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คู่มือการลดก๊าซเรือนกระจกจากระบบน ้าและน ้าเสียของประเทศไทย  
ตามแผนท่ีน้าทาง WaCCliM 

 

บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร 
 

 คู่มือการลดก๊าซเรือนกระจกจากระบบน ้าและน ้าเสีย
ของประเทศไทยตามแผนที่น้าทาง WaCCliM ฉบับนี เสนอแนะ
แนวทางการบริหารจัดการและการด้าเนินงานระบบน ้าและน ้า
เสียคาร์บอนต่้า โดยอาศัยมาตรการต่างๆ ในการลดก๊าซเรือน
กระจกที่สอดคล้องกับแผนการด้าเนินงานของระบบ เช่น การ
เพ่ิมผลตอบแทนของการลงทุนด้วยการประหยัดพลังงานและ
น ้า หรือมาตรการตามแผนการบ้ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ 
และแผนการพัฒนาบริการของหน่วยงาน เป็นต้น  
 สิ่งที่ส้าคัญที่สุดในการเริ่มด้าเนินการลดก๊าซเรือน
กระจกของระบบน ้าและน ้าเสีย คือการเปลี่ยนกระบวนการทาง
ความคิด หรือ Mindset ของผู้บริหารและบุคลากรภายใน
องค์กร รวมทั งการกระตุ้นและส่งเสริมให้ระบบน ้าและน ้าเสีย
อ่ืนๆ เกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงและผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อการด้าเนินธุรกิจของระบบน ้า
และน ้าเสีย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย หรือคุณภาพ
แหล่งน ้าเสื่อมโทรม เพ่ือน้าไปสู่ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ของระบบน ้าและน ้าเสียในการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างยั่งยืน 
 การลดก๊าซเรือนกระจกของระบบน ้าและน ้าเสีย ผู้บริหารควรมองเห็นถึงความสัมพันธ์ที่เป็นองค์รวม
ของการบริหารจัดการระบบน ้าและน ้าเสีย การผลิตและการใช้พลังงาน ที่เชื่อมโยงกับการลดก๊าซเรือนกระจก 
เพ่ือน้าไปสู่โอกาสและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกจากระบบน ้าและน ้าเสีย ได้อย่างเป็นองค์รวม แม้ว่า
ระบบน ้าและน ้าเสียจะมีค่าปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปริมาณการปล่อยรวม
ของประเทศ แต่หากระบบน ้าและน ้าเสียมีการด้าเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องและจริงจังก็
สามารถมีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจกตามข้อเสนอการมีส่วนร่วมที่ประเทศก้าหนด (Nationally 
Determined Contribution, NDC) ของประเทศไทยได้ นอกจากนี  ระบบน ้าและน ้าเสียซึ่งมีความเชื่อมโยง
กับทุกสาขาของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ยังมีส่วนในการกระตุ้นและสนับสนุนให้เกิดการปรับเปลี่ยน
กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบให้กับสาขาอ่ืนๆ อันจะน้าไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมของประเทศ  
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 แผนที่น้าทาง WaCCliM เสนอแนะแนวทาง 5 ขั นตอน เพ่ือให้ระบบน ้าและน ้าเสียน้าไปใช้ในการ
พัฒนาศักยภาพของหน่วยงาน รวมทั งการมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก  
  การกระตุ้นให้เกิดกิจกรรม (Motivate action) 

ขั นตอนนี น้าไปสู่การสร้างความตระหนักและความเข้าใจถึงเหตุผลความ
จ้าเป็น รวมทั งแรงผลักดันที่กระตุ้นให้ระบบน ้าและน ้าเสียต้องลดก๊าซเรือน
กระจก เป็นการสร้างความเข้าใจและความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุ- ประสงค์
หลักของระบบน ้าและน ้าเสียกับโอกาสในการลดก๊าซเรือนกระจก 
 

 การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Assess your system) 
ขั นตอนนี แสดงแนวทางการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
กรณีปกติ ซึ่งจะน้าไปสู่การสร้างโอกาสการลดก๊าซเรือนกระจก แผนที่น้าทาง 
WaCCliM เสนอเครื่องมือและวิธีการในการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ที่เรียกว่า “ECAM Tool” ซึ่งสามารถใช้ในการประเมิน
ประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกจากการด้าเนินมาตรการได้อีกด้วย 
 

 

การก้าหนดโอกาส (Identify opportunities) 
ขั นตอนนี แสดงถึงโอกาสและแนวทางต่างๆ ที่เป็นไปได้ในการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกจากระบบน ้าและน ้าเสียตามแนวทางของ WaCCliM ที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของหน่วยงาน  โดยเสนอแนะแนวทางและ
ข้อควรพิจารณาในการประเมินโอกาสการลดก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ ความ
เป็นไปได้ ค่าใช้จ่าย และการวางแผน 

 

การน้าสู่การปฏิบัติ (Implement measures) 
แผนที่น้าทาง WaCCliM เสนอแนะระบบน ้าและน ้าเสียให้สามารถน้าโอกาส
และแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย
เป็นการเชื่อมโยงแผนการลดก๊าซเรือนกระจกเข้ากับแผนปฏิบัติ งานของ
ระบบน ้าและน ้าเสีย สิ่งส้าคัญในการน้าแผนงานไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ 
ศักยภาพของหน่วยงาน นโยบาย และความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน รวมถึง
สภาพทางการเมืองและงบประมาณ 
 

 

การติดตามผล (Monitoring Impacts) 
ขั นตอนนี แสดงการติดตามผลการด้าเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก 
ประเมินประสิทธิภาพการด้าเนินโครงการและโอกาสการพัฒนาของระบบน ้า
และน ้าเสีย เครื่องมือ ECAM tool มีส่วนส้าคัญในการประเมินประสิทธิภาพ
การด้าเนินงาน 

   

 การปฏิบัติตามแผนที่น้าทาง WaCCliM ทั ง 5 ขั นตอนอย่างต่อเนื่องจะพัฒนาให้ระบบน ้าและน ้าเสียก้าว
เข้าสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่้า ทีม่ีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน ้าและน ้าเสียแบบองค์รวมอย่างยั่งยืน 
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National Reference Based on WaCCliM Roadmap for WWUs  
Towards Carbon Neutrality in Thailand 

 
Executive Summary 

 
 National Reference Based on WaCCliM Roadmap for 
Water and Wastewater Utilities (WWUs) Towards Carbon 
Neutrality in Thailand presents utility managers with an 
approach to address their most pressing challenges, while 
reducing carbon emissions through measures that either have 
a return on investment through energy or water savings, or 
that correspond to planned investments as part of the asset 
management plan to maintain or improve their services. 
 Utilities adopting this approach are contributing to a 
carbon-neutral future, by instigating a change of mind-set, not 
only in urban water management but also by inspiring all other 
urban services through sharing the risks and the urgency to 
act to avoid aggravated impacts of climate change, of which 
water utilities are among the first victims: water scarcity, 
flooding and deteriorated water quality. 

 To become a low-carbon urban water utility, the 
critical thinking is required to look at the urban water cycle 
holistically and to realise that urban water management is 
intrinsically linked to energy consumption and production, as 
well as to greenhouse gas (GHG) emissions and opportunities 
to reduce/offset them. Although the urban water utilities represent a small contribution in the GHG emission 
compared with the total global emissions, however, if the urban water sector were to become carbon neutral, 
it could contribute to Thailand’s Nationally Determined Contributions (NDCs). In addition, because water is 
connected to all urban sectors, and many low-carbon measures would be best implemented in partnership 
with other sectors, water utilities can drive an even bigger impact, by catalysing and supporting the low-
carbon mind-set in all other urban sectors.   

 The WaCCliM Roadmap to progress towards low-carbon urban water is illustrated in the following 
figures, as five steps that the utility implements continuously several times, the increasing capacity of the 
utility contributes to a carbon-neutral future.  
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This step entails awareness raising and understanding drivers for 

water utilities to reduce their GHG emissions.The drivers that will 
make the connection between the utility’s main objectives and the 
low-carbon opportunities. Once this connection is made, the 
dialogue with the utility’s stakeholders can start towards initiating 
a low-carbon mind-set. 

This connection is strengthened through assessing baseline 

GHG emissions from the utility’s urban water systems. The 
WaCCliM roadmap guides utilities through the methodology and 
tools available for GHG assessment, called Energy Performance 
and Carbon Assessment and Monitoring (ECAM) tool. It is also a 
way of pointing out how reducing these inefficiencies may 
contribute to lowering the GHG footprint. 

This step evaluates the different opportunities that may exist for 

water utilities to reduce GHG emissions, as promoted by the 
WaCCliM approach. All GHG reduction measures considered 
have also to deliver on the utility’s objectives. The roadmap 
guides utilities through the methodology and considerations 
(feasibility, cost, planning) that are needed to assess GHG 
reduction opportunities. 

The roadmap guides utilities navigating through and leveraging 

the political and financial environments for developing and 
actually executing projects. The initial technical measures 
implemented typically relate to existing plans. The implementation 
of additional technical measures often requires strengthening or 
developing enablers through other types of measure that relate to 
capacity, financing, policies and stakeholder engagement. 

This step includes regular assessment of the utility’s 

performance to verify emissions reductions, and identifying 
opportunities to further improve. The ECAM tool is also critical for 
this step and the roadmap details the processes needed to run 
the tool and gain the needed outputs.  
 
As the utility goes through these iterative steps over the years 
and its planning cycles, the utility will evolve towards becoming 
an urban water utility of the future: low-carbon, holistic and 
sustainable. 
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คู่มือการลดก๊าซเรือนกระจกจากระบบน ้าและน ้าเสียของประเทศไทย 
ตามแผนท่ีน้าทาง WaCCliM  

 

บทน้า 
 

 สภาวการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ นในปัจจุบัน ส่งผลให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกให้
ความใส่ใจและมีการด้าเนินการเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังจะเห็นได้จากความร่วมมือระหว่าง
ประเทศตามความตกลงปารีส (Paris Agreement)  และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ 
(UN Sustainable Development Goals) รวมทั งมาตรการต่างๆ ในระดับชาติและระดับท้องถิ่น เพ่ือการลด
ก๊าซเรือนกระจกในทุกสาขา สาขาน ้าจัดเป็นสาขาที่เป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ส้าคัญและเป็นสาขาที่มี
โอกาสได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการขาดแคลนน ้า 
ระดับน ้าทะเลสูงขึ น อุทกภัย รวมทั งคุณภาพแหล่งน ้าเสื่อมโทรม สาขาน ้าโดยเฉพาะระบบน ้าและน ้าเสีย ได้แก่
ระบบผลิตประปาและระบบบ้าบัดน ้าเสียจึงมีความส้าคัญต่อการด้าเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก คู่มือการ
ลดก๊าซเรือนกระจกจากระบบน ้าและน ้าเสียของประเทศไทยตามแผนที่น้าทาง WaCCliM (WaCCliM 
Roadmap) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระบบน ้าและน ้าเสีย (Water 
and Wastewater Companies for Climate Mitigation, WaCCliM1) ที่มีส่วนช่วยให้ระบบน ้าและน ้าเสีย
สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้เป็นอย่างดี  
 แผนที่น้าทาง WaCCliM เป็นแนวทางส้าหรับการจัดการน ้าในเมืองคาร์บอนต่้า โดยเสนอแนวทางการ
ลดก๊าซเรือนกระจกจากการใช้น ้า พลังงาน และคาร์บอนจากวัฏจักรน ้าในเขตเมือง คู่มือนี น้าเสนอกระบวนการ
อย่างเป็นขั นตอนเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส้าหรับระบบผลิตประปาและระบบบ้าบัดน ้าเสีย โดยเริ่ม
จากการสร้างความตระหนักและความเข้าใจในแรงผลักดันเพ่ือการลดคาร์บอน การประเมินปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกและโอกาสในการลดก๊าซเรือนกระจก การก้าหนดโครงการเพ่ือน้าไปสู่การปฏิบัติและ
งบประมาณ รวมทั งการติดตามผลการด้าเนินงาน คู่มือนี เชื่อมโยงกับแหล่งความรู้ WaCCliM (WaCCliM 
Knowledge Platform)2  ที่ช่วยแนะแนวทางการด้าเนินงานในแต่ละขั นตอน ท้ายที่สุดคู่มือนี ส่งเสริมให้เกิด
ความคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) ที่ท้าให้เกิดมุมมองในการจัดการวัฏจักรน ้าในเมืองแบบองค์รวม เพ่ือ
น้าไปสู่การลดฟุตพรินท์ของน ้า พลังงาน และคาร์บอน รวมทั งการลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 
 แผนที่น้าทาง WaCCliM ประกอบด้วยขั นตอนพื นฐาน 5 ขั นตอน ดังแสดงในภาพที่ 1 ซึ่งรายละเอียด
ของแต่ละขั นตอน สามารถอธิบายได้ดังนี  
 

                                                           
1 http://wacclim.org/ 
2 http://climatesmartwater.org/  

http://wacclim.org/
http://climatesmartwater.org/
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ภาพที่ 1  ขั นตอนของแผนที่น้าทาง WaCCliM 

 
ขั นตอนที่ 1 กระตุ้น (Motivate Action): การกระตุ้นให้เกิดกิจกรรม  

 ขั นตอนนี น้าไปสู่การสร้างความตระหนักและความเข้าใจถึงเหตุผลความจ้าเป็น แรงผลักดันที่กระตุ้น
ให้ระบบน ้าและน ้าเสียต้องลดก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี ยังเป็นการสร้างความเข้าใจและความเชื่อมโยง
ระหว่างวัตถุประสงค์หลักของระบบน ้าและน ้าเสียกับโอกาสของการลดก๊าซเรือนกระจก รายละเอียดของ
ขั นตอนที ่1 แสดงในบทที่ 1  

 

ขั นตอนที่ 2 ประเมิน (Assess Your System) : การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 ขั นตอนนี แสดงแนวทางการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีปกติของระบบน ้าและ
น ้าเสีย ซึ่งจะน้าไปสู่การสร้างโอกาสการลดก๊าซเรือนกระจก แผนที่น้าทาง WaCCliM เสนอเครื่องมือและ
วิธีการในการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยการใช้เครื่องมือตรวจวัดและประเมิน
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและก๊าซเรือนกระจก ที่เรียกว่า “ECAM Tool” (ECAM: Energy Performance 
and Carbon Emissions Assessment and Monitoring Tool) รายละเอียดแสดงในบทที่ 2  
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ขั นตอนที่ 3 ก้าหนดโอกาส (Identify Opportunities) : การก้าหนดโอกาสการลดก๊าซเรือนกระจก 
 ขั นตอนนี แสดงถึงโอกาสและแนวทางต่างๆ ที่เป็นไปไดใ้นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบ
น ้าและน ้าเสียตามแนวทางของ WaCCliM ที่สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน  โดยเสนอแนะแนวทาง
และข้อควรพิจารณาในการประเมินโอกาสการลดก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ ความเป็นไปได้ ค่าใช้จ่าย และการ
วางแผน รายละเอียดแสดงในบทที่ 3 
 
ขั นตอนที่ 4 ปฏิบัติ (Implement Measures) : การน้าแผนงานลดก๊าซเรือนกระจกสู่การปฏิบัติ 
 แผนที่น้าทาง WaCCliM เสนอแนะระบบน ้าและน ้าเสียให้สามารถน้าโอกาสและแนวทางการลดก๊าซ
เรือนกระจกไปสู่การปฏิบัติ โดยเป็นการเชื่อมโยงแผนการลดก๊าซเรือนกระจกเข้ากับแผนปฏิบัติการของระบบ
น ้าและน ้าเสีย สิ่งส้าคัญในการน้าแผนงานไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ ศักยภาพของหน่วยงาน นโยบาย และความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน รวมทั งสภาพทางการเมืองและงบประมาณ รายละเอียดแสดงในบทที่ 4 
 
ขั นตอนที่ 5 ติดตามผล (Monitoring Impacts) : การติดตามผลความส้าเร็จ 
 ขั นตอนนี แสดงการติดตามผลการด้าเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก ประเมินประสิทธิภาพการ
ด้าเนินโครงการและโอกาสการพัฒนาของระบบน ้าและน ้าเสีย เครื่องมือ ECAM tool มีส่วนส้าคัญในการ
ประเมินประสิทธิภาพการด้าเนินงาน รายละเอียดแสดงในบทที่ 5 
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ข้อมูลพื นฐาน 
 
 โครงการลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระบบน ้าและน ้าเสีย หรือ WaCCliM ย่อมาจาก 
Water and Wastewater Companies for Climate Mitigation เป็นการด้าเนินงานของระบบผลิตน ้าและ
ระบบบ้าบัดน ้าเสียเพ่ือลดก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน โครงการ WaCCliM เกิด
จากความร่วมมือขององค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ : Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit) และ สมาคมน ้านานาชาติ (IWA : International Water Association) 
ในนามของกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ และความปลอดภัยทางปรมาณูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี (BMU : German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and 
Nuclear Safety) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับสากล (IKI : 
International Climate Initiative)  โครงการ WaCCliM มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสมดุลคาร์บอนของระบบน ้า
และน ้าเสีย ผ่านมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การลดก๊าซเรือนกระจก
ทางตรงจากระบบ และการใช้ประโยชน์จากน ้า พลังงาน และธาตุอาหารจากน ้าเสีย  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการ มาตรการที่พัฒนาขึ นควรมีความ
เป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์และน้าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพการบริการของระบบน ้าและน ้าเสีย 
โครงการต่างๆ ที่พัฒนาขึ นสามารถประยุกต์ใช้ได้
ทั งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ การ
ด้าเนินงานที่ผ่ านมาของโครงการ WaCCliM 
ร่วมกับระบบน้าร่องใน 4 ประเทศ3 ดังแสดงใน
ภาพที ่2 ได้แก่  
ประเทศเม็กซิโก ด้าเนินงานร่วมกับ Comissión 
National del Agua (CONAGUA) 
ประเทศเปรู ด้าเนินงานร่วมกับ Ministry of 
Housing, Construction and Sanitation 
(MVCS) และ ระบบน้าร่อง SEDACUSCO ใน
เมือง Cusco 
ประเทศจอร์แดน ด้าเนินงานร่วมกับ The Water 
Authority of Jordan และระบบน้าร่องของ 
เมือง  Madaba 
ประเทศไทย ด้าเนินงานร่วมกับองค์การจัดการน ้า
เสีย (อจน.) ภาพที่ 2 โครงการน้าร่องของ WaCCliM ทั ง 4 ประเทศ 

                                                           
3
 http://wacclim.org/countries/  

 © WaCCliM

http://wacclim.org/countries/
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 นอกจากนี  โครงการ WaCCliM ยังขยายผลการด้าเนินงานไปยังระบบน ้าและน ้าเสียอ่ืนมากกว่า 10 
แห่งที่ใช้วิธีการเดียวกับระบบน้าร่อง โดยคาดว่าโครงการน้าร่องนี จะสามารถลดคาร์บอนลงได้ถึงร้อยละ 10 
โดยเฉลี่ย ตลอดระยะเวลาการด้าเนินการตั งแต่เดือนธันวาคม 2013 (พ.ศ. 2556) ถึงเดือนมกราคม 2019 
(พ.ศ. 2562) 
 

 เพ่ือให้การด้าเนินงานของระบบน ้าและน ้าเสียในเมืองเกิดความยั่งยืนแบบองค์รวม และเกิดความ
สมดุลด้านเทคนิค สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และสังคม ระบบน ้าและน ้าเสียควรเริ่มลงมือปฏิบัติเพ่ือลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น ้าและพลังงาน โครงการ WaCCliM ได้ท้าการรวบรวม
แนวทางจากประสบการณ์และบทเรียนที่ได้รับจากแต่ละประเทศไว้ในแผนที่น้าทางเพ่ือช่วยให้ระบบน ้าและน ้า
เสียของประเทศไทยสามารถน้าไปประยุกต์ใช้เพ่ือการจัดการน ้าและน ้าเสียในเขตเมืองคาร์บอนต่้าได ้
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บทท่ี 1 
การกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมลดคาร์บอน  

(Motivate action) 
  

 ขั นตอนนี น้าไปสู่การสร้างความตระหนักและความเข้าใจถึงเหตุผลความจ้าเป็น แรงผลักดันที่กระตุ้น
ให้ระบบน ้าและน ้าเสียต้องลดก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี ยังเป็นการสร้างความเข้าใจและความเชื่อมโยง
ระหว่างวัตถุประสงค์หลักของระบบน ้าและน ้าเสียกับโอกาสของการลดก๊าซเรือนกระจก 
 

 1.1 ความส้าคัญของระบบน ้าและน ้าเสียต่อการลดการปล่อยคาร์บอน 
 ขั นตอนแรกของแผนที่น้าทาง WaCCliM เป็นการสร้างความตระหนักและความเข้าใจถึงเหตุผลในการ 
ลดการปล่อยคาร์บอนจากระบบน ้าและน ้าเสีย เป็นการสร้างแรงผลักดันที่ระบบน ้าและน ้าเสียจ้าเป็นต้องลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังแสดงในภาพที่ 3 เนื อหาในบทนี แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากวัฏจักรน ้าในเมือง รวมทั งความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์หลักของหน่วยงานแรงผลักดันและ
โอกาสในการลดก๊าซเรือนกระจก นอกจากนี ยังกล่าวถึงสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมกิจกรรมการลดก๊าซเรือน
กระจก เมื่อผ่านขั นตอนนี แล้ว ระบบน ้าและน ้าเสียจะทราบถึงแหล่งก้าเนิดก๊าซเรือนกระจก สามารถตอบได้ว่า
เหตุใดจึงต้องมีการลดคาร์บอน รวมทั งสามารถอธิบายแรงผลักดันส้าหรับการลดก๊าซเรือนกระจกได้ นอกจากนี 
ระบบน ้าและน ้าเสียยังสามารถระบุถึงสิ่งสนับสนุนที่จะน้าไปสู่กิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกได้ เช่น นโยบาย 
งบประมาณ และการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรและหน่วยงาน เป็นต้น 

 
 

ภาพที่ 3 ความส้าคัญของระบบน ้าและน ้าเสียต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 © WaCCliM
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 1.2 วัฏจักรน ้ากับการปล่อยคาร์บอน 

 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจถึงเหตุผลและแรงผลักดันในการด้าเนินการลดก๊าซเรือนกระจก ระบบน ้าและ
น ้าเสียจ้าเป็นต้องทราบแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของระบบน ้าและน ้าเสีย รวมทั ง
การจัดการวัฏจักรของน ้าในเมือง  จากการพิจารณาวัฏจักรของน ้าในเมือง พบว่ามีแหล่งปล่อยก๊าซเรือน
กระจกอยู่หลายแหล่ง โดยปัจจัยที่มีผลท้าให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีความแตกต่างกัน ได้แก่ 
องค์ประกอบของระบบ ระดับความสูงของพื นที่ ความต้องการใช้น ้า ประเภทของแหล่งน ้า และแหล่งรับน ้า 
เป็นต้น  แผนที่น้าทาง WaCCliM อธิบายถึงแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบน ้าและน ้าเสียโดยพิจารณา
แต่ละขั นตอนการด้าเนินงานอย่างละเอียด ตั งแต่การสูบน ้าดิบ การบ้าบัดน ้า การสูบจ่ายน ้า การรวบรวมน ้า
เสีย การบ้าบัดน ้าเสีย การระบายทิ งและ/หรือน้ากลับมาใช้ใหม่ คู่มือฉบับนี แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างน ้า 
พลังงาน และการเกิดก๊าซเรือนกระจกในแต่ละขั นตอน ตลอดจนวิธีการแบบองค์รวมที่จ้าเป็นที่ท้าให้เกิด
กิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพในทุกขั นตอน ดังแสดงในภาพที่ 4  
  

 
 
ภาพที่ 4 ความเชื่อมโยงของน ้า พลังงาน และคาร์บอน ต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของระบบน ้าและน ้าเสีย 
 
  1.2.1 แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกและปัจจัยท่ีมีผล (ทางตรงและทางอ้อม)  
  วัฏจักรน ้าในเมืองเป็นรูปแบบของวัฏจักรน ้าที่มนุษย์สร้างขึ น โดยเริ่มจากการน้าน ้าจาก
ธรรมชาติมาใช้จนถึงการระบายน ้ากลับสู่แหล่งน ้าธรรมชาติ น ้าธรรมชาติที่ถูกน้ามาใช้ ได้แก่ น ้าผิวดิน (เช่น 
ทะเลสาบ แม่น ้า อ่างเก็บน ้า) น ้าใต้ดิน น ้าทะเล (ในบางพื นท่ี) น ้าฝนน และน ้าในส่วนที่น้ากลับมาใช้ประโยชน์ได้
ใหม่หรือน ้ารีไซเคิล น ้าดิบถูกสูบจากแหล่งน ้าผ่านระบบสูบน ้าดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตน ้าประปาซึ่งใช้
เทคโนโลยีแตกต่างกันไปตามลักษณะของน ้าดิบและคุณภาพน ้าที่ต้องการ กระบวนการผลิตน ้าโดยทั่วไปเริ่ม
จากการเติมสารเคมีเพ่ือการสร้างและรวมตะกอน การกรอง และการก้าจัดเชื อโรค  บางแห่งอาจใช้การกรอง

 © WaCCliM © WaCCliM



 

- 8 - 
 

ด้วยระบบเมมเบรนประเภทอาร์โอ ซึ่งย่อมาจากรีเวอร์สออสโมซิส (Reverse osmosis, RO) น ้าที่ผ่านการ
บ้าบัดแล้วจะถูกสูบจ่ายผ่านระบบจ่ายน ้า ไปยังบ้านเรือนของประชาชนผู้ใช้น ้า จากนั นน ้าที่ผ่านการใช้งานจะ
กลายเป็นน ้าเสียเข้าสู่ระบบรวบรวมน ้าเสียเพ่ือส่งเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสียต่อไป น ้าที่ผ่านการบ้าบัดน ้าเสียอาจ
ถูกระบายทิ งลงแหล่งน ้าธรรมชาติหรือถูกน้ากลับไปใช้ประโยชน์ใหม่ ทั งนี กระบวนการดังกล่าวมีการใช้
เครื่องจักรกลหลายประเภท เช่น เครื่องยนต์ เครื่องสูบน ้า มอเตอร์ เครื่องเติมอากาศ เครื่องกวนผสม รวมทั ง
การใช้เชื อเพลิงและไฟฟ้าเพ่ือเดินเครื่องจักรกลเหล่านั น 
 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบน ้าและน ้าเสียในวัฏจักรน ้าในเมือง ดังแสดงในภาพที่ 5 สามารถ
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก และ  3 ขอบเขต (Scope) ได้แก่  
 1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Direct GHG emissions) เกิดจากกระบวนทางเคมีและ
ชีวเคมีที่เกิดขึ นในการบ้าบัดสารอินทรีย์ในน ้าเสีย รวมทั งการใช้เชื อเพลิงฟอสซิลและการเผาไหม้ของ
เครื่องยนต์ในการเดินเครื่องสูบน ้า (ขอบเขต 1) 
 2) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Indirect GHG emissions) เกิดจากการใช้ไฟฟ้าในการ
เดินเครื่องสูบน ้า การใช้สารเคมี (ขอบเขต 2) รวมทั งการระบายน ้าทิ งลงแหล่งน ้าธรรมชาติ การขนถ่ายและ
การจัดการตะกอนสลัดจ์ (ขอบเขต 3) 

 
 

ภาพที่ 5  ประเภทของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 

 กิจกรรมต่างๆ ของระบบน ้าและน ้าเสียถือไดว้่าเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากวัฏจักรน ้าในเมือง 
ดังแสดงในภาพที ่6 โดยกิจกรรมหลักที่มีผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 1 โดยมี
รายละเอียดรวมทั งปัจจัยที่เก่ียวข้อง แสดงในตารางที่ 2 

 © WaCCliM
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ภาพที่ 6  กิจกรรมของระบบน ้าและน ้าเสียจากวัฏจักรน ้าในเมืองที่มีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

  
ตารางท่ี 1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบน ้าและน ้าเสียผ่านวัฏจักรน ้าในเมือง 

กิจกรรมการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก การสูบน ้า
ดิบ 

การผลิต
น ้าประปา 

การจ่าย
น ้าประปา 

การรวบ 
รวมน ้าเสีย 

การบ้าบัด
น ้าเสีย 

การระบาย
น ้าทิ ง 

1. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1)       
การปล่อย GHG จากการขนถ่าย       

CO2 CH4 และ N2O จากการใช้เชื อเพลิงฟอสซิล       

CH4 จากท่อรวบรวมน ้าเสียหรือการบ้าบัดทางชีวภาพ       
N2O จากท่อรวบรวมน ้าเสียหรือการบ้าบัดทางชีวภาพ       
CH4 จากการเผาก๊าซทิ ง       
2. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2)       
การปล่อย GHG จากการใช้ไฟฟ้า             

3. การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ (Scope 3)        
การปล่อย GHG จากการผลิตสารเคมีที่ใช้       
การปล่อย GHG จากการใช้วัสดุก่อสร้าง       

CH4 และ N2O จากการระบายน ้าเสียที่ไม่ผ่านการบ้าบัด       
CO2 CH4 และ N2O จากการขนถ่ายตะกอนสลัดจ์       
CH4 และ N2O จากการจัดการตะกอนสลัดจ์       
N2O จากการระบายน ้าทิ งลงแหล่งรับน ้า       
      การปล่อย GHG ที่ไม่ได้ค้านวณใน ECAM tool    การปล่อย GHG ที่มีการค้านวณใน ECAM tool 
      ยกเว้น การจ่ายน ้าประปาด้วยแรงโน้มถ่วง    ยกเว้น การรวบรวมน ้าเสีย/ระบายน ้าทิ งด้วยแรงโน้มถ่วง 

 
 



 

 
 

ตารางท่ี 2 แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากวัฏจักรน ้าในเมืองและปัจจัยที่มีผล 
 

แหล่งปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 

ปัจจัยท่ีมีผล สถานการณ์ ผลที่ตามมา ผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ระบบผลิตประปา 
การสูบน ้าดิบ  
 

ความต้องการน ้าประปาของชุมชน ความต้องการน ้าประปาเพิ่มสูงขึ น 
จากจ้านวนประชากรที่เพิ่มขึ น 

อัตราการสูบน ้าดบิและการใช้
พลังงานสูงขึ น 

ผลิตน ้าประปาเพิ่มสูงขึ น  การใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ น  
ก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ น 

การสญูเสยีน ้า ท่อสูบน ้าดิบรั่วท้าให้อัตราน ้า
สูญเสียมาก 

เครื่องสูบน ้าท้างานมากขึ น อัตราการใช้พลังงานสูง ก๊าซเรือนกระจกจากการ
ใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ น  

ประสิทธิภาพการท้างานของเครื่องจักร ประสิทธิภาพการท้างานของเครื่อง
สูบน ้าลดลง 

อัตราการใช้พลังงานสูงขึ น ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้
ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ น 

ประเภทและต้าแหน่งของแหล่งน า้  
ระยะดูดยกของเครื่องสูบน ้า 

ระยะทางสูบน ้าไกล 
หรือต้องยกระดับน ้ามาก  

อัตราการสูบน ้าดบิและการใช้
พลังงานสูงขึ น 

ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการใช้ไฟฟ้าและ
พลังงานเพิ่มสูงขึ น 

การผลิตประปา ความต้องการน ้าประปาของชุมชน ความต้องการน ้าประปาเพิ่มสูงขึ น 
จากจ้านวนประชากรที่เพิ่มขึ น 

ระบบผลิตน า้ประปาต้องท้าการ
บ้าบัดน ้ามากขึ น 

อัตราการใช้ไฟฟ้าส้าหรับเครื่องจักรในการผลิต
น ้าประปาสูงขึ นท้าให้การปล่อยกา๊ซเรือนกระจก
มากขึ น 

การสญูเสยีน ้าระหว่างการผลิตประปา เครื่องสูบน ้าท้างานมากขึ นเพื่อ
รักษาระดับน ้าและความดัน 

อัตราการใช้พลังงานสูงขึ น ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้
ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ น 

ประสิทธิภาพการท้างานของเครื่องจักรกล
ที่ใช้ในการผลิต เช่น เครื่องสูบน ้า มอเตอร์ 
เครื่องเป่าอากาศ เครื่องกวนผสม เป็นต้น 

ประสิทธิภาพการท้างานของเครื่อง
สูบน ้าลดลง 

อัตราการใช้พลังงานสูงขึ น ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้
ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ น 

ประเภทของระบบผลิตประปา เช่น การ
สร้างและรวมตะกอน การกรอง การฆ่า
เชื อโรค  

- การใช้พลังงานเพื่อการล้างย้อน
ถังกรอง  
- การใช้เครื่องสูบน ้าแรงดันสูง
ส้าหรับระบบอาร์โอ 
- การฆ่าเชื อโรคด้วยแสงยูวี 

อัตราการใช้ไฟฟ้าสูง ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้
ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ น 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากวัฏจักรน ้าในเมืองและปัจจัยที่มีผล 
 

แหล่งปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 

ปัจจัยท่ีมีผล สถานการณ์ ผลที่ตามมา ผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 การสญูเสยีน ้าระหว่างการสูบจ่ายน ้า เครื่องสูบน ้าท้างานมากขึ นเพื่อ
รักษาระดับน ้าและความดัน 

อัตราการใช้พลังงานสูงขึ น ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้
ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ น 

ประสิทธิภาพการท้างานของเครื่องจักร 
  

ประสิทธิภาพการท้างานของเครื่อง
สูบน ้าลดลง 

อัตราการใช้พลังงานสูงขึ น ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้
ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ น 

ต้าแหน่งท่ีตั งของระบบผลิตน ้าประปาและ
ชุมชน  ระยะดูดยกของเครื่องสูบน ้า 

ระยะทางสูบน ้าไกล 
หรือต้องยกระดับน ้ามาก  

อัตราการสูบน ้าจ่ายน ้าและการใช้
พลังงานสูงขึ น 

ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการใช้ไฟฟ้าและ
พลังงานเพิ่มสูงขึ น 

ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
การรวบรวม 
น ้าเสีย 
 

ความต้องการน ้าประปาของชุมชน ความต้องการน ้าประปาเพิ่มสูงขึ น 
จากจ้านวนประชากรที่เพิ่มขึ น 
 

ปริมาณน ้าเสียเข้าสู่ระบบรวบรวม
น ้าเสียมากขึ น 

ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการใช้ไฟฟ้ากรณีมีการ
ใช้เครื่องสูบน ้า 
การเกิดก๊าซมีเทนจากท่อรวบรวมน ้าเสีย 

ประสิทธิภาพการท้างานของเครื่องจักร ประสิทธิภาพการท้างานของเครื่อง
สูบน ้าลดลง 

อัตราการใช้พลังงานสูงขึ น ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้
ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ น 

ปริมาณน ้าซึมและน ้าไหลเข้าท่อ  ปริมาณน ้าซึมและน ้าไหลเข้าท่อ
รวบรวมน ้าเสียมาก 

ปริมาณน ้าเข้าสู่ระบบรวบรวมน ้า
เสียมากขึ น 

ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการใช้ไฟฟ้ากรณีมีการ
ใช้เครื่องสูบน ้า 

การระบายน ้าเสียที่ไม่ได้รับการบ้าบัด ปริมาณน ้าเสียที่ไม่ไดร้ับการบ้าบัด
ถูกระบายออกสู่แหล่งน ้าธรรมชาติ
โดยตรง 

การย่อยสลายสารอินทรีย์และ
ไนโตรเจนตามธรรมชาต ิ

การปล่อยก๊าซมีเทนและไนตรสัออกไซด์  

การบ้าบัดน ้าเสีย ความต้องการน ้าประปาของชุมชน ความต้องการน ้าประปาเพิ่มสูงขึ น 
จากจ้านวนประชากรที่เพิ่มขึ น 

ปริมาณน ้าเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสยี
มากขึ น 

อัตราการใช้ไฟฟ้าส้าหรับเครื่องจักรกลในการ
บ้าบัดน ้าเสียสูงขึ นท้าให้การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกมากขึ น 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากวัฏจักรน ้าในเมืองและปัจจัยที่มีผล 
 
แหล่งปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก 
ปัจจัยท่ีมีผล สถานการณ์ ผลที่ตามมา ผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

การบ้าบัดน ้าเสีย ประสิทธิภาพการท้างานของเครื่องจักรกล
ที่ใช้ในการบ้าบัดน ้าเสีย เช่น เครื่องสูบน ้า 
มอเตอร์ เครื่องเป่าอากาศ เครื่องกวนผสม 
เป็นต้น 

ประสิทธิภาพการท้างานของเครื่อง
สูบน ้าลดลง 

อัตราการใช้พลังงานสูงขึ น ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้
ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ น 

ปริมาณน ้าซึมและน ้าไหลเข้าท่อ  ปริมาณน ้าซึมและน ้าไหลเข้าท่อ
รวบรวมน ้าเสียมาก 

ปริมาณน ้าเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสยี
มากขึ น 

ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการใช้ไฟฟ้าส้าหรับ
เครื่องจักรกลในการบ้าบัดน า้เสยี 

ปริมาณแอมโมเนียและการเตมิอากาศ ความเข้มข้นของแอมโมเนียในน ้า
เสียที่เข้าสู่ระบบบ้าบัดน า้เสยีสงู 

อัตราการเติมอากาศที่มากเกินไป
หรือน้อยเกินไป  

การเกิดก๊าซไนตรัสออกไซด์จากปฏิกิริยาการก้าจัด
แอมโมเนีย 

สัดส่วนซีโอดตี่อไนโตรเจน 
 

ค่าสัดส่วนซีโอดตี่อไนโตรเจนต่้า
จากปริมาณคาร์บอนในน ้าเสยีต่้า
หรือไนโตรเจนสูง 

ยับยั งการเปลี่ยนรูปจาก ไนเตรท
เป็นก๊าซไนโตรเจน ท้าให้เกิดก๊าซ
ไนตรสัออกไซด์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

การเกิดก๊าซไนตรัสออกไซด์จากกระบวนการ      
ดีไนตริฟิเคชัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

การสญูเสยีน ้าระหว่างการสูบจ่ายน ้า เครื่องสูบน ้าท้างานมากขึ นเพื่อ
รักษาระดับน ้าและความดัน 

อัตราการใช้พลังงานสูงขึ น ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้
ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ น 

การผลิตก๊าซชีวภาพและการน้าไปใช้งาน 
  

การรวบรวมก๊าซชีวภาพจากการ
บ้าบัดน ้าเสีย 

การรวบรวมก๊าซชีวภาพจากการ
บ้าบัดน ้าเสียและน้าไปใช้ในการ
ผลิตความร้อนและไฟฟ้า 

ลดปรมิาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ
บ้าบัดน ้าเสีย 

การบ้าบัดเฉพาะที่  ครัวเรือนท่ีอยู่นอกขอบเขตการ
บริการบ้าบดัน ้าเสีย มีระบบบ้าบดั
เฉพาะทีแ่บบไม่ใช้อากาศ  

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
ระบบบ้าบดัเฉพาะที่แบบไม่ใช้
อากาศ 

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขึ นกับประเภท
ของระบบบ้าบัด การเดินระบบ และการบา้รุง 
รักษาระบบ 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) แหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากวัฏจักรน ้าในเมืองและปัจจัยที่มีผล 

แหล่งปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก 

ปัจจัยท่ีมีผล สถานการณ์ ผลที่ตามมา ผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

การระบายน ้าทิ ง / การน้าน า้ทิ งกลับมาใช้ใหม่ 
การระบายน ้าทิ ง  ความต้องการน ้าประปาของชุมชน ความต้องการน ้าประปาเพิ่มสูงขึ น 

จากจ้านวนประชากรที่เพิ่มขึ น 
 

ปริมาณน ้าเสียที่ถูกระบายทิ งลงสู่
แหล่งน ้าธรรมชาติมากขึ น 

ก๊าซเรือนกระจกเกิดจากการใช้ไฟฟ้าสา้หรับเครื่อง
สูบระบายน ้าทิ ง 
การเกิดก๊าซไนตรัสออกไซด์จากไนโตรเจนที่
เหลืออยู่ในน ้าทิ ง                                                                                                                                                                                                                                   

ประสิทธิภาพการท้างานของเครื่องจักร ประสิทธิภาพการท้างานของเครื่อง
สูบน ้าลดลง 

อัตราการใช้พลังงานสูงขึ น ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้
ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ น 

ปริมาณน ้าซึมและน ้าไหลเข้าท่อ  ปริมาณน ้าซึมและน ้าไหลเข้าท่อ
รวบรวมน ้าเสียมาก 

ปริมาณน ้าเข้าสู่ระบบรวบรวมน ้า
เสียมากขึ น 

ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการใช้ไฟฟ้ากรณีมีการ
ใช้เครื่องสูบน ้า 

การน้าน ้าทิ ง
กลับมาใช้ใหม ่
(น ้ารีไซเคิล) 

ความต้องการน ้าประปาของชุมชน ความต้องการน ้าประปาเพิ่มสูงขึ น 
จากจ้านวนประชากรที่เพิ่มขึ น 

ปริมาณน ้าเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสยี
มากขึ น 

อัตราการใช้ไฟฟ้าส้าหรับเครื่องจักรกลในการ
บ้าบัดน ้าเสียสูงขึ นท้าให้การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกมากขึ น 

ประเภทของระบบบ้าบัดน า้ทิ งเพื่อการน้า
กลับมาใช้ใหม่ และเครื่องจักรที่ใช้ เช่น 
เครื่องสูบน ้า เครื่องเติมอากาศ 

ประสิทธิภาพการท้างานของเครื่อง
สูบน ้าลดลง 

อัตราการใช้พลังงานสูงขึ น ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้
ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ น 
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  1.2.2 นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย เป็นปัจจัยทางนโยบาย
อย่างหนึ่งทีร่ะบบน ้าและน ้าเสียจ้าเป็นต้องมีส่วนร่วมในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกในสาขาน ้า ประเทศไทยได้
จัดส่งข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจกและการด้าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ภายหลังปี พ.ศ. 2563 (Intended Nationally Determined Contributions: INDCs) ไปยังส้านัก
เลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีการก้าหนดแผนที่น้าทางการลด
ก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564-2573 (Thailand’s Nationally Determined Contribution 
Roadmap on Miigation 2021-2030, NDC Roadmap 2021-2030) ทั งนี  สาขาการจัดการของเสียได้ก้าหนด
เป้าหมายศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกที่ 2 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Mt-CO2eq) ณ ปี พ.ศ. 2573
ซึ่งแบ่งเป็นการจัดการขยะ (1.3 Mt-CO2eq) และการจัดการน ้าเสีย (0.7 Mt-CO2eq)  
  กรมควบคุมมลพิษร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดท้า (ร่าง) แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจก 
ปี พ.ศ. 2564-2573 สาขาการจัดการของเสียชุมชนขึ น เพ่ือตอบสนองต่อนโยบายด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศ โดยก้าหนดเป็นแผนงานและแนวทางที่มีศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้านการจัดการ
ขยะมูลฝนอยชุมชนและการจัดการน ้าเสียชุมชน กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้มีการจัดท้าโครงการด้าเนินแผนแม่บท
กรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556–2566 เพ่ือผลักดันให้ กทม. เป็นเมืองที่มี
การปลดปล่อยคาร์บอนต่้า ทั งนี ในด้านการบ้าบัดน ้าเสีย มีเป้าหมายในการปรับปรุงและขยายพื นที่บริการบ้าบัดน ้า
เสียให้ครอบคลุมพื นที่เพ่ิมขึ น เป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อีกทางหนึ่ง จะเห็นได้ว่าระบบน ้าและน ้า
เสียมีส่วนส้าคัญในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นการตอบสนองนโยบายด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของ
ประเทศ 
  1.2.3 การพิจารณาวัฏจักรน ้าในเมืองแบบองค์รวม  
  กิจกรรมในแต่ละขั นตอนของวัฏจักรน ้าในเมืองมีความเชื่อมโยงกัน ส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกที่มีความเชื่อมโยงต่อเนื่องกัน สิ่งที่เกิดขึ นในขั นตอนหนึ่งย่อมมีผลกระทบต่อขั นตอนอ่ืนๆ ของวัฏจักร
น ้าในเมือง เช่น  
  ปริมาณความต้องการน ้าประปาของชุมชนมีส่วนส้าคัญในการก้าหนดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในภาพรวมของวัฏจักรน ้าในเมือง เนื่องจากน ้าใช้ทุกลูกบาศก์เมตรมีผลต่อปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากการผลิตและการบ้าบัดน ้าเสีย  
  การสูญเสียน ้าในระบบจ่ายน ้าประปามีผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขั นตอนการสูบน ้าดิบ 
การผลิตน ้าประปา และการสูบจ่ายน ้าประปา  
  ปริมาณน ้าซึมและน ้าไหลเข้าระบบรวบรวมน ้าเสียไม่เพียงแต่มีผลกับการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากขั นตอนการรวบรวมน ้าเสียเพียงเท่านั น แต่ยังมีผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากขั นตอนการบ้าบัด
น ้าเสีย การระบายทิ งและการน้าน ้ากลับมาใช้ใหม่ด้วย เนื่องจากมีปริมาณน ้าเสียเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสียและการ
ระบายทิ งมากขึ น  
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  ดังนั น การพิจารณาวัฏจักรน ้าในเมืองแบบองค์รวมจึงเป็นสิ่งส้าคัญส้าหรับระบบน ้าและน ้าเสีย 
ในการประเมินโอกาสและแนวทางส้าหรับการลดก๊าซเรือนกระจกและน้าไปสู่การปฏิบัติ วิธีการพิจารณาแบบองค์
รวมไม่เพียงแต่ค้านึงว่าวิธีการแก้ปัญหาแต่ละวิธีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของระบบน ้าและน ้าเสียอย่างไร แต่
ยังควรพิจารณาถึงผลกระทบต่อขั นตอนอ่ืนๆ ของระบบ วิธีการแบบองค์รวมสามารถประยุกต์ใช้ได้ไม่ว่าจะเป็น
ภายในขั นตอนเดียวกันหรือระหว่างขั นตอนภายใต้วัฏจักรน ้าในเมือง 
  
  ตัวอย่างการพิจารณาแบบองค์รวม เช่น  

 การน้าน ้ากลับมาใช้ใหม่เพ่ือการผลิตประปาทั งทางตรงและทางอ้อม ใช้เป็นวิธีการเสริมกรณี
เกิดภาวะการขาดแคลนน ้าเท่านั น เนื่องจากวิธีการนี ท้าให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกสูงขึ นจาก
การใช้พลังงานมากขึ นในการผลิตน ้า วิธีการลดผลกระทบดังกล่าวสามารถท้าได้โดยการใช้
พลังงานทดแทน (renewable energy) 

 การเพ่ิมระบบหมักแบบไม่ใช้อากาศเพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพ ต้องค้านึงถึงปัจจัยและผลกระทบที่
เชื่อมโยงกัน ได้แก่   
- การใช้พลังงานเพ่ือการเดินเครื่องสูบน ้า เครื่องกวนผสม และการให้ความร้อนแก่กาก
ตะกอนสลัดจ์ ควรพิจารณาการน้าพลังงานที่ได้ไปชดเชยพลังงานที่ต้องการในการผลิตก๊าซ
ชีวภาพ  หากไม่มีการพิจารณาในประเด็นดังกล่าวอาจท้าให้ได้รับประโยชน์น้อยกว่า
เป้าหมายทีตั่ งไว้ 
- การหมักกากตะกอนสลัดจ์สามารถลดปริมาณกากตะกอนสลัดจ์ที่ต้องถูกน้าส่งไปก้าจัด
นอกโรงงาน ซึ่งเป็นแนวทางในการลดก๊าซเรือนกระจกที่เก่ียวข้องกับการจัดการกากตะกอน 
- การเพ่ิมการหมักแบบไม่ใช้อากาศจ้าเป็นต้องเพ่ิมศักยภาพของการบ้าบัดเนื่องจากน ้า
ระบายทิ งจากถังหมักที่คืนกลับเข้าระบบบ้าบัดน ้าเสียยังคงมีความเข้มข้นและภาระ
สารอินทรีย์สูงท้าให้ต้องใช้พลังงานสูงในการบ้าบัดสูงขึ นด้วย 
  

  การพิจารณาแบบองค์รวมท้าให้ระบบน ้าและน ้าเสียสามารถก้าหนดแนวทางการการจัดการวัฏ
จักรน ้าในเมืองเพ่ือลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  
 
 1.3 ความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์ แรงผลักดันและโอกาสในการลดก๊าซเรือนกระจก 

 การท้าความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์หลักของหน่วยงาน แรงผลักดันและสิ่งสนับสนุน 
น้าไปสู่การก้าหนดโอกาสของการลดก๊าซเรือนกระจกในระบบน ้าและน ้าเสีย โดยทั่วไปวัตถุประสงค์หลักของระบบ
น ้าและน ้าเสีย ประกอบด้วย 

 การตอบสนองความต้องการน ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค (การผลิต และ การจ่ายน ้าประปา) 

 การให้บริการรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสียทีค่รอบคลุม 
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 การระบายน ้าทิ งที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานน ้าทิ ง 

 การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการด้าเนินงาน เช่น ความดันในเส้นท่อ น ้าดับเพลิง ความเร็วของ
การไหล เป็นต้น  

 การใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 วัตถุประสงค์หลักของระบบน ้าและน ้าเสีย มีความสัมพันธ์กับแรงผลักดัน เช่น การลดค่าใช้จ่ายในการ
ด้าเนินงาน การพัฒนาการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค การเพ่ิมขอบเขตการให้บริการ เป็นต้น 
วัตถุประสงค์และแรงผลักดันที่ชัดเจนสามารถน้าไปสู่การปฏิบัติได้ทันทีหากได้รับการสนับสนุน ระบบน ้าและน ้า
เสียที่ต้องการปรับองค์กรเข้าสู่การเป็นระบบน ้าและน ้าเสียคาร์บอนต่้า จ้าเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงผลักดันที่มีอยู่กับโอกาสในการลดก๊าซเรือนกระจก ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ 
แรงผลักดันและโอกาสในการลดก๊าซเรือนกระจก   
 

ตารางท่ี 3 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ แรงผลักดันและโอกาสในการลดก๊าซเรือนกระจก   
 

  วัตถุประสงค์ 
(Objectives) 

แรงผลักดัน 
(Drivers) 

โอกาส 
(Opportunities) 

การตอบสนองความต้องการ การพัฒนาศักยภาพ ปรับปรุงกระบวนการ 
ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มขอบเขตการบริการ ลดการใช้น ้า 
การปฏิบัตติามกฏหมาย ลดพลังงานและน ้าสญูเสีย การใช้น ้าซ ้า 
 เพิ่มประสิทธิภาพ การใช้ก๊าซชีวภาพ 
 การเตรียมรับสถานการณโ์ลกร้อน ขยายขอบเขตการบ้าบัดน ้าเสีย 
 ความครอบคลุมความต้องการบรกิาร การใช้พลังงานทดแทน 
 ปัญหาภัยแล้ง  
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บทท่ี 2 
การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

(Assess your system) 
 
 การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเริ่มจากการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของระบบ
น ้าและน ้าเสียในกรณีพื นฐาน (Baseline assessment)  ซึ่งเป็นการก้าหนดค่าอ้างอิงของการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากระบบน ้าและน ้าเสียกรณดี้าเนินงานตามปกติ เปรียบเทียบกับการด้าเนินการตามมาตรการลดก๊าซเรือน
กระจก นอกจากนี ยังสามารถใช้เป็นพื นฐานในการประเมินผลการด้าเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกตาม
สถานการณ ์(Scenarios) ต่างๆ ได ้
 การประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจ้าเป็นต้องด้าเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่้าเสมอ ซึ่ง
กรอบแนวทางในการประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกประกอบด้วย 1) การจัดการข้อมูลก๊าซเรือนกระจก (GHG 
data management) และ 2) การใช้เครื่องมือประเมินและติดตามผลประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการปล่อย
คาร์บอน หรือ ECAM tool (ECAM : Energy Performance and Carbon Emissions Assessment and 
Monitoring Tool) ในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกรณีพื นฐาน ประเมินศักยภาพการลดก๊าซเรือน
กระจก และการติดตามผลการด้าเนินงาน  
 การด้าเนินงานตามกรอบแนวทางการประเมินและการลดก๊าซเรือนกระจก มีส่วนส่งเสริมให้แผนปฏิบัติ
การลดก๊าซเรือนกระจกด้าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความเชื่อมโยงกันระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ของ
ระบบน ้าและน ้าเสีย  
 ในบทนี  จะกล่าวถึงวิธีการในการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและขั นตอนการพัฒนากรอบ
แนวทางการประเมินก๊าซเรือนกระจกของระบบน ้าและน ้าเสีย ซึ่งประกอบด้วยการจัดการข้อมูลและการใช้
เครื่องมือ ECAM tool 
 

 2.1 การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยท่ัวไป  
 การก้าหนดโอกาสและแนวทางลดก๊าซเรือนกระจก สามารถด้าเนินการไดด้ังนี  
 • การฝนึกอบรมการใช้งานเครื่องมือ ECAM tool เบื องต้น  
 • การพัฒนาแนวทางการจัดการข้อมูลและการประเมินก๊าซเรือนกระจก ขึ นอยู่กับวัตถุประสงค์ 
แรงผลักดัน สิ่งสนับสนุน แผนการลดก๊าซเรือนกระจก และคุณภาพของข้อมูล  
 • การเริ่มด้าเนินการตามกรอบแนวทางการประเมิน สามารถท้าได้โดยรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่
น่าเชื่อถือและอ้างอิงได ้เช่น ระบบน ้าและน ้าเสีย องค์การจัดการน ้าเสีย และส้านักจัดการคุณภาพน ้า กรมควบคุม
มลพิษ เป็นต้น ท้าการป้อนข้อมูลเข้าระบบ ECAM tool และประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกรณี
พื นฐาน การทบทวนผลการประเมิน รวมทั งระบุแหล่งหรือกิจกรรมที่มีโอกาสปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด  
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 2.2 กรอบแนวทางการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของระบบน ้าและน ้าเสีย 
 การลดก๊าซเรือนกระจกโดยระบบน ้าและน ้าเสียจ้าเป็นต้องมีกรอบแนวทางการจัดการข้อมูลและการ
ประเมินก๊าซเรือนกระจก องค์ประกอบที่ส้าคัญในการด้าเนินงานตามกรอบแนวทาง ได้แก่ เครื่องมือ ECAM tool 
และการจัดการข้อมูลก๊าซเรือนกระจก 
 2.2.1 เครื่องมือ ECAM tool 
 เครื่องมือ ECAM tool4 ได้รับการพัฒนาภายใต้โครงการ WaCCliM เพ่ือใช้ในการประเมินประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผลการด้าเนินการตามมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก 
จากระบบน ้าและน ้าเสียทั งระบบ ได้แก่ ระบบผลิตประปาและระบบบ้าบัดน ้าเสีย โดยผู้ประเมินสามารถใช้งานได้
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ดังภาพที่ 7 ) ขั นตอนแรกในการพัฒนาและปฏิบัติตามกรอบแนวทาง รวมทั งการ
จัดการและประเมินข้อมูลก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ การเรียนรู้การใช้งานเครื่องมือ ECAM tool รวมทั งหลักการ
พื นฐานในการค้านวณจากคู่มือทั งภาษาอังกฤษ5 และภาษาไทย6 วิธีการนี นอกจากจะเป็นการพัฒนาศักยภาพทาง
เทคนิคของบุคลากรที่จ้าเป็นต่อการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว ยังท้าให้ทราบว่าข้อมูลใดและ
กระบวนการใดท่ีจ้าเป็นในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเพ่ือน้ามาใช้ในการประเมินด้วยเครื่องมือ ECAM 
tool ต่อไป 
 

 
 

ภาพที่ 7  การใช้งานเครื่องมือ ECAM Tool ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

                                                           
4
 http://wacclim.org/ecam-tool/ 

5
 http://wacclim.org/ecam/help_pdf/ECAM_2.0_Manual_170822.pdf 

6
 http://wacclim.org/wp-content/uploads/2018/03/ECAM_Intro_Manual_TH.pdf  
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 ECAM tool น้าแนวทางการประเมินตามระดับ (Tier) มาใช้โดยแบ่งเป็นระดับ A และระดับ B ตามความ
ละเอียดของข้อมูล ระดับ A สามารถใช้ข้อมูลทั่วไปเพ่ือการประเมินเบื องต้น ในขณะที่ระดับ B ใช้ข้อมูลเพ่ิมขึ น
ตามแต่ละระบบของวัฏจักรน ้าในเมืองเพ่ือผลการประเมินที่แม่นย้ามากขึ น ดังตัวอย่างแสดงในภาพที่ 8 
 ระดับ A  การประเมินเบื องต้น แสดงภาพรวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้พลังงาน และ
แสดงค่าประเมินที่เกี่ยวข้องเบื องต้น โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่และสามารถหาได้จากผู้จัดการและผู้ดูแลระบบ 
ผลการประเมินจะช่วยให้ระบบน ้าและน ้าเสียเกิดความเข้าใจถึงผลรวมการใช้พลังงาน และปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ในภาพกว้าง  
 ระดับ B การประเมินอย่างละเอียด แสดงการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแต่ละกิจกรรม
ของระบบน ้าและน ้าเสียของวัฏจักรน ้าในเมือง (การสูบน ้าดิบ  การผลิตน ้าประปา การสูบจ่ายน ้า การรวบรวมน ้า
เสีย การบ้าบัดน ้าเสีย และ การระบายน ้าทิ ง) ร่วมกับการประเมินเพ่ิมเติมอ่ืนๆ  เช่น การประเมินประสิทธิภาพ
เครือ่งสูบน ้า การใช้พลังงาน ประสิทธิภาพการรวบรวมน ้าเสีย การจัดการกากตะกอน ประสิทธิภาพการบ้าบัด การ
ผลิตก๊าซชีวภาพ และอ่ืนๆ ขึ นอยู่กับระบบและข้อมูล 
 

 
ภาพที่ 8  ตัวอย่างผลการประเมินก๊าซเรือนกระจกด้วย ECAM Tool 

 

 การใช้เครื่องมือ ECAM tool ในการประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ท้าให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้ในการด้าเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกของระบบน ้าและ
น ้าเสีย ดังนี   

 ข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากกิจกรรมต่างๆ ของระบบน ้าและน ้าเสีย  

 ข้อมูลการประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานจากขั นตอนและกิจกรรมต่างๆ ของวัฏจักรน ้าในเมือง 
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 โอกาสและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมต่างๆ ของวัฏจักรน ้าในเมือง 

 การคาดการณ์ผลกระทบจากโครงการที่จะเกิดขึ นในอนาคตรวมทั งการติดตามผลการด้าเนินการตาม
มาตรการลดก๊าซเรือนกระจก 

 การก้าหนดวิธีการตรวจวัด การรายงาน และการทวนสอบ (Measurement, Report, Verification: 
MRV) ในภาคส่วนน ้า เพ่ือสนับสนุนข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจก 
(Nationally Determined Contributions: NDC) 

 ก้าหนดค่าอ้างอิง (Benchmark) ในการลดก๊าซเรือนกระจกของระบบน ้าและน ้าเสียและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างระบบน ้าและน ้าเสียด้วยกัน 

 การสนับสนุนให้ระบบน ้าและน ้าเสียเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการด้าเนินงานเพ่ือลดก๊าซเรือน
กระจกของประเทศและน้าไปสู่ความยั่งยืนของเมือง 

  

 2.2.2 การจัดการข้อมูลก๊าซเรือนกระจก  
 ข้อมูลน้าเข้าส้าหรับเครื่องมือ ECAM tool มีความส้าคัญต่อการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก รวมถึงการก้าหนดมาตรการเพ่ือลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หากข้อมูลน้าเข้าไม่ถูกต้อง จะท้าให้
ระบบน ้าและน ้าเสียเกิดข้อจ้ากัดในการด้าเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก ระบบน ้าและน ้าเสียจึงควรมีการ
จัดการข้อมูลที่ด ีเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน มีความถูกต้องและแม่นย้า โดยตัวอย่างแนวทางในการจัดการข้อมูล
ก๊าซเรือนกระจก มีดังต่อไปนี    
 • ความต้องการข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์การลดก๊าซเรือนกระจก  
 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาการลดก๊าซเรือนกระจกเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างมีรายละเอียดมาก การเก็บข้อมูลควร
ด้าเนินการอย่างสม่้าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถมองเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการและการ
ด้าเนินงานของระบบน ้าและน ้าเสียในเมืองที่มีผลกระทบต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างชัดเจน ข้อมูลส้าคัญ
ที่ใช้ในการค้านวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (kgCO2e) ได้แก่ ค่าพลังงานไฟฟ้า (kWh) ซึ่งสามารถ
ค้านวณโดยการใช้ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อย (emission factors) ที่มีหน่วยเป็น kgCO2e/kWh อย่างไรก็ตามข้อมูล
บางชนิดอาจไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการค้านวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น สถานีสูบน ้าหรือระบบบ้าบัด
น ้าเสีย อัตราการไหล เป็นต้น   แต่ข้อมูลเหล่านี ท้าให้สามารถใช้ในการวิเคราะห์หาแนวทางการลดการใช้พลังงาน
และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ เช่น ข้อมูลอัตราการไหลท้าให้ทราบว่าจะสามารถลดการใช้พลังงานและ
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างไรจากการสูบน ้าหรือการบ้าบัดน ้าเสีย หรือ ข้อมูลลักษณะสมบัติของ
น ้าท้าให้ทราบถึงประสิทธิภาพของระบบบ้าบัด สามารถใช้ในการก้าหนดโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการ เพ่ือ
ลดการใช้พลังงาน และ/หรือ การพัฒนากระบวนการบ้าบัด และ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในแหล่งรับน ้า
ได้ ตารางที่ 4 แสดงรายการข้อมูลที่ใช้ในการประเมินก๊าซเรือนกระจกและประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบ
น ้าและน ้าเสีย ระบบน ้าและน ้าเสียส่วนใหญ่อาจไม่มีข้อมูลเหล่านี ครบถ้วน แต่ก็ควรท้ารายการตรวจสอบเพ่ือหาว่า
มีข้อมูลที่จ้าเป็นใดบ้างที่ยังไม่มีการเก็บรวบรวม และข้อมูลใดที่มีการเก็บรวบรวมเป็นประจ้าอยู่แล้ว 



 

 

ตารางท่ี 4 ข้อมูลทีใ่ช้ในการประเมินก๊าซเรือนกระจกและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  
 

ระบบผลิตประปา ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
การสูบน ้าดิบ การผลิตน ้าประปา การจ่ายน ้าประปา การรวบรวมน ้าเสีย การบ้าบัดน ้าเสีย การระบายน ้าทิ ง/ 

การน้ากลับมาใช ้
ข้อมูลทั่วไป:  
- แบบก่อสร้างและรายละเอยีดประกอบแบบ  
- ข้อมูลพื นที่บริการ และระดับความสูงต่้า (Elevation) ของพื นที ่
- ข้อมูลจ้านวนประชากรในพื นที่บริการ 
- จ้านวนมิเตอร์ไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้า ชนิดของเชื อเพลิงประเภทอื่นๆ และปริมาณการใช้ 

ข้อมูลทั่วไป:  
- แบบก่อสร้างและรายละเอยีดประกอบแบบ  
- ข้อมูลพื นที่บริการ และระดับความสูงต่้า (Elevation) ของพื นที ่
- ข้อมูลจ้านวนประชากรในพื นที่บริการ และนอกเขตบริการ (ที่ไม่ได้ต่อเข้าระบบรวบรวมน ้าเสีย) 
- จ้านวนมิเตอร์ไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้า ชนิดของเชื อเพลิงประเภทอื่นๆ และปริมาณการใช้ 
- ข้อมูลรายงานการเดินระบบบ้าบัดน ้าเสีย รายสัปดาห์หรือรายเดือน 

- รายละเอียดของระบบสูบน ้าดิบ 
- รายการเครื่องสูบน ้าและก้าลัง 
(kW) ของแต่ละเครื่อง 
- อัตราสูบรายวันเฉลี่ย 
- ระยะดูดยกจากแหล่งน ้าดิบถึง
ระบบผลิต 
 

- รายละเอียดการเดินระบบ 
- รายการเครื่องจักรและก้าลัง 
(kW) ของแต่ละเครื่อง 
- การสร้างและรวมตะกอน: 
รายการและปริมาณสารเคมีที่ใช ้
- การกรองน ้า : ประเภทวัสดุ
และความสูงของชั นกรอง การ
ล้างย้อน 
- การฆ่าเชื อโรค: ปริมาณ
สารเคมีที่ใช้และวิธีการเติม
สารเคมี 
- การก้าจัดตะกอน: วธิีการก้าจัด 
- ประสิทธิภาพการบ้าบัด:     
ค่าพีเอช ความขุ่น คลอรีน  

- รายละเอยีดของระบบจ่าย
น ้าประปา: ประเภทขนาดและ
ความยาวของท่อ จ้านวนถังเก็บ
น ้า จ้านวนสถานีสบูน ้า อัตรา
สูบจ่ายน า้ ความดันต้นทาง/
ปลายทางที่ออกแบบ แผนทีก่าร
สูบจ่ายน า้และระดับทางชล
ศาสตร์ (Hydraulic profile) 

- รายการเครื่องสูบน ้าและกา้ลัง 
(kW) ของแต่ละเครื่อง  

-กราฟประสิทธิภาพของเครื่อง
สูบน ้า 

-วิธีการควบคุมความเร็วมอเตอร์: 
คงที่/แปรผัน 

- ข้อมูลจากระบบควบคุมและสั่ง
การระยะไกล (เช่น SCADA): 
ระดับน ้า ระยะดูดยก ความดัน
ในเส้นท่อ ความดันด้านจา่ย  

- รายละเอยีดของระบบรวบรวม
น ้าเสีย: ประเภทขนาดและ
ความยาวของท่อรวบรวม 
จ้านวนบอ่ตรวจ (Manhole) 
สัดส่วนระบบรวบรวมน า้เสียที่
ใช้แรงโน้มถ่วงและที่ใช้เครื่อง
สูบน ้า จา้นวนสถานีสูบและ
อัตราสูบเฉลี่ยรายวัน จ้านวนจุด
ปล่อยน ้าไหลล้น  

- รายการเครื่องสูบน ้าและกา้ลัง 
(kW) ของแต่ละเครื่อง 

- ข้อมูลจากระบบควบคุมและสั่ง
การระยะไกล (เช่น SCADA): 
ระดับน ้า ระยะดูดยก ความดัน
ด้านจ่าย เวลาเปิด-ปิดเครื่องสูบ
น ้า 

- กราฟประสิทธิภาพของเครื่อง
สูบน ้า 

-วิธีการควบคุมความเร็วมอเตอร์: 
คงที่/แปรผัน 

- รายละเอียดระบบบ้าบัดแต่ละ
ประเภทและการเดินระบบ 

- รายการเครื่องจักรและก้าลัง 
(kW) ของแต่ละเครื่อง 
- ระบบบ้าบัดทางชีวภาพ: ชนิด
และขนาดของเครื่องเติมอากาศ 
อัตราการเติมอากาศ ค่า
ออกซิเจนละลาย อัตราการสูบ
ตะกอนสลัดจ์หมุนเวยีน ชนิด
และปริมาณของสารเคมีที่ใช้  
- การฆ่าเชื อโรค: ปริมาณ
สารเคมีที่ใช้และวิธีการเติม
สารเคมี  
- การก้าจัดตะกอน: ถังเก็บ
ตะกอน วิธกีารและเครื่องมือ 
เช่น การท้าข้น การรีดน ้า การ
หมักแบบไม่ใช้อากาศ การใช้
ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพ 
- ประสิทธิภาพการบา้บัด:     
ค่าบีโอดี ซีโอด ีไนโตรเจน (ใน
รูปของ NH3,TKN,TN) 
ออกซิเจนละลาย อายุตะกอน  

- รายละเอียดของระบบระบาย
น ้าทิ ง หรือ การน้าน า้ทิ งกลับมา
ใช้ใหม่ 
- รายการเครื่องจักรและก้าลัง 
(kW) ของแต่ละเครื่อง 
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 • คุณภาพของข้อมูล และการทบทวนกระบวนการจัดการข้อมูลก๊าซเรือนกระจก  
 คุณภาพของข้อมูลมีความส้าคัญต่อการประเมินก๊าซเรือนกระจก ดังนั น ในการรวบรวมข้อมูลจึงควรท้า
การทบทวนกระบวนการเก็บข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูลตามหลักการของ WaCCliM ด้วยตารางตรวจสอบ
คุณภาพข้อมูล (Process matrix) เพ่ือประเมินความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ในการค้านวณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก โดยพิจารณาประเด็นต่างๆ ได้แก่  
 - โอกาสการลดก๊าซเรือนกระจก  
 - เจ้าของข้อมูล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของข้อมูล  
 - ประเภทข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลส้าหรับประเมินขั นพื นฐาน ข้อมูลส้าหรับการติดตามผล และ/หรือ การ
วิเคราะห์การลดก๊าซเรือนกระจก  
 - คุณภาพของข้อมูลทั่วไป และข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน   
 ทั งนี  การรวบรวมข้อมูลการเดินระบบของระบบน ้าและน ้าเสียที่บันทึกโดยผู้ควบคุมระบบ ซึ่งจะช่วยให้
การกรอกตารางตรวจสอบคุณภาพข้อมูลมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ น  
 
 • การส้ารวจล้าดับความส้าคัญและคุณภาพของข้อมูล  
 การส้ารวจล้าดับความส้าคัญและคุณภาพของข้อมูล เป็นการตรวจสอบการใช้งานข้อมูล โดยการให้
คะแนนคุณภาพและล้าดับความส้าคัญของข้อมูล เป็น 3 ระดับ ดังนี  
 1) ล้าดับความส้าคัญของข้อมูล  
 ระดับคะแนน 1  หมายถึง ข้อมูลมีความส้าคัญน้อย (Low priority)   
 ระดับคะแนน 2  หมายถึง ข้อมูลมีความส้าคัญปานกลาง (Medium priority) 
 ระดับคะแนน 3  หมายถึง ข้อมูลมีความส้าคัญมาก (High priority)  
 2) คุณภาพของข้อมูล  
 ระดับคะแนน 1  หมายถึง ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือต่้า (Low confidence)   
 ระดับคะแนน 2  หมายถึง ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือปานกลาง (Medium confidence) 
 ระดับคะแนน 3  หมายถึง ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือมาก (High confidence)  
 
 การส้ารวจล้าดับความส้าคัญและคุณภาพของข้อมูลท้าให้ระบบน ้าและน ้าเสียทราบถึงความจ้าเป็นในการ
พัฒนาปรับปรุงข้อมูล ดังตัวอย่างในตารางที่ 5 หากพบว่าข้อมูลมีความบกพร่องอยู่มาก ความน่าเชื่อถือต่้า คะแนน
คุณภาพของข้อมูลเท่ากับ 1 ขณะเดียวกันหากข้อมูลนั นมีความส้าคัญสูงต่อการน้าไปใช้ในการประเมิน คะแนน
ความส้าคัญของข้อมูลเท่ากับ 3 ผู้ส้ารวจข้อมูลจะท้าการบันทึกผลการส้ารวจข้อมูลและให้ความส้าคัญต่อการ
ปรับปรุงข้อมูลนั น  



 

 

ตารางท่ี 5 ตัวอย่างตารางตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล (Process matrix) 
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 • การด้าเนินการข้อมูล 
 การด้าเนินการข้อมูล เป็นการเชื่อมต่อข้อมูลจากแหล่งที่มาของข้อมูลไปยังพื นที่เก็บข้อมูลกลาง (Central 
data repository) เพ่ือการน้าไปใช้ในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการใช้พลังงาน (ภาพที่ 9) 
โดยทั่วไปกระบวนการด้าเนินการข้อมูลจะครอบคลุมถึงการใช้ประโยชน์ข้อมูลที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลใหม่หรือ
ข้อมูลที่มีการจัดเก็บอยู่แล้วในรูปไฟล์อิเล็คทรอนิกส์ เช่น ไฟล์เอ็กซ์เซล (Excel files) หรือจะเป็นการถ่ายโอน
ข้อมูลจากแหล่งอ่ืนๆ เข้าสู่พื นที่เก็บข้อมูลกลาง ดังนั น ระบบน ้าและน ้าเสียควรมีการจัดระบบในการจัดเก็บ
ไฟล์ข้อมูลในพื นที่จัดเก็บข้อมูลกลางที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันความสับสนและความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ นได้ 
 ส้าหรับพื นที่จัดเก็บข้อมูลกลาง การเก็บรักษาข้อมูลอาจจัดท้าเป็นไฟล์เอ็กซ์เซลกลาง (Central Excel) ที่
รวบรวมแผ่นงานเอ็กซ์เซลทั งที่มีอยู่แล้วและแผ่นงานใหม่ รวมทั งข้อมูลที่จ้าเป็นต่อการประเมินค่าการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกระดับพื นฐาน (Baseline) การติดตามผล และการลดก๊าซเรือนกระจก ในกรณีที่มีการใช้ขนาดพื นที่ใน
การจัดเก็บมาก ระบบน ้าและน ้าเสียอาจใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกเก็บข้อมูลเฉพาะที่จ้าเป็นส้าหรับการลดก๊าซ
เรือนกระจกไว้ในไฟล์เอ็กซ์เซลกลางหรือเก็บไว้นอกไฟล์เอ็กซ์เซลกลางที่สามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ในการประเมิน
การลดก๊าซเรือนกระจกได้ เช่น ข้อมูลจากระบบควบคุมและสั่งการระยะไกล (เช่น SCADA) ข้อมูลการเดินระบบ
รายวัน เป็นต้น การจัดเก็บข้อมูลไว้นอกไฟล์เอ็กซ์เซลกลางจะท้าให้ช่วยลดขนาดพื นที่ในการจัดเก็บข้อมูลลงได้มาก 
 
 

 
 

ภาพที่ 9 การด้าเนินการเก่ียวกับข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล 
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 การก้าหนดกรอบแนวทางการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จะช่วยท้าให้ระบบน ้าและน ้าเสียทราบ
ถึงข้อมูลที่จ้าเป็นในการค้านวณ การจัดการข้อมูล ข้อจ้ากัดของข้อมูล รวมทั งแนวทางการปรับปรุงข้อมูลเพ่ือให้
ได้มาซึ่งข้อมูลที่ทันสมัยและถูกต้อง ทั งนี ควรค้านึงวิธีการจัดการข้อมูลในปัจจุบัน ทรัพยากร และศักยภาพของ
ระบบน ้าและน ้าเสีย ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
การประเมินก๊าซเรือนกระจกอาจใช้ร่วมกับระบบเก็บข้อมูลที่ระบบน ้าและน ้าเสียด้าเนินการอยู่แล้ว เช่น การส่ง
ข้อมูลจากระบบควบคุมและสั่งการระยะไกลไปยังพื นที่เก็บข้อมูลกลางได้โดยตรง  กรอบแนวทางการประเมินการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกควรมีความยืดหยุ่น ช่วยสนับสนุนการใช้เครื่องมือ ECAM tool เพ่ือการประเมินก๊าซเรือน
กระจก การลดก๊าซเรือนกระจกและการน้ามาตรการลดก๊าซเรือนกระจกไปสู่การปฏิบัติได ้
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บทท่ี 3 
การก้าหนดโอกาสการลดก๊าซเรือนกระจก  

(Identify opportunities) 
  

 3.1 ความเข้าใจถึงศักยภาพการพัฒนาการด้าเนินงานตามวัตถุประสงค์และล้าดับความส้าคัญ  
 เมื่อกรอบแนวทางการจัดการข้อมูลและประเมินก๊าซเรือนกระจกได้รับการพัฒนาและน้าไปสู่การปฏิบัติ
เพ่ือการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกรณีปกติและโอกาสการลดก๊าซเรือนกระจกแล้ว ในบทนี จะกล่าวถึง
ศักยภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก การจัดล้าดับความส้าคัญ และมุมมองแบบองค์รวมเพ่ือการลดก๊าซเรือนกระจก 
(ภาพท่ี 10) 
 แนวทางในการประเมินโอกาสการลดก๊าซเรือนกระจก มีดังนี  

 การประเมินด้านเทคนิค ส้าหรับทางเลือกในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการใช้เครื่องมือ 
ECAM tool ในการประเมินสถานการณ์การลดก๊าซเรือนกระจก 

 การทบทวนการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและแผนงานหลักเพ่ือก้าหนดแนวทางร่วมระหว่างแผนงาน
หลักและโอกาสการลดก๊าซเรือนกระจก 

 การทบทวนโอกาสร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่รับผิดชอบด้านน ้าในเมือง เช่น การก้าหนดแนวทางร่วมกัน
ระหว่างระบบน ้าและน ้าเสียในพื นที ่เป็นต้น 

 การประเมินความเป็นไปได้และวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนของมาตรการ 
 

 
 

ภาพที่ 10 โอกาสของการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิดจากความท้าทายและแรงผลักดันด้านต่างๆ 
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 ผลที่ได้จากประเมินด้วยเครื่องมือ ECAM tool ได้แก่ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแต่ละ
ขั นตอนของวัฏจักรน ้าในเมือง สามารถบอกได้ว่าขั นตอนหรือกิจกรรมใดมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมาก
ที่สุด อย่างไรก็ตามควรทบทวนในแต่ละขั นตอนอีกครั ง เนื่องจากบางขั นตอนอาจไม่สามารถท้าการลดก๊าซเรือน
กระจกได้อย่างเป็นรูปธรรม ระบบน ้าและน ้าเสียควรก้าหนดเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งปล่อยที่
มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุด ตารางที่ 6 สรุปโอกาสและแนวทางในการลดก๊าซเรือนกระจก 
ส้าหรับระบบผลิตประปา และตารางที่ 7 ส้าหรับระบบบ้าบัดน ้าเสีย ซึ่งสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้จากภาคผนวก 
และ WaCCliM Knowledge Platform Solutions7  
 

 ทั งนี  ระบบน ้าและน ้าเสียควรด้าเนินการทบทวนแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกร่วมกับผลประโยชน์ร่วม
อ่ืนๆ ที่อาจมีการทับซ้อนกันระหว่างโอกาสการลดก๊าซเรือนกระจกกับมาตรการในแผนปฏิบัติการ ซึ่งหมายความ
ว่าได้มีการก้าหนดงบประมาณในการด้าเนินมาตรการนั นแล้ว นอกจากนี ควรท้าการทบทวนมาตรการที่เกี่ยวข้อง
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีผลประโยชน์ร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก โดยท้าการรวบรวมให้เป็นโครงการเพ่ือขอรับ
การสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกทั งในระดับชาติและนานาชาติ 
 

                                                           
7
 http://climatesmartwater.org/ 

http://climatesmartwater.org/


 

 

ตารางท่ี 6 โอกาสและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกจากวัฏจักรน ้าในเมืองส้าหรับระบบผลิตประปา 
 

การสูบน ้าดิบ 

 

การผลิตประปา 

 

การสูบจ่ายน ้า 

 

ผู้ใช้น ้า 

 
แนวทางการจัดการทั่วไป 
- การจัดการโครงสร้างพื นฐานเชิงปอ้งกัน 
- การใช้ระบบควบคุมและสั่งการระยะไกล  
- การควบคุมการรั่วไหลเชิงป้องกัน 
- การจัดการเครื่องมืออุปกรณเ์ชิงรุก 
- การใช้ระบบจัดการข้อมลูสารสนเทศเพือ่ลด
การสญูเสยีน ้า 

การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบสูบน ้า  
- การประเมินการเสื่อมของใบพัดเครื่องสูบน ้า  
- การเปลีย่นเครื่องสูบน ้าท่ีมีขนาดไม่เหมาะสม
กับการใช้งาน  

-  การเปลีย่นเครื่องสบูน ้าแทนเครื่องสูบน ้าเดิม 
- การใช้อุปกรณ์ควบคมุเครื่องสบูน า้อัตโนมัต ิ
- การควบคุมอัตราการสูบน ้า 
- การใช้อปุกรณ์ปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ 
เพื่อควบคุมความเร็วของเครื่องสูบน ้า  

- การใช้ระบบควบคุมและสั่งการระยะไกล ใน
การควบคุมการท้างานของเครื่องสูบน ้า 

แนวทางการจัดการทั่วไป 
- การจัดการเครื่องมืออุปกรณเ์ชิงรุก 
- การใช้พลังงานทดแทน 
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบสูบน ้า 

- การประเมินการเสื่อมของใบพัดเครื่องสูบน ้า  
- การเปลีย่นเครื่องสูบน ้าแทนเครื่องสูบน ้าเดิม 
- การใช้อุปกรณ์ควบคมุเครื่องสบูน า้อัตโนมัต ิ
- การควบคุมอัตราการสูบน ้า 
- การใช้อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ 
เพื่อควบคุมความเร็วของเครื่องสูบน ้า  

- การใช้ระบบควบคุมและสั่งการระยะไกล ใน
การควบคุมการท้างานของเครื่องสูบน ้า 

- การปรับเฮดและอตัราสูบของเครือ่งสูบน ้า  
การปรับปรุงกระบวนการผลิต 

- การปรับปรุงรอบของการล้างย้อนถังกรอง 
- การปรับปรุงการท้างานของระบบเมมเบรน  
- การปรับปรุงระบบโอโซเนชัน   

แนวทางการจัดการทั่วไป 
- การจัดการโครงสร้างพื นฐานเชิงปอ้งกัน 
- การใช้ระบบควบคุมและสั่งการระยะไกล  
- การควบคุมการรั่วไหลเชิงป้องกัน 
- การจัดการเครื่องมืออุปกรณเ์ชิงรุก 
- การใช้ระบบจัดการข้อมลูสารสนเทศเพื่อลด
การสญูเสยีน ้า 

- การลดความดันในเส้นท่อเพื่อลดน ้าสญูเสยี 
- การตรวจสอบการจ่ายน ้า (Water audit) 
- การติดตั งเทอรไ์บน์ขนาดเล็กเพื่อผลิตไฟฟ้า 
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบสูบน ้า  
- การก้าหนดระบบพื นที่ส้าหรับจดัการความ

ดัน (โซนความดัน) 
- การใช้อุปกรณ์ควบคุมเครื่องสูบน ้าอัตโนมัติ 
- การควบคุมอัตราการสูบน ้า 
- การใช้อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ 
เพื่อควบคุมความเร็วของเครื่องสูบน ้า  

แนวทางการจัดการทั่วไป 
- การจัดการเครื่องจักรอุปกรณ์เชิงรุก 
- การเก็บรวบรวมและการใช้น ้าฝนน 
- การพัฒนาระบบเครือข่ายส้าหรับน ้ารีไซเคิล 
- การน้าน ้ากลับมาใช้ซ ้า 
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบสูบน ้า  
- การประเมินการเสื่อมของใบพัดเครื่องสูบน ้า  
- การเปลีย่นเครื่องสูบน ้าท่ีมีขนาดไม่เหมาะสม
กับการใช้งาน  

- การเปลี่ยนเครื่องสูบน ้าแทนเครือ่งสูบน ้าเดิม 
- การใช้อุปกรณ์ควบคมุเครื่องสบูน า้อัตโนมัต ิ
- การควบคุมอัตราการสูบน ้า 
- การใช้ระบบควบคุมและสั่งการระยะไกล ใน
การควบคุมการท้างานของเครื่องสูบน ้า 
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ตารางท่ี 7 โอกาสและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกจากวัฏจักรน ้าในเมืองส้าหรับระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
 

การรวบรวมน ้าเสีย 

 

การบ้าบัดน ้าเสีย 

 

การบ้าบัดน ้าเพ่ือน้ากลับมาใช้ใหม่ 

 

การระบายน ้าทิ ง 

 

แนวทางการจัดการทั่วไป 
- การป้องกันสภาพไร้อากาศในท่อรวบรวมน ้า 
- การรวบรวมและการใช้น ้าฝนน 
- การพัฒนาระบบเครือข่ายส้าหรับการน้าน ้า

กลับมาใช้ซ ้า 
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบสูบน ้า  
- การประเมินการเสื่อมของใบพัดเครื่องสูบน ้า  
- การเปลีย่นเครื่องสูบน ้าท่ีมีขนาดไม่เหมาะสม
กับการใช้งาน  

- การเปลีย่นเครื่องสูบน ้าแทนเครื่องสูบน ้าเดิม 
- การใช้อุปกรณ์ควบคมุเครื่องสบูน า้อัตโนมัต ิ
- การควบคุมอัตราการสูบน ้า 
- การใช้อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ 
เพือ่ควบคุมความเร็วของเครื่องสูบน ้า 

- การใช้ระบบควบคุมและสั่งการระยะไกล ใน
การควบคุมการท้างานของเครื่องสูบน ้า 

 

แนวทางการจัดการทั่วไป 
- การจัดการเครื่องจักรอุปกรณ์เชิงรกุ 
- การใช้ระบบควบคุมและสั่งการระยะไกล 
การปรับปรุงระบบบ้าบัดน ้าเสีย  
- ติดตั งระบบถังหมักไร้อากาศเพื่อการผลิต

ก๊าซชีวภาพ และการน้าพลังงานกลับมาใช้ 
- การติดตั งเครื่องเติมอากาศ 
- การติดตั งระบบบ้าบัดเบื องต้นที่มกีารเตมิ

อากาศและไม่ใช้อากาศ 
- การปรับปรุงระบบการเตมิอากาศ 
- การใช้แบบจ้าลองการบ้าบดัน ้าเสยีเพื่อหา

โอกาสการลดพลังงานและก๊าซเรือนกระจก 
- การจัดการกากตะกอน 
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบสูบน ้า  

(ดู การรวบรวมน ้าเสีย) 

การปรับปรุงกระบวนการบ้าบัดน ้าเพ่ือน้า
กลับมาใช้ใหม่ 
-  การก้าจัดธาตุอาหารในน ้าเสีย 
-  การปรับปรุงการท้างานของระบบเมมเบรน  
-  การปรับปรุงระบบโอโซเนชัน   
- การปรับปรุงการผลิตคลอรีน 
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบสูบน ้า 
- การประเมินการเสื่อมของใบพัดเครื่องสูบน ้า  
- การเปลีย่นเครื่องสูบน ้าท่ีมีขนาดไม่เหมาะสม
กับการใช้งาน  

- การเปลีย่นเครื่องสูบน ้าแทนเครื่องสูบน ้าเดิม 
- การใช้อุปกรณ์ควบคมุเครื่องสบูน า้อัตโนมัต ิ
- การควบคุมอัตราการสูบน ้า 
- การใช้อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ 
เพือ่ควบคุมความเร็วของเครื่องสูบน ้า 

- การใช้ระบบควบคุมและสั่งการระยะไกล ใน
การควบคุมการท้างานของเครื่องสูบน ้า 

แนวทางการจัดการทั่วไป 
- การจัดการเครื่องมือและอุปกรณ์เชิงรุก  
- การใช้ระบบควบคุมและสั่งการระยะไกลใน

การควบคุมการท้างานของเครื่องสูบน า้  
- การใช้พลังงานทดแทน 
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบสูบน ้า 
- การประเมินการเสื่อมของใบพัดเครื่องสูบน ้า  
- การเปลีย่นเครื่องสูบน ้าท่ีมีขนาดไม่เหมาะสม
กับการใช้งาน  

- การเปลีย่นเครื่องสูบน ้าแทนเครื่องสูบน ้าเดิม 
- การใช้อุปกรณ์ควบคมุเครื่องสบูน า้อัตโนมัต ิ
- การควบคุมอัตราการสูบน ้า 
- การใช้อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบของมอเตอร์ 
เพือ่ควบคุมความเร็วของเครื่องสูบน ้า 

- การใช้ระบบควบคุมและสั่งการระยะไกล ใน
การควบคุมการท้างานของเครื่องสูบน ้า 
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 3.2 การวางแผนแบบองค์รวมส้าหรับสินทรัพยใ์นปัจจุบันและอนาคต 
 การน้ามาตรการลดก๊าซเรือนกระจกไปสู่การปฏิบัติควรพิจารณาแบบองค์รวม ไม่ควรมองแบบแยก
ประเด็น การไม่พิจารณาแบบองค์รวมอาจท้าให้พลาดโอกาสการลดก๊าซเรือนกระจกและเป็นการลงทุนระยะยาวที่
ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์หลักของระบบน ้าและน ้าเสีย ดังนั นควรท้าการทบทวนแผนงานหลักของระบบน ้าและน ้าเสีย 
ทั งในระยะสั น ระยะกลางและระยะยาว  การวิเคราะห์ทบทวนในลักษณะนี มีผลต่อการก้าหนดเวลาและ
งบประมาณในการด้าเนินมาตรการ ตัวอย่างเช่น การศึกษาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีพื นฐานและ
มาตรการลดก๊าซเรือนกระจก พบว่า ควรท้าการเปลี่ยนเครื่องสูบน ้าที่มีประสิทธิภาพต่้าเป็นเครื่องสูบน ้าที่มี
ประสิทธิภาพสูงขึ น ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงว่าในอีก 2-3 ปีข้างหน้า หากระบบน ้าและน ้าเสียต้องการพัฒนา
กระบวนการผลิตที่ต้องการเครื่องสูบน ้าที่มีประสิทธิภาพและอัตราสูบสูงขึ น จ้าเป็นต้องมีการเปลี่ยนเครื่องสูบน ้า
ใหม่อีกครั ง จะท้าให้เครื่องสูบน ้าที่เพ่ิงเปลี่ยนใหม่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการลดก๊าซเรือนกระจกนั นไม่มีความ
จ้าเป็นต้องใช้งานอีกต่อไป  จากสถานการณ์นี  ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเครื่องสูบน ้าจะมีค่าสูงขึ นเป็นสองเท่าจาก
การเปลี่ยนเครื่องสูบน ้าใหม่ถึงสองครั งภายในระยะเวลาอันสั น ด้วยเหตุนี  การวางแผนด้าเนินมาตรการแบบองค์
รวมจึงมีความส้าคัญต่อการด้าเนินงานของหน่วยงาน 
  
 3.3 การศึกษาความเป็นไปได้ของมาตรการทางเลือก: 
 การศึกษาความเป็นไปได้ของมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก ประกอบด้วย 

 การศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิค แสดงรายละเอียดมาตรการทางเทคนิคและค่าใช้จ่าย
การลงทุนและการด้าเนินงาน 

 การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ แสดงรายละเอียดการลงทุน ความคุ้มค่าต่อการ
ลงทุน กลไกทางนโยบายและการเงินที่สนับสนุนมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก 

 กรอบเวลาและขั นตอนการด้าเนินโครงการ แสดงก้าหนดการในแต่ละขั นตอนการด้าเนิน
กงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
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บทท่ี 4 
การน้าแผนงานสู่การปฏิบัติ 
(Implement measures) 

 
 การจัดท้าแผนงานและโครงการการลดก๊าซเรือนกระจกเพ่ือน้าไปสู่การปฏิบัติ ระบบน ้าและน ้าเสียควรท้า
ความเข้าใจต่อแรงผลักดัน สิ่งสนับสนุน และวัตถุประสงค์การลดก๊าซเรือนกระจกจากวัฏจักรน ้าในเมือง รวมทั ง
ขั นตอนการแผนงานไปสู่การปฏิบัติ  
 
 4.1 การสร้างความเข้าใจต่อแรงผลักดัน สิ่งสนับสนุน และวัตถุประสงค์การลดก๊าซเรือนกระจก
จากวัฏจักรน ้าในเมือง  
 ความเข้าใจต่อแรงผลักดัน สิ่งสนับสนุน และวัตถุประสงค์ในการลดก๊าซเรือนกระจกจากวัฏจักรน ้าในเมือง 
เป็นสิ่งส้าคัญต่อการจัดการน ้าอย่างยั่งยืนในเมืองและเพ่ือการลดก๊าซเรือนกระจก เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการน้าไปสู่
การปฏิบัติ ระบบน ้าและน ้าเสียควรท้าความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของแรงผลักดัน สิ่งสนับสนุน และวัตถุประสงค์
การลดก๊าซเรือนกระจกจากวัฏจักรน ้าในเมือง  
 
  4.1.1 แรงผลักดัน 
  แรงผลักดันในการให้บริการสาธารณูปโภคด้านน ้าเป็นสิ่งที่ระบบน ้าและน ้าเสียแต่ละแห่งให้
ความส้าคัญเป็นอันดับแรกและพยายามด้าเนินการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์หลัก ส่วนแรงผลักดันที่ท้าให้ระบบน ้า
และน ้าเสียสามารถน้าโครงการการลดก๊าซเรือนกระจกลงสู่การปฏิบัตินั นมีความแตกต่างกันไปในแต่ละแห่งซึ่ง
ขึ นกับปัจจัยหลายประการ เช่น นโยบายและวัฒนธรรมองค์กร ผลกระทบที่ได้รับจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รวมทั งแหล่งเงินทุน เป็นต้น  ระบบน ้าและน ้าเสียสามารถอาศัยหลักการนี ในการระบุประเด็น
ความส้าคัญของโครงการเพ่ือสร้างความเชื่อมโยงของแรงผลักดันต่อการลดก๊าซเรือนกระจก ดังตารางที่ 8 

 แรงผลักดันที่ท้าให้เกิดกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกอาจเป็นการผสมผสานกันระหว่างแรงผลักดัน
จากกิจกรรมอ่ืนที่มีผลท้าให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก เช่น การลดค่าใช้จ่ายการด้าเนินงานจากการลดการใช้
พลังงานและลดการสูญเสียน ้า ไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือแรงผลักดันจากปัญหาการขาด
แคลนน ้าทีก่ระตุ้นให้เกิดการลดปริมาณการใช้น ้าและลดการสูญเสียน ้า เป็นต้น 
  
  4.1.2 สิ่งสนับสนุน 
  สิ่งสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกจะช่วยส่งเสริมให้ระบบน ้าและน ้าเสียบรรลุเป้าหมาย โดยสิ่ง
สนับสนุนจ้าเพาะ เช่น นโยบายและกลไกทางการเงิน ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการพัฒนาศักยภาพ 
ความเข้าใจและระบุถึงสิ่งสนับสนุนที่มีอยู่ในระบบน ้าและน ้าเสียเป็นสิ่งส้าคัญ ท้าให้สามารถพัฒนาต่อยอดและใช้
ในการสนับสนุนมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกได้เป็นอย่างดีเพ่ือยกระดับการด้าเนินงานด้านการลดก๊าซเรือน
กระจก ตัวอย่างสิ่งสนับสนุนต่อการลดก๊าซเรือนกระจกประเภทต่างๆ  สามารถอธิบายได้ดังตารางที่ 9 
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ตารางท่ี 8 แรงผลักดันที่น้าไปสู่การด้าเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก 

แรงผลักดัน ค้าอธิบาย 
วัฒนธรรมองค์กร วิธีการที่ระบบน ้าและน ้าเสียใช้เป็นแนวทางในการด้าเนินงาน โดยแต่ละหน่วยงานมีวัฒนธรรม

องค์กรที่แตกต่างกัน บางแห่งสามารถสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการวัฏจักรน ้าในเมืองเพื่อความ
ยั่งยืน ในขณะที่บางแห่งมุ่งเน้นเพียงการให้บริการขั นพื นฐานด้านสาธารณปูโภคน ้าเท่านั น การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่ตระหนักถึงการลดก๊าซเรือนกระจกจึงเป็นแรงผลักดันที่ส้าคัญ 

การปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

ปัญหาภัยแล้ง คุณภาพแหล่งน ้าเสื่อมโทรม และอุทกภัย มีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การปรับตัวต่อปัญหาดังกล่าวเป็นแรงผลักดันให้ระบบน ้าและน ้าเสียมีการด้าเนินการ
มาตรการลดก๊าซเรือนกระจก เช่น การอนุรักษ์แหล่งน ้า การลดการสูญเสียน ้า  การน้าน ้ากลับมาใช้
ใหม่  หรือ การใช้โครงสร้างพื นฐานสีเขียว (Green Infrastructure, GI)  เป็นต้น 

การขยายพื นที่บริการ การขยายขอบเขตพื นที่บริการด้านสาธารณูปโภคน ้าจัดเป็นพันธกิจหลักของหน่วยงานที่สามารถ
เช่ือมโยงกับมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก โดยเป็นการลดปริมาณการปล่อยน ้าเสียที่ไม่ผ่านการ
บ้าบัดออกสู่แหล่งน ้าธรรมชาติ นอกจากนี ยังเป็นการป้องกันปัญหามลพิษทางน ้าที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามัยของประชาชนและระบบนิเวศ จัดเป็นแรงผลักดันที่มีความส้าคัญ  

ต้นทุนการด้าเนินการ ต้นทุนการด้าเนินการของระบบน ้าและน ้าเสียร้อยละ 10-35 เป็นต้นทุนด้านพลังงาน  ระบบน ้าและ
น ้าเสียมีความพยายามในการลดต้นทุนการด้าเนินการ ซึ่งสามารถท้าได้โดยการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้พลังงาน การลดการใช้พลังงาน การลดการสูญเสียน ้าในระบบประปาและการลดปริมาณ
น ้าซึมและน ้าไหลเข้าท่อรวบรวมน ้าเสีย นับเป็นแรงผลักดันที่ส้าคัญที่ท้าให้เกิดกิจกรรมเพื่อการลด
ต้นทุนด้านพลังงาน ผ่านโครงการอนุรักษ์พลังงาน หรือการผลิตพลังงานทดแทน รวมทั งเป็น
แรงผลักดันที่ส้าคัญต่อการลดก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย  

ประสิทธิภาพรวมของ
ระบบ 

ระบบน ้าและน ้าเสียหลายแห่งมีตัวชี วัดหลักในการด้าเนินงานเพื่อท้าให้ประสิทธิภาพรวมของระบบ
มีค่าสูงสุด บางแห่งถูกก้าหนดตัวชี วัดโดยหน่วยงานรัฐบาล  ดังนั น ประสิทธิภาพรวมของระบบจึง
เป็นแรงผลักดันส้าหรับการลดก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากตัวชี วัดเหล่านี ส่วนใหญ่ครอบคลุมถึงการ
ใช้พลังงานและการสูญเสียน ้า ประสิทธิภาพการใช้น ้าและพลังงาน ซึ่งมีผลกระทบที่ส้าคัญต่อการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

เป้าหมายการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก 

รัฐบาล เทศบาล และอุตสาหกรรม ในหลายประเทศมีข้อตกลงร่วมกันในการบรรลุเป้าหมายการลด
ก๊าซเรือนกระจกซึ่งระบบน ้าและน ้าเสียสามารถมีส่วนร่วมได้ ดังนั น เพื่อให้สอดรับกับการเติบโต
ของเมืองและเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) การลงทุนในการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบที่
เป็นอยู่และการขยายขอบเขตการให้บริการบ้าบัดน ้าเสียจึงมีความจ้าเป็น การเพิ่มมาตรการด้าน
กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการลงทุนของระบบน ้าและน ้าเสียเพื่อเข้าสู่
การลดก๊าซเรือนกระจก  
ส้าหรับประเทศไทยมีการก้าหนดแผนที่น้าทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564-
2573 (NDC Roadmap 2021-2030) ทั งนี  สาขาการจัดการของเสียได้ก้าหนดเป้าหมายการลด
ก๊าซเรือนกระจก 2 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Mt-CO2eq) ในปี พ.ศ. 2573 ซึ่งแบ่งเป็น
การจัดการขยะ 1.3 Mt-CO2eq และการจัดการน ้าเสีย 0.7 Mt-CO2eq เป้าหมายดังกล่าวสามารถ
ใช้เป็นแรงผลักดันให้เกิดมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกของระบบน ้าและน ้าเสียได้ 
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ตารางท่ี 8 (ต่อ) แรงผลักดันที่น้าไปสู่การด้าเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก 

แรงผลักดัน ค้าอธิบาย 
การบ้ารุงรักษาสภาพแหล่ง
น ้าให้สมบูรณ์ 

การบ้ารุงรักษาแหล่งน ้าให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ว่าจะมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ด้านการ
สาธารณสุข ความหลากหลายทางชีวภาพ การท่องเที่ยว เศรษฐกิจท้องถิ่น สันทนาการ ที่อยู่อาศัย 
หรือคุณภาพชีวิตก็ตาม นับเป็นแรงผลักดันหลักของระบบน ้าและน ้าเสียในการขยายขอบเขตพื นที่
การให้บริการบ้าบัดน ้าเสียและการพัฒนาปรับปรุงระบบบ้าบัด ท้าให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการระบายน ้าเสียที่ไม่ได้รับการบ้าบัดลงสู่แหล่งน ้าธรรมชาติ 

การบ้ารุงรักษาและการ
ยกระดับการบริการของ
ระบบน ้าและน ้าเสีย 

การบ้ารุงรักษาและการยกระดับการบริการของระบบบ้าบัดเป็นวัตถุประสงค์หลักของระบบน ้าและ
น ้าเสีย มีส่วนช่วยให้การใช้น ้าและพลังงานลดลง รวมทั งค่าสัดส่วนฟุตพรินท์คาร์บอนต่อประชากร
ในเขตพื นท่ีบริการมีค่าลดลง จึงจัดเป็นแรงผลักดันของการลดก๊าซเรือนกระจกได้ 
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ตารางท่ี 9 สิ่งสนับสนุนที่น้าไปสู่การด้าเนินมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก 

สิ่งสนับสนนุ ค้าอธิบาย 
นโยบายหรือยุทธศาสตร์ นโยบายหรือยุทธศาสตร์อาจมีได้หลายระดับซึ่งมีความเช่ือมโยงกับการลดก๊าซเรือนกระจกในด้าน

น ้าทั งทางตรงและทางอ้อม การอ้างถึงนโยบายหรือยุทธศาสตร์ช่วยให้สามารถระบุได้ว่าระบบน ้า
และน ้าเสียนั นมีการด้าเนินการสอดคล้องกับนโยบายหรือยุทธศาสตร์หรือไม่ อย่างไร และ/หรือ 
ช่วยให้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกในการน้าเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนด้านงบประมาณ สิ่ง
สนับสนุนนี อาจอยู่ในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ ส้าหรับกรณีความตกลงปารีส (Paris 
Agreement) ถือได้ว่าเป็นสิ่งสนับสนุนในระดับนานาชาติ  
ตัวอย่างนโยบายหรือยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับการลดก๊าซเรือนกระจกในสาขาน ้า ได้แก่  
• แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564  
• ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปีและแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2560-2564    
• แผนที่น้าทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไท พ.ศ. 2564-2573 สาขาการจัดการของเสีย 
• แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจก พ.ศ. 2564-2573 สาขาการจัดการของเสียชุมชน 

กลไกทางการเงิน กลไกทางการเงินของระบบน ้าและน ้าเสีย จัดเป็นสิ่งสนับสนุนหลักของการลดก๊าซเรือนกระจกและ
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น งบประมาณส้าหรับการขยายโครงสร้าง
พื นฐานด้านน ้า ส่งผลให้เกิดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เนื่องจากสามารถรวบรวมน ้าเสียเข้า
สู่ระบบบ้าบัดน ้าเสียได้ครอบคลุมมากขึ น ปริมาณน ้าเสียที่ไม่ได้รับการบ้าบัดถูกปล่อยออกสู่แหล่ง
น ้าธรรมชาติลดลง  
การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์ของระบบน ้าและน ้าเสียกับการลดก๊าซเรือนกระจก ท้า
ให้สามารถก้าหนดกลไกทางการเงินเพื่อท้าให้มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกประสบผลส้าเร็จได้ 
ระบบน ้าและน ้าเสียส่วนใหญ่จัดเตรียมงบประมาณเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการเดินระบบ 
รวมทั งงบประมาณลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื นฐานอยู่แล้ว งบประมาณเหล่านี รวมถึงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดการสูญเสียน ้า ซึ่งจัดเป็นงบประมาณทางอ้อม ส้าหรับการ
ลดก๊าซเรือนกระจก 

ความร่วมมือของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนช่วยในการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคน ้า โดยการพัฒนา
ความร่วมมือและการสนับสนุนโครงการ เช่น หากระบบบ้าบัดน ้าเสียต้องการขยายพื นที่บริการ 
และท้าความร่วมมือกับระบบผลิตประปา จะเป็นการประสานประโยชน์ทั งในด้านการให้บริการ
น ้าประปาและการบ้าบัดน ้าเสีย ซึ่งสามารถขอเงินทุนร่วมกันได้ 

ศักยภาพของระบบน ้าและ
น ้าเสีย 

ศักยภาพของระบบน ้าและน ้าเสียเป็นสิ่งสนับสนุนที่ส้าคัญในการลดก๊าซเรือนกระจก เช่น
ความสามารถในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การระบุโอกาสหรือแนวทางการลด และ
การด้าเนินการตามแนวทางอย่างมีประสิทธิภาพ    
ศักยภาพของระบบน ้าและน ้าเสียไม่ได้พิจารณาเฉพาะความสามารถด้านเทคนิค จ้านวนพนักงาน 
ความรู้ และประสบการณ์การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียงเท่านั น แต่ยังรวมไปถึง
ความสามารถในการพัฒนาโครงการและการบริหารจัดการด้านการเงิน 
ศักยภาพของระบบน ้าและน ้าเสียเป็นสิ่งจ้าเป็นในการขับเคลื่อนโครงการการลดก๊าซเรือนกระจกให้
เป็นไปตามแผนที่ก้าหนดได้ แผนที่น้าทาง WaCCliM มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพของ
ระบบน ้าและน ้าเสียให้สามารถด้าเนินการตามแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเสริมสร้างให้ระบบน ้าและน ้าเสียเข้าใจถึงเหตุผลความจ้าเป็นในการลดก๊าซเรือน
กระจก รวมทั งกิจกรรมของระบบน ้าและน ้าเสยีที่เป็นแหลง่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก สามารถประเมิน
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และก้าหนดมาตรการเพื่อน้าไปสู่การปฏิบัติได้ 
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  4.1.3 วัตถุประสงค์ของระบบน ้าและน ้าเสีย  
  การระบุวัตถุประสงค์ของระบบน ้าและน ้าเสียเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นสิ่งส้าคัญ การบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันสามารถด้าเนินการด้วยมาตรการอย่างเดียวกันได้ เช่น การขยายขอบเขตการให้บริการ
ระบบบ้าบัดน ้าเสียมีส่วนช่วยพัฒนาระบบการสาธารณสุข ขณะเดียวกันก็สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 
เนื่องจากเป็นการลดการปล่อยน ้าเสียที่ไม่ผ่านการบ้าบัดลงสู่แหล่งน ้าธรรมชาติ  เป็นต้น ในความเป็นจริง ระบบ
บ้าบัดน ้าเสียไม่สามารถหยุดการด้าเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ท้าอยู่เพียงเพ่ือต้องการลดก๊าซเรือนกระจก 
เนื่องจากเป็นการปฏิบัติตามข้อก้าหนดของกฎหมายและความต้องการได้รับบริการของชุมชน   
  วัตถุประสงค์ตามพันธกิจที่ด้าเนินอยู่ร่วมกับแรงผลักดันในการลดก๊าซเรือนกระจก สามารถถูก
น้ามาพิจารณาร่วมกันเพื่อก้าหนดแนวทางปฏิบัติที่ท้าให้บรรลุวัตถุประสงค์หลัก (การปฏิบัติตามกฎหมายและการ
ให้บริการ) และน้าไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจกได้ วิธีการนี มีประโยชน์ในการแสดงให้เห็นว่าโครงการต่างๆ ช่วยให้
บรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างไร 
ซึ่งจะน้าไปสู่การจัดเตรียมงบประมาณเพ่ือการด้าเนินโครงการ เนื อหาในส่วนนี จะช่วยให้ ระบบน ้าและน ้าเสีย
สามารถเชื่อมโยงวัตถุประสงค์หลักของหน่วยงานเข้ากับแรงผลักดันและสิ่งสนับสนุนในการลดก๊าซเรือนกระจก 
เพ่ือให้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกส้าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้  
 

  4.1.4 ความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์ ล้าดับความส้าคัญ แรงผลักดัน และสิ่งสนับสนุน 
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
  ความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์ ล้าดับความส้าคัญ แรงผลักดัน และสิ่ง
สนับสนุน ท้าให้ระบบน ้าและน ้าเสียสามารถใช้เป็นแรงผลักดันทั งทางตรงและทางอ้อมเพ่ือการลดปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก ดังนั น การจัดท้าแผนงานลดก๊าซเรือนกระจกควรแสดงให้เห็นว่า แรงผลักดันมีความสัมพันธ์และ
เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์และล้าดับความส้าคัญอย่างไร โอกาสการลดก๊าซเรือนกระจกและสิ่งสนับสนุนสามารถถูก
น้ามาพิจารณาร่วมกันได้อย่างไร ความเชื่อมโยงดังกล่าวสามารถก้าหนดได้ว่าระบบน ้าและน ้าเสียควรมีการ
ด้าเนินงานในทิศทางที่ถูกต้องอย่างไร ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การประเมินการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก และการก้าหนดวิธีการลดก๊าซเรือนกระจกที่สามารถผสมผสานกับวัตถุประสงค์และล้าดับความส้าคัญ
ของระบบน ้าและน ้าเสีย ดังแสดงในภาพที่ 11 

 
ภาพที่ 11 ความเชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์ แรงผลักดัน และสิ่งสนับสนุนต่อโอกาสการลดก๊าซเรือนกระจก 

 © WaCCliM
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 4.2 ขั นตอนการน้าแผนงานสู่การปฏิบัติ 
 จากการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยเครื่องมือ ECAM Tool ท้าให้ทราบถึงโอกาสและ
มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกรวมทั งลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน สามารถก้าหนดเป็นแผนการด้าเนินงาน การน้า
แผนงานไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน จ้าเป็นต้องมีการประเมินความเป็นไปได้ถึงศักยภาพและทรัพยากรของระบบ
สาธารณูปโภค แผนการจัดการ และศักยภาพทางการเงิน  ขั นตอนต่อไปเป็นการก้าหนดแนวทางการน้าแผนงาน
ไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งมีขั นตอนดังนี   
  1) การศึกษาความสอดคล้องของมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจกกับวัตถุประสงค์ของระบบ
น ้าและน ้าเสีย 
  วัตถุประสงค์ของระบบน ้าและน ้าเสีย  ล้าดับความส้าคัญ แรงผลักดัน และสิ่งสนับสนุนส้าหรับ
มาตรการลดก๊าซเรือนกระจกมีความส้าคัญในการขับเคลื่อนการด้าเนินงานลดก๊าซเรือนกระจก ดังนั นจึงควรศึกษา
ความสอดคล้องของมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกกับวัตถุประสงค์และล้าดับความส้าคัญของแผนงานของระบบน ้า
และน ้าเสีย เพ่ือก้าหนดเป็นแผนงานเชิงบูรณาการ  
  2) การประเมินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกเชิงลึก 
  การประเมินด้านเทคนิคท้าให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการด้าเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก 
อย่างไรก็ตามควรมีการประเมินเชิงลึกในเชิงเศรษฐศาสตร์เพ่ือเป็นการศึกษาความเหมาะสมและความคุ้มค่าในการ
ด้าเนินงาน ผลการประเมินสามารถใช้ประกอบการยื่นข้อเสนอเพ่ือขอรับการสนับสนุนทางการเงินได้  
  3) การเตรียมโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนการลงทุน  
  ในการเตรียมโครงการตามมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกเพ่ือขอรับการสนับสนุนทางการเงิน ควร
ท้าการวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทน การทบทวนสินทรัพย์ที่มีอยู่ ทบทวนแผนงานหลัก และโอกาสในการ
ด้าเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ โดยสาระส้าคัญของข้อเสนอโครงการแสดงในตารางที่ 10 โครงการควร
สอดคล้องกับกลไกทางการเงินและเป็นไปตามเกณฑ์ที่เหมาะสมของกลไกทางการเงิน ดังนี   

 สมบูรณ์และมีเหตุมีผล  
วัตถุประสงค์ของโครงการควรมีความชัดเจนและครบถ้วน มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน
ในแต่ละกิจกรรม รวมทั งสามารถน้าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 คุ้มค่าต่อการลงทุน  
ในเชิงเศรษฐศาสตร์ ความคุ้มค่าต่อการลงทุนแสดงถึงความน่าลงทุนในการด้าเนินโครงการ 
ดังนั น ควรท้าการศึกษาความเป็นเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์และน้าเสนอรายการค่าใช้จ่าย
และค่าลงทุน รวมทั งแหล่งที่มาของเงินทุนซึ่งแบ่งเป็นส่วนของหน่วยงานเอง หรือ แหล่งทุน
อ่ืนๆ เช่น ธนาคาร องค์กรทวิภาคี หรือ พหุพาคี เป็นต้น  

 ผลที่เกิดจากโครงการ  
ควรแสดงให้เห็นถึงผลของการน้าโครงการสู่การปฏิบัติสามารถน้าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ได้และมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน  

 ความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน  
ผลการท้างานที่ผ่านมา การด้าเนินงานอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ต้องแสดงให้เห็นถึง
จริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมทั งความน่าเชื่อถือของหน่วยงาน 
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  4) การติดตามผลการใช้งบประมาณ  
  เมื่อมีการด้าเนินโครงการ ควรมีการติดตามการใช้งบประมาณ ไม่เพียงแต่ความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ แต่ควรมีการระบุถึงผลประโยชน์ด้านอื่นๆ ตามที่ระบุในเอกสารของโครงการ เช่น การลดผลกระทบ
ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ประเด็นการขาดแคลน
น ้าหรือน ้าท่วม การพัฒนาด้านการสาธารณสุข และความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น 
  5) ช่องทางของเงินทุนเพื่อการลดก๊าซเรือนกระจก 
  ความมั่นคงทางการเงินของระบบน ้าและน ้าเสียเป็นสิ่งสนับสนุนหลักในการลดก๊าซเรือนกระจก 
มีช่องทางและกลไกทางการเงินหลายประเภทที่เหมาะสมกับระบบน ้าและน ้าเสียในการด้าเนินการลดก๊าซเรือน
กระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น การลงทุนขยายขอบเขตพื นที่ให้บริการด้านระบบ
บ้าบัดน ้าเสียเพ่ือรองรับน ้าเสียจากชุมชนได้มากขึ นเป็นการลดการปล่อยน ้าเสียที่ไม่ได้รับการบ้าบัดลงสู่แหล่งน ้า
ธรรมชาติ ซึ่งเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ทางหนึ่ง การท้าความเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่าง
วัตถุประสงค์ของระบบน ้าและน ้าเสียและการลดก๊าซเรือนกระจกจะช่วยให้สามารถก้าหนดกลไกทางการเงินเพ่ือ
บรรลุวัตถุประสงค์การลดก๊าซเรือนกระจกได้ 
  ระบบน ้าและน ้าเสียส่วนใหญ่มีการก้าหนดงบค่าใช้จ่ายและงบลงทุน งบค่าใช้จ่ายใช้ในการพัฒนา
และปรับปรุงการเดินระบบ ส่วนงบลงทุนใช้ในการพัฒนาโครงสร้างระบบสาธารณูปโภค งบประมาณเหล่านี 
สามารถใช้เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดความสูญเสียน ้า ซึ่งเกี่ยวข้องกับการลดก๊าซเรือน
กระจกจากการใช้พลังงาน ตารางที่ 11 แสดงโอกาสและเงินทุนส้าหรับการด้าเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก
ของระบบน ้าและน ้าเสีย 

 
  ตัวอย่างของแหล่งเงินทุนในประเทศและต่างประเทศเพ่ือการลดก๊าซเรือนกระจก มีดังนี  

 แหล่งเงินทุนในประเทศ (ตารางที ่12) 
-   งบประมาณของหน่วยงาน 
-  กองทุนสิ่งแวดล้อม8  
-  กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน9 
 แหล่งเงินทุนต่างประเทศ (ตารางที ่13) 
- กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF: Global Environment Facility)10 

  - กองทุนภูมิอากาศสีเขียว (GCF: Green Climate Fund)11 
   
  

                                                           
8
 http://envfund.onep.go.th/  

9
 http://www.enconfund.go.th/  

10
 https://www.thegef.org/  

11
 https://www.greenclimate.fund/  

http://envfund.onep.go.th/
http://www.enconfund.go.th/
https://www.thegef.org/
https://www.greenclimate.fund/
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ตารางท่ี 10  สาระส้าคัญในข้อเสนอโครงการ  
หัวข้อ ค้าอธิบาย 

ข้อมูลพื นฐานเกี่ยวกับ
พื นที่ด้าเนินโครงการ 

เป็นการน้าเสนอข้อมูลที่แสดงถึงลักษณะความส้าคัญของพื นที่ สภาพสังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการ
ด้าเนินงานท่ีผ่านมาในพื นท่ีโครงการ 

สภาพปัญหา แสดงถึงสภาพปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ น หรือที่คาดว่าจะเกิดขึ น ในพื นที่
เป้าหมาย รวมถึง ความจ้าเป็นหรือความต้องการที่จัดท้าโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา หรือสนองตอบความ
ต้องการขององค์กร ชุมชน หรือท้องถิ่นนั นๆ โดยจะต้องสอดคล้องกับแผนงาน/กิจกรรมที่จะด้าเนินการ 

วัตถุประสงค์ แสดงถึงผลลัพธ์หรือสภาพพึงประสงค์ที่จะเกิดขึ นจากการด้าเนินโครงการโดยก้าหนดวัตถุประสงค์ให้ง่าย 
ชัดเจน และสื่อให้เห็นถึงความต้องการในภาพรวมที่มุ่งจะแก้ไขปัญหา ไม่เกิน 3 ข้อ 

ความสอดคล้องกับ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และแผนจัดการ
สิ่งแวดล้อมระดบั
ต่างๆ 

ระบุความสอดคล้องและความเช่ือมโยงของโครงการกับแนวนโยบายและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้อง เช่น แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

พื นที่เป้าหมายและ
กลุ่มเป้าหมาย 

ระบุถึงสถานที่ตั ง ขนาด หรือพื นที่ที่ด้าเนินโครงการให้ชัดเจน จัดท้าแผนที่แสดงที่ตั งโครงการ ระบุถึง
กลุ่มเป้าหมายหลัก และกลุ่มเป้าหมายรองที่จะได้รับผลประโยชน์จากการด้าเนินโครงการให้ชัดเจน 

ระยะเวลาด้าเนิน
โครงการ 

ระบุระยะเวลาด้าเนินโครงการ (จ้านวนปี/เดือน) และมีความเป็นไปได้ในการด้าเนินงานให้บรรลุผลตาม
เป้าหมาย 

แผนงาน/กิจกรรม
การด้าเนินงาน 

ระบุว่าจะท้าอะไร โดยใคร อย่างไร ที่ไหน เมื่อไรเป็นเหตุเป็นผลต่อเนื่อง มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
โดยน้าเสนอในรูปแบบตาราง 2 ส่วนคือ ตารางเวลาการท้างาน และตารางแผนงาน/กิจกรรมด้าเนินงาน 
รวมถึง ระบุการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน และองค์กรที่รับผิดชอบในพื นที่ เพื่อให้มีความ
เชื่อมโยงทั งระหว่างและสิ นสุดโครงการ 

วงเงินงบประมาณ แสดงรายละเอียดงบประมาณตามแผนการด้าเนินโครงการเป็นรายปีและการจัดตั งงบประมาณให้มี
ความชัดเจน วงเงินสนับสนุน แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ งบบริหารโครงการ และงบด้าเนินโครงการ  

การวิเคราะห์ต้นทุน-
ผลตอบแทน 

ในเชิงเศรษฐศาสตร์ การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลตอบแทน แสดงถึง ความคุ้มค่าต่อการลงทุน ความน่าลงทุน
ในการด้าเนินโครงการ และอัตราผลตอบแทน  

ตัวชี วัดผลส้าเร็จของ
โครงการ 

ระบุตัวชี วัดผลผลิต (Output) ที่สามารถวัดความส้าเร็จของการด้าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์หรือ
แผนการด้าเนินงานท่ีก้าหนดไว้ ทั งในเชิงปริมาณและคุณภาพได้อย่างชัดเจน 

การบริหารงาน
โครงการ 

ควรก้าหนดโครงสร้างการบริหารโครงการ โดยอาจจะมีการจัดตั งเป็นคณะกรรมการหรือคณะท้างานใน
หลายๆ ระดับ ทั งนี  อาจมีการแต่งตั งผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐและองค์กรต่างๆ ในท้องถิ่น เข้าร่วม
เป็นองค์กรบริหารโครงการด้วย 

ผลประโยชน์ที่คาดว่า
จะไดร้ับ 

ระบุผลที่คาดว่าจะเกิดขึ นจากการด้าเนินโครงการ เพื่อประโยชน์ในการวัดหรือติดตามและประเมินผล
ส้าเร็จของโครงการ โดยต้องแสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ นทั งทางตรงและทางอ้อมในระยะสั น
และระยะยาว ทั งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ใน 2 ด้าน คือ ด้านประชาชนและชุมชน และด้านระบบ
นิเวศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การก้าหนดแนว
ทางการติดตาม
โครงการ 

เพื่อเป็นเครื่องมือในการก้ากับการบริหารจัดการโครงการ โดยควรก้าหนดช่วงเวลาเป็น 3 ระยะ คือ 
ระยะเริ่มต้นโครงการ ระหว่างการด้าเนินงาน และระยะสิ นสุดโครงการ 

ที่มา: ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2558) 
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ตารางท่ี 11 โอกาสและเงินทุนในการด้าเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของระบบน ้าและน ้าเสีย 
 

มาตรการ 
ลดก๊าซเรือนกระจก 

แนวทางปฏิบัต ิ กลไกทางการเงิน 

การพัฒนา
ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานของสถานีสูบ
น ้า 

เพิ่มประสิทธิภาพการท้างานของเครื่องสูบน ้า การควบคุมการท้างานผ่าน
ระบบควบคุมและสั่งการระยะไกล เปลี่ยนเครื่องสูบน ้า มอเตอร์ ติดตั งระบบ
ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ (Variable frequency drives: VFDs) 
ยกระดับเครื่องมือวัด ซ่อมแซมระบบท่อที่แตกรั่ว หรือมีน ้าไหลซึมเข้าระบบท่อ 
เพื่อลดปริมาณน ้าท่ีต้องท้าการสูบ 

งบประมาณของ
หน่วยงาน 
กองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน 

การพัฒนา
ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานของระบบผลติ
ประปา และระบบ
บ้าบัดน ้าเสีย 

เพิ่มประสิทธิภาพการท้างานของเครื่องสูบน ้า เปลี่ยนเครื่องสูบน ้า มอเตอร์ 
ติดตั งระบบ VFDs ยกระดับเครื่องมือวัด ระบบควบคุมอัตโนมัติ ท้าความ
สะอาดหรือเปลี่ยนหัวกระจายก๊าซเพื่อเพิ่มการถ่ายเทก๊าซออกซิเจน 
ประสิทธิภาพการเติมอากาศ 

งบประมาณของ
หน่วยงาน 
กองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน 

เพิ่มการบ้าบดัน ้าเสีย 
และขยายขอบเขตการ
ให้บริการ 

เพิ่มสัดส่วนน ้าเสียที่รวบรวมเข้าสูร่ะบบบ้าบัดน ้าเสยี และลดการปล่อยน ้าเสยีที่
ไม่ผ่านการบ้าบัดลงสู่แหล่งน ้าธรรมชาติโดยตรง ซึ่งเป็นการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทางอ้อมจากแหล่งน ้าธรรมชาติ 

งบประมาณของ
หน่วยงาน 
กองทุนสิ่งแวดล้อมและ
กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก 
(GEF) 

การผลิตก๊าซชีวภาพ
โดยใช้น ้าเสยีจากถัง
เกรอะ/ ระบบบ้าบดัน ้า
เสียเฉพาะที ่

รวบรวมน ้าเสียจากบ้านเรือนและพาณิชยกรรม น้าเข้าสู่การบ้าบัดแบบ   ไม่ใช้
อากาศหรือถังหมักไร้อากาศ ก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ นใช้ในการผลิตไฟฟ้า ใช้
ส้าหรับการบ้าบัดน ้าเสีย หรือ ใช้ส้าหรับรถบรรทุก 

กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก 
(GEF) และ กองทุน
ภูมิอากาศสีเขียว (GCF) 

การแยกระบบรวบรวม
น ้าฝนนออกจากระบบ
รวบรวมน ้าเสีย 

รวบรวมน ้าฝนนโดยตรงจากบ้านเรือนหรืออาคารพาณิชย์เพื่อลดอัตราการไหล
ของน ้าเสียเป็นการเพิ่มศักยภาพการรองรับน ้าเสียของระบบบ้าบัดน ้าเสีย ลด
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและด้าเนินงาน ได้รับผลประโยชน์ร่วมด้านการลด
พลังงานและก๊าซเรือนกระจก และจัดเป็นการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก 
(GEF) และ กองทุน
ภูมิอากาศสีเขียว (GCF) 

การน้าน ้ากลับมาใช้
ใหม ่

การน้าน ้ากลับมาใช้ใหม่ในหลายระดับ ได้แก่ การบ้าบัดน ้าเสียจากการซักล้าง
มาใช้การชลประทาน และ/หรือ ล้างท้าความสะอาดชักโครก การบ้าบัดน ้าเสีย
เพื่อการชลประทาน เพื่อลดอัตราการผลิตน ้าประปาและการบ้าบัดน ้าเสีย ลด
ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและเดินระบบ ได้ผลประโยชน์ร่วมด้านพลังงานและก๊าซ
เรือนกระจก (น ้าประปาและน ้าเสีย) จัดเป็นการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก 
(GEF) และ กองทุน
ภูมิอากาศสีเขียว (GCF) 

การใช้พลังงานทดแทน 
(แสงอาทิตย์) 

ติดตั งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้พลังงานในการเดินระบบผลิตประปา 
และระบบบ้าบัดน ้าเสีย  

งบประมาณของ
หน่วยงาน 
กองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน 
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ตารางท่ี 12  แหล่งเงินทุนในประเทศเพ่ือสนับสนุนมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก 

กองทุนสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Fund) 

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
(Energy Conservation Fund) 

การจัดตั งกองทุน 
ตั งขึ นตาม พ.ร.บ. สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหง 
ชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อเปนมาตรการทางการเงินสนับสนุนหนวย
งานตางๆ ในการด้าเนินงานดานการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมภายใตการก้ากับดูแลของคณะกรรมการกองทุน
สิ่งแวดล้อมและคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแห่งชาติ 

การจัดตั งกองทุน 
ตั งขึ นตามมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ. 2535 เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน และเป็นเงิน
ช่วยเหลือ หรืออุดหนุนการด้าเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์
พลังงานทั งด้านการลงทุนและด้าเนินงานในการอนุรักษ์พลังงาน
ของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน  

วัตถุประสงคของกองทุน 
เพื่อสนับสนุนการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมในการจัดใหมีระบบ
บ้าบัด น ้าเสีย อากาศเสีย และระบบก้าจัดของเสีย ส้าหรับ
ควบคุม บ้าบัดและขจัดมลพิษ รวมทั งการด้าเนินกิจกรรมใดๆ 
เพื่อการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงคของกองทุน 
เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายช่วยเหลืออุดหนุนการ
ด้าเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน การส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการ
อนุรักษ์พลังงาน 

ขอบขายกิจกรรมที่ใหการสนับสนุน 
- เงินกู ส้าหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) รัฐวิสาหกิจ 
และเอกชน ในการจัดใหมีระบบบ้าบัดน ้าเสีย/อากาศเสีย ระบบ
ก้าจัดของเสีย หรืออุปกรณอื่นใดเฉพาะในกิจการของตนเอง 
- เงินอุดหนุนส้าหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการจัดใหมี
ระบบบ้าบัดน ้าเสียรวม และระบบก้าจัดของเสียรวมหรือจัดซื อ
ที่ดิน วัสดุอุปกรณ ในการด้าเนินการและบ้ารุงรักษาระบบ 
- เงินอุดหนุน ส้าหรับกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวของกับการสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

ขอบขายกิจกรรมที่ใหการสนับสนุน 
- การด้าเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานทั งด้านการลงทุน
และด้าเนินงานในการอนุรักษ์พลังงานของส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน  
- โครงการทางด้านการอนุรักษ์พลังงาน การค้นคว้า วิจัย 
การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การส่งเสริมและการอนุรักษ์
พลังงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการ
อนุรักษ์พลังงานและการก้าหนดนโยบายและวางแผนพลังงาน  
- โครงการสาธิต หรือโครงการริเริ่มที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์
พลังงาน หรือการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการ
อนุรักษ์พลังงาน  

โครงการที่จะขอรับการสนับสนุน 
1. โครงการก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
- วงเงินสนับสนุนไม่เกินร้อยละ 50-90 ของวงเงินโครงการ โดย
อปท. สมทบไม่ต่้ากว่าร้อยละ 10-90 
- ต้องเป็นโครงการที่บรรจุไว้ภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
2. โครงการเงินกู้เพ่ือสิ่งแวดล้อม ส้าหรับ อปท. และเอกชน 
- เงินกู้เพื่อการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ขยายระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
- วงเงินสนับสนุน เป็นไปตามวงเงินโครงการและคณะกรรมการ
กองทุนสิ่งแวดล้อมเห็นสมควร 

โครงการที่จะขอรับการสนับสนุน 
1. โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์พลังงาน  ได้แก่  
   1) แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน     
   2) แผนพลังงานทดแทน      
   3) แผนบริหารกลยุทธ์      
2. โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เช่น  
    การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลังงานชีวภาพ และ 
สมาร์ตซิตี (Smart city) หรือ เมืองอัจฉริยะ เป็นต้น 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
http://envfund.onep.go.th/  

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
http://www.enconfund.go.th/ 

 

http://envfund.onep.go.th/
http://www.enconfund.go.th/
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ตารางท่ี 13  แหล่งเงินทุนต่างประเทศเพ่ือสนับสนุนมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก 

กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก 
(GEF: Global Environment Facility) 

กองทุนภูมิอากาศสีเขียว 
(GCF: Green Climate Fund) 

การจัดตั งกองทุน 
จัดตั งขึ น ในปี พ.ศ. 2534 ก่อนการประชุมสุดยอดของโลก 
(Earth Summit) ที่นครริโอ เดอ จาเนโร โดยมีจุดประสงค์เพื่อ
เป็นกลไกทางการเงินระหวางประเทศในการแก้ไขปญหาวิกฤต
ทางสิ่งแวดลอมโลกในหลายสาขารวมถึงการลดผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 

การจัดตั งกองทุน 
จัดตั งขึ นตามขอตัดสินใจในการประชุมสมัชชารัฐภาคีอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั งที่ 
16 (COP16) เพื่อเปนกลไกทางการเงินของอนุสัญญา
สหประชาชาติว าด วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(United Nations Framework Convention on Climate 
Change: UNFCCC) 

วัตถุประสงคของกองทุน 
สนับสนุนทางด านการเงินกับประเทศหรือผู ที่ขอรับการ
สนับสนุน ทางดานการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมใน
ลักษณะใหเปลา (Grants) หรือเงินกู้ (Loan) ที่มีเง่ือนไขผอน
ปรนใหแกประเทศหรือผูขอรับการสนับสนุน  

วัตถุประสงคของกองทุน 
สนับสนุนดานการเงินเพื่อการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนไปสูการ
พัฒนาท่ีลดการปลอยกาซเรือนกระจกและการปรับตัวจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Low Emission and Climate-
Resilient Development) ใหแกประเทศก้าลังพัฒนา 

ขอบขายกิจกรรมที่ใหการสนับสนุน 
- การด้าเนินงานที่ เกี่ยวข้องกับการอนุวัตตามอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
อื่นๆ  
- โครงการที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
และเป็นโครงการเพื่อน้าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีความส้าคัญ
ล้าดับต้นๆ ของประเทศ และเป็นโครงการที่ระบุไว้แล้วใน
แผนงานของประเทศ  
 

ขอบขายกิจกรรมที่ใหการสนับสนุน 
- โครงการที่เกี่ยวของกับการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation) เชน โครงการ
จัดการน ้า อุทกภัย ภัยแลง เป็นต้น 
- โครงการลดกาซเรือนกระจก (Mitigation) และการสรางขีด
ความสามารถดานการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Capacity Building) เช่น โครงการดานการพัฒนาข
อมูล การพัฒนากลไกสนับสนุนการด้าเนินงานด านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปนตน 

โครงการที่จะขอรับการสนับสนุน 
โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก 
แบงไดเปน 4 ระดับ คือ 
1. โครงการ Full-sized Project (FSP)  
        วงเงินสูงกว่า 2 ลาน USD* 
2. โครงการ Medium-sized Project (MSP)  
        วงเงินต่้ากว่า 2 ลาน USD* 
3. กิจกรรมสนับสนุน (Enabling Activity , EA) 
4. แผนงาน (Program) 

โครงการที่จะขอรับการสนับสนุน 
โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนภูมิอากาศสีเขยีว    
แบงไดเปน 4 ประเภท คือ 
1. โครงการระดับ Micro (XS) วงเงินต่้ากว่า 10 ลาน USD* 
2. โครงการระดับ Small (S) วงเงิน 10-50 ลาน USD* 
3. โครงการระดับ Medium (M) วงเงิน 50-250 ลาน USD*  
4. โครงการระดับ Large (L) วงเงินสูงกว่า 250 ลาน USD* 

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
https://www.thegef.org/  

รายละเอียดเพ่ิมเติม 
https://www.greenclimate.fund/ 

หมายเหตุ: * USD หมายถึง ดอลลารส์หรัฐ 

https://www.thegef.org/
https://www.greenclimate.fund/
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บทท่ี 5 
การติดตามผลความส้าเร็จ 
(Monitoring impacts) 

 

 การติดตามผลความส้าเร็จของมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกส้าหรับระบบน ้าและน ้าเสียเป็นการประเมิน
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงภายหลังการปฏิบัติตามแผนการด้าเนินงาน เป็นสิ่งส้าคัญและควรด้าเนินการอย่าง
สม่้าเสมอเพ่ือท้าให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการด้าเนินงาน  รวมทั งปัญหาหรือโอกาสในการปรับปรุงเพ่ือการลด
ก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี  การติดตามผลความส้าเร็จยังเป็นกระบวนการด้าเนินการที่ส้าคัญในการ
ขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอีกด้วย  
 เพ่ือให้การติดตามผลความส้าเร็จเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรอบแนวทางการจัดการข้อมูลและการ
ประเมินก๊าซเรือนกระจกจึงเป็นสิ่งส้าคัญและต้องได้รับการปรับปรุงอย่างสม่้าเสมอเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง
และแม่นย้า ภาพที่ 12 แสดงแผนภูมิกระบวนการด้าเนินการด้านข้อมูล ซึ่งเครื่องมือ ECAM tool มีส่วนส้าคัญใน
การประเมินเพ่ือการติดตามผลส้าเร็จของมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก  
 

 5.1 ตัวชี วัดความส้าเร็จ  
 การติดตามผลความส้าเร็จของระบบน ้าและน ้าเสียในการด้าเนินโครงการพัฒนา และ/หรือมาตรการลด
ก๊าซเรือนกระจก สามารถพิจารณาจากตัวชี วัดความส้าเร็จ 3 ประเภท ดังนี   
 1. ตัวชี วัดความส้าเร็จหลัก (Key performance indicators, KPIs) เป็นข้อมูลเชิงปริมาณที่ท้าให้
เห็นประสิทธิภาพของการด้าเนินโครงการพัฒนาและ/หรือมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก ได้แก่ ปริมาณการใช้
พลังงาน และปริมาณก๊าซเรือนกระจก ซึ่งตัวชี วัดความส้าเร็จหลักนี สามารถประเมินได้จากเครื่องมือ ECAM tool  
 2. ตัวชี วัดเชิงคุณภาพ (Context performance indicators) ได้แก่ ข้อมูลเชิงคุณภาพที่แสดงถึง
ความก้าวหน้าหรือความส้าเร็จของโครงการ เช่น การเพ่ิมประสิทธิภาพการท้างานของเครื่องสูบน ้า ส่งผลให้
ปริมาณใช้ไฟฟ้าเพ่ือการสูบน ้าลดลง ซึ่งท้าให้ก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการใช้ไฟฟ้าลดลง เป็นต้น  
 3. ตัวชี วัดระดับการบริการ (Service level performance indicators) เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพที่
แสดงถึงระดับการบริการของระบบน ้าและน ้าเสียที่เป็นผลมาจากการด้าเนินโครงการพัฒนาและ/หรือมาตรการลด
ก๊าซเรือนกระจก ตัวอย่างเช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อการบ้าบัดน ้าเสีย 1 ลูกบาศก์เมตร อาจมีค่าสูงขึ นหาก
มีการยกระดับการบ้าบัดเพ่ือคุณภาพน ้าทิ งท่ีดีขึ น  หรือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อการใช้น ้า 1 ลูกบาศก์เมตร
อาจเพิ่มสูงขึ นถ้าระดับความดันในเส้นท่อจ่ายน ้าประปาไม่เพียงพอและจ้าเป็นต้องมีการเพ่ิมความดันในเส้นท่อเพ่ือ
ยกระดับการบริการ ในช่วงการด้าเนินโครงการ  ซึ่งหากไม่มีการติดตามผลตัวชี วัดด้านการบริการร่วมกับตัวชี วัด
ความส้าเร็จหลัก ก็อาจท้าให้ดูเหมือนว่าโครงการพัฒนาหรือมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกนั นไม่ประสบความส้าเร็จ  
ในทางกลับกันตัวชี วัดระดับการบริการสามารถใช้ในการอธิบายในกรณีที่พบว่าระดับของการบริการลดลงจากการ
ด้าเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก 
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ภาพที่ 12 กระบวนการด้าเนินการด้านข้อมูลเพ่ือการตดิตามผลความส้าเร็จ 
 

 5.2 ขั นตอนการติดตามผลความส้าเร็จ  
 การติดตามผลความส้าเร็จ ประกอบด้วยขั นตอนการด้าเนินงาน ดังนี   

1) การบันทึกผล เป็นการรวบรวมข้อมูลผลการประเมินก๊าซเรือนกระจกที่ได้จากเครื่องมือ ECAM tool 
ในตารางติดตามผล เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และติดตามผลความส้าเร็จ 

2) การติดตามผล โดยท้าการวิเคราะห์ตัวชี วัดความส้าเร็จหลัก ได้แก่ ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
และการใช้พลังงานที่ลดลงหลังการด้าเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก เปรียบเทียบกับกรณีพื นฐาน (Baseline)  

3) การรายงานผล เป็นการรายงานผลความส้าเร็จของโครงการ โดยแสดงตัวชี วัดความส้าเร็จหลัก ได้แก่ 
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้พลังงานที่ลดลง โดยใช้ตารางติดตามผลและไฟล์การประเมินของ
เครื่องมือ ECAM ร่วมกับตัวชี วัดเชิงคุณภาพ 

4) ท้าซ ้ากระบวนการ เมื่อการติดตามผลความส้าเร็จโครงการเสร็จสิ น ระบบน ้าและน ้าเสียควร
ด้าเนินการในกระบวนการข้อมูลซ ้า เพ่ือเป็นการพัฒนากรอบแนวทางการจัดการข้อมูลและการประเมินก๊าซเรือน
กระจกอย่างต่อเนื่อง  

 © WaCCliM
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บทท่ี 6 

ผลการด้าเนินงานตามแนวทาง WaCCliM ในประเทศน้าร่อง 
  
 โครงการ WaCCliM เริ่มมีการด้าเนินงานในประเทศน้าร่อง 4 ประเทศ โดยด้าเนินงานร่วมกับหน่วยงาน
น้าร่องของประเทศ ดังนี  
 

ประเทศไทย  ด้าเนินงานร่วมกับองค์การจัดการน ้าเสีย (อจน.) ซึ่งมีการด้าเนินงานในโครงการน้าร่อง  
   4 โครงการ ได้แก่ 

  1) โรงปรับปรุงคุณภาพน ้าเสีย เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
  2) โรงปรับปรุงคุณภาพน ้าเสีย เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุร ี
  3) โรงปรับปรุงคุณภาพน ้าเสีย เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่  
  4) โรงปรับปรุงคุณภาพน ้าเสียหาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

  ประเทศเม็กซิโก  ด้าเนินงานร่วมกับ Comissión National del Agua (CONAGUA) 

ประเทศเปรู  ด้าเนินงานร่วมกับ Ministry of Housing, Construction and Sanitation (MVCS) 
และ ระบบน้าร่อง SEDACUSCO ในเมือง Cusco 

 ประเทศจอร์แดน ด้าเนินงานร่วมกับ The Water Authority of Jordan และระบบน้าร่องของเมือง   
   Madaba 
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 6.1 ประเทศไทย: เพิ่มการรวบรวมน ้าเสีย ลดมลพิษทางน ้า 
 WaCCliM ประเทศไทย ได้ร่วมมือกับองค์การจัดการน ้าเสีย (อจน.) ด้าเนินงานท้าการศึกษาศักยภาพการ
ลดก๊าซเรือนกระจกในโครงการน้าร่องแห่งแรก ได้แก่ โรงปรับปรุงคุณภาพน ้าเสีย เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ จากผลการศึกษาพบว่า มีการใช้พลังงานเพ่ือรวบรวมน ้าเสียมากกว่า 50% ของค่าใช้จ่ายในการเดิน
ระบบบ้าบัด ในขณะเดียวกนั ระบบรวบรวมน ้าเสียที่ไม่ได้รับการดูแลท้าให้มีน ้าเสียไหลลงสู่แหล่งน ้าโดยตรง ท้าให้
เกิดมลพิษทางแหล่งน ้าและยังส่งผลโดยตรงต่อการเกิดก๊าซเรือนกระจก (ภาพท่ี 13) 
 มาตรการที่ส้าคัญ คือ การปรับปรุงระบบรวบรวมน ้าเสียให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
พัฒนาประสิทธิภาพการท้างานของเครื่องสูบน ้าเพ่ือลดการใช้พลังงาน และ การเพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรให้
ค้านึงถึงผลกระทบของก๊าซเรือนกระจกเป็นสิ่งส้าคัญต่อการวางแผนในอนาคต (ตารางท่ี 14)  
 นอกจากนี  ยังมีการศึกษาในโครงการน้าร่องเพ่ิมเติมอีก 3 แห่ง ได้แก่ โรงปรับปรุงคุณภาพน ้าเสีย เทศบาล
เมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี โรงปรับปรุงคุณภาพน ้าเสีย เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ และ โรงปรับปรุง
คุณภาพน ้าเสียหาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งผลการศึกษาสรุปดังตารางที่ 15-17 ตามล้าดับ 

ภาพที่ 13 โครงการน้าร่อง WaCCliM ประเทศไทย 

ปรับปรุงระบบ
รวบรวมน ้าเสีย 

พัฒนาประสิทธิภาพการ
ท้างานของเคร่ืองสูบน ้า 

ศักยภาพการลด
ก๊าซเรือนกระจก 

             10% 

ประชากรที่ได้รับ
ผลประโยชน ์

 
100,000 คน 

- 4
6

- 

 © WaCCliM



 

- 46 - 
 

ตารางท่ี 14 โครงการน้าร่อง WaCCliM : โรงปรับปรุงคุณภาพน ้าเสีย เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ข้อมูลพื นฐาน 

 

ระบบบ้าบัดน ้าเสีย ประเภท บ่อเติมอากาศ (Aerated lagoon) ประกอบด้วย  
- บ่อเติมอากาศ จ้านวน 2 บ่อ และบ่อ Polishing pond  1 บ่อ จ้านวน 3 ชุด ต่อแบบขนาน 
การให้บริการรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสีย 
- สามารถรองรับปริมาณน ้าเสียได้สูงสุดถึง 55,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน  
- จ้านวนประชากรในเขตเทศบาลฯ 75,000 คน โดยอาศัยในเขตพื นที่รับบริการและได้รับบริการจากระบบบ้าบัด 
150,000 คน (คิดเป็น 50%) 

 

วัตถุประสงค์หลักของหน่วยงาน 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
รวบรวมน ้าเสียให้ครอบคลุมพื นที่และบ้าบัดน ้าเสียให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด 
ลดค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน 
แรงผลักดัน 
การขยายขอบเขตการให้บริการ ให้ครอบคลุมความต้องการรับบริการ 
ปริมาณน ้าซึมและน ้าไหลเข้าท่อรวบรวมน ้าเสีย 
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
ความต้องการลดก๊าซเรือนกระจกจากการบ้าบัดน ้าเสีย 

 

ผลการประเมินปรมิาณก๊าซเรือนกระจกด้วย ECAM tool พบว่า  
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากระบบบา้บดัน ้าเสียกรณีพื นฐาน 2,210,000 kgCO2e ต่อปี  
 

 

โอกาสและแนวทางการลดกา๊ซเรือนกระจก ประกอบด้วย 
- การลดปริมาณน ้าไหลเข้าระบบทอ่รวบรวมน ้าเสีย  
- การบ้ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์  
- การตรวจสอบและซ่อมแซมระบบ SCADA  
- การบ้ารุงรักษาทอ่ความดันที่สูบน า้เข้าระบบบ้าบัดน า้เสีย 
- การปรับรูปแบบการท้างานของเครื่องสูบน ้าและระบบเติมอากาศ  

 

โครงการที่ด้าเนินการ 
- การปรับปรุงระบบรวบรวมน ้าเสียให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธภิาพ  
- การพัฒนาประสิทธิภาพการท้างานของเครื่องสูบน ้าเพื่อลดการใช้พลังงาน  
- การเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรให้ค้านึงถึงผลกระทบของก๊าซเรือนกระจกเปน็สิ่งส้าคัญต่อการวางแผนใน

อนาคต 

 

ผลการด้าเนินงาน 
ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก 10% 
ประชากรที่ได้รับผลประโยชน ์100,000 คน 
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ตารางท่ี 15 โครงการน้าร่อง WaCCliM : โรงปรับปรุงคุณภาพน ้าเสีย เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี 

  
ข้อมูลพื นฐาน 

 

ระบบบ้าบัดน ้าเสีย ประเภท คลองวนเวียน แบ่งออกเป็น   
- เทศบาลแสนสุขเหนือ (14,000 ลบ.ม. ต่อวัน) และเทศบาลแสนสุขใต้  (9,000 ลบ.ม. ต่อวัน)  
- ระบบบ้าบัด ประกอบด้วย คลองวนเวียน บ่อตกตะกอน และบ่อเติมคลอรีน อย่างละ 2 บ่อ 
 

 

วัตถุประสงค์หลักของหน่วยงาน 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
รวบรวมน ้าเสียให้ครอบคลุมพื นที่และบ้าบัดน ้าเสียให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด 
ลดค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน 
แรงผลักดัน 
การขยายขอบเขตการให้บริการ ให้ครอบคลุมความต้องการรับบริการ 
การลดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
ความต้องการลดก๊าซเรือนกระจกจากการบ้าบัดน ้าเสีย 

 

ผลการประเมินปรมิาณก๊าซเรือนกระจกด้วย ECAM tool พบว่า  
- ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากระบบบ้าบัดน ้าเสียของเทศบาลแสนสุขเหนือ 1,060,000 kgCO2e ต่อป ีและ
เทศบาลแสนสุขใต้ 660,000 kgCO2e ต่อปี   
- ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้าของเทศบาลแสนสุขเหนือ 590,000 kgCO2e ต่อปี และเทศบาลแสนสุข
ใต้ 325,000 kgCO2e ต่อปี   

 

โอกาสและแนวทางการลดกา๊ซเรือนกระจก ประกอบด้วย 
- เพิ่มปริมาณน ้าเข้าระบบบา้บัด 

- ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก 205,000 (แสนสุขเหนือ) และ 330,000 kgCO2e ต่อปี (แสนสุขใต้)  
- เพิ่มค่าไฟฟ้า 160,000 (แสนสุขเหนือ) และ  190,000 บาท/ป ี(แสนสุขใต้) 

- เปลี่ยนประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า จากผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดย่อมเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดกลาง 
       - ประหยัดค่าไฟฟ้า 24,000 (แสนสุขเหนือ) และ 30,000  (แสนสุขใต้) บาท/ป ี
- ปรับแนวทางการเติมอากาศในคลองวนเวียนเป็นใบพัดกวนและผลักดันน า้ (Flow mixer) 
       - ศักยภาพการลดกา๊ซเรือนกระจก 45,000 (แสนสุขเหนือ) และ 35,000 kgCO2e ต่อปี (แสนสุขใต้) 
 

 

อยู่ในระหวา่งวางแผนด้าเนินงาน 

 

อยู่ในระหวา่งวางแผนด้าเนินงาน 
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ตารางท่ี 16 โครงการน้าร่อง WaCCliM : โรงปรับปรุงคุณภาพน ้าเสีย เทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 

  
ข้อมูลพื นฐาน 

 

 

ระบบบ้าบัดน ้าเสีย ประเภท บ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon) ประกอบด้วย  
- บ่อเติมอากาศ 1 บ่อ  บ่อตกตะกอน 2 บ่อ และบ่อพักน ้าทิ ง 1 บ่อ  
- สถานีสูบและรวบรวมน ้าเสียจ้านวน 2 แห่ง  
- ขนาดพื นที่ของระบบบ้าบัดน ้าเสีย 59 ไร ่
การให้บริการรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสีย 
- ครอบคลุมพื นที่รับบริการ 9.7 ตร.กม. จากพื นที่เขตเทศบาลฯ 19 ตร.กม. (คิดเป็น 51 %) 
- จ้านวนประชากรในเขตเทศบาลฯ 31,000 คน โดยอาศัยในเขตพื นที่บริการ 29,000 คน (92 %) 

 

วัตถุประสงค์หลักของหน่วยงาน 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
รวบรวมน ้าเสียให้ครอบคลุมพื นที่และบ้าบัดน ้าเสียให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด 
ลดค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน 
แรงผลักดัน 
การขยายขอบเขตการให้บริการ ให้ครอบคลุมความต้องการรับบริการ 
การลดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
ความต้องการลดก๊าซเรือนกระจกจากการบ้าบัดน ้าเสีย 

 

ผลการประเมินปรมิาณก๊าซเรือนกระจกด้วย ECAM tool พบว่า  
- ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย 560,000 kgCO2e ต่อปี ส่วนใหญ่เกิดจากก๊าซ CH4 และ N2O 
เนิ่องจากการเติมอากาศไม่เพียงพอ 
- ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้า 110,000 kgCO2e ต่อปี ส่วนใหญ่มาจากการรวบรวมน ้าเสีย 

 

โอกาสและแนวทางการลดกา๊ซเรือนกระจก ประกอบด้วย 
- เพิ่มประสิทธิภาพการบ้าบัด เช่น เพิ่มระยะเวลาการเติมอากาศ หรือยา้ยปลาออกจากบ่อเติมอากาศ  

ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก 338,000 kgCO2e ต่อปี แต่อาจเพิ่มค่าไฟฟา้ 210,000 บาท/ป ี
- ก้าจัดตะกอนในบ่อตกตะกอน  

   ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก 47,000 kgCO2e ต่อปี 
- ป้องกันการเกิดสาหร่ายภายในบ่อตกตะกอน 

  ศักยภาพการลดกา๊ซเรือนกระจก 100,000 kgCO2e ต่อปี 
- การเพิ่มประสิทธภิาพเครื่องสูบน ้า 

   ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก 50,000 kgCO2e ต่อปี และประหยัดค่าไฟฟ้า 179,000 บาท/ปี 

 

อยู่ในระหวา่งวางแผนด้าเนินงาน 

 

อยู่ในระหวา่งวางแผนด้าเนินงาน 
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ตารางท่ี 17 โครงการน้าร่อง WaCCliM : โรงปรับปรุงคุณภาพน ้าเสียหาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

  
ข้อมูลพื นฐาน 

 

ระบบบ้าบัดน ้าเสีย ประเภท บ่อปรับเสถียรร่วมกับบึงประดิษฐ์ (Stabilization pond/ constructed 
wetland) ประกอบด้วย  
- บ่อ Stabilization pond  บ่อ Maturation pond บ่อ Facultative pond อย่างละ  1 บ่อ 
- บ่อบึงประดิษฐ ์จ้านวน 3 บ่อ  
- ขนาดพื นที่ของระบบบ้าบัดน ้าเสีย 2,040 ไร ่
การให้บริการรวบรวมและบ้าบัดน ้าเสีย 
- ครอบคลุมพื นที่รับบริการ 18.9 ตร.กม. จากพื นที่เขตเทศบาลฯ 21 ตร.กม. (คิดเป็น 90.00%) 
- สามารถรองรับปริมาณน ้าเสียได้สูงสุดถึง 138,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ปัจจุบันมีปริมาณน ้าเสียไหลเข้าสู่ 
ระบบบ้าบัดประมาณ 39,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
- จ้านวนประชากรในเขตเทศบาลฯ 296,700 คน โดยอาศัยในเขตพื นที่รับบริการ 207,700 คน (70%) 

 

วัตถุประสงค์หลักของหน่วยงาน 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
รวบรวมน ้าเสียให้ครอบคลุมพื นที่และบ้าบัดน ้าเสียให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด 
ลดค่าใช้จ่ายในการด้าเนินงาน 
แรงผลักดัน 
การขยายขอบเขตการให้บริการ ให้ครอบคลุมความต้องการรับบริการ 
การลดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
ความต้องการลดก๊าซเรือนกระจกจากการบ้าบัดน ้าเสีย 

 

การประเมินปริมาณก๊าซเรือนกระจกดว้ย ECAM tool พบว่า  
- ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย 7,110,000 kgCO2e ต่อปี ส่วนใหญ่เกิดจากกา๊ซ CH4 ที่มาจาก
การบ้าบัดเนื่องจากระบบบ้าบัดแบบบ่อผึ่ง ซ่ึงมีการใช้การบ้าบัดแบบไร้อากาศ  
- ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการใช้ไฟฟ้า 850,000 kgCO2e ต่อปี มาจากการรวบรวมน ้าเสีย 

 

โอกาสและแนวทางการลดกา๊ซเรือนกระจก ประกอบด้วย 
- ปรับการท้างานของเครื่องสูบน ้า เพื่อลดระยะเวลาเกบ็น ้าภายในสถานีสูบและปอ้งกันการเกิดสภาวะไร้อากาศ 

ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก 100,000 kgCO2e ต่อปี และค่าไฟฟ้า 700,000 บาท/ปี 
- ปรับเวลาการทา้งานของเครื่องสูบน ้า ให้เดินระบบสูบน ้าภายในชว่งความต้องการการใช้ไฟฟ้าต่้า (Off-peak) 

ศักยภาพการลดค่าไฟฟ้า 130,000 บาท/ปี 
- การป้องกันสภาวะไร้อากาศภายในบ่อหมักไร้อากาศหรือรวบรวมก๊าซ CH4 ที่เกดิขึ นจากบอ่หมัก 

 ศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก 5,200,000 kgCO2e ต่อป ี
- การจัดการพืชลอยน า้ โดยการใช้พืชลอยน ้าชนิดอื่น หรือ แนวคิด Floating Treatment Wetland โดยการ

ปลูกพืชบนทุ่นลอยน ้า ซ่ึงจะชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพการบ้าบัด 
- การน้าน ้าเสียที่ผา่นการบ้าบัดมาใช้ประโยชน ์

 

อยู่ในระหวา่งวางแผนด้าเนินงาน 

 

อยู่ในระหวา่งวางแผนด้าเนินงาน 
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 6.2 เม็กซิโก: ขยายขอบเขตการให้บริการ ลดค่าไฟฟ้า  

 WaCCliM เม็กซิโก ด้าเนินงานร่วมกับ National Water Commission (CONAGUA) และได้ท้าการ
คัดเลือกระบบน้าร่องที่เมือง San Francisco del Rincón (ระบบ SAPAF และ SITRATA) จากการศึกษาเบื องต้น
พบว่า มีนโยบายขยายขอบเขตการรวบรวมน ้าเสียจาก 40% เป็น 80% ของพื นที่เมือง ซึ่งเป็นการลดปริมาณน ้า
เสียที่ไม่ได้รับการบ้าบัด นอกจากนี  ยังพบว่าระบบสาธารณูปโภคทั งน ้าและน ้าเสีย มีศักยภาพการลดการใช้
พลังงาน ได้มากถึง 155,000 กิโลวัตต์ต่อปี (ภาพที่ 14) 

 ความมุ่งมั่นในการเพ่ิมคุณภาพการให้บริการ และ การให้ความส้าคัญต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่าง
สม่้าเสมอ เป็นส่วนส้าคัญที่ท้าให้ระบบน้าร่อง สามารถที่จะเพ่ิมขีดความสามารถการให้บริการ และ ลดก๊าซเรือน
กระจก 
 

ภาพที่ 14 โครงการน้าร่อง WaCCliM ประเทศเม็กซิโก 

ขยายขอบเขตรวบรวมน ้าเสีย 
40% -> 80% 

ปรับประเภท
ผู้ใช้บริการไฟฟ้า 

พัฒนาประสิทธิภาพ
การท้างานของ
เครื่องสูบน ้า 

พัฒนาประสิทธิภาพ
การบ้าบัด 

ใช้ระบบผลิตพลังงาน
ทดแทน 

ศักยภาพการลด
ก๊าซเรือนกระจก 

             40% 

ประชากรที่ได้รับ
ผลประโยชน ์

  
100,000 คน  © WaCCliM



 

- 51 - 
 

 
 6.3 เปรู: เพิ่มประสิทธิภาพระบบบ้าบัด ใช้พลังงานทดแทน 
 WaCCliM เปรู ด้าเนินงานร่วมกับกระทรวง Ministry of Housing, Construction and Sanitation 
(MVCS) และ ระบบน้าร่อง SEDACUSCO ในเมือง Cusco จากการศึกษาเบื องต้นพบว่า ระบบบ้าบัดน ้าเสียน้าร่อง
แห่งนี  ยังไม่มีการน้าก๊าซชีวภาพที่เกิดจากการจัดการกากตะกอนกลับมาใช้ประโยชน์ ดังนั นการปรับปรุงการใช้
ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ น จึงเป็นมาตรการที่ส้าคัญ (ภาพที่ 15)  

นอกจากนี  การพัฒนาแผนปฏิบัติการเพ่ือลดและปรับตัวกับสภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ส้าหรับภาคส่วนน ้า (PMACC) จะเป็นแนวทางให้กับระบบสาธารณูปโภคแห่งอ่ืนๆ ในประเทศ สามารถที่จะ
ด้าเนินงานเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกได้ด้วยตนเอง 

 

ภาพที่ 15 โครงการน้าร่อง WaCCliM ประเทศเปรู 
 

  

พัฒนาประสิทธิภาพ
การท้างานของเคร่ือง
สูบน ้า 

ปรับปรุงการจัดการกาก
ตะกอน และ ก๊าซชีวภาพ 

ศักยภาพการลด
ก๊าซเรือนกระจก 

             50% 

ประชากรที่
ได้รับ
ผลประโยชน ์

  
415,000 คน 

- 4
8

 - 

 © WaCCliM
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 6.4 จอร์แดน: เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องสูบน ้า ลดค่าไฟฟ้า 
 WaCCliM จอร์แดน ได้ ด้าเนินงานร่วมกับ The Water Authority of Jordan และเมือง Madaba เป็น
พื นที่น้าร่อง เนื่องจากภูมิประเทศของจอร์แดน ซึ่งเป็นพื นที่ที่แห้งแล้งที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ท้าให้จ้าเป็นต้องใช้
พลังงานเพื่อการสูบน ้าดิบสูงถึง 70% ของการใช้พลังงานในระบบสาธารณูปโภค ดังนั นมาตรการหลัก คือ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพของเครื่องสูบน ้าในระบบสูบน ้าดิบ ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานได้ถึง 1,700,000 กิโลวัตต์ต่อปี (ภาพ
ที่ 16) 

การที่มีนโยบายสนับสนุน การลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคส่วนน ้า ถือเป็นแรงผลักดันส้าคัญที่ท้าให้เกิด
การด้าเนินงานตามมาตรการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก  

ภาพที่ 16 โครงการน้าร่อง WaCCliM ประเทศจอร์แดน  
 

พัฒนาประสิทธิภาพการ
ท้างานของเคร่ืองสูบน ้า ใน
บ่อสูบน ้าดิบ 

ปรับการท้างาน
ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

น้าพลังงานแสงอาทิตย์
มาใช้ภายในระบบบ้าบัด 

ศักยภาพการลด
ก๊าซเรือนกระจก 

             15% 

ประชากรที่
ได้รับ
ผลประโยชน ์

  
200,000 คน 

 © WaCCliM
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บทท่ี 7 
บทสรุป  

วิสัยทัศน์ส้าหรับการจัดการน ้าในเมืองแบบองค์รวมอย่างยั่งยืน 
 
 ระบบน ้าและน ้าเสียมีวัตถุประสงค์หลักในการด้าเนินงานของหน่วยงาน ได้แก่ การจ่ายน ้าสะอาดให้กับ
ชุมชนในปริมาณและคุณภาพที่ต้องการ การรวบรวมน ้าเสียที่ครอบคลุมพื นที่และบ้าบัดน ้าเสียอย่างเหมาะสม 
อย่างไรก็ตาม ความท้าทายในการด้าเนินงานเกิดจากความแปรปรวนของสภาพธรรมชาติ ความต้องการน ้าของ
ประชาชน และค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน เพ่ือจัดการความท้าทายและความเสี่ยงดังกล่าว ระบบน ้าและน ้าเสีย
จ้าเป็นต้องเตรียมพร้อมส้าหรับการลงทุนระยะยาวเพ่ือสร้างเสถียรภาพให้กับระบบ การพัฒนาประสิทธิภาพการ
ด้าเนินงาน และการลดต้นทุนการด้าเนินงาน 
  

 แนวทางการด้าเนินงานเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายของหน่วยงาน ที่ก้าหนดไว้ในแผนที่น้าทางตามโครงการลดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระบบน ้าและน ้าเสีย (WaCCliM Roadmap) เป็นการด้าเนินงานเพ่ือการจัดการน ้า
ในเมืองแบบองค์รวมอย่างยั่งยืน ผลส้าเร็จของแผนงานนอกจากจะท้าให้เกิดความเป็นกลางของคาร์บอน (carbon 
neutrality) และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว ระบบน ้าและน ้าเสียยังสามารถพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท้างานและศักยภาพของระบบได้ ในระยะยาว แม้ว่าการด้าเนินการตามแผนที่น้าทางของ 
WaCCliM ในแต่ละรอบจะส้าเร็จลุล่วงลง แต่นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการด้าเนินงานของระบบน ้าและ
น ้าเสียอย่างต่อเนื่อง รวมทั งเป็นการพัฒนาแนวทางการประเมินและลดก๊าซเรือนกระจกให้ดียิ่งขึ นต่อไป 
 

 ในการพัฒนากระบวนการด้าเนินการอย่างยั่งยืน ระบบน ้าและน ้าเสียจ้าเป็นต้องมีการประเมินแรงผลักดัน
ใหม่ การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร และจัดล้าดับความส้าคัญของงานอย่างต่อเนื่อง  ระบบน ้าและน ้าเสียควร
ท้าการจัดการความรู้โดยรวบรวมประสบการณ์เรียนรู้เริ่มตั งแต่มาตรการแรก พร้อมกับการพัฒนาศักยภาพเพ่ือการ
ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ควรท้าการปรับปรุงกรอบแนวทางการจัดการข้อมูล
และประเมินก๊าซเรือนกระจกให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เนื่องจากมีข้อมูลใหม่เกิดขึ นตลอดเวลา และเทคโนโลยี
การจัดการข้อมูลมีการพัฒนาขึ น รวมทั งมีการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์และแรงผลักดันขององค์กร คู่มือการลดก๊าซ
เรือนกระจกจากระบบน ้าและน ้าเสียของประเทศไทยตามแผนที่น้าทาง WaCCliM ฉบับนี  มีส่วนช่วยระบบน ้าและ
น ้าเสียในการวางกลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาองค์กรควบคู่กับการลดก๊าซเรือนกระจกจากการด้าเนินงาน นับเป็นก้าว
แรกทีจ่ะน้าไปสู่กระบวนการจัดการน ้าในเมืองคาร์บอนต่้าแบบองค์รวมอย่างยั่งยืน  
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ตารางท่ี ก-1 โอกาสและแนวทางในการปรับปรุงเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตประปา  

ทางเลือกการ
ปรับปรุง 

แนวทางการด้าเนินงาน ผลประโยชน์* ประโยชน์ที่ไดร้ับ 

    
แนวทางการจัดการทั่วไป 

การจัดการ
โครงสร้างพื นฐาน
เชิงป้องกัน 

การซ่อมแซม หรือเปลี่ยนท่อและอุปกรณ์ประกอบเส้นท่อ 
เพื่อลดการสูญเสียน ้า 

    ลดการสูญเสียน ้า การใช้พลังงาน 
และการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก   

การใช้ระบบควบคุม
และสั่งการระยะไกล  

ระบบควบคุมและสั่งการระยะไกล เช่น SCADA ช่วยในการ
ติดตามผลและควบคุมการท้างานของระบบได้ในระยะไกล 
รวมทั งมีการแจ้งเตือน บันทึกและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการเดินระบบและการบ้ารุงรักษา  

    - การตอบสนองต่อสถานการณ์
ฉุกเฉินที่เกิดกับระบบท่อ ทา้ได้
รวดเร็ว  
- ลดการใช้ก้าลังคนและการเดินทาง 

 การควบคุมการ
รั่วไหลเชิงป้องกัน 

การรั่วจุดเล็กๆ อาจน้าไปสู่การแตกของเส้นท่อ การ
ตรวจสอบระดับน ้าในถังเก็บน ้าควบคู่กับการปิดวาล์วทดสอบ
การรั่วไหล เป็นการลดปริมาณน ้าสูญเสียได้  นอกจากนี ยัง
อาจใช้ระบบ SCADA สามารถใช้ในการตรวจสอบการรั่วไหล
ได้   

    ปริมาณน ้าสูญเสียระหวา่งการสูบน า้
ดิบ หรือ การจา่ยน ้าประปาลดลง 

การจัดการเครื่องมือ
อุปกรณ์เชิงรุก 

การเปลี่ยนท่อและข้อต่อใหม่เป็นระยะ ช่วยให้สามารถลด
จ้านวนงานซ่อม และ การสูญเสียน ้าระหว่างการสูบน ้าดิบได้ 
จึงควรจัดให้มีระบบจัดการเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้  

    ปริมาณน ้าสูญเสียระหวา่งการสูบน า้
ดิบ หรือ การจา่ยน ้าประปาลดลง 

 การใช้ระบบจดัการ
ข้อมูลสารสนเทศ 
เพื่อลดการสูญเสยี
น ้า 

 

ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศท้าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของ
ระบบ SCADA และระบบสารสนเทศอื่นๆ ได้โดยตรง (เช่น 
ระบบซ่อมบ้ารุง ระบบควบคุมน ้าสูญเสีย ระบบ GIS เป็นต้น) 
ระบบ PIMS ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถใช้
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบผลิตน ้าได ้  การ
ติดตามตรวจสอบความดัน  การตรวจสอบการรั่วไหล การ
จัดการเครื่องจักรอุปกรณ์ และการซ่อมแซมการรั่วไหล 
สามารถดูรายละเอียดได้จาก  
http://www.waterlossreduction.com/index.php/en/ 

    ปริมาณน ้าสูญเสียระหวา่งการสูบน า้
ดิบ หรือ การจา่ยน ้าประปาลดลง 

การก้าหนดระบบ
พื นที่จัดการความ
ดัน (โซนความดัน) 

พื นที่ส้าหรับจัดการความดันเป็นโซนพื นที่ที่ถูกก้าหนดขึ น 
เพื่อควบคุมความดันของท่อไม่ให้มากเกินไป ในขณะที่ยังคง
รักษาระดับความดันให้อยู่ในเกณฑ์การให้บริการที่ก้าหนด  

    พลังงานที่ใช้ในการสูบน ้าลดลง.  

การลดความดันใน
เส้นท่อเพื่อลดน ้า
สูญเสีย 

การสูญเสียน ้าจากเส้นท่อเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความดันใน
เส้นท่อ ดังนั นการลดความดันในช่วงเวลาที่ความต้องการน ้า
ต่้า จะช่วยลดการสูญเสียน ้าได้  

    การลดการสูญเสียน ้า รวมทั งพลังงาน
ที่ใช้ในการสูบน ้า  
 

การตรวจสอบการ
จ่ายน ้า (Water 
audit)  

การตรวจสอบการจ่ายน ้าเป็นการควบคุมและลดการสูญเสีย
น ้าได้      

    ประหยัดน ้าและพลังงาน  

การใช้พลังงาน
ทดแทน 

การใช้พลังงานทดแทน เช่น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ เป็นต้น 

    พลังงานทดแทน ช่วยลดก๊าซเรือน
กระจก และค่าใช้จา่ยด้านพลังงาน 

การติดตั งเทอร์ไบน์
ขนาดเล็ก เพื่อผลิต
ไฟฟ้า 

เทอร์ไบน์ขนาดเล็ก (Microturbines) ที่ติดตั งในเส้นท่อช่วย
เปลี่ยนพลังงานจากการไหลในเส้นท่อให้เป็นพลังงานไฟฟ้า 
  

    การผลิตพลังงานทดแทน 

หมายเหตุ      การลดก๊าซเรือนกระจก   การลดการใช้พลังงาน  การลดการใช้น ้า   การลดคา่ใช้จ่าย 

 

http://www.waterlossreduction.com/index.php/en/
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ตารางท่ี  ก-1 (ต่อ)  โอกาสและแนวทางในการปรับปรุงเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตประปา 

ทางเลือกการ
ปรับปรุง 

แนวทางการด้าเนินงาน ผลประโยชน์* ประโยชน์ที่ไดร้ับ 

    
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบสูบน ้า 

การประเมินการ
เสื่อมของใบพัดของ
เครื่องสูบน ้า  

การควบคุมความเสียหายและการบ้ารุงรักษาอุปกรณ์ใน
เครื่องสูบน ้า เช่น ใบพัด เป็นการป้องกันความเสียหายและ
รักษาประสิทธิภาพการท้างานของเครื่องสูบน ้า 

    ประสิทธิภาพของระบบสบูน ้าสูงขึ น 

การเปลีย่นเครื่องสูบ
น ้าที่มีขนาดไม่
เหมาะ สมกับงาน  

เครื่องสูบน ้าที่มีขนาดและจ้านวนเหมาะสมกับสภาพการใช้
งาน ท้าให้เพิ่มประสิทธิภาพการท้างานของอุปกรณ์  

    ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงขึ น 

การเปลีย่นเครื่องสูบ
น ้าแทนเครื่องสูบน ้า
เดิม 

การเปลี่ยนเครื่องสูบและมอเตอร์เก่าเปน็การเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบสบูน ้า 

    ประสิทธิภาพของระบบสบูน ้าสูงขึ น 
การใช้พลังงานและต้นทุนลดลง  
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง  

การใช้อุปกรณ์
ควบคุมเครื่องสูบน ้า
อัตโนมัติ 
 

การต่อเชื่อมเครื่องสูบน ้ากับระบบควบคมุอัตโนมัติ เมื่อเปดิ
ก๊อกน ้า ความดันในเส้นท่อลดลง ระบบจะสั่งการให้เครื่องสูบ
น ้าท้างานเพื่อรักษาระดับความดันในเส้นท่อ และเมื่อน า้หมด
ระบบควบคุมจะสั่งการให้เครือ่งสูบน ้าหยุดท้างานอัตโนมัต ิ

    ประหยัดค่าใช้จา่ย และพลังงาน 

การควบคุมอัตราสบู
น ้า 

การควบคุมอัตราสูบของเครื่องสูบน ้าขึ นอยู่กับค่าความดัน
เฮดของระบบ  ท้าได้โดย 1) การติดตั งวาล์วควบคุมกรณี
เครื่องสูบน ้าเป็นแบบอัตราสูบคงที่ และ 2) การปรับความเร็ว
ของมอเตอร์ กรณีทีเ่ครื่องสูบน ้าสามารถปรับความเร็วรอบได้  

    • การใช้พลังงานน้อยลงค่าใช้จ่าย
ลดลง  
• การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 
• สามารถควบคุมระบบสูบน า้ได้ดีขึ น 

การใช้อุปกรณ์ปรับ
ความเร็วรอบของ
มอเตอร์ เพื่อควบคุม
ความเร็วของเครื่อง
สูบน ้า 

อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (อินเวิร์ตเตอร์) หรือ
ระบบ VFDs (Variable frequency drive :  VFD) เป็น
ระบบควบคุมความเร็วรอบของมอเตอรไ์ฟฟ้าที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนอัตราการไหลและความดันได้ตามความต้องการ
ให้เหมาะสมกับสภาพงาน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท้างานของมอเตอร์ และลดพลังงาน  

    ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลดลงการ
ด้าเนินงานมีความยืดหยุ่นสูง  

การใช้ระบบควบคุม
และสั่งการระยะไกล 
ในการควบคุมการ
ท้างานของเครื่องสูบ
น ้า  

ระบบควบคุมและสั่งการระยะไกล เช่น SCADA ใช้ ในการ
ติดตามผล สั่งการและควบคุมเครื่องสูบน ้า โดยตรวจสอบ 
ระดับน ้า  ความดัน อัตราการไหล การใช้พลังงานและปัจจยั
ต่างๆ รวมทั งสามารถสั่งการและควบคมุการท้างานของ
อุปกรณ์ต่างๆ ของระบบแบบ real-time ได้  

    การเดินระบบมีความแม่นย้าและ
ยืดหยุ่น ระบบจัดเกบ็ข้อมูลมี
ประสิทธิภาพสูงขึ น การใช้พลังงาน
ลดลง ลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก  
 

การปรับปรุงกระบวนการผลิต 
การปรับปรุงรอบ
ของการล้างย้อนถัง
กรอง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกรอง และลดปริมาณน ้าที่ใช้ในการ
ล้างย้อน 

    ลดการใช้น ้า 

การปรับปรุงการ
ท้างานของระบบ
เมมเบรน 

การใช้ระบบบ้าบัดเบื องต้นส้าหรับเมมเบรน เพื่อป้องกันการ
อุดตัน การปรับสภาวะการเดินระบบเมมเบรนและการ
ปรับปรุงการท้าความสะอาดเมมเบรนเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ
การกรองน ้า  

    ลดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการ
กรองน ้า 

การปรับปรุงระบบ
โอโซเนชัน 

การใช้เครื่องผลิตก๊าซโอโซนประหยัดพลังงาน 
การปรับปรุงการเดินระบบโอโซเนชัน เพือ่การเกิดปฏิกิรยิา
ได้อย่างสมบูรณ์ 

    ลดการใช้พลังงาน 

หมายเหตุ      การลดก๊าซเรือนกระจก   การลดการใช้พลังงาน  การลดการใช้น ้า   การลดคา่ใช้จ่าย 
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ตารางท่ี ก-2 โอกาสและแนวทางในการปรับปรุงเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการบ้าบัดน ้าเสีย 

ทางเลือกการ
ปรับปรุง 

แนวทางการด้าเนินงาน ผลประโยชน์* ประโยชน์ที่ไดร้ับ 

    
แนวทางการจัดการทั่วไป 

การป้องกันสภาพไร้
อากาศในท่อ
รวบรวมน ้าเสีย 

สภาพไร้อากาศในเส้นท่อส่งผลต่อการเกิดก๊าซมีเทนซ่ึงเป็น
ก๊าซเรือนกระจกอีประเภทหนึ่ง 

     

การใช้พลังงาน
ทดแทน 

การใช้พลังงานทดแทน เช่น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ เป็นต้น 

    พลังงานทดแทน ช่วยลดก๊าซเรือน
กระจก และค่าใช้จา่ยด้านพลังงาน 

การติดตั งเทอร์ไบน์
ขนาดเล็ก เพื่อผลิต
ไฟฟ้า 

เทอร์ไบน์ขนาดเล็ก (Microturbines) ที่ติดตั งในเส้นท่อช่วย
เปลี่ยนพลังงานจากการไหลในเส้นท่อให้เป็นพลังงานไฟฟ้า 

    การผลิตพลังงานทดแทน 

การจัดการ
โครงสร้างพื นฐาน
เชิงป้องกัน 

การซ่อมแซม หรือเปลี่ยนท่อและอุปกรณ์ประกอบเส้นท่อ 
เพื่อลดการสูญเสียน ้า 

    ลดการสูญเสียน ้า การใช้พลังงาน 
และการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก   

การใช้ระบบควบคุม
และสั่งการระยะไกล  

ระบบควบคุมและสั่งการระยะไกล เช่น SCADA ช่วยในการ
ติดตามผลและควบคุมการท้างานของระบบได้ในระยะไกล 
รวมทั งมีการแจ้งเตือน บันทึกและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการเดินระบบและการบ้ารุงรักษา  

    - การตอบสนองต่อสถานการณ์
ฉุกเฉินที่เกิดกับระบบท่อ ทา้ได้
รวดเร็ว  
- ลดการใช้ก้าลังคนและการเดินทาง 

 การควบคุมการ
รั่วไหลเชิงป้องกัน 

การรั่วจุดเล็กๆ อาจน้าไปสู่การแตกของเส้นท่อ การ
ตรวจสอบระดับน ้าในถังเก็บน ้าควบคู่กับการปิดวาล์วทดสอบ
การรั่วไหล เป็นการลดปริมาณน ้าสูญเสียได้  นอกจากนี ยัง
อาจใช้ระบบ SCADA สามารถใช้ในการตรวจสอบการรั่วไหล
ได้   

    ปริมาณน ้าสูญเสียระหวา่งการสูบน า้
ดิบ หรือ การจา่ยน ้าประปาลดลง 

การจัดการเครื่องมือ
อุปกรณ์เชิงรุก 

การเปลี่ยนท่อและข้อต่อใหม่เป็นระยะ ช่วยให้สามารถลด
จ้านวนงานซ่อม และ การสูญเสียน ้าระหว่างการสูบน ้าดิบได้ 
จึงควรจัดให้มีระบบจัดการเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้  

    ปริมาณน ้าสูญเสียระหวา่งการสูบน า้
ดิบ หรือ การจา่ยน ้าประปาลดลง 

 การใช้ระบบจดัการ
ข้อมูลสารสนเทศ 
เพื่อลดการสูญเสยี
น ้า 

 

ระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศท้าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของ
ระบบ SCADA และระบบสารสนเทศอื่นๆ ได้โดยตรง (เช่น 
ระบบซ่อมบ้ารุง ระบบควบคุมน ้าสูญเสีย ระบบ GIS เป็นต้น) 
ระบบ PIMS ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถใช้
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบผลิตน ้าได้   การ
ติดตามตรวจสอบความดัน  การตรวจสอบการรั่วไหล การ
จัดการเครื่องจักรอุปกรณ์ และการซ่อมแซมการรั่วไหล 
สามารถดูรายละเอียดได้จาก  
http://www.waterlossreduction.com/index.php/en/ 

    ปริมาณน ้าสูญเสียระหวา่งการสูบน า้
ดิบ หรือ การจา่ยน ้าประปาลดลง 
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ตารางท่ี ก-2 (ต่อ) โอกาสและแนวทางในการปรับปรุงเพ่ือลดก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการบ้าบัดน ้าเสีย 
ทางเลือกการ

ปรับปรุง 
แนวทางการด้าเนินงาน ผลประโยชน์* ประโยชน์ที่ไดร้ับ 

    
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบสูบน ้า 

การประเมินการ
เสื่อมของใบพัด
ของเครื่องสูบน ้า  

การควบคุมความเสียหายและการบ้ารุงรักษาอุปกรณ์ในเครื่อง
สูบน ้า เช่น ใบพัด เป็นการป้องกันความเสียหายและรักษา
ประสิทธิภาพการท้างานของเครื่องสูบน ้า 

    ประสิทธิภาพของระบบสบูน ้าสูงขึ น 

การเปลีย่นเครื่อง
สูบน ้าที่มขีนาดไม่
เหมาะ สมกับงาน  

เครื่องสูบน ้าที่มีขนาดและจ้านวนเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน 
ท้าให้เพิ่มประสิทธิภาพการท้างานของอุปกรณ์  

    ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงขึ น 

การเปลีย่นเครื่อง
สูบน ้าแทนเครื่อง
สูบน ้าเดมิ 

การเปลี่ยนเครื่องสูบและมอเตอร์เก่าเปน็การเพิ่มประสิทธภิาพ
ของระบบสูบน ้า 

    ประสิทธิภาพของระบบสบูน ้าสูงขึ น 
การใช้พลังงานและต้นทุนลดลง  
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง  

การใช้อุปกรณ์
ควบคุมเครื่องสูบ
น ้าอัตโนมัติ 
 

การต่อเชื่อมเครื่องสูบน ้ากับระบบควบคมุอัตโนมัติ เมื่อเปดิ
ก๊อกน ้า ความดันในเส้นท่อลดลง ระบบจะสั่งการให้เครื่องสูบ
น ้าท้างานเพื่อรักษาระดับความดันในเส้นท่อ และเมื่อน า้หมด
ระบบควบคุมจะสั่งการให้เครื่องสูบน ้าหยุดท้างานอัตโนมัต ิ

    ประหยัดค่าใช้จา่ย และพลังงาน 

การควบคุมอัตรา
สูบน ้า 

การควบคุมอัตราสูบของเครื่องสูบน ้าขึ นอยู่กับค่าความดันเฮด
ของระบบ  ทา้ได้โดย 1) การติดตั งวาล์วควบคุมกรณีเครื่องสูบ
น ้าเป็นแบบอัตราสูบคงที่ และ 2) การปรับความเร็วของ
มอเตอร์ กรณีที่เครื่องสูบน ้าสามารถปรบัความเร็วรอบได้  

    • การใช้พลังงานน้อยลงค่าใช้จ่าย
ลดลง  
• การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 
• สามารถควบคุมระบบสูบน า้ได้ดี
ขึ น 

ก า ร ใ ช้ อุ ป ก ร ณ์
ปรับความเร็วรอบ
ของมอเตอร์ เพื่อ
ควบคุมความเร็ว
ของเครื่องสูบน ้า 

อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (อินเวิร์ตเตอร์) หรือระบบ 
VFDs (Variable frequency drive :  VFD) เป็นระบบ
ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟา้ที่สามารถปรับเปลี่ยน
อัตราการไหลและความดันได้ตามความต้องการให้เหมาะสม
กับสภาพงาน เป็นการเพิ่มประสิทธภิาพการท้างานของ
มอเตอร์ และลดพลังงาน  

    ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลดลงการ
ด้าเนินงานมีความยืดหยุ่นสูง  

ก า ร ใ ช้ ร ะ บ บ
ควบคุมและสั่งการ
ระยะไกล ในการ
ควบคุมการท้างาน
ของเครื่องสูบน ้า  

ระบบควบคุมและสั่งการระยะไกล เช่น SCADA ใช้ ในการ
ติดตามผล สั่งการและควบคุมเครื่องสูบน ้า โดยตรวจสอบ 
ระดับน ้า  ความดัน อัตราการไหล การใช้พลังงานและปัจจยั
ต่างๆ รวมทั งสามารถสั่งการและควบคมุการท้างานของ
อุปกรณ์ต่างๆ ของระบบแบบ real-time ได้  

    การเดินระบบมีความแม่นย้าและ
ยืดหยุ่น ระบบจัดเกบ็ข้อมูลมี
ประสิทธิภาพสูงขึ น การใช้พลังงาน
ลดลง ลดการปล่อยกา๊ซเรือน
กระจก  

การปรับปรุงกระบวนการบ้าบัด 
การจั ด กา ร กา ก
ตะกอนด้วยระบบ
ถังหมักไร้อากาศ 

เพื่อการผลิตก๊าซชีวภาพ และการนา้พลงังานกลับมาใช้     การผลิตและการน้ากา๊ซชีวภาพ
กลับมาใช้เป็นแหล่งพลังงาน 

การปรับปรุงระบบ
การเติมอากาศ  

การปรับปรุงเครื่องเติมอากาศให้มีประสทิธิภาพ สามารถ
ถ่ายเทกา๊ซออกซิเจนลงสู่แหล่งน ้า เพยีงพอต่อกระบวนการ
บ้าบัดแบบใช้อากาศ 

    ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก 

การก้าจัดธาตุ
อาหารในน ้าเสีย 

การก้าจัดธาตอุาหารในน ้าเสีย โดยเฉพาะไนโตรเจน (N) ช่วย
ในการลดก๊าซเรือนกระจกจาก N2O  

    ลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก 
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รายชื่อคณะท้างานจัดท้าคู่มือการลดก๊าซเรือนกระจกจากระบบน ้าและน ้าเสียของประเทศไทย 
ตามแผนที่น้าทาง WaC CliM 

 

ผู้แทนองค์กรความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของเยอรมัน (GIZ) 

คุณชุติมา    จงภักด ี
คุณกิตติศักดิ์  อันวีระวัฒนา 
คุณพิมพ์พิลาส นันท์พล  เคยรัมย์ 
คุณมนนภา ภู่สมบูรณ์วัฒนา 

ผู้แทนองค์การจัดการน ้าเสีย คุณศุทธวดี ศิริยานนท์ 
 คุณสกาวรัตน์ จันทร์พวง 
ผู้แทนกรมควบคุมมลพิษ ดร.ชลาทิพย์ รัตสุข 
 ดร.ยุทธชัย สาระไทย 
 คุณณิชยา ตรงยางกูร 
ผู้แทนส้านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
คุณปทิตตา ธรรมเจริญ 
คุณศีตลา จันทร์เทศ 

ผู้แทนกรุงเทพมหานคร คุณเกษม เทพหนู 
ผู้แทนสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ดร.อาทิตยา ภาณุวัฒน์วาณิชย์ 
ผู้แทนมหาวิทยาลัยรามค้าแหง ดร.ธัชชัย  ปุษยนาวิน 
ผู้แทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์ 



 

 
 

 


