชน) ร่ ว มกั บ จั งหวั ด ชลบุ รี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 พบว่า ในปี 2560 จั งหวัด ชลบุ รี มี ป ริม าณการปล่ อยก๊ าซเรือ นกระจก
21,437,292 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (ระดับ Basic+) คิดเป็นร้อยละ 14.21 ตันคาร์บอน
ไดออกไซด์เทียบเท่าต่อหัวประชากร โดยสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแยกตามรายกิจกรรมที่มี
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด ได้แก่ ภาคการขนส่ง (ร้อยละ 57.54) รองลงมา คือ ภาคพลังงาน
(ร้อยละ 36.72) และภาคการจัดการของเสีย (ร้อยละ 4.01) (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน), 2562)
จากสัดส่วนกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพบว่ากิจกรรมการจัดการของเสีย มีสัดส่วน
ที่น้อย เมื่อเทียบกับกิจกรรมประเภทอื่น แต่อย่างไรก็ตามปัญหามลพิษจากการจัดการของเสียทั้งการ
จัดการขยะมูล ฝอย และน้ ำเสี ย กลั บสร้างปัญ หาให้ กับพื้นที่ จังหวัดชลบุรี เห็ นได้จากการประเมิน
คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง เขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ปี 2559 โดยพิจารณาจากค่าคะแนน MWQI (Marine
Water Quality Index) พบว่า คุณ ภาพน้ ำทะเลชายฝั่ งเขตพื้ น ที่ จังหวัด ชลบุ รี บริเวณอ่ าวชลบุ รี
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ศรีราชา (เกาะลอย) ท่าเรือแหลมฉบัง (ตอนท้าย) ท่าเรือสัตหีบ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมถึง
เสื่อมโทรมมาก (สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) , 2560) ปัญหาน้ำเสียจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่
ก่อให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ รวมทั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้ออกซิเจน
ก็เป็นกระบวนการบำบัดทางชีวภาพ ที่มีการนำจุลินทรีย์มาใช้เพื่อลดปริมาณสารอินทรีย์ที่ย่อยสลาย
ได้ในน้ำเสีย และสารอินทรีย์ในน้ำเสียประมาณร้อยละ 80-90 จะถูกย่อยสลายเป็นก๊าซมีเทน และ
คาร์บอนไดออกไซด์ ปลดปล่อยสู่บรรยากาศ (นีรชา ตรีเดช อรทัย ชวาลภาฤทธ์ และบัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย,
2557)
จั งหวั ดชลบุ รี มี ป ระชากรจำนวน 1,535,445 คน คาดการณ์ ว่ามีป ริม าณน้ ำเสี ยเกิด ขึ้ น
ประมาณวันละ 230,316.75 ลูกบาศก์เมตร มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน จำนวน 9 แห่ง รองรับ
น้ ำเสี ย ได้รวม 169,780 ลู กบาศก์เมตรต่อวัน น้ ำเสี ยถูกรวบรวมเข้าระบบบำบั ดน้ำเสี ยประมาณ
160,829 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 69.83 ของปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด ซึ่งระบบ
บำบัดน้ำเสียในจังหวัดชลบุรีส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดยองค์การจัดการน้ำเสีย มีจำนวน 4 ระบบ
ของ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ และแสนสุขใต้ ของ
เทศบาลเมืองแสนสุข โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา และสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ ำ
เทศบาลตำบลบางเสร่ ทั้งหมดเป็ นระบบเติมอากาศ (แอโรบิก) แบบตะกอนเร่ง หรือแอ็กทิเวเต็ด
สลัดจ์ (สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) , 2562) จากข้อมูลของสุเทพ สิริวิทยาปกรณ์ (2552)
ถึงแม้ระบบบำบัดแบบไร้อากาศ (แอนแอโรบิก) จะมีผลทางตรง ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง แต่
ในส่ วนของผลกระทบทางอ้อม ระบบบำบัดที่มีการเติมอากาศอย่างระบบตะกอนเร่ง (Activated
Sludge) ก็มีส่วนในการทำให้เกิดสภาวะเรือนกระจกได้เช่นกันขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของพลังงานที่ใช้ใน
การผลิตกระแสไฟฟ้า และผลการศึกษาของรวิวรรณ รอดโพธิ์ (2558) ระบุว่าระบบบำบัดน้ำเสียแบบ
เติมอากาศแบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch) ของเทศบาลนครภูเก็ตเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ
ในการกำจัด ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และสารอินทรีย์สูง จนน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดมีค่าเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน (ประกาศกระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ปี 2553) ช่ ว ยลดมลพิ ษ ที่ จ ะปล่ อ ยลงสู่ แ หล่ ง น้ ำ แต่ ใ น
ขณะเดียวกันการบำบัดน้ำเสียเองก็เป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเช่นกัน
ทั้งนี้ด้วยองค์การจัดการน้ำเสียเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจในการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียรวม
สำหรับการจัดการน้ำเสีย รวมทั้งให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบำบัดน้ำเสียทั้งในและนอกเขต
พื้นที่จัดการน้ำเสีย ตลอดจนบริการรับบริหารหรือกิจการต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสีย
อย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงมหาดไทย ที่มีมาตรฐาน
และความน่ าเชื่อถือในการดำเนิ น การและการจัดเก็บ ข้อมู ลที่ ส ามารถเป็น ต้นแบบของการศึกษา
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ในครั้งนี้ได้ ด้วยเหตุนี้ จึงได้ทำการศึกษา การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบัดน้ำ
เสียชุมชนในจังหวัดชลบุรีที่บริหารจัดการโดยองค์การจัดการน้ำเสีย เพื่อวิเคราะห์การดำเนินงานด้าน
การจัดการน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย และประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบ
บำบั ดน้ ำเสีย รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเสนอแนว
ทางการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่จังหวัดชลบุรีที่บริหารจัดการโดยองค์การจัดการน้ำเสีย ให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยคาดหวังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ใน
การวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม และการจัดการน้ำเสีย ตั้งแต่ระดับชุมชน จนถึงระดับประเทศ
ได้อย่ างมีป ระสิ ทธิภ าพ ลดการปล่ อยก๊าซเรือนกระจกสู่ ชั้น บรรยากาศ ตลอดจนเป็ นแนวทางให้
ระบบบำบั ดน้ ำเสี ยแห่ งอื่น ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อดำเนินงานด้านการลดการปล่ อยก๊าซ
เรือนกระจกต่อไป

1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อวิเคราะห์การดำเนินงานด้านการจัดการน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่จังหวัด
ชลบุรี ที่บริหารจัดการโดยองค์การจัดการน้ำเสีย
2) เพื่อประเมิน ปริมาณการปล่ อยก๊า ซเรือนกระจกจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนในพื้นที่
จังหวัดชลบุรี ที่บริหารจัดการโดยองค์การจัดการน้ำเสีย
3) เพื่ อเสนอแนะแนวทางการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเสนอแนวทาง
การปรับ ปรุงระบบบำบั ดน้ ำเสี ย ในพื้ นที่จังหวัดชลบุ รี ที่ บริห ารจัดการโดยองค์การจัดการน้ำเสี ย
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ทราบการดำเนินงานด้านการจัดการน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
ที่บริหารจัดการโดยองค์การจัดการน้ำเสีย
2) ทราบปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนในพื้นที่จังหวัด
ชลบุรีที่บริหารจัดการโดยองค์การจัดการน้ำเสีย
3) ได้แนวทางลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และแนวทางการปรับปรุงระบบบำบัด
น้ำเสียในพื้นที่จังหวัดชลบุรีที่บริหารจัดการโดยองค์การจัดการน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
4) หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริห ารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริห ารส่ วน
ตำบล เป็น ต้น สามารถนำผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม และ
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การจั ด การน้ ำ เสี ย ตั้ งแต่ ร ะดั บ ชุ ม ชนจนถึ ง ระดั บ ประเทศได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพลดการปล่ อ ย
ก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ
5) ผลการศึ ก ษาสามารถเป็ น แนวทางให้ ร ะบบบำบั ด น้ ำ เสี ย แห่ งอื่ น ๆ สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้เพื่อดำเนินงานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อไป

1.4 ขอบเขตการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
ในจังหวัดชลบุรี ที่บริหารจัดการโดยองค์การจัดการน้ำเสีย โดยมีขอบเขตดังนี้
1) ขอบเขตด้านเนื้ อหา การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาการจัดการและประเมินการปล่ อยก๊าซ
เรือนกระจกจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนในจังหวัดชลบุรี ที่บริหารจัดการโดยองค์การจัดการน้ำเสีย
2) ขอบเขตด้านสถานที่ ระบบบำบัดน้ำเสี ยชุมชนรวมที่ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี ที่บ ริห าร
จัดการโดยองค์การจัดการน้ำเสีย จำนวน 4 แห่ง
3) ขอบเขตด้านเวลา ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูล ของช่วง ตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง
กันยายน พ.ศ. 2561

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ
1) ก๊ าซเรื อ นกระจก (Greenhouse Gas: GHG) หมายถึ ง ก๊ าซมี เทน (CH4 ) ก๊ าซไนตรั ส
ออกไซด์ (N2 O) และก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ (CO2 ) ที่ เกิ ด ขึ้ น ทั้ ง ทางตรง และทางอ้ อ มจาก
กระบวนการบำบัดน้ำเสีย
2) ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนรวม (Central Wastewater System) หมายถึง โรงปรับปรุง
คุณ ภาพน้ ำหรื อสถานี ป รั บ ปรุ งคุ ณ ภาพน้ ำ ชนิด ที่ มีการก่ อสร้างเพื่ อรวบรวมน้ ำเสี ยจากกิจกรรม
ทุกประเภทในชุมชนมาบำบัดรวมกัน ภายใต้การบริหารจัดการขององค์การจัดการน้ำเสีย ครอบคลุม
3 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการรวบรวมน้ำเสีย กระบวนการบำบัดน้ำเสีย และกระบวนการระบาย
น้ำเสีย/นำน้ำกลับมาใช้ใหม่

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม
ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน
ในจังหวัดชลบุรี ที่บริหารจัดการโดยองค์การจัดการน้ำเสีย ผู้ศึกษาวิจัยได้แบ่งการทบทวนวรรณกรรม
ออกเป็นหัวข้อ ดังต่อไปนี้
2.1 ภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2.2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
2.3 การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
2.4 น้ำเสียชุมชน (Domestic Wastewater)
2.5 การบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment)
2.6 ก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
2.7 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางน้ำและการจัดการน้ำเสีย
2.8 SWOT Analysis
2.9 กรอบแนวคิด Pressure-State-Response (PSR)
2.10 ข้อมูลพื้นที่ทำการศึกษา
2.11 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2.1.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)
ในปั จ จุ บั น ประเทศต่ าง ๆ ทั่ วโลกต่างให้ ค วามสำคั ญ กับ ประเด็ น การเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้แต่ละประเทศต้องเผชิญกับสภาวะความ
รุน แรงของ ลมฟ้าอากาศ และสภาพภูมิอากาศในรูปแบบของภาวะภัยแล้งและน้ำท่วม ตลอดจน
สภาวะความรุนแรง ของอุณหภูมิและคลื่นความร้อนที่นับวันจะทวีความรุนแรงและมีความถี่ของการ
เกิดบ่อยครั้งขึ้น ส่งผลให้ เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน สภาพเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น ในการ
ประชุมระดับโลกจึงได้มีการ หยิบยกเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาเป็นประเด็นหลักในการ
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เจรจาต่อรองเพื่อลดปริมาณ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์เพื่อจะช่วย
บรรเทาและหยุดยั้งปัญหาภาวะโลกร้อน และผลกระทบต่าง ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นปัจจุบัน โดยจากข้อมูล
ในรายงานการประเมินการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 4 ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาล
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) ใน ปี ค.ศ. 2007 ได้ยืน ยัน ว่า ผลจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ เช่น การใช้พลั งงานจาก
Fossil Fuels การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินในช่วงหลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ได้ ก่ อ ให้ เกิ ด ก๊ า ซเรื อ นกระจกในชั้ น บรรยากาศมากขึ้ น กว่ า ในรอบ 650,000 ปี ก่ อ นยุ ค ปฏิ วั ติ
อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกปัจจุบันสูงขึ้นเกือบ 1 องศาเซลเซียส และ
มีการคาดการณ์ว่าในอีก 100 ปีข้างหน้า อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอีก 1.8-4.0 องศา
เซลเซียส (วิกานดา วรรณวิเศษ, 2558)
ความหมายของคำว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) มีผู้นิยามหรือ
ให้ความหมายไว้แตกต่างกัน แต่ความหมายที่ได้รับการยอมรับและนำมาอ้างถึงบ่อยครั้ง นั้น มีการให้
ความหมายไว้ 2 แนวทาง ดังนี้ (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2561)
1) กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United
Nations Framework Convention on Climate Change. หรือ UNFCCC) ให้ความหมายของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศว่า หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเป็นผลทางตรงหรือ
ทางอ้อมจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ ที่ทำให้องค์ประกอบของบรรยากาศโลกเปลี่ยนแปลงไป
2) คณะกรรมการระหว่ า งรั ฐ บาลว่ า ด้ ว ยการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
(Intergovernmental Panel on Climate Change หรือ IPCC) ให้ความหมายของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศว่า หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ว่าจะเนื่องมาจากความผั นแปร
ตามธรรมชาติหรือจากกิจกรรมของมนุษย์
2.1.2 ภาวะโลกร้อน (Global warring)
ภาวะโลกร้อนคือ ปรากฏการณ์ที่เกิดจากการสะสมตัวของก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศชั้น
โทรโพสเฟียร์ (Troposphere) หรือที่เรียกว่าปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse Effect) ซึ่งใน
ภาวะปกติภูมิอากาศของโลกจะถูกขับเคลื่อนด้วยพลั งงานจากดวงอาทิตย์เมื่อแสงอาทิตย์กระทบ
ผิวโลก พลังงานบางส่วนจะสูญเสียไปในการทำให้พื้นผิวของโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น โดยโลกจะสะท้อน
และแผ่ กระจายพลังงานบางส่ วนที่เหลื อกลับคืนสู่ บรรยากาศในรูปความร้อนแต่ก๊าซเรือนกระจก
(Greenhouse Gases: GHGs) ที่อยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกจะช่วยกันกักเก็บพลังงานความร้อน
เหล่านี้เอาไว้ด้วยการดูดซับการสะท้อนหรือแผ่กระจายพลังงานความร้อนกลับสู่พื้นโลกอีกครั้ง ดังนั้น
บรรยากาศในชั้น นี้ จึงกระทำตัวเสมือนเป็น เรือนกระจก กล่ าวคือ ยอมให้ พลั งงานในช่ว งคลื่ น สั้ น
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เช่น รังสียูวีจากดวงอาทิตย์ ผ่านเข้ามาได้ แต่ไม่ยอมให้พลังงานในช่วงคลื่นยาว (รังสีอินฟราเรดหรือ
คลื่นความร้อน) ผ่านออกไป ปรากฏการณ์เรือนกระจกจึงทำให้เกิดการเก็บสะสมความร้อนอยู่ในชั้น
บรรยากาศทำให้ โลกร้อนมากขึ้น โดยยิ่งมีก๊าซเรือนกระจกมากขึ้นเท่าไร ความร้อนจะถูกกักไว้ใน
ชั้นบรรยากาศมากขึ้น โลกก็จะยิ่งร้อนมากขึ้นเท่านั้น (เทพวิทูรย์ ทองศรี สุจินต์ พราวพันธุ์ สุรัตน์
เพชรเกษม และอมรพล ช่างสุพรรณ, 2550)
ปัจจุบันอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เพิ่มขึ้นจากภาวะเรือนกระจกเหล่านี้ มีสาเหตุมาจากมนุษย์
ได้เพิ่ม ปริ มาณก๊าซคาร์ บ อนไดออกไซด์ จาการเผาไหม้ เชื้อเพลิ งต่าง ๆ การขนส่ งและการผลิ ตใน
โรงงานอุตสาหกรรม ทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ได้เกิด ขึ้น
ในช่วงระยะเวลาสั้ น ๆ แต่ค่อย ๆ สะสมไปเรื่อย ๆ (สำนักงานนโยบายและแผนพลั งงาน, 2550)
นอกจากนี้ อภิชา สืบสามัคคี (2550) ได้กล่าวไว้ว่า ภาวะโลกร้อน (Global Warring) เป็นการเพิ่มขึ้น
ของอุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศใกล้พื้นผิวโลกและน้ำในมหาสมุทร ตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่
20 และมีการคาดการณ์ว่าอุณหภูมิเฉลี่ยได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วง 100 ปีที่ผ่านมา (นับถึง
พ.ศ. 2548) ซึ่งอากาศใกล้ผิวดินทั่วโลกโดยเฉลี่ยมีค่าสูงขึ้น 0.74 ± 0.18 องศาเซลเซียส และยิ่งเมื่อ
เข้าสู่ปลายศตวรรษที่ 20 นั้ น แนวโน้มของอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น ก็ยิ่งถีบตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น
ทวีคูณขึ้นไปอีกอย่างน่าตกใจ ในการตรวจวั ดในช่วง ปี ค.ศ. 1900 - 2001 อัตราการขยายตัวของ
อุณหภูมิโลกที่ถีบตัวสูงขึ้นนั้นอยู่ในช่วงระหว่าง 1.1 - 6.4 องศาเซลเซียส
โดยมีการระบุว่าสาเหตุสำคัญหนึ่งที่เป็นต้นเหตุแห่งการขยายตัวเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลก คือ
พฤติกรรมการดำรงชี วิต ของมนุ ษย์และระบบอุ ตสาหกรรมที่ มนุษย์ใช้ในการผลิ ตสิ่ งอุ ปโภคบริโภค
นับตั้งแต่เข้าสู่กลางศตวรรษที่ 19 หลังจากที่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้นแล้วนั่นเอง ซึ่งอาจกล่าว
โดยสรุปว่าภาวะโลกร้อน (Global Warning) เป็นปรากฏการณ์อันเนื่องมาจากการที่โลกไม่สามารถ
ระบายความร้อนออกไปได้จึงทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นมากกว่าปกติซึ่งปัจจุบันโลกกำลังถูกปกคลุมด้วย
ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases) ที่มากเกินสมดุลของธรรมชาติซึ่งก๊าซเรือนกระจกจะทำการ
เก็บกับความร้อนไม่ให้สะท้อนออกนอกผิวโลกทำให้อุณหภูมิพื้นผิวโลกสูงขึ้นภาวะโลกร้อนนั้นส่งผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่กับสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ (เดชา จันทร์ศิริ, 2556)
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ภาพที่ 2.1 ปรากฏการณ์เรือนกระจก
แหล่งที่มา: (Passion Gen, 2561).
2.1.3 ก๊าซเรือนกระจก
ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas: GHG) หมายถึง สารประกอบในรูปของก๊าซในบรรยากาศ
ทั้งที่มีอยู่ในธรรมชาติและสร้างขึ้น โดยมนุษย์ ซึ่งสามารถดูดซับและปล่อยรังสีที่ความยาวคลื่นอยู่
ในช่วงความถี่ของรังสีอินฟาเรด ที่ถูกปล่อยออกมาจากพื้นผิวโลกชั้นบรรยากาศและก้อนเมฆ
ก๊าซเรือนกระจก มีความจำเป็นต่อการรักษาอุณหภู มิในบรรยากาศของโลกให้คงที่ ซึ่งหาก
บรรยากาศโลกไม่มีก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ ดังเช่นดาวเคราะห์ดวงอื่น ๆ ในระบบสุริยะแล้ว
จะทำให้อุณหภูมิในตอนกลางวันนั้นร้อนจัด และในตอนกลางคืนนั้นหนาวจัด เนื่องจากก๊าซเหล่านี้
ดูดคลื่นรังสีความร้อนไว้ในเวลากลางวัน แล้วค่อ ย ๆ แผ่รังสีความร้อนออกมาในเวลากลางคืน ทำให้
อุณหภูมิในบรรยากาศโลกไม่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันทั้งนี้ มีก๊าซจำนวนมากที่มีคุณสมบัติในการดูด
ซับคลื่นรังสีความร้อน และถูกจัดอยู่ในกลุ่มก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมีทั้งก๊าซที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
และเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญคือ ไอน้ำ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โอโซน
มีเทน ไนตรัสออกไซด์ และสารซีเอฟซี เป็นต้น แต่ก๊าซเรือนกระจกที่ถูกควบคุมโดยพิธีสารเกียวโต
มีเพีย ง 7 ชนิ ด โดยจะต้องเป็ น ก๊าซที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ (Anthropogenic Greenhouse
Gas Emission) เท่านั้ น ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซไนตรัสออกไซด์
(N2O) ก๊ าซไฮโดรฟลู อ อโรคาร์ บ อน (HFC) ก๊ าซเพอร์ ฟ ลู ออโรคาร์ บ อน (PFC) ก๊ าซซั ล เฟอร์ เฮกซะ
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ฟลูออไรด์ (SF6) และก๊าซไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์ (NF3) ทั้งนี้ ยังมีก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรม
ของมนุษย์ที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งคือ สารซีเอฟซี (CFC หรือ Chlorofluorocarbon) ซึ่งใช้เป็นสารทำ
ความเย็นและใช้ในการผลิตโฟม แต่ไม่ถูกกำหนดในพิธีสารเกียวโต เนื่องจากเป็นสารที่ถูกจำกัดการใช้
ในพิธีสารมอนทรีออลแล้ว (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน), 2561)
บรรยากาศของโลกประกอบด้ว ย ก๊ าซไนโตรเจน ร้อยละ 78 ก๊าซออกซิเจน ร้อยละ 21
ก๊าซอาร์กอน ร้อยละ 0.9 นอกจากนั้นเป็นไอน้ำ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวนเล็ กน้อย แม้ว่า
ไนโตรเจน ออกซิเจน และอาร์กอน จะเป็นองค์ประกอบหลักของบรรยากาศ แต่ก็มิได้มีอิทธิพลต่อ
อุณหภูมิของโลก ในทางตรงกันข้ามก๊าซโมเลกุลใหญ่ เช่น ไอน้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัส
ออกไซด์ และโอโซน แม้จะมีอยู่ในบรรยากาศเพียงเล็กน้อย แต่มีความสามารถในการดูดกลืนรังสี
อินฟราเรด ทำให้อุณหภูมิพื้นผิวโลกอบอุ่นเหมาะแก่การดำรงชีวิต เนื่องจากคุณสมบัติในการเก็บกัก
ความร้อน หากปราศจากก๊าซเรือนกระจกแล้ ว พื้ นผิ วโลกจะมีอุณ หภู มิเพียง -18 องศาเซลเซียส
ซึ่งนั่นก็หมายความว่าน้ำทั้งหมดบนโลกนี้จะกลายเป็นน้ำแข็ง ทั้งนี้ก๊าซเรือนกระจกที่เราควรทราบ
มีดังนี้ (รัสมิ์สิตา มิโซบุจิ, 2554)
1) ไอน้ำ (H2O)
ไอน้ำ เป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีมากที่สุดบนโลก มีอยู่ในอากาศประมาณร้อยละ 0-4
ขึ้น อยู่ กับ ลั กษณะภูมิป ระเทศ ภูมิอากาศ และอุณ หภู มิ ในบริเวณเขตร้อนใกล้ เส้ น ศูน ย์สูตร และ
ชายทะเลจะมีไอน้ำอยู่มาก ส่วนในบริเวณเขตหนาวแถบขั้วโลกอุณหภูมิต่ำ จะมีไอน้ำในบรรยากาศ
เพี ย งเล็ ก น้ อ ย ไอน้ ำ เป็ น สิ่ ง จำเป็ น ต่ อ สิ่ งมี ชี วิ ต ไอน้ ำ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของวั ฏ จั ก รน้ ำ ในธรรมชาติ
น้ำสามารถเปลี่ยนสถานะไปมาทั้ง 3 สถานะ จึงเป็นตัวพาและกระจายความร้อนแก่บรรยากาศและ
พื้นผิว ไอน้ำเกิดขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ 2 วิธี คือ จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงหรือก๊าซธรรมชาติ และจากการ
หายใจและคายน้ำของสัตว์และพืชในการทำเกษตรกรรม
2) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
โดยธรรมชาติ ก๊ าซคาร์ บ อนไดออกไซด์ เกิ ด ขึ้ น จากการหลอมละลายของหิ น ปู น
ซึ่งโผล่ขึ้นมาจากปล่องภูเขาไฟและการหายใจของสิ่งมีชีวิต ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีปริมาณเพิ่มขึ้น
เนื่องจากการเผาไหม้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเผาไหม้เชื้อเพลิง โรงงานอุตสาหกรรม การเผาป่าเพื่อ
ใช้พื้นที่สำหรับอยู่อาศัยและการทำปศุสัตว์ การเผาป่าเป็นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่
ชั้นบรรยากาศได้เร็วที่สุด เนื่องจากต้นไม้มีคุณสมบัติในการตรึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ไว้ก่อนที่จะ
ลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ ดังนั้น เมื่อพื้นที่ป่าลดน้อยลง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จึงลอยขึ้นไปสะสมอยู่
ในบรรยากาศได้มากยิ่งขึ้น และทำให้พลังงานความร้อนสะสมบนผิวโลกและในบรรยากาศเพิ่มขึ้น
ประมาณ 1.56 วัตต์ต่อตารางเมตร (ปริมาณนี้ยังไม่คิดรวมผลกระทบที่เกิดขึ้นทางอ้อม)
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3) ก๊าซมีเทน (CH4)
ก๊าซมีเทนเกิดขึ้นจากการย่อยสลายของซากสิ่งมีชีวิต แม้ว่ามีก๊าซมีเทนอยู่ในอากาศ
เพียง 1.7 ppm แต่ก๊าซมีเทนมีคุณสมบัติของก๊าซเรือนกระจกสูงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ กล่าวคือ
ด้วยปริมาตรที่เท่ากัน ก๊าซมี เทนสามารถดูดกลื นรังสีอินฟราเรดได้ดีกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ก๊าซมีเทนมีปริมาณเพิ่มขึ้นเนื่องจากการทำนาข้าว ปศุสัตว์ และการเผาไหม้มวลชีวภาพ การเผาไหม้
เชื้อเพลิงประเภทถ่านหิน น้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ การเพิ่มขึ้นของก๊าซมีเทนส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ภาวะเรือนกระจกมากเป็นอันดับสอง รองจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ พลังงานรวมที่เกิดขึ้นโดยเฉลี่ย
0.47 วัตต์ต่อตารางเมตร
4) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O)
ก๊าซไนตรัสออกไซด์ ในธรรมชาติเกิดจากการย่อยสลายซากสิ่งมีชีวิตโดยแบคทีเรีย
ก๊ าซไนตรั ส มี ป ริ ม าณเพิ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากอุ ต สาหกรรมที่ ใช้ ก รดไนตริ ก ในกระบวนการผลิ ต เช่ น
อุตสาหกรรมผลิตเส้นใยไนลอน อุตสาหกรรมเคมีและพลาสติกบางชนิด ก๊าซไนตรัสออกไซด์ที่เพิ่มขึ้น
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเพิ่มพลังงานความร้อนสะสมบนพื้นผิวโลกประมาณ 0.14 วัตต์ต่อตาราง
เมตร นอกจากนั้ น เมื่ อ ก๊าซไนตรั ส ออกไซด์ ล อยขึ้น สู่ บ รรยากาศชั้ น สตราโตสเฟี ย ร์ ซึ่ งมั น จะทำ
ปฏิกิริยากับก๊าซโอโซน ทำให้เกราะป้องกันรังสีอัลตราไวโอเล็ตของโลกลดน้อยลง
5) สารประกอบคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFC)
สารประกอบคลอโรฟลูออโรคาร์บอน มีแหล่งกำเนิดจากโรงงานอุตสาหกรรม และ
อุป กรณ์ เครื่องใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับ อากาศ แม้ว่าจะมีการจำกัดการใช้ก๊าซ
ประเภทนี้ให้น้อยลงร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับ 10 กว่าปีก่อน แต่ปริมาณสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอนที่
ยังคงสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศ ยังเป็นต้นเหตุที่ทำให้มีพลังงานความร้อนสะสมบนพื้นผิวโลกประมาณ
0.28 วัตต์ต่อตารางเมตร และนอกจากนี้ยังไปทำลายชั้นโอโซนในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์
6) โอโซน (O3)
โอโซน เป็นก๊าซที่มีคุณสมบัติความเป็นก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด ทำให้เกิดพลังงาน
ความร้อนสะสมบนพื้นผิวโลกประมาณ 2.85 วัตต์ต่อตารางเมตร ก๊าซโอโซนเกิดขึ้นจากการเผาไหม้
มวลชีวภาพและการสันดาปของเครื่องยนต์ มีอยู่ในหมอกควันซึ่งเกิดจากการจราจรและโรงงานต่าง ๆ
ก๊าซโอโซน ที่อยู่ในบรรยากาศชั้นโทรโพสเฟียร์ (บนพื้นผิวโลก) เป็นพิษต่อร่างกาย แต่ก๊าซโอโซนใน
บรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ดูดกลืนรังสีอัลตราไวโอเล็ตไม่ให้ส่องลงมาทำอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัย
อยู่บนพื้นโลก
กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์กำลังเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้ (ยกเว้นไอน้ำ) การเผา
ไหม้ เชื้ อ เพลิ ง จากถ่ า นหิ น น้ ำ มั น และก๊ าซธรรมชาติ รวมทั้ งการตั ด ไม้ ท ำลายป่ าทำให้ เกิ ด ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ การทำการเกษตรและการปศุสัตว์ ปล่อยก๊าซมีเทนและไนตรัสออกไซด์ ควันจาก
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ท่อไอเสียรถยนต์ปล่อยก๊าซโอโซน นอกจากนี้ กระบวนการแปรรูปอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งได้มีการ
ปล่อยสารฮาโลคาร์บอน (CFCs, HFCs, PFCs) ซึ่งการเพิ่มขึ้นของก๊าซเรือนกระจกนั้น ส่งผลให้ ชั้น
บรรยากาศมีความสามารถในการกักเก็บรั งสีความร้อนได้มากขึ้น ผลที่ตามมาคือ อุณหภูมิเฉลี่ยของ
ชั้นบรรยากาศที่เพิ่มขึ้นด้วย แต่การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกนั้นไม่ได้เพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรงกับปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งก๊าซเรือนกระจกแต่ละชนิดยังมีศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะเรือน
กระจก (Global Warming Potential: GWP) ที่แตกต่างกัน ค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลก
ร้อนนี้ ล้วนขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการแผ่รังสีความร้อนของโมเลกุล และขึ้นอยู่กับอายุของก๊าซนั้น ๆ
ในบรรยากาศ และจะคิดเทียบกับการแผ่รังสีความร้อนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในช่วงระยะเวลา
หนึ่ง เช่น 20 ปี 50 ปี หรือ 100 ปี
ปริมาณรวมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เปนการวัดผลกระทบของผลิตภัณฑ์และบริการจาก
กิจกรรมของมนุ ษ ย์ ที่มีต อสิ่ งแวดล้ อ มเชิงปริมาณ โดยใชตัวบ่ งชี้ โอกาสในการเกิดภาวะโลกร้อ น
(Global Warming Potential: GWP) ทั้งนี้ องค์กร Intergovernmental Panel on Climate Change;
IPCC ไดกำหนดค่า GWP ของก๊าซตาง ๆ โดยเปรียบเทียบกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในระยะเวลาที่
กําหนด อาทิ 20, 100, 500 ปี ทั้งนี้ โดยทั่วไปจะใช้ค่า GWP ของก๊าซเรือนกระจกที่ระยะเวลา 100 ปี
ดังแสดงในตาราง 2.1
ตารางที่ 2.1 ก๊าซเรือนกระจกและค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน
ชนิดของก๊าซเรือน
กระจก

สูตรเคมี

ศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลก อายุคงอยู่ในชั้น
ร้อน (GWP) เทียบกับ CO2
บรรยากาศ (ปี)
AR4 (2007)
AR2 (1995) AR4 (2007)

คาร์บอนไดออกไซด์

CO2

1

1

-

มีเทน

CH4

21

25

12

ไนตรัสออกไซด์

N 2O

310

298

114

ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน

HFCS

140-11,700

124-14,800

1.4-270

เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน

PFCS

6,500-9,200

7,390-12,200

<1,000-50,000

ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์

SF6

23,900

22,800

3,200

แหล่งที่มา: IPCC Fourth Assessment Report, 2007 อ้างถึงใน รัสมิ์สิตา มิโซบุจิ, 2554.
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ค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน คำนวณได้จากปริมาณก๊าซเรือนกระจกแต่ละชนิด
ที่ป ล่ อยออกมา และทํ าการแปลงค่าให้ อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่า โดยใช้ค่ า
ศักยภาพในการทําให้ เกิดภาวะโลกร้อนในรอบ 100 ปี ของ IPCC (GWP 100) ที่เป็นค่าล่าสุดเป็น
เกณฑ์ ตั ว อย่ างเช่ น ก๊ าซมี เทนมี ค่ า GWP 100 เท่ ากั บ 25 หมายความว่าก๊ าซมี เทน 1 กิ โลกรั ม
มีศักยภาพในการทําให้เกิดภาวะโลกร้อนเท่ากับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 25 กิโลกรัม ดังนั้นการปล่อย
ก๊ า ซมี เทน 1 กิ โ ลกรั ม คิ ด เป็ น ศั ก ยภาพในการทํ า ให้ เกิ ด ภาวะโลกร้ อ นเท่ า กั บ 25 กิ โ ลกรั ม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เป็นต้น (รัสมิ์สิตา มิโซบุจิ, 2554, น. 19-21)
ก๊ า ซเรื อ นกระจกมี ผ ลทำให้ อุ ณ หภู มิ พื้ น ผิ ว ดิ น และมหาสมุ ท รเพิ่ ม สู ง ขึ้ น รายงานของ
คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel
on Climate Change: IPCC) ประเมินว่า นับตั้งแต่ ค.ศ. 1900 (พ.ศ. 2443) อุณหภูมิเฉลี่ยของโลก
ได้เพิ่มสูงขึ้น 0.6 องศาเซลเซียส หากไม่มีมาตรการในการลดก๊าซเรือนกระจกก็เป็นที่คาดหมายกันว่า
อุณหภูมิของโลกจะเพิ่มสูงขึ้ น อีกประมาณ 1.4 ถึง 5.8 องศาเซลเซียส และระดับน้ำทะเลจะเพิ่ม
สูงขึ้น 0.1 ถึง 0.9 เมตร ภายใน ค.ศ. 2100 (พ.ศ. 2643) (มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และกอบกุล รายะนาคร,
2553)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผา
เชื้อ เพลิ งฟอสซิ ล และเกี่ ย วข้ องกับ หลายภาคส่ ว น ได้แ ก่ ภาคพลั งงาน ภาคคมนาคมและขนส่ ง
ภาคเกษตรกรรม การใช้ที่ดิน การทำลายป่าและทำให้ ป่าเสื่อมโทรม ความห่ วงใยเกี่ยวกับปัญ หา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประชาคมโลกได้นำไปสู่ความร่วมมือในการจัดทำอนุสัญญา
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate
Change: UNFCCC ) ในพ.ศ. 2535 และพิ ธีส ารเกีย วโต (Kyoto Protocol) ภายใต้ UNFCCC ใน
พ.ศ. 2540 พิ ธีส ารเกี ย วโต กำหนดให้ ป ระเทศพั ฒ นาแล้ ว และประเทศที่ มี เศรษฐกิ จ อยู่ในช่ ว ง
ปรับเปลี่ยนไปสู่ตลาดเสรี เรียกว่ากลุ่มประเทศในภาคผนวกที่ 1 (Annex I Countries) มีพันธกรณีใน
การลดก๊าซเรือนกระจก สำหรับประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศกำลังพัฒนายังไม่มีพันธกรณีในการลด
ก๊าซเรือนกระจก อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศย่อมมีผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ
ในโลกอย่างไม่เลือกพรมแดน ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อม เพื่อรับมือกับความเสี่ยงและ
ผลกระทบต่าง ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น (มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และกอบกุล รายะนาคร, 2553, น. 8-9)
2.1.4 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงของระบบภูมิอากาศระยะยาวและการเปลี่ยนแปลงรายปีนั้น สามารถทำให้
สภาพสังคมมนุษย์ย่ำแย่ลงได้ จากข้อจำกัดทางด้านสิ่งแวดล้อม ข้อมูลจากองค์การระหว่างประเทศ
เพื่ อ การโยกย้ า ยถิ่ น ฐาน (International Organization for Migration: IOM) จำนวนผู้ โ ยกย้ า ย
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ถิ่นฐานถูกประมาณการณ์ ว่าจะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นเนื่องจากความถี่และความรุนแรงที่มากขึ้นจากภัย
ธรรมชาติ การแก่ ง แย่ ง และการต่ อ สู้ กั น เพื่ อ ทรั พ ยากรที่ เ หลื อ น้ อ ย และการเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ของ
ระดับน้ำทะเลซึ่งส่งผลต่อแนวชายฝั่งและพื้นที่อยู่อาศัยหลาย ๆ เหตุการณ์ของสภาพอากาศรุนแรงอัน
เนื่องมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญใน ปี ค.ศ. 2015 - 2016 (พ.ศ. 2558-2559) ส่งผลกระทบทางลบ
ต่อภาคเกษตรกรรมและความมั่นคงทางอาหาร วิถีชีวิตของเกษตรกรรายย่อย ชาวบ้าน ชาวประมง
และชุมชนที่ต้องอาศัยพืชพรรณต่าง ๆ ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากภัยแล้ง พายุอุทกภัย ไฟป่า
และช่วงสภาวะร้อนและหนาว ข้อมูลขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food
and Agriculture Organization of the United Nations: FAO) ระบุว่า มีผู้คนกว่า 60 ล้านคนทั่ว
โลกเฉพาะอย่ างยิ่ งในประเทศกำลั งพัฒ นาได้ รับ ผลกระทบจากเหตุ การณ์ เหล่ านี้ ผลกระทบด้า น
มนุษยธรรมจากความแห้งแล้งของแอฟริกาใต้ในช่วง ค.ศ. 2014-2016 (พ.ศ. 2557-2559) มีสูงมาก
จากรายงานโครงการอาหารโลก (World Food Programme: WFP) พบว่ า ความต้ อ งการด้ า น
มนุษยธรรมยังคงเติบโตต่อเนื่อง และคาดว่าจะสูงสุดในต้นปี พ.ศ. 2560 นอกจากนี้ระบบนิเวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ยังถูกคุกคามโดยกิจกรรมของมนุษย์ควบคู่ไปกับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่าระบบภูมิอากาศบางอย่างมีความเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมหรือความสัมพันธ์ของชุมชน และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ จะเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ
ของระบบนิเวศทางบกและทางทะเล รายงานของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United
Nations Environment Programme: UNEP) พบว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลรุนแรง
ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงระบบนิ เวศทางทะเล เช่ น ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ และในย่ า น
มหาสมุ ท รแปซิ ฟิ ก มี ค วามเป็ น ไปได้ ที่ ทุ่ งหญ้ า ทะเล และสาหร่า ยทะเลจะลดลงเนื่ อ งจากพายุ
และน้ำทะเลที่อุ่นขึ้น การอพยพของปลาเขตร้อนและสิ่งมีชีวิตทางทะเลอื่น ๆ ความเสี่ยงต่อห่วงโซ่
อาหารทะเลจากความเป็นกรดของมหาสมุทรอาจส่งผลต่อการประมง แนวปะการังในภูมิภาคได้รับ
ผลกระทบจากการฟอกขาวเนื่องจากความร้อนสูงจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในช่วงระหว่าง ปี พ.ศ.2556 - 2558 พื้นที่ส่วนใหญ่ ในแถบแปซิฟิก
ปกคลุ ม ไปด้ ว ยน้ ำทะเลที่ อุ่ น ส่ ว นในปี 2554 ในมหาสมุ ท รอิ น เดี ย บริเวณชายฝั่ งตะวัน ตกของ
ออสเตรเลี ย ก็ได้ รั บ ผลกระทบจากการอุ่ นขึ้ น ของมหาสมุ ท ร โดยพื้ น ที่ ที่ ได้รับ ผลกระทบอย่ างมี
นั ย สำคั ญ ใน ปี ค.ศ. 2016 (พ.ศ. 2559) คื อ เขตแนวปะการัง Great Barrier Reef นอกชายฝั่ ง
ตะวันออกของออสเตรเลีย ซึ่งมีการบันทึกอุณหภูมิพื้นผิวน้ำในระดับสูงเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม UNEP
ยังชี้ให้เห็นว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่สูงขึ้ นมากอย่างมีนัยสำคัญโดยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวประมาณ
3 องศาเซลเซียส มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของ
สภาพแวดล้ อมทางทะเลในบางพื้น ที่ ซึ่งส่ งผลกระทบมากต่อห่ วงโซ่อาหารระบบนิ เวศทางทะเล
ตลอดจนกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการประมงที่สำคัญ (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2560)
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รายงานการประเมิ น สถานการณ์ ก ารเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศฉบั บ ที่ 4 ของ IPCC
ซึ่งจัดทำเสร็จและออกเผยแพร่เมื่อ พ.ศ. 2550 ได้คาดการณ์ผลกระทบในด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สรุปได้ว่า หากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังดำเนินต่อไปในระดับที่
เป็ นอยู่ห รือสูงกว่าในปัจจุ บัน จะส่งผลให้ อุณ หภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มสูงขึ้นต่อไป และก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของระบบภูมิอากาศโลกในศตวรรษที่ 21 มากกว่าที่เคยเป็นมาในอดีต ธารน้ำแข็งและ
บริเวณที่ปกคลุมด้วยหิมะจะหดตัวลงทั้งในเขตขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ สภาพอากาศที่ รุนแรง เช่น
อากาศร้อนจัด คลื่นความร้อน ฝนตกหนัก พายุฤดูร้อน ไต้ฝุ่นและเฮอริเคนจะเกิดรุนแรงและบ่อยครั้งขึ้น
ปริมาณฝนจะเพิ่มมากขึ้นในเขตแลติจูดเหนือ ในขณะที่ฝนจะตกน้อยลงในเขตกึ่งร้อน (Subtropical
Land Regions) เนื่องจากก๊าซเรือนกระจกที่สะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศ และกระบวนการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศจะยังคงอยู่เป็นระยะเวลายาวนาน แม้เราจะคงระดับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมิให้
เพิ่มมากขึ้น อุณหภูมิโลกก็จะยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อไป 0.5 องศาเซลเซียส ภายในปี ค.ศ. 2200 (พ.ศ.
2743) และการขยายตัวของมวลน้ำทะเลจะทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่ มสูงขึ้น 0.3 ถึง 0.8 เมตร ภายในปี
ค.ศ. 2300 (พ.ศ. 2843) การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะก่อให้ เกิดผลกระทบต่อระบบและ
ภาคส่วนต่าง ๆ เช่น (มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และกอบกุล รายะนาคร, 2553, น. 13-15)
1) ระบบนิ เวศ การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศจะก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบเกิ น
ความสามารถในการรองรับตามธรรมชาติของระบบนิเวศต่าง ๆ พันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ ประมาณ
ร้อยละ 20-30 จะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หากอุณหภูมิสูงขึ้นเกิน 1.5 ถึง 2.5 องศาเซลเซียส อาจเกิดการ
เปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในโครงสร้างและการทำงานของระบบนิเวศ รวมทั้งถิ่นที่อยู่ของพืชและสั ตว์
ซึ่งจะส่งผลทางลบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และคุณค่าของระบบนิเวศในด้านต่าง ๆ เช่น
การเป็นแหล่งน้ำและอาหาร เป็นต้น
2) อาหาร ผลผลิตพืชอาจเพิ่มสูงขึ้นในเขตอบอุ่นและเขตหนาวในกรณีที่อุณหภูมิ
เพิ่มสูงขึ้น 1 - 3 องศาเซลเซียส แต่จะลดลงในภูมิภาคเขตร้อนและแห้งแล้งในกรณีที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้น
เพียง 1 - 2 องศาเซลเซียส ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางอาหาร
3) พื้ น ที่ ช ายฝั่ ง จะประสบกับ ความเสี่ ยงมากขึ้น จากปั ญ หาการกั ดเซาะชายฝั่ ง
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล เมื่อถึง ทศวรรษ
2080 ประชากรอีกหลายล้านคนจะต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ซึ่งมี
ประชากรหนาแน่นในบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำขนาดใหญ่ในเอเชียและแอฟริกา
4) อุตสาหกรรม การตั้งถิ่นฐาน และสังคม พื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดสาหรับการ
ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการตั้งถิ่นฐาน ได้แก่ พื้นที่ชายฝั่งและบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำ และ
พื้นที่ซึ่งต้องพึ่งพิงทรัพยากรที่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีความเสี่ยง
ต่อสภาพอากาศรุนแรง ประชากรที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ กลุ่มที่มีฐานะยากจน
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5) สุขภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะมีผลกระทบต่อประชากรโลกหลาย
ล้านคนอันเนื่องมาจากภาวะทุพโภชนาการ การตาย เจ็บป่วย และอันตรายที่เกิดจากสภาพอากาศ
รุนแรง โรคที่จะก่อให้เกิดภาระทางสาธารณสุขเพิ่มขึ้น ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง โรคหัวใจและระบบ
ทางเดินหายใจ อันเนื่องมาจากระดับโอโซนที่เข้มข้นมากขึ้นในเขตเมือง และการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ใน
การระบาดของโรค แม้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจก่อให้เกิดผลบวกบ้างทางด้านสุขภาพ
เช่น การตายที่เกิดจากสภาพอากาศหนาวจะลดลง และมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่และลักษณะการแพร่
ของเชื้ อโรคมาลาเรีย ในแอฟริ กา แต่โดยรวมแล้ ว ผลลบจะมี มากกว่าผลบวก โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง
ในประเทศกำลังพัฒนา ปัจจัยต่าง ๆ ที่จะมีส่วนสำคัญต่อการเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ได้แก่ การให้การศึกษา การบริการและโครงการด้านสาธารณสุข ระบบสาธารณูปโภค
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
6) น้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรน้ำ
ในทุกภาคส่วนและทุกภูมิภาค การเปลี่ยนแปลงของปริมาณ ฝนตกและอุณหภูมิจะก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในปริมาณน้ำท่าปริมาณน้ำท่าจะเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 10-40 เมื่อถึงกลางศตวรรษในเขต
ละติจูดเหนือและในเขตร้อนชื้ น แต่จะลดลง ร้อยละ 10-30 ในเขตที่แห้งแล้งในเขตละติจูดกลางและ
เขตร้อนอันเนื่อง มาจากปริมาณฝนตกลดลงและมีการระเหยของน้ำมากขึ้น พื้นที่แห้งแล้งจะขยายตัว
เพิ่มมากขึ้น ปรากฏการณ์ฝนตกหนักเกิดบ่อยครั้งขึ้นในหลายภูมิภาค ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิด
น้ำท่วม อุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในคุณสมบัติทางกายภาพทางเคมีและทาง
ชีวภาพของน้ ำจื ดในทะเลสาบและแม่น้ำ ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและคุณภาพน้ำสำหรับ
บริเวณพื้นที่ชายฝั่ง การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลจะทำให้มีการปนเปื้อนของน้ำเค็มในชั้นน้ำใต้ดิน
จากการทบทวนวรรณกรรมในหั วข้อภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ทำให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน นิยามและความหมาย ภาวะโลกร้อนที่เกิด
จากการสะสมตัวของก๊าซเรือนกระจก ชนิดของก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญ กิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์
ที่ส่งผลต่อการปล่อยก๊ าซเรือนกระจก จนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบที่
เกิดขึ้นกับ ระบบและภาคส่วนต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น ระบบนิเวศ อาหาร พื้นที่ชายฝั่ง อุตสาหกรรม
การตั้งถิ่นฐานและสังคม สุขภาพ และทรัพยากรน้ำ เป็นต้น
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2.2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันมีสาเหตุมาจาก
การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศกําลัง พัฒ นา
ซึ่ งเป็ น ตั ว เร่ งสํ า คั ญ ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด การสั่ งสมของปริ ม าณก๊ าซเรือ นกระจกในชั้ น บรรยากาศ ทํ า ให้
ปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจกและความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีแนวโน้ม รุนแรง
มากขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก อาทิ อุณหภูมิเฉลี่ยที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ย ที่เพิ่มขึ้น
ในฤดูนํ้าหลากและน้อยลงในฤดูนํ้าแล้ง จํานวนวันที่อากาศร้อนเพิ่มมากขึ้นและจํานวนวัน ที่อากาศ
เย็นลดลง โดยส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง และวาตภัย ที่รุนแรงและ บ่อยครั้งขึ้น
เป็นต้น ซึ่งกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในหลายสาขา รวมถึงการเปลี่ยนแปลง ของระบบนิเวศ
ชนิดพันธุ์พืช ชนิดพันธุ์สัตว์ การย้ายถิ่นฐานของประชากร และการแพร่กระจายของโรค โดยเฉพาะภูมิภาค
เอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ ซึ่งรายงานของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ได้ระบุให้เป็นภูมิภาค
ที่มีความเปราะบางสูงต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สําหรับประเทศไทยได้รับ
การจั ด ลํ า ดั บ จากองค์ ก ร Germanwatch ให้ เป็ น ประเทศหนึ่ ง ในสิ บ ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว ในขณะเดียวกันในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศกําลัง
พัฒนาที่พึ่งพาการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล มีการเติบโตของ พื้นที่เมืองอย่างต่อเนื่อง และมี
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้น จึงจําเป็นต้องเร่งเตรียมความพร้อมของประเทศในการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถด้านการปรับตัวและการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อ เข้าสู่การพัฒนาที่ปล่อยก๊าซเรือน
กระจกตํ่า มีภูมิต้านทานและความสามารถในการฟื้ นตัวจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2559)
ประเทศไทย ได้เข้าร่วมเป็นภาคีของกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ซึ่งต้องจัดทํารายงานแห่งชาติ หรือ National Communication (NC)
ทุก 4 ปี และจัดทํารายงานความก้าวหน้ารายสองปี หรือ Biennial Update Reports (BUR) ซึ่งการ
จัดทํารายงานแห่ งชาติ (NC) เป็ น การแลกเปลี่ ยนข้อมูลข่าวสาร และแสดงให้ ประเทศภาคีต่าง ๆ
ทราบถึ ง การมี ส่ ว นร่ ว มของประเทศไทยในการแก้ ไขปั ญ หาการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ
นอกจากนี้ประเทศไทยจะต้องรายงานความก้าวหน้าในการจัดทําบัญชีก๊าซเรือนกระจก และรายงาน
ความก้าวหน้าในการดําเนินงานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในรายงานความก้าวหน้าราย
สองปี (BUR) ซึงเป็นรายงานที่เพิ่มขึ้นอีกฉบับหนึ่ง ตามมติการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 16
(สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2562, น. 2)
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สำหรับรายงานแห่งชาติฉบับที่ 3 ได้รายงานว่าในปี 2556 ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในลำดับที่ 18 ของโลก คิดเป็นร้อยละ 0.84 โดยมีปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรื อนกระจกทั้ งหมด 318.66 ล้ านตัน คาร์บ อนไดออกไซด์ เที ยบเท่ า การปล่ อ ยก๊ าซเรือนกระจก
สามารถจำแนกออกตามภาคกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย ภาคพลังงานปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งสิ้น
รวม 235.81 ล้านตัน คาร์บ อนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือคิดเป็นร้อยละ 74 ภาคเกษตรปล่ อยก๊าซ
เรื อ นกระจกทั้ ง สิ้ น รวม 50.99 ล้ า นตั น คาร์ บ อนไดออกไซด์ เที ย บเท่ า หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 16
ภาคกระบวนการผลิ ต ในอุ ต สาหกรรมปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกทั้ ง สิ้ น รวม 19.12 ล้ านตั น
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือคิดเป็นร้อยละ 6 และภาคของเสียปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งสิ้นรวม
12.75 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือคิดเป็นร้อยละ 4 และเมื่อรวมการปล่อยและดูดกลับ
ก๊าซเรือนกระจก จากภาคการใช้ประโยชน์ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ ดิน และป่าไม้
(LULUCF: Land Use, Land Use Change and Forestry) ซึ่ งมี ป ริ มาณเท่ ากั บ 86 ล้ านตั น คาร์ บอน
ไดออกไซด์เทียบเท่าแล้ว การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิของประเทศไทย จะมีค่าลดลงเหลือ 232.56
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เนื่องจากมีการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกสุทธิเท่ากับ -86 ล้านตันคาร์บอน
ไดออกไซด์เทียบเท่า (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2562, น. 10-11)

ภาพที่ 2.2 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดจำแนกตามภาคส่วน ปี พ.ศ. 2556
แหล่งที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2562.
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จากข้อมูล การปล่อยก๊าซเรือนกระจกแยกตามรายประเภทของก๊าซ พบว่า ก๊าซคาร์บอน
ไดออกไซด์ (CO2) มีการปล่อยเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดถึงร้อยละ 75 ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อย
ออกมา ในปี พ.ศ. 2556 ในขณะที่ ก๊ าซมี เทน (CH4) และก๊ าซไนตรั สออกไซด์ (N2O) มี สั ดส่ วนอยู่ ที่
ร้อยละ 19 และร้อยละ 6 ตามลาดับ ในปีเดียวกัน สำหรับแนวโน้มของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
ปี พ.ศ. 2543 -2556 พบว่ า การปล่ อ ยก๊ าซเรื อ นกระจกในทุ กภาคส่ ว น (รวม LULUCF) เพิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ 8.63 โดยภาคพลังงานมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มขึ้นมากที่สุด ร้อยละ 47 รองลงมาเป็น
ภาคกระบวนการผลิ ต ในอุ ต สาหกรรม และภาคของเสี ย มี ก ารปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกเพิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ 35 และร้อยละ 30 ตามลำดับ สำหรับภาคการใช้ประโยชน์ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดิน และป่าไม้ (LULUCF) ก็มีอัตราการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 716
(สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2562, น. 12)

ภาพที่ 2.3 สัดส่วนก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556
แหล่งที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2562.
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ภาพที่ 2.4 การปล่อยและการกักเก็บก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ปี 2543-2556
แหล่งที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2562.
จากการทบทวนวรรณกรรมในหัวข้อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ทำให้ทราบ
สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกและของประเทศไทย การดำเนินการของประเทศไทย
ตามกรอบอนุ สั ญ ญาว่าด้ว ยการเปลี่ ยนแปลงสภาพภู มิอากาศ และการเตรียมความพร้อมในการ
เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการปรับตัวและลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อเข้าสู่การพัฒนาที่ปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกต่ำของประทศไทย

2.3 การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การวิเคราะห์ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นรูปแบบหนึ่งของวิธีการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อทำนายปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ของมนุษย์รูปแบบหนึ่ง โดยเน้นผลการประเมินที่เป็นเชิงปริมาณเชิงตัวเลขเพื่อชี้วัดปริมาณ
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นแล้ว จึงนำข้อมูลจากการประเมินดังกล่าวไปเป็นแนวทางในการลด
ผลกระทบจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยการออกแบบกระบวนการดำเนิน
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กิจ กรรมหรือปรั บ ปรุ งกระบวนการต่ าง ๆ เพื่ อให้ ส่ งผลกระทบต่อ สิ่ งแวดล้ อมน้อยที่สุ ดหรือ ให้ มี
ก๊าซเรือนกระจกออกสู่สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและการประเมินและติตตามปริมาณก๊าซเรือนกระจกจาก
กิจ กรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่ องเป็ น ข้อมูล สำคัญ ที่ ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อการวางแผนและนโยบาย
ป้องกันและบรรเทาหรือหาแนวทางการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกต่อไป การสะสมก๊าซเรือนกระจก
ในชั้นบรรยากาศสามารถเกิดได้จากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมจากภาคพลังงาน
ที่ ต้ อ งอาศั ย ปั จ จั ย การผลิ ต พลั ง งาน เช่ น ถ่ า นหิ น น้ ำ มั น ก๊ า ซธรรมชาติ เป็ น ต้ น กิ จ กรรมจาก
ภาคอุตสาหกรรม กิจกรรมจากการดำเนินชีวิตประจําวันของชุมชนแล้ว ผลจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ
เหล่ า นั้ น ส่ ง ผลให้ อุ ณ หภู มิ เฉลี่ ย ของโลกทั้ ง ในระดั บ พื้ น ผิ ว และระดั บ ชั้ น บรรยากาศเพิ่ ม สู ง ขึ้ น
จนกลายเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming) และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของโลกต่อไป ซึ่งก๊าซเรือนกระจกที่ นำมาใช้ในการประเมิน ผลกระทบทางสิ่ งแวดล้ อม
ประกอบด้วยก๊าซ 5 ชนิด นอกเหนือจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งเป็นก๊าซที่เกิดจากกิจกรรม
ของมนุ ษย์ ได้แก่ มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด์ (N2O) ไซโตรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) เพอร์ฟลู ออโร
คาร์บอน (PFCs) และซัลเฟอร์เฮกซะฟลู ออไรด์ (SF) และการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้น
บรรยากาศ สามารถประเมินโดยใช้เทคนิ คการตรวจวัดก๊ าซเรือนกระจกได้ ทั้ งทางตรงและทางอ้อม
ซึ่ ง การตรวจวั ด ก๊ า ซเรื อ นกระจกในชั้ น บรรยากาศทางตรงทำได้ โ ดยการสุ่ ม ตรวจวั ด (Direct
Sampling) ก๊าซเรือนกระจกได้โดยตรงจากในชั้นบรรยากาศ ซึ่งเป็นการตรวจวัดที่ดำเนินการได้ยาก
เนื่องจากก๊าซเรือนกระจกมี การไหลเวียนตลอดเวลาจากอิทธิพลของความเร็วลม ส่วนการตรวจวัด
ก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม สามารถทำได้โดยการสร้างแบบจำลองย้อนกลับ (Inverse Modeling) โดย
สร้ างจากความรู้ ค วามเข้าใจกระบวนการแลกเปลี่ ย นคาร์บ อนในชั้ น บรรยากาศและภาคพื้ น ดิ น
(Process Based Surface Modeling) และการตรวจวัด ข้ อ มู ล ภาคสนามเพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการ
แลกเปลี่ยนคาร์บอนระหว่างชั้นบรรยากาศและภาคพื้นดิน (Inventory-Based Calculation) ซึ่งแต่
ละวิธีต่างมีข้อ จำกัด ในเรื่องพื้นที่และเวลาที่แตกต่างกันออกไป (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน), ม.ป.ป. อ้างถึงใน วิสาขา ภู่จินดา, 2561) นอกจากนี้การหาปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยวิธีการคำนวณสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การสร้างโมเดล หรือการทำ
สมการมวลสารสมดุลหรือการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ Facity-Specific ซึ่งจะต้องใช้ข้อมูลและสถิติขั้นสูง
ซึ่งจะขอยกตัวอย่างวิธีการประเมิ นผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยการคำนวณการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ซึ่ งเป็ น หลั ก การคำนวณเพื่ อ วิเคราะห์ ก ารปลดปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกจากปริ ม าณก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2 Equivalent) ที่ปลดปล่อยออกมาจากแต่ละกิจกรรมซึ่งเป็นการ
ประยุกต์วิธีการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (วิสาขา ภู่จินดา, 2561)
ก๊ า ซเรื อ นกระจกแต่ ล ะชนิ ด มี ค่ า ศั ก ยภาพในการทำให้ เกิ ด โลกร้อ น (Global Warming
Potential: GWP) แตกต่างกัน ซึ่งจะสามารถประเมินได้จากการวัด หรือคำนวณปริมาณก๊าซเรือน
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กระจก แต่ละชนิดที่เกิดขึ้นจริง และแปลงค่าให้อยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า โดยใช้
ค่าศัก ยภาพในการทำให้ โลกร้ อ นในรอบ 100 ปี ของ IPCC (SWP100) ที่ เป็ น ค่ าล่ าสุ ด เป็ น เกณฑ์
(คณะกรรมการเทคนิคด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์, 2552 อ้างถึงใน วิสาขา ภู่จินดา, 2561)
ก๊าซมีเทนมีค่า GWP100 เท่ากับ 25 หมายความว่าก๊าซมีเทน 1 กิโลกรัม มีศักยภาพในการทำให้โลก
ร้อ นเท่ ากั บ ก๊าซคาร์ บ อนไดออกไซต์ 25 กิโลกรัม ดังนั้ น การปล่ อยก๊าซมีเทน 1 กิ โลกรัม คิด เป็ น
ศักยภาพในการทำให้โลกร้อนเท่ากับ 25 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และในการประเมินผล
กระทบสิ่ งแวดล้ อมโดยการคำนวณการปลดปล่ อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อความเป็นมาตรฐานเดียวกัน
จึงใช้เป็ น การคำนวณในหน่ วยของปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ามีห น่ว ยเป็นกิโลกรัม
(Kg CO2 Equivalent) หรือตัน (Tons CO2 Equivalent) (วิสาขา ภู่จินดา, 2561, น. 202)
ตารางที่ 2.2 ตัวอย่างค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนของก๊าซเรือนกระจก

ก๊าซเรือนกระจก

อายุคงอยู่ในชั้น
บรรยากาศ (ปี)

ศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน
(เท่าของคาร์บอนไดออกไซด์)

คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

Variable

1

มีเทน (CH4)

12

25

ไนตรัสออกไซด์ (N2O)

114

298

ซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF)

3,200

22,800

แหล่งที่มา: IPPC Climate Change, 2007 อ้างถึงใน วิสาขา ภู่จินดา, 2561.
สำหรั บ ขั้ น ตอนการคำนวณการปล่ อ ยก๊ าซเรื อ นกระจกของผลิ ต ภั ณ ฑ์ การคำนวณการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกระบวนการใด ๆ ต้องกำหนดหน่วยวิเคราะห์อย่างชัดเจน เช่น การ
ผลิตผลิตภัณฑ์ข้าว ตัวอย่างหน่วยการทำงาน อาจเป็นข้าวสารจำนวน 1 กิโลกรัม แล้วจึงนำข้อมูลมา
เข้าสู่ ร ะบบการคำนวณการปล่ อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสามารถทำได้โดยการวิเคราะห์ ผ่ า นการใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปซื่อ Sigma-Pro และการคำนวณก๊าซเรือนกระจกจากปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า (CO2 Equivalent) ด้วยตนเอง โดยทั้ง 2 วิธีต่างมีหลักการของการเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ ต้อง
ใช้ในการคำนวณให้ถูกต้องแม่นยำ และครอบคลุมตามกรอบการศึกษา ซึ่งก่อนการคำนวณผู้ศึกษา ต้องมี
ข้อมูลที่แยกเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ (วิสาขา ภู่จินดา, 2561, น. 206-212)
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1) ข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) เป็นค่าที่ใช้ในคำนวณซึ่งเกิดจากกิจกรรมของ
การเกิดก๊าซเรือนกระจกประเภทต่าง ๆ เช่น ปริมาณน้ำมัน ปริมาณสารเคมี หรือพื้น ที่ที่ใช้ปลูกข้าว
เป็ นต้น ข้อมูลกิจกรรมนี้อาจมีหน่ วยที่แตกต่างกันไปในแต่ละภาคและสาขาของการคำนวณ หรือ
กล่าวให้ชัดเจนคือจัดเป็นข้อมูลปฐมภูมิหรือข้อมูลทุติยภูมิที่ผู้ศึกษารวบรวมมาโดยมีการแสดงหน่วย
เฉพาะที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น
(1) ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าหน่วยเป็นกิโลวัตต์ต่อชั่วโมง (kWh)
(2) ค่าน้ำหนักของทรัพยากรหน่วยเป็นกิโลกรัม (kg) หรือตัน (Ton)
(3) ค่าปริมาณการใช้น้ำมันหน่วยเป็นลิตร (L)
(4) ค่าระยะทางการเดินทางหน่วยเป็นกิโลเมตร (km)
และผู้ ศึ ก ษาต้ อ งวางแผนระบบการเก็ บ ข้ อ มู ล ให้ เหมาะสมโดยอาจกำหนดเป็ น
แบบฟอร์มการเก็บข้อมูลแบบบันทึกกิจกรรมที่มีข้อมูลระบุวิธีการเก็บความถี่ในการเก็บความละเอียด
ในการเก็บ เช่น การบันทึกปริมาณการใช้น้ำมันของยานพาหนะที่ขนส่งวัตถุดิบ การบันทึกปริมาณ
ขยะมูลฝอย บันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้า บันทึกปริมาณการใช้สารเคมี เป็นต้น
2) ค่ า การปล่ อ ย (Emission Factor) ซึ่ งเป็ น ค่ า ที่ แ สดงปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซ
เรือนกระจก ต่อหน่วย ซึ่งเป็นค่าคงที่ที่จะใช้เปลี่ยนข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) ให้เป็นค่าปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยปกติแล้วค่า การปล่อย (Emission Factor) นั้นจะขึ้นกับกิจกรรมและ
เทคโนโลยี ของแหล่ งปล่ อ ยก๊ าซเรื อ นกระจก ซึ่ งในแต่ ล ะประเทศอาจมี ค่ าการปล่ อ ย (Emission
Factor) ตามเงื่อนไขเฉพาะของกิจกรรมนั้น ๆ เรียกว่าค่าการปล่อยเฉพาะของประเทศ (Country
Specific Emission Factor) ที่ได้มาจากการวัดจริงหรือการทดลอง ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังในการ
นำข้อมูลมาใช้ และข้อมูลตัวเลขที่แน่ชัดควรมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในการศึกษาและ
รวบรวมไว้ ในส่วนของประเทศไทยจะมีข้อมูล ที่คณะกรรมการเทคนิคด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ศึกษาและแสดงค่าการปล่อย (Emission Factor) ของกิจกรรมบางส่วนไว้ในรายงาน
แนวทางการประเมินฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
ผลิตภัณฑ์เมื่อเดือนธันวาคม 2552 และมีหน่วยงานกลางชื่อว่าองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน) ที่ทำหน้าที่ศึกษาและรวบรวมข้อมูลกลางไว้ให้นักวิชาการหรือผู้สนใจได้นำมาศึกษา
ต่อเพื่ อให้ ส ามารถนำข้อมู ล ดั งกล่ าวมาใช้ ควบคู่ กัน ในการคำนวณได้ต่ อไป ซึ่งข้ อมู ล ทั้ ง 2 ส่ ว นที่
สมบูรณ์แล้วจึงนำมาคำนวณต่อ โดยใช้สมการหาปริมาณก๊าซเรือนกระจกดังต่อไปนี้
ปริมาณการปล่อย (กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ = ข้อมูลกิจกรรม X ค่าการปล่อยก๊าซ
ก๊าซเรือนกระจกหรือ
เทียบเท่า)
เรือนกระจก
CO2 Emission
(Kg CO2eq)
= Activity Data X Emission Factor
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จากสูตรดังกล่าวเมื่อทำการคำนวณแล้ว ควรคำนวณควรแยกในแต่ละขั้นตอนการทำงาน
เพื่อให้ผู้ศึกษาได้ทราบปริมาณที่แท้จริง ของการเกิดก๊าซเรือนกระจกในแต่ละขั้นตอน และสะดวกต่อ
การดำเนินงานวางแผนการลดปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตัวอย่างเช่น ขั้นตอนการเดิน
ทางการใช้พลังงานไฟฟ้า ในการทำงานขั้นตอนการขนส่งมูลฝอย หรือของเสียไปกำจัด เป็นต้น และผู้
ศึกษาสามารถนำกรอบการคำนวณไปประยุกต์ใช้ได้กับกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น กิจกรรม
ของภาคเกษตรกรรม กิจกรรมในระบบอุตสาหกรรม กิจกรรมในชุมชน โดยแยกการคำนวณในแต่ละ
ขั้ น ตอนการทํ างานแล้ ว จึ งนำมารวมค่ าปริม าณการปล่ อ ยก๊ าซเรื อ นกระจกเป็ น ต่ อ 1 กิ จ กรรม
ต่อเดือน หรือต่อปี ตามวัตถุป ระสงค์ของการศึกษาภายใต้เงื่อนไขที่ระบุตามกิจกรรมที่ได้จัดเก็บ
ข้อมูลไว้ (วิสาขา ภู่จินดา, 2561, น. 213-214)
ตัว อย่ าง การคำนวณปริ มาณก๊าซเรือ นกระจกจากกิจกรรมการจัด การขยะของชุมชน ก
ผู้ศึกษาสามารถเก็บ รวบรวมข้อมูล การใช้ทรัพยากรในการจัดการขยะของชุมชน ก โดยมีปริมาณ
มูลฝอยทั่วไปทั้ งหมด 20,000 กิโลกรัมต่อปี และผู้นำชุมชนบริหารจัดการด้วยการขนส่งขยะชุมชน
ไปกำจัดด้วยเตาเผาประสิ ทธิภ าพสู งของหน่ว ยงานเอกชนภายนอกชุมชนในระยะทางไปกลับ 40
กิโลเมตร และมีการขนส่งขยะไปเผาสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ในการหาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สู่ชั้นบรรยากาศ จากการกำจัดมูลฝอยทั่วไปในแต่ละปีของชุมชน ๆ ซึ่งผู้ศึกษาต้องทบทวนวรรณกรรม
ในเรื่องของเทคโนโลยีกำจัดขยะด้วยเตาเผาประสิทธิภาพสูงว่าจะมีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ประเภทใดบ้าง และในที่นี้สมมติข้อมูลโดยคร่าว ๆ ว่าเกิดก๊าซเรือนกระจกขึ้น 3 ชนิดคือมีเทน (CH4)
ไนตรัสออกไซด์ (N2O) และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ให้แยกคำนวณและนำมาบวกกัน
ลำดับที่ 1
ข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) =
20,000 kg /Y
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) ของมีเทน (CH4)
=
0.000006 kg CH4
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO2 Emission)
= (20,000 kg /Y X 0.000006 kg CH4) X 25 GWP
= 3.00 Kg CO2 eq
นั่นคือในการจัดการขยะ 20,000 กิโลกรัม ทำให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็น
มีเทน (CH4) ในปริมาณ 3.0 Kg CO2 eq (เมื่อเทียบกลับมาเป็นปริมาณกิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าแล้ว)
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ลำดับที่ 2
ข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) =
20,000 kg /Y
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) ของในตรัสออกไซด์ (N2O)
=
0.000041 kg N2O
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO2 Emission)
= (20,000 kg /Y X 0.000041 kg N2O) X 289 GWP
= 236.98 Kg CO2 eq
นั่นคือในการจัดการขยะ 20,000 กิโลกรัม ทำให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็น
ไนตรั ส ออกไซด์ (N2O) ในปริ ม าณ 236.98 Kg CO2 eq (เมื่ อ เที ย บกลั บ มาเป็ น ปริม าณที่ โ ลกรั ม
คาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่าแล้ว)
ลำดับที่ 3
ข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) ปริมาณขยะ
= 20,000 kg /Y หรือ 20 Ton /Y
ข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) ระยะทางการขนส่ง = 40 km
แปลงให้เป็นข้อมูลกิจกรรมของการขนส่ง
= 20 Ton /Y X 40 km
= 800 Ton / km
ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) = 0.0494 Kg CO2 eq / Ton / km
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO2 Emission)
= 800 Ton/km X 0.0494 Kg CO2 eq /Ton/km
= 39.52 Kg CO2 eq
นั่นคือในการจัดการขยะ 20,000 กิโลกรัม ทำให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ
ขนส่งในระยะทาง 40 กิโลเมตรในปริมาณ 39.52 Kg CO2 eq และในกิจกรรมการจัดการขยะของ
ชุ ม ชน ก ทำให้ เ กิ ด การปลดปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกรวมทั้ ง สิ้ น 279.50 กิ โ ลกรั ม เที ย บเท่ า
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยต่อปี (3.00 Kg CO2 eq + 236.98 Kg CO2 eq + 39.52 Kg CO2 eq)
นั่นเอง
จากการทบทวนวรรณกรรมในหัวข้อการประเมินการปล่ อยก๊าซเรือนกระจก ทำให้ ทราบ
วิธีการวิเคราะห์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นการทำนายปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ โดยเน้นผลการประเมินที่เป็นตัวเลขเพื่อชี้วัดปริมาณผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ซึ่งจะต้องมีข้อมูลที่สำคัญได้แก่ ข้อมูลกิจกกรรม (Activity Data) และค่า
การปลดปล่อย (Emission Factor) สำหรับใช้ในการคำนวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และใช้
เป็นแนวทางในการลดผลกระทบจากการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม
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2.4 น้ำเสียชุมชน (Domestic Wastewater)
2.4.1 นิยามและความหมายของน้ำเสีย (Wastewater)
น้ำเสีย ความหมายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
2535 หมายถึง ของเสียที่อยู่ในสภาพของเหลวรวมทั้งมลสารที่ปะปนและปนเปื้อนอยู่ในของเหลวนั้น
โดยอาจกล่าวได้ว่า น้ำเสียก็คือ น้ำที่ผ่านการนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ และมีสิ่งเจื อปนใน
ปริมาณสูงจนกระทั่งกลายเป็นน้ำที่ไม่เป็นที่ต้องการของคนทั่วไป (สภาวิศวกร, ม.ป.ป.)
สกล สุขันธิน (2553) ให้ความหมายน้ำเสีย หมายถึง น้ำที่มีการปนเปื้อนของสารอินทรีย์
และอนินทรีย์ ทำให้คุณสมบัติเปลี่ยนไปจากเดิม กลายเป็นน้ำที่ไม่ต้องการจนมีผลกระทบต่อธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และเป็นที่น่ารังเกียจของคนทั่วไป
มนตรี ยะราไสย์ (2560) ให้ความหมายน้ำเสีย หมายถึง น้ำที่ผ่านการใช้ประโยชน์ หรือน้ำที่มี
การปนเปื้อนมลสารจนส่งผลต่อคุณภาพน้ำด้านกายภาพ เคมีและชีวภาพ เปลี่ยนไปจากธรรมชาติ
และอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตในน้ำ รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
กรมควบคุมมลพิษ (2560) ให้ความหมายน้ำเสีย หมายถึง น้ำที่มีสิ่งเจือปนต่าง ๆ มากมาย
จนกระทั่ งกลายเป็ น น้ ำ ที่ ไม่ เป็ น ที่ ต้ อ งการ และมี ลั ก ษณะ กลิ่ น สี รส น่ า รั งเกี ย จของคนทั่ ว ไป
ไม่ เหมาะสมสำหรั บ ใช้ป ระโยชน์ อี กต่ อ ไป ถ้าปล่ อ ยลงสู่ ล ำน้ ำธรรมชาติ จ ะทำให้ คุ ณ ภาพน้ ำของ
ธรรมชาติเสื่อมโทรมได้
จากความหมายของน้ำเสียข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า น้ำเสีย หมายถึง น้ำที่ผ่านกระบวนการ
ใช้ ป ระโยชน์ จ ากกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ของมนุ ษ ย์ ซึ่ งมี ก ารปนเปื้ อ นมลสารต่ า ง ๆ จนทำให้ น้ ำ นั้ น มี
คุณลักษณะที่ต่างไปจากเดิม ไม่สามารถนำมาใช้ในการอุปโภคและบริโภค เป็นที่น่ารังเกียจ และเมื่อ
ปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ จะก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมต่อน้ำแหล่งน้ำนั้นได้
2.4.2 ลักษณะน้ำเสียชุมชนและแหล่งกำเนิด
น้ำเสียชุมชน (Domestic Wastewater) หมายถึง น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมในการดำรงชีวิต
ของคนเรา เช่น น้ำเสียจากการประกอบอาหาร และชำระสิ่งสกปรกทั้งหลายภายในอาคาร บ้านเรือน
หมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม โรงแรม ตลาดสด หอพัก เป็นต้น (ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์, 2559)
มนตรี ยะราไสย์ (2560) กล่ าวว่า น้ำเสียชุมชน คือน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ครัวเรือน เช่น การชำระล้างทำความสะอาด การประกอบอาหาร เป็นต้น รวมถึงน้ำเสียที่เกิดจาก
สถานประกอบการต่าง ๆ ภายในชุมชน คุณสมบัติน้ำเสียและปริมาณน้ำเสียจะขึ้นกับกิจกรรม ความ
หนาแน่นของประชากร รวมทั้งจำนวน และประเภทสถานประกอบการแต่ละชุมชน
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กรมโรงงานอุ ต สาหกรรม (2554) กล่ าวว่า น้ ำเสี ย ชุม ชน เป็ น น้ ำเสี ย ที่ เกิด จากกิจ กรรม
ประจำวันของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนและการประกอบอาชีพ ได้แก่ บ้านพักอาศัย ภัตตาคาร
ร้านค้า โรงแรม โรงเรียน ตลาด เป็นต้น โดยน้ำเสียดังกล่าว เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การ
อุปโภคบริโภค การชำระล้างร่างกาย การซักล้าง และการประกอบอาหาร เป็นต้น น้ำเสียเหล่านี้มัก
ปนเปื้อนสารอินทรีย์ แบคทีเรีย น้ำมันและไขมัน
สำหรับ กรมควบคุมมลพิษ ได้กล่ าวว่า น้ ำเสี ยชุมชน (Domestic Wastewater) หมายถึง
น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมประจำวันของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน และกิจกรรมที่เป็นอาชีพ ได้แก่
น้ ำ เสี ย ที่ เกิ ด จากการประกอบอาหารและชำระล้ า งสิ่ ง สกปรกทั้ ง หลายภายในครั ว เรื อ น และ
อาคารประเภทต่ า ง ๆ เป็ น ต้ น สำหรั บ ปริ ม าณน้ ำ เสี ย ที่ ป ล่ อ ยทิ้ ง จากบ้ า นเรื อ น อาคาร จะมี
ค่าประมาณร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้ หรืออาจประเมินได้จากจำนวนประชากรหรือพื้นที่อาคาร
(กรมควบคุ ม มลพิ ษ , 2560) อั ต ราการเกิ ด น้ ำ เสี ย และปริม าณน้ ำ เสี ย จากอาคารประเภทต่ า ง ๆ
ดังตารางที่ 2.3 และ 2.4
จากความหมายของน้ำเสียชุมชนข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า น้ำเสียชุมชน หมายถึง น้ำเสียที่
เกิดจากกิจกรรมประจำวันของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน และกิจกรรมที่เป็นอาชีพภายในชุมชน
ซึ่งจะมีการปนเปื้อนสารอินทรีย์ แบคทีเรีย น้ำมันและไขมัน
ตารางที่ 2.3 อัตราการเกิดน้ำเสียต่อคนต่อวัน
ภาค
กลาง
เหนือ

อัตราการเกิดน้ำเสีย (ลิตร/คน-วัน)
2536

2540

2545

2550

2555

2560

160-214 165-242 170-288 176-342 183-406 189-482
183

200

225

252

282

316

ตะวันออกเฉียงเหนือ 200-253 216-263 239-277 264-291 291-306 318-322
ใต้

171

แหล่งที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2560.

195

204

226

249

275
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ตารางที่ 2.4 ปริมาณน้ำเสียจากอาคารประเภทต่าง ๆ
ประเภทอาคาร
อาคารชุด/บ้านพัก
โรงแรม
หอพัก
สถานบริการ
หมู่บ้านจัดสรร
โรงพยาบาล
ภัตตาคาร
ตลาด
ห้างสรรพสินค้า

หน่วย
ยูนิต
ห้อง
ห้อง
ห้อง
คน
เตียง
ตารางเมตร
ตารางเมตร
ตารางเมตร

ลิตร/วัน-หน่วย
500
1,000
80
400
180
800
25
70
5.0

แหล่งที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2554.
ลั ก ษณะน้ ำ เสี ย ที่ เกิ ด จากบ้ า นพั ก อาศั ย ประกอบไปด้ ว ยน้ ำ เสี ย จากกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ใน
ชีวิตประจำวัน ซึ่งมีองค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2560, น. 4-6)
1) สารอินทรีย์ในน้ำเสีย ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เช่น เศษข้าว ก๋วยเตี๋ยว
น้ำแกง เศษใบตอง พืชผัก ชิ้นเนื้อ เป็นต้น ซึ่งสามารถถูกย่อยสลายได้ โดยจุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจน
ทำให้ ร ะดับ ออกซิ เจนละลายน้ ำ (Dissolved Oxygen) ลดลงเกิ ดสภาพเน่าเหม็ น ได้ ปริม าณของ
สารอินทรีย์ในน้ำนิยมวัดด้วยค่าบีโอดี (BOD) เมื่อค่าบีโอดีในน้ำสูง แสดงว่ามีสารอินทรีย์ปะปนอยู่
มาก และสภาพเน่าเหม็นจะเกิดขึ้นได้ง่าย
2) สารอนิ น ทรี ย์ ในน้ ำเสี ย ได้แ ก่ แร่ธ าตุ ต่าง ๆ ที่ อาจไม่ ท ำให้ เกิ ดน้ ำเน่ าเหม็ น
แต่อาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ได้แก่ คลอไรด์ ซัลเฟอร์ เป็นต้น
3) โลหะหนักและสารพิษ อาจอยู่ในรูปของสารอินทรีย์หรืออนินทรีย์และสามารถ
สะสมอยู่ในห่วงโซ่อาหารของสัตว์หรือพืชก็ได้ และเกิดเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต เช่น ปรอท โครเมียม
ทองแดง ปกติจะอยู่ในน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และสารเคมีที่ใช้ในการกำจั ดศัตรูพืชที่ปนมา
กับน้ำทิ้งจากการเกษตร สำหรับในเขตชุมชนอาจมีสารมลพิษนี้มาจากอุตสาหกรรมในครัวเรือนบาง
ประเภท เช่น ร้านชุบโลหะ อู่ซ่อมรถ และน้ำเสียจากโรงพยาบาล เป็นต้น
4) น้ำมันและสารลอยน้ำต่าง ๆ เป็นอุปสรรคต่อการสังเคราะห์แสง และกีดขวาง
การกระจายของออกซิเจนจากอากาศลงสู่น้ำ นอกจากนั้นยังทำให้เกิดสภาพไม่น่าดู
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5) ของแข็ง เมื่อจมตัวสู่ก้นลำน้ำ ทำให้เกิดสภาพไร้ออกซิเจนที่ท้องน้ำ ทำให้แหล่ง
น้ำตื้นเขิน มีความขุ่นสูง มีผลกระทบต่อการดำรงชีพของสัตว์น้ำโดยเฉพาะสัตว์น้ำที่อาศัยและหากิน
ใต้ท้องน้ำ
6) สารก่อให้เกิดฟอง/สารซักฟอก ผงซักฟอก สบู่ ฟองจะกีดกันการกระจายของ
ออกซิเจนในอากาศสู่น้ำ และอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ
7) จุลินทรีย์ ปกติในน้ำเสียจะมีจุลินทรีย์อยูโดยธรรมชาติ โดยน้ำเสียจากโรงงาน
ฟอกหนั ง โรงฆ่าสั ตว์ หรือโรงงานผลิ ตอาหารทุกประเภทจะมีจุลินทรีย เปนจํานวนมาก จุลินทรีย์
เหล่านี้ใช้ออกซิเจนในการดำรงชีวิตทําให้ระดับออกซิเจนที่ละลายอยูในน้ำลดลง แหล่งน้ำเน่าเหม็น
นอกจากนี้จุลินทรีย์บางชนิดอาจเป็นเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่อประชาชน เช่น จุลินทรีย์ในน้ำเสียจาก
โรงพยาบาล
8) ธาตุอาหาร ได้แก่ ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส เมื่อมีปริมาณสูงจะทำให้เกิดการ
เจริญเติบโตและเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วของสาหร่าย (Algae Bloom) ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญทำให้
ระดับออกซิเจนในน้ำลดลงต่ำมากในช่วงกลางคืน และทำให้เกิดวัชพืชน้ำ ซึ่งเป็นปัญหาแก่การระบาย
น้ำและการสัญจรทางน้ำ
9) กลิ่ น เกิ ด จากก๊ า ซไฮโดรเจนซั ล ไฟด์ (H2 S) ซึ่ ง เกิ ด จากการย่ อ ยสลายของ
สารอิน ทรีย์แบบไร้ออกซิเจน หรือกลิ่นอื่น ๆ จากโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น โรงงานทำปลาป่น
โรงฆ่าสัตว์ เป็นต้น
นอกจากนี้ ยั งมี ลั ก ษณะน้ ำ เสี ย ที่ ส ำคั ญ ในการตรวจวิ เคราะห์ คุ ณ ภาพน้ ำ ประกอบด้ ว ย
พารามิเตอร์ ดังนี้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2559)
1) พี เอช (pH) เป็ น ค่ า ที่ บ อกถึ ง ความเป็ น กรดเป็ น ต่ า งของ น้ ำ เสี ย โดยทั่ ว ไป
สิ่งมีชีวิตในน้ำหรือจุลินทรีย์ในถังบําบัดจะดํารงชีพได้ดี ในสภาวะเป็นกลาง คือ pH ประมาณ 6-8
2) บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) เป็นค่าที่บอกถึงปริมาณออกซิเจนที่
จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ ถ้าค่าบีโอดีที่สูงแสดงว่า ความต้องการออกซิเจนสูง นั่นคือ
มีความสกปรกหรือสารอินทรีย์ในน้ำมาก
3) ปริมาณของแข็ง (Solids) หมายถึงปริมาณสารต่าง ๆ ที่มีอยู่ ในน้ำเสีย ทั้งใน
ลั ก ษณะที่ ไม่ ล ะลายน้ ำ และที่ ล ะลายน้ ำ (Dissolved Solids) ของแข็ งบางชนิ ดมี น้ ำหนั ก เบาและ
แขวนลอยอยู่ในน้ำ (Suspended Solids) บางชนิดหนักและจมตัวลงเบื้องล่าง (Settleable Solids)
ของแข็งที่ไม่ละลายน้ำนี้อาจสร้างปัญหาในการอุดตันเครื่องเติมอากาศ และถ้าปล่อยทิ้งในปริมาณ
มากจะทําให้เกิดความสกปรกและตื้นเขินในลำน้ำธรรมชาติ ตลอดจนบดบังแสงแดดที่สองสงสู่ท้องน้ำ
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4) ไนโตรเจน (Nitrogen) เป็นธาตุจําเป็นในการสร้างเซลล์ของสิ่งมีชีวิต ไนโตรเจน
จะเปลี่ยนสภาพเป็นแอมโมเนีย ถ้าหากในน้ำมีออกซิเจนพอเพียงก็จะถูกย่อยสลายไปเป็นไนไทรต์และ
ไนเตรท ดังนั้น การปล่อยน้ำเสียที่มีสารประกอบไนโตรเจนสูงจึงทำให้ออกซิเจนที่มีอยู่ในน้ำลดน้อยลง
5) ไขมันและน้ำมัน (Fat Oil and Grease) ได้แก่ น้ำมันและไขมันจากพืชและสัตว์
ที่ใช้ในการทําอาหาร สบู่จากการอาบน้ำ ฟองสารซักฟอกจากการชําระล้าง สารเหล่านี้มีน้ำหนักเบา
และลอยน้ำ ทําให้เกิดสภาพไม่น่าดูและขวางกั้นการซึมของออกซิเจนจากอากาศสู่แหล่งน้ำ ทั้งยังมี
ส่วนทำให้ค่า BOD สูงขึ้นด้วยเนื่องจากไขมันถือเป็นสารอินทรีย์ประเภทหนึ่ง
6) ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) คือค่าปริมาณ ออกซิเจนที่ใช้ในการย่อย
สารอิน ทรีย์ ด้วยวิธีการทางเคมี นิ ยมใช้ในการประเมินค่า BOD อย่างคร่าว ๆ ซึ่งโดยปกติสัดส่ว น
ระหว่าง COD : BOD ของน้ำเสียชุมชนมีค่าประมาณ 2-4 เท่า
จากการทบทวนวรรณกรรมในหัวข้อน้ำเสียชุมชน ทำให้ ทราบนิยามและความหมายของ
น้ำเสีย (Wastewater) และน้ำเสียชุมชน (Domestic Wastewater) อัตราการเกิดน้ำเสีย ลักษณะ
น้ำเสีย และพารามิเตอร์ที่สำคัญในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
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ตารางที่ 2.5 ลักษณะสมบัติของน้ำเสียจากอาคารประเภทต่าง ๆ

ลักษณะ
1. หอพัก
- จากส้วม
- จากส่วนอื่น ๆ
2. ภัตตาคาร
- จากส้วมบำบัดแล้ว+
ครัวและอื่น ๆ
- จากครัว อื่น ๆ
3. โรงพยาบาล
4. ตลาดสด
5. อาคารสำนักงาน
- จากส้วม
- จากครัว อื่น ๆ
6. สถานบริการ
อาบ อบ นวด *
7. ห้างสรรพสินค้า
8. โรงภาพยนตร์
9. โรงแรม
10. อาคารชุด
(คอนโดมิเนียม)

COD

BOD

TKN

PO4

SS

FOG

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

(mg/l)

8.55
7.78

1,290
135

723
75

329
19.2

6.8
3.9

666
29

377
411

6.54
6.74
6.84
6.67

1,785
3,164
350
2,528

919
1,759
328
1,172

55.1
63.2
15.2
76.5

3.2
2.6
3.29
5.1

401
913
87.06
662

1,136
1,570
631
897

8.1
7.4

392
96

181
41

44.1
9.7

2.0
0.4

158
26

455
527

6.6
7.51
7.53
7.05

117
253
110
311

55
81
60
190

14.1
66.8
72.7
23

14.7
10.1
2.7
1.8

17.1
61
45
84

452.86
577
219
563

7.2

221

151

33.7

2.0

63

473

pH

แหล่งที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2559.
หมายเหตุ: * บำบัดมาแล้วบางส่วน
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ตารางที่ 2.6 ลักษณะน้ำเสียชุมชน
ลำดับ
ที่
1

พารามิเตอร์
ของแข็งทั้งหมด (Total Solids)

หน่วย

ความเข้มข้น
น้อย

ปานกลาง

มาก

มก./ล.

350

720

1200

- ของแข็งละลายน้ำ (Dissolved Solids)

มก./ล.

250

500

850

- ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)

มก./ล.

100

220

350

2

ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)

มล./ล

5

10

20

3

ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand;BOD)

มก./ล.

110

220

400

4

ค่าซิโอดี (chemical Oxygen Demand;COD)

มก./ล.

250

500

1000

5

ไนโตรเจนทั้งหมด (Total as N)

มก./ล.

20

40

85

- อินทรีย์ไนโตรเจน (Organic)

มก./ล.

8

15

35

- แอมโมเนีย (Free ammonia)

มก./ล.

12

25

50

- ไนโตรท์ (Nitrites)

มก./ล.

0

0

0

- ไนเตรท (Nitrate)

มก./ล.

0

0

0

มก./ล.

4

8

15

- สารอินทรีย์ (Organic)

มก./ล.

1

3

5

- สารอนินทรีย์ (Inorganic)

มก./ล.

3

5

10

6

ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total as P)

7

คลอไรด์ (Chloride)(1)

มก./ล.

30

50

100

8

ซัลเฟต (Sulfate)(1)

มก./ล.

20

30

50

9

สภาพด่าง (Alkalinity as CaCO3)

มก./ล.

50

100

200

10

ไขมัน (Grease)

มก./ล.

50

100

150

11

Total Coliform

MPN/100 มล. 106-107

107-108

107-109

แหล่งที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2554.
หมายเหตุ: (1) เป็นค่าที่เพิ่มจากค่าที่ตรวจพบในน้ำใช้ปกติ
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2.5 การบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment)
2.5.1 ความสำคัญของระบบบำบัดน้ำเสีย
ปัญหาเรื่องน้ำเสียเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับการเจริญเติบโตของชุมชนและการเพิ่มขึ้นของการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมการเพิ่มผลผลิตภาคเกษตรกรรมน้ำเสียเกิดขึ้นจากการใช้น้ำเพื่อใช้ประโยชน์ต่าง ๆ
ในการอุป โภคบริโภคและจากกระบวนการผลิ ตน้ำเสี ยก่อให้ เกิดปัญ หาต่าง ๆ แก่แหล่ งรองรับน้ำ
เช่น ทำให้เกิดการเน่าเหม็น หรือเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและสัตว์น้ำ เป็นต้น สิ่งเจือปนต่าง ๆ ที่มีอยู่
ในน้ำเสีย ได้แก่ สารอินทรีย์ กรดด่าง ของแข็งหรือสารแขวนลอย น้ำมัน ไขมัน เกลือและแร่ธาตุที่
เป็นพิษ เช่น โลหะหนัก สารพิษ เช่น ยาฆ่าแมลง สารกัมมันตภาพรังสี สารที่ทำให้เกิดความร้อน สี
และกลิ่น เป็นต้น ในอดีตปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นมีปริมาณไม่มากนักเมื่อระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ
ธรรมชาติจะสามารถทำความสะอาดน้ำเสียได้อย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตามเมื่อมีการขยายตัวของ
ชุมชนและมีการพัฒ นาอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น น้ำเสียมีปริมาณเพิ่มขึ้นจนถึงจุดที่การทำความสะอาด
น้ำเสียที่เกิดขึ้นตามวิธีการทางธรรมชาติไม่ได้ผล แหล่งน้ำจึงเกิดการเน่าเสียและเสื่อมคุณ ภาพลง
ประกอบกับหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐได้มีกฎหมายในการควบคุมมาตรฐานน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิ ดต่าง ๆ
จึงมีความจำเป็นต้องบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐานน้ำทิ้งก่อนที่จะระบายสู่แหล่งรับน้ำ
สาธารณะต่อไป ทั้งนี้การบำบัด (Treatment) นั้นคือการปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียให้ดีขึ้น หรือทำให้
หมดอั น ตรายหรื อ อั น ตรายน้ อ ยลง โดยใช้ ก ระบวนการต่ า ง ๆ เช่ น กระบวนการทางกายภาพ
กระบวนการทางเคมี หรือ กระบวนการทางชี วภาพ โดยอาศัย ระบบบำบั ดน้ ำเสี ย (Wastewater
Treatment System) ทำหน้าที่ปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น โดยการรวมการทำงานของกระบวนการ
ต่าง ๆ เพื่อให้ทำงานต่อเนื่องกันเป็นระบบใดระบบหนึ่ง ซึ่งจะประกอบด้วยกระบวนการบำบัดต่า ง ๆ
เช่ น กระบวนการบำบั ด ขั้ น ต้ น กระบวนการบำบั ด ขั้ น ที่ ส อง กระบวนการบำบั ด ขั้ น ที่ ส าม และ
กระบวนการกำจัดตะกอน เป็นต้น และชื่อของระบบบำบัดน้ำเสียมักเรียกชื่อตามกระบวนการบำบัด
ขั้นที่สอง (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2554, น. 5-1 ถึง 5-2)
2.5.2 ขั้นตอนและกระบวนการบำบัดน้ำเสีย
เพื่อให้แหล่งกำเนิดต้องบำบัดน้ำเสียให้ได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งกำหนดก่อนระบายออกสู่แหล่งน้ำ
สาธารณะ กระบวนการบำบัดน้ำเสียสามารถแบ่งเป็นขั้นตอน ได้ดังนี้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2560, น. 12-16)
1) การบำบั ด ขั้ น เตรี ย มการและขั้ น ต้ น (Preliminary Treatment /Primary
Treatment) ส่วนใหญ่เป็นการบำบัดเพื่อแยกทราย กรวด และของแข็ง หรือเศษวัตถุที่ไม่ละลายน้ำ
ออกจากน้ ำเสี ย เป็ น การลดปริมาณของแข็งและน้ำมันหรือไขมันที่ ปะปนอยู่ในน้ำเสี ย การบำบั ด
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น้ ำเสี ย ขั้น นี้ ส ามารถกำจั ดของแข็งแขวนลอยได้ร้อยละ 50-70 และกำจัดสารอิน ทรีย์ซึ่งวัดในรูป
ของบีโอดีได้ร้อยละ 25-40 ประกอบด้วย
(1) การกำจัดด้วยตะแกรงหยาบ (Screening) เป็นการกำจัดเศษวัตถุของแข็งขนาด
ใหญ่ โดยใช้ ตะแกรง ปกติ ทั่ วไปตะแกรงที่ ใช้ มี 2 ประเภท คื อ ตะแกรงหยาบและตะแกรงละเอี ยด
การใช้ตะแกรงชนิดใดขึ้นกับขนาดวั ตถุที่ต้องการกรองออกจากน้ำเสีย แต่ต้องพิจารณาการทำความ
สะอาดตะแกรงบ่อยครั้ง หากมีการอุดตันของตะแกรง เนื่องจากเลือกตะแกรงที่มีร่องละเอียดเกินไป
โดยต้องคำนึงถึงวัสดุที่ใช้ทำตะแกรง ถ้าน้ำเสียมีความเป็นกรด-ด่างค่อนข้างสูง ควรเลือกใช้วัสดุที่ทน
ต่อการกัดกร่อน เช่น โลหะ แสตนเลส เป็นต้น
(2) บ่อดักกรวดทราย (Grit Chamber) เป็นการกำจัดพวกกรวดทราย โดยการแยก
ให้ตกตะกอนในรางดักกรวดทราย ในระบบบำบัดน้ำเสียบางแห่ง อาจเพิ่มการหมุนเวียนของน้ำเสีย
ในบ่ อนี้ เพื่ อให้ เศษวัส ดุที่ เป็ น ของแข็งตกตะกอนแยกจากเศษวัส ดุที่ มีข นาดเบากว่าถังต กตะกอน
เบื้องต้น (Primary Sedimentation tank) คือ ถังตกตะกอนที่ทำหน้าที่แยกตะกอนต่าง ๆ ออกจาก
น้ำเสียก่อนที่จะไหลไปลงถังบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีชีววิทยา กระบวนการนี้จะเป็นการเพิ่มเวลาให้เศษ
วัสดุขนาดเล็กตกตะกอนลงก้นบ่อมากขึ้น แต่มีข้อเสีย คือ ต้องใช้พื้นที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับก่อสร้าง
บ่อตกตะกอนเบื้องต้น
(3) บ่อดักไขมันและน้ำมัน (Oil and Grease Removal) น้ำมันและไขมัน จะพบ
มากในน้ำทิ้งจากบ้านเรือน ร้านอาหาร สถานีจำหน่ายน้ำมัน และโรงงานอุตสาหกรรมประเภทที่มี
ไขมัน การกำจัดน้ำมันและไขมันมีอยู่ด้วยกันหลายวิธี เช่น การเติมคลอรีนร่วมกับการเป่าอากาศ การทำ
ให้ลอย (Flotation) แล้วเก็บกวาดออกจากผิวน้ำ การเพิ่มอุณหภูมิ เพื่อช่วยลดค่าความถ่วงจำเพาะ
ของน้ำมันหรือไขมัน ทำให้ลอยขึ้นมาได้มาก เป็นต้น ขั้นตอนนี้จะช่วยลดปริมาณความสกปรกที่เกิด
จากน้ำมันและไขมัน ลงได้มากทั้งยังช่วยเพิ่มการละลายของออกซิเจนลงในน้ำเสียในขั้นตอนการเติม
อากาศซึ่งเป็นขั้นตอนต่อไปด้วย
2) การบำบัดขั้น ที่ส อง (Secondary Treatment) เป็นการบำบัดน้ำเสี ยโดยการ
กำจั ด สารอิ น ทรี ย์ แ ละสารแขวนลอยออกจากน้ ำ เสี ย โดยกระบวนการทางชี ว ภาพและ/หรื อ
กระบวนการทางเคมี ซึ่งการบำบั ดน้ ำเสี ยในขั้ นนี้เป็น กระบวนการทางชีวภาพสามารถกำจัดสาร
แขวนลอยและสารอินทรีย์ซึ่งวัดในรูปของบีโอดีลงได้ประมาณร้อยละ 75 - 95 ขึ้นอยู่กับระบบที่ใช้
หากเป็นระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขนาดใหญ่ นิยมใช้ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้กระบวนการทางชีวภาพที่
ใช้จุลินทรีย์แบบใช้ออกซิเจนในการบำบัด เนื่องจากใช้เวลาและค่าใช้จ่ายบำบัดน้อยกว่ากระบวนการ
บำบัดโดยใช้สารเคมี น้ำทิ้งที่บำบัดแล้วมีความสกปรกน้อยและประสิทธิภาพการบำบัดสูงกว่าระบบที่
ไม่ใช้ออกซิเจน แต่มีข้อเสีย คือ มีค่าใช้จ่ายในการเติมออกซิเจนลงในน้ำเสีย และเกิดตะกอนจุลินทรีย์
มากในระบบบำบัดที่ต้องเพิ่มขั้นตอนการกำจัด อย่างไรก็ตาม ในบางชนิดของระบบบำบัดแบบใช้
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จุลินทรีย์ประเภทใช้ออกซิเจน เช่น ระบบบ่อผึ่ง (Stabilization Pond หรือ SP) ซึ่งใช้พื้นที่ก่อสร้าง
มาก บ่ อจะปล่อยให้ออกซิเจนในอากาศละลายในน้ำเสียได้โดยธรรมชาติจึงไม่จำเป็นที่ต้องติดตั้ง
เครื่องจักรกลในการเติมอากาศให้แก่น้ำเสีย แต่สำหรับการบำบัดน้ำเสียที่ใช้กับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย
เฉพาะแต่ ล ะหลั ง นิ ย มใช้ กระบวนการบำบั ดโดยใช้จุลิ น ทรีย์ ทั้งแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic
Microorganism) และแบบกึ่งใช้ออกซิเจน (Facultative Microorganism) ซึ่งมีอยู่ในน้ำเสียอยู่แล้ว
ดังนั้น ระบบบำบัดน้ำเสียของบ้านเรือนทั่วไปจึงมีค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก
3) การบำบั ด ขั้ น ที่ ส าม (Tertiary Treatment) เป็ น การบำบั ด เพื่ อ นำสารเคมี
สาหร่าย ไข่พ ยาธิ ตัว อ่อนสั ตว์พ าหะนำโรค ออกจากน้ำเสี ยก่อนระบายสู่ สิ่งแวดล้ อม การบำบั ด
ขั้นที่ 3 นี้ มีหลายกระบวนการให้เลือกซึ่งขึ้นอยู่ว่าต้องการกำจัดสิ่งสกปรกชนิดใดออกจากน้ำก่อน
ระบายทิ้ง ซึ่งกระบวนการที่นิยมใช้เหล่านี้ เช่น การฆ่าเชื้อโรค (Disinfection) ด้วยการเติมคลอรีน
หรือใช้แสงอัลตร้าไวโอเล็ท หรือ การใช้โอโซนเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ไข่พยาธิ ตัวอ่อนของสัตว์พาหะ
และการใช้ส ารเคมีตกตะกอนเพื่อกำจัดฟอสฟอรัส ที่จะทำให้ เกิดยูโทรฟิเคชั่น หรือภาวะสาหร่าย
บานสะพรั่งในแหล่งน้ำ เป็นต้น
4) การบำบัดขั้นสูง (Advance Treatment) ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนใหญ่มักไม่พบ
กระบวนการบำบัดนี้ เนื่องจากการบำบัดขั้นสูงเป็นกระบวนการกำจัดสารอาหาร ที่ยังคงเหลือค้างอยู่
ในน้ำทิ้ง เช่น ไนเตรท ไนไตรท์ ฟอสเฟต สี สารแขวนลอยที่ตกตะกอนยากและอื่น ๆ นอกจากนี้ยัง
ช่วยป้องกันการเติบโตผิดปกติของสาหร่ายที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดน้ำเน่า แก้ไขปัญหาความน่ารังเกียจ
ของแหล่งน้ำอันเนื่องจากสี และแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ซึ่งยังไม่ได้ถูกกำจัดโดยกระบวนการบำบัดขั้นที่สอง
ทั้งนี้กระบวนการนี้จะใช้เมื่อต้องการน้ำทิ้งที่มีคุณภาพสูง โดยส่วนใหญ่จะใช้เมื่อต้องระบายน้ำทิ้งลง
แหล่งน้ำที่มีความสำคัญ หรือต้องการนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ซ้ำอีก (Reuse and Reclamation)
ในปั จ จุ บั น ขั้ น ตอนนี้ ได้ มี ก ารพั ฒ นานำมาใช้ อ ย่ างกว้ างขวาง โดยเฉพาะในพื้ น ที่ ที่ ข าดแคลนน้ ำ
ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ไม่เพียงเฉพาะใช้บำบัดน้ำเสียเท่านั้น แต่เป็นกระบวนการที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้
ปรับปรุงคุณภาพน้ำดิบเพื่อนำไปอุปโภคบริโภคก่อน แล้วจึงถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการน้ำเสีย
ขั้นสูงในที่สุด กระบวนการที่นิยมใช้ในการบำบัดขั้นนี้ เช่น การกรองด้วยวิธีการต่าง ๆ (ระบบกรอง
ย้ อนกลั บ หรื อ Reverse Osmosis การใช้เยื่ อกรอง หรือ Membrane Filtration) และการกรอง
สารละลายน้ำ (Demineralization) เป็นต้น โดยกระบวนการเหล่านี้จัดให้มีเพิ่มเติมเพื่อ
(1) การกำจัดสารประกอบพื้นฐานของฟอสฟอรัส เช่น ออโธฟอสเฟต ซึ่งมีทั้งแบบ
ใช้กระบวนการทางเคมีและกระบวนการทางชีวภาพ
(2) การกำจัดสารประกอบพื้นฐานของไนโตรเจน เช่น ไนเตรท ไนไตรท์ ซึ่งมีทั้ง
แบบใช้กระบวนการทางเคมีและแบบใช้กระบวนการทางชีวภาพ โดยวิธีการทางชีวภาพมี 2 ขั้นตอน
คือ ขั้นตอนการเปลี่ยนแอมโมเนียไนโตรเจน ให้เป็นไนเตรทที่เกิดขึ้นในสภาวะแบบใช้ออกซิเจน หรือ
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ที่ เรี ย กว่ า "กระบวนการไนทริ ฟิ เคชั่ น (Nitrification)" และขั้ น ตอนการเปลี่ ย นไนเตรทให้ เป็ น
ก๊ า ซไนโตรเจน ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ในสภาวะไร้ อ อกซิ เจน หรื อ ที่ เรี ย กว่ า "กระบวนการดี ไนทริ ฟิ เคชั่ น
(Denitrification)"
(3) การกรอง (Filtration) เป็นการกำจัดสารที่ไม่ต้องการโดยวิธีการทางกายภาพ
ได้แก่ สารแขวนลอยที่ตกตะกอนได้ยาก เป็นต้น
(4) การดูดติดผิว (Adsorption) เป็นการกำจัดสารอินทรีย์ที่มีในน้ำเสียโดยการดูด
ติดบนพื้นผิวของของแข็ง รวมถึงการกำจัดกลิ่นหรือก๊าซที่เกิดขึ้นด้วย
(5) การฆ่าเชื้อโรค น้ำทิ้งที่ผ่านระบบบำบัดน้ำเสียต้องได้รับการบำบัดขั้นสุดท้าย
โดยการฆ่าเชื้อโรคก่อนปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้ำ เพื่อฆ่าเชื้อโรคบางตัวที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคกับสิ่งมีชีวิต
ในน้ำและต่อมนุษย์โดยใช้สารเคมี เช่น ปูนคลอรีน ก๊าซโอโซน และสาร H2O2 เป็นต้น กระบวนการ
ฆ่าเชื้อที่นิยมใช้คือ บ่อบ่มและถังสัมผัสคลอรีน
2.5.3 การบำบัดน้ำเสีย
การเลือกระบบบำบัดน้ำเสียขึ้นกับปัจจัยต่าง ๆ ได้ แก่ ลักษณะของน้ำเสีย ระดับการบำบัด
น้ำเสียที่ต้องการ สภาพทั่วไปของท้องถิ่น ค่าลงทุนก่อสร้างและค่าดำเนินการดูแลและบำรุงรักษา
และขนาดของที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้าง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ระบบบำบัดน้ำเสียที่เลือกมีความเหมาะสม
กับแต่ละท้องถิ่น ซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน โดยการบำบัดน้ำเสียสามารถแบ่งได้ตามกลไกที่ใช้
ในการกำจัดสิ่งเจือปนในน้ำเสีย ได้ 3 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2560, น. 19-24)
1) การบำบัดทางกายภาพ (Physical Treatment) เป็นวิธีการแยกเอาสิ่งเจือปน
ออกจากน้ำเสีย เช่น ของแข็งขนาดใหญ่ กระดาษ พลาสติก เศษอาหาร กรวด ทราย ไขมันและน้ำมัน
โดยใช้อุปกรณ์ในการบำบัดทางกายภาพ คือ ตะแกรงดักขยะ ถังดักกรวดทราย ถังดักไขมันและน้ำมัน
และถังตกตะกอน ซึ่งจะเป็นการลดปริมาณของแข็งทั้งหมดที่มีในน้ำเสียเป็นหลัก อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
บําบัดน้ำเสียทางกายภาพ ได้แก่ ตะแกรงหยาบและตะแกรงละเอียด ถังดักกรวดทราย ถังดักไขมัน
ถังตกตะกอน เป็นต้น
2) การบำบั ดทางเคมี (Chemical Treatment) เป็ น วิธี การบำบั ด น้ ำเสี ย โดยใช้
กระบวนการทางเคมี โดยใช้ ส ารเคมี ห รื อ การทำให้ เกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าเคมี เพื่ อ บำบั ด น้ ำ เสี ย โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อรวมตะกอนหรือของแข็งแขวนลอยขนาดเล็กในน้ำเสียให้โตพอที่จะตกตะกอนได้ง่าย
เรียกตะกอนนี้ว่า Floc และกระบวนการดังกล่าวว่าการสร้างตะกอน (Coagulation) และการรวม
ตะกอน (Flocculation) เพื่อให้ของแข็งที่ละลายในน้ำเสียให้กลายเป็นตะกอน หรือทําให้ไม่สามารถ
ละลายน้ำได้เรียกกระบวนการนี้ว่า การตกตะกอนผลึก (Precipitation) เพื่อทําการปรับสภาพน้ำเสีย
ให้มีความเหมาะสมที่จะนําไปบําบัดด้วยกระบวนการอื่นต่อไป เช่น การทําให้น้ำเสียมีความเป็นกลาง
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ก่อนแล้วนําไปบําบัดด้วยวิธีทางชีวภาพ เป็นต้น และเพื่อทําลายเชื้อโรคในน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่ง
น้ำตามธรรมชาติ หรือก่อนที่จะบําบัดด้วยวิธีการอื่น ๆ ต่อไป โดยทั่วไปแล้วการบําบัดน้ำเสียด้วยวิธี
ทางเคมีนี้มักจะทําร่วมกันกับหน่วยบําบัดน้ำเสียทางกายภาพ เช่น กระบวนการบําบัดน้ำเสียทางเคมี
โดยการใช้สารเคมี เพื่อทําให้ตกตะกอน เป็นต้น
3) การบำบัดทางชีวภาพ (Biological Treatment) เป็นวิธีการบำบัดน้ำเสียโดยใช้
กระบวนการทางชีวภาพ หรือใช้จุลินทรีย์ ในการกำจัดสิ่งเจือปนในน้ำเสียโดยเฉพาะสารคาร์บอน
อิน ทรี ย์ ไนโตรเจน และฟอสฟอรั ส โดยความสกปรกเหล่ านี้ จ ะถูก ใช้ เป็ น อาหาร และเป็ น แหล่ ง
พลังงานของจุลินทรีย์ในถังเลี้ยงเชื้อเพื่อการเจริญเติบโต ทำให้น้ำเสียมีค่าความสกปรกลดลง สามารถ
แบ่ งย่ อยตามชนิ ดของแบคทีเรีย ได้เป็น ระบบบำบั ดน้ ำเสียแบบใช้อากาศ (Aerobic Organisms)
จะทําการย่ อยสลายสารอิน ทรีย์ โดยแบคที เรียที่ใช้อากาศ ดังนั้ นต้องมีการเติมอากาศตลอดเวลา
ระบบที่นิยมใช้ ได้แก่ ระบบแอคติดเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge) ระบบบ่อเติมอากาศ (Aerated
Lagoon) และระบบบึ งประดิ ษ ฐ์ (Wetland) เป็ น ต้ น และระบบบํ า บั ด น้ ำ เสี ย แบบไม่ ใช้ อ ากาศ
(Anaerobic Process) เป็ น ระบบบํ าบั ด น้ ำเสี ย ที่ ใช้ แ บคที เรียแบบไม่ ใช้ อากาศในการย่ อยสลาย
สารอินทรีย์ ระบบที่นิยมใช้ ได้แก่ ถังกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter: AF) ระบบคัฟเวอร์ลากูน
(Covered Lagoon) ระบบฟิกซ์โดม (Fixed Dome) ระบบยูเอเอสบี (UASB: Upflow Anaerobic
Sludge Blanket) เป็นต้น
2.5.4 การบำบัด และกำจัดตะกอนหรือสลัดจ์ (Sludge Treatment and Sludge Disposal)
ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใช้หลักการทางชีวภาพจะมีกากตะกอนจุลินทรีย์ หรือสลัดจ์ เป็นผลผลิต
ตามมาด้วยเสมอ ซึ่งเป็นผลจากการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ในการกินหรือย่อยสลายสารอินทรีย์ใน
น้ำเสีย จึงจำเป็นต้องกำจัดสลัดจ์เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการเน่าเหม็น การเพิ่มภาวะมลพิษและเป็ นการ
ทำลายเชื้อโรคด้วย นอกจากนี้การลดปริมาตรของสลัดจ์โดยการกำจัดน้ำออกจากสลัดจ์ ช่วยให้เกิด
ความสะดวกในการเก็บ ขนไปกำจัดทิ้งหรือนำไปใช้ประโยชน์อื่น ๆ การกำจัดสลัดจ์ประกอบด้ว ย
กระบวนการหลัก ๆ ดังนี้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2560, น. 16-17)
1) การทำข้ น (Thickener) โดยใช้ ถั ง ทำข้ น ซึ่ ง มี ทั้ ง ที่ ใ ช้ ก ลไกการตกตะกอน
(Sedimentation) และใช้กลไกการลอยตัว (Floatation) ทำหน้าที่ในการลดปริมาณสลัดจ์ก่อนส่งไป
บำบัดโดยวิธีการอื่นต่อไป
2) การทำให้ ส ลั ด จ์ ค งตั ว หรื อ การลดปริ ม าณเนื้ อ สลั ด จ์ (Stabilization หรื อ
Digestion) โดยการย่ อ ยสลั ด จ์ ด้ ว ยกระบวนการใช้ อ ากาศ หรื อ ใช้ ก ระบวนการไร้ อ ากาศเพื่ อ ให้
จุลินทรีย์ในสลัดจ์ย่อยสลายกันเอง ทำให้ปริมาณสลัดจ์คงตัวไม่เพิ่มปริมาณมากขึ้นและสามารถนำไป
ทิ้งได้โดยไม่เกิดการเน่าเหม็นรุนแรง
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3) การปรั บ สภาพสลั ด จ์ (Conditioning) ทำให้ ส ลั ด จ์ มี ค วามเหมาะสมกั บ การ
นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป เช่น ทำปุ๋ย การใช้ปรับสภาพดินสำหรับใช้ทางการเกษตร เป็นต้น
4) การรีดน้ำ (Dewatering) เพื่อลดปริมาณสลัดจ์ที่จะนำไปทิ้งโดยการฝังกลบ การ
เผา หรือนำไปใช้ประโยชน์อื่น โดยสลัดจ์ที่ได้จากกระบวนการนี้จะมีลักษณะเป็นก้อน (Cake) คล้าย
ก้อนตะกอนดินทั่วไป ทำให้เกิดความสะดวกในการขนส่ง โดยอุปกรณ์ที่ใช้ในการรีดน้ำ ได้แก่ เครื่อง
กรองสู ญ ญากาศ (Vacuum Filter) เครื่ อ งอั ด กรอง (Filter Press) หรื อ เครื่ อ งกรองหมุ น เหวี่ ย ง
(Centrifuge) และลานตากสลัดจ์ (Sludge Drying Bed)

ภาพที่ 2.5 กระบวนการบำบัดน้ำเสียจากกิจกรรมประเภทต่าง ๆ
แหล่งที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2560.
สลั ด จ์ ที่ ได้ จ ากการบำบั ด น้ ำเสี ย จะได้ รับ การบำบั ด ให้ มี ค วามคงตั ว ไม่ มี ก ลิ่ น เหม็ น และ
มีปริมาตรลดลง เพื่อความสะดวกในการขนส่งในขั้นต่อมาก็คือ การนำสลัดจ์เหล่านั้น ไปกำจัดทิ้งโดย
วิธีการที่เหมาะสม ดังนี้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2560, น. 17-18)
1) การฝังกลบ (Landfill) เป็นการนำสลัดจ์มาฝังในสถานที่ที่จัดเตรียมไว้และกลบ
ด้วยชั้นดินทับอีกชั้นหนึ่ง
2) การหมักทำปุ๋ย (Composting) เป็นการนำสลัดจ์มาหมักต่อเพื่อนำไปใช้เป็นปุ๋ย ซึ่ง
เป็นการนำสลัดจ์กลับมาใช้ประโยชน์ในการเป็นปุ๋ยสำหรับปลูกพืช เนื่องจากในสลัดจ์ประกอบด้วย
ธาตุอาหารที่จำเป็นในการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และแร่ธาตุต่าง ๆ
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3) การเผา (Incineration) เป็นการนำสลัดจ์ที่จวนแห้ง (ตั้งแต่ร้อยละ 40) มาเผา
เพราะไม่ ส ามารถนำไปใช้ทำปุ๋ ย หรือฝั งกลบได้ การเผานี้เหมาะที่ จะใช้กับ สลั ดจ์ที่ม าจากตะกอน
จุลินทรีย์ของระบบบำบัดน้ำเสียจากสถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลที่ต้องการทำลายเชื้อจุลินทรีย์ที่
ยังคงเหลืออยู่
2.5.5 ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุนชนในประเทศไทย
ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุนชนในประเทศไทย ใช้วิธีทางชีววิทยาแบบใช้ออกซิเจนเป็นหลัก
เนื่องจากน้ำเสียชุมชนมีปริมาณสารอินทรีย์ปนเปื้อนหลากหลายประเภท จากกิจกรรมของมนุษย์
จำพวกการซักล้าง ชำระร่างกาย แต่ความเข้มข้นเฉลี่ยของสารอินทรีย์ในน้ำเสียไม่สูงพอแก่การบำบัด
แบบไร้อากาศ ดังเช่นน้ำเสียจากแหล่งเกษตรกรรม หรืออุตสาหกรรม หากแต่สามารถใช้ระบบบำบัด
แบบใช้ออกซิเจนได้ทันที โดยไม่ต้องเติมสารอาหารที่จำเป็นต่อการทำงานของจุลินทรีย์ เพิ่มลงไปใน
ระบบบำบัด ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุนชนในประเทศไทย สามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท
ใหญ่ ๆ ดังนี้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2560, น. 45)
1) ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond:SP)
บ่อปรับเสถียรเป็ นการบำบัดสารอินทรีย์ในน้ำเสียโดยกระบวนการทางธรรมชาติ
สามารถจำแนกตามลักษณะการทำงานได้ ดังนี้ บ่อแอนแอโรบิค (Anaerobic Pond) บ่อแฟคัลเททีฟ
(Facultative Pond) และบ่ อ ออกซิ เจน (Oxidation Pond) ทั้ งนี้ ขึ้ น อยู่ กั บ ค่ าความสกปรกของ
น้ำเสียปริมาณน้ำเสีย และระยะเวลากักเก็บ ซึ่งหากมีหลายบ่อต่อเนื่องกัน บ่อสุดท้ายจะทำหน้าที่เป็น
บ่อบ่ ม (Maturation Pond) เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่ สิ่งแวดล้อ ม นอกจากนี้
ยังมีค่าก่อสร้างและค่าดูแลรักษาต่ำ วิธีการเดินระบบไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน แต่ต้องใช้พื้นที่ก่อสร้างมาก
จึงเป็นระบบที่เหมาะกับชุมชนที่มีพื้นที่เพียงพอและราคาไม่แพง ซึ่งโดยปกติระบบบ่อปรับเสถียรจะมี
การต่อกันแบบอนุกรมอย่างน้อย 3 บ่อ เมื่อน้ำเสียไหลเข้ามาในบ่อ จะมีการตกตะกอนเกิดขึ้น ทำให้มี
ตะกอนที่ก้นบ่อพร้อม ๆ กันนั้น ส่วนที่ไม่ตกตะกอนจะถูกย่อยสลายกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์
(CO2) ไนโตรเจน (N) และฟอสฟอรัส (P) โดยปกติตะกอนที่ก้นบ่อจะมีการย่อยสลายด้วยกระบวนการ
หมักแบบไร้ออกซิเจนทำให้สารอินทรีย์กลายเป็นก๊าซต่าง ๆ เช่น มีเทน (CH4) ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และมีเซลล์ใหม่เกิดขึ้น เมื่อมีแสงแดดและสารอาหารประกอบกับเวลาและ
อุณหภูมิที่เหมาะสม สาหร่ายสีเขียวจะเจริญเติบโตได้ดี สาหร่ายเหล่ านี้จะใช้คาร์บอนไดออกไซด์
(CO2) ไนโตรเจน (N) และฟอสฟอรั ส (P) ซึ่ ง เกิ ด จากการย่ อ ยสลายสารอิ น ทรี ย์ ในน้ ำ เสี ย เพื่ อ
ขยายพันธุ์และสร้างออกซิเจนให้กับน้ำ โดยแบคทีเรียจะต้องใช้ออกซิเจนที่สาหร่ายผลิตขึ้นในการ
หายใจและย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ละลายอยู่ในน้ำเสีย (กรมควบคุมมลพิษ, 2560, น. 45-46)
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สำหรับส่วนประกอบของระบบสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2560,
น. 46-48)
(1) บ่อแอนแอโรบิค (Anaerobic Pond) บ่อแอนแอโรบิค หรือ บ่อไร้ออกซิเจน หรือ
บ่ อเหม็ น เป็ นระบบที่ ใช้ กำจั ดสารอิ นทรีย์ ที่ มี ความเข้ มข้ นสู งโดยไม่ ต้ องการออกซิ เจน บ่ อนี้ จะถู ก
ออกแบบให้มีอัตรารับสารอินทรีย์สูงมาก จนสาหร่ายและการเติมออกซิเจนที่ผิวหน้าไม่สามารถผลิตและ
ป้อนออกซิเจนได้ทัน ทำให้เกิดสภาพไร้ออกซิเจนละลายน้ำภายในบ่อ จึงเหมาะกับน้ำเสียที่มีสารอินทรีย์
และปริมาณของแข็งสูง เนื่องจากของแข็งจะตกลงสู่ก้นบ่อและถูกย่อยสลายแบบแอนแอโรบิค น้ำเสีย
ส่วนที่ผ่านการบำบัดจากบ่อนี้จะระบายต่อไปยังบ่อแฟคคัลเททีฟ (Facultative Pond) เพื่อบำบัดต่อไป
(2) บ่อแฟคคัล เทที ฟ (Facultative Pond) บ่อแฟคคัลเททีฟเป็นบ่อที่นิยมใช้กัน
มากที่ สุ ด ภายในบ่ อมี ลั กษณะการทำงานแบ่ งเป็ น 2 ส่ ว น คือ ส่ วนบนของบ่ อเป็ นแบบแอโรบิ ค
ได้รับออกซิเจนจากการถ่ายเทอากาศที่บริเวณผิ วน้ำและจากการสั งเคราะห์ แสงของสาหร่ายและ
ส่วนล่างของบ่ออยู่ในสภาพแอนแอโรบิค บ่ อแฟคัลเททีฟนี้โดยปกติแล้วจะรับน้ำเสียจากที่ผ่านการ
บำบัดขั้นต้นมาก่อนกระบวนการบำบัดที่เกิดขึ้นในบ่อแฟคคัลเททีฟ เรียกว่า การทำความสะอาด
ตัวเอง (Self-Purification) สารอินทรีย์ที่อยู่ในน้ำจะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ประเภทที่ใช้ออกซิเจน
(Aerobic Bacteria) เพื่อเป็นอาหารและสำหรับการสร้างเซลล์ใหม่และเป็นพลังงาน โดยใช้ออกซิเจน
ที่ได้จากการสังเคราะห์แสงของสาหร่ายที่อยู่ในบ่อส่วนบน สำหรับบ่อส่วนล่างจนถึงก้นบ่อซึ่งแสงแดด
ส่ อ งไม่ ถึ ง จะมี ป ริ ม าณออกซิ เจนต่ ำ จนเกิ ด สภาวะไร้ อ อกซิ เจน (Anaerobic Condition) และ
มีจุลินทรีย์ประเภทไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Bacteria) ทำหน้าที่ย่อยสลายสารอินทรีย์และแปร
สภาพเป็นก๊าซเช่นเดียวกับบ่อแอนแอโรบิค แต่ก๊าซที่ลอยขึ้นมาจะถูกออกซิไดซ์โดยออกซิเจนที่อยู่ช่วง
บนของบ่อทำให้ไม่เกิดกลิ่นเหม็น อย่างไรก็ตาม ถ้าหากปริมาณสารอินทรีย์ที่เข้าระบบสูงเกินไปจน
ออกซิ เ จนในน้ ำ ไม่ เพี ย งพอ เมื่ อ ถึ ง เวลากลางคื น สาหร่ า ยจะหายใจเอาออกซิ เจนและปล่ อ ย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา ทำให้ค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) ลดต่ำ ลง และปริมาณออกซิเจน
ละลายน้ำ ต่ำลงจนอาจเกิดสภาวะขาดออกซิเจน และเกิดปัญหากลิ่นเหม็นขึ้นได้
(3) บ่อแอโรบิค (Aerobic Pond) เป็นบ่อที่มีแบคทีเรียและสาหร่ายแขวนลอยอยู่
เป็นบ่อที่มีความลึกไม่มากนักเพื่อให้ออกซิเจนกระจายทั่วทั้งบ่อ และมีสภาพเป็นแอโรบิคตลอดความลึก
โดยอาศัยออกซิเจนจากการสังเคราะห์แสงของสาหร่าย และการเติมอากาศที่ผิวหน้า และยังสามารถ
ฆ่าเชื้อโรคได้ส่วนหนึ่งโดยอาศัยแสงแดดอีกด้วย
(4) บ่อบ่ม (Maturation Pond) บ่อบ่มมีสภาพเป็นแอโรบิคตลอดทั้งบ่อ จึงมีความ
ลึกไม่มาก และแสงแดดส่องถึงก้นบ่อใช้รองรับน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้ว เพื่อฟอกน้ำทิ้งให้มีคุณภาพ
น้ำดีขึ้น และอาศัยแสงแดดทำลายเชื้อโรคหรือจุลิ นทรีย์ที่ปนเปื้อนมากับน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่
สิ่งแวดล้อม
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ภาพที่ 2.6 ระบบบำบัดน้ำเสียรวมศูนย์แบบใช้ออกซิเจนแบบบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond)
แหล่งที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2560.
ระบบบำบั ด น้ ำเสี ย แบบบ่ อ ปรับ เสถีย รมี ข้อ ดี คือ ระบบสามารถบำบั ด น้ ำเสี ย ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียจากชุมชน โรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท เช่น โรงงานผลิตอาหาร
หรือน้ำเสียจากเกษตรกรรม เช่น น้ำเสียจากการเลี้ยงสุกร เป็นต้น การเดินระบบก็ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
ดูแลรักษาง่าย ทนทานต่อการเพิ่มอย่างกะทันหัน (Shock Load) ของอัตรารับสารอินทรีย์ และอัตรา
การไหลได้ ดี เนื่ องจากมี ระยะเวลาเก็ บ กัก นาน และยั งสามารถกำจั ดจุลิ น ทรีย์ ที่ ท ำให้ เกิ ดโรคได้
มากกว่าวิธีการบำบัดแบบอื่น ๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีระบบฆ่าเชื้อโรค สำหรับข้อเสีย คือ ระบบต้องการ
พื้น ที่ในการก่อสร้างมาก ในกรณี ที่ใช้ บ่ อแอนแอโรบิคอาจเกิดกลิ่ นเหม็นได้ ถ้าการออกแบบหรือ
ควบคุมไม่ดีพอ และน้ำทิ้งอาจมีปัญหาสาหร่ายปะปนอยู่มาก โดยเฉพาะจากบ่อแอโรบิค
2) ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon: AL)
เป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่อาศัยการเติมออกซิเจนจากเครื่องเติมอากาศ (Aerator)
ที่ติดตั้งแบบทุ่นลอยหรือยึดติดกับแท่นก็ได้ เพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ำ ให้มีปริมาณเพียงพอ สำหรับ
จุลินทรีย์สามารถนำไปใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียได้เร็วขึ้นกว่าการปล่อยให้ ย่อยสลายตาม
ธรรมชาติ ทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศสามารถบำบัดน้ำเสียได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
สามารถลดปริมาณความสกปรกของน้ำเสียในรูปของค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand; BOD)
ได้ร้อยละ 80 - 95 โดยอาศัย หลั กการทำงานของจุลิ นทรีย์ภ ายใต้สภาวะที่ มีออกซิเจน (Aerobic)
โดยมีเครื่องเติมอากาศ ซึ่งนอกจากจะทำหน้าเพิ่มออกซิเจนในน้ำแล้วยังทำให้เกิ ดการกวนผสมของ
น้ำในบ่อด้วย ทำให้เกิดการย่อยสลายสารอินทรีย์ได้อย่างทั่วถึงภายในบ่อ (กรมควบคุมมลพิษ , 2560,
น. 53-57)
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ตารางที่ 2.7 ข้อมูลของระบบบำบัดแบบบ่อปรับเสถียร
ชนิดของบ่อ
บ่อแฟคัลเททีฟ

บ่อแอโรบิก
อัตราต่ำ

บ่อแอโรบิก
อัตราสูง

บ่อปรับสภาพ
ขั้นสุดท้าย
(บ่อบ่ม)

-

เฉพาะส่วนบน

เป็นครั้งคราว

เป็นครั้งคราว

เป็นครั้งคราว

พื้นที่ (ตร.ม)

2,024-8,094
1.3-5.1 ไร่
หลายบ่อ

8,094-40,470
5.1-25.3 ไร่
หลายบ่อ

< 40,470
25.3 ไร่
หลายบ่อ

2,024-8,094
1.3-5.1 ไร่
หลายบ่อ

8,094-40,470
5.1-25.3 ไร่
หลายบ่อ

การทำงาน

ต่อแบบ
อนุกรม

ต่อแบบอนุกรม
หรือขนาน

20-50

10-20

5-20

4-10

5-7

2.5-5
6.5-7.5

1.5-3
6.5-8.5

1-3
6.5-8.5

1-3
6.5-8.5

1-2
6.5-8.5

ไม่เกิน 35

ไม่เกิน 35

ไม่เกิน 35

ไม่เกิน 35

ไม่เกิน 35

22.56-56.4

5.64-20.3

6.77-13.5

9.03-18.1

น้อยกว่า 1.7

50-85

80-95

80-95

80-95

60-80

CH4, CO2,
แบคทีเรีย

สาหร่าย, CH4,
CO2, แบคทีเรีย

สาหร่าย, CO2,
แบคทีเรีย

สาหร่าย, CO2,
แบคทีเรีย

สาหร่าย, CO2,
แบคทีเรีย,
NO3

0-5

5-20

40-100

100-260

5-10

80-160

40-60

80-140

150-300

10-30

ตัวแปร

บ่อหมักไร้
อากาศ

การกวนผสม

ระยะเวลากักเก็บน้ำ
(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
(วัน)
ความลึก (เมตร)
pH
ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสม
(องศาเซลเซียส)
อัตราภาระการบรรทุก
บีโอดี (กรัม/ตร.ม.-วัน)
ประสิทธิภาพการลด
บีโอดี (%)
ผลิตภัณฑ์หลัก
ที่เกิดขึ้น
ความเข้มข้นของสาหร่าย
(มก./ล.)
ปริมาณของแข็ง
แขวนลอยในน้ำออก
(มก./ล.)a

ต่อแบบอนุกรม ต่อแบบอนุกรม ต่อแบบอนุกรม
หรือขนาน
หรือขนาน
หรือขนาน

แหล่งที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2560.
หมายเหตุ: a ของแข็งแขวนลอยทุกชนิด รวมทั้งสาหร่ายและแบคทีเรีย น้ำเข้ามีค่าบีโอดี 200 มก./ล.
และปริมาณของแข็แขวนลอย 200 มก./ล.
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หลักการทำงานของระบบ ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ สามารถบำบัด
น้ ำเสี ย ได้ ทั้ งน้ ำเสี ย จากแหล่ งชุ ม ชนที่ มี ค วามสกปรกค่ อ นข้างมาก และน้ ำเสี ย จากอุ ต สาหกรรม
โดยปกติจะออกแบบให้บ่อมีความลึกประมาณ 2 - 6 เมตร ระยะเวลาเก็บกักน้ำ (Detention Time)
ภายในบ่อเติมอากาศประมาณ 3 - 10 วัน และเครื่องเติมอากาศจะต้องออกแบบให้มีประสิทธิภาพ
สามารถทำให้เกิดการผสมกัน ของตะกอนจุลินทรีย์ ออกซิเจนละลายในน้ำ และน้ำเสีย นอกจากนี้
จะต้ อ งมี บ่ อ บ่ ม (Polishing Pond หรื อ Maturation Pond) รั บ น้ ำ เสี ย จากบ่ อ เติ ม อากาศเพื่ อ
ตกตะกอนและปรับสภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้จะต้องควบคุมอัตราการไหลของน้ำ
ภายในบ่อบ่มและระยะเวลาเก็บกักให้เหมาะสมไม่นานเกินไป เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการเจริญเติบโต
เพิ่มปริมาณของสาหร่าย (Algae) ในบ่อบ่มมากเกินไป
ส่วนประกอบของระบบ จะประกอบด้วย บ่อเติมอากาศ (จำนวนบ่อขึ้นอยู่กับการ
ออกแบบ)บ่อบ่มเพื่อปรับสภาพน้ำทิ้ง (จำนวนบ่อขึ้นอยู่กับการออกแบบ) และบ่อเติมคลอรีนสำหรับ
ฆ่ าเชื้ อ โรค จำนวน 1 บ่ อ อุ ป กรณ์ ที่ สำคั ญ ของระบบบ่ อเติ มอากาศ ได้ แก่ เครื่องเติ มอากาศ ซึ่ งมี
วัตถุประสงค์หลั กเพื่อ ให้อ อกซิเจนแก่น ้ำ เสีย เครื่อ งเติม อากาศแบ่ง ออกได้ 4 แบบใหญ่ ๆ คือ
เครื่องเติมอากาศที่ผิว หน้า (Surface Aerator) เครื่องเติม อากาศเทอร์ไบน์ (Turbine Aerator)
เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ (Submersible Aerator) และเครื่องเติมอากาศแบบหัวฉีด (Jet Aerator)
(1) เครื่องเติมอากาศที่ผิวหน้า (Surface Aerator) จะทำหน้าที่ตีน้ำที่ระดับผิวบน
ให้กระจายเป็นเม็ดเล็ก ๆ ขึ้นมาเพื่อสัมผัสกับอากาศเพื่อ รับออกซิเจน ในขณะเดียวกันก็จะเป็นการ
กวนน้ำให้ผสมกันเพื่อกระจายออกซิเจน และมลสารในน้ำเสียให้ทั่วบ่อ
(2) เครื่องเติมอากาศเทอร์ไบน์ใต้น้ำ (Submerged Turbine Aerator) มีลักษณะ
การทำงานผสมกันระหว่างระบบเป่าอากาศ และระบบเครื่องกลเติมอากาศ กล่าวคือ อากาศหรือ
ออกซิ เจนจะเป่ า มาตามท่ อ มาที่ ใต้ ใบพั ด ตี น้ ำ จากนั้ น อากาศจะถู ก ใบพั ด เทอร์ ไบน์ (Turbine)
ตีฟองอากาศขนาดเล็กกระจายไปทั่วถังเติมอากาศ เครื่องเติมอากาศชนิดนี้มีความสามารถในการให้
ออกซิเจนสูง แต่มีราคาแพงและต้องการการบำรุงรักษามากกว่าแบบอื่น
(3) เครื่อ งเติม อากาศใต้น้ ำ (Submersible Aerator) มี ลั กษณะผสมกั นระหว่าง
เครื่องสูบน้ำ (Pump) เครื่องดูดอากาศ (Air Blower) และเครื่องตีอากาศให้ผสมกับน้ำ (Disperser)
อยู่ในเครื่องเดียวกัน แต่มีข้อจำกัดด้านการกวนน้ำ (Mixing)
(4) เครื่ อ งเติ ม อากาศแบบหั ว ฉี ด น้ ำ (Jet Aerator) มี 2 แบบ คื อ แบบแรกใช้
หลักการทำงานของ Venturi Ejector และแบบที่สองจะเป็นการสูบฉีดน้ำลงบนผิวน้ำ การทำงานของ
แต่ละแบบมีดังนี้ แบบ Venturi Ejector อาศัยเครื่องสูบน้ำแบบใต้น้ำฉีดน้ำผ่านท่อที่มีรูปร่างเป็น
Venturi เพื่อเพิ่มความเร็วของน้ำจนกระทั่งเกิดแรงดูดอากาศจากผิวน้ ำลงมาผสมกับน้ำก็จะถ่ายเท
ออกซิเจนลงไปในน้ำ การใช้เครื่องเติมอากาศแบบนี้เหมาะสำหรับน้ำเสียที่ไม่มีเศษขยะหรือของแข็ง
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ขนาดใหญ่เพื่ออาจเข้าไปอุดตันในท่อ Venturi ได้ง่าย สำหรับแบบสูบฉีดน้ำลงบนผิวน้ำ (Water Jet
Aerator) เป็นการสูบน้ำจากถังเติมอากาศมาฉีดด้วยความเร็ วสูงสงที่ผิวน้ำ ซึ่งจะเกิดการกระจายของ
อากาศลงไปตามแรงฉีดเข้าไปในน้ำ
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศมีข้อดี คือ ค่าลงทุนก่อสร้างต่ำประสิทธิภาพ
ของระบบสูง สามารถรับการเพิ่มภาระมลพิษอย่างกะทันหัน (Shock Load) ได้ดี มีกากตะกอนและ
กลิ่นเหม็นเกิดขึ้นน้อย การดำเนินการและบำรุงรักษาง่าย สามารถบำบัดได้ทั้งน้ำเสียชุมชนและน้ำเสีย
โรงงานอุตสาหกรรม และมีข้อเสีย คือ มีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่ากระแสไฟฟ้าสำหรับเครื่องเติมอากาศ
และค่าซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องเติมอากาศ

ภาพที่ 2.7 ผังระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ เทศบาลเมืองอ่างทอง
แหล่งที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2560.
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ตารางที่ 2.8 ตัวอย่างเกณฑ์การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon)

หน่วยบำบัด

เกณฑ์การออกแบบ
พารามิเตอร์

ค่าที่ใช้ออกแบบ

1.บ่อเติมอากาศ
- ระยะเวลาเก็บกักน้ำ
(Aerated Lagoon) (Hydraulic Retention
Time: HRT)

3-10 วัน

- ความลึกของน้ำในบ่อ

2-6 เมตร

- ความต้องการออกซิเจน

0.7-1.4 กรัมออกซิเจน/กรัม บีโอดี ที่ถูกกำจัด

2. บ่อบ่ม
(Polishing Pond)

- Mixing Power
- ระยะเวลาเก็บกักน้ำ
(Hydraulic Retention
Time: HRT)

มากกว่าหรือเท่ากับ 0.525 กิโลวัตต์/100 ลบ.ม.
มากกว่าหรือเท่ากับ 1 วัน

3. บ่อเติมคลอรีน

- เวลาสัมผัส

15- 30นาที

- อัตราไหลเฉลี่ย

30 นาที

- อัตราไหลสูงสุด
- ความเข้มข้นของคลอรีน
ที่ต้องการ
- คลอรีนคงเหลือทั้งหมด
(Total Residual
Chlorine)

15 นาที

แหล่งที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2560.

6 มก./ล.
0.3-2 มก./ล.

46
3) ระบบบำบั ด น้ ำเสี ยแบบแอ็กทิ เวเต็ ดสลั ดจ์ห รือระบบตะกอนเร่ง (Activated
Sludge: AS)
เป็ น วิธีบ ำบั ดน้ ำเสียด้ว ยวิธีการทางชีววิทยา โดยใช้แบคทีเรียพวกที่ใช้ออกซิเจน
(Aerobic Bacteria) เป็นตัวหลักในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย ระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์เป็น
ระบบบำบั ดน้ ำเสีย ที่นิ ย มใช้กัน อย่ างแพร่ห ลาย สามารถบำบัดได้ทั้งน้ำเสี ยชุมชนและน้ำเสี ยจาก
โรงงานอุตสาหกรรม แต่การเดินระบบประเภทนี้จะมีความยุ่งยากซับซ้อนเนื่องจากจำเป็นจะต้องมี
การควบคุมสภาวะแวดล้อม และลักษณะทางกายภาพต่าง ๆ ให้เหมาะสมแก่การทำงานและการเพิ่ม
จำนวนของจุลินทรีย์ เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพในการบำบัดสูงสุด ในปัจจุบันระบบแอกทิเวเต็ด
สลัดจ์ มีการพัฒนาใช้งานหลายรูปแบบ เช่น ระบบแบบกวนสมบูรณ์ (Completly Mix) กระบวนการ
ปรับเสถียรสัมผัส (Contact Stabilization Process) ระบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch) หรือ
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเอสบีอาร์ (Sequencing Batch Reactor) เป็นต้น
หลั กการทำงานของระบบ ระบบบำบั ดน้ ำเสี ยแบบแอกทิ เวเต็ ดสลั ดจ์ โดยทั่ วไป
จะประกอบด้ ว ย ส่ ว นสำคั ญ 2 ส่ ว น คื อ ถั ง เติ ม อากาศ (Aeration Tank) และถั ง ตกตะกอน
(Sedimentation Tank) โดยน้ ำเสียจะถูกส่งเข้าถังเติมอากาศ ซึ่งมีสลัดจ์อยู่เป็นจำนวนมากตามที่
ออกแบบไว้ สภาวะภายในถังเติมอากาศจะมีสภาพที่เอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์แบบ
แอโรบิค จุลินทรีย์เหล่านี้จะทำการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียให้อยู่ในรูปของคาร์บอนไดออกไซด์
และน้ำในที่สุด น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วจะไหลต่อไปยังถังตกตะกอนเพื่อแยกสลัดจ์ออกจากน้ำใส
สลัดจ์ที่แยกตัวอยู่ที่ก้นถังตกตะกอนส่วนหนึ่ง จะถูกสูบกลับเข้าไปในถังเติมอากาศใหม่เพื่อรักษาความ
เข้มข้นของสลัดจ์ในถังเติมอากาศให้ได้ตามที่กำหนด และอีกส่วนหนึ่งจะเป็นสลัดจ์ส่วนเกิน (Excess
Sludge) ที่ต้องนำไปกำจัดต่อไป สำหรับน้ำใสส่วนบนจะเป็นน้ำทิ้งที่สามารถระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมได้
(กรมควบคุมมลพิษ, 2560, น. 59)
ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอ็กทิเวเต็ดสลัดจ์หรือระบบตะกอนเร่ง ในปัจจุบันได้มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบ ซึ่งแยกออกได้หลายประเภท ดังนี้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2560, น. 60-63)
(1) ระบบแอกทิ เวเต็ ด สลั ด จ์ แ บบกวนสมบู ร ณ์ (Completly Mixed Activated
Sludge: CMAS) ลั กษณะสำคั ญ ของระบบแอกทิ เวเต็ด สลั ดจ์แบบนี้ คื อ จะต้องมี ถังเติม อากาศที่
สามารถกวนให้ น้ ำและสลั ดจ์ ที่อยู่ ในถังผสมเป็นเนื้อเดียวกันตลอดทั่วทั้งถัง ระบบแบบนี้สามารถ
รับภาระบรรทุกสารอินทรีย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (Shock Load) ได้ดี เนื่องจากน้ำเสียจะกระจายไป
ทั่วถึง และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ในถังเติมอากาศก็มีค่าสม่ำเสมอทำให้จุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ ที่มีอยู่มี
ลักษณะเดียวกันตลอดทั้งถัง (Uniform Population)
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ภาพที่ 2.8 ผังกระบวนการบำบัดน้ำเสียระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์แบบกวนสมบูรณ์
แหล่งที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2560.
(2) ระบบแอกทิ เ วเต็ ด สลั ด จ์ แ บบปรั บ เสถี ย รสั ม ผั ส (Contact Stabilization
Activated Sludge: CSAS) ลั กษณะสำคัญ ของระบบแอกทิ เวเต็ดสลั ดจ์แบบนี้ คือ จะแบ่ งถังเติ ม
อากาศออกเป็ น 2 ถั ง อิ ส ระจากกั น ได้ แ ก่ ถั ง สั ม ผั ส (Contact Tank) และถั ง ย่ อ ยสลาย
(Stabilization Tank) โดยตะกอนที่สูบมาจากก้นถังตกตะกอนขั้นสอง จะถูกส่งมาเติมอากาศใหม่ใน
ถังย่อยสลาย จากนั้นตะกอนจะถูกส่งมาสัมผัสกับน้ำเสียในถังสัมผัส (Contact Tank) เพื่อย่อยสลาย
สารอินทรีย์ในน้ำเสีย ในถังสัมผัสนี้ความเข้มข้นของสลัดจ์จะลดลงตามปริมาณน้ำเสียที่ผสมเข้ามาใหม่
น้ำเสี ย ที่ถูกบำบั ดแล้ วจะไหลไปยั งถังตกตะกอนขั้นที่สองเพื่อแยกตะกอนกับส่ วนน้ำใส โดยน้ำใส
ส่วนบนจะถูกระบายออกจากระบบ และตะกอนที่ก้นถังส่วนหนึ่งจะถูกสูบกลับไปเข้าถังย่อยสลาย
และอีกส่วนหนึ่งจะนำไปทิ้ง ทำให้บ่อเติมอากาศมีขนาดเล็กกว่าบ่อเติมอากาศของระบบแอกทิเวเต็ด
สลัดจ์ทั่วไป
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ภาพที่ 2.9 ผังกระบวนการบำบัดน้ำเสียระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์แบบปรับเสถียรสัมผัส
แหล่งที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2560.

ภาพที่ 2.10 ผังกระบวนการบำบัดน้ำเสียระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์แบบคลองวนเวียน
แหล่งที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2560.
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(3) ระบบคลองเวียนวน (Oxidation Ditch: OD) ลักษณะสำคัญของระบบแอกทิเวเต็ด
สลัดจ์แบบนี้ คือ รูปแบบของถังเติมอากาศจะมีลักษณะเป็นวงรีหรือวงกลม ทำให้น้ำไหลวนเวียนตาม
แนวยาว (Plug Flow) ของถั ง เติ ม อากาศ และรู ป แบบการกวนที่ ใช้ เครื่ อ งกลเติ ม อากาศตี น้ ำ
ในแนวนอน (Horizontal Surface Aerator) รูปแบบของถังเติมอากาศลักษณะนี้จะทำให้เกิดสภาวะ
ที่ เรี ย กว่า แอน็ อ กซิ ก (Anoxic Zone) ซึ่ งเป็ น สภาวะที่ ไม่ มี อ อกซิ เจนละลายในน้ ำทำให้ ไนเตรท
ไนโตรเจน (NO32-) ถูกเปลี่ยนเป็นก๊าซไนโตรเจน (N2) โดยแบคทีเรียจำพวกไนตริฟายอิงแบคทีเรีย
(Nitrosomonas Sp. และ Nitrobactor Sp.) ทำให้ระบบสามารถบำบัดไนโตรเจนได้
(4) ระบบบำบั ดน้ ำเสี ย แบบเอสบี อาร์ (Sequencing Batch Reactor) ลั ก ษณะ
สำคัญของระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์แบบนี้ คือ เป็นระบบแอกทิเวเต็ดจ์สลัดจ์ประเภทเติมเข้า -ถ่ายออก
(Fill-and-Draw Activated Sludge) โดยมีขั้นตอนในการบำบัดน้ำเสียแตกต่างจากระบบตะกอนเร่ง
แบบอื่น ๆ คือ การเติม อากาศ (Aeration) และการตกตะกอน (Sedimentation) จะดำเนิ น การ
เป็นไปตามลำดับภายในถังปฏิกิริยาเดียวกัน โดยการเดินระบบระบบบำบัดน้ำเสียแบบเอสบีอาร์ 1
รอบการทำงาน (Cycle) จะมี 5 ช่วง ได้แก่ ช่วงเติมน้ำเสีย (Fill) นำน้ำเสียเข้าระบบช่วงทำปฏิกิริยา
(React) เป็นการลดสารอินทรีย์ในน้ำเสีย (BOD) ช่วงตกตะกอน (Settle) ทำให้ตะกอนจุลินทรีย์ตกลง
ก้ น ถั งปฏิ กิ ริ ย า ช่ ว งระบายน้ ำทิ้ ง (Draw) ระบายน้ ำ ที่ ผ่ านการบำบั ด ช่ ว งพั ก ระบบ (Idle) เพื่ อ
ซ่อมแซมหรือรอรับน้ำเสียใหม่ โดยการเดินระบบสามารถเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในแต่ละช่วงได้ง่าย
ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการบำบัด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของระบบบำบัดน้ำเสียแบบเอสบีอาร์

ภาพที่ 2.11 ผังกระบวนการบำบัดน้ำเสียระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์แบบเอสบีอาร์
แหล่งที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2560.
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ตารางที่ 2.9 เกณฑ์การออกแบบและควบคุมสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียเอเอส ประเภทต่าง ๆ
ชื่อระบบเอเอส (AS Processes)
ค่าที่ใช้ในการออกแบบ

แบบกวน
สมบูรณ์

แบบปรับเสถียร
สัมผัส

แบบคลอง
วนเวียน

แบบเอสบีอาร์

ชนิดถังปฏิกิริยา
Type of Reactor

CMAS

Plug flow

Plug flow

Batch

อายุตะกอน
SRT (วัน)

3-15

5-10

15-30

10-30

อัตราส่วนสารอาหาร/จุลินทรีย์
F/M Ratio
(กก.BOD/กก.-วัน)

0.2-0.6

0.2-0.6

0.04-0.10

0.04-0.10

ภาระบรรทุกเชิงปริมาตร
Volumtric loading
(กก.BOD/ลบ.-วัน)

0.3-1.6

1.0-1.3

0.1-0.3

0.1-0.3

ตะกอนจุลินทรีย์
MLSS (มก./ล.)

1,500-4,000

1,000-3,000a
6,000-10,000b

3,0005,000

2,000-5,000

แหล่งที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2554.
หมายเหตุ: a ถังสัมผัส
b ถังปรับเสถียร
4) ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ (Constructed Wetland)
บึงประดิษฐ์ เป็ น ระบบบำบัดน้ำเสี ยที่อาศัยกระบวนการทางธรรมชาติกำลังเป็น
ที่นิ ยมมากขึ้นในปัจจุบั น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้ปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ ว
แต่ต้องการลดปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสก่อนระบายออกสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้ง นอกจากนี้ระบบ
บึ งประดิษ ฐ์ ก็ ยั งสามารถใช้เป็ น ระบบบำบัด น้ำเสี ย ในขั้น ที่ 2 (Secondary Treatment) สำหรับ
บำบัดน้ำเสียจากชุมชนได้อีกด้วย ข้อดีของระบบนี้ คือ เป็นระบบที่ไม่ซับซ้อนและไม่ต้องใช้เทคโนโลยี
ในการบำบั ดสู ง แต่ ต้อ งบำรุ งรั กษาอย่างสม่ำเสมอ บึ งประดิษ ฐ์ มี 2 ประเภท ได้แ ก่ แบบ Free
Water Surface Wetland (FWS) ซึ่ ง มี ลั ก ษณะใกล้ เคี ย งกั บ บึ งธรรมชาติ และแบบ Vegetated
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Submerged Bed System (VSB) ซึ่งจะมีชั้นดินปนทรายสำหรับปลูกพืชน้ำและชั้นหินรองก้นบ่อเพื่อ
เป็ น ตั ว กรองน้ ำ เสี ย ซึ่ ง หลั ก การทำงานของระบบ เมื่ อ น้ ำเสี ย ไหลเข้ ามาในบึ ง ประดิ ษ ฐ์ ส่ ว นต้ น
สารอินทรีย์ส่วนหนึ่งจะตกตะกอนจมตัวลงสู่ก้นบึง และถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ ส่วนสารอินทรีย์ที่
ละลายน้ำจะถูกกำจัดโดยจุลินทรีย์ที่เกาะติดอยู่กับพืชน้ำหรือชั้นหินและจุลินทรีย์ที่แขวนลอยอยู่ในน้ำ
ระบบนี้จะได้รับออกซิเจนจากการแทรกซึมของอากาศผ่านผิวน้ำหรือชั้นหินลงมา ออกซิเจนบางส่วน
จะได้จากการสังเคราะห์แสงแต่มีปริมาณไม่มากนัก สำหรับสารแขวนลอยจะถูกกรองและจมตัวอยู่
ในช่ ว งต้ น ๆ ของระบบ การลดปริ ม าณไนโตรเจนจะเป็ น ไปตามกระบวนการไนตริ ฟิ เคชั่ น
(Nitrification) และดิไนตริฟิเคชั่น (Denitrification) ส่วนการลดปริมาณฟอสฟอรัสส่วนใหญ่จ ะเกิดที่
ชั้น ดิน ส่วนพื้นบ่อ และพืชน้ำ จะช่วยดูดซับฟอสฟอรัสผ่านทางรากและนำไปใช้ในการสร้างเซลล์
นอกจากนี้ ร ะบบบึ ง ประดิ ษ ฐ์ ยั ง สามารถกำจั ด โลหะหนั ก (Heavy Metal) ได้ บ างส่ ว นอี ก ด้ ว ย
(กรมควบคุมมลพิษ, 2560, น. 73-74)

ภาพที่ 2.12 รูปแบบจุลินทรีย์ในระบบแอคทิเวทเต็ดสลัดจ์
แหล่งที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2559.
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ประเภทของบึงประดิษฐ์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ (กรมควบคุมมลพิษ,
2560, น. 74-77)
(1) ระบบบึงประดิษฐ์แบบ Free Water Surface Wetland (FWS) เป็นแบบที่นิยม
ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งหลังจากผ่านการบำบัดจากบ่อปรับเสถียร (Stabilization Pond) แล้ว
ลักษณะของระบบแบบนี้ จะเป็ นบ่อดินที่มีการบดอัดดินให้แน่นหรือปูพื้นด้วยแผ่น HDPE ให้ ได้ระดับ
เพื่อให้น้ำเสียไหลตามแนวนอนขนานกับพื้นดิน บ่อดินจะมีความลึกแตกต่างกัน เพื่อให้เกิดกระบวนการ
บำบัดตามธรรมชาติอย่างสมบูรณ์โครงสร้างของระบบแบ่งเป็น 3 ส่วน (อาจเป็นบ่อเดียวกันหรือหลาย
บ่อขึ้นกับการออกแบบ) คือ

ภาพที่ 2.13 ผังกระบวนการบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์
แหล่งที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2560.
ส่วนแรก เป็นส่วนที่มีการปลูกพืชที่มีลักษณะสูงโผล่พ้นน้ำและรากเกาะดินปลูกไว้ เช่น
กก แฝก ธูปฤาษี เพื่อช่วยในการกรองและตกตะกอนของสารแขวนลอยและสารอินทรีย์ที่ตกตะกอนได้
ทำให้กำจัดสารแขวนลอยและสารอินทรีย์ได้บางส่วน เป็นการลดสารแขวนลอยและค่าบีโอดี ได้ส่วนหนึ่ง
ส่วนที่สอง เป็นส่วนที่มีพืชชนิดลอยอยู่บนผิวน้ำ เช่น จอก แหน บัว รวมทั้งพืชขนาด
เล็กที่แขวนลอยอยู่ในน้ำ เช่น สาหร่าย จอก แหน เป็นต้น พื้นที่ส่วนที่สองนี้จะไม่มีการปลูกพืชที่มีลัษณะ
สูงโผล่พ้นน้ำเหมือนในส่วนแรกและส่วนที่สาม น้ำในส่วนนี้จึงมีการสัมผัสอากาศและแสงแดดทำให้มีการ
เจริญเติบโตของสาหร่ายซึ่งเป็นการเพิ่มออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ทำให้จุลินทรีย์ชนิดที่ใช้ออกซิเจนย่อย
สลายสารอิ น ทรี ย์ ที่ ล ะลายน้ ำ ได้ เป็ น การลดค่ า บี โอดี ในน้ ำเสี ย และยั งเกิ ดสภาพไนตริ ฟิ เคชั่ น
(Nitrification)
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ส่วนที่สาม มีการปลูกพืชในลักษณะเดียวกับส่วนแรก เพื่อช่วยกรองสารแขวนลอยที่ยัง
เหลืออยู่ และทำให้เกิดสภาพดิไนตริฟิเคชั่น (Denitrification) เนื่องจากออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ลดลง
ซึ่งสามารถลดสารอาหารจำพวกสารประกอบไนโตรเจนได้

ภาพที่ 2.14 ผังการทำงานการบำบัดน้ำเสียของพืชในระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์
แหล่งที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2560.
ระบบบึ งประดิษฐ์แบบน้ำเสี ยไหลบนผิวดินเป็นระบบบ่อตื้นที่มีพืช น้ำหลายชนิด
เติบโตอยู่ร่วมกัน น้ำเสียจะไหลท่วมอยู่แต่ส่วนด้านบนพื้นดิน โดยขนาด ความลาดเอียง ความลึก และ
ระยะเวลาการกักเก็บน้ำภายในบึง เป็นปัจจัยสำคัญในการออกแบบระบบเพื่อให้สามารถบำบัดน้ำเสีย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ระบบบึงประดิษฐ์แบบ Vegetated Submerged Bed System (VSB) ระบบ
บึงประดิษฐ์แบบนี้ จะมีข้อดีกว่าแบบ Free Water Surface Wetland คือ เป็นระบบที่แยกน้ำเสีย
ไม่ให้ถูกรบกวนจากแมลงหรือสัตว์ และป้องกันไม่ให้จุลินทรีย์ต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดโรคมาปนเปื้อนกับคน
ได้ ในบางประเทศใช้ระบบบึงประดิษฐ์แบบนี้ในการบำบัดน้ำเสียจากบ่อเกรอะ (Septic Tank) และ
ปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพน้ ำ ทิ้ งจากระบบบ่ อ ปรั บ เสถี ย ร (Stabilization Pond) หรื อ ใช้ ในการปรั บ ปรุ ง
คุณภาพน้ำทิ้งจากระบบแอกทิเวเต็ดจ์สลัดจ์ (Activated Sludge) และระบบอาร์บีซี (RBC) หรือใช้ใน
การปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ระบายออกจากอาคารดักน้ำเสีย (CSO) เป็นต้น ส่วนประกอบที่สำคัญใน
การบำบัดน้ำเสียของระบบบึงประดิษฐ์แบบนี้ คือ
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พืชที่ปลูกในระบบ จะมีหน้าที่สนับสนุนให้เกิดการถ่ายเทก๊าซออกซิเจนจากอากาศ
เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้แก่น้ำเสีย และยังทำหน้าที่ สนับสนุนให้ ก๊าซที่เกิดขึ้นในระบบ เช่น ก๊าซมีเทน
(Methane) จากการย่อยสลายแบบแอนแอโรบิค (Anaerobic) สามารถระบายออกจากระบบได้อีกด้วย
นอกจากนี้ยังสามารถกำจัดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสได้โดยการนำไปใช้ในการเจริญเติบโตของพืช
ตัวกลาง (Media) จะมีหน้าที่สำคัญคือ เป็นที่ สำหรับให้รากของพืชที่ปลูกในระบบ
ยึดเกาะ ช่วยให้เกิดการกระจายของน้ำเสียที่เข้าระบบและช่วยรวบรวมน้ำทิ้งก่อนระบายออก เป็นที่
สำหรับให้จุลินทรีย์ยึดเกาะ และสำหรับใช้กรองสารแขวนลอยต่าง ๆ

ภาพที่ 2.15 ผังการไหลเวียนของน้ำเสียในระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์
แหล่งที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2560.
ประโยชน์ที่ได้จากบึงประดิษฐ์ ประโยชน์ทางตรง สามารถลดปริมาณสารอินทรีย์
ของแข็งแขวนลอย และสารอาหารได้อย่างมีประสิทธิภ าพ ทำให้ คุณ ภาพแหล่ งรองรับน้ำทิ้งดีขึ้น
ประโยชน์ทางอ้อม ทำให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศและสภาพแวดล้อม เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่ง
อาหารของสัตว์และนกชนิดต่าง ๆ และเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและศึกษาทางธรรมชาติ
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ตารางที่ 2.10 ตัวอย่างเกณฑ์การออกแบบระบบบึงประดิษฐ์แบบ Free Water Surface Wetland
น่วยบำบัด
ระบบบึงประดิษฐ์แบบ
Free Water Surface :
FAS

เกณฑ์การออกแบบ (Design Criteria)
พารามิเตอร์
ค่าที่ใช้ออกแบบ
- Maximum BOD Loading
กรณีที่ต้องการค่า BOD ของน้ำทิ้ง 20 มก./ล.
กรณีที่ต้องการค่า BOD ของน้ำทิ้ง 30 มก./ล.

4.5 ก./ตร.ม-วัน
6.0 ก./ตร.ม-วัน

- Maximum TSS Loading
กรณีที่ต้องการค่า TSS ของน้ำทิ้ง 20 มก./ล.
กรณีที่ต้องการค่า TSS ของน้ำทิ้ง 30 มก./ล.
- ขนาดบ่อ (ความยาว : ความกว้าง)
- ความลึกน้ำ (เมตร)
ส่วนที่ 1 และ 3
ส่วนที่ 2
- Minimum HRT (at Qmax) ของส่วนที่ 1 และ 3 (วัน)
- Maximum HRT (at Qave) ของส่วนที่ 2 (วัน)

แหล่งที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2560.
หมายเหตุ: TSS = ค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)
Qmax = Maximum monthly flow และ Qave = Average flow,
HRT = เวลาเก็บกักน้ำ (Hydraulic Retention Time)

3.0 ก./ตร.ม-วัน
5.0 ก./ตร.ม-วัน
3 : 1 - 5 :1
0.6-0.9 เมตร
1.2-1.5 เมตร
2 วัน
2-3 วัน
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ตารางที่ 2.11 ตัวอย่างเกณฑ์การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียระบบบึงประดิษฐ์แบบ Vegetated
Submerged Bed
เกณฑ์การออกแบบ (Design Criteria)
น่วยบำบัด
พารามิเตอร์

ค่าที่ใช้ออกแบบ

ระบบบึงประดิษฐ์แบบ - Area Loading Rate
Vegetated Submerged กรณีที่ต้องการค่า BOD ของน้ำทิ้ง 20 มก./ล.
Bed : VSB
กรณีที่ต้องการค่า BOD ของน้ำทิ้ง 30 มก./ล.

1.6 ก./ตร.ม-วัน

กรณีที่ต้องการค่า TSS ของน้ำทิ้ง 30 มก./ล.

20 ก./ตร.ม-วัน

6 ก./ตร.ม.-วัน

- ความลึก (เมตร)
ตัวกลาง

0.5-0.6 เมตร

น้ำ

0.4-0.5 เมตร

- ความกว้าง (เมตร)

ไม่มากกว่า 61

- ความยาว (เมตร)

ไม่น้อยกว่า 15

- ความลาดเอียง (Slope) ของก้นบ่อ (%)
- ขนาดของตัวกลาง (Media) (นิ้ว)
ส่วนรับน้ำเสีย
(Inlet Zone)
ส่วนที่ใช้ในการบำบัด
(Treatment Zone)
ส่วนระบายน้ำทิง้
(Outlet Zone)
ส่วนสำหรับปลูกพืชน้ำ
(Planting Media)

แหล่งที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2560.

0.5-1

1.5-3.0
3/4/2001
1.5-3.0
1/4-3/4
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5) ระบบบำบัดน้ำเสียแบบจานหมุนชีวภาพ (Rotating Biological Contactor; RBC)
ระบบแผ่นจานหมุนชีวภาพ เป็นระบบบำบัดน้ำเสียทางชีววิทยาให้น้ำเสียไหลผ่าน
ตัวกลางลักษณะทรงกระบอกซึ่งวางจุ่มอยู่ในถังบำบัดตัวกลางทรงกระบอกนี้จะหมุนอย่างช้า ๆ เมื่อ
หมุนขึ้นพ้นน้ำและสัมผัสอากาศ จุลินทรีย์ที่อาศัยติดอยู่กับตัวกลางจะใช้ออกซิเจนจากอากาศย่อย
สลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียที่สัมผัสติดตัวกลางขึ้นมา และเมื่อหมุนจมลงก็จะนำน้ำเสียขึ้นมาบำบัดใหม่
สลับกันเช่นนี้ ตลอดเวลาหลักการทำงานของระบบกลไกการทำงานของระบบในการบำบัดน้ำเสี ย
อาศัยจุลินทรีย์แบบใช้อากาศจำนวนมากที่ยึดเกาะติดบนแผ่นจานหมุนในการย่อยสลายสารอินทรีย์ใน
น้ำเสีย โดยการหมุนแผ่นจานผ่านน้ำเสีย ซึ่งเมื่อแผ่นจานหมุนขึ้นมาสัมผัสกับอากาศก็จะพาเอาฟิล์ม
น้ำเสียขึ้นสู่อากาศด้วย ทำให้จุลินทรีย์ได้รับออกซิเจนจากอากาศ เพื่อใช้ในการย่อยสลายหรือเปลี่ยน
รูปสารอินทรีย์เหล่านั้นให้เป็น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ และเซลล์จุลินทรีย์ ต่อจากนั้นแผ่นจานจะ
หมุนลงไปสัมผัสกับน้ำเสียในถังปฏิกิริยาอีกครั้ง ทำให้ออกซิเจนส่วนที่เหลือผสมกับน้ำเสีย ซึ่งเป็นการ
เติมออกซิเจนให้กับน้ำเสียอีกส่วนหนึ่ง สลับกันเช่นนี้ตลอดไปเป็นวัฏจักร แต่ เมื่อมีจำนวนจุลินทรีย์ยึด
เกาะแผ่นจานหมุนหนามากขึ้น จะทำให้มีตะกอนจุลินทรีย์บางส่วน หลุดลอกจากแผ่นจานเนื่องจาก
แรงเฉือนของการหมุน ซึ่งจะรักษาความหนาของแผ่นฟิล์มให้ค่อนข้างคงที่โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ตะกอน
จุลินทรีย์แขวนลอยที่ไหลออกจากถังปฏิกิริยานี้ จะไหลเข้าสู่ ถังตกตะกอนเพื่อแยกตะกอนจุลินทรีย์
และน้ำทิ้ง ทำให้น้ำทิ้งที่ออกจากระบบนี้มีคุณภาพดีขึ้น (กรมควบคุมมลพิษ, 2560, น. 82)
ส่วนประกอบของระบบแผ่นจานหมุนชีวภาพเป็นระบบบำบัดน้ำเสียรูปแบบหนึ่ง
ของระบบบำบั ดขั้ น ที่ สอง (Secondary Treatment) ซึ่ งองค์ ประกอบหลั กของระบบประกอบด้ วย
ถั งตกตะกอนขั้ น ต้ น (Primary Sedimentation Tank) ทำหน้ าที่ ในการแยกของแข็ งที่ มากั บน้ ำเสี ย
ถังปฏิกิริยา ทำหน้ าที่ในการย่ อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย และ ถังตกตะกอนขั้นที่สอง (Secondary
Sedimentation Tank) ทำหน้ า ที่ ใ นการแยกตะกอนจุ ลิ น ทรี ย์ แ ละน้ ำ ทิ้ ง ที่ ผ่ า นการบำบั ด แล้ ว
โดยในส่วนของถังปฏิกิริยาประกอบด้วย แผ่นจานพลาสติกจำนวนมากที่ทำจาก Polyethylene (PE)
หรือ High Density Polyethylene (HDPE) วางเรียงขนานซ้อนกัน โดยติดตั้งฉากกับเพลาแนวนอน
ตรงจุดศูนย์กลางแผ่น ซึ่งจุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสียจะยึดเกาะติดบนแผ่นจานนี้เป็นแผ่นฟิล์ม
บาง ๆ หนาประมาณ 1- 4 มิล ลิ เมตร หรือที่ เรียกระบบนี้ อีกอย่างว่าเป็ น ระบบ Fixed Film ทั้ งนี้
ชุดแผ่นจานหมุนทั้งหมดวางติดตั้งในถังคอนกรีตเสริมเหล็ก ระดับของเพลาจะอยู่เหนือผิวน้ำเล็กน้อย
ทำให้พื้นที่ผิวของแผ่นจานจมอยู่ในน้ำประมาณร้อยละ 35 - 40 ของพื้นที่แผ่นทั้งหมด และในการ
หมุนของแผ่นจานหมุนชีวภาพอาศัยชุดมอเตอร์ขับเคลื่อนเพลาและเฟืองทดรอบ เพื่อหมุนแผ่นจาน
ในอัตราประมาณ 1 - 3 รอบต่อนาที ระบบแผ่นหมุนชีวภาพ จะประกอบด้วย บ่อปรับสภาพการไหล
(Equalizing Tank) ถังตกตะกอนขั้นต้น (Primary Sedimentation Tank) ระบบแผ่นหมุนชีวภาพ
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ถังตกตะกอนขั้นที่ 2 (Secondary Sedimentation Tank) และบ่อเติมคลอรีน (กรมควบคุมมลพิษ ,
2560, น. 83)

ภาพที่ 2.16 ผังระบบบำบัดน้ำเสียแบบจานหมุนชีวภาพเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
แหล่งที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2560.
ระบบแผ่นหมุนชีวภาพมีข้อดี คือ การเริ่มเดินระบบ (Start Up) ไม่ยุ่งยาก ซึ่งใช้เวลา
เพี ยง 1 - 2 สั ป ดาห์ การดูแลและบำรุงรักษาง่าย ทำให้ ไม่จำเป็ น ต้องใช้บุ คลากรที่มีค วามรู้ความ
ชำนาญมากนัก ไม่ต้องมีการควบคุมการเวียนตะกอนกลับ ใช้พลังงานในการเดินระบบน้อย เนื่องจาก
ใช้พลังงานไฟฟ้าในการขับเคลื่อนมอเตอร์เท่านั้น ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบำรุงรักษา
ต่ำด้ ว ย และมีข้อ เสี ย คือ ราคาเครื่องจักรอุป กรณ์ ที่ มีราคาแพง เนื่ องจากต้ องใช้วัส ดุ อย่างดีเป็ น
ส่วนประกอบ เพลาแกนหมุน ที่ต้องรับทั้งแรงอัดและแรงบิดชำรุดบ่อยครั้ง แผ่นจานหมุนชีวภาพ
ชำรุดเสียหายง่าย หากสัมผัสรังสีอุตร้าไวโอเล็ตและสารพิษเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่อง (กรมควบคุม
มลพิษ, 2560, น. 86)
ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนในประเทศไทย ส่วนใหญ่ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียด้วย
วิ ธี ชี ว วิ ท ยาแบบใช้ อ อกซิ เจนเป็ น หลั ก เนื่ อ งจากน้ ำ เสี ย ชุ ม ชนมี ป ริ ม าณสารอิ น ทรี ย์ ป นเปื้ อ น
หลากหลายประเภทจากกิจกรรมของมนุษย์ จำพวกการซักล้าง ชำระร่างกาย แต่ความเข้มข้นเฉลี่ย
ของสารอินทรีย์ในน้ำเสียไม่สูงพอแก่การบำบัดแบบไร้ อากาศ เช่น น้ำเสียจากแหล่งเกษตรกรรมหรือ
อุตสาหกรรม หากแต่สามารใช้ระบบบำบัดแบบใช้ออกซิเจนได้ทันที โดยไม่ต้องเติมสารอาหารที่
จำเป็นต่อการทำงานของจุลินทรีย์เพิ่มลงไปในระบบบำบัด (กรมควบคุมมลพิษ, 2559, น. 47)
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จากการทบทวนวรรณกรรมในหั วข้อการบำบัดน้ำเสี ย ทำให้ ทราบความสำคัญ ของระบบ
บำบัดน้ำเสีย ขั้นตอนและกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่สำคัญ การจัดการกากตะกอนหรือสลัดจ์ ระบบ
บำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนในประเทศไทยที่สำคัญ ได้แก่ ระบบบำบำบัดน้ำเสียแบบบ่อปรับเสถียร
แบบบ่ อเติมอากาศ แบบตะกอนเร่ง แบบบึงประดิษฐ์ และแบบจานหมุนชีวภาพ ซึ่งมี เกณฑ์การ
ออกแบบและอุปกรณ์ รวมทั้งข้อดีและข้อเสียของระบบที่แตกต่างกันออกไป

2.6 ก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
ประเทศไทย ได้จัดส่งข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจกและการ
ดำเนิ น งานด้ านการเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิอ ากาศภายหลั งปี พ.ศ. 2563 (Intended Nationally
Determined Contributions: INDCs) ไปยังสำนั กเลขาธิการอนุ สั ญ ญาสหประชาชาติว่าด้ว ยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมี การกำหนดแผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
ปี พ.ศ. 2564-2573 (Thailand’s Nationally Determined Contribution Roadmap on Mitigation
2021-2030, NDC Roadmap 2021-2030) โดยสาขาการจั ด การของเสี ย ได้ ก ำหนดเป้ า หมาย
ศั ก ยภาพการลดก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ 2 ล้ า นตั น คาร์ บ อน ไดออกไซด์ เที ย บเท่ า (Mt-CO2 eq)
ณ ปี พ.ศ. 2573 ซึ่งแบ่งเป็นการจัดการขยะ (1.3 Mt-CO2eq) และการจัดการน้ำเสีย (0.7 Mt-CO2eq)
(โครงการลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระบบน้ำและน้ำเสีย, 2561)
ระบบบํ าบั ด น้ ำเสี ย ถู ก กํ าหนดเป็ น แหล่ ง กํ า เนิ ด ก๊ าซเรื อ นกระจก โดยเฉพาะก๊ าซมี เทน
(Methane, CH4) และไนตรัสออกไซด์ (Nitrous Oxide, N2O) โดย IPCC (Category 6B) เนื่องจาก
ก๊าซมีเทนจะมีอายุเฉลี่ยในชั้น บรรยากาศประมาณ 15 ปี และเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีประสิทธิภาพ
มากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ประมาณ 25 เท่า ในขณะที่ก๊าซไนตรัสออกไซด์จะมีอายุเฉลี่ย
ในชั้นบรรยากาศนานถึงประมาณ 120 ปี และเป็นก๊าซเรือนกระจกที่มีประสิทธิภาพมากกว่าก๊าซ CO2
ประมาณ 120 เท่ า อย่ า งไรก็ ต าม CH4 และ N2O มี ผ ลให้ โ ลกร้อ นประมาณร้ อ ยละ 25 และ 5
ตามลําดับ เมื่อคิดตามปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยสู่บรรยากาศ (Schlesinger, 1997 อ้างถึงใน
สภาวิศวกร, ม.ป.ป.) ทั้งนี้การบำบัดน้ำเสียแบบไร้ออกซิเจน (Anaerobic) เป็นกระบวนการบำบัดทาง
ชีวภาพมีการนำจุลินทรีย์มาใช้เพื่อลดปริมาณสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ในน้ำเสีย สารอินทรีย์ในน้ำ
เสี ย ประมาณร้ อยละ 80-90 ถู กย่ อ ยสลายเป็ นก๊ าซมี เทน และคาร์บ อนไดออกไซด์ ปลดปล่ อ ยสู่
บรรยากาศ (นีรชา ตรีเดช และคณะ, 2557) ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาวะเรือนกระจกของระบบบำบัด
น้ำเสีย อย่างไรก็ตามแม้ระบบบำบัดแบบแอนแอโรบิก (Anaerobic) จะมีผลทางตรง คือ ศักยภาพใน
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การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู ง แต่ในส่ ว นของผลกระทบทางอ้อม ระบบบำบั ดที่มีการเติมอากาศ
(Aerobic) อย่างเช่นระบบเอเอส (Activated sludge) ก็มีส่วนในการทำให้เกิดสภาวะเรือนกระจกได้
เช่นกันขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของพลังงานที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า (สุเทพ สิริวิทยาปกรณ์ , 2552)
และมีผลการศึกษาระบุว่าระบบบำบัดน้ำเสียรวม แบบคลองวนเวียน (ใช้ออกซิเจน) เป็นระบบที่มี
ประสิทธิภาพในการกำจัด ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และสารอินทรีย์สูง จนน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดมีค่า
เป็ น ไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ช่วยลดมลพิษที่จะปล่ อยลงสู่ แหล่ งน้ำ แต่ในขณะเดียวกันการบำบั ด
น้ำเสียเองก็เป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางเช่นกัน (รวิวรรณ รอดโพธิ์, 2558)
การประเมิน ผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อนจากการปลดปล่ อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบ
บํ า บั ด น้ ำ เสี ย เริ่ ม ได้ รั บ ความสนใจมากขึ้ น สํ า หรั บ ระบบบํ า บั ด น้ ำ เสี ย ทั่ ว ไป (Conventional
Wastewater Treatment) รายงานของ USEPA 2006 (สภาวิศวกร, ม.ป.ป.) ระบุว่าในปี ค.ศ. 2003
(พ.ศ. 2546) ประเทศสหรัฐอเมริกา ก๊าซมีเทนที่มาจากระบบบําบัดน้ำเสีย (บําบัดบีโอดีจากชุมชน
และอุตสาหกรรม) คิดเป็นประมาณร้อยละ 7 จากก๊าซมีเทนที่มาจากกิจกรรมอื่น ๆ ทั้งหมด ซึ่งคิด
เทียบเป็น CO2 ได้ 36.8 ตัน ในรายงานดังกล่าวยังระบุว่า ใน ปี ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546) ปริมาณก๊าซ
ไนตรั ส ออกไซด์ ที่ ถู ก ปล่ อ ยจากระบบบํ า บั ด น้ ำ เสี ย คิ ด เป็ น ประมาณร้ อ ยละ 2 จากก๊ า ซ
ไนตรัสออกไซด์ ที่มาจากกิจกรรมอื่น ๆ ทั้งหมด คิดเทียบเป็น CO2 ได้ 15.9 ตัน โดยก๊าซทั้งสองชนิด
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่อนข้างคงที่อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีค.ศ. 1997 เป็นต้นมา ในรายงานระบุว่า แนวโน้ม
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากระบบบําบัดน้ำเสียที่เพิ่มมากขึ้นสอดคล้องกับปริมาณน้ำเสียที่เพิ่มขึ้น
อันเนื่องมาจากการเพิ่มของประชากร ทั้งในแง่ปริมาณและภาระบรรทุกบีโอดี

ภาพที่ 2.17 ก๊าซมีเทนจากกิจกรรมต่าง ๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
แหล่งที่มา: สภาวิศวกร, ม.ป.ป.

61

ภาพที่ 2.18 ปริมาณก๊าซมีเทน และก๊าซไนตรัสออกไซด์ ที่ปล่อยจากระบบบำบัดน้ำเสียในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ปี 2540-2546
แหล่งที่มา: สภาวิศวกร, ม.ป.ป.
Daigger (2007 อ้างถึงใน สภาวิศวกร, ม.ป.ป.) รายงานว่าเมื่อเทียบระหว่างระบบบำบัด
น้ำเสียประเภทต่าง ๆ ที่มีในประเทศสหรัฐอเมริกาในแง่ของศักยภาพที่ทำให้โลกร้อนจากการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกโดยตรง พบว่าระบบบ่อเกรอะ (Septic Tank) มีส่วนมากที่สุดประมาณร้อยละ 53
ของระบบบำบั ดนํ้ าเสียทั้งหมด รองลงมาคือระบบบำบัดน้ำเสี ยแบบแอนแอโรบิกอื่น ๆ ประมาณ
ร้อยละ 16 ของระบบบำบัดนํ้าเสียทั้งหมด รูปแบบการบำบัดน้ำเสียแบบอื่น ๆ (ไม่รวมระบบตะกอน
เร่ง) รวมกันคิดเป็นประมาณร้อยละ 16 ระบบำบัดนํ้าเสียทั้งหมด ส่วนระบบตะกอนเร่ง (Activated
Sludge: AS) มีศักยภาพที่ทําให้โลกร้อนเพียงร้อยละ 0.8 ของระบบบําบัดน้ำเสียทั้งหมด ในกรณีของ
ระบบตะกอนเร่ง จะมี การปลดปล่ อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมเป็นหลั ก จากการใช้พลังงานไฟฟ้า
โดยมีสัดส่วนการใช้พลังงานมากที่สุดในถังเติมอากาศ คิดเป็นประมาณร้อยละ 57 ของพลังงานทั้งหมด
ทั้งนี้การใช้พลังงาน และการปล่อยก๊าซมีเทนและไนตรัสออกไซด์ จากการจัดการน้ำเสียทำให้
เกิดก๊าซเรือนกระจก คิดเป็นร้อยละ 3-5 ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ทั้งหมดที่ปล่อยสู่ชั้น
บรรยากาศ หากไม่มีการจัดการที่เหมาะสม ก๊าซเรือนกระจกอาจเพิ่มได้มากถึงร้อยละ 100 ใน ปี ค.ศ.
2050 (โครงการลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระบบน้ำและน้ำเสีย, 2560)
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ภาพที่ 2.19 สัดส่วนการใช้พลังงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของระบบตะกอนเร่ง
แหล่งที่มา: สภาวิศวกร, ม.ป.ป.
ปัจจุบั นในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา นิยมใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ
คลองวนเวียน (Oxidation Ditch) เพื่อกำจัดธาตุอาหารจากน้ำทิ้งชุมชน ซึ่งระบบแบบคลองวนเวียน
เป็ น ระบบแบบหนึ่ งของระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ห รือระบบตะกอนเร่ง ที่เรียกว่าระบบยืดเวลาใน
ถั ง เติ ม อากาศ (Extended Aeration) ที่ มี ก ารไหลของน้ ำ เป็ น วงจร (Circuit-Flow Activated
Sludge Process) ซึ่ ง ข้ อ เด่ น ของระบบนี้ คื อ สามารถทำงานได้ ดี แ ละสม่ ำ เสมอโดยไม่ ต้ อ งการ
การควบคุมอย่างมากมาย เมื่อเปรียบเทียบกับการควบคุมระบบเอเอสโดยทั่วไป ระบบบำบัดแบบ
คลองวนเวียนประกอบด้วย ถังเติมอากาศแบบวงรี ซึ่งทำให้น้ำไหลวนเวียนตามแนวยาวของถัง มีการ
เติมอากาศและมีการกวน โดยใช้เครื่องกลเติมอากาศแบบตีน้ำในแนวนอน (Horizontal Surface Aerator)
การไหลของน้ำเสียในถังเติมอากาศแบบคลองวนเวียนมีลักษณะเฉพาะคือ เป็นได้ทั้งแบบไหลตามแนว
ยาวและแบบกวนสมบูรณ์ ลักษณะของการกวนสมบูรณ์ระบบเอเอสแบบคลองวนเวียนเป็นระบบที่
เหมาะสมกับการบำบัดน้ำทิ้งชุมชน เพราะสามารถกำจั ดทั้งได้สารอินทรีย์ ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส
ได้อย่างดี อีกทั้งสามารถบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงเหมาะสมกับการบำบัดน้ำเสียชุมชนและ
อุตสาหกรรม ที่มีปริมาณไนโตรเจนและฟอสฟอรัสไม่สูงจนเกินไป เพราะลักษณะการเติมออกซิเจน
เปลี่ยนแปลงไปตามความยาวของถังเติมอากาศ ถ้าวัดค่าความเข้ม ของออกซิเจนที่ละลายน้ำเป็นบวก
อยู่ครึ่งหนึ่งของความยาวของถังและอีกส่วนหนึ่งมีค่าออกซิเจนเป็นศูนย์หรือใกล้เคียงศูนย์เรียกว่า
Anoxic Zone จะมีระยะเวลาประมาณ 10 นาที (พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์ และรัฐชา ชัยชนะ, 2557)
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เมื่ อ ในระบบไม่ มี อ อกซิ เจนอิ ส ระ จุลิ น ทรีย์ ในกลุ่ ม ที่ ไม่ใช้ อ อกซิ เจน จะดํารงชี วิตโดยใช้
ไนเตรตเป็ น ตั ว รั บ อิ เล็ ก ตรอนแทน ออกซิ เจน ซึ่ ง เรี ย กสภาวะแบบนี้ ว่ า แอน็ อ กซิ ก (Anoxic)
(พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ์, 2554 อ้างถึงใน รวิวรรณ รอดโพธิ์, 2558) จุลินทรีย์ใช้คาร์บอนจากสารอินทรีย์
โดยมีไนเตรตเป็นตัวรับอิเล็กตรอน ด้วยเหตุนี้นํ้าเสียที่ผานการบําบัดสารอินทรีย์แล้ว จึงต้องมีการเติม
แหล่งคาร์บอนเข้าไป เพื่อให้กระบวนการนี้สามารถเกิดขึ้นได้ โดยไนเตรตจะถูกลดรูปเป็นไนไตรต์
ก๊ า ซไนตริ ก ออกไซด์ ก๊ า ซไนตรั ส ออกไซด์ และก๊ า ซไนโตรเจนถู ก ปล่ อ ยสู่ บ รรยากาศในที่ สุ ด
(U.S. EPA, 1975 อ้างถึงใน รวิวรรณ รอดโพธิ์, 2558) เป็นการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทางตรง
แม้ ศั ก ยภาพในการปลดปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกไม่ สู งเท่ าระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย แบบแอนแอโรบิ ค
จากข้อมูลแม้ระบบบําบัดแบบแอนแอโรบิ กจะมีผลทางตรงคือศักยภาพในการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกสูง แต่ในส่วนของผลกระทบทางอ้อม ระบบบําบัดที่มีการเติมอากาศ เช่น ระบบตะกอนเร่ง
ก็มีส่วนที่จะทําให้โลกร้อนได้เช่นกัน ขึ้นกับแหล่งที่มาของพลังงานที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า การลด
ผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อนทางตรงจากระบบบําบัดน้ำเสียแบบแอนแอโรบิก อาจจะทําโดยการดัก
ก๊าซมีเทนที่เป็นผลิตภัณฑ์จากระบบ มาเผาไหม้เป็นเชื้อเพลิง ทําให้ได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มี
ศักยภาพในการทําให้โลกร้อน (Warming Potential) ต่ำกว่า ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติ
(สภาวิศวกร, ม.ป.ป.)
แนวทางที่เหมาะสมที่จะทําให้ระบบบําบัดน้ำเสียที่ใช้พลังงานในการเดินระบบสูง เช่น ระบบ
แอโรบิก ที่มีเครื่องเติมอากาศ เป็นต้น เป็น Carbon Neutral อาจทําได้โดยการใช้แหล่งพลังงานที่มา
จากพลังงาน ทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์รวมถึงการใช้แนวทางของคาร์บอนเครดิตเพื่อชดเชย
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น เช่น การกําหนดให้ปลูกต้นไม้ต่ออัตราน้ำเสียที่ทําการบําบัด รวมทั้ง
แนวทางอื่น ๆ เช่น การประหยั ด น้ำ และการส่ งเสริมให้ ใช้ น้ำที่ผ่ านการบํ าบัด แล้ ว (Reclaimed
Water) มากขึ้นซึ่งในที่สุดก็คือ การจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพอย่างครบวงจร แนวทางที่กล่าวมา
คงไม่ได้มีประโยชน์เพื่อลดผลกระทบของระบบบําบัดน้ำเสียต่อสภาวะโลกร้อนเพียงอย่างเดียว เพราะ
ในปัจจุบัน มูลค่าของเชื้อเพลิง วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ก็มีราคาสูงขึ้น นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลง
สภาวะโลกร้อนยังอาจทําให้รูปแบบการไหลของน้ำเปลี่ยนแปลง เช่น เกิดพายุบ่อยขึ้น ทําให้อัตราการ
ไหลในช่วงหน้าฝน (Wet Weather Flow) เพิ่มปริมาณขึ้น หรือในบางกรณีที่ทําให้เกิดสภาวะแห้ง
แล้งยาวนาน มีผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำลําคลองลดลง อาจเป็นผลให้มาตรฐานคุณภาพน้ำเสียที่ได้รับ
การบําบัดถูกปรับให้เข้มงวดขึ้นก่อนปล่อยทิ้ง เป็ นต้น ดังนั้นการเปลี่ยนรูปแบบของพลังงานที่ใช้ใน
ระบบบําบัดน้ำเสียและการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้น อย่างเป็นรูปธรรม
(สภาวิศวกร, ม.ป.ป.)
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ตัวอย่างของความพยายามใช้แนวคิด Carbon Neutral มาประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมกับ
การดําเนินชีวิตในเมืองใหญ่ คือโครงการสร้างเมืองมัสดาร์ซิตี้ (Masdar City) เมืองใหม่ของรัฐอาบูดาบี
ซึ่งเป็นรัฐหนึ่งของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่มีพื้นที่เมืองรวม 6 ตารางกิโลเมตร และจะมีผู้อยู่
อาศัยในช่วงเริ่มต้น เกือบ 50,000 คน ในปีค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552) ทั้งเมืองจะใช้ พลังงานพลังงาน
แสงอาทิตย์รวมทั้งพลังงานที่นํากลับมาใช้ใหม่ได้ในรูปแบบอื่นการคมนาคมของประชาชนจะใช้ระบบ
ขนส่ งมวลชนแบบอั ต โนมั ติ ทั้ ง หมดที่ ใช้ พ ลั งงานไฟฟ้ า อาคารในเมื อ งนี้ จ ะติ ด ตั้ ง เซลล์ พ ลั งงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคา และยังมีโรงงานผลิต ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้า
ได้ 100 เมกะวัตต์และยกระดับได้ถึง 500 เมกะวัตต์ น้ำดื่มจะได้มาจากโรงงานแยกเกลือออกจากน้ำที่
ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์น้ำเสียจะต้องผ่านโรงบําบัดน้ำเสีย น้ำที่ออกมาจากโรงบําบัดจะนําไปใช้ใน
การรดน้ำต้นไม้รวมทั้งวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างจะเป็นวัสดุที่ ผ่าน การรีไซเคิล นอกจากระบบบําบัดน้ำ
เสียทั่วไป ระบบบึงประดิษฐ์ที่เป็นระบบเลียนแบบธรรมชาติก็เป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบัน เพราะ
นอกจากประโยชน์จากการบําบัดน้ำเสียแล้ว ยังอาจจะได้ประโยชน์อื่นด้วย เช่น ใช้เป็นแหล่งที่อยู่
อาศัยของสิ่งมีชีวิตอื่น ใช้ประโยชน์จากการเป็นสถานที่พักผ่อนที่คล้ายธรรมชาติ เป็นต้น ในระบบบึง
ประดิษฐ์ถึงแม้ว่า CO2 จากบรรยากาศจะถูกตรึงเป็นคาร์บอนอินทรีย์โดยการสังเคราะห์แสงของพืช
แต่ CO2 ที่ถูกผลิตออกมาจากการหายใจของพืชในปฏิกิริยาไม่ใช้แสง และจากปฏิกิริยาชีวภาพของ
จุลชีพและสิ่งมีชีวิตอื่นด้วย ถ้ามองจาก CO2 อย่างเดียว ระบบบึงประดิษฐ์มีแนวโน้มที่จะเป็นระบบที่
การปลดปล่อย CO2 สุทธิเป็ น ศูน ย์ห รือเป็น Carbon Neutral ได้ อย่างไรก็ตามบึงประดิษ ฐ์ก็เป็ น
แหล่งของก๊าซเรือนกระจกอื่น ดังที่ได้กล่าวมาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง CH4 และ N2O ดังนั้น ในแง่ของการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด เมื่อคิดเทียบเป็น CO2 ในตลอดวงจรชีวิตของระบบ ระบบบึงประดิษฐ์
อาจไม่ใช่ระบบที่เป็น Carbon Neutral ซึ่งภาพรวมเกี่ยวกับผลกระทบต่อสภาวะโลกร้อนจากระบบ
บึงประดิษฐ์จะต้องได้รับการศึกษาต่อไป (สภาวิศวกร, ม.ป.ป.)
การลดก๊าซเรือนกระจกในภาคการจัดการของเสีย ของระบบน้ำและน้ำเสีย ผู้บริหารควรมอง
ถึงความสั ม พั น ธ์ที่ เป็ น องค์ร วม ของการบริห ารจั ด การระบบน้ ำและน้ ำเสี ย การผลิ ต และการใช้
พลั งงาน ที่ เชื่อมโยงกับ การลดก๊าซเรือนกระจก เพื่ อนำไปสู่ โอกาสและแนวทางการลดก๊าซเรือ น
กระจกจากระบบน้ ำและน้ำเสียได้อย่างเป็นองค์รวม แม้ว่าระบบน้ำและน้ำเสียจะมีค่าปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณการปล่อยรวมของประเทศ แต่หากระบบน้ำ
และน้ำเสียมีการดำเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องและจริงจังก็สามารถมีส่วนร่วมลด
ก๊าซเรือนกระจกได้ (โครงการลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระบบน้ำและน้ำเสีย, 2561)
จากการทบทวนวรรณกรรมในหัวข้อก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ทำให้ทราบ
กระบวนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบัดน้ำเสียทั้งทางตรง และทางอ้อมโดยเฉพาะการใช้
พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งแนวทางที่เหมาะสมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
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2.7 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมลพิษทางน้ำและการจัดการน้ำเสีย
สิ่งแวดล้อมหรือสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้น ประกอบไปด้วยสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตต่างมี
ลักษณะเฉพาะตัวที่เด่นชัด สิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตจะถูกควบคุมด้วยพันธุกรรมไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์หรือ
มนุษย์ สิ่งแวดล้อมหนึ่งจะไม่อยู่โดดเดี่ยวในธรรมชาติ แต่จะมีความเกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อมอื่นเสมอ
สิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตได้อาศัยดินน้ำและอากาศเป็นที่อยู่อาศัยรวมกัน อยู่อย่างเป็นระบบเรียกว่าระบบ
นิเวศ ภายในระบบนิเวศจะมีองค์ประกอบที่หลากหลายโดยประกอบไปด้วยหน่วยต่าง ๆ จากหน่วยที่
เล็กที่สุด ได้แก่ สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวประเภทจุลินทรีย์ต่าง ๆ สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดนี้จะรวมกันเป็นกลุ่ม
ของประชากรหลาย ๆ กลุ่มของประชากรรวมกันเข้าเป็นสังคมของสิ่งที่มีชีวิตเมื่อรวมเอาสิ่งแวดล้อมที่
ไม่ มี ชี วิตเข้าด้ ว ยจะกลายเป็ น “ระบบนิ เวศ” (Ecosystem) ซึ่งเป็ น ที่ อยู่ อาศั ย ของสิ่ งมี ชี วิต ไม่ว่ า
สิ่งมีชีวิตนั้นจะอาศัยอยู่ในน้ำในดินหรือในบรรยากาศในระบบนิเวศหนึ่ง ๆ จะมีกลไกทางธรรมชาติ
เป็นตัวควบคุมการสร้างสมดุลของธรรมชาติ เช่น ในความสัมพันธ์ระหว่างผู้ล่ากับผู้ถูกล่า ทำให้จำนวน
ของสิ่งที่มีชีวิตในธรรมชาติมีความสมดุล หรือในเรื่องการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ของธาตุอาหาร ของ
เสียที่เกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งจะถูกนำไปใช้เป็ นวัตถุดิบหรือธาตุอาหารของอีกชีวิตหนึ่งหมุนเวียน
สลับกันไป เช่นในระบบนิเวศของป่าของเสียที่เกิดจากสัตว์และสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ จะถูกจุลินทรีย์ย่อย
สลายเปลี่ยนรูปไปเป็นอาหารของพืช และพืชนั้นจะกลายเป็นอาหารของสัตว์ที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศ
ของป่านั้นอีกทอดหนึ่งหมุนเวี ยนเช่นนี้เรื่อยไป กลไกดังกล่าวนี้ถือเป็นระบบการกำจัดของเสียตาม
ธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบนี้จะมีความเกี่ยวพันกับสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างเป็น
ลูกโซ่กล่าวคือหากสิ่งแวดล้อมหนึ่งถูกทำลายจะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องด้วย เช่น
การทำลายป่าหรือจุดไฟเผาป่าจะส่งผลให้สัตว์ที่อาศัยอยู่ต้องสูญเสียที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารเกิด
การพั งทลายของดิน รวมทั้งการตกตะกอนของดินตามที่ต่าง ๆ ที่ ถูกน้ำพั ดพาไปหรือในกรณี ของ
สิ่งมีชีวิตในทะเลหากปะการังหรือแพลงก์ตอนถูกทำลายปลาและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่อยู่ในระบบนิ เวศนั้น
ก็จะมีชีวิตอยู่ไม่ได้เช่นกัน (อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์, 2561)
การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของจำนวนประชากรการขยายตัวทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีทำให้มนุษย์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีที่ไม่
เหมาะสมในกระบวนการผลิตทำให้ เกิดของเสี ยจากการผลิ ตมากได้ส่ งผลให้ เกิดการร่อยหรอของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมเป็นพิษซึ่งสภาวะดังกล่าวจะไปทำลายสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
ในส่ว นที่เรีย กว่าชีวภาคหรือชีว าลัย (Biosphere) จนทำให้ ส ภาวะสมดุล ของธรรมชาติต้องเสี ยไป
อนึ่ งสาเหตุของปัญ หาสิ่ งแวดล้อม อาจพิจารณาได้จากวิธีจัดการของเสี ยจากกระบวนการผลิตใน
กระบวนการผลิตโดยทั่วไปมักจะมีกากหรือของเสียจากการผลิตเกิดควบคู่กันไปเสมอเช่นเดียวกับการ
บริโภคสิ่งที่มนุษย์บริโภคนั้นมิได้สูญสลายไป แต่ได้เปลี่ยนรูปเป็นสิ่งอื่น เช่น พลังงานในรูปต่าง ๆ และ
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จะมีของเสียเกิดควบคู่กันไปด้วยเสมอ วิธีจัดการของเสียจากการผลิตและการบริโภคที่ถือว่าลงทุน
น้อยที่สุด ได้แก่ กระบวนการฟอกตัวเองตามธรรมชาติ (Natural Purification Process) แต่อย่างไร
ก็ตามหากของเสียมีมากเกินกว่าขีด จำกัด ที่ธรรมชาติจะจัดการได้ก็จะก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมได้
อาทิ น้ำเน่าเสียหรืออากาศเป็นพิษ เป็นต้น โดยทั่วไปผู้ก่อให้เกิดมลพิ ษซึ่ง ได้แก่ ผู้ผลิตรวมทั้งมนุษย์
ซึ่ งเป็ น ผู้ บ ริ โ ภคมี ท างเลื อ กในการกำจั ด มลพิ ษ อยู่ ห ลายวิ ธี ด้ ว ยกั น กล่ า วคื อ ผู้ ก่ อ ให้ เกิ ด มลพิ ษ
ทำการกักเก็บและกำจัดมลพิษภายในแหล่งผลิตด้วยตนเองโดยทำการติดตั้งโรงบำบัดน้ำเสียหรือกำจัด
ของเสียก่อนที่จะปล่อยของเสียเหล่านั้นออกสู่สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ หรือมอบให้รัฐหรือหน่วยงานอื่น
เป็นผู้กำจัดโดยผู้ก่อให้เกิดมลพิษเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสียดังกล่าว หรืออาจทำการป้องกัน
ไว้ล่วงหน้าโดยใช้วัตถุดิบที่มีคุณสมบัติทางเคมีที่ดีกว่ามีกากหรือของเสียจากการผลิตน้อยกว่ารวมทั้งการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยการหมุนเวียนนำเอาของเสียจากการผลิตกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งนอกจากจะเป็น
ผลดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการลดต้นทุนการผลิตได้อีกด้วย (อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์, 2561, น. 44)
ทรัพยากรธรรมชาติในโลกนี้เป็นสิ่ งที่มีอยู่อย่างจำกัด หากการอุปโภคและบริโภคทรัพยากร
ยังคงอยู่ ในอัตราที่สู งดังเช่นในปั จจุ บัน เป็ นที่เชื่อได้แน่ว่าอีกไม่นานนั กจะเกิดสภาวะการขาดแคลน
ทรัพยากรและปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นพิษที่รุนแรงจึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็ นระบบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนรักษาไว้ซึ่งระบบนิเวศและเพื่อประโยชน์ ของคนรุ่นหลั งต่อไป
กฎหมายเป็นมาตรการอย่างหนึ่งของสังคมที่จะกำหนดหลักเกณฑ์ในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันประเทศส่วนใหญ่มักกำหนดเป็นแนวนโยบายของชาติในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศพร้อมทั้งจัดตั้งองค์กรระดับชาติมีอำนาจหน้าที่ในการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโดยมีกฎหมายในระดับนโยบายให้อำนาจไว้โดยมีกฎหมายเฉพาะ ให้อำนาจ
หน่ วยงานในระดั บ ปฏิ บั ติ ดำเนิ น การดู แลรั กษาทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมในด้ านต่ าง ๆ
โดยเฉพาะ (อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์, 2561, น. 51-52)
สำหรับประเทศไทยได้มีการตรากฎหมายขึ้น ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้ อมแห่ งชาติ พ.ศ. 2535 ถือได้ว่าเป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญั ติฉบับแรกที่กล่ าวถึงการ
ส่ งเสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ มโดยตรง และเป็ น กฎหมายแม่ บ ทที่ ว างกรอบในการจั ดการคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงการกำหนดกฎหมายลำดับรอง กล่าวคือ มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการและบารุงรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้านครอบคลุมถึงการจัดการปัญหามลพิษทุกรูปแบบ
และสอดประสานกันอย่ างเป็ นระบบ นอกจากนี้พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังได้มีการนำหลั กการใหม่ ๆ
มาใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้ อม อาทิ หลั กผู้ก่อมลพิษต้องจ่าย การยอมรับบทบาทของประชาชนและ
องค์การพัฒนาเอกชนในการจัดการสิ่งแวดล้ อม การจัดตั้งกองทุนสิ่งแวดล้อมการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นต้น โดยเฉพาะในเรื่องการกำหนดมาตรฐานควบคุมลพิษจากแหล่งกำเนิด ซึ่งเป็น
การกำหนดหลักเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางและใช้ความระมัดระวัง
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มิ ให้ ของเสี ย ต่ าง ๆ ที่ เกิ ดจากการประกอบกิ จการหรื อโครงการมี มากเกิ น กว่ าที่ กฎหมายกำหนด
ซึ่งจะส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมได้ โดยการออกประกาศกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำ
สำหรับการปล่อยทิ้งหรือระบายของเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม ได้แก่ การระบายน้ำทิ้ง
การปล่อยทิ้งอากาศเสีย ของเสีย ขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายในรูปอื่น ๆ และการกำหนดมาตรฐาน
ควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดนี้ เป็นมาตรการในการควบคุมปัญหามลพิษของสิ่งแวดล้อมตามหลักการ
ป้องกันล่วงหน้ า (Preventive Principle) ซึ่งในพระราชบัญญั ติฉบับนี้ มีบทบัญญั ติที่เป็นการกำหนด
หลักเกณฑ์ในการกำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดโดยได้บัญญัติไว้ในมาตรา 55 ดังนี้
ให้ รัฐมนตรี โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิ ษและโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดสำหรับควบคุมการระบายน้ำทิ้งการ
ปล่ อยทิ้ งอากาศเสี ยการปล่ อยทั้ งของเสี ยหรือมลพิ ษอื่ นไตจากแหล่ งกำเนิดออกสู่
สิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่
กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
บทบัญญัติในมาตรา 55 ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษและโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สิ่ งแวดล้ อ มแห่ งชาติ ในการออกประกาศกำหนดประเภทของมาตรฐานการควบคุ ม มลพิ ษ จาก
แหล่ งกำเนิ ดไว้โดยแบ่ งออกได้ เป็ น 4 ประเภท ได้แก่ มาตรฐานควบคุมการระบายน้ ำทิ้ ง มาตรฐาน
ควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสีย มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งของเสีย และมาตรฐานควบคุมมลพิษอื่น ๆ
(อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์, 2561, น. 242-244)
ในการกำหนดมาตรฐานควบคุ ม การระบายน้ ำทิ้ งตามมาตรา 55 นั้ น รั ฐ มนตรี ว่ าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่ งแวดล้ อม (ปั จจุ บั นคื อ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้ อม) ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตราดังกล่ าวออกประกาศกระทรวงฯ กำหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ที่มีความเกี่ยวข้องกั บระบบบำบัดน้ำเสียรวม ได้แก่
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดให้ระบบบําบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
เป็นแหล่งกําเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
ซึ่งมีค่ามาตรฐานและพารามิเตอร์ดังตารางที่ 2.12 (อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์, 2561, น. 254-255)
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ตารางที่ 2.12 มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
ดัชนีคุณภาพน้ำ
1. ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
2. บีโอดี (BOD)
3. สารแขวนลอย (SS)
4. น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)
5. ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP)
6. ไนโตรเจนทั้งหมด (TN)

หน่วย

ค่ามาตรฐาน

มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก.-P/ล.
มก.-N/ล.

5.5 – 9.0
ไม่เกิน 20
ไม่เกิน 30
ไม่เกิน 5
ไม่เกิน 2
ไม่เกิน 20

แหล่งที่มา: อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์, 2561.
พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ มแห่ งชาติ พ.ศ. 2535 นอกจาก
จะกำหนดให้มีมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งในมาตรา 55 แล้ว มาตรา 69 ยังให้อำนาจรัฐมนตรี
ในการประกาศว่าแหล่ งกำเนิ ดมลพิษ ประเภทใดบ้ าง เป็น แหล่ งกำเนิ ดมลพิ ษ ที่จะต้องอยู่ภ ายใต้
การควบคุ ม ตามมาตรฐานการควบคุ ม มลพิ ษ จากแหล่ ง กำเนิ ด ที่ ได้ ก ำหนดขึ้ น ตามมาตรา 55
โดย มาตรา 69 บัญญัติว่า
ให้ รั ฐ มนตรี โ ดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุ ม มลพิ ษ มี อ ำนาจ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำหนดประเภทของแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูก
ควบคุมการปล่อยน้ำเสียหรือของ เสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม
นอกเขตที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษไม่เกินมาตรฐานควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดที่
กำหนดตามมาตรา 55 หรือมาตรฐานที่ส่วนราชการใดกำหนดโดยอาศัยอำนาจตาม
กฎหมายอื่นและมาตรฐานนั้น ยังมีผลใช้บังคับตามมาตรา 56 หรือมาตรฐานที่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดกำหนดเป็นพิเศษสำหรับเขตควบคุมมลพิษตาม มาตรา 58
เมื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษใดที่ถูกกำหนดให้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ
ที่ ต้ อ งถู ก ควบคุ ม ตามมาตรฐาน เจ้ าของหรือ ผู้ ค รอบครองเช่ น ว่ านั้ น จะ มี ห น้ าที่ ต ามกฎหมายที่
ต้องก่อสร้าง ติดตั้งหรือจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสียตามที่เจ้าพนักงานควบคุม
มลพิษกำหนด เพื่อการนี้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษจะกำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองมีผู้ควบคุม
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การดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียหรือระบบกำจัดของเสียที่กำหนดให้ทำการก่อสร้าง ติดตั้งหรือจัด
ให้มีขึ้นนั้นด้วยก็ได้ สำหรับในเรื่องของระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่ทางราชการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำ
เสียรวม หรือระบบกำจัดของเสียรวมไว้แล้ว ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษซึ่งยัง
มิได้จัดให้ มีห รือประสงค์ที่จ ะจัดใหมีระบบบำบัดน้ำเสี ยหรือระบบกำจัดของเสียของตนเองตามที่
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษกำหนด มีหน้าที่ต้องจัดส่งน้ำเสีย หรือของเสียที่เกิดจากการดำเนินกิจการ
ของตนไปทำการบำบั ดหรือกำจัดยังระบบดังกล่าวในเขตท้องที่นั้น โดยเสี ยค่าบริการตามอัตราที่
กำหนด และเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ซึ่งมีระบบบำบัดอากาศเสีย อุ ปกรณ์ หรือ
เครื่องมือสำหรับควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียหรือมลพิษอื่น ระบบบำบัดน้ำเสีย หรือระบบกำจัด
ของเสีย ตามมาตรา 68 หรือมาตรา 70 เป็นของตนเองมีหน้าที่ต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการ
ทำงานของระบบหรือ อุปกรณ์ และเครื่องมือดังกล่าวในแต่ละวัน และจัดทำบันทึ กรายละเอียดเป็น
หลักฐานไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้น และจะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบ
หรืออุปกรณ์และเครื่องมือดังกล่าวเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่แหล่งกำเนิดมลพิษนั้นตั้งอยู่
อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง (อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์, 2561, น. 378-382) ทั้งนี้ระบบบำบัดน้ำเสียรวมก็
จัดเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษซึ่งต้องดำเนินการควบคุมคุณภาพน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและ
ต้องดำเนินการเก็บสถิติและข้อมูลผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย และจัดทำรายงานสรุปเสนอ
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วยเช่นกัน
นอกจากพระราชบัญ ญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ. 2535 แล้ ว
ยังมีกฎหมายฉบับอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกันการก่อมลพิษทางน้ำ เช่น (อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์,
2561, น. 384-402)
1) พระราชบั ญ ญั ติ รั ก ษาคลอง ร.ศ. 121 ได้ รั บ การบั ญ ญั ติ ขึ้ น ในรั ช สมั ย ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ
บำรุงรักษาคลองมิให้ตื้นเขินและเพื่อส่งเสริมให้การใช้คลองเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย
เนื่ องจากในสมัยนั้ น คลองถือเป็น เส้ นทางการคมนาคมหลักและมีความสำคัญ ต่อเศรษฐกิจการค้า
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติที่เป็นการควบคุมมลพิษทางน้ำในคูคลองไว้ใน มาตรา 6 คือการห้ามเอา
หยากเยื่อฝุ่นฝอยหรือสิ่งโสโครกเททิ้งลงสู่คลองโดยตรงหรือเททิ้งสิ่งดังกล่าวในทางน้ำลำคูซึ่งอาจจะ
เลื่อนไหลมาสู่คลองได้ซึ่งจะทำให้เกิดความสกปรกและเป็นพิษต่อน้ำในคลองได้
2) พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 มีหลักการเพื่อควบคุม
เส้นทางการคมนาคมทางน้ำ ท่าเทียบเรือ การเดินเรือ รวมทั้งป้องกันและรักษาสภาพแวดล้อมใน
น่านน้ำของไทย ในส่วนของบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษทางน้ำนั้นมีบัญญัติไว้ในมาตรา
119 มาตรา 119 ทวิและมาตรา 204 ซึ่งมีการห้ามมิให้ผู้ใดเททิ้งหรือทำด้วยประการใด ๆ ให้หิ น
กรวดทรายดินโคลนอับเฉาสิ่งของหรือสิ่งปฏิกูลใด ๆ ยกเว้นน้ำมันและเคมีภัณฑ์ลงในแม่น้ำลำคลอง
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บึง อ่างเก็บน้ำ หรือทะเลสาบอันเป็นทางสัญจรของประชาชน หรือที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
หรือทะเลภายในน่านน้ำไทยอันจะเป็นเหตุให้เกิดการตื้นเขินตกตะกอนหรือสกปรกเว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากเจ้าท่าผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
3) พระราชบั ญ ญั ติ ก ารชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการชลประทาน การเพาะปลูก การสาธารณูปโภค
และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในทางน้ำชลประทานมิให้แหล่งน้ำของการชลประทานหลวงต้องเสียหาย
โดยมีบทบัญญัติที่เป็นการควบคุมมลพิษทางน้ำในคลองชลประทานดังใน มาตรา 27 และมาตรา 28
ซึ่งห้ามมิให้ผู้ใดนำหรือปล่อ ยสัตว์พาหนะลงในทางน้ำชลประทานหรือเหยียบคันคลองหรือบริเวณ
สิ่งก่อสร้างอันเกี่ยวกับการชลประทาน ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งฝอยซากพืชซากสัตว์เถ้าถ่านหรือสิ่งปฏิกูล
ลงในทางน้ำชลประทานหรือทำให้น้ำนั้นเป็นอันตรายแก่การเพาะปลูกหรือการบริโภค เป็นต้น
4) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หลักการของพระราชบัญญัติฉบับนี้
มีวัตถุป ระสงค์เพื่ อควบคุมการก่อสร้างการดัดแปลง การรื้อถอน และการใช้อาคารทั่ วไป โดยให้
อำนาจรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวเพื่อประโยชน์แห่งความ
มั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัยการสาธารณสุ ข การรักษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้อม
การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร โดยมีบทบัญญัติที่เป็น
การควบคุมและจัดการน้ำเสียจากอาคารไว้หลายข้อ เช่น กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ข้อ 33
น้ำเสียต้องผ่านระบบบำบัดน้ำเสียจนเป็นน้ำทิ้งก่อนระบายสู่แหล่งรองรับน้ำทิ้ง โดยคุณภาพน้ำทิ้งให้
เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง
จากอาคาร และข้อ 34 ทางระบายน้ำทิ้งต้องมีลักษณะที่สามารถตรวจสอบและทำความสะอาดได้
โดยสะดวกในกรณีที่ทางระบายน้ำเป็นแบบท่อปิดต้องมีบ่อสำหรับตรวจการระบายน้ำทุกระยะไม่เกิน
8 เมตรและทุกมุมเลี้ยว เป็นต้น
5) พระราชบั ญ ญั ติ โ รงงาน พ.ศ. 2535 หลั ก การของพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ มี
วัตถุป ระสงค์เพื่อควบคุมดูแลการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีบทบัญญัติที่เป็นการ
ควบคุมปัญหาน้ำเสียจากโรงงานไว้หลายข้อ เช่น กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ข้อ 14 ห้าม
ระบายน้ำทิ้งออกจากโรงงานเว้นแต่ได้ทำการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างจนน้ำทิ้งนั้นมีลักษณะ
เป็ น ไปตามที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ทั้งนี้ต้องไม่ใช้วิธีทำให้ เจือจาง
(Dilution) เป็นต้น
6) พระราชบั ญ ญั ติ ก ารสาธารณสุ ข พ.ศ. 2535 หลั ก การของพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมดูแลกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการสาธารณสุข กำหนดมาตรการกำกับ
ดูแล และป้องกันการอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอานาจหน้าที่ ในการจัดการดูแล
กิ จ การสาธารณสุ ข และสิ่ งแวดล้ อ มในท้ อ งถิ่ น โดยมี บ ทบั ญ ญั ติ ที่ เป็ น การควบคุ ม ปั ญ หาน้ ำเสี ย

71
จากแหล่ งชุม ชนไว้ในมาตรา 25 และมาตรา 35 กล่ าวคือ ในกรณี ที่ มีเหตุอันอาจก่อให้ เกิดความ
เดือดร้อนแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงหรือผู้ที่ต้องประสบกับเหตุนั้นถื อว่าเป็นเหตุรำคาญ เช่น
แหล่งน้ำทางระบายน้ำ ที่อาบน้ำ ส้วมที่ใส่มูล หรือเถ้า หรือสถานที่อื่นใด ซึ่งอยู่ในทำเลไม่เหมาะสม
สกปรก มีการสะสมหมักหมมของสิ่ งของหรือมีการเททิ้ งสิ่ งของใด ๆ เป็นเหตุให้ มีกลิ่นเหม็นหรือ
ละอองสารเป็นพิษเป็น หรือน่าจะเป็นที่เพาะพันธุ์ของพาหะนำโรคหรือก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหรือ
อาจเป็ น อัน ตรายแก่สุ ขภาพ เมื่อมีเหตุรำคาญเกิดขึ้นในที่ห รือทางสาธารณะเจ้าพนักงานท้ องถิ่น
มีอำนาจในการระงับเหตุนั้น และให้อำนาจราชการส่วนท้องถิ่น ออกข้อกำหนดของท้องถิ่นกำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตให้จัด ตั้งตลาดปฏิบัติในเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งการระบาย
น้ำทิ้งให้ถูกสุขลักษณะอีกด้วย
จะเห็นได้ว่าการป้องกันการเกิดมลพิษทางน้ำอาจถูกแบ่งได้เป็น สอง ประการสำคัญ ได้แก่
การจั ด การและควบคุ ม (Management and Control) คุ ณ ภาพน้ ำทิ้ งก่ อนที่ จะปล่ อ ยสู่ แหล่ งน้ ำ
ซึ่งเป็นการกำหนดให้ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำทำการบำบัดน้ำให้มี
คุณภาพที่เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ และเป็นไปตามค่ามาตรฐานควบคุมมลพิษจาก
แหล่งกำเนิดเสียก่อน ดังที่เห็นได้จากพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 อีก ประการหนึ่ง คือ การกำหนดมาตรการห้ามการก่อมลพิษทางน้ำ (Prohibition and
Restriction) ไม่ว่าจะเป็ นการทิ้งเทสิ่งสกปรกลงในแหล่งน้ำโดยตรง หรือการก่อเหตุรำคาญต่าง ๆ
อันส่งผลต่อคุณภาพของแหล่งน้ำ ดังที่เห็นจากกฎหมายฉบับอื่น
จากการทบทวนวรรณกรรมในหัวข้อกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับมลพิษทางน้ำและการจัดการ
น้ำเสีย ทำให้ทราบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและน้ำเสีย การกำหนดแหล่งกำเนิด
มลพิษ การกำหนดมาตฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการป้องกัน
การก่อมลพิษทางน้ำ

2.8 SWOT Analysis
สมพร แสงชัย (2548) กล่าวว่า SWOT Analysis เป็นตัวแบบที่พัฒนาขึ้น เพื่อประโยชน์ใน
การเรียนการสอน เรียกว่า ตัวแบบนโยบายของฮาร์วาร์ด (Harvard Policy model) ตั้งแต่ปี ค.ศ.
1920 และได้ รั บ การพั ฒ นาเพื่ อ ใช้ ใ นทางธุ ร กิ จ ให้ ส ามารถพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ใ ห้ เ หมาะสมกั บ
สภาพแวดล้อม โดยหาจุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร และหาโอกาสหรือข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากภายนอก
ซึ่งการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน (Internal environment assessment) เป็นการประเมินจุด
แข็งจุดอ่อนขององค์กร ประกอบด้วย ทรัพยากร ได้แก่ คน ทรัพย์สิน ข้อมูล สมรรถนะ ฯลฯ กลยุทธ์
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ปัจจุบัน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป็นต้น ผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ ผลผลิต ผลลัพธ์ เป็นต้น และ
การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก (Internal environmental assessment) เป็นการประเมินเพื่อ
หาโอกาสและข้อจำกัดหรือการคุกคามจากภายนอก ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
หรื อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เช่ น ลู ก ค้ า ผู้ รับ บริก าร เป็ น ต้ น ซึ่ งการหาจุ ด แข็ง จุด อ่ อ น โอกาส และ
อุปสรรค เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการวงแผนกลยุทธ์ เนื่องจากกลยุทธ์ด้านรุกจะมาจากจุดแข็งและ
โอกาส ส่ ว นกลยุ ท ธ์ด้ านรั บ จะเป็ น การแก้ ไขปั ญ หา หรือ ลดความเสี่ ย งที่ เกิด ขึ้ น จากจุด อ่ อนและ
อุปสรรค ซึ่งเป็นผลจากการวิเคราะห์มาจัดทำ SWOT Matrix หรืออาจเรียกว่า TOWS Matrix
ตารางที่ 2.13 การกำหนดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์จาก SWOT Matrix
ปัจจัยภายนอก

ปัจจัยภายใน

โอกาส (O)

ภัยคุกคาม (T)

จุดแข็ง (S)

SO (Attack) : ลุย เดินหน้า
รุกฉวยโอกาส

ST (Maintain) : รักษาระดับ
ทำลายอุปสรรค

จุดอ่อน (W)

WO (Stabilization) :
ปรับปรุง แก้ไข ฟื้นฟู หา
ช่องทางโตต่อไป

WT (Retrenchment) :
ถอย ชะลอ ลด หนี

แหล่งที่มา: สมพร แสงชัย, 2548.
นอกจากนี้ เอกชัย บุญยาทิษฐาน (2553) กล่าวว่า การวิเคราะห์ SWOT เป็นเทคนิคอย่าง
หนึ่งที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อนำผลที่ได้ในรูปแบบ
ของจุ ด แข็ ง (Strength) จุ ด อ่ อ น (Weakness) โอกาส (Opportunity) และภั ย คุ ก คาม (Threat)
มากำหนดเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการวางแผน และพัฒนาองค์กร นับเป็น จุดแรกที่เข้าสู่ระบบการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ โดยที่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน มีรูปแบบที่เป็นที่นิยม ได้แก่
1) PRIMO-F Analysis ประกอบด้ ว ย 5 ปั จ จั ย ได้ แ ก่ บุ ค ลากร (People) เช่ น
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะ จิ ต สำนึ ก ทั ศ นคติ พฤติ ก รรม เป็ น ต้ น ทรั พ ยากร
(Resources) เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน สถานที่ตั้ง ทำเล ความสำเร็จในอดีต ภาพลักษณ์
ชื่ อ เสี ย ง เป็ น ต้ น นวั ต กรรมและความคิ ด (Innovation and Ideas) เช่ น เทคโนโลยี นวั ต กรรม

73
การวิจัยและพัฒนา เครื่องมือ เครื่องใช้ เป็นต้น การปฏิบัติการ (Operations) เช่น สมรรถนะหลัก
ขององค์กร ระบบงานเสริมงานประจำ กระบวนการ ขั้นตอน ระบบการทำงาน ระบบบริหารจัดการ
การสื่อสาร เครือข่าย เป็นต้น การเงิน (Finace) เช่น สถานทางการเงิน ผลตอบแทน ภาระหนี้สิน
เป็นต้น
2) 4P Analysis ประกอบด้ ว ย 4 ปั จ จั ย ได้ แ ก่ บุ ค ลากร (People) หมายถึ ง
ทรัพยากรมนุษย์เช่น บุคลากรและทักษะ การพัฒนาบุคลากร ทรัพย์สิน เป็นต้น (Properties) เช่น
อาคาร เครื่องจักร สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ เป็นต้น กระบวนการ (Processes) เช่น การเงิน การ
ปกครอง การบริห ารจั ดการ และภาวะผู้ นำ การติ ดต่อสื่ อสาร เป็นต้น ผลิตภัณ ฑ์ และการบริการ
(Products and Service) เช่น ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ ความสามารถหรือสมรรถนะ เป็นต้น
3) 7S Framework of McKinsey ป ระกอบ ด้ วย 7 ปั จจั ย ได้ แ ก่ กลยุ ท ธ์
(Strategy) หมายถึง แผนที่กำหนดขึ้นเพื่อสร้างหรือคงไว้ซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขัน หรือหา
ช่องทางอื่นโครงสร้าง (Structure) หมายถึง วิธีการหรือแนวทางที่องค์กรถูกจัดสร้างขึ้น เป็นตัวที่จะ
บอกว่าใครเป็น หัวหน้าใคร และใครที่จะต้องรายงานใคร ระบบ (System) หมายถึง กิจกรรมหรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานประจำวันที่บุคลากรในองค์กรต้องดำเนินการให้ลุ ล่วง ค่านิยมร่วม (Shared
Value) หมายถึง วัฒ นธรรมองค์กร หรือทัศนคติ หรือความรู้สึกนึกคิดของบุคลากร ที่ไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญมาก รูปแบบ (Style) หมายถึง รูปแบบของความมีภาวะผู้นำ ที่
ผู้บริหารนำมาใช้ บุคลากร (Staff) หมายถึง พนักงานหรือลูกจ้างที่รวมถึงความสามารถหรือสมรรถนะ
ด้วย และทักษะ (Skin) หมายถึง ความรู้ ความชำนาญของพนักงาน หรือลูกจ้างที่มีต่องานที่ต้องทำให้
ลุล่วงตามเป้าหมาย
4) MMPF ประกอบด้ ว ย 4 ประเด็ น ได้ แ ก่ การตลาด (Marketing) การบริห าร
จัดการ (Management) การผลิตหรือการบริการ (Production) และการเงิน (Finance)
ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก รูปแบบที่เป็นที่นิยมและใช้กันมาก ได้แก่
1) PEST analysis เป็ น ตั ว ย่ อของปั จ จัย 4 ปั จจั ย ซึ่ งอาจมองเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของ
SWOT หรือสามารถวิเคราะห์แยกต่างหากเป็นเอกเทศก็ได้ ประกอบด้วย ปัจจัยทางการเมื องและ
กฎหมาย(Political-Legal Factors) เป็ นปัจจัยที่ทำให้ เกิดแรงผลั กดันทางการเมือง และการออก
กฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการการดำเนินการทั้งในแง่บวกและลบ เช่น ระบบ
การปกครอง สถานะการณ์ทางการเมือง นโยบายของรัฐ เป็นต้น ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic
Factors) เช่น สถานการณ์ เศรษฐกิจ การเงิน ค่าครองชีพ ภาษี เป็ นต้น ปัจจัยทางสั งคม (Social
Factors) เช่น วัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา ทัศนคติ ชีวิตความเป็นอยู่ อายุ สิ่งแวดล้อม การศึกษา
เป็นต้น ปัจจัยทางเทคโนโลยี (Tecchnological Factors) เช่น การผลิต การจำหน่าย นวัตกรรมการ
สื่อสารโทรคมนาคม การถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้น
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2) PESTLE Analysis เป็นการวิเคราะห์ขยายจาก PEST analysis ซึ่งมีปัจจัยเพิ่ม
2 ปัจจัย ให้มีความชัดเจนมากขึ้น คือ ปัจจัยทางกฎหมาย (Legal Factors) เช่น กฎหมายเฉพาะที่
เกี่ ย วข้ อ ง กฎหมายใหม่ ห รื อ การปรับ ปรุงกฎหมาย กฎระเบี ย บของท้ อ งถิ่น เป็ น ต้ น และปั จ จั ย
สภาพแวดล้อม (Environmental Factors) ซึ่งปัจจุบันประชาชนให้ความสนใจต่อสภาพแวดล้อมเพิ่ม
มากขึ้น จึ งมีความสำคัญ ที่เด่น ชัดต้องวิเคราะห์ แยกออกมา เช่น ปัญ หาโลกร้อน ความสนใจของ
ประชาชนด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
สุพจน์ ดีบุญมี (2555) กล่าวว่า เมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับ จุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค จาก
การวิ เคราะห์ ปั จ จั ย ภายในและปั จ จั ย ภายนอก ด้ ว ยการประเมิ น สภาพแวดล้ อ มภายในและ
สภาพแวดล้อมภายนอกแล้ว สามารถระบุสถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดล้อม โดยนำจุดแข็งจุ ด อ่ อ นภายในมาเปรี ย บเที ย บกั บ โอกาส-อุ ป สรรค จากภายนอกเพื่ อ ดู ว่ า องค์ ก รกำลั ง เผชิ ญ
สถานการณ์เช่นใด และภายใต้สถานการณ์เช่นนั้น องค์กรควรจะทำอย่างไร โดยทั่วไปในการวิเคราะห์
SWOT ดังกล่าวนี้ องค์กรจะอยู่ในสถานการณ์ 4 รูปแบบดังนี้
1) จุ ดแข็ง-โอกาส สถานการณ์ นี้เป็ นสถานการณ์ ที่ พึ่ ง ปรารถนาที่สุ ด เนื่องจาก
องค์กรค่อนข้างจะมีหลายอย่าง ดังนั้น ผู้บริหารขององค์กรควรกำหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก (Aggressive
- strategy) เพื่อดึงเอาจุดแข็งที่มีอยู่มาเสริมสร้างและปรับใช้และฉกฉวยโอกาสต่างๆ ที่เปิดมาหา
ประโยชน์อย่างเต็มที่
2) จุดอ่อน-ภัยอุปสรรค สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ ที่เลวร้ายที่สุด เนื่องจาก
องค์กรกำลั งเผชิญ อยู่ กับ อุป สรรคจากภายนอกและมีปั ญ หาจุดอ่อนภายในหลายประการ ดังนั้ น
ทางเลือกที่ดีที่สุด คือ กลยุทธ์การตั้งรับหรือป้องกันตัว (Defensive strategy) เพื่อพยายามลดหรือ
หลบหลีกภัย อุป สรรค ต่างๆที่ คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดจนหามาตรการที่จะทำให้ องค์กรเกิดความ
สูญเสียที่น้อยที่สุด
3) จุดอ่อน-โอกาส สถานการณ์องค์กรมีโอกาสเป็นข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันอยู่
หลายประการ แต่ติดขัดอยู่ตรงที่มีปัญหาอุปสรรคที่เป็นจุดอ่อนอยู่ หลายอย่างเช่นกัน ดังนั้น ทางออก
คือ กลยุทธ์การพลิกตัว (Turnaround-oriented strategy) เพื่อจัดหรือแก้ไขจุดอ่อนภายในต่าง ๆ
ให้พร้อมที่จะฉกฉวยโอกาสต่างๆที่เปิดให้
4) จุดแข็ง-อุปสรรค สถานการณ์นี้เกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยต่อ
การดำเนินงาน แต่ตัวองค์กรมีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลายประการ ดังนั้นแทนที่จะรอจนกระทั่ง
สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถที่จะเลือกกลยุทธ์การแตกตัว หรือ ขยายขอบข่ายกิจการ
(Diversification Strategy) เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีสร้างโอกาสในระยะยาวด้านอื่น ๆ แทน
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จากการทบทวนวรรณกรรมในหัวข้อ SWOT Analysis ทำให้ทราบแนวทางในการวิเคราะห์
องค์กรโดยใช้วิธี SWOT จากการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก เพื่อกำหนดกลยุทธ์ใน
รูป แบบความสั ม พั น ธ์โดยการจั บ คู่ แบบแมทริกซ์ (TOWS Matrix) สำหรับ ใช้ เป็ น แนวทางในการ
บริหารจัดการ 4 ด้าน ได้แก่ กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงป้องกัน กลยุทธ์เชิงแก้ไข และกลยุทธ์เชิงรับ
โดยสามารถใช้ห ลั กการ 7S Framework of McKinsey เป็น เครื่องมือที่ ใช้วิเคราะห์ ปัจจัยภายใน
มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน และใช้ PESTEL Analysis เป็นเครื่องมือในการ
วิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อมภายนอกมาประยุกต์ใช้ เพื่ อพิจารณาแนวโน้มด้านโอกาส และอุปสรรค
มาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้

2.9 กรอบแนวคิด Pressure-State-Response (PSR)
กรอบแนวคิด Pressure-State-Response (PSR) ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยองค์การเพื่อความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิ จ และการพั ฒ นา (Organization for Economic Co-operation and Development,
OECD) ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดที่ได้รับการยอมรับมาตั้งแต่ทศวรรษที่ 90 เป็นกรอบแนวคิดหนึ่งที่ถูก
นํามาใช้อย่างแพร่ หลายในการพัฒ นาตัวชี้วัดด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้กลุ่ม
ประเทศสมาชิ ก และนานาประเทศใช้ ชุ ดตั ว ชี้ วัดด้ านทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้ อมในการ
วิเคราะห์ภาพรวมในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ที่เกี่ยกับผลการดําเนินงานด้านการพัฒนา
ที่ ยั่ งยื น โดยมี ส าระสํ า คั ญ ว่ า กิ จ กรรมของมนุ ษ ย์ เป็ น ตั ว ขั บ เคลื่ อ นในการสร้ า งภาวะกดดั น แก่
สิ่งแวดล้อม (Pressure) ส่งผลให้สถานะทั้งทางกายภาพและคุณภาพของสิ่งแวดล้อมแปรเปลี่ยนไป
(State) ดังนั้นสภาพของปัญหาที่เกิดขึ้นและข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปจึงถูกนํามาใช้
ประกอบการตัดสินใจเพื่อกําหนดนโยบายหรือมาตรการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมนั้น ๆ
ในการแก้ ไขปั ห า ลดผลกระทบ ตลอดจนป้ อ งกั น ปั ญ หาที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต (Response)
(กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2550)
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ภาพที่ 2.20 กรอบแนวคิด ภาวะกดดัน-สถานการณ์-การตอบสนอง
แหล่งที่มา: กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2550.
ณัฐวัฒน์ โต๊ะงาม (2557) กล่าวว่า กรอบแนวคิด PSR อยู่บนพื้นฐานของแนวคิดของสาเหตุ
และผล (Causality) กล่าวคือกิจกรรมของมนุษย์ก่อให้เกิดความกดดันต่อสิ่งแวดล้อม ทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงใน คุณภาพของปริมาณของทรัพยากรตามธรรมชาติสารสนเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
เหล่านี้จะถูก สื่อสารถึงผู้ที่มีอํานาจในการตัดสินใจในสังคม ซึ่งจะตอบสนองโดยผ่านนโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ การตอบสนองทางสังคมเหล่านี้มุ่งทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม
ของมนุษย์ซึ่ง ส่งผลย้อนกลับในการปรับปรุงสภาวะของสิ่งแวดล้อม จุดเด่นของกรอบแนวคิด PSR คือ
การแสดงถึง ความเชื่อมโยงต่าง ๆ ของตัวแปรแต่มีแนวโน้มที่จะใช้ความสัมพันธ์เชิงเส้นในปฏิกิริยา
(Interaction) ระหว่างกิจกรรมของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม กรอบแนวคิด PSR ได้เพิ่มมิติเพิ่มเติมเป็น
5 มิติ แรงขับเคลื่อน ความกดดัน สภาวะ ผลกระทบ และการตอบสนอง ในกรอบแนวคิดเดียวเรียกว่า
กรอบแนวคิด DPSIR โดยแรงขับเคลื่อน ได้แก่ อุตสาหกรรม คมนาคม เกษตรกรรม พลังงาน และ
อื่น ๆ ที่ก่อให้เกิด มลภาวะเป็นต้น ความกดดันต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ มลภาวะที่ถูกปล่อยออกมาจาก
แรงขับเคลื่อน ซึ่งทําให้คุณภาพของสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง สภาวะของสิ่งแวดล้อม ได้แก่ คุณภาพ
ของอากาศ น้ำ สภาพที่ดิน และทรัพยากรที่มีชีวิต ผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ต่อระบบนิเวศ
ทำให้เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดการตอบสนอง ของสังคม การตอบสนอง ได้แก่ มาตรการ นโยบายต่าง ๆ
เช่น กฎ ระเบียบ สารสนเทศและภาษี ซึ่งมุ่งเน้นไปยังส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบเพื่อลดแรงกดดัน
กรอบแนวคิด DPSIR ถูกนําเสนอขึ้นครั้งแรกโดยสถาบันสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
เนเธอร์ แ ลนด์ (RIVM) ต่ อ องค์ ก ารสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง สหภาพยุ โ รป (EEA) เพื่ อ ใช้ ใ นการรายงาน
สถานการณ์สภาพสิ่งแวดล้อม และยังใช้เป็นตัวชี้วัดสําคัญสำหรับวางนโยบายทางด้านสิ่งแวดล้อมใน
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การวางนโยบายเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาสิ่ งแวดล้ อ มต่ า ง ๆ ของประเทศในอนาคต แผนโครงร่ า งนี้ มี
ส่วนประกอบ 5 ส่วน ได้แก่ (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2554)
1) แรงขั บ เคลื่ อ น (Driving Force) แรงขั บ เคลื่ อ น เป็ น สิ่ ง เกิ ด มาจาก "ความ
ต้องการ” เช่น ความต้องการอาหาร น้ ำ ที่อยู่อ าศัย (แรงขับเคลื่ อนปฐมภูมิ ) ความบัน เทิ งความ
สะดวกสบาย (แรงขับเคลื่อนทุติยภูมิ) ในภาคอุตสาหกรรม แรงขับเคลื่อนอาจจะเป็นความต้องการที่
จะได้ผลกำไรและผลิตสินค้าได้ในราคาถูก ในระดับประเทศแรงขับเคลื่อนอาจเป็นความต้องการใน
การทำให้อัตราการว่างงานต่ำ หรือถ้าจะมองในมุมของเศรษฐศาสตร์มหภาคปัจจัยการผลิตและการ
บริโภคก็ล้วนเป็นแรงขับเคลื่อนทั้งสิ้น
2) แรงกดดั น (Pressures) แรงขั บ เคลื่ อ น (Driving Force) ซึ่ ง เกิ ด จากความ
ต้องการของมนุษย์ก็ย่อมนำไปสู่การกระทำต่าง ๆ ของมนุษย์เพื่อตอบสนองความต้องการของตน เช่น
การผลิตอาหารเครื่องนุ่งห่ม หรือการคมนาคม ซึ่งการกระทำเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการผลิต หรือ
ขั้นตอนการบริโภค ย่อมส่งผลหรือส่งแรงกดดัน (Pressures) ต่อสิ่งแวดล้อมแรงกดดันสามารถแบ่ง
ออกเป็ น 3 ส่ ว นใหญ่ ๆ ได้แ ก่ การใช้ ท รัพ ยากรธรรมชาติ การใช้ที่ ดิน การปล่ อยของเสี ยต่ าง ๆ
(สารเคมี ขยะกัมมันตภาพรังสี เสียง) สู่อากาศ น้ำ และพื้นดิน
3) สถานการณ์ (State) ผลจากแรงกดดัน (Pressures) ย่อมส่งผลต่อสภาพหรือ
สถานการณ์ (State) ของสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สภาพของอากาศน้ำดิน ฯลฯ ดังนั้น สภาพทางกายภาพ
ชีวภาพและเคมี จึงสามารถบ่งบอกสถานการณ์ (State) ของสิ่งแวดล้อมได้
4) ผลกระทบ (Impact) การเปลี่ยนแปลงในสภาพทางกายภาพ ชีวภาพและเคมี
ของสถานการณ์ (State) สิ่งแวดล้อมเป็นตัวบ่งบอกถึงคุณภาพของระบบนิเวศและความสุขของมนุษย์
หรืออาจกล่าวได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ส่งผลต่อสภาพสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สุขภาพ
และการดำรงชีวิตของมนุษย์
5) การตอบสนอง (Response) ผลกระทบ (Impact) ที่ เกิ ดขึ้ น ย่ อ มนำมาสู่ ก าร
ตอบสนอง (Response) จากผู้วางนโยบายต่าง ๆ หรือจากสังคม ซึ่งการตอบสนองนี้อาจส่งผลต่อแรง
ขับเคลื่อนหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเพื่อลดการใช้รถยนต์
ส่วนตัว การจำกัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จากโรงงานที่ปล่อยออกมา เป็นต้น
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ภาพที่ 2.21 การประเมินสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้กรอบแนวคิด DPSIR
แหล่งที่มา: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2554.
จากการทบทวนวรรณกรรมในหัวข้อกรอบแนวคิด Pressure-State-Response (PSR) ทำให้
ทราบที่ มาและความสำคัญ ของแนวคิดดังกล่ าว และสามารถนำไปใช้ในการศึกษาครั้งนี้ โดย การ
วิเคราะห์การบริหารจัดการ ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิด PSR โดยมีการกำหนดตัวชี้วัด 3 ประเภท ได้แก่
แรงกดดัน (Pressure) สถานะภาพ (State) และการตอบสนอง (Response) ในการวิเคราะห์ข้อมูล

2.10 ข้อมูลพื้นที่ทำการศึกษา
2.10.1 จังหวัดชลบุรี
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ น การศึกษาระบบบำบัดน้ำเสี ยชุมชนรวมที่มีการบริห ารจัดการโดย
องค์ ก ารจั ด การน้ ำ เสี ย ที่ ตั้ งอยู่ ในจั ง หวั ด ชลบุ รี จึ ง ได้ ศึ ก ษาข้ อ มู ล สภาพพื้ น ที่ ข องจั ง หวั ด ชลบุ รี
โดยสังเขป ดังนี้
1) ประวัติความเป็นมา
ชลบุ รี หรื อ ที่ ค นทั่ ว ไปเรี ย กกั น สั้ น ๆ ว่ า “เมื อ งชล” เป็ น จั งหวั ด ที่ ตั้ งอยู่ ในทิ ศ
ตะวันออกของประเทศไทย ริมฝั่งทะเลด้านตะวันออกติดกับอ่าวไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย
ทั้งชายฝั่งทะเล หมู่เกาะ ป่าเขา พื้นที่ป่าชายเลน ซึ่งเอื้อต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประมง และ
ผลิตสินค้าแปรรูป โดยเฉพาะแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีศักยภาพเพื่อการท่องเที่ยว อาทิ ชายหาดที่มี
ชื่อเสียง และเกาะต่าง ๆ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศสร้างรายได้แก่ประชาชนใน
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พื้นที่และประเทศ นอกจากนี้ยังมีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ทั้งในด้านพาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม
ของประเทศ ศักยภาพและความโดดเด่นในหลายด้านของจังหวัดชลบุรี (จังหวัดชลบุรี, 2562)
ในช่วง พ.ศ.2437 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้
ทรงเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองราชอาณาจักรที่เป็นหัวเมืองเล็ก ๆ แบบโบราณ ยุบรวมเข้าด้วยกันให้
อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของกระทรวงมหาดไทย ดังมีบันทึกว่า “รวมหัวเมืองทางลำน้ำบางปะกง คือ เมือง
ปราจีนบุรี 1 เมืองนครนายก 1 เมืองพนมสารคาม 1 เมืองฉะเชิงเทรา 1 รวม 4 หัวเมือง เป็นเมืองมณฑล
1 เรียกว่า มณฑลปราจี น” ตั้ งที่ ว่าการมณฑล ณ เมืองปราจีน ต่ อเมื่อโอนหั วเมื องในกรมท่ า มาขึ้ น
กระทรวงมหาดไทย จึงย้ายที่ทำการมณฑลลงมาตั้งที่เมืองฉะเชิงเทรา เพราะขยายอาณาเขตมณฑลต่อ
ลงไปทางชายทะเล รวมเมืองพนัสนิคม เมืองชลบุรี และเมืองบางละมุง เพิ่มให้อีก 3 รวมเป็น 7 เมือง
ด้วยกัน แต่คงเรียกชื่อว่ามณฑลปราจีนอยู่ตามเดิม ครั้นถึงช่วงปี พ.ศ.2458 ในสมัยรัชกาลที่ 6 ได้ทรง
รวมมณฑลจัดตั้งขึ้นเป็น “ภาค” โดยมีอุปราชเป็นผู้ปกครอง มีอำนาจเหนือสมุหเทศาภิบาล มีด้วยกัน
4 ภาค คือ ภาคพายัพ ภาคปักษ์ใต้ ภาคอีสาน และภาคตะวันตก สำหรับภาคกลางให้คงเป็นมณฑลอยู่
อย่ างเดิ ม เรียกว่ามณฑลอยุ ธยา มีอุ ปราชปกครองแทนสมุ หเทศาภิ บาล การปกครองหั วเมื องแบบ
แบ่งเป็นภาค และมีตำแหน่งอุปราชได้ยกเลิกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2468 ในสมัยรัชกาลที่ 7 โดยกลับไป
ใช้ในลักษณะเป็ นมณฑลอย่างเดิม และในปี พ.ศ. 2475 มีการเปลี่ ยนแปลงรูปการปกครองครั้งใหญ่
จากระบอบสมบู รณาญาสิ ทธิราชย์ เป็นระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระราชบัญญั ติระเบียบราชการ
บริ หารแห่ งราชอาณาจั กรสยาม พ.ศ. 2476 ได้ยกเลิ กเขตการปกครองแบบเมื องทั่ วราชอาณาจั กร
แล้วตั้งขึ้นเป็นจังหวัดแทน (จังหวัดชลบุรี, 2562)
2) ที่ตั้งและอาณาเขต
จังหวัดชลบุรีตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศไทย หรือริมฝั่งทะเลด้านตะวันออก
ของอ่าวไทยประมาณเส้นรุ้งที่ 12 องศา 30 ลิบดา ถึง 13 องศา 43 ลิบดาเหนือ และเส้นแวงที่ 100
องศา 45 ลิบดา ถึง 101 องศา 45 ลิบดาตะวันออก ระยะทางจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 34 (ถนนสายบางนา - ตราด) รวมระยะทางประมาณ 81 กิโลเมตร และมีเส้นทาง
หลวงพิ เศษ หมายเลข 7 หรื อ Motorway (กรุ งเทพฯ - ชลบุ รี ) ระยะทาง 79 กิ โลเมตร ซึ่ ง ใช้
ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 45 นาที มีพื้นที่ทั้งจังหวัด 4,363 ตารางกิโลเมตรหรือ 2,726,875 ไร่
คิดเป็นร้อยละ 0.85 ของพื้นที่ประเทศไทย (พื้นที่ของประเทศไทยประมาณ 513,115 ตารางกิโลเมตร
หรือ 320,696,875 ไร่) จังหวัดชลบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ (จังหวัดชลบุรี, 2562)
ทิศเหนือ
ติดกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศใต้
ติดกับ จังหวัดระยอง
ทิศตะวันออก ติดกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง
ทิศตะวันตก ติดกับ ชายฝั่งทะเลตะวันออกของอ่าวไทย
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3) ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดชลบุรีมีลักษณะภูมิประเทศเป็น 4 ประเภท ดังนี้ (จังหวัดชลบุรี, 2562)
พื้นที่สูงชันและภูเขา อยู่ตอนกลางและด้านตะวันออกของจังหวัด เป็นแนวยาวจาก
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่อำเภอเมืองชลบุรี บ้านบึง ศรีราชา หนอง
ใหญ่ และบ่อทอง พื้นที่อำเภอศรีราชานั้น เป็นต้นน้ำของอ่างเก็บน้ำบางพระแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค
หลักแห่งหนึ่งของชลบุรี เขตที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 200 เมตรขึ้นไป จะอยู่ในเขตอำเภอ
บ่อทองและอำเภอหนองใหญ่ในด้านที่ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทราและจันทบุรี
พื้นที่ราบลูกคลื่นและเนินเขา ในเขตอำเภอบ้านบึง พนัสนิคม หนองใหญ่ ศรีราชา
บางละมุง สัตหีบ และบ่อทอง พื้นที่นี้มีลักษณะสูง ๆ ต่ำ ๆ คล้ายลูกระนาด ส่วนที่เป็นที่ราบลุ่ มอยู่
ตอนบนของจังหวัดในเขตอำเภอพานทอง อำเภอพนัสนิคม และแนวกึ่งกลางของด้านตะวันตกเป็น
พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ ำบางปะกง มีลำน้ำคลองหลวงยาว 130 กิโลเมตร ต้นน้ำอยู่ที่อำเภอบ่อทองและ
อำเภอบ้านบึง ผ่านพนัสนิคม ไปบรรจบเป็นคลองพานทองไหลลงสู่แม่น้ำบางปะกง

ภาพที่ 2.22 แผนที่จังหวัดชลบุรี
แหล่งที่มา: จังหวัดชลบุรี, 2562.
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พื้นที่ราบชายฝั่งทะเล ตั้งแต่ปากแม่น้ำบางปะกงติดกับทะเลอยู่ทางด้านทิศตะวันตก
ตั้งแต่อำเภอเมืองชลบุริ จนถึงอำเภอสัตหีบซึ่งมีความยาวประมาณ 160 กิโลเมตร เว้ าแหว่งคดโค้ง
สวยงามเกิดเป็นหน้าผาหิน หาดทรายทอดยาว ป่าชายเลน ป่าชายหาดฯลฯ ซึ่งอ่าวหลายแห่งสามารถ
พัฒ นาไปเป็น ท่าจอดเรือกำบังคลื่นลมได้เป็นอย่างดี ประกอบด้วยที่ราบตามชายฝั่งทะเลที่มีภูเขา
เล็ก ๆ สลับเป็นบางตอน ชายฝั่งทะเลบางแห่งมีลักษณะเว้าแหว่งและเป็นที่ลุ่มต่ ำน้ำทะเล ท่วมถึง
มีป่าชายเลนหรือโกงกางขึ้นตั้งแต่ในเขตอำเภอเมืองชลบุรี ถัดลงไปเป็นอำเภอศรีราชา อำเภอบางละมุง
และอำเภอสัตหีบ มีหาดทรายสวยงามหลายแห่งซึ่งได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด
พื้ น ที่ ส่ ว นที่ เป็ น เกาะ อยู่ ห่ า งจากชายฝั่ ง ทะเลออกไปประมาณ 10 กิ โ ลเมตร
ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ที่เป็นเกาะเล็กและเกาะใหญ่ประมาณ 46 เกาะ เกาะที่สำคัญที่สุดคือเกาะสีชัง
และมี ฐ านะเป็ น อำเภอ นอกจากนี้ ยั งมี เกาะแสมสาร เกาะล้ าน เกาะครก เกาะสากและเกาะไผ่
เป็นที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวและพักผ่อน
4) ลักษณะภูมิอากาศ
โดยทั่วไปฤดูร้อนไม่ร้อนจัด ฤดูหนาวอากาศไม่แห้งแล้งมาก มีฝนตกสลับกับแห้งแล้ง
ระหว่างปี 2556–2560 วัดปริมาณน้ำฝนได้ 1,368.82 มิลลิเมตร บริเวณใกล้ภูเขามีฝนตกมากกว่า
บริเวณใกล้ชายทะเล ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเมื องร้อน อุณหภูมิต่ำสุดรายปี 22.70 องศา
เซลเซียส สูงสุดรายปี 36.10 องศาเซลเซียส เฉลี่ยรายปี 29.03 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์
เฉลี่ย 72.98 เปอร์เซ็นต์ (สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี, 2561 อ้างถึงใน จังหวัดชลบุรี, 2562)
5) ข้อมูลการปกครอง
จังหวัดชลบุรีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 92 ตำบล 687 หมู่บ้าน โดย
มีอ ำเภอต่ าง ๆ ดังนี้ อำเภอเมื อ งชลบุ รี บ้ านบึ ง บางละมุ ง พานทอง พนั ส นิ ค ม ศรีราชา สั ตหี บ
หนองใหญ่ บ่ อทอง เกาะสีชัง และเกาะจันทร์ ในส่วนการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลนคร 2 แห่ง เทศบาลเมือง 10 แห่ง เทศบาลตำบล 35 แห่ง และ
องค์การบริหารส่วนตำบล 50 แห่ง และรูปแบบการปกครองพิเศษ 1 แห่ง (เมืองพัทยา) หน่วยงาน
ราชการจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย ส่วนราชการส่ วนกลาง จำนวน 123 หน่วยงาน ส่วนภูมิภ าค
จำนวน 33 หน่วยงาน และส่วนท้องถิ่น จำนวน 99 หน่วยงาน (จังหวัดชลบุรี, 2562)
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2.10.2 ระบบบำบัดน้ำเสียในจังหวัดชลบุรี
จั งหวัดชลบุ รี มี ป ระชากรจำนวน 1,535,445 คน คาดการณ์ ว่ามีป ริม าณน้ ำเสี ยเกิด ขึ้ น
ประมาณวันละ 230,316.75 ลูกบาศก์เมตร มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน จำนวน 9 แห่ง รองรับ
น้ ำเสี ย ได้รวม 169,780 ลู กบาศก์เมตรต่อวัน น้ ำเสี ยถูกรวบรวมเข้าระบบบำบั ดน้ำเสี ยประมาณ
160,829 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 69.83 ของปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด (คำนวณ
จากข้อมูล โครงการพั ฒ นาและปรับ ปรุงข้อมูล อัต ราการเกิดน้ำเสี ยและปริมาณความสกปรกของ
แหล่งกำเนิดประเภทชุมชน กรมควบคุมมลพิษ , 2553 โดยประเมินจากจำนวนประชากร ณ เดือน
ธัน วาคม พ.ศ. 2561 คู ณ กั บ อั ต ราการเกิ ด น้ ำเสี ย ของชุ ม ชนปี ฐ าน พ.ศ. 2553 ซึ่ งเท่ า กั บ 150
ลิ ต ร/คน/วั น ) ซึ่ งระบบบำบั ด น้ ำเสี ย ในจั งหวัด ชลบุ รี ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารบริ ห ารจั ด การของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดยองค์การ
จั ด การน้ ำเสี ย มี จ ำนวน 4 ระบบ 3 องค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ได้ แก่ โรงปรับ ปรุงคุณ ภาพน้ ำ
แสนสุขเหนือ และโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขใต้ ของเทศบาลเมืองแสนสุข โรงปรับปรุงคุณภาพ
น้ำเทศบาลเมืองศรีราชา และสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลบางเสร่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
(สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี), 2562)
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ตารางที่ 2.14 ข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ปี 2561
ชนิด
ระบบ
บำบัด

การรองรับ
น้ำเสีย
(ลบ.ม./วัน)

ปริมาณน้ำเสีย
ที่เข้าระบบ
(ลบ.ม./วัน)

1. ทต.บางเสร่
2. ทม.พนัสนิคม

AL
SP

5,400
5,380

4,000
24,000

3. อบจ.ชลบุรี
4. เมืองพัทยา
(ซอยวัดหนองใหญ่)
5. เมืองพัทยา
(วัดบุณย์กญ
ั จนาราม)

AS
AS

22,500
65,000

AS
(SBR)

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ปีที่
ก่อสร้าง แหล่งงบประมาณก่อสร้าง
แล้วเสร็จ

7,605
75,570

2554
2540
2562
2544
2543

แผนจังหวัดฯ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
แผนจังหวัดฯ
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กองทุนสิ่งแวดล้อม

23,000

23,000

2537

กรมโยธาธิการและผังเมือง

2558

สงป.

2540
2538
2552
2538
2537

กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง (OD)
แผนจังหวัดฯ (AL)
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมโยธาธิการและผังเมือง

6. ทม.ศรีราชา
7. ทน.แหลมฉบัง

AS (OD)
AL

18,000
7,500

(Phase I:
23,000
Phase II:
20,000
ยังไม่เปิดใช้งาน
Phase III:
20,000
ยังไม่ก่อสร้าง)
9,779
1,000

8. ทม.แสนสุข (เหนือ)
9. ทม.แสนสุข (ใต้)

AS (OD)
AS (OD)

14,000
9,000

10,353
5,522.45

แหล่งที่มา: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี), 2562.
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1) โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ และแสนสุขใต้
(1) ขอมูลทั่วไปเทศบาลเมืองแสนสุข
เทศบาลเมืองแสนสุข ตั้งอยู่ ถนนบางแสนสาย 2 ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี
ชลบุรี มีพื้นที่ขอบเขตการปกครอง 20.268 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์
จำนวน 46,352 คน จำนวนบ้ าน 37,098 หลั งคาเรือน (สถิติกรมการปกครอง, 2561 อ้างถึงใน
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี), 2562)
เทศบาลเมืองแสนสุข ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพ
มหานครระยะทางประมาณ 74 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับท้องที่ใกล้เคียง ดังนี้
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี
ทิศตะวันตก จรดอ่าวไทย
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
อ่าวไทย ตำบลบ้านปึก และตำบลห้วยกะปิ
อำเภอเมืองชลบุรี
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา และตำบลเหมือง
อำเภอเมืองชลบุรี
เขตการปกครอง มี พื้ น ที่ ค รอบคลุ ม 3 ตำบล คื อ ตำบลแสนสุ ข ทั้ งตำบล (เดิ ม
ครอบคลุมหมู่บ้านจำนวน 15 หมู่บ้าน แต่ปัจจุบันยกเลิกหมู่บ้าน ใช้ระบบ ถนน/ตรอก/ซอย แทน)
ตำบลเหมือง (บางส่วนของหมู่ 1 ถึง หมู่ 4) และตำบลห้วยกะปิ (บางส่วนของหมู่ 5) รวมพื้นที่ทั้งสิ้น
20.268 ตารางกิโลเมตร (12,668 ไร่) ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในบริเวณชายฝั่งทะเล ตั้งแต่ปาก
คลองบางโปรงจนถึงหาดบางแสนล่าง และสองข้างเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ ได้ แก่ ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) บริเวณตลาดหนองมน และทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3137 ซึ่งแยกจาก
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 เข้าสู่ชายหาดบางแสน
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ภาพที่ 2.23 ขอบเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข
แหล่งที่มา: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี), 2562.
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(2) แหล่งกําเนิดน้ำเสียชุมชน
ในพื้นที่ให้บริการการบำบัดน้ำเสียของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ - แสนสุขใต้
ซึ่งมีแหล่งกำเนิดน้ำเสียชุมชนที่สำคัญดังตารางที่ 2.15
ตารางที่ 2.15 จํานวนแหลงกําเนิดน้ำเสียชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

แหลงกําเนิด
อาคารชุด/บ้านพัก
โรงแรม
หอพัก
สถานบริการ
หมู่บ้านจัดสรร
โรงพยาบาล
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
ตลาด
ห้างสรรพสินค้า
สํานักงาน

จำนวน (แห่ง)
182
3
1
1
1
-

แหล่งที่มา: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี), 2562.
(3) ระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ
(3.1) ขอมูลทั่วไป
โรงปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ ำ แสนสุ ข เหนื อ ตั้ ง อยู่ ที่ 24 ถนนบางแสนสาย
4 เหนือ ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ 13.299091 องศา
เหนือ 100.921803 องศาตะวันออก ขนาดพื้นที่ 12 ไร่ พื้นที่ให้บริการน้ำเสีย 10 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็ นร้อยละ 50 ของพื้นที่เขตการปกครอง (20.268 ตารางกิโลเมตร) แหล่งงบประมาณในการ
ก่อสร้ าง ได้รั บ งบประมาณโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย แสนสุ ขเหนื อ
จากกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นเงิน 317,599,500 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี พ.ศ. 2538 และ
ปี 2558 ใช้งบประมาณองค์การจัดการน้ำเสีย ในงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียเป็นเงิน 28,184,000
บาท (สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี), 2562)
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ภาพที่ 2.24 บริเวณพื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสียโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ
แหล่งที่มา: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี), 2562.
(3.2) ระบบรวบรวมน้ำเสีย เป็นระบบท่อน้ำเสียรวมกับท่อน้ำฝน (Combined
System) ประกอบด้ ว ย ท่ อ รวบรวมน้ ำ เสี ย มี ค วามยาวท่ อ ระบายน้ ำ รวมทั้ ง หมด 9,512 เมตร
บ่ อดักน้ ำเสี ย (CSO) ทั้งหมด 12 บ่ อ และสถานี สู บน้ ำเสี ย 2 แห่ ง ได้แก่ สถานีสู บ น้ำเสี ยสุ ขุมวิท
จำนวน 1 แห่ง และสถานีสูบน้ำเสียบางแสนสาย 2 จำนวน 1 แห่ง
(3.3) ระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย เป็ น ระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย แบบคลองวนเวี ย น
(AS : Oxidation Ditch) มี ค วามสามารถในการรองรั บ น้ ำ เสี ย ได้ 14,000 ลู ก บาศก์ เมตรต่ อ วั น
มีปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ 10,353 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 73.95 ของระบบที่ออกแบบไว้
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ภาพที่ 2.25 แนวเส้นท่อระบบรวบรวมน้ำเสีย โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ
แหล่งที่มา: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี), 2562.
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ภาพที่ 2.26 ลักษณะแผนผังการทำงานของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ
แหล่งที่มา: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี), 2562.

ภาพที่ 2.27 ผังกระบวนการบำบัดน้ำเสีย โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ
แหล่งที่มา: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี), 2562.
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(3.4) การติ ด ตามตรวจสอบ การตรวจสอบระบบบํ า บั ด น้ ำ เสี ย เบื้ อ งต น
ประกอบด้วย ปริมาณน้ำเสียเขาระบบเฉลี่ย 10,353 ลูกบาศกเมตร/วัน (ขอมูลเทศบาลเมืองแสนสุข
ป 2561 อ้างถึงใน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) , 2562) และผลการตรวจสอบคุณภาพ
น้ำเข้า-น้ำทิ้ง ข้อมูลผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย -น้ำทิ้ง ของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ
ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งตรวจสอบโดยองค์การจัดการน้ำเสีย พบว่า โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ
สามารถบำบั ด ค่ า BOD, SS, Grease & Oil, Total Phosphorus และ Total Nitrogen ได้ ต าม
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
ตารางที่ 2.16 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ

ดัชนีคุณภาพน้ำ

หน่วย

น้ำเสียที่เข้าสู่ระบบ
บําบัด
(Influent)

น้ำทิ้งผ่านการ
ค่ามาตรฐาน
บําบัด
คุณภาพน้ำทิ้ง
(Effluent)

Temp

ºC

28.95

28.94

<40

pH

-

7.26

7.26

5.5-9.0

BOD

mg/l

27.28

11.37

<20

SS

mg/l

19.74

12.23

≤30

Grease & Oil

mg/l

4.05

2.36

≤5

Total Phosphorus

mg/l

2.44

1.34

≤2

Total Nitrogen

mg/l

15.56

5.12

≤20

แหล่งที่มา: องค์การจัดการน้ำเสีย, 2562 อ้างถึงใน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี), 2562.
(3.5) การบริหารจัดการ ประกอบด้วย
บุคลากร/หน่วยงานที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองแสนสุข ได้ทำบันทึกข้อตกลง
ให้บริการรับบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียร่วมกับองค์การจัดการน้ำเสีย โดยให้องค์การจัดการน้ำเสีย
เป็นผู้บริหารจัดการระบบ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารจัดการระบบบำบัด
น้ำเสียเทศบาลเมืองแสนสุข และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบ ปี 2561 เป็นเงิน 4,366,067.05
บาทต่อปี ดังนี้ (สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี), 2562)
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ค่าจ้างบุคลากร
จำนวน 358,000.00 บาทต่อปี
ค่าไฟฟ้า
จำนวน 3,200,964.04 บาทต่อปี
ค่าน้ำประปา
จำนวน 117,977.69 บาทต่อปี
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร จำนวน 34,619.80 บาทต่อปี
ค่าสารเคมี
จำนวน 59,064.00 บาทต่อปี
ค่าอื่น ๆ
จำนวน 595,441.52 บาทต่อปี
รวม
จํานวน 4,366,067.05 บาท
จากงบประมาณ ปี 2561 คิดเป็นค่าใช้จ่ายรวม 363,839 บาทต่อเดือน และ
คิดเป็ นค่าบำบัดน้ำเสีย 1.17 บาทต่อลูกบาศก์เมตร (คำนวณที่ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 10,353
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน)
(3.6) การจัดเก็บค่าบริการบําบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองแสนสุข มีรายได้จากการ
จัดเก็บ ค่าบริการบำบั ดน้ ำเสีย ชุมชน 7,000,000 บาท/ปี โดยมีการออกเทศบัญ ญัติในการจัดเก็บ
ค่าบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2544 ประกอบด้วย
ประชาชนทั่วไป
จำนวน 2
บาท/ลูกบาศก์เมตร
สถานประกอบการ จำนวน 3-4.50 บาท/ลูกบาศก์เมตร
อาคารพาณิชยกรรม จำนวน 3-4.50 บาท/ลูกบาศก์เมตร
(3.7) การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
มีการจัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสี ย
ให้ กั บ เยาวชนและชุ ม ชน (เฉพาะในเขตเทศบาลเมื อ งแสนสุ ข ) การประชาสั ม พั น ธ์ผ่ านแผ่ น พั บ
ป้ายประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ ประกาศเสียงตามสาย มีนักศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาศึกษาดูงาน 3-4 ครั้ง/ปี มีการให้ความรู้เรื่องการจัดการน้ำเสียต่อชุมชนและนักเรียน ปีละ 1 ครั้ง
(3.8) ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการและแนวทางแก้ไข
ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานระบบ เครื่องจักรมีสภาพชำรุดตามอายุการ
ใช้งาน ซึ่งมีแนวทางแก้ไข วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและทำการตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรให้
พร้อมใช้งาน
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(4) ระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขใต้
(4.1) ข้อมูลทั่วไป
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขใต้ แบบคลองวนเวียน (AS : Oxidation Ditch)
ตั้งอยู่ที่ 59 ซอยเนตรดี 5 ถนนเนตรดี ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ตำแหน่งพิกัดทาง
ภูมิศาสตร์ที่ 13.266882 องศาเหนือ 100.928711 องศาตะวันออก ขนาดพื้นที่ 9 ไร่ พื้นที่ให้ บริการ
น้ำเสีย 10 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 50 ของพื้นที่เขตการปกครอง (20.268 ตารางกิโลเมตร)
แหล่งงบประมาณในการก่อสร้าง ได้รับงบประมาณโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบำบัด
น้ำเสียแสนสุขใต้ จากกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นเงิน 241,900,000 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็ จ ปี
พ.ศ. 2537 และ ปี 2558 ใช้งบประมาณองค์การจัดการน้ำเสีย ในงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย
เป็นเงิน 34,816,000 บาท (สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี), 2562)

ภาพที่ 2.28 บริเวณพื้นที่ระบบบำบัดน้ำเสียโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขใต้
แหล่งที่มา: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี), 2562.
(4.2) ระบบรวบรวมน้ำเสี ย เป็ นระบบท่ อน้ำเสี ยรวมกับท่อน้ำฝน (Combined
System) ประกอบด้วย ท่ อรวบรวมน้ำเสียมี ความยาวท่อระบายน้ำรวมทั้งหมด 5,167.49 เมตร
บ่อดักน้ำเสีย (CSO) ทั้งหมด 12 บ่อ และสถานีสูบน้ำเสีย 1 แห่ง คือ สถานีสูบน้ำเสียหาดวอนนภา
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(4.3) ระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย เป็ น ระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย แบบคลองวนเวี ย น
(AS : Oxidation Ditch) มีความสามารถในการรองรับน้ำเสียได้ 9,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีปริมาณ
น้ำเสียเข้าระบบ 5,522.45 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 61.3655 ของระบบที่ออกแบบไว้

ภาพที่ 2.29 แนวเส้นท่อระบบรวบรวมน้ำเสีย โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขใต้
แหล่งที่มา: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี), 2562.
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ภาพที่ 2.30 ลักษณะแผนผังการทำงานของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขใต้
แหล่งที่มา: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี), 2562.

ภาพที่ 2.31 ผังกระบวนการบำบัดน้ำเสีย โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขใต้
แหล่งที่มา: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี), 2562.
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(4.4) การติ ด ตามตรวจสอบ การตรวจสอบระบบบํ า บั ด น้ ำ เสี ย เบื้ อ งต้ น
ประกอบด้วย ปริมาณน้ ำเสียเข้าระบบเฉลี่ย 5,522.45 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ข้อมูเทศบาลเมืองแสนสุข
ปี 2561 อ้างถึงใน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) , 2562) และผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ
เข้า -น้ ำทิ้ ง ข้อมู ล ผลการตรวจสอบคุณ ภาพน้ ำเสี ย -น้ ำทิ้ง ของโรงปรับ ปรุงคุณ ภาพน้ ำแสนสุ ขใต้
ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งตรวจสอบโดยองค์การจัด การน้ำเสี ย พบว่า โรงปรับปรุงคุณ ภาพน้ ำแสนสุ ข ใต้
สามารถบำบั ด ค่ า BOD, SS, Grease & Oil, Total Phosphorus และ Total Nitrogen ได้ ต าม
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
ตารางที่ 2.17 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขใต้

ดัชนีคุณภาพน้ำ

หน่วย

น้ำเสียที่เข้าสู่ระบบ
บําบัด
(Influent)

น้ำทิ้งผ่านการ
ค่ามาตรฐาน
บําบัด
คุณภาพน้ำทิ้ง
(Effluent)

Temp

ºC

29.09

29.04

<40

pH

-

7.08

7.13

5.5-9.0

BOD

mg/l

22.16

9.81

<20

SS

mg/l

40.13

21.26

≤30

Grease & Oil

mg/l

6.01

2.98

≤5

Total Phosphorus

mg/l

4.61

2.00

≤2

Total Nitrogen

mg/l

16.81

6.66

≤20

แหล่งที่มา: องค์การจัดการน้ำเสีย, 2562 อ้างถึงใน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี), 2562.
(4.5) การบริหารจัดการ ประกอบด้วย
บุคลากร/หน่วยงานที่รับผิดชอบ เทศบาลเมืองแสนสุข ได้ทำบันทึกข้อตกลง
ให้บริการรับบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียร่วมกับองค์การจัดการน้ำเสีย โดยให้องค์การจัดการน้ำเสีย
เป็นผู้บริหารจัดการระบบ และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการบริห ารจัดการระบบบำบัด
น้ำเสียเทศบาลเมืองแสนสุข และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบ ปี 2561 เป็นเงิน 2,081,366.56
บาทต่อปี ดังนี้ (สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี), 2562)
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ค่าจ้างบุคลากร
จำนวน 360,000.00 บาทต่อปี
ค่าไฟฟ้า
จำนวน 1,129,249.91 บาทต่อปี
ค่าน้ำประปา
จำนวน
73,709.25 บาทต่อปี
ค่าซ่อมแซมเครื่องจักร จำนวน
34,619.80 บาทต่อปี
ค่าสารเคมี
จำนวน
59,064.00 บาทต่อปี
ค่าอื่น ๆ
จำนวน 424,723.60 บาทต่อปี
รวม
จํานวน 2,081,366.56 บาท
จากงบประมาณ ปี 2561 คิดเป็นค่าใช้จ่ายรวม 173,447.21 บาทต่อเดือน และ
คิดเป็นค่าบำบัดน้ำเสีย 1.05 บาทต่อลูกบาศก์เมตร (คำนวณที่ปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบ 5,522.45
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) (สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี), 2562)
(4.6) การจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองแสนสุข มีรายได้จากการ
จัดเก็บ ค่าบริการบำบั ดน้ ำเสีย ชุมชน 7,000,000 บาท/ปี โดยมีการออกเทศบัญ ญัติในการจัดเก็บ
ค่าบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2544 ประกอบด้วย
ประชาชนทั่วไป
จำนวน 2
บาท/ลูกบาศก์เมตร
สถานประกอบการ จำนวน 3-4.50 บาท/ลูกบาศก์เมตร
อาคารพาณิชยกรรม จำนวน 3-4.50 บาท/ลูกบาศก์เมตร
(4.7) การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
มีการจัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสี ย
ให้ กั บ เยาวชนและชุ ม ชน (เฉพาะในเขตเทศบาลเมื อ งแสนสุ ข ) การประชาสั ม พั น ธ์ผ่ านแผ่ น พั บ
ป้ายประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์ ประกาศเสียงตามสาย มีนักศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มาศึกษาดูงาน 3-4 ครั้ง/ปี มีการให้ความรู้เรื่องการจัดการน้ำเสียต่อชุมชนและนักเรียน ปีละ 1 ครั้ง
(4.8) ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการและแนวทางแก้ไข
ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานระบบ เครื่องจักรมีสภาพชำรุดตามอายุการ
ใช้งาน ซึ่งมีแนวทางแก้ไข วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและทำการตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรให้
พร้อมใช้งาน
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2) โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา
(1) ข้อมูลทั่วไป
เทศบาลเมือ งศรี ราชา ตั้ งอยู่เลขที่ 161 ถนนเจิมจอมพล ตำบลศรีราชา อำเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 4.058 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นดิน 2.153 ตารางกิโลเมตร
เป็นพื้นน้ำ 1.905 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่เกาะลอย 0.112 ตารางกิโลเมตร ฝั่งทะเลยาวประมาณ 2
ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ จำนวน 24,127 คน มีจำนวนบ้าน 8,009
หลังคาเรือน (สถิติกรมการปกครอง, 2561 อ้างถึงใน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี), 2562)

ภาพที่ 2.32 ขอบเขตพื้นที่เทศบาลเมืองศรีราชา
แหล่งที่มา: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี), 2562.
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(2) แหลงกําเนิดน้ำเสียชุมชน
ในพื้ น ที่ ให้ บ ริ ก ารการบำบั ด น้ ำ เสี ย ของโรงปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ ำ เทศบาลเมื อ ง
ศรีราชา ซึ่งมีแหล่งกำเนิดน้ำเสียชุมชนที่สำคัญดังตารางที่ 2.18
ตารางที่ 2.18 จํานวนแหล่งกําเนิดน้ำเสียชุมชนในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

แหลงกําเนิด
อาคารชุด/บ้านพัก
โรงแรม
หอพัก
สถานบริการ
หมู่บ้านจัดสรร
โรงพยาบาล
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
ตลาด
ห้างสรรพสินค้า
สํานักงาน
สถานีบริการน้ำมัน

จำนวน (แห่ง)
43
9
ระบุไม่ได้
ระบุไม่ได้
ระบุไม่ได้
3
701
2
2
ระบุไม่ได้
6

แหล่งที่มา: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี), 2562.
(3) ระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย
(3.1) ข้อมูลทั่วไป
โรงปรับ ปรุงคุณ ภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา เป็นระบบแบบคลองวนเวียน
(Oxidation Ditch) ตั้งอยู่ที่ 92/1 ถนนศรีราชานคร 3 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ 13.169249 องศาเหนือ 100.929160 องศาตะวันออก ขนาดพื้ นที่
4-3-36 ไร่ มีพื้นที่ให้บริการ 2.10 ตารางกิโลเมตร (พื้นที่การปกครองทั้งหมด 4.058 ตารางกิโลเมตร)
โดยมีชุนชนศรีราชานคร - ซอยไปรษณีย์ อยู่ใกล้ระบบบำบัดน้ำเสียมากที่สุด แหล่งงบประมาณในการ
ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองศรีราชา ได้รับงบประมาณกรมโยธาธิการ
ปี 2537 ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ปี 2540 วงเงิน 515,000,000 บาท โครงการซ่อมแซมระบบ
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บำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองศรีราชา งบประมาณองค์การจัดการน้ำเสีย ปี 2555 วงเงิน 33,000,000
บาท และโครงการเงินอุดหนุนองค์การน้ำเสีย บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย งบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปี 2562 วงเงิน 6,000,000 บาท (สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี), 2562)

ภาพที่ 2.33 ที่ตั้งโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา
แหล่งที่มา: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี), 2562.
(3.2) ระบบรวบรวมน้ ำ เสี ย ระบบรวบรวมน้ ำ เสี ย เทศบาลเมื อ งศรี ร าชา
เป็นระบบท่อน้ำเสียรวมกับท่ อน้ำฝน (Combined System) ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ 2.10 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็น ร้อยละ 51.75 ของพื้นที่เทศบาลทั้งหมด (พื้นที่ทั้งหมด 4.058 ตารางกิโลเมตร)
ท่อรวบรวมน้ำเสีย มีความยาวทั้งหมด 2,187 เมตร ประกอบด้วยบ่อดักน้ำเสีย (CSO) ทั้งหมด 12 บ่อ
และสถานีสูบน้ำเสีย 2 แห่ง
(3.3) ระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย เป็ น ระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย แบบคลองวนเวี ย น
(Oxidation Ditch) มีความสามารถในการรองรับน้ำเสียได้ 18,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีปริมาณ
น้ำเสียเข้าระบบ 9,779 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 54 ของระบบที่ออกแบบไว้
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ภาพที่ 2.34 แนวท่อรวบรวมน้ำเสียและที่ตั้งสถานีสูบน้ำเสียของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาล
เมืองศรีราชา
แหล่งที่มา: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี), 2562.
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ภาพที่ 2.35 แผนผังกระบวนการบำบัดน้ำเสียโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา
แหล่งที่มา: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี), 2562.
(3.4) การติดตามตรวจสอบ
ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบเฉลี่ย 9,779 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ข้อมูลเทศบาลเมืองศรี
ราชา ปี 2561 อ้างถึงใน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) , 2562) ผลการตรวจสอบคุณภาพ
น้ำเข้า-น้ ำทิ้ง ของโรงปรับปรุงคุณ ภาพน้ำ เทศบาลเมืองศรีราชา ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งตรวจสอบโดย
องค์ ก ารจั ด การน้ ำ เสี ย พบว่ า โรงปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ ำ เทศบาลเมื อ งศรี ร าชาสามารถบำบั ด
ค่า BOD, SS, Grease & Oil, Total Phosphorus และ Total Nitrogen ได้ตามมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
(3.5) การบริหารจัดการ ประกอบด้วย
บุ คลากร/หน่ วยงานที่รับผิ ดชอบ เทศบาลเมืองศรีราชา มอบหมายกองช่าง
สุขาภิบาล รับผิดชอบระบบบำบัดน้ำเสีย โดยให้ องค์การจัดการน้ำเสียเข้าบริหารและจัดการระบบ
บำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาล องค์การจัดการน้ำเสียกำหนดตำแหน่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานโครงการ
บริ ห ารจั ด การและบำรุ ง รั ก ษาระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย ของเทศบาลเมื อ งศรี ร าชา จั ง หวั ด ชลบุ รี
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ได้แก่ ผู้จัดการสำนั กงานจัดการน้ ำเสียสาขา 1 ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคประจำสาขา 1 ตำแหน่ง
นายช่างไฟฟ้า 1 ตำแหน่ ง ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 1 ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 1 ตำแหน่ง และคนงาน/
แม่บ้าน 2 ตำแหน่ง โดยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบ ปี 2561 เป็นเงิน 4,228,753 บาทต่อปี
รายละเอียดดังนี้ (สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี), 2562)
ค่าจ้างบุคลากร
จำนวน 546,000.00 บาทต่อปี
ค่าไฟฟ้า
จำนวน 2,779,222.15 บาทต่อปี
ค่าน้ำประปา
จำนวน
15,455.89 บาทต่อปี
ค่าซ่อมเครื่องจักร
จำนวน
56,622.34 บาทต่อปี
ค่าสารเคมี
จำนวน 124,357.00 บาทต่อปี
ค่าอื่น ๆ
จำนวน 707,096.21 บาทต่อปี
รวม
จํานวน 4,228,753.00 บาทต่อปี
ตารางที่ 2.19 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา

ดัชนีคุณภาพน้ำ

หน่วย

น้ำเสียที่เข้าสู่ระบบ
บําบัด
(Influent)

Temp

ºC

27.35

27.38

<40

pH

-

7.02

7.13

5.5-9.0

BOD

mg/l

39.90

10.74

<20

SS

mg/l

63.86

13.45

≤30

Grease & Oil

mg/l

4.85

2.23

≤5

Total Phosphorus

mg/l

2.29

1.02

≤2

Total Nitrogen

mg/l

11.87

4.03

≤20

แหล่งที่มา: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี), 2562.

น้ำทิ้งผ่านการ
ค่ามาตรฐาน
บําบัด
คุณภาพน้ำทิ้ง
(Effluent)
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(3.6) การจัดเก็บคาบริการบําบัดน้ำเสีย ปัจจุบันเทศบาลเมืองศรีราชายังไม่มี
การออกเทศบัญญัติในการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากระบบรวบรวมน้ำเสียครอบคลุม
เพียงร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด
(3.7) การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน มีการประชาสัมพันธ์
เรื่องการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ใหม่
(3.8) ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการและแนวทางแก้ไข
ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานระบบ มีขยะปนเปื้อนมากับน้ำเสียปริมาณ
มากทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินระบบเนื่องจากมีการเข้าไปติดที่เครื่องจักร และน้ำเค็มเข้ าสู่ระบบ
บำบัดน้ำเสีย เนื่องจากที่ตั้งสถานีสูบน้ำเสียอยู่ใกล้ทะเล
แนวทางแก้ไข รณรงค์เรื่องการทิ้งขยะลงแหล่งน้ำและติดตั้งตะแกรงดักขยะใน
ระบบบำบัดน้ำเสียเพิ่มขึ้น ซ่อมบำรุงรักษาประตูกั้นน้ำเค็มให้ใช้งานได้ตลอดเวลา สูบน้ำเสียเข้าระบบ
บำบัดน้ำเสียตามตารางน้ำขึ้นน้ำลงของระดับน้ำทะเล
3) สถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลบางเสร่
(1) ขอมูลทั่วไป
เทศบาลตำบลบางเสร่ ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 2 ซอยเทศบาล 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบาง
เสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พื้นที่เทศบาล 7.87 ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากรตามทะเบียน
ราษฎร์ จำนวน 11,357 คน จำนวนบ้าน 8,891 หลังคาเรือน (สถิติกรมการปกครอง, 2561 อ้ า ง
ถึงใน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี), 2562)
(2) แหลงกําเนิดน้ำเสียชุมชน
ในพื้นที่ให้บริการการบำบัดน้ำเสียของสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลบาง
เสร่ ซึ่งมีแหล่งกำเนิดน้ำเสียชุมชนที่สำคัญดังตารางที่ 2.20
(3) ระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย
(3.1) ข้อมูลทั่วไป
สถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลบางเสร่ เป็นระบบแบบสระเติมอากาศ
(Aerated Lagoon: AL) ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5 ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี ตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ 12.754095 องศาเหนือ 100.887806 องศาตะวันออก ขนาด
พื้นที่ 13 ไร่ มีพื้นที่ให้บริการ 7.87 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากชุมชน ประมาณ 2 กิโลเมตร โดยมี
ชุมชนจันทสาโร อยู่ใกล้ระบบบำบัดน้ำเสียมากที่สุด แหล่ง รองรับน้ำทิ้งเป็นลำรางสาธารณะแหล่ง
งบประมาณในการก่อสร้าง ปี 2549 ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวม
และระบบบำบั ดน้ ำเสี ยเทศบาลตำบลบางเสร่ เป็ นระบบแบบบ่ อเติ มอากาศ (Aerated Lagoon) ปี
2551 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณ ภาพสิ่งแวดล้อมใน
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ระดั บจั งหวัด ในการก่ อสร้ างระบบรวบรวมและระบบบำบั ดน้ ำเสี ยเทศบาลตำบลบางเสร่ เป็ น เงิน
168,918,100 บาท (เป็ น งบอุ ด หนุ น 152,026,300 บาท งบสมทบ 16,891,800 บาท)
เป็นค่าก่อสร้าง 163,270,000 บาท และค่าควบคุมงาน 5,546,377 บาท เป็นงบประมาณผูกพันปี
2551-2553 โดยทำสัญญากับบริษัท บางแสนมหานคร ในการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2551
ถึง 10 มกราคม 2554 และบริษัทสยามเทคกรุ๊ปจำกัด ในการควบคุมการก่อสร้าง ดำเนินการก่อสร้าง
แล้วเสร็จเมื่อ 10 มกราคม 2554 เปิดใช้งานเมื่อ พ.ศ.2554 (สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี), 2562)
ตารางที่ 2.20 จํานวนแหล่งกําเนิดน้ำเสียชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางเสร่
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

แหล่งกําเนิด
อาคารชุด/บ้านพัก
โรงแรม
หอพัก
สถานบริการ
หมู่บ้านจัดสรร
โรงพยาบาล
ภัตตาคาร/ร้านอาหาร
ตลาด
ห้างสรรพสินค้า
สํานักงาน
โรงเรียน
สถานีบริการน้ำมัน
วัด

แหล่งที่มา: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี), 2562.

จำนวน (แห่ง)
2,870
2
3
18
10
5
1
4
2
2
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ภาพที่ 2.36 ขอบเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางเสร่
แหล่งที่มา: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี), 2562.
(3.2) ระบบรวบรวมน้ ำ เสี ย ระบบรวบรวมน้ ำ เสี ย เทศบาลตำบลบางเสร่
เป็นระบบท่อรวม (Combined System) ครอบคลุมพื้นที่ 4.72 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 60
ของพื้ น ที่เทศบาลทั้งหมด (7.87 ตารางกิโลเมตร) ความยาวของท่อรวบรวมน้ ำเสี ย 1,500 เมตร
บ่อดักน้ำเสีย จำนวน 6 บ่อ ใช้งานได้ปกติ สถานีสูบน้ำเสีย จำนวน 6 สถานี
(3.3) ระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นระบบแบบสระเติมอากาศ (Aerated Lagoon: AL)
สามารถรองรับน้ ำเสียตามที่ออกแบบไว้ได้ 5,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ
3,924.92 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน (ข้อมูลปี 2561) คิดเป็นร้อยละ 73 ของศักยภาพการรองรับของระบบ
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ภาพที่ 2.37 ที่ตั้งสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลบางเสร่
แหล่งที่มา: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี), 2562.

ภาพที่ 2.38 แนวท่อรวบรวมน้ำเสียและที่ตั้งสถานีสูบน้ำเสียของสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาล
ตำบลบางเสร่
แหล่งที่มา: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี), 2562.

107

ภาพที่ 2.39 พื้นที่บริการสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลบางเสร่
แหล่งที่มา: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี), 2562.

ภาพที่ 2.40 แผนผังระบบบำบัดน้ำเสียของสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลบางเสร่
แหล่งที่มา: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี), 2562.
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(3.4) การติดตามตรวจสอบ
ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบเฉลี่ย 3,924.92 ลูกบาศก์เมตร/วัน (ข้อมูลเทศบาล
ตำบลบางเสร่ ปี 2561 อ้างถึงใน สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) , 2562) ผลการตรวจสอบ
คุ ณ ภาพน้ ำ เข้ า -น้ ำ ทิ้ ง ของสถานี ป รั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ ำ เทศบาลตำบลบางเสร่ ปี พ.ศ. 2561
ซึ่งตรวจสอบโดยองค์ การจั ดการน้ ำเสี ย พบว่า สถานี ปรับ ปรุงคุณ ภาพน้ ำเทศบาลตำบลบางเสร่
สามารถบำบั ด ค่ า BOD, SS, Grease & Oil, Total Phosphorus และ Total Nitrogen ได้ ต าม
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
ตารางที่ 2.21 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ของสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลบางเสร่

ดัชนีคุณภาพน้ำ

หน่วย

น้ำเสียที่เข้าสู่ระบบ
บําบัด
(Influent)

น้ำทิ้งผ่านการ
ค่ามาตรฐาน
บําบัด
คุณภาพน้ำทิ้ง
(Effluent)

Temp

ºC

28.53

28.57

<40

pH

-

6.90

7.91

5.5-9.0

BOD

mg/l

16.98

12.03

<20

SS

mg/l

13.92

13.58

≤30

Grease & Oil

mg/l

2.18

1.02

≤5

Total Phosphorus

mg/l

2.38

1.15

≤2

Total Nitrogen

mg/l

6.97

2.52

≤20

แหล่งที่มา: สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี), 2562.
(3.5) การบริหารจัดการ ประกอบด้วย
บุคลากร/หนวยงานที่รับผิ ดชอบ เทศบาลตำบลบางเสร่ ให้ องค์การจัดการ
น้ำเสียเข้าบริหารและจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาล ตามข้อตกลงการให้บริการรับบริหาร
จัดการระบบบำบั ดน้ ำเสี ยรวมเทศบาลตำบลบางเสร่ เลขที่ 1/2554 ลงวันที่ 27 กันยายน 2554
เริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 ดังนี้ (สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี), 2562)
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- เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554 ทำสัญญาจ้างองค์การจัดการน้ำเสียดำเนินการ
บริหารจัดการ และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ในระหว่างเดือนมีนาคม-กันยายน 2554 เป็นเงิน
725,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งไม่รวมค่าไฟฟ้าและน้ำประปา
- เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 ทำสัญญาจ้างองค์การจัดการน้ำเสียดำเนินการ
บริหารจัดการ และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ในระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนกันยายน
2555 เป็ น เงิน 1,850,000 บาท (หนึ่ งล้ า นแปดแสนห้ า หมื่ น บาทถ้ ว น) ซึ่ งไม่ ร วมค่ า ไฟฟ้ าและ
น้ำประปา
- ทำข้อตกลงความร่วมมือในการให้บริการรับบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำ
เสียรวมเทศบาลตำบลบางเสร่ ระยะยาว 15 ปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569
องค์การจัดการน้ำเสีย กำหนดตำแหน่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานโครงการบริหาร
จัดการ และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลตำบลบางเสร่ ได้แก่ ผู้จัดการสำนักงานจัดการ
น้ำเสียสาขา 1 ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ตำแหน่ง คนงาน 2 ตำแหน่ง
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบ ปี 2561 เป็นเงิน 1,743,213.79 บาทต่อปี รายละเอียดดังนี้
ค่าจ้างบุคลากร
จำนวน 522,000.00 บาทต่อปี
ค่าไฟฟ้า
จำนวน 495,340.65 บาทต่อปี
ค่าน้ำประปา
จำนวน
6,694.99 บาทต่อปี
ค่าสารเคมี
จำนวน
59,064.00 บาทต่อปี
ค่าอื่น ๆ
จำนวน 660,114.15 บาทต่อปี
รวม
จํานวน 1,743,213.79 บาทต่อปี
(3.6) การจัดเก็บค่าบริการบําบัดน้ำเสี ย เทศบาลตำบลแสนสุข มีนโยบาย
ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำเสีย โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลบางเสร่ ในการประชุม
สมั ย สามั ญ สมั ย ที่ 3 ครั้ ง ที่ 4/2555 เมื่ อ วั น ที่ 19 กั น ยายน 2554 ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 ให้เทศบาลตำบลบางเสร่ออกเทศบัญญัติ
ว่าด้ ว ยเรื่ องการจั ด เก็ บ ค่ าธรรมเนี ย มน้ ำเสี ย พ.ศ.2554 โดยมี การประกาศเทศบั ญ ญั ติ เมื่ อวัน ที่
16 พฤศจิกายน 2554 และเริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนี ยมน้ำเสียเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ในปี 2561
เทศบาลตำบลบางเสร่ จัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย ได้ 386,540 บาท
(3.7) การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ดำเนินโครงการ
ร่วมใจคืนความสดใสให้หาดบางเสร่ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับเยาวชนในท้องถิ่น เรื่อ งระบบ
บำบัดน้ำเสียชุมชน และโครงการชุมชนสัมพันธ์ร่วมกันจัดการน้ำเสีย (CSR)
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(3.8) ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการและแนวทางแก้ไข
ปัญ หา อุป สรรคในการดำเนินงานระบบ ประชาชนในพื้นที่ไม่มีความเข้าใจ
ขาดความร่วมมือร่วมใจ บางส่วนไม่ให้ความร่วมมือ บ้านเรื อนเก่าไม่ได้ต่อเชื่อมต่อท่อน้ำทิ้งลงท่อ
รวบรวมน้ำเสียของเทศบาล ระบบรวบรวมน้ำเสียยังไม่ครอบคลุมพื้นที่เขตการปกครองของเทศบาล
และ Flow Meter ชำรุดอ่านค่าไม่ได้
แนวทางแก้ไข ให้ มีการประชาสัมพันธ์ส ถานภาพและการดำเนินงานระบบ
บำบั ดน้ ำเสี ย กับ ประชาชนผ่ านประชาคมหมู่ บ้ าน ให้ พิ จารณาการออกระเบียบการเชื่ อมท่อจาก
บ้านเรือนเพื่อให้มีการนำน้ำเสียเข้าระบบเพิ่มมากขึ้น นำผลการศึกษาเดิมมาทบทวนเพื่อดำเนินการ
ขยายพื้นที่ในการรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบ และเปลี่ยนหัวอ่านของ Flow Meter ใหม่
(3.9) การนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ เทศบาลตำบลบางเสร่ มีการนำน้ำทิ้ง
กลับมาใช้ประโยชน์ในการรดน้ำต้นไม้ และล้างรถเก็บขนขยะ

2.11 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ธาริ นี บั ว ดิ ษ ฐ์ สยาม อรุ ณ ศรี ม รกต กั ม ปนาท ภั ก ดี กุ ล และพั ฒ น ทวี โ ภค (2553)
ทำการศึกษาการเปรีย บเทียบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบัดนํ้าเสี ยแบบ Oxidation
Pond และ Extended Aeration Activated Sludge ของมหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ศาลายา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดนํ้าเสียรวม
ของมหาวิท ยาลั ย มหิ ด ล ศาลายา โดยทำการเปรี ย บเที ย บ 2 ระบบ คื อ Oxidation Pond และ
Extended Aeration Activated Sludge ด้ ว ยวิธีการคำนวณตามแนวทางของกลไกการพั ฒ นาที่
สะอาด เที ย บกั บ วิ ธี ก ารคำนวณตามแนวทางของคาร์ บ อนฟุ ต พริ้ น ท์ ข ององค์ ก ร นอกจากนี้ ยั ง
ทำการศึกษาถึงศักยภาพในการเกิดก๊าซชีวภาพของนํ้าเสียดังกล่าว เพื่อคำนวณปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่จะสามารถลดลงได้เมื่อมีการประยุกต์ใช้ระบบก๊าซชีวภาพด้วย ซึ่งพบว่าระบบ Oxidation
Pond ก่อ ให้ เกิ ดการปลดปล่ อ ยก๊ าซเรือนกระจกมากกว่าระบบ Extended Aeration Activated
Sludge ในส่วนของการเปรียบเทียบวิธีการคำนวณพบว่าวิธีการตามแนวทางคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ
องค์กรซึ่งอ้างอิงตาม IPCC (2006) Guidelines ให้ผลการคำนวณปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่สูงกว่าวิธี
CDM เนื่องจากครอบคลุมการคำนวณการปลดปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ซึ่งมีศักยภาพที่ทำให้เกิด
ภาวะโลกร้ อ นสู ง สำหรั บ ผลการทดลองศั ก ยภาพในการเกิ ด ก๊ า ซชี ว ภาพซึ่ ง ถู ก ทดสอบด้ ว ย
Experimental Set CH4 นั้ นพบว่า ตัวอย่างนํ้าเสียในบ่อเติมอากาศปลดปล่อยก๊าซมีเทนมากที่สุด
ในขณะที่ นํ้ าเสี ย เข้าระบบบำบั ดเกิดก๊ าซปริม าณน้ อยที่ สุ ด เนื่ องจากระยะเวลาในการย่ อยสลาย
สารอินทรีย์ในนํ้าเสียสั้นกว่า
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พงษ์พันธ์ วิเศษแก้ว (2555) ศึกษาการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการจัดการ
น้ ำเสี ย จากโรงงานผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลเพื่อใช้ตรงในพื้นที่การเกษตร โดยมีการศึกษานี้
มีวัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ประเมิน การปลดปล่ อ ยก๊ าซเรือ นกระจกจากกิจ กรรมการจั ด การน้ ำเสี ยจาก
โรงงานผลิ ต เอทานอลจากกากน้ ำ ตาลเพื่ อ ใช้ โ ดยตรงในพื้ น ที่ ก ารเกษตร มี ข อบเขตการศึ ก ษา
ประกอบด้วย กระบวนการกักเก็บน้ำกากส่าเพื่อรอการขนส่ง กระบวนการขนส่ง และกระบวนการฉีด
พ่นน้ำกากส่าภายในแปลงเกษตร จากการศึกษาพบว่าอุณหภูมิมีผลต่อการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากกระบวนการกั ก เก็ บ น้ ำกากส่ าเพื่ อ รอการขนส่ ง โดยช่ ว งฤดู ร้ อ น (กลางเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ถึ ง
กลางเดื อ นพฤษภาคม) มี อุ ณ หภู มิ ภ ายในบ่ อ เก็ บ เฉลี่ ย 60 °C ซึ่ งสู งกว่า ช่ ว งฤดู ฝ น (กลางเดื อ น
พฤษภาคม ถึง กลางเดือนตุล าคม) และฤดูห นาว (กลางเดือนตุลาคม ถึง กลางเดือนกุมภาพั นธ์)
ที่มีค่าเฉลี่ย 50 °C โดยอัตราการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่สามารถตรวจวัดได้ แต่พบว่าเมื่อทำ
การวิเคราะห์ กระบวนการย่อยสลายน้ำกากส่าและตะกอนก้นบ่อแบบไม่ใช้อากาศ เพื่อศึกษาการ
ปลดปล่อยก๊าซมีเทน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ภายในขวดทดลองที่อุณหภูมิ 50 °C และ 60 °C
จากการศึกษา พบว่ามีอัตราการปลดปล่ อยก๊าซเรือนกระจกในช่วงฤดูฝน ฤดู ห นาว และ ฤดูร้อน
เท่ากับ 35.36 31.73 และ 23.21 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อฤดูกาล ตามลำดับ (รวมทั้งสิ้น 90.30
ตั น คาร์ บ อนไดออกไซด์ ต่ อ ปี ) สำหรับ กระบวนการขนส่ ง ได้ ป ระเมิ น ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ จ ากรายงาน
ปริมาณการขนส่งน้ำกากส่าจากจุดบริการไปยังสถานีขนถ่ายอ้อยทั้งสิ้น 20 จุด ที่มีระยะแตกต่างกัน
พบว่ามีอัตราการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เท่ากับ 1,782.80 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี และ มี
อัตราการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการฉีดพ่นน้ำกากส่าภายในแปลงเกษตร เท่ากับ
382.87 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี เมื่อรวบรวมอัตราการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามขอบเขต
การศึกษาทั้งหมด 3 ส่ว น พบว่าจะมีอัตรา 2,288.97 ตันคาร์บ อนไดออกไซด์ต่อปี คิดเป็น 7.17
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ต่อการจัดการน้ำกากส่า 1 ลูกบาศก์เมตร หรือ 57.3 กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อการผลิตเอทานอล 1 ลูกบาศก์เมตร
นีรชา ตรีเดช, อรทัย ชวาลภาฤทธ์ , และบัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย (2557) ได้ทำการประเมิน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้ออกซิเจนในอุตสาหกรรมที่มีความสกปรกสูง
กรณีศึกษาอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์ม โดยทำการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างระบบบำบัดน้ำเสีย
แบบบ่ อเปิ ดไร้ออกซิเจนกั บ ระบบบำบัดน้ำเสี ยแบบไร้ออกซิเจนที่มีระบบกักเก็บ ก๊าซชีวภาพเพื่ อ
นำไปใช้ประโยชน์ที่นิยมใช้สูงสุด และใช้วิธีการประเมินตามวิธีที่ได้รับการรับรองจาก CDM-Executive
Board ร่วมกับการใช้ค่าสัมประสิทธิ์ ต่าง ๆ จาก Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC) ผลการวิจัยพบว่า การเปลี่ยนระบบบำบัดจากระบบบำบัดแบบบ่อเปิดไร้ออกซิเจน มาใช้ระบบ
บำบัดแบบ UASB ที่มีการนำก๊าซชีวภาพมาผลิตไฟฟ้าสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเฉลี่ยต่อ
โรง 21, 250 tCO2eq โดยลดลงคิดเป็นร้อยละ 76.97 เมื่อเทียบกับกรณีฐานระบบบำบัดน้ำเสียแบบ
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บ่อเปิดไร้ออกซิเจน เป็นการลดก๊าซเรือนกระจกได้มากที่สุดและเหมาะสมกับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
ซึ่งปัจจัยหลักที่มีผลโดยตรงต่อปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำ
เสีย เนื่องจากระบบที่มีประสิทธิภาพสูง กว่าจะสามารถบำบัดสารอินทรีย์ในน้ำเสียให้กลายเป็นก๊าซ
มีเทนได้มากกว่าระบบที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าในขณะที่ระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้ออกซิเจนที่มีระบบ
กักเก็บก๊าซชีวภาพเพื่อนำไปใช้ประโยชน์นั้น ปัจจัยหลักที่มีผลโดยตรงต่อปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ได้ แก่ ประสิ ท ธิภ าพของระบบบำบั ด และระบบเก็บกั กก๊าซชีว ภาพ เนื่ องจาก ระบบที่ มี
ประสิทธิภาพการบำบัดสูงกว่าจะทำให้น้ำที่ผ่านการบำบัดมีปริมาณสารอินทรีย์ต่ำลง ทำให้การปล่อย
ก๊ าซมี เทนจากน้ ำที่ ผ่ านการบำบั ด แล้ ว มี ค่ าลดลงตามไปด้ ว ย รวมถึ งระบบกั ก เก็ บ ก๊ าซชี ว ภาพที่
ประสิทธิภาพสูง จะทำให้เกิดการรั่วไหลของก๊าซมีเทนลดลงเช่นกัน นอกจากนี้ การนำก๊าซชีวภาพที่
ได้จากการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงานไฟฟ้า และพลังงานความ
ร้อน เพื่ อทดแทนเชื้อเพลิ งฟอสซิล นั้ น นอกจากจะเป็น การพัฒ นาในด้านพลั งงานหมุน เวียนของ
ประเทศแล้ว ยังเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตพลังงานดังกล่าวได้อีกทางหนึ่งด้วย
ราชัน ธีระพิทยาตระกูล (2562) ได้ทำการศึกษาการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
ระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินปริมาณการปล่อย
ก๊ า ซเรื อ นกระจกจากระบบบบำบั ด น้ ำ เสี ย รวมชุ ม ชนของเทศบาลนครนครราชสี ม า และเพื่ อ
เปรียบเทียบปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชนของเทศบาลนคร
นครราชสีมา แต่ละชุด รวมทั้งเพื่อหาแนวทางการลดปริมาณการปลดปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน เป็นการศึกษาแบบย้อนหลังเป็นระยะเวลา 1 ปี ระหว่าง
1 ธันวาคม 2560 - 30 พฤศจิกายน 2561 โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการทดลอง
ร่วมกับการใช้โปรแกรม ECAM ตรวจวัดและประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ส ถิติเชิงพรรณนาแสดงจำนวนและร้อยละของการปล่ อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบั ด
น้ำเสี ยของเทศบาลนครนครราชสี มา ซึ่งผลการศึกษา พบว่า มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกรวมเฉลี่ ย
ประมาณ 6,611 ตันคาร์บ อนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือ 0.718 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อพิจารณาองค์ประกอบแต่ละส่ วน จะพบว่า ในส่ วนระบบรวบรวม
น้ำเสียมีปริมาณก๊าซเรือนกระจกรวมเฉลี่ยประมาณ 631.155 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
หรื อ 0.069 กิ โลกรั ม คาร์ บ อนไดออกไซด์ เที ย บเท่ า ต่อ ลู ก บาศก์เมตร คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 9.55 และ
ส่วนระบบบำบัดน้ำเสีย พบว่า ปริมาณก๊าซเรือนกระจกรวมเฉลี่ยประมาณ 622.551 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อปีหรือ 0.068 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ
9.42 และส่วนระบบระบายน้ำทิ้งและนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ใหม่พบว่า ปริมาณก๊าซเรือนกระจกรวมเฉลี่ย
ประมาณ 5,903.45 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีหรือ 1.602 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็ นร้อยละ 81.03 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบัด

113
น้ำเสียของเทศบาลนครนครราชสีมาทั้งหมด ก๊าซมีเทน ก๊าซไนตรัส ออกไซด์ และกากตะกอนมีส่วน
สำคัญต่อปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบัดน้ำเสียเนื่องจากมีค่าศักยภาพในการเกิด
ภาวะโลกร้อนสูง และเมื่อพิจารณาแหล่งปล่อยทางอ้อมจากระบบบำบัดน้ำเสีย พบว่าปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้ามากที่สุด จากระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครนครราชสีมา
รวมเฉลี่ ย ประมาณ 1,516.045 ตั น คาร์ บ อนไดออกไซด์ เที ย บเท่ า ต่ อ ปี หรื อ 0.165 กิ โ ลกรั ม
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 22.93 และเสนอแนะแนวทางการ
จัดการเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น โดยมุ่งเน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าของ
อุปกรณ์เครื่องจักรในระบบเป็นหลัก อีกทั้งการรณรงค์ส่งเสริมการใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อลดปริมาณ
น้ำเสียเข้าระบบด้วยการกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนเป็นแนวทางหนึ่งเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
รวิวรรณ รอดโพธิ์ (2558) ได้ทำการศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
สารอินทรีย์และการวัดปริมาตรของก๊าซเรือนกระจก ณ โรงบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครภูเก็ต จังหวัด
ภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดธาตุอาหารไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
สารอินทรีย์ของระบบคลองวนเวียน เทศบาลนครภูเก็ต ศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดไนโตรเจนโดย
จุลินทรีย์กลุ่มไนตริฟายอิง ที่อุณหภูมิต่าง ๆ และศึกษาปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากระบบ
บำบัดน้ำเสีย จากการศึกษาพบว่า ระบบบำบัดน้ำเสีย มีประสิทธิภาพกำจัดซีโอดี เอสซีโอดี บีโอดี
ที เคเอ็ น แอมโมเนี ย และที พี เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 91.32, 73.85, 93.79, 76.94, 36.76 และ77.85
ตามลำดับ ค่าคงที่ปฏิกิริยาอันดับหนึ่งการย่อยสลายสารอินทรีย์ของน้ำเสียก่อนและหลังบำบัดที่ 20
องศาเซลเซียสอยู่ในช่วง 0.04-0.25 และ 0.02-0.11 ต่อวัน ตามลำดับ ถังเติมอากาศมีโซนแอน็อกซิก
และแอโรบิก 1,030 และ 190 ตารางเมตรตามลำดับ พื้นที่ทั้งหมด 1,220 ตารางเมตรอัตรากำจัด
ไนโตรเจนโดยจุลินทรีย์กลุ่มไนตริฟายอิงที่อุ ณหภูมิ 10, 20 และ 30 องศาเซลเซียสคือ 0.15, 0.23
และ 0.41 มก.ไนโตรเจน/วัน -มก.เอ็มแอลวีเอสเอส ตามลำดับ สำหรับการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน โซนแอน็อกซิกเฉลี่ย 8.03x10-3, 89.75 และ 89.34 กิโลกรัมต่อ
น้ำเสียหนึ่งตัน ตามลำดับ โซนแอโรบิ กเฉลี่ย 0.93x10-3,88.56 และ 5.28 กิโลกรัมต่อน้ำเสียหนึ่งตัน
ตามลำดับ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าระบบบำบัดน้ำเสียกลางแบบคลองวนเวียนของเทศบาลนคร
ภูเก็ตเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และสารอินทรีย์สูง จนน้ำทิ้งที่ผ่าน
การบำบัดมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด
(อาคารประเภท ก) ช่วยลดมลพิษที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ แต่ในขณะเดียวกันการบำบัดน้ำเสียเอง
ก็เป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางเช่นกัน
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ญาณิ ศา ส่องประทีป และชลอ จารุสุทธิรักษ์ (2561) ได้ทำการศึกษาปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากระบบบําบั ดน้ำเสีย 7 แห่งของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงควบคุมคุณภาพน้ำ
รั ต นโกสิ น ทร์ สี่ พ ระยา ช่อ งนนทรี จตุ จั ก ร ดิ น แดง หนองแขม และทุ่ งครุ จากการศึ ก ษาพบว่ า
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมจากระบบบํา บัดน้ำเสียระหว่างปี พ.ศ. 2554-2558 มีค่าเฉลี่ย
เท่ ากั บ 75,227 ตั น คาร์ บ อนไดออกไซด์ เที ยบเท่ าต่ อ ปี หรือ 2.03 กิ โลกรัม คาร์บ อนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อลูกบาศก์เมตร เมื่อพิจารณาแหล่งปล่อยโดยตรงจากระบบ พบว่า ในปี 2558 มีปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดจากโรงควบคมคุณภาพน้ำดินแดง เท่ากับ 215,926 ตันคาร์บอน
ไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี หรือ 2.69 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
ร้อยละ 41 ของการปล่ อยก๊าซเรือ นกระจกจากระบบบํ า บั ดน้ ำเสี ย ของกรุงเทพมหานครทั้ งหมด
เมื่อพิจารณาแหล่งปล่อยทางอ้อมจากระบบ พบว่า ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้า
มากที่สุดจากโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง เท่ากับ 11,384 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
สมชาย ศรีอาวุธ (2544) ได้ทำการศึกษาการบริห ารจัดการระบบบำบัดน้ำเสี ยรวมของ
เทศบาลตำบลแสนสุ ข จั งหวัดชลบุ รี โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่ อทราบความคิ ดเห็ น เกี่ยวกับ การจ่าย
ค่าบริการบำบัดน้ำเสีย ตามอัตราที่องค์การจัดการน้ำเสียเสนอ เพื่อทราบความพึงพอใจการบริหาร
จัดการระบบบำบั ดน้ำเสียโดยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพน้ำที่บำบัดได้ และเพื่อทราบความคิดเห็ นอื่น ๆ
ทางด้านการจัดการน้ำเสียจากประชาชน พนักงานและผู้บริหารเทศบาล และนักท่องเที่ยวในพื้นที่
เทศบาลตำบลแสนสุข จาการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจ่ายค่าบริการบำบัดน้ำเสียตาม
อัตราที่เสนอ ประชาชนประเภทบ้านพักอาศัยส่วนใหญ่ ไม่ยินดีจ่ายตามอัตราที่เสนอ แต่ยินดีจ่ายใน
อัตราอื่นที่ต่ำกว่า ส่วนประชาชนประเภทประกอบการอุตสาหกรรมจำนวนครึ่งหนึ่ง ยินดีจ่ายตาม
อัตราที่เสนอ สำหรับความพึงพอใจคุณภาพน้ำที่บำบัดแล้ว ประชากรทั้ง 3 กลุ่ม มีความพึงพอใจใน
ระดั บ พอใจมากและเห็ น ว่าการดำเนิน การในปั จจุบั นดีอยู่แล้ ว และความคิดเห็ น อื่นทางด้านการ
จัดการน้ำเสียที่น่าสนใจ คือหน่วยงานที่ควรทำหน้าที่บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในท้องถิ่น กลุ่ม
พนักงาน และผู้บริห ารเทศบาลทั้งหมด เห็นว่าควรให้องค์การจัดการน้ำเสียเป็นผู้ดำเนินการ กลุ่ม
ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าควรเป็นหน้าที่ของเทศบาล และกลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เห็นว่าควรให้
หน่วยงานท้องถิ่นและองค์การจัดการน้ำเสียร่วมกันดำเนินการ
นลินี บุญเจษฎารักษ์ (2554) ศึกษาการจัดการน้ำเสียที่เหมาะสมขององค์การบริหารส่วน
ตำบลบางน้ำผึ้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาน้ําเสียชุมชนในปัจจุบันและแนวทางการ
จั ด การน้ํ า เสี ย ที่ เหมาะสมขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นตํ าบลบางน้ ำ ผึ้ ง อํ าเภอพระประแดง จั งหวั ด
สมุทรปราการ การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้นําชุมชน และ
ผู้ประกอบการในตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง และวิธีการสังเกตการณ์การบริหารจัดการและกลุ่มเป้าหมาย คือ
ประชาชนในชุมชน และทําการศึกษาข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทางกายภาพ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า
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การบริหารจัดการน้ำเสียให้ประสบผลสำเร็จ ได้มีการประสานความร่วมมือของคนในชุมชน หน่วยงาน
ภายนอก กลุ่มเยาวชน การจัดเก็บค่าธรรมเนียม และดำเนินโครงการติดตั้งบ่อดักไขมันตามจุดต่าง ๆ
ภายในบริเวณตลาดน้ำ เป็นการจัดการน้ำเสีย มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน
อารักษ์ ธาราพรรค์ และวัชรินทร์ ชาญศิลป์ (2561) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดการปัญ หาน้ ำเสี ยในชุมชนตรอกข้าวสาร เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร มี วัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษา 1) ระดับความรู้เกี่ยวกับการจัดการปัญหาน้ำเสีย, จิตสำนึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการปัญหาน้ำเสีย 2) เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ปัญหาน้ำเสีย จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน และ3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้
เกี่ยวกับการจัดการปัญหาน้ำเสียและการมีจิตสำนึกสาธารณะกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการปัญหาน้ำเสีย โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ในชุมชนตรอกข้าวสาร เขต
บางซื่อ กรุงเทพมหานคร จำนวน 355 คน พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการจัดการปัญหาน้าเสีย อยู่ในระดับ
มาก การมีจิตสำนึกสาธารณะของประชาชนอยู่ในระดับมาก และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จัดการปัญหาน้ำเสีย อยู่ในระดับน้อย นอกจากนี้ยังพบว่า ความรู้เกี่ยวกับการจัดการปัญหาน้ำเสียไม่มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหาน้ำเสีย ในขณะที่การมีจิต สำนึก
สาธารณะมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหาน้ำ
เสีย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติอย่างยิ่งที่ระดับ 0.01
อริ ยาภรณ์ ขุ น ปั กษี (2557) ศึกษาการจัด การน้ ำเสี ยชุ มชน กรณี ศึก ษาอำเภอบางเลน
จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพชุมชนต่อการจัดการคุณภาพน้ำของชุมชนโดย
ทำการศึกษา 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้ านใต้วัดศิล ามูล บ้านคลองสวิตชาติ และบ้ านคลองเหมื อง
เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบประเมินศักยภาพชุมชนต่อการจัดการคุณภาพน้ำ เพื่อพิจารณาศักยภาพชุมชน
4 ด้าน ได้แก่ ศักยภาพในเชิงความสำเร็จในการลดมลพิษทางน้ำ เชิงกระบวนการทำงาน เชิงการ
เรี ยนรู้ และเชิงความยั่ งยื น และการต่อยอดความสำเร็จ พบว่า ชุมชนแต่ล ะชุมชนได้มีการดำเนิ น
กิจ กรรมการลดมลพิ ษ ทางน้ ำในการจัดการคุณ ภาพน้ ำของแต่ ล ะชุ มชนขึ้น เพื่ อแก้ไขปัญ หาด้าน
ทรัพยากรน้ำภายในชุมชน จากการดำเนินกิจกรรมส่งผลให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการลดมลพิษทางน้ำทำ
ให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการลดมลพิษจากครัวเรือน ที่จะปลดปล่อยลงสู่แหล่งน้ำได้
และผลการศึกษามีประโยชน์ต่อการวางแผนและการแก้ไขปัญหาด้านการจัดการคุณภาพน้ำของชุมชน
ในเขตพื้นที่ในอำเภอบางเลนได้อย่างเหมาะสม

116
กัญญพร วณีสอน (2557) ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามลภาวะทางน้ำ
ของประชาชนในชุมชนบ้านท่าทุ่มและบ้านยางพระธาตุ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อ
ศึกษาและอธิบายกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านท่าทุ่มและบ้านยางพระธาตุ จังหวัดเชียงใหม่
2) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านท่าทุ่มและบ้านยาง
พระธาตุ จังหวัดเชียงใหม่ ในการแก้ไขปัญ หามลภาวะทางน้ำร่วมกัน 3) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์
ปัญ หาและอุป สรรคในกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านท่าทุ่มและบ้านยางพระธาตุ จังหวัด
เชียงใหม่ ในการแก้ไขปัญหามลภาวะทางน้ำร่วมกัน ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนบ้านท่าทุ่มและบ้านยางพระธาตุ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น ผู้นำชุมชนทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการมี บ ทบาทสำคั ญ ในการระดมการมี ส่ ว นร่ว มเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หามลพิ ษ ทางน้ ำที่ เกิด ขึ้น และ
ประชาชนทั้งสองชุมชนมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมสูงจึงทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชน และปัจจัยที่
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหามลภาวะทางน้ำร่วมกัน ได้แก่ ผู้นำ
ชุมชนที่เข้มแข็ง จิตสำนึกของประชาชนที่มีต่อทรัพยากรส่วนรวม การใช้วัฒนธรรมประเพณี ความ
เชื่อของชุมชนมาร่วมสร้างกิจกรรมเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน
จากการทบทวนวรรณงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทำให้ ทราบแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสี ย
กระบวนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและการจัดการน้ำเสีย รวมทั้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการดำเนินการศึกษาครั้งนี้

บทที่ 3
วิธีการศึกษา
การศึ ก ษา เรื่ อ งการประเมิ น การปล่ อ ยก๊ าซเรื อ นกระจกจากระบบบำบั ด น้ ำเสี ย ชุ ม ชน
ในจังหวัดชลบุรี ที่บริหารจัดการโดยองค์การจัดการน้ำเสีย ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลการบริหาร
จั ดการ และการปล่ อยก๊าซเรื อนกระจกจากระบบบำบั ดน้ ำเสี ย จำนวน 4 แห่ ง ในจังหวัดชลบุ รี
ที่บริหารจัดการโดยองค์การจัดการน้ำเสีย ได้แก่ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ โรงปรับปรุง
คุณภาพน้ำแสนสุขใต้ โรงปรับปรุ งคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา และสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำ
เทศบาลตำบลบางเสร่ จากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลต่อการบริหารจัดการ โดยใช้กรอบแนวคิด PSR
(Pressure-State-Response) และก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผลทางตรง คือ
ปริมาณน้ำเสียในการบำบั ดและผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากการบำบัด ผลทางอ้อมคือ ปริมาณ
ไฟฟ้าที่ใช้ในกระบวนการจัดการคุณภาพน้ำทั้งระบบบำบัดน้ำเสีย และสำนักงานรวมทั้งกิจกรรมที่เป็น
แหล่ งปล่ อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงอื่น ๆ ที่ พิจารณาเพิ่ มเติ ม เป็ นการศึกษาแบบย้อ นหลั งเป็ น
ระยะเวลา 2 ปี ระหว่าง ตุลาคม พ.ศ. 2559 - กันยายน พ.ศ. 2561 โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ด้วย
โปรแกรม ECAM (Energy Performance and Carbon Emissions Assessment and Monitoring Tool)
ร่ ว มกั บ วิ ธี ก ารคำนวณตาม 2006 IPCC Guidelines. (Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC), 2006) ในการประเมินผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนาแสดงจำนวนและร้ อยละของการปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจกจากระบบบำบั ด น้ ำเสี ย ซึ่ งมี
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการศึกษา ดังนี้
3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
3.2 ขั้นตอนการศึกษา
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
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3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
3.1.1 กรอบแนวคิดสำหรับการวิเคราะห์การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
ผู้วิจั ย จะใช้กรอบแนวคิด PSR (Pressure-State-Response) ซึ่งพั ฒนาขึ้นโดยองค์การเพื่ อ
ความร่ ว มมื อทางเศรษฐกิ จและการพั ฒ นา (Organization for Economic Co-operation and
Development, OECD) มีพื้นฐานมาจากแนวคิดเรื่องความเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน โดยมีการกำหนดตัวชี้วัด
3 ประเภท ได้ แก่ 1) แรงกดดั น (Pressure) ใช้ อธิบายกิ จกรรมต่ าง ๆ ของมนุ ษย์ที่ จะมี ผลกระทบต่ อ
สภาพแวดล้อม 2) สถานะภาพ (State) ใช้อธิบายสภาพหรือสถานะของสภาพแวดล้อมที่ต้องการการแก้ไข
หรื อปรั บปรุงให้ ดีขึ้น และ 3) การตอบสนอง (Response) ใช้ วัดระดับการตอบสนองของสั งคมที่ มีต่ อ
สถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิเคราะห์จากข้อมูลการดำเนินงานด้านการจัดการระบบ
บำบัดน้ำเสียจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประเด็นสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 6 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย (องค์การจัดการน้ำเสีย) และผู้บริหารหน่วยงานซึ่งเป็นเจ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดการวิเคราะห์การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
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3.1.2 กรอบแนวคิดสำหรับการวิเคราะห์การประเมินก๊าซเรือนกระจก
กรอบแนวคิดสำหรับ การวิเคราะห์การประเมินก๊าซเรือนกระจก ประกอบด้วย กรอบการ
ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบัดน้ำเสีย ทำให้ทราบปริมาณก๊าซเรือนกระจกของ
ระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อนำไปสู่แนวทางการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และแนวทางการ
ปรับ ปรุงระบบบำบั ดน้ ำเสี ย แบ่ งออกเป็นการปล่ อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Direct Emission)
ได้แก่ ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยตรงจากกิจกรรมทั้งระบบบำบัดน้ำเสีย และสำนักงานของระบบ
บำบัดน้ำเสีย เช่น กระบวนการบำบัดน้ำเสีย การระบายน้ำ/นำน้ำกกลับมาใช้ใหม่ ปริมาณน้ำเสียที่
เข้าระบบ ประเภทของระบบบำบัดน้ำเสีย วิธีการกำจัดกากตะกอนที่เกิดขึ้น กระบวนการนำก๊าซ
ชีวภาพหรือก๊าซมีเทนไปใช้ป ระโยชน์ คุณ ภาพน้ำเสียหลั งการบำบัดน้ำเสีย การใช้ Ethanol และ
Acetylene ในห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ห้ อ งน้ ำ (ระบบ Septic Tank) เป็ น ต้ น และการปล่ อ ยก๊ าซเรือ น
กระจกทางอ้อม (Energy Indirect Emission) ได้แก่ ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยอ้อมจากการใช้
พลังงานที่ถูกนำมาจากภายนอก เพื่อใช้งานภายในกิจกรรมของระบบบำบัดน้ำเสีย และสำนักงานของ
ระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น การใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย ปั๊มระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย การใช้ไฟฟ้า
อาคารสำนักงาน เป็นต้น รวมทั้งประเภทที่รายงานแยกเพิ่มเติม เป็นกิจกรรมที่เป็ นแหล่งปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทางตรงอื่น ๆ ที่ทำการรายงานแยกขององค์กร เนื่องจากเป็นก๊าซเรือนกระจกที่พิจารณา
เพิ่มเติม เช่น การรั่วไหลของสารทำความเย็นในระบบเครื่องปรับอากาศ (R-22) การรั่วไหลของสารทำ
ความเย็ นในตู้เย็น และตู้แช่ (R-22) การใช้น้ำประปา การใช้น้ำมันเชื้ อเพลิงสำหรับรถยนต์สำนักงาน
(Diesel, Gasohol 95, Gasohol 91) เป็นต้น โดยพื้นที่ศึกษาเป็นระบบำบัดน้ำเสียในจังหวัดชลบุรี
ที่ บ ริ ห ารจั ด การโดยองค์ ก ารจั ด การน้ ำ เสี ย 4 แห่ ง ได้ แ ก่ โรงปรับ ปรุงคุ ณ ภาพน้ ำแสนสุ ข เหนื อ
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขใต้ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา และสถานีปรับปรุง
คุณภาพน้ำเทศบาลตำบลบางเสร่
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ภาพที่ 3.2 กรอบแนวคิดสำหรับการวิเคราะห์การประเมินก๊าซเรือนกระจก

3.2 ขั้นตอนการศึกษา
การศึกษาเรื่องการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนในจังหวัด
ชลบุรี ที่บริหารจัดการโดยองค์การจัดการน้ำเสีย ผู้วิจัยแบ่งขั้นตอนการศึกษาออกเป็น 2 ส่วนหลัก
ได้แก่ การวิเคราะห์การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย และการวิเคราะห์ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยมีขั้นตอน ดังนี้
3.2.1 การวิเคราะห์การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
1) การกำหนดขอบเขตขององค์กร (Organization Boundaries) เพื่อระบุองค์กรที่
ใช้ในการวิเคราะห์ซึ่ง ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสียในจังหวัดชลบุรี ที่บริหารจัดการโดยองค์การจั ดการ
น้ำเสีย 4 แห่ง ได้แก่ โรงปรับ ปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ และโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขใต้
ของเทศบาลเมืองแสนสุข โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา และสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำ
เทศบาลตำบลบางเสร่
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2) กำหนดประเด็นสัมภาษณ์ เพื่อให้ทราบข้อมูลเชิงลึก ซึ่งมีประเด็นสัมภาษณ์ที่
สำคัญในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ เช่น การร้องเรียนเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย ความ
เพีย งพอของงบประมาณ มาตรการหรือแผนรองรับ สถานการณ์ ฉุกเฉิน การบำรุงรักษาซ่อมแซม
เครื่องจักร คุณ ภาพน้ ำทิ้งที่ผ่ านการบำบัด ปัจจัยที่มีผ ลต่อความสำเร็จในการบริห ารจัดการ และ
ปัญหาในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น
3) กำหนดกลุ่ มเป้าหมาย สำหรับกลุ่ มเป้าหมายในการสัม ภาษณ์ ทั้งหมด 6 คน
ได้แ ก่ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ดู แ ลระบบบำบั ด น้ ำเสี ย (องค์ ก ารจั ด การน้ ำเสี ย ) จำนวน 3 คน และผู้ บ ริห าร
หน่วยงานซึ่งเป็นเจ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (เทศบาล) จำนวน 3 คน
4) การวิเคราะห์การบริหารจัดการ ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิด PSR (Pressure-StateResponse) โดยมีการกำหนดตัวชี้วัด 3 ประเภท ได้แก่ 1) แรงกดดัน (Pressure) 2) สถานะภาพ
(State) และ 3) การตอบสนอง (Response) ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.2.2 การวิเคราะห์ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของระบบบำบัดน้ำเสีย
1) การกำหนดขอบเขตขององค์กร (Organization Boundaries)
1.1) ระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับการศึกษาในครั้งนี้ เป็นระบบบำบัดน้ำเสียใน
จังหวัดชลบุรีที่บริหารจัดการโดยองค์การจัดการน้ำเสีย 4 แห่ง ได้แก่ โรงปรับปรุงคุณ ภาพน้ำแสนสุข
เหนื อ และโรงปรับ ปรุงคุ ณ ภาพน้ ำแสนสุ ข ใต้ ของเทศบาลเมืองแสนสุ ข โรงปรับปรุงคุณ ภาพน้ ำ
เทศบาลเมืองศรีราชา และสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลบางเสร่
1.2) พื้นที่ครอบคลุม เป็นขอบเขตในการกำหนดเพื่อประเมินปริมาณก๊าซเรือน
กระจก ซึ่งครอบคลุม ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ/นำกลับมาใช้ใหม่
ปั๊มสูบน้ำ และอาคารสำนักงาน
2) การกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน (Operation Boundary)
เป็นการกำหนดขอบเขตการดำเนินงานที่สะท้อนถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ
แต่ละกิจกรรมของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยแบ่งออกเป็น
2.1) การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกทางตรงของระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย (Direct
Emission) ได้แก่ ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยตรงจากกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบ
ประเภทของระบบบำบัดน้ำเสีย วิธีการกำจัดกากตะกอนที่เกิดขึ้น กระบวนการนำก๊าซชีวภาพหรือ
ก๊าซมีเทนไปใช้ประโยชน์ คุณภาพน้ำเสียก่อนและหลังการบำบัด การใช้ Ethanol และ Acetylene ใน
ห้องปฏิบัติการ และการใช้ห้องน้ำ (ระบบ Septic Tank) เป็นต้น
2.2) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงานของระบบบำบัด
น้ำเสีย (Energy Indirect Emission) ได้แก่ ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยอ้อมจากการใช้พลังงานที่
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ถูกนำมาจากภายนอก เพื่อใช้งานภายในระบบบำบัดน้ำเสีย ประกอบด้วย การใช้ไฟฟ้าของระบบ
บำบัดน้ำเสีย ปั๊มระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย ไฟฟ้าในอาคารสำนักงาน เป็นต้น
2.3) ประเภทที่รายงานแยกเพิ่มเติม เป็นกิจกรรมที่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางตรงอื่น ๆ ที่ทำการรายงานแยกขององค์กร เนื่องจากเป็นก๊าซเรือนกระจกที่พิ จารณา
เพิ่มเติม เช่น การรั่วไหล ของสารทำความเย็นในระบบเครื่องปรับอากาศ (R-22) การรั่วไหลของสาร
ทำความเย็ น ในตู้ เย็ น และตู้ แ ช่ (R-22) การใช้ น้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ งสำหรั บ รถยนต์ ส ำนั ก งาน (Diesel,
Gasohol 95, Gasohol 91) และการใช้น้ำประปา เป็นต้น
3) การคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ผู้ศึ กษาทำการคำนวณการปล่ อยก๊าซเรือนกระจก ที่เกิดขึ้นภายในกระบวนการ
บำบัดน้ำเสีย และขอบเขตของสำนักงานที่ทำการของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
3.1) การกำหนดขั้นตอนการคำนวณ
ขั้นตอนการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประกอบด้วย การระบุ
แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก การคัดเลือกวิธีการคำนวณ การเก็บข้อมูลกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (Activity Data) การคั ดเลื อ กหรือ พั ฒ นาค่ าการปล่ อ ยก๊าซเรือ นกระจก (GHG Emission
Factors) และการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังภาพที่ 3.3
การระบุแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การคัดเลือกวิธีการคำนวณ
- โปรแกรม ECAM 2.2
- IPCC Guidelines 2006

การเก็บข้อมูลกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ภาพที่ 3.3 ขั้นตอนการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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3.2) การระบุแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ผู้ศึกษาระบุ แหล่ งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นโดยตรง และโดยอ้อม จาก
กิจกรรมต่าง ๆ โดย แยกบั นทึกตามแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก และระบุรายละเอียดของแหล่ ง
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ได้กำหนดประเภท ซึ่งสอดคล้องกับวิธีการคำนวณที่เลือกไว้
3.3) การคัดเลือกวิธีการคำนวณ
ผู้ศึกษาใช้วิธีการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้ ได้ผลลัพธ์
ออกมาถูกต้อง ไม่ขัดแย้งกัน สามารถคำนวณซ้ำได้ และช่วยลดความไม่แน่นอนอย่างสมเหตุสมผล
ครอบคลุมกิจกรรมการบำบัดน้ำเสีย ประกอบด้วย
(1) จากการประมวลผลโดยโปรแกรม ECAM 2.2
การหาปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกด้ ว ยวิ ธี ก ารประมวลผลโดย
โปรแกรม ได้แก่ การนำข้อมูลปั จจัยต่าง ๆ กรอกตามตารางแบบฟอร์มของโปรแกรม ECAM 2.2
(Energy Performance and Carbon Emissions Assessment and Monitoring Tool) ซึ่ ง เป็ น
เครื่องมือตรวจวัดและประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานและก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมีปัจจัยที่ใช้ในการ
คำนวณ เช่น ชนิดระบบบำบั ดน้ ำเสีย ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสี ยทั้งหมด (รวบรวม+
บำบัด+ระบาย) ปริมาณน้ำเสี ยที่บ ำบัด ปริมาณน้ำที่ระบายสู่แหล่งน้ำ ค่าเฉลี่ยปริมาณไนโตรเจน
ทั้งหมดในน้ำที่ผ่านการบำบัด ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าไฟฟ้า เป็นต้น
(2) จากการคำนวณ โดย IPCC Guidelines
การหาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยวิธีการคำนวณ ที่ไม่สามารถใช้
จากโปรแกรมประมวลผลได้ ประกอบด้ ว ยการทำสมการดุ ล มวล เช่ น การใช้ Ethanol ใน
ห้องปฏิบัติการ การคำนวณโดยใช้ข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กรคูณกับค่าการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก เช่น การใช้รถยนต์สำนักงานและการเช่ารถยนต์ (Diesel) แสดงผลให้อยู่ในรูปของ
มวล (ตันหรือกิโลกรัม) คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2 Equivalent) ตามสูตรดังนี้

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก = ข้อมูลกิจกรรม × ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
3.4) การเก็บข้อมูลกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
การใช้ข้อมูลกิจกรรมประกอบการคำนวณมีการเก็บข้อมูลกิจกรรมการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากหน่วยงานที่รับผิดชอบระบบบำบัดน้ำเสีย โดยใช้ข้อมูลจริงจากระบบบำบัดมากที่สุด
หากไม่ มี ก ารบั น ทึ ก ต้ อ งใช้ ข้ อ มู ล การประมาณค่ า หรื อ ตามที่ โ ปรแกรมใช้ เป็ น ค่ า ทั่ ว ไป โดยมี
แบบสอบถามข้อมูลที่ใช้ในการเก็บข้อมูลดังภาคผนวก ก
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้เครื่องมื่อเพื่อทำการศึกษา ดังนี้
3.3.1 โปรแกรม ECAM 2.2 (Energy Performance and Carbon Emissions Assessment
and Monitoring Tool)
โปรแกรม ECAM เป็ น โปรแกรมที่ ส ามารถเปิ ด ใช้ งานโดยที่ ไม่คิ ดค่ าใช้จ่ าย และสามารถ
เข้าถึงได้โดยบุคคลทั่วไป เครื่องมือนี้ถูกพัฒนาภายใต้การดำเนินงานของ โครงการลดการเปลี่ยนแปลง
สภาพภู มิ อ ากาศในระบบน้ ำ และน้ ำ เสี ย (Water and Wastewater Companies for Climate
Mitigation: WaCCliM) สามารถเข้ า ถึ ง ได้ ท างเว็ ป ไซต์ www.wacclim.org/ecam เป็ น เครื่ อ งมื อ
สำหรั บ ตรวจวั ด และประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งานและก๊ า ซเรื อ นกระจก โดยโครงการ
WaCCliM เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของแผนงานป้ อ งกั น การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศระดั บ สากล
(The International Climate Initiative: IKI) ที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากกระทรวงสิ่ ง แวดล้ อ ม
คุ้มครองธรรมชาติ การก่อสร้าง และความปลอดภัยทางปรมาณู สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMUB)
ตามมติแห่งรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งมีปัจจัยที่ใช้ในการคำนวณ ได้แก่ ชื่อระบบบำบัดน้ำเสีย
ที่ตั้ง จำนวนประชากรในพื้นที่ จำนวนประชากรที่อาศัยในพื้นที่ที่มีแนวท่อรวบรวมน้ำเสีย จำนวน
ประชากรที่ได้รับบริการ ชนิดระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียทั้งหมด การ
ใช้เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าภายในระบบ ปริมาณน้ำเสียที่บำบัด ปริมาณน้ำที่ระบายสู่แหล่งน้ำ ค่าเฉลี่ย
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในน้ำที่ผ่านการบำบัด ค่าไฟฟ้า การผลิตก๊าซชีวภาพ วิธีกำจัดกากตะกอน
ข้อมูลปริมาณกากตะกอน ข้อมูลการจัดการสิ่งปฏิกูล ปริมาณน้ำทิ้งที่นำกลับไปใช้ประโยชน์
3.3.2 คำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์
เป็ น การประเมิ น การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกสำหรั บ กิ จ กรรมอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วเนื่ อ งจาก
กระบวนการบำบั ด น้ ำเสี ย ซึ่ งอ้ างอิ งระเบี ย บวิธี ก ารประมาณการและค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารปล่ อ ย
ก๊ าซเรื อนกระจกตาม หลั กเกณฑ์ ของ IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories
(2006) โดยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ มีสูตรการคำนวณ ดังนี้
CO2 Emission = Activity data × Emission factor
Activity data
Emission factor

เป็นข้อมูลกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เป็นค่าคงที่ที่ใช้เปลี่ยน Activity data ให้เป็นค่าปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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สำหรับค่าศักยภาพในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP100) ของก๊าซบางชนิดตาม IPCC
Guidelines เช่ น CO2 มี ค่ า GWP เท่ า กั บ 1, CH4 มี ค่ า GWP เท่ า กั บ 25 และ N2O มี ค่ า GWP
เท่ากับ 298 (IPPC Climate Change, 2007 อ้างถึงใน วิสาขา ภู่จินดา, 2561) เป็นต้น

ภาพที่ 3.4 ตัวอย่างโปรแกรม ECAM 2.2 (Energy Performance & Carbon Emissions
Assessment & Monitoring Tool)
แหล่งที่มา: (WaCCliM, 2562).
3.3.3 คำถามการสัมภาษณ์
เพื่อให้การศึกษาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการศึกษาในการวิเคราะห์การดำเนินงานด้าน
การจัดการน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย จึงใช้แบบสัมภาษณ์สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ ดูแลระบบบำบัดหรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารหน่วยงานซึ่งเป็นเจ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ซึ่งลักษณะการสัมภาษณ์จะเป็นการสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ที่มีการกำหนด
คำถามเฉพาะเจาะจงและชัดเจน โดยมีตัวอย่างคำถาม เช่น มีการร้องเรียนเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย
หรือไม่และมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร ท่านคิดว่าปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการด้าน
น้ำเสียของเทศบาลคืออะไรบ้าง เป็นต้น ดังภาคผนวก ข
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3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.4.1 การวิเคราะห์การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
เป็นการนำข้อมูลการดำเนินงานด้านการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่น สำนั กงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี สำนักงานสิ่งแวดล้ อมภาคที่ 13
(ชลบุรี) และประเด็นสัมภาษณ์ จากกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (เทศบาล) และ
ผู้จั ดการระบบบำบั ดน้ ำเสี ย (องค์การจัดการน้ำเสีย) โดยมีประเด็นสั มภาษณ์ ที่ส ำคัญ ได้แก่ การ
ร้องเรียนเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย ความเพียงพอของงบประมาณ มาตรการหรือแผนงานรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน คุณภาพน้ ำที่ผ่านการบำบัด ปั จจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริห ารจัดการ
รวมทั้งปัญหาในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย แล้วนำมาวิเคราะห์ โดยใช้กรอบแนวคิด PSR
(Pressure-State-Response) ซึ่งมี ตัว ชี้วัด 3 ประเภท ได้ แก่ 1) แรงกดดั น (Pressure) ใช้อ ธิบ าย
สภาพพื้ น ที่ แ ละกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพน้ ำ และปั ญ หาน้ ำ เสี ย ในพื้ น ที่ ศึ ก ษา
2) สถานะภาพ (State) ใช้อธิบายสภาพหรือสถานการณ์น้ำเสียในพื้นที่ และการจัดการหรือความ
ต้องการในการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น และ 3) การตอบสนอง (Response) วัดการตอบสนองของสังคม
ที่มีต่อการจัดการน้ำเสียของเทศบาล และองค์การจั ดการน้ำเสียในพื้นที่ศึกษา นำไปสู่ข้อเสนอแนะ
ในการบริหารจัดการของระบบบำบัดน้ำเสีย
3.4.2 การประเมินก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
เป็นการประเมินโดยใช้โปรแกรม ECAM 2.2 โดยการนำปัจจัยที่ใช้ในการคำนวณ เช่น ชนิด
ระบบบำบั ดน้ ำเสี ย ปริ ม าณไฟฟ้ าที่ ใช้ ในระบบบำบั ด น้ ำเสี ยทั้ งหมด (รวบรวม+บำบั ด +ระบาย)
ปริมาณน้ำเสียที่บำบัด ปริมาณน้ำที่ระบายสู่แหล่งน้ำ ค่าเฉลี่ยปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในน้ำที่ผ่าน
การบำบัด ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ค่าไฟฟ้า เป็นต้น กรอกตามแบบฟอร์มที่โปรแกรมกำหนด สำหรับใช้ใน
การประเมินก๊าซเรือนกระจก
ตัวอย่างการคำนวณ การประเมินก๊าซเรือนกระจกเบื้องต้น
1) การตั้งค่าข้อมูลโดยเลื อกการประเมินน้ำเสี ย ประเทศที่ใช้เลื อกประเทศไทย
โปรแกรมจะตั้งค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมาตรฐานปริมาณการบริโภคโปรตีนต่อ
ประชากรของประเทศไทยให้ อั ต โนมั ติ รวมทั้ ง สามารถเลื อ กแหล่ ง อ้ า งอิ ง Global Warming
Potential ที่เหมาะสมได้
2) กรอกข้อมูลประชากร โดยกำหนดตัวอย่างให้จำนวนประชากรในพื้นที่ 5,000
คน จำนวนประชากรที่ อ าศั ย ในพื้ น ที่ ที่ มี แ นวท่ อ รวบรวมน้ ำเสี ย รองรับ 4,000 คน และจำนวน
ประชากรที่ได้รับบริการ 4,000 คน
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3) กรอกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าในระบบบำบัดน้ำเสีย 50,000 kWh ปริมาณน้ำ
เสี ย ที่ บ ำบั ด 15,000 m3 ปริ มาณน้ ำที่ ระบายสู่ แหล่ งน้ ำ 10,000 m3 ค่ าเฉลี่ ย ปริม าณไนโตรเจน
ทั้งหมด ในน้ำที่ผ่านการบำบัด 4 mg/L เลือกชนิดระบบบำบัดแบบตะกอนเร่ง และมีการกำจัดกาก
ตะกอนแบบฝังกลบ
4) โปรแกรมจะคำณวนการประเมิ น ก๊ า ซเรื อ นกระจกเบื้ อ งต้ น ได้ 54,391 kg
CO2eq โดยสามารถจำแนกการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามกระบวนการได้เป็น การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากการใช้พลังงานไฟฟ้าในระบบบำบัดน้ำเสียร้อยละ 58 น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดร้อยละ
22 การทิ้งกากตะกอนร้อยละ 11 และกระบวนการบำบัดร้อยละ 9 ดังภาพที่ 3.5 ซึ่งค่าที่ได้เป็นการ
ประเมิ น ก๊ าซเรื อ นกระจกเบื้ อ งต้ น เท่ า นั้ น หากต้ อ งการประเมิ น อย่ า งละเอี ย ดต้ อ งนำเข้ า ข้ อ มู ล
อื่น ๆ ได้แก่ ข้อมูลระบบการรวบรวมน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำ เสีย และระบบระบายน้ำ/นำกลับมาใช้
ใหม่อย่างละเอียด เพื่อให้สามารถประเมินประสิทธิภาพการรวบรวมน้ำเสีย การทำงานของเครื่อง
สูบน้ำ การจัดการกากตะกอน รวมทั้งจะทำให้ได้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่มีความละเอียดมากขึ้น
(54,391 kg CO2eq)

ภาพที่ 3.5 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการประเมินเบื้องต้น จำแนกตามกระบวนการ
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3.4.3 การประเมินก๊าซเรือนกระจกจากกิจอื่น ๆ
เป็ นการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมอื่น ๆ โดยอ้างอิงระเบียบวิธีการ
ประมาณการและค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามหลักเกณฑ์ของ IPCC Guidelines for
National Greenhouse Gas Inventories (2006) โดยการปล่ อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ
มีสูตรการคำนวณ ดังนี้

CO2 Emission = Activity data × Emission factor
Activity data เป็นข้อมูลกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
Emission factor เป็นค่าคงที่ที่ใช้เปลี่ยน Activity data ให้เป็นค่าปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ตัวอย่างการคำนวณ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้รถยนต์สำนักงานและการเช่ารถยนต์ของ
สำนักงาน (Diesel) ดังนี้
ข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (Diesel) หาได้จากใบเสร็จหรือบิลน้ำมัน
สูตร ปริมาณก๊าซเรือนกระจก = ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (Diesel) × ค่าแฟกเตอร์
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากน้ำมันเชื้อเพลิง (Diesel)
ข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (Diesel) จากรถสำนักงานในระยะเวลา 1 ปี เท่ากับ 7,047.04 ลิตร
การเผาไหม้ ข องน้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง (Diesel) จะได้ CO2, CH4 และ N2O ซึ่ งมี ค่ า แฟกเตอร์ เท่ า กั บ
2.69872, 0.00014 และ 0.00014 kg CO2eq/หน่วย ตามลำดับ โดยที่ CH4 และ N2O มีค่าศักยภาพ
ในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) 25 และ 298 เท่าของคาร์บอนไดออกไซด์ ตามลำดับ
1) จำนวนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เท่ากับ 7,047.04 x 2.69872/1000
= 19.0180 ton CO2eq
2) จำนวนการปล่อยก๊าซมีเทน เท่ากับ 7,047.04 x 0.00014 x 25/1000 = 0.0247 ton CO2eq
3) จำนวนการปล่อยก๊าซก๊าซไนตรัสออกไซด์ เท่ากับ 7,047.04 x 0.00014 x 298/1000
= 0.2940 ton CO2eq
สรุป จำนวนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการเผาไหม้ของน้ำมันเชื้อเพลิง (Diesel)
ของสำนักงานในระยะเวลา 1 ปี จึงมีค่าเท่ากับ 19.0180 + 0.0247 + 0.2940 = 19.3367 ton CO2eq
ทั้งนี้การคัดเลือกค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากมีการใช้ข้อมูลกิจกรรม
ประกอบการคำนวณ ผู้วิจัยจึงเลือกค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ทราบแหล่งที่มาเป็นที่
ยอมรับ จากองค์การบริหารการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รวบรวม
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และเผยแพร่ข้อมูล ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญ ที่น่าเชื่อถือได้มีความ เหมาะสม
กับแหล่งที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่ละแหล่ง เป็นค่าปัจจุบันในขณะที่ใช้คำนวณ และคำนึงถึงความ
ไม่แน่นอนในการคำนวณ เพื่อนำมาใช้คำนวณเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถู กต้อง ไม่ขัดแย้งกับการประยุกต์ใช้
บัญชีรายการปริมาณก๊าซเรือนกระจก
3.4.4 การวิเคราะห์ SWOT เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
เป็ น การรวบรวมข้ อ มู ล การดำเนิ น งานด้ า นการบริ ห ารจั ด การระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย และการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
ระบบบำบั ดน้ ำเสี ย ทั้ ง 4 แห่ ง ที่ บ ริห ารจัดการโดยองค์ การจัดการน้ ำเสี ย นำมาวิเคราะห์ จุดแข็ ง
จุ ด อ่ อ น โอกาส และอุ ป สรรค โดยใช้ SWOT Analysis และใช้ ห ลั ก การ 7S McKinsey ซึ่ ง เป็ น
เครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ปัจจัยภายในมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน โดยพิจารณาตัว
แปรที่มีความสำคัญ 7 ด้าน คือ กลยุทธ์ (Strategy) โครงสร้าง (Structure) ความรู้ความสามารถ
(Skill) ระบบในการดำเนินงาน (System) ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารงาน (Style)
บุคลากร (Staff) และค่านิยมร่วมกัน (Shared Values) และใช้ PESTEL Analysis เป็นเครื่องมือใน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกมาประยุกต์ใช้ เพื่อพิจารณาแนวโน้มด้านโอกาส และอุปสรรค
โดยพิจารณาตัวแปรที่มีความสำคัญ 6 ด้าน คือ ความมั่นคงทางการเมือง (Politic) สภาพเศรษฐกิจ
(Economic) สังคม (Social) เทคโนโลยี (Technology) สิ่งแวดล้อม (Environment) และกฎหมาย
(Legal) และข้อมูลที่ ได้จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยใช้ SWOT Analysis
ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในรูปแบบความสัมพันธ์โดยการจับคู่แบบแมทริกซ์
(TOWS Matrix) จะสามารถกำหนดกลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์ โดยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุด
แข็งกับโอกาสเพื่อรวมเป็นกลยุทธ์เชิงรุก จุดแข็งกับอุปสรรคเพื่อรวมเป็นกลยุทธ์เชิงป้องกัน จุดอ่อน
กับโอกาสเพื่อรวมตัวเป็นกลยุทธ์เชิงแก้ไข และจุดอ่อนกับอุปสรรคเพื่อรวมตัวเป็นกลยุทธ์เชิงรับ

บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษา เรื่องการประเมิน การปล่ อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบัดน้ ำเสี ยชุมชนใน
จังหวัดชลบุรี ที่บริหารจัดการโดยองค์การจัดการน้ำเสีย ผู้วิจัยแบ่งผลการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน คือ
การดำเนินงานด้านการจัดการน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินก๊าซ
เรือนกระจกจากระบบบำบัดน้ำเสีย และแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและแนวทางการ
ปรับปรุงระบบบำบั ดน้ำเสียในพื้น ที่จังหวัดชลบุรีที่บริห ารจัดการโดยองค์การจัดการน้ำเสี ย โดยมี
รายละเอียดผลการศึกษา ดังนี้
4.1 การดำเนินงานด้านการจัดการน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย
4.2 การประเมินก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทั้งหมดของระบบบำบัดน้ำเสีย
4.3 การวิเคราะห์การจัดการน้ำเสีย

4.1 การดำเนินงานด้านการจัดการน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย
ผู้วิจัยได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลจากเอกสารและผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ชุมชนทั้ง 4 แห่ง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) สำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี เป็นต้น และได้จัดทำคำถามการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลระบบบำบัดหรือผู้ที่ได้รับหมอบหมาย และผู้บริหารหน่วยงานซึ่งเป็นเจ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งลักษณะการสัมภาษณ์จะเป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ซึ่งเป็นการ
สัมภาษณ์ที่มีการกำหนดคำถามเฉพาะเจาะจงและชัดเจน มีผลการศึกษาดังนี้
4.1.1 ข้อมูลทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสีย
1) โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ
ตั้งอยู่เลขที่ 24 ถนนบางแสนสาย 4 เหนือ ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
ชลบุรี ชนิดระบบบำบัดน้ำเสียระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) แบบคลองวนเวียน (Oxidation
Ditch: OD) ความสามารถในการรองรับน้ำเสียได้ 14,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีปริมาณน้ำเข้าระบบ
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บำบั ด น้ ำเสี ย 10,000 ลู ก บาศก์ เมตรต่ อ วัน ดำเนิ น การบริห ารจั ด การโดยองค์ การจั ด การน้ ำเสี ย
มีจำนวนประชากรในพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุขบริเวณพื้นที่รับผิดชอบของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ
แสนสุ ข เหนื อ ประมาณ 24,597 คน โดยมี ป ระชากรที่ อ าศั ย อยู่ ในพื้ น ที่ แ นวท่ อ รวบรวมน้ ำ เสี ย
และรั บ บริ การการจั ดการน้ ำเสี ย ของระบบบบำบั ดน้ ำเสี ยประมาณ 22,138 คน (ข้ อมูล จากการ
สัมภาษณ์ของเทศบาลเมืองแสนสุข)

ภาพที่ 4.1 สำนักงานโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ
แหล่งที่มา: (องค์การจัดการน้ำเสีย, 2563).

ภาพที่ 4.2 ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ
แหล่งที่มา: องค์การจัดการน้ำเสีย, 2563.
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2) โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขใต้
ตั้งอยู่เลขที่ 59 ถนนเนตรดีซอย 5 ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ชนิดระบบบำบัดน้ำเสียระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) แบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch: OD)
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียได้ 9,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีปริมาณน้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
5,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ดำเนินการบริหารจัดการโดยองค์การจัดการน้ำเสีย มีจำนวนประชากรใน
พื้น ที่เทศบาลเมืองแสนสุขบริเวณพื้นที่รับผิดชอบของโรงปรับปรุงคุณ ภาพน้ำแสนสุ ขใต้ประมาณ
22,023 คน โดยมีประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แนวท่อรวบรวมน้ำเสีย และรับบริการการจัดการน้ำเสีย
ของระบบบบำบัดน้ำเสียประมาณ 19,821 คน (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของเทศบาลเมืองแสนสุข)

ภาพที่ 4.3 สำนักงานโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขใต้
แหล่งที่มา: องค์การจัดการน้ำเสีย, 2563.
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ภาพที่ 4.4 ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขใต้
แหล่งที่มา: องค์การจัดการน้ำเสีย, 2563.
3) โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา
ตั้งอยู่เลขที่ 92/1 ถนนศรีราชานคร 3 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ชนิดระบบบำบัดน้ำเสียระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) แบบคลองวนเวียน (Oxidation Ditch
: OD) ความสามารถในการรองรับน้ำเสียได้ 18,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีปริมาณน้ำเข้าระบบบำบัด
น้ำเสีย 10,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ดำเนินการบริหารจัดการโดยองค์การจัดการน้ำเสีย มีจำนวน
ประชากรในพื้ น ที่ เทศบาลเมื องศรีราชา 24,127 คน โดยมี ป ระชากรที่ อาศั ย อยู่ ในพื้ น ที่ แ นวท่ อ
รวบรวมน้ ำเสี ย และรับ บริ การการจัด การน้ ำเสี ยของระบบบบำบั ดน้ ำเสี ยประมาณ 11,592 คน
(ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของเทศบาลเมืองศรีราชา)

ภาพที่ 4.5 สำนักงานโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา
แหล่งที่มา: องค์การจัดการน้ำเสีย, 2563.
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ภาพที่ 4.6 ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา
แหล่งที่มา: องค์การจัดการน้ำเสีย, 2563.
4) สถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลบางเสร่
ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ถนนเลียบคลองชลประทาน ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
ชนิดระบบบำบัดน้ำเสียแบบสระเติมอากาศ (Aerated Lagoon : AL) ความสามารถในการรองรับน้ำ
เสียได้ 5,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีปริมาณน้ำเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 2,456 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ดำเนินการบริหารจัดการโดยองค์การจัดการน้ำเสีย มีจำนวนประชากรในพื้นที่เทศบาลตำบลบางเสร่
11,549 คน โดยมีประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แนวท่อรวบรวมน้ำเสีย และรับบริการการจัดการน้ำเสีย
ของระบบบบำบัดน้ำเสีย 7,497 คน (ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ของเทศบาลตำบลบางเสร่)

ภาพที่ 4.7 สำนักงานสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลบางเสร่
แหล่งที่มา: องค์การจัดการน้ำเสีย, 2563.
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ภาพที่ 4.8 ระบบบำบัดน้ำเสียของสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลบางเสร่
แหล่งที่มา: องค์การจัดการน้ำเสีย, 2563.
4.1.2 ข้อมูลด้านการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
1) โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ - แสนสุขใต้
โรงปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ ำ แสนสุ ข เหนื อ และโรงปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ ำ แสนสุ ข ใต้
ทั้ง 2 ระบบ เป็นของเทศบาลเมืองแสนสุข พบว่า การดำเนินงานที่ผ่านมามีปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบ
บำบัดน้ำเสียน้อยกว่าความสามารถในการรองรับน้ำเสีย (Capacity) ของระบบบำบัด (ปริมาณน้ำเสีย
ที่เข้าระบบแสนสุขเหนือประมาณ 10,353 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 73.95 ของระบบที่รับได้ และ
แสนสุขใต้ 5,523 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 61.37 ของระบบที่รับได้) และระบบท่อรวบรวมน้ำเสียไม่
มีการรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เทศบาลฯ และองค์การจัดการน้ำเสีย มีแผนงานในการซ่อมแซม
บำรุงรักษาเครื่องจักรเป็นประจำเป็นรายเดือน รายปี และราย 5 ปี รวมทั้งมีมาตรการหรือแผนการ
ดำเนินงานรองรับ สถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ไฟฟ้าดับ ปั๊มน้ำชำรุด เรียกว่า แผนสำรองการทำงานใน
ภาวะฉุกเฉิน (Business Continuity Planning: BCP) ที่ผ่านมายังไม่พบการร้องเรียนเกี่ยวกับระบบ
บำบัดน้ำเสียแต่อย่างใด ทั้งนี้ระบบบำบัดน้ำเสียได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีจากเทศบาลเมือง
แสนสุข เป็นประจำทุกปี ซึ่งองค์การจัดการน้ำเสียเห็นว่าควรมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่ มเติมเพื่อใช้
สำหรับการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
สำหรั บ คุ ณ ภาพน้ ำ ทิ้ ง ที่ ผ่ า นการบำบั ด พบว่ า เคยพบข้ อ มู ล ว่ า มี ค่ า เกิ น เกณฑ์
มาตรฐาน (ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม
ระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียบ้าง แต่พบได้
น้อยมาก ๆ โดยเมื่อพบแล้วเทศบาลฯ จะเร่งดำเนินการประสานกับองค์การจัดการน้ำเสีย เพื่อแก้ไข
ปัญหาพร้อมทั้งรายงานผู้บังคับบัญชา ให้รับทราบ อย่างไรก็ตามจากรายงานการติดตามประเมินผล
ประสิ ทธิภ าพระบบบำบั ดน้ ำเสียรวมชุมชนและระบบบำบั ดน้ำเสี ยแบบกลุ่มอาคารปีงบประมาณ
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2562 ของสำนั ก งานสิ่ ง แวดล้ อ มภาคที่ 13 (ชลบุ รี ) ที่ ร ายงานผลการตรวจวั ด คุ ณ ภาพน้ ำ ของ
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือและแสนสุขใต้ พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ดังตารางที่
2.15 และตารางที่ 2.16 ในส่วนของการจัดการกับตะกอนส่วนเกินในระบบบำบัดพบว่า ยังไม่มีการ
จัดการกับตะกอนส่วนเกินเนื่องจากมีตะกอนที่เกิดขึ้นน้อยและมีการเวียนตะกอนเข้าระบบตลอดเวลา
นอกจากนี้ยังมีการเก็บข้อมูลสถิติปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นประจำทุกเดือนเพื่อใช้ประกอบการบริหาร
จัดการและการจัดสรรงบประมาณ
การให้บริการระบบบำบัดน้ำเสีย สามารถให้บริการค่อนข้างครอบคลุมพื้นที่เทศบาลฯ
(ประมาณร้อยละ 90 ของพื้นที่เทศบาลฯ ทั้งหมด) ซึ่งเทศบาลฯ ยังไม่มีแผนในการขยายพื้นที่บริการ
แต่ อ ย่ า งใด ทั้ ง นี้ ปั ญ หาหลั ก ที่ พ บในการบริ ห ารจั ด การระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย คื อ บุ ค ลากรและ
งบประมาณ รวมทั้งเครื่องจักรมีสภาพชำรุดตามอายุการใช้งาน
จากการศึกษายังพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการด้านน้ำเสีย
ของเทศบาลฯ และองค์การจัดการน้ำเสีย มาจากประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือกับเทศบาลฯ และ
การดำเนินการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพของเทศบาลฯ และองค์การ
จัดการน้ำเสีย นอกจากนี้เทศบาลฯ มีการจัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการน้ำเสียให้กับเยาวชนและชุมชน การประชาสัมพันธ์ผ่านแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์
และประกาศเสียงตามสาย เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาศึกษา
ดูงาน 3-4 ครั้ง/ปี มีการให้ความรู้เรื่องการจัดการน้ำเสียต่อชุมชนและนักเรียน ปีละ 1 ครั้ง สำหรับ
การดำเนิ นการเก็บข้อมูลและรายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามมาตรา 80 แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ส่ งเสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ มแห่ งชาติ พ.ศ. 2535 ของเจ้ าของหรือ ผู้
ครอบครองแหล่ งกำเนิ ดมลพิ ษ จากสำนั กงานทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมจังหวัดชลบุ รี
ปี 2562 พบว่า เทศบาลเมืองแสนสุข ซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ (ระบบ
บำบัดน้ำเสียรวมชุมชน) มีการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและรายงาน และสรุปผลการทำงานของระบบ
บำบัดน้ำเสีย จัดส่งให้สำนักงานทรัพยากรฯ ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555
2) โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา
การดำเนิ น การด้านการบริห ารจัดการของโรงปรับปรุงคุณ ภาพน้ ำเทศบาลเมื อง
ศรีราชา โดยองค์การจัดการน้ำเสีย พบว่า การดำเนินงานที่ผ่านมามีปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัด
น้ำเสียน้อยกว่าความสามารถในการรองรับน้ำเสีย (Capacity) ของระบบบำบัด (ปริมาณน้ำเสีย ที่เข้า
ระบบประมาณ 9,779 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 54.33 ของระบบที่รับได้) และระบบท่อรวบรวมน้ำ
เสียไม่มีการรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ เทศบาลฯ และองค์การจัดการน้ำเสีย มีแผนงานในการ
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ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรเป็นประจำเป็นรายเดือน รายปี และราย 5 ปี รวมทั้งมีมาตรการหรือ
แผนการดำเนินงานรองรับ สถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น ไฟฟ้าดับ ปั๊มน้ำชำรุด เรียกว่า แผนสำรองการ
ทำงานในภาวะฉุ ก เฉิ น (Business Continuity Planning: BCP) ที่ ผ่ า นมายั งไม่ พ บการร้ อ งเรี ย น
เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียแต่อย่างใด ทั้งนี้ระบบบำบัดน้ำเสียได้รับจัดสรรงบประมาณจากเทศบาลฯ
สำหรับใช้ในการบริหารจัดการได้ตามเป้าหมาย
สำหรับคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด พบว่า มีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานการระบาย
น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด
มาตรฐานควบคุมระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการติดตาม
ประเมิ น ผลประสิ ท ธิภ าพระบบบำบั ด น้ ำเสี ยรวมชุม ชนและระบบบำบั ด น้ ำเสี ย แบบกลุ่ ม อาคาร
ปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ที่รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ
ของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชาพบว่า มีค่า อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ดังตารางที่ 2.18
ในส่วนของการจัดการกับตะกอนส่วนเกินในระบบใช้วิธีการขุดลอกตะกอนแล้วนำไปกำจัดด้วยวิธีการ
เทกองปีละ 1 ครั้ง มีตะกอนประมาณ 200 ลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ ยังมีการเก็บข้อมูลสถิติปริมาณ
การใช้ ไฟฟ้ าเป็ น ประจำทุ กเดื อ น เพื่ อใช้ ป ระกอบการบริห ารจั ดการและการจั ดสรรงบประมาณ
สำหรับ การให้บ ริการนั้ น พบว่า การให้บริการยังไม่ครอบคลุมทั้งพื้นที่เทศบาลฯ (พื้นที่รับบริการ
ประมาณร้อยละ 51.75 ของพื้ น ที่เทศบาลฯ ทั้งหมด) เนื่องจากพื้ นที่บ างส่ วนอยู่ต่ำกว่าแนวท่ อ
รวบรวมน้ ำ เสี ย ทั้ งนี้ ปั ญ หาหลั ก ที่ พ บในการบริ ห ารจั ด การระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย คื อ เทศบาลฯ
ไม่สามารถดำเนินการจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสียเพื่อนำเงินมาใช้ในการบริหารจัดการระบบได้ และมีขยะ
มูลฝอยปะปนมากับน้ำเสียปริมาณมากทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินระบบ รวมทั้งมีน้ำเค็มเข้าสู่ระบบ
บำบัดน้ำเสีย เนื่องจากที่ตั้งสถานีสูบน้ำ เสียอยู่ใกล้ทะเล จึงต้องรณรงค์เรื่องการทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ
และติดตั้งตะแกรงดักขยะในระบบบำบัดน้ำเสีย
จากการศึกษายังพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการด้านน้ำเสีย
ของเทศบาลฯ และองค์การจัดการน้ำเสีย มาจากประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือกับเทศบาลฯ และ
เทศบาลฯ มีงบประมาณที่เพียงพอต่อการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ำเสีย มีการประชาสัมพันธ์เรื่อง
การนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ใหม่ สำหรับการดำเนินการเก็บข้อมูลและรายงาน
สรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้ อมแห่ งชาติ พ.ศ. 2535 ของเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ จากสำนักงาน
ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมจังหวัดชลบุ รี ปี 2562 พบว่า เทศบาลเมืองศรีราชา ซึ่งเป็ น
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ (ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน) มีการดำเนินการจัดเก็ บ
ข้อมูลและรายงาน และสรุป ผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จัดส่ งให้ สำนักงานทรัพยากรฯ
ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล
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การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555
3) สถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลบางเสร่
การดำเนินการด้านการบริหารจัดการของสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลตำบล
บางเสร่ โดยองค์การจัดการน้ำเสีย พบว่า การดำเนินงานที่ผ่านมามีปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัด
น้ำเสียน้อยกว่าความสามารถในการรองรับน้ำเสีย (Capacity) ของระบบบำบัด (ปริมาณน้ำเสียที่เข้า
ระบบประมาณ 3,925 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 72.68 ของระบบที่รับได้) และระบบท่อรวบรวมน้ำ
เสี ย ไม่มีการรั่วไหลลงสู่แหล่ งน้ ำเทศบาลฯ และองค์การจัดการน้ำเสี ย มีแผนงานในการซ่อมแซม
บำรุงรักษาเครื่องจักรเป็นประจำทุกปี รวมทั้งมาตรการหรือแผนการดำเนิ นงานที่รองรับสถานการณ์
ฉุกเฉิน เช่น ไฟฟ้าดับ ปั๊มน้ำชำรุด โดยผู้ดูแลระบบมีแผนในการใช้ปั๊มน้ำสำรองจากสถานีสูบอื่น ๆ
ที่มีกำลังไฟฟ้าเท่ากันเพื่อทดแทนกรณีปั๊มน้ำชำรุด และระบบบำบัดน้ำเสียได้รับจัดสรรงบประมาณ
จากเทศบาลฯ สำหรับใช้ในการบริหารจัดการได้ตามเป้าหมาย ทั้ งนี้ที่ผ่านมา ยังไม่พบการร้องเรียน
เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียแต่อย่างใด แต่ข้อมูลจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดชลบุรี เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาน้ำเสียบริเวณพื้นที่ที่เป็นชุมชนนอกพื้นที่บริการ
ของระบบบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากการให้บริการของระบบบำบัดน้ำเสียยังไม่ครอบคลุมทั้งพื้นที่เทศบาลฯ
(พื้นที่รับบริการประมาณร้อยละ 51.75 ของพื้นที่เทศบาลฯ ทั้งหมด) และพื้นที่ต่อเนื่องจากชายหาด
ในพื้นที่เทศบาลตำบลบางเสร่ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน และเมืองพัทยา อย่างไรก็ตามเทศบาลฯ
มีแผนที่จะขยายพื้นที่บริการในอนาคต ให้ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลฯ ทั้งหมด
สำหรับคุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด พบว่า มีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานการระบาย
น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด
มาตรฐานควบคุมระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการติดตาม
ประเมิ น ผลประสิ ท ธิภ าพระบบบำบั ด น้ ำเสี ยรวมชุม ชนและระบบบำบั ด น้ ำเสี ย แบบกลุ่ ม อาคาร
ปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) ที่รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพ
น้ำของสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลบางเสร่ พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ดังตารางที่
2.20 ในส่วนของการจัดการกับตะกอนส่วนเกินในระบบ พบว่า ยังไม่มีการจัดการ เนื่องจากมีตะกอน
เกิดขึ้นน้ อย แต่มีการขุดลอกตะกอนในแนวท่อรวบรวมน้ำเสียเป็นประจำ นอกจากนี้ยังมีการเก็บ
ข้อมูลสถิติปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นประจำทุกเดือน เพื่อใช้ประกอบการบริหารจัดการและการจัดสรร
งบประมาณ ทั้งนี้ปัญหาหลักที่พบในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย คือ การชำรุดของเครื่อง
สูบน้ำที่เกิดจากการอุดตันของขยะมูลฝอย รวมทั้งระบบรวบรวมน้ำเสียยังไม่ครอบคลุมพื้นที่เขตการ
ปกครองของเทศบาลและบ้านเรือนเก่าไม่ได้ต่อเชื่อมต่อท่อน้ำ ทิ้งเพื่อรวบรวมน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด
ของเทศบาลฯ
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จากการศึกษายังพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการด้านน้ำเสีย
ของเทศบาลฯ และองค์การจัดการน้ำเสีย มาจากประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือกับเทศบาลฯ ทั้ง
ในเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการกับเทศบาลฯ และการจัดเก็บค่าบริการบําบัดน้ำเสีย มีการ
ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ดำเนินโครงการร่วมใจคืนความสดใสให้หาดบางเสร่
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับเยาวชนในท้องถิ่น เรื่องระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน และโครงการชุมชน
สัมพันธ์ร่วมกันจัดการน้ำเสีย สำหรับการดำเนินการเก็บข้อมูลและรายงานสรุปการทำงานของระบบ
บำบัดน้ ำเสีย ตามมาตรา 80 แห่งพระราช บัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 ของเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้ อมจังหวัดชลบุ รี ปี 2562 พบว่า เทศบาลตำบลบางเสร่ ซึ่งเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกำเนิดมลพิษ (ระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน) มีการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลและรายงาน และ
สรุ ป ผลการทำงานของระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย จั ด ส่ ง ให้ ส ำนั ก งานทรั พ ยากรฯ ตามที่ ก ำหนดไว้ ใน
กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลั กเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึก
รายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555
4.1.3 การวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิด Pressure-State-Response (PSR)
การวิเคราะห์การบริหารจัดการน้ำเสียชุมชนรวมในจังหวัดชลบุรี ที่บริหารจัดการโดยองค์การ
จัดการน้ำเสีย ตามกรอบแนวคิด Pressure-State-Response (PSR) ได้ดังนี้
1) ภาวะกดดัน หรือสถานการณ์ปัญหา (Pressure)
จังหวัดชลบุรี โดยเฉพาะพื้นที่ทำการศึกษา ได้แก่ เทศบาลเมืองแสนสุข อำเภอเมือง
ชลบุรี เทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา และเทศบาลตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ เป็นพื้นที่ที่อยู่
ติดชายทะเล มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายโดยเฉพาะแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีศักยภาพเพื่อ
การท่องเที่ยว และมีความสำคัญ ทางเศรษฐกิจ ด้านพาณิ ชยกรรม และอุตสาหกรรมของประเทศ
ดึงดูดประชาชนเข้ามาท่องเที่ยว ประกอบอาชีพ และอยู่อาศัย ทำให้มีความหนาแน่นของประชากรสูง
และปัญหาหนึ่งที่ตามมาก็คือปัญหาน้ำเสีย โดยน้ำเสียเกิดขึ้นของจังหวัดชลบุรี ประมาณ 230,316.75
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน แต่ถูกรวบรวมเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย คิดเป็นร้อยละ 69.83 ของปริมาณน้ำเสียที่
เกิดขึ้น ทั้ งหมด สำหรั บ พื้ น ที่ ศึกษาเทศบาลในพื้ นที่ จัดให้ มีระบบบำบัดน้ ำเสี ย แต่ ก็ยังไม่ส ามารถ
รวบรวมน้ำเสียจากบ้านเรือนและแหล่งกำเนิดน้ำเสียเข้าระบบบำบัดได้ทั้งหมด ดังนั้น ปริมาณน้ำเสีย
ที่ไม่ได้รับการบําบัดย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ ำธรรมชาติ เป็นสาเหตุที่ทำให้แหล่งน้ำมีคุณภาพ
เสื่อมโทรม
2) สถานการณ์ในปัจจุบัน (State)
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จากการประเมิ น คุ ณ ภาพน้ ำทะเลชายฝั่ ง เขตพื้ น ที่ จั งหวั ด ชลบุ รี ปี 2559 โดย
พิจารณาจากค่าคะแนน MWQI (Marine Water Quality Index) พบว่า คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งเขต
พื้นที่จังหวัดชลบุรี บริเวณอ่าวชลบุรี ศรีราชา (เกาะลอย) ท่าเรือแหลมฉบัง (ตอนท้าย) ท่าเรือสัตหีบ
มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมาก เนื่องจากมีน้ำเสียที่ไม่ได้รับการบำบัด หรือ
บำบัดไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไหลลงสู่ทะเล ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียในจังหวัดชลบุ รีส่วน
ใหญ่ อ ยู่ ภ ายใต้ การบริห ารจั ดการขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น มัก ประสบปั ญ หาอุ ป กรณ์ ห รือ
เครื่องจักรชำรุดเสียหาย ไม่มีงบประมาณในการบำรุงรักษา ทำให้คุณภาพน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว
ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือปัญหาการให้บริการบำบัดน้ำเสียที่ไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด จึงมีการ
ระบายน้ำเสีย ที่ไม่ผ่านการบำบัดลงสู่ท่อระบายน้ำและไหลออกสู่แหล่งน้ำโดยตรง ทำให้คุณภาพน้ำ
ในแหล่งน้ำเสื่อมโทรมลง สำหรับในพื้นที่ศึกษานั้นได้พิจารณาให้องค์การจัดการน้ำเสียเข้ามาบริหาร
จัดการ เนื่องจากมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการจัดการน้ำเสีย พบว่าระบบบำบัดน้ำเสียทั้ง
4 ระบบ สามารถดำเนินการบำบัดน้ำเสียได้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งมีการเก็บข้อมูลและ
รายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงาน
ของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังไม่พบปัญหาหรือข้อร้องเรียนระบบ
บำบัดน้ำเสียจากประชาชนแต่อย่างใด
3) การตอบสนอง หรือแนวทางการจัดการ (Response)
เนื่ อ งจากปั ญ หาหลั ก ของระบบบำบั ด น้ ำเสี ย ที่ ท ำการศึ ก ษาพบว่าปั ญ หาในเชิ ง
นโยบาย ได้แก่ พื้นที่ให้บริการยังไม่ครอบคลุมทั้งพื้นที่ปกครองของแต่ละเทศบาล มีเพียงเทศบาล
เมื อ งแสนสุ ข ที่ ร ะบบบำบั ด น้ ำ เสี ย ทั้ ง 2 ระบบ สามารถครอบคลุ ม พื้ น ที่ ได้ ป ระมาณร้อ ยละ 90
นอกจากนี้ปัญหาด้านงบประมาณซึ่งผู้ให้บริการระบบบำบัดน้ำเสียไม่สามารถเก็บค่าบริการน้ำเสียจาก
ประชาชนได้ จึงไม่มีงบประมาณมาใช้ในการบริหารจัดการโดยตรง แต่เป็นการจัดสรรงบประมาณ
สำหรับการพัฒนาด้านอื่น ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการ สำหรับปัญหาเชิงเทคนิค ได้แก่ เครื่องจั กรมี
สภาพชำรุดตามอายุการใช้งาน การปะปนของขยะมูลฝอยในน้ำเสียปริมาณมากทำให้เป็นอุปสรรคต่อ
การเดินระบบ รวมทั้งมีน้ำเค็มเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากที่ตั้งสถานีสูบน้ำเสียอยู่ใกล้ทะเล จึง
ต้องมีการแก้ไขปั ญ หา และวางแผนเพื่ อแก้ปัญ หาอย่างต่ อเนื่อง เช่น ซ่อมแซมและเปลี่ ยนแปลง
เครื่องจักรที่ชำรุด การรณรงค์เรื่องการทิ้งขยะลงแหล่งน้ำและติดตั้งตะแกรงดักขยะในระบบบำบัดน้ำ
เสียเพิ่มขึ้น ซ่อมบำรุงรักษาประตูกั้นน้ำเค็มให้ใช้งานได้ตลอดเวลา สูบน้ำเสียเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
ตามตารางน้ำขึ้นน้ำลงของระดับน้ำทะเล รวมทั้งแผนงานในการซ่อ มแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรเป็น
ประจำ และให้มีมาตรการหรือแผนการดำเนินงานที่รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อ
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ความสำเร็จในการบริหารจัดการด้านน้ำเสียของเทศบาลฯ และองค์การจัดการน้ำเสีย เป็นเพราะมี
การดำเนินการเชิงรุกในเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ การดำเนินโครงการ
ต่าง ๆ เพื่ อให้ ความรู้ และการมีส่ ว นร่ว มของประชาชนในกิ จกรรมต่ าง ๆ ด้านการจัด การน้ ำเสี ย
ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของเทศบาลฯ และองค์การจัดการน้ำเสียในการบริหาร
จัดการระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้นำองค์กรหรื อผู้บริหารองค์กรให้ความสำคัญใน
เรื่องการจัดการน้ำเสียโดยมีการจัดสรรงบประมาณสำหรับใช้ในการบริหารจัดการเป็นประจำทุกปี

4.2 การประเมินก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทั้งหมดของระบบบำบัดน้ำเสีย
การประเมินก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทั้งหมดของระบบบำบัดน้ำเสีย ประกอบด้วย การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยใช้โปรแกรม ECAM 2.2 ในการประเมิน และการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของสำนักงานของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยใช้วิธีการประเมินตาม
IPCC Guidelines ทั้ งนี้ ค่ าแฟกเตอร์ที่ ใช้ เป็ น ค่ าที่ มี ก ารรวบรวมและเผยแพร่โดยองค์ ก ารบริห าร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้
4.2.1 โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ
1) ก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ
จากการคำนวณหาปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบัดน้ำเสียด้วยโปรแกรม
ECAM Tool 2.2 พบว่าระบบบำบัดน้ำเสียของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือมีการปล่อยก๊าซ
เรื อ นกระจกกระบวนการบำบั ด น้ ำ เสี ย ในปี ง บประมาณ 2560 จำนวนทั้ ง สิ้ น 1 ,179,291.00
kg CO2 eq/ปี จาก 3 กระบวนการ ได้ แก่ กระบวนการรวบรวมน้ำเสีย มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
มากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 46.76 ของปริ ม าณก๊ าซเรื อ นกระจกที่ ป ล่ อ ยทั้ งหมด รองลงมา ได้ แ ก่
กระบวนการบำบัดน้ำเสีย และกระบวนการระบายน้ำเสีย/นำน้ำกลับมาใช้ใหม่ คิดเป็นร้อยละ 44.66
และร้อยละ 8.58 ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยทั้งหมด ตามลำดับ
สำหรั บ ปี งบประมาณ 2561 มี การปล่ อยก๊าซเรือนกระจกทั้งสิ้ น 1,082,352.00
kg CO2 eq/ปี โดยกระบวนการรวบรวมน้ำเสีย มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
48.02 ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ กระบวนการบำบัดน้ำเสีย และ
กระบวนการระบายน้ ำเสี ย /นำน้ ำกลั บ มาใช้ใหม่ คิด เป็น ร้อยละ 41.10 และร้อยละ 10.88 ของ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยทั้งหมด ตามลำดับ
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ค่าเฉลี่ ย ของการปล่ อยก๊าซเรือ นกระจกจากระบบบำบัด น้ำเสี ยของโรงปรับปรุง
คุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ ปีงบประมาณ 2560-2561 จำนวนทั้งสิ้น 1,130,821.50 kg CO2 eq/ปี โดย
กระบวนการรวบรวมน้ำเสีย มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 47.37 ของปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ กระบวนการบำบัดน้ำเสีย และกระบวนการระบาย
น้ำเสีย/นำน้ำกลับมาใช้ใหม่ คิดเป็นร้อยละ 42.95 และร้ อยละ 9.68 ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ปล่อยทั้งหมด ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 4.1 และภาพที่ 4.9

ตารางที่ 4.1 ก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ
ปีงบประมาณ 2560
รายการ

ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก
(kg CO2 eq/ปี)

1. กระบวนการรวบรวมน้ำเสีย

551,490.00

- ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจาก
การใช้ไฟฟ้าในระบบรวบรวม
น้ำเสีย

551,490.00

2. กระบวนการบำบัดน้ำเสีย

526,627.00

- ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจาก
การใช้ ไฟฟ้ า ของระบบบำบั ด
น้ำเสีย
- ป ริ ม า ณ ก๊ า ซ N2O จ า ก
กระบวนการ บำบัดทางชีวภาพ
3. กระบวนการระบายน้ำ/นำ
กลับมาใช้ใหม่
- ปริ ม าณก๊ า ซ N2O จากการ
ระบายน้ ำ ที่ ผ่ า นการบำบั ด สู่
แหล่งน้ำ
- ปริมาณก๊าซ CH4 จากน้ำเสีย
ที่ผ่านการบำบัด
รวม

ปีงบประมาณ 2561

ร้อยละ

ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก
(kg CO2 eq/ปี)

46.76

519,792.00

ร้อยละ

ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก
(kg CO2 eq/ปี)

ร้อยละ

48.02

535,641.00

47.37

519,792.00
44.66

444,835.00

เฉลี่ย

535,641.00
41.10

485,731.00

SCOPE

SCOPE II
42.95

503,226.00

421,433.00

462,329.50

SCOPE II

23,401.00

23,402.00

23,401.50

SCOPE I

101,174.00

8.58

117,725.00

10.88

109,449.50

9.68

34,538.00

51,315.00

42,926.50

SCOPE I

66,636.00

66,410.00

66,523.00

SCOPE I

1,179,291.00 100.00 1,082,352.00 100.00 1,130,821.50 100.00

หมายเหตุ: SCOPE I คือ ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง
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SCOPE II คือ ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากการใช้พลังงาน
SCOPE III ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมอื่น ๆ

ภาพที่ 4.9 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกเฉลี่ยจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ
ปีงบประมาณ 2560-2561
2) ก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของสำนักงานของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ
การคำนวณหาปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของสำนักงานของโรงปรับปรุง
คุณภาพน้ ำแสนสุขเหนือ เป็ นการคำนวณโดยใช้สมการการหาปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากข้อมูล
กิจกรรม (Activity Data) คูณกับค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) ตามหลักการของ
IPPC 2007 จาก 2 กิจกรรมหลั ก ได้แก่ การใช้ห้ องน้ำ/ส้ วม (Septic Tank) และการใช้น้ำประปา
(การใช้น้ำมันดีเซลไม่มีการบันทึกข้อมูลจึงไม่มีการคำนวณ) พบว่า ในปีงบประมาณ 2560 สำนักงาน
ของโรงปรั บปรุงคุณภาพน้ ำแสนสุ ขเหนือมีการปล่ อยก๊ าซเรือนกระจกจากกิ จกรรมของสำนั กงานฯ
จำนวนทั้งสิ้น 1,055.32 kg CO2 eq/ปี ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการใช้น้ำประปา (1,047.36 kg CO2 eq/ปี)
คิดเป็นร้อยละ 99.25
สำหรับในปีงบประมาณ 2561 สำนักงานของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือมี
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของสำนักงานฯ จำนวนทั้งสิ้น 1,037.68 kg CO2 eq/ปี ซึ่ง
ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้น้ำประปา (1,029.72 kg CO2 eq/ปี) คิดเป็นร้อยละ 99.23
ค่าเฉลี่ ย ของการปล่ อยก๊ าซเรือนกระจกจากจากกิ จ กรรมของสำนั กงานของโรง
ปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ ปีงบประมาณ 2560-2561 จำนวนทั้งสิ้น 1,046.50 kg CO2 eq/ปี
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ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการใช้น้ำประปา (1,038.54 kg CO2 eq/ปี) คิดเป็นร้อยละ 99.24 รายละเอียด
ดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 ก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของสำนักงานของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ
ปีงบประมาณ 2560
รายการ

ปีงบประมาณ 2561

เฉลี่ย

ปริมาณก๊าซ
ปริมาณก๊าซ
ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก ร้อยละ เรือนกระจก ร้อยละ เรือนกระจก ร้อยละ
(kg CO2 eq/ปี)
(kg CO2 eq/ปี)
(kg CO2eq/ปี)

1. การใช้ห้องน้ำ/ส้วม (septic tank)

7.96

- ปริมาณก๊าซ CH4 จากห้องน้ำ
(septic tank)

7.96

2. การใช้น้ำประปา

1,047.36

- ปริ ม าณก๊ า ซ CO2 จากการใช้
น้ำประปา

1,047.36

รวม

1,055.32

0.75

7.96

0.77

7.96
99.25

1,029.72

1,037.68

0.76

SCOPE I

99.24

SCOPE III

7.96
99.23

1,029.72
100.0

7.96

SCOPE

1,038.54
1,038.54

100.0

1,046.50

100.0

หมายเหตุ: SCOPE I คือ ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง
SCOPE II คือ ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากการใช้พลังงาน
SCOPE III ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมอื่น ๆ
3) ผลรวมของปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทั้งหมดของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ
จากผลการคำนวณปริ ม าณก๊ า ซเรื อ นกระจกจากระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย และจาก
กิจกรรมของสำนักงานฯ พบว่า ผลรวมของปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทั้งหมดของระบบ
บำบั ด น้ ำ เสี ย ของโรงปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ ำ แสนสุ ข เหนื อ ปี ง บประมาณ 2560 มี ก ารปล่ อ ย
ก๊ า ซเรื อ นกระจกทั้ งหมด 1,180,346.32 kg CO2 eq/ปี และปี ง บประมาณ 2561 มี ก ารปล่ อ ย
ก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 1,083,389.68 kg CO2 eq/ปี โดยมีค่าเฉลี่ย 1,131,868.00 kg CO2 eq/ปี
รายละเอียดดังตารางที่ 4.3
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ตารางที่ 4.3 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทั้งหมดของระบบบำบัดน้ำเสียของโรงปรับปรุง
คุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ ปีงบประมาณ 2560-2561
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
(kg CO2 eq/ปี)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ปีงบประมาณ 2560

ร้อยละ

ปีงบประมาณ 2561

ร้อยละ

เฉลีย่

ร้อยละ

1,179,291.00

99.91

1,082,352.00

99.90

1,130,821.50

99.91

2. จากกิจกรรมของสำนักงาน

1,055.32

0.09

1,037.68

0.10

1,046.50

0.09

รวม

1,180,346.32

100.00

1,083,389.68

1.จากระบบบำบัดน้ำเสีย

100.00 1,131,868.00 100.00

จากค่าเฉลี่ ยของผลรวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทั้ งหมดของระบบ
บำบัดน้ำเสียของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ เปรียบเทียบกับปริมาณน้ำเสียที่รวบรวมเข้า
ระบบบำบัดน้ำเสียเฉลี่ยในปีงบประมาณ 2560-2561 คิดเป็น 0.3127 kg CO2 eq/ลูกบาศก์เมตร
นอกจากนี้ยังพบปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากน้ำเสียที่ไม่ได้รับการรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
23,370 kg CO2 eq/ปี รายละเอียดดังภาพที่ 4.10
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ภาพที่ 4.10 ปริมาณก๊าซเรื อนกระจกเฉลี่ยจากกิจกรรมทั้งหมดของโรงปรับ ปรุงคุณ ภาพน้ำเสี ย
แสนสุขเหนือ ปีงบประมาณ 2560-2561
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4) ผลรวมของปริม าณก๊ า ซเรื อ นกระจกจากกิ จ กรรมทั้ งหมดของระบบบำบั ด
น้ ำ เสี ย ของโรงปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ ำ แสนสุ ข เหนื อ แบ่ ง ตามขอบเขต (Scope) ของกิ จ กรรม
ที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก
ปริ ม าณก๊ า ซเรื อ นกระจก โดยแบ่ งกิ จ กรรมที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ก๊ าซเรือ นกระจกเป็ น 3
ขอบเขต (Scope) ได้แก่ ขอบเขตที่ 1 (Scope I) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง ขอบเขตที่ 2
(Scope II) การปล่ อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้ อมจากการใช้ พ ลั งงาน และขอบเขตที่ 3 (Scope III)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมอื่น ๆ
จากผลการคำนวณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทั้งหมดของระบบบำบัดน้ำเสียของ
โรงปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพน้ ำแสนสุ ข เหนื อ พบว่ า ทั้ งปี งบประมาณ 2560 และปี งบประมาณ 2 561
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อม ขอบเขตที่ 2 (Scope II) มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 89.36 และร้อยละ 86.88 ของขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามลำดับ ซึ่งส่วน
ใหญ่ เป็ น การปล่ อ ยก๊ าซเรื อ นกระจกจากการใช้ ไฟฟ้ า ทั้ งจากกระบวนการรวบรวมน้ ำ เสี ย และ
กระบวนการบำบั ด น้ ำ เสี ย สำหรั บ การปล่ อ ยก๊ าซเรื อ นกระจกโดยตรง ขอบเขตที่ 1 (Scope I)
มีปริมาณก๊าซเรือนกระจก คิดเป็นร้อยละ 10.55 และร้อยละ 13.03 ของขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ตามลำดั บ โดยส่ ว นใหญ่ เกิ ด จากก๊ าซมี เทนจากน้ ำเสี ย ที่ ผ่ านการบำบั ด และก๊ าซไนตรัส
ออกไซด์จากการระบายน้ำที่ผ่านการบำบัดสู่แหล่งน้ำ
สำหรับค่าเฉลี่ยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทั้งหมดของระบบบำบัดน้ำเสียของโรง
ปรับ ปรุงคุณ ภาพน้ ำแสนสุ ขเหนื อ ปีงบประมาณ 2560-2561 พบว่า การปล่ อยก๊าซเรือนกระจก
โดยอ้ อ ม ขอบเขตที่ 2 (Scope II) มี ป ริ ม าณก๊ า ซเรื อ นกระจกมากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 88.17
ของขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้า
ทั้ งจากกระบวนการรวบบรวมน้ ำเสี ย (535,641 kg CO2 eq/ปี ) และกระบวนการบำบั ด น้ ำเสี ย
(462,330 kg CO2 eq/ปี ) สำหรั บ การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกโดยตรง ขอบเขตที่ 1 (Scope I)
มีปริมาณก๊าซเรือนกระจก คิดเป็นร้อยละ 11.74 ของขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยส่วน
ใหญ่เกิดจากก๊าซมีเทนจากน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด (66,523 kg CO2 eq/ปี) และก๊าซไนตรัสออกไซด์
จากการระบายน้ำที่ผ่านการบำบัดสู่แหล่งน้ำ (42,927 kg CO2 eq/ปี) รายละเอียดดังตารางที่ 4.4
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ตารางที่ 4.4 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทั้งหมดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบ่งตามขอบเขต
(Scope) ของกิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ
ปีงบประมาณ 2560
รายการ

ขอบเขตที่ 1 (Scope I) การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง
(Direct Emissions)
- ปริมาณก๊าซ N2O จากกระบวน
การบำบัดทางชีวภาพ
- ปริมาณก๊าซ N2O จากการระบาย
น้ำที่ผ่านการบำบัดสู่แหล่งน้ำ
- ปริมาณก๊าซ CH4 จากน้ำเสียที่
ผ่านการบำบัด
- ปริมาณก๊าซ CH4 จากห้ อ งน้ ำ
(septic tank)

ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก
(kg CO2 eq/ปี)
124,582.96

รวม

ร้อยละ

ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก
(kg CO2 eq/ปี)

10.55

141,134.96

เฉลี่ย

ร้อยละ

ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก
(kg CO2 eq/ปี)

ร้อยละ

13.03

132,858.96

11.74

23,401.00

23,402.00

23,402.00

34,538.00

51,315.00

42,927.00

66,636.00

66,410.00

66,523.00

7.96

7.96

7.96

ขอบเขตที่ 2 (Scope II) การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อม 1,054,716.00
(Energy Indirect Emissions)
- ป ริ ม า ณ ก า รใช้ ไฟ ฟ้ า จ า ก
กระบวนการรวบรวมน้ำเสีย
- ป ริ ม า ณ ก า รใช้ ไฟ ฟ้ า จ า ก
กระบวนการบำบัดน้ำเสีย
ขอบเขตที่ 3 (Scope III)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดย
อ้อมอื่น ๆ
- ปริมาณการใช้น้ำประปา

ปีงบประมาณ 2561

89.36

941,225.00

86.88

997,970.50

551,490.00

519,792.00

535,641.00

503,226.00

421,433.00

462,330.00

1,047.36

0.09

1,047.36
1,180,346.32 100.00

1,029.72

0.10

1,038.54

88.17

0.09

1,029.72

1,038.54

1,083,389.68

100.00 1,131,868.00 100.00
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4.2.2 โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขใต้
1) ก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขใต้
จากการคำนวณหาปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบัดน้ำเสียด้วยโปรแกรม
ECAM Tool 2.2 พบว่าระบบบำบัดน้ำเสียของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขใต้มีการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียในปีงบประมาณ 2560 จำนวนทั้งสิ้น 365,100.00 kg CO2 eq/ปี
จาก 3 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการบำบัดน้ำเสีย มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 69.95 ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ กระบวนการรวบรวมน้ำ
เสีย และกระบวนการระบายน้ำเสีย/นำน้ำกลับมาใช้ใหม่ คิดเป็นร้อยละ 16.67 และร้อยละ 13.38
ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยทั้งหมด ตามลำดับ
สำหรั บ ปี งบประมาณ 2561 มี ก ารปล่ อ ยก๊ าซเรือ นกระจกทั้ ง สิ้ น 371,002.00
kg CO2 eq/ปี โดยกระบวนการรวบรวมน้ำเสีย มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
46.18 ของปริม าณก๊ าซเรื อนกระจกที่ ป ล่ อยทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ กระบวนการบำบั ด น้ำเสี ย
และกระบวนการระบายน้ ำเสี ย /นำน้ ำกลั บ มาใช้ใหม่ คิด เป็ น ร้อ ยละ 37.33 และร้อ ยละ 16.49
ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยทั้งหมด ตามลำดับ
ค่าเฉลี่ ย ของการปล่ อยก๊าซเรือ นกระจกจากระบบบำบัด น้ำเสี ยของโรงปรับปรุง
คุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ ปีงบประมาณ 2560-2561 จำนวนทั้งสิ้น 368,051.00 kg CO2 eq/ปี โดย
กระบวนการบำบัดน้ำเสีย มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.51 ของปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกที่ป ล่ อ ยทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ กระบวนการรวบรวมน้ำเสี ย และกระบวนการ
ระบายน้ำเสีย/นำน้ำกลับมาใช้ใหม่ คิดเป็นร้อยละ 31.54 และร้อยละ 14.95 ของปริมาณก๊าซเรือน
กระจกที่ปล่อยทั้งหมด ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 4.5 และภาพที่ 4.11

150
ตารางที่ 4.5 ก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขใต้

ปีงบประมาณ 2560
รายการ

ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก
(kg CO2 eq/ปี)

1. กระบวนการรวบรวมน้ำเสีย

60,869

- ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจาก
การใช้ไฟฟ้าในระบบรวบรวม
น้ำเสีย

60,869

2. กระบวนการบำบัดน้ำเสีย

255,380

- ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจาก
การใช้ ไฟฟ้ า ของระบบบำบั ด
น้ำเสีย
- ป ริ ม า ณ ก๊ า ซ N2O จ า ก
กระบวนการ บำบัดทางชีวภาพ
3. กระบวนการระบายน้ำ/นำ
กลับมาใช้ใหม่
- ปริ ม าณก๊ า ซ N2O จากการ
ระบายน้ ำ ที่ ผ่ า นการบำบั ด สู่
แหล่งน้ำ
- ปริมาณก๊าซ CH4 จากน้ำเสีย
ที่ผ่านการบำบัด
รวม

ปีงบประมาณ 2561

ร้อยละ

ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก
(kg CO2 eq/ปี)

16.67

171,321.00

ร้อยละ

ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก
(kg CO2 eq/ปี)

ร้อยละ

46.18

116,095.00

31.54

171,321.00
69.95

138,500.00

เฉลี่ย

116,095.00
37.33

196,940.00

SCOPE

SCOPE II
53.51

234,427

117,547.00

175,987.00

SCOPE II

20,953

20,953.00

20,953.00

SCOPE I

48,851

13.38

61,181.00

16.49

55,016.00

14.95

13,712

27,956.00

20,834.00

SCOPE I

35,139

33,225.00

34,182.00

SCOPE I

365,100.00

100.00

371,002.00

100.00

368,051.00

100.00

หมายเหตุ: SCOPE I คือ ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง
SCOPE II คือ ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากการใช้พลังงาน
SCOPE III ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมอื่น ๆ
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ภาพที่ 4.11 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกเฉลี่ยจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขใต้
ปีงบประมาณ 2560-2561
2) ก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของสำนักงานของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขใต้
การคำนวณหาปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของสำนักงานของโรงปรับปรุง
คุณภาพน้ำแสนสุขใต้เป็นการคำนวณโดยใช้สมการการหาปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากข้อมูลกิจกรรม
(Activity Data) คูณ กับค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) ตามหลักการของ IPPC
2007 จาก 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การใช้ห้องน้ำ/ส้วม (Septic Tank) และการใช้น้ำประปา (การใช้
น้ำมันดีเซลไม่มีการบัน ทึกข้อมูลจึงไม่มีการคำนวณ) พบว่า ในปีงบประมาณ 2560 สำนักงานของ
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขใต้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของสำนักงานฯ จำนวน
ทั้ งสิ้ น 1,006.28 kg CO2 eq/ปี ซึ่ งส่ ว นใหญ่ เกิ ด จากการใช้ น้ ำ ประปา (998.32 kg CO2 eq/ปี )
คิดเป็นร้อยละ 99.21
สำหรับในปีงบประมาณ 2561 สำนักงานของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขใต้มีการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของสำนักงานฯ จำนวนทั้งสิ้น 660.14 kg CO2 eq/ปี ซึ่งส่วนใหญ่
เกิดจากการใช้น้ำประปา (652.18 kg CO2 eq/ปี) คิดเป็นร้อยละ 98.79
ค่าเฉลี่ ย ของการปล่ อยก๊ าซเรือนกระจกจากจากกิ จ กรรมของสำนั กงานของโรง
ปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขใต้ ปีงบประมาณ 2560-2561 จำนวนทั้งสิ้น 833.21 kg CO2 eq/ปี ซึ่ง
ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้น้ำประปา (825.25 kg CO2 eq/ปี) คิดเป็นร้อยละ 99.04 รายละเอียดดัง
ตารางที่ 4.6
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ตารางที่ 4.6 ก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของสำนักงานของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขใต้
ปีงบประมาณ 2560
รายการ

ปีงบประมาณ 2561

เฉลี่ย

ปริมาณก๊าซ
ปริมาณก๊าซ
ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก ร้อยละ เรือนกระจก ร้อยละ เรือนกระจก ร้อยละ
(kg CO2 eq/ปี)
(kg CO2 eq/ปี)
(kg CO2eq/ปี)

1. การใช้ห้องน้ำ/ส้วม (septic tank)

7.96

- ปริมาณก๊าซ CH4 จากห้องน้ำ
(septic tank)

7.96

2. การใช้น้ำประปา

998.32

- ปริ ม าณก๊ า ซ CO2 จากการใช้
น้ำประปา

998.32

รวม

1,006.28

0.79

7.96

1.21

7.96
99.21

652.18

660.14

0.96

SCOPE I

7.96
98.79

652.18
100.0

7.96

SCOPE

825.25

99.04 SCOPE III

825.25
100.0

833.21

100.0

หมายเหตุ: SCOPE I คือ ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง
SCOPE II คือ ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากการใช้พลังงาน
SCOPE III ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมอื่น ๆ
3) ผลรวมของปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทั้งหมดของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขใต้
จากผลการคำนวณปริ ม าณก๊ า ซเรื อ นกระจกจากระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย และจาก
กิจกรรมของสำนักงานฯ พบว่า ผลรวมของปริมาณปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทั้งหมดของ
ระบบบำบั ดน้ ำเสี ย ของโรงปรับ ปรุงคุณ ภาพน้ ำแสนสุ ขใต้ ปีงบประมาณ 2560 มี การปล่ อ ยก๊าซ
เรื อ นกระจกทั้ ง หมด 366,106.28 kg CO2 eq/ปี และปี ง บประมาณ 2561 มี ก ารปล่ อ ยก๊ า ซ
เรื อ นกระจกทั้ ง หมด 371,662.14 kg CO2 eq/ปี โดยมี ค่ า เฉลี่ ย 368,884.21 kg CO2 eq/ปี
รายละเอียดดังตารางที่ 4.7
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ตารางที่ 4.7 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทั้งหมดของระบบบำบัดน้ำเสียของโรงปรับปรุง
คุณภาพน้ำแสนสุขใต้ ปีงบประมาณ 2560-2561
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
(kg CO2 eq/ปี)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ปีงบประมาณ 2560

ร้อยละ

ปีงบประมาณ 2561

ร้อยละ

เฉลีย่

ร้อยละ

365,100.00

99.73

371,002.00

99.82

368,051.00

99.77

2. จากกิจกรรมของสำนักงาน

1,006.28

0.27

660.14

0.18

833.21

0.23

รวม

366,106.28

100.00

371,662.14

100.00

368,884.21

100.00

1.จากระบบบำบัดน้ำเสีย

จากค่าเฉลี่ ยของผลรวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทั้ งหมดของระบบ
บำบัดน้ำเสียของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขใต้ เปรียบเทียบกับปริมาณน้ำเสียที่รวบรวมเข้าระบบ
บำบั ด น้ ำ เสี ย เฉลี่ ย ในปี ง บประมาณ 2560-2561 คิ ด เป็ น 0.1869 kg CO2 eq/ลู ก บาศก์ เมตร
นอกจากนี้ยังพบปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากน้ำเสียที่ไม่ได้รับการรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
20,928 kg CO2 eq/ปี รายละเอียดดังภาพที่ 4.12
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ภาพที่ 4.12 ปริมาณก๊าซเรื อนกระจกเฉลี่ยจากกิจกรรมทั้งหมดของโรงปรับ ปรุงคุณ ภาพน้ำเสี ย
แสนสุขใต้ ปีงบประมาณ 2560-2561
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4) ผลรวมของปริม าณก๊ า ซเรื อ นกระจกจากกิ จ กรรมทั้ งหมดของระบบบำบั ด
น้ ำ เสี ย ของโรงปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ ำ แสนสุ ข ใต้ แบ่ ง ตามขอบเขต (Scope) ของกิ จ กรรม
ที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก
ปริ ม าณก๊ า ซเรื อ นกระจก โดยแบ่ งกิ จ กรรมที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ก๊ าซเรือ นกระจกเป็ น 3
ขอบเขต (Scope) ได้แก่ ขอบเขตที่ 1 (Scope I) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง ขอบเขตที่ 2
(Scope II) การปล่ อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้ อมจากการใช้ พ ลั งงาน และขอบเขตที่ 3 (Scope III)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมอื่น ๆ
จากผลการคำนวณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทั้งหมดของระบบบำบัดน้ำเสียของ
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขใต้ พบว่า ทั้งปีงบประมาณ 2560 และปีงบประมาณ 2561 การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อม ขอบเขตที่ 2 (Scope II) มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
80.66 และร้อยละ 77.72 ของขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามลำดับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าทั้งจากกระบวนการรวบรวมน้ำเสีย และกระบวนการบำบัดน้ำเสีย
สำหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง ขอบเขตที่ 1 (Scope I) มีปริมาณก๊าซเรือนกระจก คิดเป็น
ร้อยละ 22.10 และร้อยละ 20.60 ของขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่
เกิดจากก๊าซมีเทนจากน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด และก๊าซไนตรัสออกไซด์จากการระบายน้ ำที่ผ่านการ
บำบัดสู่แหล่งน้ำ และก๊าซไนตรัสออกไซด์จากกระบวนการบำบัดทางชีวภาพ
สำหรับค่าเฉลี่ยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทั้งหมดของระบบบำบัดน้ำเสียของโรง
ปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขใต้ ปีงบประมาณ 2560-2561 พบว่า การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อม
ขอบเขตที่ 2 (Scope II) มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79.18 ของขอบเขตการ
ปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เป็ น การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกจากการใช้ ไฟฟ้ า ทั้ ง จาก
กระบวนการบำบั ด น้ ำ เสี ย (175,987.00 kg CO2 eq/ปี ) และกระบวนการรวบรวมน้ ำ เสี ย
(116,095.00 kg CO2 eq/ปี) สำหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง ขอบเขตที่ 1 (Scope I) มี
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก คิดเป็นร้อยละ 20.60 ของขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยส่วนใหญ่
เกิดจากก๊าซมีเทนจากน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด (34,182.00 kg CO2 eq/ปี) และก๊าซไนตรัสออกไซด์
จากกระบวนการบำบัดทางชีวภาพ (20,953.00 kg CO2 eq/ปี) รายละเอียดดังตารางที่ 4.8
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ตารางที่ 4.8 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทั้งหมดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบ่งตามขอบเขต
(Scope) ของกิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขใต้
ปีงบประมาณ 2560
รายการ

ขอบเขตที่ 1 (Scope I) การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง
(Direct Emissions)
- ปริมาณก๊าซ N2O จากกระบวน
การบำบัดทางชีวภาพ
- ปริมาณก๊าซ N2O จากการระบาย
น้ำที่ผ่านการบำบัดสู่แหล่งน้ำ
- ปริมาณก๊าซ CH4 จากน้ำเสียที่
ผ่านการบำบัด
- ปริมาณก๊าซ CH4 จากห้ อ งน้ ำ
(septic tank)
ขอบเขตที่ 2 (Scope II) การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อม
(Energy Indirect Emissions)
- ป ริ ม า ณ ก า รใช้ ไฟ ฟ้ า จ า ก
กระบวนการรวบรวมน้ำเสีย
- ป ริ ม า ณ ก า รใช้ ไฟ ฟ้ า จ า ก
กระบวนการบำบัดน้ำเสีย
ขอบเขตที่ 3 (Scope III)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดย
อ้อมอื่น ๆ
- ปริมาณการใช้น้ำประปา
รวม

ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก
(kg CO2 eq/ปี)
69,811.96

ปีงบประมาณ 2561

ร้อยละ

ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก
(kg CO2 eq/ปี)

19.07

82,141.96

เฉลี่ย

ร้อยละ

ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก
(kg CO2 eq/ปี)

ร้อยละ

22.10

75,976.96

20.60

20,953.00

20,953.00

20,953.00

13,712.00

27,956.00

20,834.00

35,139.00

33,225.00

34,182.00

7.96

7.96

7.96

295,296.00

80.66

288,868.00

77.72

292,082.00

60,869.00

171,321.00

116,095.00

234,427.00

117,547.00

175,987.00

998.32

0.27

998.32
366,106.28

652.18

0.18

652.18
100.00

371,662.14

825.25

79.18

0.22

825.25
100.00

368,884.21

100.00
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4.2.3 โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา
1) ก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาล
เมืองศรีราชา
จากการคำนวณหาปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบัดน้ำเสียด้วยโปรแกรม
ECAM Tool 2.2 พบว่าระบบบำบัดน้ำเสียของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา มีการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกกระบวนการบำบัด น้ำเสียในปีงบประมาณ 2560 จำนวนทั้งสิ้น 238,947.00
kg CO2 eq/ปี จาก 3 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการบำบัดน้ำเสีย มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาก
ที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 56.47 ของปริ ม าณก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ ป ล่ อ ยทั้ ง หมด รองลงมา ได้ แ ก่
กระบวนการรวบรวมน้ ำเสี ย และกระบวนการระบายน้ำเสี ย/นำน้ำกลั บมาใช้ใหม่ คิดเป็นร้อยละ
29.99 และร้อยละ 23.55 ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยทั้งหมด ตามลำดับ
สำหรั บ ปี งบประมาณ 2561 มี ก ารปล่ อ ยก๊ าซเรือ นกระจกทั้ ง สิ้ น 497,201.00
kg CO2 eq/ปี โดยกระบวนการบำบัดน้ำเสีย มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ
55.01 ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ กระบวนการรวบรวมน้ำเสีย
และกระบวนการระบายน้ ำเสี ย /นำน้ ำกลั บ มาใช้ใหม่ คิด เป็ น ร้อ ยละ 28.49 และร้อ ยละ 16.51
ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยทั้งหมด ตามลำดับ
ค่าเฉลี่ ย ของการปล่ อยก๊าซเรือ นกระจกจากระบบบำบัด น้ำเสี ยของโรงปรับปรุง
คุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา ปีงบประมาณ 2560-2561 จำนวนทั้งสิ้น 368,074.00 kg CO2 eq/ปี
โดยกระบวนการบำบั ด น้ ำเสี ย มี การปล่ อยก๊าซเรือ นกระจกมากที่ สุ ดคิ ดเป็ น ร้อ ยละ 55.48 ของ
ปริ ม าณก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ ป ล่ อ ยทั้ ง หมด รองลงมา ได้ แ ก่ กระบวนการรวบรวมน้ ำ เสี ย และ
กระบวนการระบายน้ ำเสี ย /นำน้ ำกลั บ มาใช้ใหม่ คิด เป็น ร้อยละ 28.97 และร้อยละ 15.55 ของ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยทั้งหมด ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 4.9 และภาพที่ 4.13
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ตารางที่ 4.9 ก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา

ปีงบประมาณ 2560
รายการ

ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก
(kg CO2 eq/ปี)

1. กระบวนการรวบรวมน้ำเสีย

71,652.00

- ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจาก
การใช้ไฟฟ้าในระบบรวบรวม
น้ำเสีย

71,652.00

2. กระบวนการบำบัดน้ำเสีย

134,922.00

- ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจาก
การใช้ ไฟฟ้ า ของระบบบำบั ด
น้ำเสีย
- ป ริ ม า ณ ก๊ า ซ N2O จ า ก
กระบวนการ บำบัดทางชีวภาพ
3. กระบวนการระบายน้ำ/นำ
กลับมาใช้ใหม่
- ปริ ม าณก๊ า ซ N2O จากการ
ระบายน้ ำ ที่ ผ่ า นการบำบั ด สู่
แหล่งน้ำ
- ปริมาณก๊าซ CH4 จากน้ำเสีย
ที่ผ่านการบำบัด
รวม

ปีงบประมาณ 2561

ร้อยละ

ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก
(kg CO2 eq/ปี)

29.99

141,628.00

ร้อยละ

ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก
(kg CO2 eq/ปี)

ร้อยละ

28.49

106,640.00

28.97

141,628.00
56.47

273,493.00

เฉลี่ย

106,640.00
55.01

204,207.50

SCOPE

SCOPE II
55.48

122,668.00

261,239.00

191,953.50

SCOPE II

12,254.00

12,254.00

12,254.00

SCOPE I

32,373.00

13.55

82,080.00

16.51

57,226.50

15.55

8,517.00

28,095.00

18,306.00

SCOPE I

23,856.00

53,985.00

38,920.50

SCOPE I

238,947.00

100.00

497,201.00

100.00

368,074.00

100.00

หมายเหตุ : SCOPE I คือ ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง
SCOPE II คือ ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากการใช้พลังงาน
SCOPE III ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมอื่น ๆ
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ภาพที่ 4.13 ปริม าณก๊ าซเรื อนกระจกเฉลี่ ยจากระบบบำบั ด น้ ำเสี ย ของโรงปรับ ปรุงคุณ ภาพน้ ำ
เทศบาลเมืองศรีราชา ปีงบประมาณ 2560-2561
2) ก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของสำนักงานของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาล
เมืองศรีราชา
การคำนวณหาปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของสำนักงานของโรงปรับปรุง
คุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา เป็นการคำนวณโดยใช้สมการการหาปริมาณก๊าซเรือนกระจกจาก
ข้ อ มู ล กิ จ กรรม (Activity Data) คู ณ กั บ ค่ า การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก (Emission Factor) ตาม
หลักการของ IPPC 2007 จาก 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การใช้ห้องน้ำ/ส้วม (Septic Tank) และการใช้
น้ำประปา (การใช้น้ำมันดีเซลไม่มีการคำนวณเนื่องจากบางหน่วยงานไม่มีการบันทึกข้อมูล) พบว่า
ในปี งบประมาณ 2560 สำนั กงานของโรงปรับปรุงคุณ ภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา มีการปล่ อย
ก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของสำนักงานฯ จำนวนทั้งสิ้น 119.88 kg CO2 eq/ปี ซึ่งส่วนใหญ่เกิด
จากการใช้น้ำประปา (110.59 kg CO2 eq/ปี) คิดเป็นร้อยละ 92.25
สำหรับในปีงบประมาณ 2561 สำนักงานของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมือง
ศรี ร าชา มี ก ารปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกจากกิ จ กรรมของสำนั ก งานฯ จำนวนทั้ ง สิ้ น 179.59
kg CO2 eq/ปี ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการใช้น้ำประปา (170.30 kg CO2 eq/ปี) คิดเป็นร้อยละ 94.83
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ค่าเฉลี่ ย ของการปล่ อยก๊ าซเรือนกระจกจากจากกิ จ กรรมของสำนั กงานของโรง
ปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพน้ ำ เทศบาลเมื อ งศรี ร าชา ปี งบประมาณ 2560-2561 จำนวนทั้ ง สิ้ น 149.74
kg CO2 eq/ปี ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการใช้น้ำประปา (140.45 kg CO2 eq/ปี) คิดเป็นร้อยละ 93.80
รายละเอียดดังตารางที่ 4.10
ตารางที่ 4.10 ก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของสำนักงานของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาล
เมืองศรีราชา
ปีงบประมาณ 2560
รายการ

ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก
(kg CO2 eq/ปี)

1. การใช้ห้องน้ำ/ส้วม (septic tank)

9.29

- ปริมาณก๊าซ CH4 จากห้องน้ำ
(septic tank)

9.29

2. การใช้น้ำประปา

110.59

- ปริ ม าณก๊ า ซ CO2 จากการใช้
น้ำประปา

110.59

รวม

119.88

ปีงบประมาณ 2561

ร้อยละ

ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก
(kg CO2 eq/ปี)

7.75

9.29

ร้อยละ

ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก
(kg CO2eq/ปี)

ร้อยละ

5.17

9.29

6.20

SCOPE I

93.80

SCOPE III

9.29
92.25

170.30

179.59

SCOPE

9.29
94.83

170.30
100.00

เฉลี่ย

140.45
140.45

100.00

149.74

100.00

หมายเหตุ : SCOPE I คือ ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง
SCOPE II คือ ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากการใช้พลังงาน
SCOPE III ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมอื่น ๆ
3) ผลรวมของปริม าณก๊ า ซเรื อ นกระจกจากกิ จ กรรมทั้ งหมดของระบบบำบั ด
น้ำเสียของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา
จากผลการคำนวณปริ ม าณก๊ า ซเรื อ นกระจกจากระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย และจาก
กิจกรรมของสำนักงานฯ พบว่า ผลรวมของปริมาณปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทั้งหมดของ
ระบบบำบัดน้ำเสียของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา ปีงบประมาณ 2560 มีการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 239,066.88 kg CO2 eq/ปี และปีงบประมาณ 2561 มีการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทั้งหมด 497,380.59 kg CO2 eq/ปี โดยมีค่าเฉลี่ย 368,223.74 kg CO2 eq/ปี รายละเอียด
ดังตารางที่ 4.11
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ตารางที่ 4.11 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทั้งหมดของระบบบำบัดน้ำเสียของโรงปรับปรุง
คุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา ปีงบประมาณ 2560-2561
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
(kg CO2 eq/ปี)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ปีงบประมาณ 2560

ร้อยละ

ปีงบประมาณ 2561

ร้อยละ

เฉลีย่

ร้อยละ

238,947.00

99.95

497,201.00

99.96

368,074.00

99.96

2. จากกิจกรรมของสำนักงาน

119.88

0.05

179.59

0.04

149.74

0.04

รวม

239,066.88

100.00

497,380.59

100.00

368,223.74

100.00

1.จากระบบบำบัดน้ำเสีย

จากค่าเฉลี่ ยของผลรวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทั้ งหมดของระบบ
บำบั ดน้ ำเสี ย ของโรงปรับ ปรุงคุณ ภาพน้ำเทศบาลเมื องศรีราชา เปรียบเทียบกับ ปริมาณน้ำเสี ยที่
รวบรวมเข้าระบบบำบั ด น้ ำเสี ย เฉลี่ ยในปี งบประมาณ 2560-2561 คิด เป็น 0.1747 kg CO2 eq/
ลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ยังพบปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากน้ำเสียที่ไม่ได้รับการรวบรวมเข้าสู่ระบบ
บำบัดน้ำเสีย 119,113 kg CO2 eq/ปี รายละเอียดดังภาพที่ 4.14
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ภาพที่ 4.14 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกเฉลี่ยจากกิจกรรมทั้งหมดของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเสี ย
เทศบาลเมืองศรีราชา ปีงบประมาณ 2560-2561
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4) ผลรวมของปริม าณก๊ า ซเรื อ นกระจกจากกิ จ กรรมทั้ งหมดของระบบบำบั ด
น้ำเสีย ของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา แบ่งตามขอบเขต (Scope) ของกิจกรรมที่
ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก
ปริ ม าณก๊ า ซเรื อ นกระจก โดยแบ่ งกิ จ กรรมที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ก๊ าซเรือ นกระจกเป็ น 3
ขอบเขต (Scope) ได้แก่ ขอบเขตที่ 1 (Scope I) การปล่ อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง ขอบเขตที่ 2
(Scope II) การปล่ อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้ อมจากการใช้ พ ลั งงาน และขอบเขตที่ 3 (Scope III)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมอื่น ๆ
จากผลการคำนวณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทั้งหมดของระบบบำบัดน้ำเสียของ
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา พบว่า ทั้งปีงบประมาณ 2560 และปีงบประมาณ 2561
การปล่ อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อม ขอบเขตที่ 2 (Scope II) มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกมากที่สุ ด
คิดเป็นร้อยละ 81.28 และร้อยละ 81.00 ของขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามลำดับ ซึ่งส่วน
ใหญ่ เป็ น การปล่ อ ยก๊ าซเรื อ นกระจกจากการใช้ ไฟฟ้ า ทั้ งจากกระบวนการรวบรวมน้ ำ เสี ย และ
กระบวนการบำบั ด น้ ำ เสี ย สำหรั บ การปล่ อ ยก๊ าซเรื อ นกระจกโดยตรง ขอบเขตที่ 1 (Scope I)
มีปริมาณก๊าซเรือนกระจก คิดเป็นร้อยละ 18.67 และร้อยละ 18.97 ของขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก ตามลำดั บ โดยส่ ว นใหญ่ เกิ ด จากก๊ าซมี เทนจากน้ ำเสี ย ที่ ผ่ านการบำบั ด และก๊ าซไนตรัส
ออกไซด์ จากการระบายน้ำที่ผ่านการบำบัดสู่แหล่งน้ำ
สำหรับค่าเฉลี่ ยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทั้งหมดของระบบบำบัดน้ำเสียของ
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา ปีงบประมาณ 2560-2561 พบว่า การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกโดยอ้อม ขอบเขตที่ 2 (Scope II) มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81.09
ของขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้า
ทั้ ง จากกระบวนการบำบั ด น้ ำ เสี ย (191,954 kg CO2 eq/ปี ) และกระบวนการรวบรวมน้ ำ เสี ย
(106,640 kg CO2 eq/ปี ) สำหรั บ การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกโดยตรง ขอบเขตที่ 1 (Scope I)
มี ป ริ ม าณก๊ า ซเรื อ นกระจก คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 18.87 ของขอบเขตการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
โดยส่ ว นใหญ่ เกิ ด จากก๊ า ซมี เทนจากน้ ำ เสี ย ที่ ผ่ า นการบำบั ด (38,920.50 kg CO2 eq/ปี ) และ
ก๊ า ซไนตรั ส ออกไซด์ จ ากการระบายน้ ำ ที่ ผ่ า นการบำบั ด สู่ แ หล่ ง น้ ำ (18 ,306 kg CO2 eq/ปี )
รายละเอียดดังตารางที่ 4.12
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ตารางที่ 4.12 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทั้งหมดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบ่งตามขอบเขต
(Scope) ของกิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาล
เมืองศรีราชา
ปีงบประมาณ 2560
รายการ

ข อ บ เข ต ที่ 1 (Scope I)
การป ล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
โดยตรง (Direct Emissions)
- ปริมาณก๊าซ N2O จากกระบวน
การบำบัดทางชีวภาพ
- ปริมาณก๊าซ N2O จากการระบาย
น้ำที่ผ่านการบำบัดสู่แหล่งน้ำ
- ปริมาณก๊าซ CH4 จากน้ำเสียที่
ผ่านการบำบัด
- ปริมาณก๊าซ CH4 จากห้ อ งน้ ำ
(septic tank)
ขอบเขตที่ 2 (Scope II) การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อม
(Energy Indirect Emissions)
- ป ริ ม า ณ ก า รใช้ ไฟ ฟ้ า จ า ก
กระบวนการรวบรวมน้ำเสีย
- ป ริ ม า ณ ก า รใช้ ไฟ ฟ้ า จ า ก
กระบวนการบำบัดน้ำเสีย
ขอบเขตที่ 3 (Scope III)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดย
อ้อมอื่น ๆ
- ปริมาณการใช้น้ำประปา
รวม

ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก
(kg CO2 eq/ปี)
44,636.29

ปีงบประมาณ 2561

ร้อยละ

ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก
(kg CO2 eq/ปี)

18.67

94,343.29

เฉลี่ย

ร้อยละ

ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก
(kg CO2 eq/ปี)

ร้อยละ

18.97

69,489.79

18.87

12,254.00

12,254.00

12,254.00

8,517.00

28,095.00

18,306.00

23,856.00

53,985.00

38,920.50

9.29

9.29

9.29

194,320.00

81.28

402,867.00

81.00

298,593.50

71,652

141,628

106,640

122,668

261,239

191,954

110.59

0.05

110.59
239,066.88

170.30

0.03

170.30
100.00

497,380.59

140.45

81.09

0.04

140.45
100.00

368,223.74

100.00
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4.2.4 สถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลบางเสร่
1) ก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบัดน้ำเสียของสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาล
ตำบลบางเสร่
จากการคำนวณหาปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบัดน้ำเสียด้วยโปรแกรม
ECAM Tool 2.2 พบว่าระบบบำบัดน้ำเสียของสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลบางเสร่ มีการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกกระบวนการบำบัดน้ำเสียในปีงบประมาณ 2560 จำนวนทั้งสิ้น 95,933.00
kg CO2 eq/ปี จาก 3 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการระบายน้ำเสี ย/นำน้ำกลับมาใช้ใหม่ มีการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.06 ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยทั้งหมด
รองลงมา ได้แก่ กระบวนการรวบรวมน้ำเสีย และกระบวนการบำบัดน้ำเสีย คิดเป็นร้อยละ 31.25
และร้อยละ 27.69 ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยทั้งหมด ตามลำดับ
สำหรั บ ปี งบประมาณ 2561 มี ก ารปล่ อ ยก๊ าซเรือ นกระจกทั้ ง สิ้ น 112,489.00
kg CO2 eq/ปี โดยกระบวนการรวบรวมน้ำเสีย มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ
40.60 ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ กระบวนการระบายน้ำเสีย/
นำน้ ำ กลั บ มาใช้ ใหม่ และกระบวนการบำบั ด น้ ำเสี ย คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 39.42 และร้ อ ยละ 19.99
ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยทั้งหมด ตามลำดับ
ค่าเฉลี่ยของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบัดน้ำ เสียของสถานีปรับปรุง
คุณภาพน้ำเทศบาลตำบลบางเสร่ ปีงบประมาณ 2560-2561 จำนวนทั้งสิ้น 104,211.00 kg CO2 eq/ปี
โดยกระบวนการระบายน้ำเสีย/นำน้ำกลับมาใช้ใหม่ มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 40.18 ของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ กระบวนการรวบรวมน้ำเสีย
และกระบวนการบำบัดน้ำเสีย คิดเป็นร้อยละ 36.29 และร้อยละ 23.53 ของปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ที่ปล่อยทั้งหมด ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 4.13 และภาพที่ 4.15

166
ตารางที่ 4.13 ก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบัดน้ำเสียของสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลบางเสร่
ปีงบประมาณ 2560
รายการ

ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก
(kg CO2 eq/ปี)

1. กระบวนการรวบรวมน้ำเสีย

29,980.00

- ปริ ม าณก๊ า ซเรื อ นกระจก
จากการใช้ ไ ฟ ฟ้ า ในระบ บ
รวบรวมน้ำเสีย

29,980.00

2. กระบวนการบำบัดน้ำเสีย

26,561.00

- ปริ ม าณก๊ า ซเรื อ นกระจก
จากการใช้ ไฟฟ้ า ของระบบ
บำบัดน้ำเสีย
- ป ริ ม า ณ ก๊ า ซ N2O จ า ก
กระบวนการ บำบัดทางชีวภาพ
- ป ริ ม าณ ก๊ าซ CH4 จ า ก
กระบวนการบำบัด
3. กระบวนการระบายน้ ำ /
นำกลับมาใช้ใหม่
- ปริมาณก๊า ซ N2O จากการ
ระบายน้ ำ ที่ ผ่า นการบำบั ดสู่
แหล่งน้ำ
- ปริ ม าณก๊ า ซ CH4 จากน้ ำ
เสียที่ผ่านการบำบัด
รวม

ปีงบประมาณ 2561

ร้อยละ

ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก
(kg CO2 eq/ปี)

31.25

45,665.00

ร้อยละ

ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก
(kg CO2 eq/ปี)

ร้อยละ

40.60

37,822.50

36.29

45,665.00
27.69

22,481.00

เฉลี่ย

37,822.50
19.99

24,521.00

SCOPE

SCOPE II
23.53

33,462.00

29,508.00

31,485.00

SCOPE II

7,925.00

7,925.00

7,925.00

SCOPE I

-14,826.00

-14,952.00

-14,889.00

39,392.00

41.06

44,343.00

39.42

41,867.50

40.18

7,250.00

14,794.00

11,022.00

SCOPE I

32,142.00

29,549.00

30,845.50

SCOPE I

95,933.00

100.00

112,489.00

100.00

104,211.00

100.00

หมายเหตุ: SCOPE I คือ ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง
SCOPE II คือ ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากการใช้พลังงาน
SCOPE III ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมอื่น ๆ
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ภาพที่ 4.15 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกเฉลี่ยจากระบบบำบัดน้ำเสียของสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำ
เทศบาลตำบลบางเสร่ ปีงบประมาณ 2560-2561
2) ก๊ าซเรื อ นกระจกจากกิจ กรรมของสำนั ก งานของสถานี ป รับ ปรุงคุ ณ ภาพน้ ำ
เทศบาลตำบลบางเสร่
การคำนวณหาปริม าณก๊ า ซเรื อ นกระจกจากกิ จ กรรมของสำนั ก งานของสถานี
ปรับ ปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลบางเสร่ เป็นการคำนวณโดยใช้สมการการหาปริมาณก๊าซเรือน
กระจกจากข้อมูลกิจกรรม (Activity Data) คูณกับค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor)
ตามหลักการของ IPPC 2007 จาก 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ การใช้ห้องน้ำ/ส้วม (septic tank) และการ
ใช้น้ำประปา (การใช้น้ำมันดีเซลไม่มีการคำนวณเนื่องจากบางหน่วยงานไม่มีการบันทึกข้อมูล) พบว่า
ในปีงบประมาณ 2560 สำนักงานของสถานี ปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลบางเสร่ มีการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของสำนักงานฯ จำนวนทั้งสิ้น 89.09 kg CO2 eq/ปี ซึ่งส่วนใหญ่เกิด
จากการใช้น้ำประปา (82.45 kg CO2 eq/ปี) คิดเป็นร้อยละ 92.55
สำหรับในปีงบประมาณ 2561 สถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลบางเสร่ มี
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของสำนักงานฯ จำนวนทั้งสิ้น 70.32 kg CO2 eq/ปี ซึ่งส่วน
ใหญ่เกิดจากการใช้น้ำประปา (90.56 kg CO2 eq/ปี) คิดเป็นร้อยละ 90.56
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ค่าเฉลี่ยของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากจากกิจกรรมของสำนักงานของสถานี
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ ำ เทศบาลตำบลบางเสร่ ปี ง บประมาณ 2560-2561 จำนวนทั้ ง สิ้ น 79.71
kg CO2 eq/ปี ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการใช้น้ำประปา (91.67 kg CO2 eq/ปี) คิดเป็นร้อยละ 91.67
รายละเอียดดังตารางที่ 4.14
ตารางที่ 4.14 ก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของสำนักงานของสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาล
ตำบลบางเสร่
ปีงบประมาณ 2560
รายการ

ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก
(kg CO2 eq/ปี)

1. การใช้ห้องน้ำ/ส้วม (septic tank)

6.64

- ปริมาณก๊าซ CH4 จากห้องน้ำ
(septic tank)

6.64

2. การใช้น้ำประปา

82.45

- ปริ ม าณก๊ า ซ CO2 จากการใช้
น้ำประปา

82.45

รวม

89.09

ปีงบประมาณ 2561

ร้อยละ

ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก
(kg CO2 eq/ปี)

7.45

6.64

ร้อยละ

ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก
(kg CO2eq/ปี)

ร้อยละ

9.44

6.64

8.33

SCOPE I

91.67

SCOPE III

6.64
92.55

63.68

70.32

SCOPE

6.64
90.56

63.68
100.00

เฉลี่ย

73.07
73.07

100.00

79.71

100.00

หมายเหตุ: SCOPE I คือ ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง
SCOPE II คือ ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมจากการใช้พลังงาน
SCOPE III ขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมอื่น ๆ
3) ผลรวมของปริม าณก๊ า ซเรื อ นกระจกจากกิ จ กรรมทั้ งหมดของระบบบำบั ด
น้ำเสียของโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา
จากผลการคำนวณปริ ม าณก๊ า ซเรื อ นกระจกจากระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย และจาก
กิจกรรมของสำนักงานฯ พบว่า ผลรวมของปริมาณปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทั้งหมดของ
ระบบบำบัดน้ำเสียของสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลบางเสร่ ปีงบประมาณ 2560 มีการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด 96,022.09 kg CO2 eq/ปี และปีงบประมาณ 2561 มีการปล่อยก๊าซ
เรื อ นกระจกทั้ ง หมด 112,559.32 kg CO2 eq/ปี โดยมี ค่ า เฉลี่ ย 104,290.71 kg CO2 eq/ปี
รายละเอียดดังตารางที่ 4.15
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ตารางที่ 4.15 ปริ ม าณก๊ าซเรื อ นกระจกจากกิ จ กรรมทั้ งหมดของระบบบำบั ดน้ ำเสี ย ของสถานี
ปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลบางเสร่ปีงบประมาณ 2560-2561
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
(kg CO2 eq/ปี)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ปีงบประมาณ 2560

ร้อยละ

ปีงบประมาณ 2561

ร้อยละ

เฉลีย่

ร้อยละ

95,933.00

99.91

112,489.00

99.94

104,211.00

99.92

2. จากกิจกรรมของสำนักงาน

89.09

0.09

70.32

0.06

79.71

0.08

รวม

96,022.09

100.00

112,559.32

100.00

104,290.71

100.00

1.จากระบบบำบัดน้ำเสีย

จากค่าเฉลี่ ยของผลรวมปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทั้ งหมดของระบบ
บำบัดน้ำเสียของสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลบางเสร่ เปรียบเทียบกับปริมาณน้ำเสียที่
รวบรวมเข้าระบบบำบั ด น้ ำเสี ย เฉลี่ ยในปี งบประมาณ 2560-2561 คิด เป็น 0.0754 kg CO2 eq/
ลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ยังพบปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากน้ำเสียที่ไม่ได้รับการรวบรวมเข้าสู่ระบบ
บำบัดน้ำเสีย 38,510 kg CO2 eq/ปี รายละเอียดดังภาพที่ 4.17
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ภาพที่ 4.16 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกเฉลี่ยจากกิจกรรมทั้งหมดของสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาล
ตำบลบางเสร่ ปีงบประมาณ 2560-2561
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4) ผลรวมของปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทั้งหมดของสถานีปรับปรุง
คุณ ภาพน้ ำเทศบาลตำบลบางเสร่ แบ่ งตามขอบเขต (Scope) ของกิ จกรรมที่ ก่อ ให้ เกิด ก๊าซเรือ น
กระจก
ปริ ม าณก๊ า ซเรื อ นกระจก โดยแบ่ งกิ จ กรรมที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ก๊ าซเรือ นกระจกเป็ น 3
ขอบเขต (Scope) ได้แก่ ขอบเขตที่ 1 (Scope I) การปล่ อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง ขอบเขตที่ 2
(Scope II) การปล่ อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้ อมจากการใช้ พ ลั งงาน และขอบเขตที่ 3 (Scope III)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อมอื่น ๆ
จากผลการคำนวณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทั้งหมดของระบบบำบัดน้ำเสียของ
สถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลบางเสร่ พบว่า ทั้งปีงบประมาณ 2560 และปีงบประมาณ
2561 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อม ขอบเขตที่ 2 (Scope II) มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.07 และร้อยละ 66.79 ของขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามลำดับ
ซึ่งส่ ว นใหญ่ เป็ น การปล่ อยก๊ าซเรื อ นกระจกจากการใช้ ไฟฟ้ าทั้ งจากกระบวนการรวบรวมน้ ำเสี ย
และกระบวนการบำบัดน้ำเสีย สำหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง ขอบเขตที่ 1 (Scope I)
มีป ริมาณก๊าซเรือนกระจก คิดเป็ น ร้ อยละ 33.84 และร้อยละ 33.16 ของขอบเขตการปล่ อยก๊าซ
เรือนกระจก ตามลำดับ โดยส่วนใหญ่เกิดจากก๊าซมีเทนจากน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด ก๊าซก๊าซไนตรัส
ออกไซด์ จากน้ ำเสี ยที่ผ่ านการบำบัด และก๊าซไนตรัส ออกไซด์จากการระบายน้ำที่ผ่ านการบำบัด
สู่แหล่งน้ำ
สำหรับค่าเฉลี่ ยก๊าซเรือ นกระจกจากกิจกรรมทั้งหมดของระบบบำบัดน้ำเสียของ
สถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลบางเสร่ ปีงบประมาณ 2560-2561 พบว่า การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกโดยอ้อม ขอบเขตที่ 2 (Scope II) มีปริมาณก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
64.46 ของขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งส่ว นใหญ่เป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ
ใช้ไฟฟ้าทั้งจากกระบวนการรวบรวมน้ำเสีย (37,823 kg CO2 eq/ปี) และกระบวนการบำบัดน้ำเสีย
(31,485 kg CO2 eq/ปี ) สำหรั บ การปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกโดยตรง ขอบเขตที่ 1 (Scope I)
มีปริมาณก๊าซเรือนกระจก คิดเป็นร้อยละ 33.47 ของขอบเขตการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยส่วนใหญ่
เกิดจากก๊าซมีเทนจากน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด (30,845.50 kg CO2 eq/ปี) และก๊าซไนตรัสออกไซด์
จากการระบายน้ำที่ผ่านการบำบัดสู่แหล่งน้ำ (11,022 kg CO2 eq/ปี) รายละเอียดดังตารางที่ 4.16
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ตารางที่ 4.16 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทั้งหมดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบ่งตามขอบเขต
(Scope) ของกิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกของสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาล
ตำบลบางเสร่
ปีงบประมาณ 2560
รายการ

ขอบเขตที่ 1 (Scope I)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
โดยตรง (Direct Emissions)
- ปริมาณก๊าซ N2O จากกระบวน
การบำบัดทางชีวภาพ
- ปริมาณก๊าซ CH4 จากกระบวน
การบำบัด
- ปริมาณก๊าซ N2O จากการระบาย
น้ำที่ผ่านการบำบัดสู่แหล่งน้ำ
- ปริมาณก๊าซ CH4 จากน้ำเสียที่
ผ่านการบำบัด
- ปริมาณก๊าซ CH4 จากห้องน้ำ
(septic tank)
ขอบเขตที่ 2 (Scope II)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้อม
(Energy Indirect Emissions)
- ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจาก
กระบวนการรวบรวมน้ำเสีย
- ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจาก
กระบวนการบำบัดน้ำเสีย
ขอบเขตที่ 3 (Scope III)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดย
อ้อมอื่น ๆ
- ปริมาณการใช้น้ำประปา
รวม

ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก
(kg CO2 eq/ปี)
32,497.64

ปีงบประมาณ 2561

ร้อยละ

ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก
(kg CO2 eq/ปี)

33.84

37,322.64

เฉลี่ย

ร้อยละ

ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก
(kg CO2 eq/ปี)

ร้อยละ

33.16

34,910.14

33.47

7,925.00

7,925.00

7,925.00

-14,826.00

-14,952.00

-14,889.00

7,250.00

14,794.00

11,022.00

32,142.00

29,549.00

30,845.50

6.64

6.64

6.64

63,442.00

66.07

75,173.00

66.79

69,307.50

29,980

45,665

37,823

33,462

29,508

31,485

82.45

0.09

82.45
96,022.09

63.68

0.06

63.68
100.00

112,559.32

73.07

66.46

0.07

73.07
100.00

104,290.71

100.00
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4.2.5 การวิเคราะห์ผลการประเมินก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบัดน้ำเสีย
จากผลการประเมิน ก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบั ดน้ำเสี ยทั้ ง 4 แห่ ง ในปีงบประมาณ
2560-2561 พบว่า โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 1,131,868.00 kg CO2 eq/ปี รองลงมา ได้แก่ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขใต้
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา และสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลบางเสร่ มี
ค่าเฉลี่ย 368,884.21 kg CO2 eq/ปี, 368,223.74 kg CO2 eq/ปี และ 104,290.71 kg CO2 eq/ปี
ตามลำดับ
ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสียเฉลี่ย พบว่า โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3,619,274.00 ลบ.ม/ปี รองลงมา ได้แก่ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรี
ราชา โรงปรับ ปรุงคุณ ภาพน้ ำแสนสุ ขใต้ และสถานีปรับ ปรุงคุณ ภาพน้ำเทศบาลตำบลบางเสร่ มี
ค่าเฉลี่ย 2,107,274.00 ลบ.ม/ปี, 1,973,651.50 ลบ.ม/ปี และ 1,383,144.50 ลบ.ม/ปี ตามลำดับ
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย พบว่า โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
1,592,312.96 kWh/ปี รองลงมา ได้แก่ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา โรงปรับปรุง
คุณภาพน้ำแสนสุขใต้ และสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลบางเสร่ มีค่าเฉลี่ย 476,421.42
kWh/ปี, 466,052.00 kWh/ปี และ 110,583.35 kWh/ปี ตามลำดับ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเฉลี่ย พบว่า โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ
แสนสุขเหนือ มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยมากที่สุด 4,521,291 บาท/ปี รองลงมา ได้แก่ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ
เทศบาลเมืองศรีราชา โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขใต้ และสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลตำบล
บางเสร่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยเฉลี่ ย 4,043,388 บาท/ปี , 2,744,363 บาท/ปี และ 1,201,564 บาท/ปี
ตามลำดับ
จะเห็นว่าทั้งปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณการใช้ไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเฉลี่ย โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือจะมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
รองลงมา ได้แก่ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขใต้ และ
สถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลบางเสร่ ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 4.17
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ตารางที่ 4.17 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบ และปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ของระบบบำบัดน้ำเสียทั้ง 4 แห่ง
ระบบบำบัด
น้ำเสีย

แสนสุขเหนือ

แสนสุขใต้

ศรีราชา

บางเสร่

ปีงบประมาณ

ปริมาณก๊าซเรือน
กระจกทั้งหมด
(kg CO2 eq/ปี)

ปริมาณน้ำเสีย
ที่เข้าระบบ
(ลบ.ม./ปี)

ปริมาณการ
ใช้ไฟฟ้า
(kWh/ปี)

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดใน
การบำบัดน้ำเสีย
(บาท/ปี)

2560

1,180,346.32

3,470,170.00

1,682,852.82

4,664,370.00

2561

1,083,389.68

3,768,378.00

1,501,773.10

4,378,212.00

ค่าเฉลี่ย

1,131,868.00

3,619,274.00

1,592,312.96

4,521,291.00

2560

366,106.28

1,931,303.00

471,160.00

3,369,517.00

2561

371,662.14

2,016,000.00

460,944.00

2,119,209.00

ค่าเฉลี่ย

368,884.21

1,973,651.50

466,052.00

2,744,363.00

2560

239,066.88

1,168,686.00

310,047.19

3,839,090.00

2561

497,380.59

3,045,862.00

642,795.65

4,247,686.00

ค่าเฉลี่ย

368,223.74

2,107,274.00

476,421.42

4,043,388.00

2560

96,022.09

1,304,173.00

101,224.83

1,371,905.00

2561

112,559.32

1,462,116.00

119,941.87

1,031,223.00

ค่าเฉลี่ย

104,290.71

1,383,144.50

110,583.35

1,201,564.00

เมื่ อ พิ จ ารณาอั ต ราส่ ว นปริ ม าณก๊ า ซเรื อ นกระจกต่ อ น้ ำ เสี ย ที่ เข้ า ระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย
1 ลบ.ม. พบว่า โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือมีอัตราส่วนปริมาณก๊าซเรือนกระจกต่อน้ำเสียที่
เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ลบ.ม. มากที่สุดเท่ากับ 0.3127 kg CO2 eq รองลงมา ได้แก่ โรงปรับปรุง
คุณภาพน้ำแสนสุขใต้ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา และสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำ
เทศบาลตำบลบางเสร่ มีอัตราส่วนเท่ากับ 0.1869 kg CO2 eq, 0.1747 kg CO2 eq และ 0.0754
kg CO2 eq ตามลำดับ
อั ต ราส่ ว นปริ ม าณการใช้ ไ ฟฟ้ า ต่ อ น้ ำ เสี ย ที่ เข้ า ระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย 1 ลบ.ม. พบ ว่ า
โรงปรับ ปรุงคุณ ภาพน้ ำแสนสุ ขเหนือมีอัตราส่ว นปริมาณการใช้ไฟฟ้ าต่อน้ำเสียที่เข้าระบบบำบั ด
น้ ำเสี ย 1 ลบ.ม มากที่ สุ ดเท่ ากับ 0.44 kWh รองลงมา ได้ แก่ โรงปรับ ปรุงคุณ ภาพน้ ำแสนสุ ขใต้
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา และสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลบางเสร่
มีอัตราส่วนเท่ากับ 0.2361 kWh, 0.2261 kWh และ 0.08 kWh ตามลำดับ
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อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียต่อน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
1 ลบ.ม. พบว่า โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการระบบบำบัดน้ำเสียต่อน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ลบ.ม. มากที่สุดเท่ากับ 1.9188 บาท
รองลงมา ได้แก่ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขใต้ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ และสถานี
ปรับ ปรุงคุณ ภาพน้ ำเทศบาลตำบลบางเสร่ มีอัตราส่ วนเท่ากับ 1.3905 บาท, 1.2492 บาท และ
0.8687 บาท ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 4.18
จะเห็ น ว่าทั้ งอัต ราส่ ว นปริม าณก๊ าซเรือ นกระจกต่ อน้ ำเสี ยที่ เข้ าระบบบำบั ด น้ ำเสี ย และ
อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ
จะมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขใต้ โรงปรับปรุงคุณ ภาพน้ ำ
เทศบาลเมื อ งศรี ร าชา และสถานี ป รั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ ำ เทศบาลตำบลบางเสร่ ตามลำดั บ
แต่ อั ตราส่ ว นค่ าใช้ จ่ ายในการบริ ห ารจัด การระบบบำบั ด น้ ำเสี ยต่ อ น้ ำเสี ย ที่ เข้าระบบกลั บ พบว่ า
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา จะมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ โรงปรับปรุง
คุณภาพน้ำแสนสุขใต้ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ และสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาล
ตำบลบางเสร่ ตามลำดับ
ตารางที่ 4.18 อัตราส่วนปริมาณก๊าซเรือนกระจก การใช้ไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายต่อน้ำเสียที่เข้าระบบ
ระบบบำบัด
น้ำเสีย

แสนสุขเหนือ

แสนสุขใต้

ศรีราชา

บางเสร่

ปีงบประมาณ

อัตราส่วนปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกต่อ
น้ำเสีย 1 ลบ.ม.

อัตราส่วนปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าต่อน้ำ
เสีย 1 ลบ.ม.

อัตราส่วนค่าใช้จา่ ย
ทั้งหมดในการบำบัดน้ำ
เสียต่อน้ำเสีย 1 ลบ.ม.

2560
2561

0.3401
0.2875

0.4849
0.3985

1.3441
1.1618

ค่าเฉลี่ย

0.3127

0.44

1.2492

2560

0.1896

0.244

1.7447

2561

0.1844

0.2286

1.0512

ค่าเฉลี่ย

0.1869

0.2361

1.3905

2560

0.2046

0.2653

3.2850

2561

0.1633

0.211

1.3946

ค่าเฉลี่ย

0.1747

0.2261

1.9188

2560

0.0736

0.0776

1.0519

2561

0.077

0.082

0.7053

ค่าเฉลี่ย

0.0754

0.08

0.8687
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ตารางที่ 4.19 ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียทั้ง 4 แห่ง ในการลดค่าความสกปรกในรูปของ
BOD ในน้ำเสีย
ระบบบำบัด
น้ำเสีย
แสนสุขเหนือ

แสนสุขใต้

ศรีราชา

บางเสร่

2560

ปริมาณ BOD ในน้ำ
เสียก่อนบำบัด
(mg/l)
44.42

ปริมาณ BOD ในน้ำที่
ผ่านการบำบัด
(mg/l)
11.43

ประสิทธิภาพการ
ลด BOD ในน้ำเสีย
(%)
74.27

2561
ค่าเฉลี่ย
2560
2561
ค่าเฉลี่ย
2560
2561
ค่าเฉลี่ย
2560
2561
ค่าเฉลี่ย

30.33
37.38
40.48
22.16
31.32
40.03
39.79
39.91
22.58
14.67
18.63

10.49
10.96
10.83
9.81
10.32
12.15
10.55
11.35
16.98
12.03
14.51

65.41
70.68
73.25
55.73
67.05
69.65
73.49
71.56
24.80
18.00
22.12

ปีงบประมาณ

จากตารางที่ 4.19 เมื่อพิจารณาปริมาณร้อยละของประสิทธิภาพการลด BOD ในน้ำเสียทั้ง 4
แห่ง พบว่า โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณ BOD ใน
น้ำเสีย มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 71.56 รองลงมา ได้แก่ โรงปรับปรุงคุณ ภาพน้ำแสนสุขเหนือ โรง
ปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขใต้ และสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลบางเสร่ คิดเป็นร้อยละ
70.68, 67.05 และ 22.12 ตามลำดับ
ดังนั้นจากผลการศึกษาสามารถระบุได้ว่า ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง หรือ แอกทิเว
เต็ดสลัดจ์ ชนิดคลองวนเวียน (โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขใต้
และโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา) มีปริมาณก๊าซเรือนกระจก ปริมาณน้ำเสียที่เข้า
ระบบ ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการบำบัดน้ำเสีย อัตราส่วนปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ต่อน้ำเสีย อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อน้ำเสีย อัตราส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการบำบัดน้ำเสียต่อ
น้ ำเสี ย และร้ อยละของประสิ ทธิภ าพการลด BOD ในน้ ำเสี ย มากกว่า ระบบบำบั ดแบบสระเติ ม
อากาศ (สถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียเทศบาลตำบลบางเสร่) หรืออาจกล่าวได้ว่าระบบบำบัดน้ำเสีย
แบบคลองวนเวียนจะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และค่าใช้จ่ายที่มากกว่า ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ

177
สระเติมอากาศ และในขณะเดียวกันก็มีประสิทธิภาพการในการลดความสกปรกในรูปของ BOD ในน้ำ
เสียดีกว่าด้วยเช่นกัน
เมื่อพิจารณาระบบบำบัดแบบคลองวนเวียนทั้ง 3 แห่ง โดยเปรียบเทียบข้อมูลกัน พบว่า โรง
ปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา มีอัตราส่วนปริมาณก๊าซเรือนกระจกต่อปริมาณน้ำเสีย และ
อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปริมาณน้ำเสียต่ำที่สุด และในขณะเดียวกันก็มีประสิทธิภาพการลด
ความสกปรกในรูปของ BOD ในน้ำเสียสูงที่สุด แต่ในทางตรงข้าม โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุ ข
เหนือ มีอัตราส่วนปริมาณก๊าซเรือนกระจกต่อปริมาณน้ำเสีย และอัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อ
ปริมาณน้ำเสียมากที่สุด และในขณะเดียวกันก็มีประสิทธิภาพการลดความสกปรกในรูปของ BOD ใน
น้ำเสียได้ต่ำที่สุด

4.3 การวิเคราะห์การจัดการน้ำเสีย
จากผลการศึกษาด้านการบริหารจัดการ และการประเมินก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบัด
น้ ำ เสี ย ทั้ ง 4 แห่ ง ที่ บ ริ ห ารจั ด การโดยองค์ ก ารจั ด การน้ ำ เสี ย สามารถนำมาวิ เ คราะห์ SWOT
Analysis เพื่อกำหนดกลยุทธ์ในรูปแบบความสัมพันธ์โดยการจับคู่แบบแมทริกซ์ (TOWS Matrix) โดย
มีผลการวิเคราะห์ ดังนี้
4.3.1 การวิเคราะห์ SWOT
จากการศึกษาทั้งการรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย และการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากระบบบำบัดน้ำเสียทั้ง 4 แห่ง ที่บริหารจัดการโดยองค์การจัดการน้ำเสีย สามารถนำมาวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุป สรรค โดยใช้ SWOT Analysis และใช้หลักการ 7S McKinsey ซึ่ง
เป็ น เครื่ อ งมือ ที่ ใช้ วิเคราะห์ ปั จ จั ย ภายในมาประยุก ต์ ใช้ในการวิเคราะห์ จุ ดแข็ งและจุด อ่อ น โดย
พิ จ ารณาตั ว แปรที่ มี ค วามสำคั ญ 7 ด้ าน คื อ กลยุ ท ธ์ (Strategy) โครงสร้าง (Structure) ความรู้
ความสามารถ (Skill) ระบบในการดำเนินงาน (System) ลั กษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในการ
บริ ห ารงาน (Style) บุ ค ลากร (Staff) และค่ า นิ ย มร่ ว มกั น (Shared values) และใช้ PESTEL
Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกมาประยุกต์ใช้ เพื่อพิจารณาแนวโน้ม
ด้านโอกาส และอุปสรรคโดยพิจารณาตัวแปรที่มีความสำคัญ 6 ด้าน คือ ความมั่นคงทางการเมือง
(Politic) สภาพเศรษฐกิ จ (Economic) สั ง คม (Social) เทคโนโลยี (Technology) สิ่ ง แวดล้ อ ม
(Environment) และกฎหมาย (Legal) ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ ดังนี้
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1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์กรอันจะมีผลต่อการบริหารจัดการของ
ระบบบำบัดน้ำเสีย ประกอบด้วย จุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) โดยมีรายละเอียดตาม
ตารางที่ 4.20
ตารางที่ 4.20 การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness)
ประเด็น
1. โครงสร้างขององค์กร
(Structure)

2. กลยุทธ์ (Strategy)

3. ระบบการดำเนินงาน
(System)

จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weakness)

S1 เทศบาลมีหน่วยงานที่รองรับภารกิจด้าน
การจัดการน้ำเสีย (กองช่าง/กองช่างสุขาภิบาล)
S2 เทศบาลมีหน่วยงานผู้ดูแลระบบบำบัด
น้ ำ เสี ย (กองช่ าง/กองช่ างสุ ขาภิ บาล) เป็ น
หน่วยงานที่มีโครงสร้างองค์กรไม่ใหญ่มาก
ทำให้ก ารเก็ บข้อมูลด้านการจัดการน้ำเสีย
เป็นไปได้ง่าย
S3 เทศบาลมีกลยุทธ์ในการจัดการน้ำเสีย
W1 เทศบาล ไม่ มี ก ลยุ ท ธ์ห รือ ตั ว ชี้ วั ด
S4 เทศบาล มีกลยุทธ์เกี่ยวกับด้าน การบริหาร เรื่ อ งการลดปริ ม าณก๊ าซเรื อ นกระจก
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสาธารณูปโภค โดยเฉพาะ
S5 เทศบาลมี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ า น
การจั ด การน้ ำ เสี ย อย่ า งเป็ น ระบบและ
ต่อเนื่อง
S6 เทศบาลมี ก ารสนั บ สนุ น การเข้ า ร่ ว ม
กิ จ กรรมการจัด ทำข้อมูลก๊ าซเรือนกระจก
มุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน
S7 เทศบาลมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้
ในการบริหารจัดการน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง
S8 เทศบาลมีระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถ
ดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
S9 เทศบาลมี ระบบบำบัด น้ำเสีย ที่มี ความ
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และลักษณะน้ำเสีย
และยั ง สามารถรองรั บ น้ ำ เสี ย ในพื้ น ที่
รับผิดชอบได้อีกเป็นจำนวนมาก
S10 เทศบาล และ อจน. มี ก ารทำงาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

W2 เทศบาลขาดการจัดเก็ บข้อมูลเพื่อ
การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
หลายส่ ว น (เช่ น การใช้ น้ ำ มั น ดี เซล
การใช้น้ำยาเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น)
W3 ระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย มี เ ครื่ อ งจั ก ร
และอุปกรณ์ที่เก่า และชำรุดทรุดโทรม
W4 เทศบาลยังไม่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่
ที่สามารถช่วยประหยัดพลังงานและลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (เช่น การใช้
โซล่ า เซลล์ การเปลี่ ย นเครื่ อ งจั ก รที่
ประหยัดไฟ เป็นต้น)
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ประเด็น

จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weakness)

4. ลั ก ษณะแบบแผนหรื อ S11 นายกเทศมนตรี และสมาชิ ก สภา
พฤติกรรมในการบริหารงาน เทศบาลเห็นความสำคัญ และสนับสนุนการ
(Style)
ดำเนินงานด้านการจัดการน้ำเสีย
S12 เทศบาล และ อจน. มี แ ผนงานและ
มาตรการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
S13 เทศบาล และ อจน. มี ก ารจั ด การ
คุ ณ ภาพน้ ำ ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐาน และ
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. ทีมงาน (Staff)

W5 พื้ น ที่ บ ริ ก ารรั บ น้ ำ เสี ย เข้ า ระบบ
และท่อรวบรวมน้ำเสียยังไม่ครอบคลุม
ทั้งพื้นที่เทศบาล
W6 เท ศ บ า ล ไม่ มี ก า ร ป ร ะ เมิ น
ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียกับ
การใช้ ไฟฟ้ า และการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ น
กระจก
W7 เทศบาลไม่ ส ามารถเก็ บ ค่ า ธรรม
เนียมการบำบัดน้ำเสียได้ตามเป้าหมาย
S14 เทศบาลมี ที ม งานด้ านการจั ด การน้ ำ W8 เทศบาลยั ง ไม่ มี บุ คลาก รหรื อ
เสียอย่างเพียงพอ และเหมาะสม
ที มงาน ที่ ได้ รั บ มอบห มายในการ
ประเมิ น ก๊ า ซเรื อ นกระจกจากระบบ
บำบัดน้ำเสีย และขององค์กรโดยตรง

6. ความรู้ ความสามารถ S15 เทศบาล และ อจน. มี บุ ค ลากรหรื อ
ของบุคลากร (Skill)
ที ม งาน ที่ มี ค วามรู้ ค วามชำนาญในการ
จัดการน้ำเสีย
7. ค่านิยมร่วมกัน
(Shared values)

S16 ป ระ ชาชน ใน พื้ น ที่ มี ส่ ว น ร่ ว มใน
กิจกรรมด้านการจัดการน้ำเสีย
S17 เทศบาลให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารและการ
ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ง
ให้ ค วามรู้ แ ละการดำเนิ นโครงการด้ านการ
จัดการน้ำเสีย

W9 ประชาชนตามบ้ า นเรื อ นเก่ า ไม่
ยอมต่ อ ท่ อ ระบายน้ ำ เสี ย เข้ า ระบบ
รวบรวมน้ำเสีย
W10 ประชาชนในพื้ นที่ ยังไม่ มีความรู้
และการดำเนิ นกิ จก รรมด้ า น ก าร
เปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
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2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กรอันจะมีผลต่อการบริหารจัดการ
ของระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย ประกอบด้ ว ย โอกาส (Opportunity) และอุ ป สรรค (Threat) โดยมี
รายละเอียดตามตารางที่ 4.21
ตารางที่ 4.21 การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat)
ประเด็น

โอกาส (Opportunity)

อุปสรรค (Threat)

1. Policy (นโยบาย)

O1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
กำหนดตัวชี้วัดด้านก๊ าซเรือนกระจก
ไว้ ในการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ทำงานขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น (LPA)
O2 อจน. เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ภ ารกิ จ
และนโยบายด้านการจัดการน้ำเสียทำ
ให้สามารถดำเนินการจัดการน้ำเสียได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

T1 นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้มี
นั ก ท่ อ งเที่ ย วเข้ า มาในพื้ น ที่ ม ากขึ้ น
แ ล ะ ท ำ ให้ ร ะ บ บ บ ำ บั ด น้ ำ เสี ย
ต้องรองรับปริมาณน้ำเสีย ที่เพิ่มมาก
ขึ้นด้วย

2. เศรษฐกิจ (Economic)

O3 มี ก ลไก การซื้ อ ขาย คาร์ บ อ น T2 นักท่องเที่ยวและแรงงานเข้ามาใน
เครดิตทำให้เทศบาลสามารถมีรายได้ พื้นที่เป็นจำนวนมากมีผลต่อปริมาณ
O4 การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพระบบ น้ำเสียที่เพิ่มมากขึ้น
บำบัดน้ำเสียจากการใช้ไฟฟ้าเป็นการ
ลดค่าใช้จ่าย

3. สังคม (Social)

O5 ความตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อมของ
ประชาชน และนักเรียน/นักศึกษา ทำ
ให้ ร ะบบบำบั ด น้ ำ เสี ย สามารถเป็ น
แหล่งเรียนให้มีการศึกษาดูงาน
O6 มี อ งค์ก รด้ านการบริห ารจัด การ
ก๊ า ซเรื อ นกระจกในประเทศ (TGO)
ส่งเสริมความรู้ด้านการประเมินก๊ าซ
เรือนกระจก
O7 อจน. มี ก ารนำองค์ ค วามรู้ แ ละ T3 เท ค โน โล ยี ด้ าน ก ารส่ งเสริ ม
เทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการบริหาร ประสิทธิภาพพลังงานมีต้นทุนในการ
จัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
ดำเนินงานที่สูง

4. เทคโนโลยี (Technology)
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ประเด็น

โอกาส (Opportunity)

อุปสรรค (Threat)

5. สิ่งแวดล้อม (Environment)

O8 แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางทะเลเมื่ อ T4 ร ะ บ บ บ ำบั ด น้ ำเสี ย อ ยู่ ใก ล้
มี ก า ร จั ด ก าร น้ ำเสี ย ได้ อ ย่ างมี ทะเล พบปั ญ หาน้ ำ เค็ ม เข้ า ระบบ
ประสิทธิภาพทำให้ลดปริมาณน้ำเสีย บำบัดน้ำเสีย

6. กฎหมาย (Legal)

O9 ประเทศไทยอยู่ระหว่างการจัดทำ
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ย ก า ร
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
O10 มีกฎหมายให้เก็บค่าธรรมเนี ยม
ต าม ม าต รา 88 (ใช้ เงิ น ก อ งทุ น
สิ่ ง แวดล้ อ มในการจั ด สร้ า งระบบ
บำบั ด น้ ำ เสี ย ) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535

T5 บางเทศบาลออกเทศบัญ ญัติก าร
จัดเก็ บค่าธรรมเนีย มบำบัดน้ำเสียได้
ตามกฎหมายแต่ ไม่ ส ามารถจั ด เก็ บ
ค่ า ธรรมเนี ย มได้ และบางเทศบาล
ออกเทศบั ญ ญั ติ โ ดยไม่ มี ก ฎหมาย
รองรับ ทำให้เกิ ดปัญหาในการบังคับ
ใช้กฎหมาย

4.3.2 การวิเคราะห์ TOWS Matrix
ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยใช้ SWOT Analysis
ถู ก นำมาใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ เ พื่ อ กำหนดกลยุ ท ธ์ ใ นรู ป แบบความสั ม พั น ธ์ โ ดยการจั บ คู่ แ บบ
แมทริกซ์ โดยใช้ตารางที่เรียกว่า TOWS Matrix เพื่อแสดงให้เห็นว่าปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสและ
อุปสรรคเมื่อนำมาจับคู่ให้สอดคล้องกับปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนแล้ว จะสามารถกำหนด
กลยุทธ์ที่จะเป็นประโยชน์และสอดคล้องได้อย่างไร โดยเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างจุดแข็ง
กับ โอกาสเพื่อรวมเป็ น กลยุ ทธ์เชิงรุก จุดแข็งกับอุปสรรคเพื่อรวมเป็นกลยุทธ์เชิงป้องกัน จุ ดอ่อน
กับ โอกาสเพื่อรวมตัวเป็ น กลยุ ทธ์เชิงแก้ไข และจุดอ่อนกับอุปสรรคเพื่อรวมตัวเป็น กลยุทธ์เชิงรับ
ดังตาราง 4.22-4.25
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ตารางที่ 4.22 การวิเคราะห์ TOWS Matrix เพื่อกำหนดกลยุทธ์เชิงรุก
จุดแข็ง (Strength)

โอกาส (Opportunity)

กลยุทธ์เชิงรุก (SO)

S1 เทศบาลมีหน่วยงานที่รองรับภารกิจด้านการจัดการ
น้ำเสีย (กองช่าง/กองช่างสุขาภิบาล)
S2 เทศบาลมีหน่วยงานผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย (กอง
ช่าง/กองช่างสุขาภิบาล) เป็ นหน่วยงานที่ มีโครงสร้าง
องค์กรไม่ใหญ่มาก ทำให้การเก็บข้อมูลด้านการจัดการ
น้ำเสีย เป็นไปได้ง่าย
S3 เทศบาลมีกลยุทธ์ในการจัดการน้ำเสีย
S4 เทศบาล มีกลยุทธ์เกี่ยวกับด้าน การบริหารจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และสาธารณูปโภค
S5 เทศบาลมีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการจัดการน้ำ
เสียอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
S6 เทศบาลมีการสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดทำข้อมูล
ก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน
S7 เทศบาลมีการจัดสรรงบประมาณเพือ่ ใช้ในการบริหาร
จัดการน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง
S8 เทศบาลมีระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถดำเนินการได้
อย่างต่อเนื่อง
S9 เทศบาลมีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่และลักษณะน้ำเสีย และยังสามารถรองรับน้ำ
เสียในพื้นที่รับผิดชอบได้อีกเป็นจำนวนมาก
S10 เทศบาล และ อจน. มีการทำงานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
S11 ผู้ บริ หารองค์ กรระดั บสู งเห็ นความสำคั ญ และ
สนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการน้ำเสีย
S12 เทศบาล และ อจน. มีแผนงานและมาตรการรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน
S13 เทศบาล และ อจน. มีการจัดการคุณภาพน้ำเป็นไปตาม
มาตรฐาน และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
S14 เทศบาลมีทีมงานด้านการจัดการน้ำ เสีย อย่าง
เพียงพอ และเหมาะสม
S15 เทศบาล และ อจน. มี บุ คลากรหรือที มงาน ที่ มี
ความรู้ความชำนาญในการจัดการน้ำเสีย
S16 ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการ
จัดการน้ำเสีย
S17 เทศบาลให้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์แก่
ประชาชนในพื้ นที่ รวมทั้ งให้ ความรู้ และการดำเนิ น
โครงการด้านการจัดการน้ำเสีย

O1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการกำหนด
ตั ว ชี้ วั ด ด้ า นก๊ า ซเรื อ นกระจกไว้ ในการ
ประเมินประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
O2 อจน. เป็ นหน่ วยงานที่ มี ภ ารกิ จและ
นโยบายด้านการจัดการน้ำเสียทำให้สามารถ
ดำเนิ นการจั ดการน้ ำเสี ยได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
O3 มีกลไกการซื้อขายคาร์บอนเครดิตทำให้
เทศบาลสามารถมีรายได้
O4 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย
จากการใช้ไฟฟ้าเป็นการลดค่าใช้จ่าย
O5 ความตื่ นตั วด้ า นสิ่ งแวดล้ อ มของ
ประชาชน และนั กเรียน/นั กศึ กษา ทำให้
ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถเป็นแหล่งเรียนให้
มีการศึกษาดูงาน
O6 มีองค์กรด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจกในประเทศ (TGO) ส่งเสริมความรู้ด้าน
การประเมินก๊าซเรือนกระจก
O7 อจน. มีการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการระบบบำบัด
น้ำเสีย
O8 แหล่ งท่ อ งเที่ ย วทางทะเลเมื่ อ มี ก าร
จัดการน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้
ลดปริมาณน้ำเสีย
O9 ประเทศไทยอยู่ ร ะหว่ า งการจั ด ทำ
พระราชบั ญ ญั ติ ว่ าด้ วยการเปลี่ ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
O10 มี กฎหมายให้ เก็ บค่ าธรรมเนี ยมตาม
มาตรา 88 (ใช้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมในการ
จั ด สร้ างระ บ บ บ ำบั ด น้ ำเสี ย ) แ ห่ ง
พระราชบั ญญั ติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

S1 S3 S5 O2 O7 ส่งเสริม
และสนับ สนุนให้ อจน. เข้ า
ไป บ ริ ห ารจั ด ก ารระ บ บ
บำบัดน้ำเสียรวมของ อปท.
เพื่อการจัดการน้ำเสียอย่างมี
ประสิทธิภาพ
S1 S2 S3 S4 S5 S6
O1O6 O9 บู ร ณาการการ
บริห ารจัดการน้ำ เสียควบคู่
กับ การดำเนิ น การด้า นการ
จัดการก๊าซเรือนกระจก
S16 S17 O5 O7เสริมสร้าง
การบริหารจัดการน้ำเสียโดย
การมีส่วนร่วมของประชาชน
และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้
S9 S1 0 O3 O4 O7
ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย
ให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพเพิ่ ม มาก
ขึ้นเพื่ อลดค่าใช้จ่า ยและลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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ตารางที่ 4.23 การวิเคราะห์ TOWS Matrix เพื่อกำหนดกลยุทธ์เชิงป้องกัน
จุดแข็ง (Strength)

อุปสรรค (Threat)

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST)

S1 เทศบาลมีหน่วยงานที่รองรับภารกิจด้านการจัดการ
น้ำเสีย (กองช่าง/กองช่างสุขาภิบาล)
S2 เทศบาลมีหน่วยงานผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย (กอง
ช่าง/กองช่างสุขาภิบาล) เป็ นหน่วยงานที่ มีโครงสร้าง
องค์กรไม่ใหญ่มาก ทำให้การเก็บข้อมูลด้านการจัดการ
น้ำเสีย เป็นไปได้ง่าย
S3 เทศบาลมีกลยุทธ์ในการจัดการน้ำเสีย
S4 เทศบาล มีกลยุทธ์เกี่ยวกับด้าน การบริหารจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และสาธารณูปโภค
S5 เทศบาลมีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการจัดการน้ำ
เสียอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
S6 เทศบาลมีการสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดทำข้อมูล
ก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่การเป็นเมืองคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน
S7 เทศบาลมีการจัดสรรงบประมาณเพือ่ ใช้ในการบริหาร
จัดการน้ำเสียอย่างต่อเนื่อง
S8 เทศบาลมีระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถดำเนินการได้
อย่างต่อเนื่อง
S9 เทศบาลมีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่และลักษณะน้ำเสีย และยังสามารถรองรับน้ำ
เสียในพื้นที่รับผิดชอบได้อีกเป็นจำนวนมาก
S10 เทศบาล และ อจน. มีการทำงานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
S11 ผู้ บริ หารองค์ กรระดั บสู งเห็ นความสำคั ญ และ
สนับสนุนการดำเนินงานด้านการจัดการน้ำเสีย
S12 เทศบาล และ อจน. มีแผนงานและมาตรการรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน
S13 เทศบาล และ อจน. มีการจัดการคุณภาพน้ำเป็นไปตาม
มาตรฐาน และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
S14 เทศบาลมีทีมงานด้านการจัดการน้ำ เสีย อย่าง
เพียงพอ และเหมาะสม
S15 เทศบาล และ อจน. มี บุ คลากรหรือที มงาน ที่ มี
ความรู้ความชำนาญในการจัดการน้ำเสีย
S16 ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการ
จัดการน้ำเสีย
S17 เทศบาลให้ข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์แก่
ประชาชนในพื้ นที่ รวมทั้ งให้ ความรู้ และการดำเนิ น
โครงการด้านการจัดการน้ำเสีย

T1 นโยบายกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ทำให้ มี
นักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นและทำให้
ระบบบำบั ดน้ำเสีย ต้ องรองรับปริมาณน้ ำ
เสียที่เพิ่มมากขึ้นด้วย
T2 นักท่องเที่ยวและแรงงานเข้ามาในพื้นที่
เป็นจำนวนมากมีผลต่อปริมาณน้ำเสียที่เพิ่ม
มากขึ้น
T3 เทคโนโลยีด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพ
พลังงานมีต้นทุนในการดำเนินงานที่สูง
T4 ระบบ บำบั ดน้ ำเสี ยอยู่ ใกล้ ทะเล
พบปัญหาน้ำเค็มเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
T5 บางเทศบาลออกเทศบัญญั ติการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมบำบั ดน้ำเสียได้ตามกฎหมาย
แต่ไม่สามารถจั ดเก็บค่าธรรมเนียมได้ และ
บางเทศบาลออกเทศบั ญญั ติ โดยไม่ มี
กฎหมายรองรั บ ทำให้ เกิ ดปั ญ หาในการ
บังคับใช้กฎหมาย

S15 S16 S17 T3 T5
สร้ า งองค์ ค วามรู้ ด้ า นการ
จั ด ก า ร น้ ำ เสี ย ก า ร มี
จิตสำนึกสาธารณะโดยการมี
ส่ ว น ร่ ว ม ข อ งป ระ ชาช น
ตลอดจนสร้ า งแรงจู ง ใจให้
เห็นความสำคัญ ของการนำ
น้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดและ
การจ่ายค่าธรรมเนียม
S7 S11 S15 T3 T5 จั ด หา
แหล่ งเงิน ทุน และสนับ สนุ น
งบประมาณในการจั ด หา
เทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงใน
การจัดการน้ำเสีย ตลอดจน
การส่ ง เสริ ม การจั ด การน้ ำ
เสียที่แหล่งกำเนิด
S10 S12 T1 T2 T4 ทบทวน
ปั ญ หาและอุ ปสรรคของการ
จั ดการน้ ำเสี ย และจั ด ให้ มี
ม า ต ร ก า ร ส ำ ห รั บ ก า ร
บริหารงานฯ ในสถานการณ์
ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง
S4 S7 S8 S9 T1 T2 พัฒนา
ศัก ยภาพการจั ดการน้ำเสีย
เพื่ อ รองรั บ การเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจ และการท่อเที่ย ว
ค ว บ คู่ กั บ ก า ร จั ด ก า ร
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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ตารางที่ 4.24 การวิเคราะห์ TOWS Matrix เพื่อกำหนดกลยุทธ์เชิงแก้ไข
จุดอ่อน (Weakness)

โอกาส (Opportunity)

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO)

W1 เทศบาล ไม่มีกลยุทธ์หรือตัวชี้วัดเรื่องการลด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะ
W2 เทศบาลขาดการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการประเมิน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลายส่วน (เช่น การใช้
น้ำมันดีเซล การใช้น้ำยาเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น)
W3 ระบบบำบัดน้ำเสียมีเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่
เก่า และชำรุดทรุดโทรม
W4 เทศบาลยังไม่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่สามารถ
ช่วยประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (เช่ น การใช้ โซล่ า เซลล์ การเปลี่ ย น
เครื่องจักรที่ประหยัดไฟ เป็นต้น)
W5 พื้นที่บริการรับน้ำเสียเข้าระบบและท่อรวบรวม
น้ำเสียยังไม่ครอบคลุมทั้งพื้นที่เทศบาล
W6 เทศบาลไม่ มี การประเมิ นประสิ ทธิภาพของ
ระบบบำบั ดน้ำเสียกับการใช้ไฟฟ้าและการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
W7 เทศบาลไม่ สามารถเก็ บค่ าธรรม เนี ยมการ
บำบัดน้ำเสียได้ตามเป้าหมาย
W8 เทศบาลยังไม่มีบุ คลากรหรือทีมงาน ที่ได้รับ
มอบหมายในการประเมินก๊าซเรือนกระจกจากระบบ
บำบัดน้ำเสีย และขององค์กรโดยตรง
W9 ประชาชนตามบ้ านเรือนเก่ า ไม่ ยอมต่ อท่ อ
ระบายน้ำเสียเข้าระบบรวบรวมน้ำเสีย
W10 ประชาชนในพื้ นที่ ยั งไม่ มี ความรู้ และการ
ดำเนิ น กิ จ กรรมด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

O1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการกำหนด
ตั ว ชี้ วั ด ด้ า นก๊ า ซเรื อ นกระจกไว้ ในการ
ประเมินประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)
O2 อจน. เป็ นหน่ วยงานที่ มี ภ ารกิ จและ
นโยบายด้านการจัดการน้ำเสียทำให้สามารถ
ดำเนิ นการจั ดการน้ ำเสี ยได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
O3 มีกลไกการซื้อขายคาร์บอนเครดิตทำให้
เทศบาลสามารถมีรายได้
O4 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย
จากการใช้ไฟฟ้าเป็นการลดค่าใช้จ่าย
O5 ความตื่ นตั ว ด้ า นสิ่ งแวดล้ อ มของ
ประชาชน และนั กเรียน/นั กศึ กษา ทำให้
ระบบบำบัดน้ำเสียสามารถเป็นแหล่งเรียนให้
มีการศึกษาดูงาน
O6 มีองค์กรด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจกในประเทศ (TGO) ส่งเสริมความรู้ด้าน
การประเมินก๊าซเรือนกระจก
O7 อจน. มีการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการระบบบำบัด
น้ำเสีย
O8 แ ห ล่ งท่ อ งเที่ ย ว ท างท ะ เล เมื่ อ
มีการจัดการน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทำให้ลดปริมาณน้ำเสีย
O9 ประเทศไทยอยู่ ร ะหว่ า งการจั ด ทำ
พระราชบั ญ ญั ติ ว่ าด้ วยการเปลี่ ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
O10 มี กฎหมายให้ เก็ บค่ าธรรมเนี ยมตาม
มาตรา 88 (ใช้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อมในการ
จั ด สร้ างระ บ บ บ ำบั ด น้ ำเสี ย ) แ ห่ ง
พระราชบั ญญั ติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

W1 W2 W8 W10 O1 O3 O6
O9 จั ดอ บ รม บุ ค ลาก รให้ มี
ความรู้ ค วามสามารถด้ า นการ
จั ด การน้ ำ เสี ย และการลดก๊ า ซ
เรื อ น ก ระจ ก ให้ เป็ น ไป ต าม
ตั ว ชี้ วั ด องค์ ก ร (LPA) และการ
จัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกของ
องค์กร
W3 W4 W5 W9 O2 O4 O7
เพิ่ ม พื้ น ที่ บ ริ ก า รน้ ำเสี ย ให้
ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ หรือ
จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียขนาด
เล็ ก เป็ น cluster กระจายให้
ครอบคลุมพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่
ที่ไม่สามารถรวบรวมน้ำเสียเข้ า
ร ะ บ บ ไ ด้ ร ว ม ทั้ ง ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดการใช้
พลังงาน
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ตารางที่ 4.25 การวิเคราะห์ TOWS Matrix เพื่อกำหนดกลยุทธ์เชิงรับ
จุดอ่อน (Weakness)

อุปสรรค (Threat)

กลยุทธ์เชิงรับ (WT)

W1 เทศบาล ไม่มีกลยุทธ์หรือตัวชี้วัดเรื่องการลด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกโดยเฉพาะ
W2 เทศบาลขาดการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการประเมิน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกหลายส่วน (เช่น การใช้
น้ำมันดีเซล การใช้น้ำยาเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น)
W3 ระบบบำบัดน้ำเสียมีเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่
เก่า และชำรุดทรุดโทรม
W4 เทศบาลยังไม่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่สามารถ
ช่วยประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (เช่ น การใช้ โซล่ า เซลล์ การเปลี่ ย น
เครื่องจักรที่ประหยัดไฟ เป็นต้น)
W5 พื้นที่บริการรับน้ำเสียเข้าระบบและท่อรวบรวม
น้ำเสียยังไม่ครอบคลุมทั้งพื้นที่เทศบาล
W6 เทศบาลไม่ มี การประเมิ นประสิ ทธิภาพของ
ระบบบำบั ดน้ำเสียกับการใช้ไฟฟ้าและการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
W7 เทศบาลไม่ สามารถเก็ บค่ าธรรม เนี ยมการ
บำบัดน้ำเสียได้ตามเป้าหมาย
W8 เทศบาลยังไม่มีบุ คลากรหรือทีมงาน ที่ได้รับ
มอบหมายในการประเมินก๊าซเรือนกระจกจากระบบ
บำบัดน้ำเสีย และขององค์กรโดยตรง
W9 ประชาชนตามบ้ านเรือนเก่ า ไม่ ยอมต่ อท่ อ
ระบายน้ำเสียเข้าระบบรวบรวมน้ำเสีย
W10 ประชาชนในพื้ นที่ ยั งไม่ มี ความรู้ และการ
ดำเนิ น กิ จ กรรมด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

T1 นโยบายกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ทำให้ มี
นักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นและทำให้
ระบบบำบัดน้ำเสียต้องรองรับปริมาณน้ำเสีย
ที่เพิ่มมากขึ้นด้วย
T2 นักท่องเที่ยวและแรงงานเข้ามาในพื้นที่
เป็นจำนวนมากมีผลต่อปริมาณน้ำเสียที่เพิ่ม
มากขึ้น
T3 เทคโนโลยีด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพ
พลังงานมีต้นทุนในการดำเนินงานที่สูง
T4 ระบบ บำบั ดน้ ำเสี ยอยู่ ใกล้ ทะเล
พบปัญหาน้ำเค็มเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
T5 บางเทศบาลออกเทศบัญญั ติการจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมบำบั ดน้ำเสียได้ตามกฎหมาย
แต่ไม่สามารถจั ดเก็บค่าธรรมเนียมได้ และ
บางเทศบาลออกเทศบั ญญั ติ โดยไม่ มี
กฎหมายรองรั บ ทำให้ เกิ ดปั ญ หาในการ
บังคับใช้กฎหมาย

W7 W9 T5 ส ร้ า ง ค ว า ม
ตระหนั ก และเห็ น ความสำคั ญ
ของการจั ด การน้ำ เสีย และการ
เก็ บ ค่า ธรรมเนี ย มเพื่ อ นำมาใช้
บริ ห ารจั ด การระบบบำบั ด ได้
อย่ า งเพี ย งพอรวมทั้ ง การหา
แนวทางปรั บ ปรุ งกฎหมายให้
สามารถบังคับใช้ได้อย่างจริงจัง
W3 W4 W5 T1 T2 T3 จั ด หา
งบ ป ระ ม า ณ เพื่ อ ซ่ อ ม แ ซ ม
บ ำ รุ ง รั ก ษ า อุ ป ก ร ณ์ แ ล ะ
เครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้ดี
อยู่เสมอ ตลอดจนการเลือ กใช้
เทคโนโลยีที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง
รองรั บ การท่ อ งเที่ ย วและการ
เจริญเติบโตของเมือง
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จากการวิเคราะห์ SWOT การบริหารจัดการน้ำเสีย เพื่อกำหนดกลยุทธ์ด้วยการวิเคราะห์
TOWS Matrix สามารถกำหนดกลยุ ท ธ์ เ พื่ อ การบริ ห ารจั ด การและการพั ฒ นาระบบบำบั ด
น้ำเสีย 4 ด้านประกอบด้วย
1) กลยุทธ์เชิงรุก ได้แก่
1.1) การส่งเสริมและสนับสนุนให้ อจน. เข้าไปบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
รวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2) การบูรณาการการบริหารจัดการน้ำเสียควบคู่กับการดำเนินการด้านการ
จัดการก๊าซเรือนกระจก
1.3) การเสริมสร้างการบริหารจัดการน้ำเสียโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้
1.4) ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดค่าใช้จ่าย
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
2) กลยุทธ์เชิงป้องกัน ได้แก่
2.1) สร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการน้ำเสีย การมีจิตสำนึกสาธารณะโดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้เห็นความสำคัญของการนำน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด
และการจ่ายค่าธรรมเนียม
2.2) จัดหาแหล่งเงินทุนและสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาเทคโนโลยีที่มี
ศักยภาพสูงในการจัดการน้ำเสีย ตลอดจนการส่งเสริมการจัดการน้ำเสียที่แหล่งกำเนิด
2.3) ทบทวนปัญหาและอุปสรรคของการจัดการน้ำเสีย และจัดให้มีมาตรการ
สำหรับการบริหารงานด้านน้ำเสียในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง
2.4) พัฒนาศักยภาพการจัดการน้ำเสียเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
การท่อเที่ยวควบคู่กับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข ได้แก่
3.1) จัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการน้ำเสียและการ
ลดก๊าซเรือนกระจกให้ เป็ นไปตามตัวชี้วัดองค์กร (LPA) และการจัดทำข้อมูล ก๊าซเรือนกระจกของ
องค์กร
3.2) เพิ่มพื้นที่บริการน้ำเสียให้ ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ หรือจัดให้มีระบบ
บำบัดน้ำเสียขนาดเล็กเป็น cluster กระจายให้ครอบคลุมพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ไม่สามารถรวบรวม
น้ำเสียเข้าระบบได้ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดการใช้พลังงาน
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4) กลยุทธ์เชิงรับ ได้แก่
4.1) สร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดการน้ำเสียและการเก็บ
ค่าธรรมเนียมเพื่อนำมาใช้บริหารจัดการระบบบำบัดได้อย่างเพีย งพอรวมทั้งการหาแนวทางปรับปรุง
กฎหมายให้สามารถบังคับใช้ได้อย่างจริงจัง
4.2) จั ด หางบประมาณเพื่ อ ซ่ อ มแซมบำรุ งรั ก ษาอุ ป กรณ์ แ ละเครื่อ งจั ก รให้
สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ตลอดจนการเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงรองรับการท่องเที่ยว
และการเจริญเติบโตของเมือง

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนในจังหวัด
ชลบุรีที่บริหารจัดการโดยองค์การจัดการน้ำเสีย มีขอบเขตการศึกษาเป็นระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนที่
ตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรีและมีการบริหารจัดการโดยองค์การจัดการน้ำเสีย จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรง
ปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขใต้ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาล
เมืองศรีราชา และสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลบางเสร่ โดยศึกษาการบริหารจัดการระบบ
บำบัดน้ำเสียตามกรอบแนวคิด Pressure-State-Response (PSR) และการประเมินการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากกิ จกรรมของระบบบำบัดน้ำเสีย ครอบคลุม 3 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการ
รวบรวมน้ำเสีย กระบวนการบำบัดน้ำเสีย และกระบวนการระบายน้ำเสีย/นำน้ำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งใช้
โปรแกรม ECAM 2.2 ในการประเมินการปล่ อยก๊าซเรือนกระจก และส่ วนสำนักงาน ครอบคลุ ม
กิจกรรมการใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน ดีเซล การใช้ห้องน้ำ และการใช้น้ำประปา ซึ่งใช้การประเมินการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยอิงระเบียบวิธีการประมาณการและค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกตามหลั ก เกณฑ์ ของ IPCC Guidelines (2006) แล้ ว นำมาวิเคราะห์ เพื่ อหาแนวทางในการ
บริหารจัดการต่อไป สามารถสรุปผลได้ดังนี้

5.1 สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
5.1.1 การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย
จากการศึกษาโดยการตรวจสอบข้อมูลเอกสารและผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ชุมชนทั้ง 4 แห่ง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี) สำนักงาน
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี เป็นต้น และได้จัดทำประเด็นสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลระบบบำบัด (องค์การจัดการน้ำเสีย) และผู้บริหารหน่วยงานซึ่งเป็นเจ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย
(เทศบาล) ซึ่งลักษณะการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ซึ่งเป็ นการสัมภาษณ์ที่มีการ
กำหนดคำถามเฉพาะเจาะจงและชัดเจน เพื่อศึกษาสถานการณ์ และมาตรการในการบริหารจัดการ
น้ำเสี ย พบว่า พื้นที่ทำการศึกษา ได้จัดให้ มีระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสี ยก่อนระบาย
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ลงสู่ทะเล แต่ไม่มีความเชี่ยวชาญในการจัดการน้ำเสีย จึงได้ให้องค์การจัดการน้ำเสียที่มีประสบการณ์
และความชำนาญในการจัดการน้ำเสีย เข้ามาดูแลระบบอย่างครบวงจร ซึ่งสามารถดำเนินการได้อย่าง
มีป ระสิ ทธิภ าพ คุณ ภาพน้ ำเป็ น ไปตามมาตรฐานการระบายน้ำทิ้ง (ประกาศกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม
ชุมชน) และมีการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด มีมาตรการและแผนงานในการ
บำรุงดูแลรักษารวมทั้งการดำเนินการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหาร
จัดการน้ำเสียของเทศบาลฯ และองค์การจัดการน้ำเสีย ส่วนหนึ่งมาจากประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อ
เทศบาลและองค์การจัดการน้ำเสีย รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมต่าง ๆ ในด้านการ
จัดการน้ ำเสี ย มีการจัดทำโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการน้ำเสี ยให้ กับ
เยาวชนและชุมชน การประชาสัมพันธ์ผ่านแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ และประกาศเสียง
ตามสาย เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาศึกษาดูงาน มีการให้
ความรู้เรื่องการจัดการน้ำเสียต่อชุมชนและนักเรียนตลอดจนการดำเนินการบริหารจัดการระบบบำบัด
น้ำเสียของเทศบาล และองค์การจัดการน้ำเสียสามารถจัดการได้อย่า งมีประสิทธิภาพ และผู้นำองค์กร
ให้ความสำคัญคัญในการจัดการน้ำเสีย สำหรับปัญหาที่สำคัญคือ ยังไม่สามารถให้บริการรวบรวมน้ำ
เสี ย เข้ า ระบบได้ ค รอบคลุ ม ทั้ ง พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ มี เ พี ย งเทศบาลเมื อ งแสนสุ ข ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
ได้ ค รอบคลุ ม ร้ อ ยละ 90 ของพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ การจั ด เก็ บ ค่ า บริ ก ารยั ง ไม่ ส ามารถดำเนิ น การ
ได้อย่างเต็มที่ และปัญหาเครื่องมือและอุปกรณ์ชำรุดตามอายุการใช้งานและจากขยะมูลฝอยที่ปะปน
มากับน้ำเสีย
สำหรับการวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิด Pressure-State-Response (PSR) สรุปได้ว่า ภาวะ
กดดัน หรือสถานการณ์ปัญหา (Pressure) เกิดจากสภาพพื้นที่ศึกษามีความสำคัญทางเศรษฐกิจ มี
ความหนาแน่นของประชากรสูง ปัญหาสำคัญที่พบคือ ปัญหาน้ำเสีย จึงทำให้เทศบาลในพื้นที่จัดให้มี
ระบบบำบัดน้ำสีย แต่ไม่สามารถรวบรวมน้ำเสียเข้าระบบบำบัดได้ ปริมาณน้ำเสียที่ไม่ได้รับการบําบัด
เป็นสาเหตุที่ทำให้แหล่งน้ำมีคุณภาพเสื่อมโทรม สำหรับสถานการณในปัจจุบัน (State) คุณภาพน้ำ
ทะเลชายฝั่งอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมาก มีการพิจารณาให้องค์การจัดการน้ำเสีย เข้ามา
บริ ห ารจั ดการ ทำให้ ส ามารถดำเนิ นการบำบั ดน้ ำเสี ยได้เป็ น ไปตามมาตรฐานที่กำหนด(ประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่ อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระบายน้ำทิ้งจากระบบ
บำบัดน้ำเสียรวมชุมชน) รวมทั้งมีการเก็บข้อมูลและรายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งการตอบสนอง หรือแนวทางการจัดการ (Response) เกิด
จากปัญหาหลักที่พบ ได้แก่ ปัญหาเชิงนโยบาย เช่น การให้บริการยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด การไม่
สามารถเก็บค่าธรรมเนียมได้ และปัญหาทางเทคนิค เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ชำรุด การปะปนของ
ขยะมูลฝอยในน้ำเสีย จึงต้องมีการแก้ไขปัญหา และวางแผนเพื่อแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มี
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แผนงานในการซ่ อ มแซมบำรุ งรั ก ษาเครื่ อ งจั ก รและมาตรการหรือ แผนการดำเนิ น งานที่ รองรั บ
สถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งมีการดำเนินการเชิงรุกด้านการจัดการน้ำเสีย ได้แก่ การให้ข้อมูลข่าวสาร
และการประชาสัมพันธ์ การดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งผู้นำองค์กรหรือผู้บริหารองค์กรให้ความสำคัญในเรื่องการจัดการน้ำเสียโดยมี
การจัดสรรงบประมาณสำหรับใช้ในการบริหารจัดการเป็นประจำทุกปี เหล่ านี้คือปัจจัยที่มีผ ลต่อ
ความสำเร็จในการบริหารจัดการ
ผลการศึกษามีความสอดคล้องกับ นลินี บุญเจษฎารักษ์ (2554) ศึกษาการจัดการน้ำเสียที่
เหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง พบว่า การบริหารจัดการน้ำเสียให้ประสบผลสำเร็จ
ได้ มี ก ารประสานความร่ ว มมื อ ของคนในชุ ม ชน หน่ ว ยงานภายนอก กลุ่ ม เยาวชน การจั ด เก็ บ
ค่าธรรมเนียม และดำเนินโครงการติดตั้งบ่อดักไขมันตามจุดต่าง ๆ เป็นการจัดการน้ำเสีย มุ่งเน้นการ
มีส่วนร่วมของประชาชน อารักษ์ ธาราพรรค์ และวัชรินทร์ ชาญศิลป์ (2561) ศึกษาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดการปัญหาน้ำเสียในชุมชนตรอกข้าวสาร เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ พบว่า การมี
จิตสำนึกสาธารณะมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ปั ญ หาน้ ำเสี ย และอริย าภรณ์ ขุน ปั กษี (2557) ศึกษาการจัดการน้ำเสี ยชุมชน กรณี ศึกษาอำเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม พบว่า ชุมชนได้มีการดำเนินกิจกรรมการลดมลพิษทางน้ำในการจัดการ
คุณภาพน้ำ ส่งผลให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการลดมลพิษทางน้ำทำให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการ
จัดการลดมลพิษทางน้ำจากครัวเรือนลงสู่แหล่งน้ำได้ ดังนั้นการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการของ
เทศบาลเจ้ า ของระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย และองค์ ก ารจั ด การน้ ำ เสี ย สามารถดำเนิ น การได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพสามารถควบคุมคุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดให้เป็นไปตามมาตรฐาน และดำเนินงาน
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด ทำให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของ
เทศบาล และองค์การจัดการน้ำเสีย รวมทั้งผู้นำท้องถิ่นให้ความสำคัญในการจัดการน้ำเสีย ทั้งนี้เพื่อ
การบริหารจัดการที่ดี ขึ้นเทศบาล และองค์การจัดการน้ำเสียควรดำเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการปั ญ หาน้ ำเสีย และการมีจิ ตสำนึกสาธารณะโดยการมีส่ วนร่ว มของประชาชนในการจัดการ
ปั ญ หาน้ ำเสีย รวมทั้งสนั บ สนุ น ให้ คำปรึกษาการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสี ยที่แหล่ งกำเนิ ด (Onsite
Treatment) การติดตั้งบ่อดักไขมัน และการเชื่อมต่อท่อระบายน้ำกับระบบรวบรวมน้ำเสีย และสร้าง
แรงจูงใจให้ประชาชน โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นบ้านเรือนในชุมชนเก่า ตระหนักถึงปัญหาน้ำเสีย และ
ความสำคัญในการระบายน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย และการจ่ายค่าธรรมเนียม
5.1.2 การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากผลการศึกษาการประเมินก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทั้งหมดของระบบบำบัดน้ำเสียทั้ง
4 แห่ ง ในปี งบประมาณ 2560-2561 สามารถสรุ ป ได้ ว่ า โรงปรับ ปรุงคุ ณ ภาพน้ ำแสนสุ ข เหนื อ
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มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 1,131,868.00 kg CO2 eq/ปี รองลงมา
ได้แก่ รองลงมา ได้แก่ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขใต้ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา
และสถานี ป รั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ ำ เทศบาลตำบลบางเสร่ มี ค่ า เฉลี่ ย 368,884.21 kg CO2 eq/ปี ,
368,223.74 kg CO2 eq /ปี และ 104,290.71 kg CO2 eq /ปี ตามลำดับ และยังพบว่าปริมาณน้ำ
เสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย ปริมาณการใช้ไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำ
เสี ย เฉลี่ ย โรงปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ ำ แสนสุ ข เหนื อ จะมี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด รองลงมา ได้ แ ก่
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขใต้ และสถานีปรับปรุง
คุณภาพน้ำเทศบาลตำบลบางเสร่
จากการพิจารณาอัตราส่วนปริมาณก๊าซเรือนกระจกต่อน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 1
ลูกบาศก์เมตร พบว่า โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ มีอัตราส่วนปริมาณก๊าซเรือนกระจกต่อน้ำ
เสียที่เข้าระบบมากที่สุดเท่ากับ 0.3127 kg CO2 eq รองลงมา ได้แก่ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุข
ใต้ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา และสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลตำบลบางเสร่
มีอัตราส่วนเท่ากับ 0.1869 kg CO2 eq, 0.1747 kg CO2 eq และ 0.0754 kg CO2 eq ตามลำดับ
นอกจากนี้ยังพบว่าอัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อน้ำเสี ยที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ลบ.ม. ของโรง
ปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือมีอัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัด มากที่สุด
เท่ ากั บ 0.44 kWh รองลงมา ได้ แก่ โรงปรับ ปรุ งคุ ณ ภาพน้ ำแสนสุ ข ใต้ โรงปรับ ปรุ งคุ ณ ภาพน้ ำ
เทศบาลเมื องศรีร าชา และสถานี ป รับ ปรุงคุณ ภาพน้ ำเทศบาลตำบลบางเสร่ มี อัต ราส่ ว นเท่ ากั บ
0.2361 kWh, 0.2261 kWh และ 0.08 kWh ตามลำดับ แต่พบว่าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการระบบบำบัดน้ำเสียต่อน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ลบ.ม. โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาล
เมืองศรีราชา มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียต่อน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัด
น้ำเสีย 1 ลบ.ม. มากที่สุดเท่ากับ 1.9188 บาท รองลงมา ได้แก่ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขใต้
โรงปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ ำ แสนสุ ข เหนื อ และสถานี ป รั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ ำ เทศบาลตำบลบางเสร่
มีอัตราส่วนเท่ากับ 1.3905 บาท, 1.2492 บาท และ 0.8687 บาท ตามลำดับ
เมื่อพิจารณาประสิธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียโดยเปรียบเทียบปริมาณร้อยละ
ของการลด BOD ในน้ ำ เสี ย ทั้ ง 4 แห่ ง พบว่ า โรงปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพน้ ำ เทศบาลเมื อ งศรี ร าชา
มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณ BOD ในน้ำเสี ย มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 71.56 รองลงมา ได้แก่
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขใต้ และสถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำ
เทศบาลตำบลบางเสร่ คิดเป็นร้อยละ 70.68, 67.05 และ 22.12 ตามลำดับ
ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ระบบบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ ง หรือ แอกทิเวเต็ดสลัดจ์ ชนิดคลอง
วนเวียน (โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขใต้ และโรงปรับปรุง
คุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา) มีปริมาณก๊าซเรือนกระจก ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบ ปริมาณการ
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ใช้ ไ ฟฟ้ า ค่ า ใช้ จ่ า ยทั้ ง หมดในการบำบั ด น้ ำ เสี ย อั ต ราส่ ว นปริ ม าณ ก๊ า ซเรื อ นกระจกต่ อ
น้ำเสีย อัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อน้ำเสีย อัตราส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการบำบัดน้ำเสียต่อ
น้ ำเสี ย และร้ อยละของประสิ ทธิภ าพการลด BOD ในน้ ำเสี ย มากกว่า ระบบบำบั ดแบบสระเติ ม
อากาศ (สถานีปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียเทศบาลตำบลบางเสร่) หรืออาจกล่ าวได้ว่าระบบบำบัดน้ำเสีย
แบบคลองวนเวียนจะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และค่าใช้จ่ายที่มากกว่า ระบบบำบัดน้ำเสียแบบ
สระเติมอากาศ และในขณะเดียวกันก็มีประสิทธิภาพการในการลดความสกปรกในรูปของ BOD ในน้ำ
เสียดีกว่าด้วยเช่นกัน และเมื่อพิจารณาระบบบำบัดแบบคลองวนเวียนทั้ง 3 แห่ง โดยเปรียบเทียบ
ข้อมูลกัน พบว่า โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา มีอัตราส่วนปริมาณก๊าซเรือนกระจกต่อ
ปริมาณน้ำเสีย และอัตราส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปริมาณน้ำเสียต่ำที่สุด และในขณะเดียวกันก็มี
ประสิทธิภาพการลดความสกปรกในรูปของ BOD ในน้ำเสียสูงที่สุด แต่ในทางตรงข้าม โรงปรับปรุง
คุณ ภาพน้ ำแสนสุ ขเหนื อ มีอั ตราส่ ว นปริมาณก๊ าซเรือ นกระจกต่ อปริมาณน้ ำเสี ย และอั ตราส่ ว น
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปริมาณน้ำเสียมากที่สุด และในขณะเดียวกันก็มีประสิทธิภาพการลดความ
สกปรกในรูปของ BOD ในน้ำเสียได้ต่ำที่สุด ซึ่งต้องพิจารณาปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียต่อไป
ทั้งนี้ สำหรับโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือ เมื่อพิจารณาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของระบบบำบัดน้ำเสีย จะพบว่าการใช้ไฟฟ้าในกระบวนการรวบรวมน้ำเสีย และกระบวนการบำบัด
น้ำเสียมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด ซึ่งเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยอ้ อม โดยมีปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกเฉลี่ยในปีงบประมาณ 2560-2561 เท่ากับ 997,970.50 kg CO2 eq/ปี หรือคิดเป็น
ร้อยละ 88.17 ของกิจกรรมที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสอดคล้องกับ ราชัน ธีระพิทยาตระกูล
(2562) ที่ทำการศึกษาการประเมินก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครราชสีมา
พบว่าเมื่อพิจารณาแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากระบบบำบัดน้ำเสียเป็นการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้ามากที่สุด ซึ่งแนวทางการจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
การใช้ไฟฟ้าต้องมุ่งเน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์เครื่อ งจักรในระบบเป็นหลัก
โดยเฉพาะปั๊มสูบน้ำจากกระบวนการรวบรวมน้ำเสีย ซึ่งมีค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดจาก
การใช้ไฟฟ้า โดยที่โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขเหนือมีอัตราส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ระบบบำบัดน้ำเสียต่อน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ลบ.ม. ต่ำที่สุด (1.2492 บาท) เมื่อเทียบกับ
โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุขใต้ (1.3905 บาท) และโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา
(1.9188 บาท) ซึ่งเป็ น ระบบบำบั ดชนิดเดียวกัน จึงเป็น โอกาสที่ระบบบำบัดยังสามารถที่จะเพิ่ ม
งบประมาณ หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการปรับ ปรุง เครื่ อ งจั ก ร หรื อ การใช้ เทคโนโลยี อื่ น ๆ ให้ ส ามารถ
ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นการได้ผลประโยชน์ร่วมด้าน
พลังงานและก๊าซเรือนกระจก
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5.2 ข้อเสนอแนะ
5.2.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย และการประเมิน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการศึกษาการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย และการประเมินการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก มีข้อเสนอแนะแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และแนวทางการปรับปรุงระบบบำบัด
น้ำเสีย ดังนี้
1) ดำเนิ น การให้ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ การจั ด การปั ญ หาน้ ำ เสี ย และการมี จิ ต สำนึ ก
สาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการปัญหาน้ำเสีย
2) สนั บ สนุ น ให้ คำปรึกษาการติด ตั้งระบบบำบั ดน้ ำเสี ยที่ แหล่ งกำเนิ ด (Onsite
Treatment) การติดตั้งบ่อดักไขมัน และการเชื่อมต่อท่อระบายน้ำกับระบบรวบรวมน้ำเสีย
3) สร้ างแรงจู งใจให้ ป ระชาชน โดยเฉพาะบริเวณที่ เป็ น บ้ านเรือ นในชุ มชนเก่ า
ตระหนั กถึงปั ญ หาน้ ำเสีย และความสำคัญ ในการระบายน้ำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย และการจ่าย
ค่าธรรมเนียม
4) ซ่อมแซมอุป กรณ์ และเครื่องจักร และการเพิ่ มประสิ ทธิภ าพการใช้ไฟฟ้ าของ
อุปกรณ์เครื่องจักรในระบบเป็นหลัก โดยเฉพาะปั๊มสูบน้ำจากกระบวนการรวบรวมน้ำเสีย
5) พิ จ ารณาการใช้ ร ะบบไฟฟ้ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ (solar cell) ซึ่ ง เป็ น
พลังงานสะอาดลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสามารถลดค่าใช้จ่ายของระบบบำบัดน้ำเสียได้
6) ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียให้สอดคล้องกับค่าความสกปรก
ของน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อลดการใช้พลังงานที่มากเกินความจำเป็น
7) ส่งเสริมการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดมาใช้ประโยชน์มากขึ้น เช่น การนำมาใช้ใน
การชลประทาน ใช้ในการล้างทำความสะอาดถนนสาธารณะ รดน้ำต้นไม้ สวนสาธารณะ/พื้นที่สีเขียว
เพื่อลดอัตราการผลิต/การใช้น้ำประปา เป็นการลดค่าใช้จ่ายและได้ผลประโยชน์ร่วมด้านพลังงานและ
ก๊าซเรือนกระจก
8) ในการวางผังเมือง หรือการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแห่งใหม่ ควรพิจารณา
ระบบรวบรวมน้ำเสียแบบท่อแยกน้ำฝนและน้ำเสีย (Separate System) เพื่อลดอัตราการไหลของน้ำ
เสียเป็นการเพิ่มศักยภาพการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย และการทำงานของระบบบำบัดน้ำ
เสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าและปั๊มสูบน้ำ ได้ผลประโยชน์ร่วมด้านพลังงาน
และก๊าซเรือนกระจก
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5.2.2 ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ SWOT
จากการวิเคราะห์ SWOT สามารถกำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการน้ำเสีย ด้วยการวิเคราะห์
TOWS Matrix โดยมีกลยุทธ์ 4 ด้านประกอบด้วย
1) กลยุทธ์เชิงรุก ได้แก่
1.1) การส่งเสริมและสนับสนุนให้ อจน. เข้าไปบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำ
เสียรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการจัดการน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2) การบูรณาการการบริหารจัดการน้ำเสียควบคู่กับการดำเนินการด้านการ
จัดการก๊าซเรือนกระจก
1.3) การเสริมสร้างการบริหารจัดการน้ำเสียโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้
1.4) ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดค่าใช้จ่าย
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
2) กลยุทธ์เชิงป้องกัน ได้แก่
2.1) สร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการน้ำเสีย การมีจิตสำนึกสาธารณะโดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนสร้างแรงจูงใจให้เห็นความสำคัญ ของการนำน้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัด
และการจ่ายค่าธรรมเนียม
2.2) จัดหาแหล่งเงินทุนและสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาเทคโนโลยีที่มี
ศักยภาพสูงในการจัดการน้ำเสีย ตลอดจนการส่งเสริมการจัดการน้ำเสียที่แหล่งกำเนิด
2.3) ทบทวนปัญหาและอุปสรรคของการจัดการน้ำเสีย และจัดให้มี มาตรการ
สำหรับการบริหารงานด้านน้ำเสียในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง
2.4) พั ฒ นาศักยภาพการจัดการน้ำเสี ยเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และการท่อเที่ยวควบคู่กับการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข ได้แก่
3.1) จัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการน้ำเสียและการ
ลดก๊าซเรือนกระจกให้ เป็ นไปตามตัวชี้วัดองค์กร (LPA) และการจัดทำข้อมูล ก๊าซเรือนกระจกของ
องค์กร
3.2) เพิ่มพื้นที่บริการน้ำเสียให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ หรือจัดให้มีระบบ
บำบัดน้ำเสียขนาดเล็กเป็น cluster กระจายให้ครอบคลุมพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่ไม่สามารถรวบรวม
น้ำเสียเข้าระบบได้ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสะอาดเพื่อลดการใช้พลังงาน
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4) กลยุทธ์เชิงรับ ได้แก่
4.1) สร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดการน้ำเสียและการเก็บ
ค่าธรรมเนียมเพื่อนำมาใช้บริหารจัดการระบบบำบัดได้อย่างเพีย งพอรวมทั้งการหาแนวทางปรับปรุง
กฎหมายให้สามารถบังคับใช้ได้อย่างจริงจัง
4.2) จั ด หางบประมาณเพื่ อ ซ่ อ มแซมบำรุ งรั ก ษาอุ ป กรณ์ แ ละเครื่อ งจั ก รให้
สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ตลอดจนการเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงรองรับการท่องเที่ยว
และการเจริญเติบโตของเมือง
5.2.3 ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาในอนาคต
จากการศึกษาการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนในจังหวัด
ชลบุรี ที่บริหารจัดการโดยองค์การจัดการน้ำเสีย พบว่ายังมีข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนหลายประการ และ
เพื่อการศึกษาในลักษณะเดียวกันในอนาคตจึงมีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง แก้ไข ให้มีผลการศึกษาที่
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมทั้งโอกาสในการนำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
1) เจ้าของระบบบำบัดน้ำเสียและผู้จัดการระบบยังขาดการเก็บข้อมูลที่สำคัญ เช่น
การใช้ไฟฟ้าของปั๊มสูบน้ำแยกตามสถานีสูบ การจัดการกากตะกอน การใช้น้ำมันดีเซล การใช้น้ำยา
สำหรั บ เครื่ องทำความเย็ น และเครื่องปรับ อากาศ เป็น ต้น โดยให้ เจ้าของระบบบำบั ดน้ำเสี ยและ
ผู้จัดการระบบ จัดเก็บข้อมูลโดยพิจารณาตัวแปรสำคัญตามคู่มือในการประเมินก๊าซเรือนกระจกด้วย
โปรแกรม ECAM และคู่มือแนวทางการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) ผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสี ยสามารถนำผลการประเมินใช้ประกอบแนวทางในการ
ประเมินตามตัวชี้วัดองค์การ (LPA) หรือเป็นโอกาสในการใช้ในการและโอกาสในการประเมินคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กร และการดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของ
ประเทศไท ย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) ซึ่ ง สามารถน ำ
ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น ไปขายในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจในประเทศได้
3) ควรมีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติม
เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการปรับปรุงซ่อมแซม และการวางแผนการดำเนินงานในอนาคตได้
4) ในการศึ ก ษาครั้งต่ อ ไปควรมี ก ารศึ ก ษาความพึ งพอใจของประชาชนต่ อ การ
บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงานด้านการ
บริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียของเจ้าของระบบบำบัดน้ำเสียและผู้จัดการระบบให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
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1.4 ปริมาณน้ำที่ผ่านบำบัดนำมาใช้ใหม่
1.5 น้ำทิ้งที่นำกลับไปใช้ทำประโยชน์อะไร
1.6 ปริมาณน้ำมันดีเซลของรถยนต์ที่นำน้ำไปใช้
ประโยชน์
1.7 แหล่งรองรับน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด
2. ข้อมูลไฟฟ้า
2.1 ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในระบบรวบรวมน้ำเสีย
2.2 ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
2.3 ปริ ม าณไฟฟ้ า ที่ ใ ช้ ใ นระบบระบายน้ ำ /
นำกลับมาใช้ใหม่
2.4 ปริ ม าณไฟฟ้ า ที่ ใช้ ในระบบบำบั ด น้ ำ เสี ย
ทั้งหมด (รวบรวม+บำบัด+ระบาย)

ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลิตร
kWh
kWh
kWh
kWh
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ปริมาณการใช้งาน
กิจกรรม

ปีงบประมาณ
2560

ปีงบประมาณ
2561

หน่วย

3. ข้อมูลคุณภาพน้ำ
3.1 ค่าเฉลี่ยปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดในน้ำที่
ผ่านการบำบัด

mg/l

3.2 ปริมาณ BOD ในน้ำเสียก่อนบำบัด

mg/l

3.3 ปริมาณ BOD ในน้ำที่ผ่านการบำบัด

mg/l

4. ข้อมูลค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

บาท

ค่าไฟฟ้า

บาท

5. ข้อมูลการจัดการกากตะกอน
ปริมาณกากตะกอน

kg

วิธีกำจัดกากตะกอน

-

6. ข้อมูลอุทกวิทยา
ค่าเฉลี่ยอัตราการไหลของน้ำเสียหน้าฝน

ลบ.ม./วัน

ค่าเฉลี่ยอัตราการไหลยของน้ำเสียหน้าแล้ง

ลบ.ม./วัน

จำนวนวันที่ฝนตกในรอบปี

วัน

7. ข้อมูลสถานีสูบน้ำ (เพิ่มเติมได้ตามจำนวนสถานี)
สถานีสูบน้ำ 1..........................
ปริมาณน้ำเสียที่สูบ

ลบ.ม.

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสำหรับการสูบน้ำ

kWh

เฮดของเครื่องสูบน้ำ

m.

เฮดสถิตย์

m.

ความยาวระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

km.
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ปริมาณการใช้งาน
กิจกรรม

ปีงบประมาณ
2560

ปีงบประมาณ
2561

หน่วย

สถานีสูบน้ำ 2..........................
ปริมาณน้ำเสียที่สูบ

ลบ.ม.

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสำหรับการสูบน้ำ

kWh

เฮดของเครื่องสูบน้ำ

m.

เฮดสถิตย์

m.

ความยาวระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

km.

สถานีสูบน้ำ 3..........................
ปริมาณน้ำเสียที่สูบ

ลบ.ม.

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสำหรับการสูบน้ำ

kWh

เฮดของเครื่องสูบน้ำ

m.

เฮดสถิตย์

m.

ความยาวระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

km.

สถานีสูบน้ำ 4..........................
ปริมาณน้ำเสียที่สูบ

ลบ.ม.

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสำหรับการสูบน้ำ

kWh

เฮดของเครื่องสูบน้ำ

m.

เฮดสถิตย์

m.

ความยาวระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

km.

สถานีสูบน้ำ 5..........................
ปริมาณน้ำเสียที่สูบ

ลบ.ม.

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสำหรับการสูบน้ำ

kWh

เฮดของเครื่องสูบน้ำ

m.

เฮดสถิตย์

m.

ความยาวระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย

km.

ภาคผนวก ข แบบสัมภาษณ์
การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนในจังหวัดชลบุรี
ที่บริหารจัดการโดยองค์การจัดการน้ำเสีย
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์……………………………… ………………………………….......................…………………………….
ตำแหน่ง………………………………………………………………………….......................…………………………………
ผู้สัมภาษณ์……………………………....…….........…..…………วัน/เดือน/ปี…………………………………………..….
สถานที…่ ……………………….......…....…………………..….เวลา……………………................………………………...
เรียน ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกท่าน
เนื่องจากจังหวัดชลบุรี มีการคาดการณ์ ว่ามีป ริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นประมาณวันละ 230,316.75
ลูกบาศก์เมตร มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน จำนวน 9 แห่ง รองรับน้ำเสียได้รวม 169,780 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวัน น้ำเสียถูกรวบรวมเข้าระบบบำบัดน้ำเสียประมาณ 160,829 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ
69.83 ของปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด และระบบบำบัดน้ำเสียในจังหวัดชลบุรีส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การ
บริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดย
องค์การจัดการน้ำเสียมีจำนวน 4 ระบบ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำแสนสุข
เหนือ และแสนสุขใต้ ของเทศบาลเมืองแสนสุข โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองศรีราชา และสถานีปรับปรุง
คุณภาพน้ำเทศบาลตำบลบางเสร่ ทั้งหมดเป็นระบบเติมอากาศ (แอโรบิก) แบบตะกอนเร่ง หรือแอ็กทิเวเต็ดสลัดจ์
ซึ่งมีผลการศึกษาว่าระบบบำบัดแบบไร้อากาศ (แอนแอโรบิก) จะมีผลทางตรงในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สูง แต่ในส่วนของผลกระทบทางอ้อม ระบบบำบัดที่มีการเติมอากาศอย่างระบบตะกอนเร่ง หรือแอ็กทิเวเต็ด
สลัดจ์ ก็มีส่วนในการทำให้เกิดสภาวะเรือนกระจกได้เช่นกันขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของพลังงานที่ใช้ในการผลิต
กระแสไฟฟ้า แม้ ว่าการบำบัดจะมีป ระสิท ธิภาพในการกำจัด ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และสารอินทรีย์สู ง
จนน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม
ของชุมชน ช่วยลดมลพิษที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ แต่ในขณะเดียวกันการบำบัดน้ำเสียเองก็เป็นการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางเช่นกัน
แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ ได้จัดทาขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการจัดการน้ำเสีย
ของระบบบำบัดน้ำเสียในจังหวัดชลบุรีภายใต้การบริหารจัดการขององค์การจัดการน้ำเสีย โดยจะนำผลการ
สำรวจมาประกอบการวิเคราะห์การดำเนินงานด้านการจัดการน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อหาแนวทาง
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่จังหวัด
ชลบุรี ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ต่อไป
ผู้วิจัย
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของระบบบำบัดน้ำเสีย
1.1 ชื่อระบบบำบัดน้ำเสีย.................................................................................................... .................
1.2 ที่ตั้ง.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
1.3 ชนิดระบบบำบัดน้ำเสีย...................................................................................................................
1.4 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียได้...................................................ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
1.5 ปริมาณน้ำเสียเข้าระบบ.......................................................................ลูกบาศก์เมตรต่อวัน
1.6 ดำเนินการโดย............................................................................................................ .........
1.7 จำนวนประชากรในพื้นที่...................................................คน
1.8 จำนวนประชากรที่อาศัยในพื้นที่ที่มีแนวท่อรวบรวมน้ำเสีย.................................................คน
1.9 จำนวนประชากรที่ได้รับบริการ ................................................................คน
ส่วนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการจัดการน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสียในจังหวัด
ชลบุรีภายใต้การบริหารจัดการขององค์การจัดการน้ำเสีย
2.1 ระบบบบำบัดมีปริมาณน้ำเสียเข้าสู่ระบบเกินกว่าประสิทธิภาพของระบบบำบัดหรือไม่ หากมี
ท่านมีแนวทางการแก้ไขปัญหอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………….................……..………….…
………………………………………………………………………………………………………….................……..………….…
………………………………………………………………………………………………………….................……..………….…
………………………………………………………………………………………………………….................……..………….…
2.2 ระบบท่อรวบรวมน้ ำเสียมีการรั่วไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือไม่ หากมีท่านได้มีการแก้ไข
ปัญหาอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………….................……..………….…
………………………………………………………………………………………………………….................……..………….…
………………………………………………………………………………………………………….................……..………….…
………………………………………………………………………………………………………….................……..………….…
2.3 ระบบบำบัดมีแผนงานในการซ่อมแซมบำรุงรักษาหรือไม่อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………….................……..………….…
………………………………………………………………………………………………………….................……..………….…
………………………………………………………………………………………………………….................……..………….…
………………………………………………………………………………………………………….................……..………….…
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2.4 มีงบประมาณในการบริหารจัดการเพียงพอหรือไม่อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………….................……..………….…
………………………………………………………………………………………………………….................……..………….…
………………………………………………………………………………………………………….................……..………….…
………………………………………………………………………………………………………….................……..………….…
2.5 มีการร้องเรียนเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียหรือไม่และมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………….................……..………….…
………………………………………………………………………………………………………….................……..………….…
………………………………………………………………………………………………………….................……..………….…
………………………………………………………………………………………………………….................……..………….…
2.6 มีมาตรการหรื อแผนการดำเนิ นงานที่รองรับ สถานการณ์ ฉุกเฉิน เช่น ไฟฟ้าดั บ ปั๊ม น้ำชำรุด
หรือไม่
………………………………………………………………………………………………………….................……..………….…
………………………………………………………………………………………………………….................……..………….…
………………………………………………………………………………………………………….................……..………….…
………………………………………………………………………………………………………….................……..………….…
2.7 ท่านเคยพบว่าน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ และมีการจัดการอย่างไร
………………………………………………………………………………………………………….................……..………….…
………………………………………………………………………………………………………….................……..………….…
………………………………………………………………………………………………………….................……..………….…
………………………………………………………………………………………………………….................……..………….…
2.8 การให้บริการครอบคลุมทั้งพื้นที่เทศบาลหรือไม่ และมีแผนงานในการขยายพื้นที่บริการหรือไม่
………………………………………………………………………………………………………….................……..………….…
………………………………………………………………………………………………………….................……..………….…
………………………………………………………………………………………………………….................……..………….…
………………………………………………………………………………………………………….................……..………….…
2.9 มีการจัดการกากตะกอนด้วยวิธีการใด
………………………………………………………………………………………………………….................……..………….…
………………………………………………………………………………………………………….................……..………….…
………………………………………………………………………………………………………….................……..………….…
………………………………………………………………………………………………………….................……..………….…
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2.10 ท่านคิดว่าปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารจัดการด้านน้ำเสียของเทศบาลคืออะไรบ้าง
………………………………………………………………………………………………………….................……..………….…
………………………………………………………………………………………………………….................……..………….…
………………………………………………………………………………………………………….................……..………….…
………………………………………………………………………………………………………….................……..………….…
2.11 แหล่งพลังงานหลักที่ใช้ในกระบวนการบำบัดน้ำเสียมาจากแหล่งพลังงานใดและได้มีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลหรือไม่
………………………………………………………………………………………………………….................……..………….…
………………………………………………………………………………………………………….................……..………….…
………………………………………………………………………………………………………….................……..………….…
………………………………………………………………………………………………………….................……..………….…
2.12 ท่านทราบเกี่ยวกับการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบบำบัดน้ำเสียหรือไม่ และเทศบาล
มีนโยบายหรือโครงการที่ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกหรือไม่ อย่างไร
………………………………………………………………………………………………………….................……..………….…
………………………………………………………………………………………………………….................……..………….…
………………………………………………………………………………………………………….................……..………….…
………………………………………………………………………………………………………….................……..………….…
2.13 ปัญหาในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย และข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………….................……..………….…
………………………………………………………………………………………………………….................……..………….…
………………………………………………………………………………………………………….................……..………….…
………………………………………………………………………………………………………….................……..………….…

ประวัติผู้เ ขียน

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-นามสกุล
ประวัติการศึกษา

นายวิเชษฐ พูลทรัพย์
ปี 2550 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี 2555 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประสบการณ์การทำงาน ปี 2553 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ปี 2558 นักวิชาการทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรธรณี
ปี 2559 นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี
ปี 2562 นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏัติการ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

