
เอกสารบนัทกึภาพประกอบการประชุม (Photodocument) 

การประชุมเชิงปฏิบติัการ
เพือ่เผยแพรผ่ลลพัธก์ารด าเนินโครงการ

โครงการการจดัการของเสยีแบบผสมผสานเพือ่ลดก๊าซเรอืนกระจก

วนัศุกรท์ี ่25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 
เวลา 9.00 – 12.00 น.
ผ่านโปรแกรม Zoom



เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดเรือ่งการจดัการขอ้มลู (Data 
Security) ผูจ้ดัขอความยินยอม (consent) จากผูเ้ข้าร่วม
ประชุมทุกท่านส าหรบั

• การบนัทกึภาพถ่าย (captured photos) จากโปรแกรมประชุม
ออนไลน์ 

• การบนัทกึวดีโีอ ภาพเคลื่อนไหวระหว่างการประชุม (VDO)
• การบนัทกึขอ้มลูการสนทนาจากกล่องขอ้ความ (Chatbox) 
โดยภาพบรรยากาศการประชุมและทุกความคดิเหน็จะถูกน ามาใช้
ในการจดัท าสรปุการประชุมในรปูแบบ Photodocument เท่านัน้ 
หากท่านไมส่ะดวกในการใหค้วามยนิยอมในกรณดีงักล่าว ขอความ
กรณุาปิดกลอ้ง ปิดไมค ์งดการพมิพแ์สดงความคดิเหน็ในกล่อง
ขอ้ความ

Credit: https://axbom.com/consent-for-recording-meetings/

https://axbom.com/consent-for-recording-meetings/


ต้อนรบัผูเ้ข้ารว่ม
โดย ดร. ป่ินสกัก ์สรุสัวดี
อธบิดกีรมควบคุมมลพษิ



กล่าวแสดงความยินดี
โดย ดร. แบนท ์ครสิเตยีนเซน

ทีป่รกึษาทตูฝ่ายอาหารและการเกษตร 
สถานเอกอคัรราชทตูเยอรมนี



ปาฐกถา
การขบัเคลื่อนการเปลีย่นแปลง

การจดัการขยะมลูฝอยชุมชนและน ้าเสยีชุมชน
ใหม้ปีระสทิธภิาพและเป็นมติรต่อสภาพภมูอิากาศ

โดย ดร. วจิารย ์สมิาฉายา
ผูอ้ านวยการสถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย



https://drive.google.com/file/d/1RgdxFFLsyM5P91HyLn-JM452cQfOFhtm/view

https://drive.google.com/file/d/1RgdxFFLsyM5P91HyLn-JM452cQfOFhtm/view


ส าหรบัทา่นทีส่ะดวกเปิดกลอ้ง 
ขอความกรุณาเปิดกลอ้งเพือ่ถ่ายภาพเป็นทีร่ะลกึร่วมกนัคะ่ 

Icon: freepik





Icon: freepik





แนะน าการประชมุ
โดย ดร. ปัญจพร เวชยนัตว์วิฒัน์
วทิยากรกระบวนการ (Moderator) 



วตัถปุระสงคก์ารประชุม
1. เพือ่น าเสนอทีม่าและกรอบการท างาน

ของโครงการฯ
2. เพือ่น าเสนอผลจากการด าเนิน

โครงการ และแนวทางการขยายผล/
การน าไปใชต้่อ

เมือ่จบการประชมุ ผูเ้ขา้รว่มฯ จะ
1. รบัทราบความส าคญัของ

โครงการฯ 
2. รบัทราบถงึผลผลติทีเ่กดิขึน้

ภายใตก้ารด าเนินโครงการฯ 
พรอ้มทัง้แนวทางการขยายผล
เพือ่ใหเ้กดิความยัง่ยนืต่อไปใน
อนาคต 



เวลา กิจกรรม 

09.00-09.10 น. กล่าวต้อนรบั
โดย ดร. ป่ินสกัก ์สรุสัวด ีอธบิดกีรมควบคมุมลพษิ

09.10-09.20 น. กล่าวแสดงความยินดี
โดย ดร.แบนท ์ครสิเตยีนเซน ทีป่รกึษาทตูฝ่ายอาหารและการเกษตร สถานเอกอคัรราชทตูเยอรมนี

09.20-09.35 น ปาฐกถา “การขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงในสาขาขยะมลูฝอยชุมชนและน ้าเสียชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม”
โดย ดร. วจิารย ์สมิาฉายา ผูอ้ านวยการ สถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย

09.35-09.50 น น าเสนอท่ีมาและวตัถปุระสงคข์องโครงการ
โดย มร. แวรเ์นอร ์คอสมนัน์ ผูอ้ านวยการโครงการ องคก์รความรว่มมอืระหวา่งประเทศของเยอรมนั (GIZ)

09.50-11.30 น น าเสนอผลจากการด าเนินโครงการฯ และแนวทางการน าผลผลิตไปใช้ต่อ
โดย กองจดัการกากของเสยีและสารอนัตราย และกองจดัการคณุภาพน ้า กรมควบคมุมลพษิ

11.30-12.00 น สรปุผลการประชุม
ปิดการประชุม

ก าหนดการประชุม



ท่ีมาและวตัถปุระสงคข์องโครงการ
โดย มร. แวรเ์นอร ์คอสมนัน์

ผูอ้ านวยการ
โครงการการจดัการของเสยีแบบผสมผสาน

เพือ่ลดก๊าซเรอืนกระจก



โครงการการจดัการของเสยีแบบผสมผสานเพื่อลดก๊าซเรอืนกระจก
(TGCP-Waste)

แผนงานความรว่มมอืไทย-เยอรมนัดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (TGCP)
(สนบัสนุนการปรบัปรุงกรอบนโยบายในการลดการปลดปล่อยกา๊ซเรือนกระจกในสาขาเป้าหมายของ

การมสีว่นร่วมทีป่ระเทศก าหนด (NDC: Nationally Determined Contribution) 

• ระยะเวลาโครงการ: มกราคม 2561 – ธนัวาคม 2565 (รวม 5 ปี)

• กรอบการท างาน: การจดัการของเสยีชุมชน (ขยะมลูฝอยชุมชนและน ้าเสยีชุมชน)

• หน่วยงานคูร่่วมมอืหลกั: กรมควบคมุมลพษิ

• งบประมาณสนบัสนุนโครงการฯ: แผนงานปกป้องการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศระดบัสากล 

(International Climate Initiative: IKI) ภายใตร้ฐับาลแหง่สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี



หมวดงาน (Fields of action) 

(2) พฒันาต้นแบบระบบการจดัการของเสยีชุมชนแบบผสมผสานและคารบ์อนต ่า 
พืน้ทีน่ ารอ่งขยะมลูฝอยชุมชน: ทต. ก าแพง ทม. ยโสธร ทน. นครสวรรค ์น ้าเสยีชุมชน: ทน. นครสวรรค)์

(1) ผนวกแนวคดิในนโยบายเพื่อสนบัสนุนการจดัการของเสยีแบบผสมผสานและคารบ์อนต ่า

(3) พฒันาระบบการจดัการข้อมลู เชื่อมโยงกบัระบบการติดตาม ตรวจวดั การรายงานผล และ
การทวนสอบปรมิาณการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในสาขาของเสยี

(5) ยกระดบัความร่วมมือ แลกเปลีย่นเรยีนรู ้สรา้งเครือข่ายการท างานรว่มกนั

(4) ศกึษากลไก แหล่งทุน การสนับสนุนทางการเงินเพื่อสนบัสนุนการลดก๊าซเรอืนกระจกของสาขา
ของเสยีชุมชน



ขอขอบคุณหน่วยงานภาค ีผูเ้ชีย่วชาญ และเจา้หน้าทีทุ่กท่านส าหรบัความรว่มมอืเป็นอยา่งดเีสมอมา
ท่านเป็นส่วนส าคญัยิง่ในความส าเรจ็ของโครงการ



น าเสนอผลผลิตภายใต้โครงการ



นางสาวอนุดา ทวฒัน์สนิ
กองจดัการกากของเสยีและสารอนัตราย 

กรมควบคุมมลพษิ

ผลการด าเนินงาน
ด้านขยะมลูฝอยชมุชนและน ้าเสียชุมชน



3 ผลผลิต
ขยะมลูฝอย-น ้าเสยีชุมชน

8 ผลผลิต
ขยะมลูฝอยชุมชน

6 ผลผลิต
น ้าเสยีชุมชน

หมายเหตุ การน าเสนอในวนัน้ี โครงการไดค้ดัเลือกเฉพาะผลผลิตท่ีเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ใน
ภาพรวมส าหรบัหน่วยงานทีม่บีทบาทในเรื่องการจดัการของเสยีชุมชน โดยขออนุญาตละบางผลผลติทีม่กีาร
พฒันาเพื่อใชส้ าหรบัหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น แผนกลยุทธ ์เครื่องมอืในการ QC เป็นตน้

17 ผลผลิตภายใต้โครงการ



1
พฒันาแผนปฏิบติัการลดกา๊ซเรือนกระจก
ในภาคของเสียชุมชน (ขยะและน ้าเสีย)



ผลลพัธส์ าคญั
• คพ ไดร้บัมอบหมายเป็นหน่วยงานรบัผดิชอบหลกัจดัท าแผนฯ ของสาขาการจดัการของเสยีชมุชน 
• ปี 2561 จดัประชุมปฏบิตักิารเพื่อ

• ใหข้อ้คดิเหน็ต่อมาตรการการลดก๊าซเรอืนกระจกในภาคของเสยีชุมชน
• ประเมนิปรมิาณการลด ใชป้ระโยชน์ และจดัการขยะและน ้าเสยีชมุชนของแต่ละมาตรการ

• มศีกัยภาพในการลดก๊าซเรอืนกระจกฯ รวมทัง้สิน้ 1.53 ล้านตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทียบเท่า (MtCO2e)

การน าไปใช้ต่อ
• เป็นสว่นหนึ่งของแผนปฏบิตักิารลดก๊าซเรอืนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573 โดยมสีาขาการจดัการ

ของเสยีชุมชนเป็น 1 ในสาขาหลกั

เข้าชมได้ท่ี
• กรุณาคลกิเพื่อเขา้สูเ่วบ็ไซตข์อง สผ.

พฒันาแผนปฏิบติัการลดกา๊ซเรือนกระจกในภาคของเสียชุมชน

https://climate.onep.go.th/th/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7-4/


พฒันาแผนปฏิบติัการลดกา๊ซเรือนกระจกในภาคของเสียชุมชน



พฒันาแผนปฏิบติัการลดกา๊ซเรือนกระจกในภาคของเสียชุมชน



พฒันาแผนปฏิบติัการลดกา๊ซเรือนกระจกในภาคของเสียชุมชน



2
แนวปฏิบติัท่ีดีและเทคโนโลยีด้าน
การจดัการขยะมูลฝอยชมุชนและน ้าเสียชุมชน
ท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภมิูอากาศ



วตัถปุระสงค/์เน้ือหาส าคญั
• ศกึษาและรวบรวมแนวทางและเทคโนโลยกีารจดัการขยะมลูฝอยและน ้าเสยีชุมชนทีเ่ป็นมติรต่อสภาพภูมอิากาศ

• ขยะมลูฝอยชุมชน: 6 ระบบและเทคโนโลยตีวัอย่าง
• น ้าเสยีชุมชน: 4 ระบบและเทคโนโลยตีวัอยา่ง

• ผลติ E-book ส าหรบัเน้ือหาฉบบัเตม็ Booklet ส าหรบัเน้ือหาฉบบัย่อ และแผน่พบัส าหรบัขอ้มลูเบือ้งตน้

เป็นประโยชน์ส าหรบั
• องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เพื่อพจิารณาเป็นแนวทางจดัการของเสยีชมุชนอย่างเป็นมติรต่อการเปลีย่นแปลง

สภาพภูมอิากาศ จากตวัอย่างการจดัการในประเทศ (อา้งองิผลด าเนินการเมื่อปี 2564)
• ทีป่รกึษาและผูส้นใจ

เข้าชมได้ท่ี
• อยู่ระหว่างการท ารปูเล่มใหส้มบรูณ์ สามารถตดิตามไฟลไ์ดท้ี ่Shared Folder นี้

แนวปฏิบติัท่ีดีและเทคโนโลยีด้านการจดัการขยะมลูฝอยชุมชนและน ้าเสียชุมชนท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภมิูอากาศ

https://drive.google.com/drive/folders/1TjrrbqgOXEr66avy0viKUr5GE_hZ_ihm?usp=sharing


แนวปฏิบติัท่ีดีและเทคโนโลยีด้านการจดัการขยะมลูฝอยชุมชนและน ้าเสียชุมชนท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภมิูอากาศ

ตวัอย่าง E-book 
(ขยะมลูฝอยชุมชน)



แนวปฏิบติัท่ีดีและเทคโนโลยีด้านการจดัการขยะมลูฝอยชุมชนและน ้าเสียชุมชนท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภมิูอากาศ

ตวัอย่างแผ่นพบั (น ้าเสยีชุมชน)



3
การศึกษาเบือ้งต้นด้านการเงินเพ่ือ
การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ (Climate Finance)
ในภาคส่วนการจดัการของเสียชุมชนของประเทศไทย



การศึกษาเบือ้งต้นเพ่ือวิเคราะหส์ถานการณ์และโครงสร้างงบประมาณเสนอแนะกลยทุธ์ในการร่วมมือกบัภาคเอกชน

วตัถปุระสงค/์เน้ือหาส าคญั
• จดัท าการศกึษาเพื่อวเิคราะห ์“การเงนิเพื่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ (Climate Finance)” ในภาคของ

เสยีชุมชนของประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 2 หวัขอ้ ไดแ้ก่ (1) วเิคราะหส์ถานการณ์และโครงสรา้ง
งบประมาณ และ (2) เสนอแนะกลยุทธใ์นการรว่มมอืกบัภาคเอกชน

• มเีป้าหมายเพื่อสง่เสรมิกจิกรรมการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกผ่านกลไกการเงนิ

เป็นประโยชน์ส าหรบั
• คพ. สถ. อจน. สผ. ในฐานะหน่วยงานขบัเคลื่อนการจดัการของเสยีชมุชน เพื่อศกึษาและน าขอ้มลูไปวเิคราะห์

และสนบัสนุนการขบัเคลื่อนดา้นกลไกการเงนิในภาคสว่นฯ ใหเ้ป็นมติรต่อสภาพภูมอิากาศมากยิง่ขึน้

สามารถ Download ได้ท่ี
• Shared Folder

https://drive.google.com/drive/folders/1TjrrbqgOXEr66avy0viKUr5GE_hZ_ihm?usp=sharing


4
สนับสนุนการพฒันา
แผนปฏิบติัการด้านการจดัการขยะของประเทศ
ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2565 – 2570)



ผลลพัธส์ าคญัและการน าไปใช้ต่อ
• คพ. เป็นหน่วยงานรบัผดิชอบจดัท าแผนแมบ่ทฉบบัที ่2: แผนปฏบิตักิารดา้นการจดัการขยะของประเทศฉบบัที ่2 (พ.ศ. 

2565 – 2570) เพื่อเป็นกรอบและแนวทางการขบัเคลื่อนการแกไ้ขมลพษิจากขยะ 
• ครอบคลุมการจดัการขยะ 4 ประเภท ไดแ้ก่ มลูฝอยชุมชน ของเสยีอนัตรายชุมชน มลูฝอยตดิเชือ้ และกากอุตสาหกรรมที่

เป็นอนัตราย
• คพ. ไดจ้ดัท าแผนฯ ผา่นกระบวนการมสีว่นร่วมจากทุกภาคสว่น โครงการฯ ไดส้นบัสนุนกระบวนการ “การประชุมเชงิ

ปฏบิตักิารเพื่อระดมความคดิเหน็ในการจดัท าแผนปฏบิตักิารฯ” ในเดอืน ม.ีค. 2564

เข้าชมได้ท่ี
• กรณุาคลกิเพื่อ Download

สนับสนุนการพฒันาแผนปฏิบติัการด้านการจดัการขยะของประเทศฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2565 – 2570)

https://drive.google.com/file/d/1OeWsLHljSlgpoWvnWLDywdAVbJTVzT9k/view


สนับสนุนการพฒันาแผนปฏิบติัการด้านการจดัการขยะของประเทศฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2565 – 2570)



สนับสนุนการพฒันาแผนปฏิบติัการด้านการจดัการขยะของประเทศฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2565 – 2570)



ตวัช้ีวดั ข้อมูลปีฐาน 
(ร้อยละ)

ค่าเป้าหมาย (ร้อยละเทียบกบัปริมาณท่ีเกิดข้ึน)

2565 2566 2567 2568 2569 2570

1. ขยะมูลฝอยชุมชนได้รบัการจดัการอย่างถกูต้อง 69 70 72 74 76 78 80

2. ขยะบรรจุภณัฑ์มีการน ากลบัมาใช้ประโยชน์ 

2.1 พลาสตกิ 28 50 60 70 80 90 100

2.2 แกว้ 75 76 78 80 82 84 86

2.3 กระดาษ 68 69 70 71 72 73 74

2.4 อะลมูเินยีม 75 76 77 78 79 80 81

3. การลดปริมาณขยะอาหารเทียบจากปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน 38 36 35 34 32 30 28

4. ของเสียอนัตรายชุมชนได้รบัการจดัการอย่างถกูต้อง 22 25 30 35 40 45 50

5. มูลฝอยติดเช้ือได้รบัการจดัการอย่างถกูต้อง 90.85 100 100 100 100 100 100

6. กากอุตสาหกรรมท่ีเป็นอนัตรายเข้าสู่ระบบการจดัการอย่าง
ถกูต้อง 45 50 60 70 80 90 100

เป้าหมายของแผนปฏิบติัการด้านการจดัการขยะของประเทศ ฉบบัท่ี 2
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ผลการประเมินการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก
ในการจดัการขยะมลูฝอยชมุชนและ 
ข้อเสนอในการปรบัปรงุการด าเนินงาน
จดัการขยะมลูฝอยเพ่ือลดกา๊ซเรือนกระจก 
ของ อปท. น าร่อง 3 แห่ง



เทศบาลนครนครสวรรค ์
(ตวัแทน อปท. ขนาดใหญ่)

เทศบาลเมืองยโสธร
(ตวัแทน อปท. ขนาดกลาง)

ผลการประเมินการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกในการจดัการขยะมลูฝอยชุมชนและข้อเสนอในการปรบัปรงุการด าเนินงาน

เทศบาลต าบลก าแพง 
(ตวัแทน อปท. ขนาดเลก็)

อปท. น าร่องท่ีเข้าร่วมโครงการ



วตัถปุระสงค/์เน้ือหาส าคญั
• ศกึษาการจดัการขยะมลูฝอยชุมชนในพืน้ที่น ารอ่ง โดย (1) วิเคราะหก์ารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในปัจจบุนั (2) น าเสนอ 

3 แนวทางเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (3) จดัท าแผนปฏิบติัการตามแนวทางทีเ่ลอืก (4) พฒันาศกัยภาพ
บคุลากรดา้นการจดัการขยะมลูฝอนชุมชนแบบคารบ์อนต ่า

เป็นประโยชน์ส าหรบั
• อปท. น ารอ่ง เพื่อเป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ในการวเิคราะหค์วามเป็นไปไดเ้พื่อวางแผนปรบัปรงุการจดัการขยะมลูฝอยชุมชน

อยา่งมปีระสทิธภิาพและลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
• อปท. เพื่อเป็นตวัอยา่งในการศกึษาขอ้มลูดา้นการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการจดัการขยะมลูฝอยชุมชน และแผนการ

จดัการขยะมลูฝอยแบบคารบ์อนต ่า จาก อปท. ทีม่ปีรมิาณการจดัการขยะต่างกนั (เลก็-กลาง-ใหญ่)
• ทีป่รกึษาและผูส้นใจ

สามารถ Download ได้ท่ี
• Shared Folder

ผลการประเมินการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกในการจดัการขยะมลูฝอยชุมชนและข้อเสนอในการปรบัปรงุการด าเนินงาน

https://drive.google.com/drive/folders/1TjrrbqgOXEr66avy0viKUr5GE_hZ_ihm?usp=sharing


กรอบแนวคดิในการท างานในพืน้ทีน่ าร่อง
เศรษฐกจิแบบเสน้ตรง เศรษฐกจิหมนุเวยีน

การศกึษาขอ้มลูฐาน

ขอ้มลูขยะ การจดัการขยะ

ค านวนปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกจาก LCA

ขอ้มลูฐานสถานการณ์การปลอ่ยก๊าชเรอืนกระจก

การจดัการของเสยีแบบคารบ์อนต ่า

ทางเลือกท่ี 1

ทางเลือกท่ี 2

ทางเลือกท่ี 3

ทางเลือกท่ี 4 คดั
เล
อืก

ทา
งเล

อืก
ทีม่

คีว
าม
เห
มา
ะส
มท

ีส่ดุ

แผนปฏบิตักิาร

แผนปฏบิตักิาร

การยกระดบัศกัยภาพของเจา้หน้าทีแ่ละการสรา้งความตระหนัก

กลยุทธการจดัการผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี

เอ
กส

าร
/รา

ยง
าน

ฉบ
บัส

ดุท
า้ย

ขอ้เสนอแนะ ค าแนะน าในการปรบัเปลีย่น

โปรแกรมยกระดบัศกัยภาพ เอกสารฝึกอบรม รายงานการฝึกอบรม เอกสารเกีย่วกบัการสรา้งความตระหนกั

ผลการประเมินการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกในการจดัการขยะมลูฝอยชุมชนและข้อเสนอในการปรบัปรงุการด าเนินงาน

ทีม่า IFEU-JGSEE



กา๊ซเรือนกระจก

“ขยะอนิทรยี”์

มเีทน

น ้ามนัเชือ้เพลงิ
คารบ์อนไดออกไซด์

“ปลายทาง”

มเีทนจาก
บ่อบ าบดัน ้าเสยี

ปุ๋ ย
เชือ้เพลงิ

รไีซเคลิ

น ้ามนัเชือ้เพลงิ,ไฟฟ้า
คารบ์อนไดออกไซด์

น ้ามนัเชือ้เพลงิ
มเีทนจากบ่อขยะ และ

น ้าชะขยะ

น ้ามนัเชือ้เพลงิ
คารบ์อนไดออกไซด์

การวเิคราะหก์ารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกภาคของเสยีแบบ Life cycle approach

“ต้นทาง”

ผลการประเมินการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกในการจดัการขยะมลูฝอยชุมชนและข้อเสนอในการปรบัปรงุการด าเนินงาน

ทีม่า IFEU-JGSEE
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คู่มือการใช้เครื่องมือส าหรบั
การค านวณกา๊ซเรือนกระจก
ในภาคการจดัการขยะมลูฝอยชมุชน



วตัถปุระสงค/์เน้ือหาส าคญั
• โครงการไดป้ระยุกตใ์ช ้“เครื่องมอืส าหรบัการค านวณก๊าซเรอืนกระจกในภาคของเสยีชุมชน” ส าหรบัรายงาน

การศกึษากรณีฐานฯ พฒันาโดยสถาบนัวจิยั IFEU และไดร้บัทุนสนบัสนุนจากธนาคารของรฐับาลเยอรมนั KfW
• ได้พฒันาคู่มือการใช้เครือ่งมือฯ เป็นภาษาไทย 
• ขอ้จ ากดั (1) ปัจจุบนัเครื่องมอืฯ ไดอ้พัเดตเวอรช์ัน่ใหม่ จงึอาจมกีารใชง้านบางสว่นแตกต่างจากทีเ่ขยีนในคู่มอื 

(2) เครื่องมอืยงัไม่ไดป้รบัใหส้อดคลอ้งกบัระเบยีบวธิคี านวณก๊าซของ IPCC 2019 ดงันัน้ จงึมี emission factor 
บางตวัจงึยงัไมไ่ดป้รบัปรุง (update) ใหเ้ป็นปัจจุบนั

เป็นประโยชน์ส าหรบั
• อปท. และผูส้นใจ เพื่อทดลองใชเ้ครื่องมอืฯ ในการค านวณก๊าซเรอืนกระจกจากการจดัการขยะมลูฝอยชุมชน

เบือ้งตน้
เข้าชมได้ท่ี
• เครือ่งมือส าหรบัค านวณฯ (ภาษาองักฤษ) ทีเ่วบ็ไซตข์องสถาบนัวจิยั IFEU
• คู่มือฯ (ภาษาไทย) ท่ี Shared Folder

คู่มือการใช้เคร่ืองมือส าหรบัการค านวณกา๊ซเรือนกระจกในภาคการจดัการขยะมลูฝอยชุมชน

เครือ่งมอื คู่มอื

https://www.ifeu.de/en/project/tool-for-calculating-greenhouse-gases-ghg-in-solid-waste-management-swm/
https://drive.google.com/drive/folders/1TjrrbqgOXEr66avy0viKUr5GE_hZ_ihm?usp=sharing


คู่มือการใช้เคร่ืองมือส าหรบัการค านวณกา๊ซเรือนกระจกในภาคการจดัการขยะมลูฝอยชุมชน

ตวัอย่างเครื่องมอืค านวณฯ ดว้ยรปูแบบ Excel



ผลลพัธข์องการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก

การรไีซเคลิ การก าจดั ขยะทัง้หมด

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

คู่มือการใช้เคร่ืองมือส าหรบัการค านวณกา๊ซเรือนกระจกในภาคการจดัการขยะมลูฝอยชุมชน
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รายงานการศึกษาความเป็นไปได้เบือ้งต้น
ในการจดัการขยะมลูฝอยชมุชนแบบคารบ์อนต า่
ในระดบัคลสัเตอรข์องเทศบาลน าร่อง
ตามสถานการณ์ท่ีได้คดัเลือกไว้



วตัถปุระสงค/์เน้ือหาส าคญั
• 3 อปท. น ารอ่งไดค้ดัเลอืกแนวทางการจดัการขยะมลูฝอยชุมชนแบบคารบ์อนต ่าทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์
• โครงการจงึไดศ้กึษาความเป็นไปไดเ้บือ้งตน้ ในการพฒันาการจดัการขยะฯ ในพืน้ทีน่ ารอ่ง โดยค านึงถึงมิติด้าน

วิศวกรรม เศรษฐศาสตร ์(เช่น ความคุม้ทุน) และสงัคม (เช่น ผลกระทบต่อชุมชนและสิง่แวดลอ้ม)
• พฒันาขึน้เพื่อการใชง้านของ อปท. น ารอ่ง และเพื่อให ้คพ. ใชว้เิคราะหม์าตรการฯ การจดัการแบบคารบ์อนต ่าต่อไป

เป็นประโยชน์ส าหรบั
• อปท. น ารอ่ง เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูต่อยอดในการพฒันาขอ้เสนอโครงการ เพื่อวางแผนและขอรบังบประมาณสนบัสนุนต่อการ

ปรบัปรงุการจดัการขยะมลูฝอยชุมชนแบบคารบ์อนต ่าในอนาคต
• อปท. เพื่อเป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณาวางแผน การพฒันาการจดัการขยะมลูฝอยชุมชนในพืน้ทีใ่หม้ปีระสทิธภิาพและ

เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม จาก อปท. น ารอ่งทีม่ปีรมิาณการจดัการขยะต่างกนั (เลก็-กลาง-ใหญ่)
• ทีป่รกึษาและผูส้นใจ

รายงานการศึกษาความเป็นไปได้เบือ้งต้นในการจดัการขยะมลูฝอยชุมชนแบบคารบ์อนต า่ในระดบัคลสัเตอรข์องเทศบาลน าร่อง



รายงานการศึกษาความเป็นไปได้เบือ้งต้นในการจดัการขยะมลูฝอยชุมชนแบบคารบ์อนต า่ในระดบัคลสัเตอรข์องเทศบาลน าร่อง

ตวัอย่าง

- ผลการวเิคราะหค์วามเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์

- ทางเลอืกทีเ่ทศบาลตอ้งการการศกึษาความเป็นไปได้ทางเลือก 2
Ambitious (มุ่งมั่น) 
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การจดัการขยะอาหาร



ผลลพัธส์ าคญั
• ปี 2562 รวบรวมขอ้มลูสถานการณ์และกิจกรรมเพือ่ลดและจดัการขยะอาหารจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใน 

3 ภาคสว่น ไดแ้ก่ ภาคผูป้ระกอบอาหาร ภาคผูจ้ าหน่ายอาหาร และภาคผูบ้รโิภค
• ปี 2563 แลกเปลีย่นและเสนอแนวทางการลดและจดัการขยะอาหาร
• ปี 2564 3 กรอบแผนท่ีน าทางการจดัการขยะอาหาร และการศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคผ่านแบบสอบถาม 

ร่วมกบัทมีทีป่รกึษา
• ปี 2565 รบัฟังความคิดเหน็จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและผูท้ีส่นใจต่อ (ร่าง) แผนทีน่ าทางฯ

แผนการน าไปใช้ต่อ
• คพ. อยู่ระหว่างน าเสนอร่างแผนทีน่ าทางฯ ต่อคณะอนุกรรมการลดขยะอาหารแหง่ชาต ิภายใตค้ณะกรรมการ

อาหารแห่งชาติ

การจดัการขยะอาหาร



การศึกษาเพ่ือพฒันาแผนท่ีน าทางการจดัการขยะอาหารของประเทศไทย

ปี 2562 

ปี 2563 



การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคผ่านแบบสอบถาม



การศึกษาเพ่ือพฒันาแผนท่ีน าทางการจดัการขยะอาหารของประเทศไทย

รา่ง
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ข้อเสนอแนะเบือ้งต้น
ในการคดัเลือกเทคโนโลยี
การแปรรปูขยะเป็นพลงังาน



วตัถปุระสงค/์เน้ือหาส าคญั
• ความหมายของเทคโนโลยกีารแปรรปูขยะเป็นพลงังานและการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
• อะไรคอืความเขา้ใจทีไ่มถู่กตอ้งเกีย่วกบัเทคโนโลยกีารแปรรปูขยะเป็นพลงังาน
• แนวทางการประเมนิเทคโนโลยฯี ทีเ่หมาะสมกบัพืน้ทีเ่บือ้งตน้ดว้ยตวัเอง

เป็นประโยชน์ส าหรบั
• ผูบ้รหิารและทมีงานองคก์รทอ้งถิน่ ผูส้นใจศกึษาและเทคโนโลยดีา้นการแปรรปูขยะเป็นพลงังานมาใชใ้นพืน้ที่

เพื่อท าความเขา้ใจขอ้ด ีขอ้จ ากดั และขอ้ควรพจิารณาเบือ้งตน้ก่อนตดัสนิใจเลอืก
• ผูส้นใจทัว่ไป เพื่อท าความเขา้ใจขอ้ด ีขอ้จ ากดั และขอ้ควรพจิารณาเบือ้งตน้ของเทคโนโลยฯี

สามารถ Download ได้ท่ี
• Shared Folder

ข้อเสนอแนะเบือ้งต้นในการคดัเลือกเทคโนโลยีการแปรรปูขยะเป็นพลงังาน

https://drive.google.com/drive/folders/1TjrrbqgOXEr66avy0viKUr5GE_hZ_ihm?usp=sharing


ข้อเสนอแนะเบือ้งต้นในการคดัเลือกเทคโนโลยีการแปรรปูขยะเป็นพลงังาน

ตวัอย่างเนื้อหาในเล่ม



ข้อเสนอแนะเบือ้งต้นในการคดัเลือกเทคโนโลยีการแปรรปูขยะเป็นพลงังาน

ผูอ้่านสามารถใชเ้ครื่องมอืเพื่อประเมนิเบือ้งตน้ว่า 
พืน้ทีข่องท่านเหมาะกบัการแปรรปู
ขยะเป็นพลงังานโดยใชเ้ทคโนโลยปีระเภทใด
*ทัง้นี้ ตอ้งมกีารศกึษาความเป็นไปไดโ้ดยละเอยีด
จากผูเ้ชีย่วชาญต่อไป
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การประเมินองคป์ระกอบขยะมลูฝอย
ชมุชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2564



ผลลพัธส์ าคญั
• ขอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัขยะมลูฝอยส าคญัยิง่ในการวางแผนยทุธศาสตรแ์ละกลยุทธก์ารจดัการขยะมลูฝอยชมุชน
• โครงการร่วมกบัทมีทีป่รกึษา ไดศ้กึษาเพื่อปรบัปรงุอตัราการเกิดและองคป์ระกอบขยะมลูฝอยจาก

แหล่งก าเนิดประเภทครวัเรอืน อาคาร และสถานท่ีก าจดัขยะมูลฝอยในระดบัภูมภิาคและระดบัประเทศ
• รวมถงึพฒันาแนวทางการประเมนิการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากการจดัการขยะในสถานทีก่ าจดัขยะมลูฝอย
• การศกึษาจดัท าขึน้ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 สง่ผลใหเ้กดิขอ้จ ากดัดา้นการลงพืน้ที ่และ

อาจสง่ผลต่ออตัราการเกดิและองคป์ระกอบขยะมลูฝอยทีเ่กดิขึน้ในชว่งสถานการณ์ปกติ

การน าไปใช้ต่อ
• คพ. ไดน้ าผลการศกึษาไปวเิคราะหแ์ละขอ้มลูประกอบเพิม่เตมิ และไดจ้ดัท ารายงานฉบบัสมบรูณ์ “การศกึษา

องคป์ระกอบขยะมลูฝอยปี 2564”
• สามารถเขา้ชมไดท้ีเ่วบ็ไซต ์คพ.

การประเมินองคป์ระกอบขยะมลูฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2564

https://www.pcd.go.th/publication/26745


การประเมินองคป์ระกอบขยะมลูฝอยชุมชนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2564

ต าแหน่งพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลู
ทีม่า ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 



ร้อยละ 47.84

ร้อยละ 39.91

ร้อยละ 0.51

2.53

0.28

0.23

1.32

3.66

3.04

3.95

1.56

28.13

6.27

1.19

9.08

38.76

ขยะอ่ืน ๆ

ซากเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์

ขยะอนัตรายชุมชน

ยางและหนัง

ผา้อ้อม

ส่ิงทอ

แก้ว

โลหะ

พลาสติก

กระดาษ

ไม้

ขยะจากสวน

ขยะอาหาร

องคป์ระกอบขยะมูลฝอย ณ สถานท่ีก าจดัขยะ ปี 2564
- 7 -
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รายงานโครงการ
การยกระดบัฐานข้อมลู
ขยะมลูฝอยชมุชนของประเทศไทย



ผลลพัธส์ าคญั
• พฒันากระบวนการเกบ็ ตรวจสอบ และรายงานขอ้มลูดา้นการจดัการขยะชมุชน ณ สถานทีก่ าจดัขยะมลูฝอย 

ระหว่าง คพ. และ สคพ. ดว้ย Power Query Extension
• หมายเหตุ การใช ้Power Query Extension ตอ้งใชโ้ปรแกรมมลีขิสทิธิข์อง Microsoft ในการใชง้าน

เป็นประโยชน์ส าหรบั
• สคพ. และ คพ. เป็นเครื่องมอืช่วยทวนสอบความถูกตอ้งของขอ้มลูเพื่อน าไปใชร้ายงาน (เช่น สถานการณ์

สถานทีก่ าจดัขยะมลูฝอย)
• คพ. แนวทางทวนสอบขอ้มลูสอดคลอ้งกบัระเบยีบวธิกีารค านวณก๊าซเรอืนกระจกของ อบก. และสอดคลอ้งกบั

ระบบควบคุมคุณภาพและตรวจทานขอ้มลู (QA/QC) ของ สผ. 

รายงานโครงการการยกระดบัฐานข้อมลูขยะมลูฝอยชุมชนของประเทศไทย



QC Tool ส ำหรับกำรตรวจสอบข้อมูล
ขยะมูลฝอยระดับจังหวัด/ สคพ.

ข้อมูลขยะรำยจังหวัด

ข้อมูลขยะรำยจังหวัด

ข้อมูลขยะรำยจังหวัด

ข้อมูลขยะรำยจังหวัด

ข้อมูลขยะ
รำย สคพ.

Power Query
รวมไฟล์

Power Query
QC Tool

QC-Passed
ตรวจสอบข้อมูลอีกคร้ัง QC Report

ฐำนข้อมูล
ขยะมูลฝอย
ระดับ สคพ.

ปรับปรุงข้อมูล/บันทึก

ใช่

ไม่ใช่

Pivot Table
Pivot Chart

รำยงำนสถำนกำรณ์
ขยะมูลฝอย

รำยจังหวัด / สคพ.



การขบัเคล่ือนงานด้านขยะมูลฝอยชุมชน
โดย นางสาวกุลชา ธนะขวา้ง

ผูอ้ านวยการสว่นขยะมลูฝอยชมุชน
กองจดัการกากของเสยีและสารอนัตราย

กรมควบคุมมลพษิ



แนวทางการน าผลผลิตไปใช้ประโยชน์
นโยบาย การด าเนินงานในพืน้ท่ี การติดตามและประเมินผล การสร้างศกัยภาพ

Data QA/QC

ร่างแผนท่ีน า
ทางการจดัการ
ขยะอาหาร 

(พ.ศ. 2566-2573)

ร่างแผนปฏิบติั
การด้านการ

จดัการ
ขยะอาหาร 
ระยะท่ี 1 

(พ.ศ. 2566 -2570)

ผลการประเมินการปล่อย
กา๊ซเรือนกระจกในการ
จดัการขยะมลูฝอยชุมชน
และ ข้อเสนอในการ
ปรบัปรงุการด าเนินงาน
จดัการขยะมลูฝอยเพื่อลด
กา๊ซเรือนกระจก 
ของ อปท. น าร่อง 3 แห่ง 

รายงานการศึกษา
ความเป็นไปได้เบือ้งต้น
ในการจดัการขยะมลูฝอย
ชุมชนแบบคารบ์อนต า่
ในระดบัคลสัเตอร์
ของอปท. น าร่อง



มาถงึครึง่ทางแลว้
มทีา่นใดมคี าถามต่อผลผลติทีไ่ดน้ าเสนอไปบา้งไหมคะ
(10 นาท)ี



ล าดบัท่ี ประเดน็ค าถาม ค าตอบ/ข้อเสนอแนะ 

1 คณุรฐั เรืองโชติวิทย ์ERTC
ค าถาม ในการส่งเสรมิการจดัการขยะอาหาร วธิกีารใด
มปีระสทิธภิาพสงูสุดในการลดก๊าซเรอืนกระจก (GHG)

คณุอนุดา ทวฒัน์สิน คพ.
เน้นการป้องกนั (prevention) ตัง้แต่แหล่งก าเนิด เชน่ การวางแผนการจดัซือ้วตัถุดบิ เป็นตน้ 

2 คณุรฐั เรืองโชติวิทย ์ERTC
ค าถาม แผนการจดัการขยะชมุชนระยะที2่  ภาพรวม
เน้นการจดัการขยะตน้ทางหรอืไม่ อย่างไร ทีจ่ะมี
ประสทิธภิาพ?

คณุอนุดา ทวฒัน์สิน คพ. 
เน้นการจดัการตน้ทางเป็นหลกั อย่างไรกต็าม ตอ้งมสี่วนทีย่งัตอ้งทิง้ หากสามารถคดัแยกออกมาเป็น
ประเภท (ไม่เทรวม) จะชว่ยใหป้ระสทิธภิาพการจดัการขยะสงูมากขึน้ผา่นการใชเ้ทคโนโลยเฉพาะที่
เหมาะสม เชน่ การหมกัท าปุ๋ ย การ recycle การแปลงขยะเป็นพลงังาน 

3 คณุรฐั เรืองโชติวิทย ์ERTC
ค าถาม การฟ้ืนฟูระบบก าจดัขยะชมุชน โดยเฉพาะ
ระบบ landfill ในทอ้งถิน่ทีไ่ม่สามารถด าเนินการหรอื
หมดอายุแลว้ มแีนวทางการจดัการอย่างไร?

คณุกลุชา ธนะขว้าง คพ. 
คพ. มกีารด าเนินการปรบัปรุง site ขยะทีไ่ม่ถกูสุขลกัษณะ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คอื 
• (1) การรวมกลุ่มในเชงิพืน้ที ่มกีารพจิารณาเรื่องการแปรรปูขยะเป็นพลงังาน (Waste-to-Energy: 

WtE) 
• (2) การขอใชพ้ืน้ทีป่่า ตอ้งมกีารเกบ็ขอ้มลูทวนสอบ (verify) เรื่องการขออนุญาตตามกฏหมายให้

ถกูตอ้งในรปูแบบทีเ่หมาะสมกบับรบิทพืน้ทีน่ัน้ๆ
• (3) การจดัการแบบไม่ถกูตอ้ง มคีวามเสีย่ง ไม่สามารถปรบัปรุงไดไ้ด ้ตอ้งด าเนินการปิดบ่อฝังกลบ/

สถานก าจดัขยะแห่งนัน้
• (4) พืน้ทีท่ีม่ศีกัยภาพในการก าจดั จะมกีารเร่งรดัศกึษาความเหมาะสมในการผลกัดนั ใชร้ปูแบบที่

เหมาะกบัแต่ละพืน้ที ่
หมายเหตุ 
• จากฐานขอ้มลูปัจจุบนัของคพ. ยงัไม่มบ่ีอฝังกลบใดหมดอายุ กรณี บ่อขยะเตม็ศกัยภาพรองรบั/การ
ก าจดั จะผลกัดนัในการใชเ้ทคโนโลย ีเชน่ RDF น าขยะเก่าไปใชป้ระโยชน์ ไดพ้ืน้ทีฝั่งกลบกลบัมา



ล าดบัท่ี ประเดน็ค าถาม ค าตอบ ข้อเสนอแนะ 

4 คณุวรศิริ มทส.
ค าถาม มแีนวทางการจดัการขยะพลาสตกิ เชน่
ถุงพลาสตกิ ในเชงินโยบาย ทีจ่ะชว่ยส่งเสรมิชมุชนใหล้ด
และแยก ไดอ้ย่างไร?

คณุกลุชา ธนะขว้าง คพ. 
ทส. โดยคพ. อยู่ระหวา่งการผลกัดนัแผนพลาสตกิ เน้นการจดัการตน้ทาง คดัแยก เอามาใช้
ประโยชน์

5 คณุสุนีรตัน์ สคพ. 7
ค าถาม ขอทราบแนวทางการน า ผลผลติที ่6 คู่มอืการใช้
เครื่องมอืค านวณ ไปใชอ้ย่างไร/ แผน- หน่วยงานทีจ่ะ
น าไปใช ้กบั อปท.

คณุอนุดา ทวฒัน์สิน คพ. 
• สามารถดาวน์โหลดเครื่องมอืค านวณก๊าซเรอืนกระจก (MS excel) กบัคู่มอืการใชง้านมาทดลอง
ใชไ้ด ้โดยดตูวัอย่างจากการประเมนิในผลผลติที ่5 (ผลการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากพื้นทีน่ า
ร่อง)

• สามารถทดลองใชง้านโดยการปรบัเปลีย่น scenario ได ้เพื่อดวูา่มาตรการใดเหมาะกบัพื้นทีข่อง
ท่านมากทีสุ่ด

6 คณุรฐั  เรืองโชติวิทย ์ERTC
ค าถาม ในการลงทุนการจดัการขยะชมุชน ในอนาคตจะมี
การใชร้ะบบทีค่ านึงถงึการลดก๊าซเรอืนกระจก เป็นล าดบั
ความส าคญัหรอืไม่และจะมกีารประเมนิเทคโนโลยทีี่ก าจดั
ขยะอย่างไร?

คณุอนุดา ทวฒัน์สิน คพ. 
• ในแผนการลดก๊าซเรอืนกระจก (GHG) สาขาของเสยีชมุชน มกีารระบุเรื่องเทคโนโลยทีีใ่ช/้แนะน า 
เชน่ การลดขยะ การท าปุ๋ ยหมกั และWtE เป็นเทคโนโลยทีีส่่งเสรมิการลดก๊าซเรอืนกระจกเป็น
มาตรการหลกั ซึง่ไดผ้า่นการหารอืกบัสผ. เรยีบรอ้ยแลว้ 

• ดงันัน้เมื่อมกีารพจิารณาอนุมตังิบประมาณของอปท. หรอืหน่วยงานผา่นแผนต่างๆ จะมปีระเดน็
ทีเ่กีย่วกบัมาตรการการลดก๊าซเรอืนกระจก  เป็นหนึ่งในเกณฑก์ารพจิารณาสอดแทรกไว้แลว้



ผลการด าเนินงานด้านน ้าเสียชมุชน
ดร. ยุทธชยั สาระไทย
กองจดัการคุณภาพน ้า 
กรมควบคุมมลพษิ



ฐานขอ้มูล
หน่วยงานส่วนกลาง : 
คพ., สผ., สถ., อจน.

การศกึษาเพื่อประเมินช่วงค่าแนะน าของอัตรา
การเกดิน ้าเสยี ความเขม้ขน้ของไนโตรเจน และ
ความตอ้งการออกซเิจนทางชวีเคมี

6 ผลผลติ ทีเ่กีย่วกบัการจดัการก๊าซเรอืนกระจกจากการจดัการน ้าเสยีชุมชน

อตัราการเกดิน ้าเสยี = 140 Lpcd
น ้าเสยีรวม (น ้าผา่นการใช ้+ น ้าสว้ม)
BOD = 580 mg/L, TN 90 mg/L
น ้าทิง้จากครวัเรอืน 
(น ้าผา่นการใช ้+ น ้าทิง้จาก Onsite system)
BOD = 270 mg/L, TN 70 mg/L

Septic tank 

(Concrete rings)

15

โครงการศึกษากระบวนการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เนื่องจากการจัดการน ้ าเสีย
ชมุชนของประเทศไทย

14

ระบบฐานข้อมูลและติดตามการด าเนินงาน
ระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมชุมชน และระบบบ าบดั
น ้าเสยีแบบกลุ่มอาคาร (DSPOT)

12

โปรแกรมช่วยค านวณส าหร ับก าหนดอัตรา
คา่บรกิารบ าบดัน ้าเสยี (WISE)

13

แนวทางในการจดัการะบบบ าบดัน ้าเสยีชุมชน
แบ บ คา ร์ บ อ น ต ่ า :  เ ค รื่ อ ง มือ จั ด ล า ดับ
ความส าคญัของพื้นที่และการเลือกเทคโนโลยี
บ าบดัน ้าเสยีเบือ้งตน้

17

การศึกษาความเป็นไปไดเ้บื้องต้นส าหรบัระบบ
บ าบดัน ้าเสยีตะกอนเรง่ใตด้นิและการจดัการกาก
ตะกอนแบบคารบ์อนต ่าในประเทศไทย

16

ผูใ้ชง้าน : 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

ตอ้งมกีารจดัการสิง่ปฏกูิลที่เหมาะสม

Renewable Energy

ปรบัระบบบ าบดัน ้ าเสยีใหส้ามารถรองรบัสิง่ปฏกูิลได้

การใชพ้ลงังานทดแทน

การปรบัเทคโนโลยี
Commercial package 

(Septic +AF)



12
ระบบฐานข้อมลูและติดตาม
การด าเนินงานระบบบ าบดัน ้าเสียรวมชมุชน
และระบบบ าบดัน ้าเสียแบบกลุ่มอาคาร 
(DSPOT)



ระบบฐานข้อมลูและติดตามการด าเนินงานระบบบ าบดัน ้าเสียรวมชมุชนและระบบบ าบดัน ้าเสียแบบกลุ่มอาคาร (DSPOT)

วตัถปุระสงค/์เน้ือหาส าคญั
• เพื่อคน้หาขอ้มลู: สถานะของระบบบ าบดัน ้าเสยีของชมุชนมทีีใ่ดบา้ง ใชร้ะบบอะไร หน่วยงานใดดูแล สถานะเป็น

อย่างไร (มขีอ้มลูปัจจุบนัและขอ้มลูยอ้นหลงั)
• ตรวจสอบขอ้มลูน ้าเสยีเขา้ระบบ จ านวนผูไ้ดร้บับรกิาร การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากระบบ
• พืน้ทีเ่ป้าหมายในการก่อสรา้งระบบบ าบดัน ้าเสยีในประเทศไทยมทีีใ่ดบา้ง

เป็นประโยชน์ส าหรบั
• คพ. เพื่อรวบรวมและน าเสนอขอ้มลูทีถู่กตอ้งและเป็นปัจจบุนัเกีย่วกบัระบบบ าบดัน ้าเสยีรวม
• ส านกังานสิง่แวดลอ้มและควบคุมมลพษิ เพื่อประยุกตใ์ชแ้ละรายงานผลในระบบฐานขอ้มลู
• ทีป่รกึษาและผูส้นใจทัว่ไป เพื่อคน้หาขอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมในประเทศไทย

เข้าใช้ได้ท่ี
• https://dspot.pcd.go.th

https://dspot.pcd.go.th/


ระบบฐานข้อมลูและติดตามการด าเนินงานระบบบ าบดัน ้าเสียรวมชมุชนและระบบบ าบดัน ้าเสียแบบกลุ่มอาคาร (DSPOT)

ค้นหาข้อมลู



ระบบฐานข้อมลูและติดตามการด าเนินงานระบบบ าบดัน ้าเสียรวมชมุชนและระบบบ าบดัน ้าเสียแบบกลุ่มอาคาร (DSPOT)

ค้นหาข้อมลู
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โปรแกรมช่วยค านวณส าหรบั
ก าหนดอตัราค่าบริการบ าบดัน ้าเสีย
(WISE)



โปรแกรมช่วยค านวณส าหรบัก าหนดอตัราค่าบริการบ าบดัน ้าเสีย (WISE)

วตัถปุระสงค/์เน้ือหาส าคญั
• เป็นเครื่องมอืช่วยค านวนเบือ้งตน้เพื่อก าหนดอตัราค่าบรกิารในการบ าบดัน ้าเสยีทีเ่หมาะสม 
• การบ าบดัน ้าเสยีมตีน้ทุนทีต่อ้งค านึงถงึในหลายสว่น การก าหนดอตัราค่าบรกิารทีเ่หมาะสมจะท าให ้อปท. หรอืผู้

ใหบ้รกิารบ าบดัน ้าเสยีสามารถบรหิารจดัการน ้าเสยีไดอ้ยา่งยัง่ยนื 

เป็นประโยชน์ส าหรบั
• อปท. ช่วยในการค านวนเบือ้งตน้ตามแนวทางการก าหนดอตัราค่าบรกิารบ าบดัน ้าเสยีชุมชน 
• คพ. ใชส้นบัสนุนการใหค้วามเหน็ต่อการก าหนดอตัราค่าบรกิารบ าบดัน ้าเสยี
• ทีป่รกึษาและผูส้นใจทัว่ไป

เข้าใช้ได้ท่ี
• http://wise.pcd.go.th/

http://wise.pcd.go.th/


โปรแกรมช่วยค านวณส าหรบัก าหนดอตัราค่าบริการบ าบดัน ้าเสีย (WISE)

กรอกข้อมลู

ข้อมลูท่ีใช้ค านวณ
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โครงการศึกษากระบวนการ
การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 
เน่ืองจากการจดัการน ้าเสียชมุชนของประเทศไทย



โครงการศึกษากระบวนการการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ เน่ืองจากการจดัการน าเสียชมุชนของประเทศไทย

วตัถปุระสงค/์เน้ือหาส าคญั
• แนวทางการค านวนขอ้มลูฐานการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของการจดัการน ้าเสยีชมุชน 
• เสนอค่าการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (emission factor) จากระบบการจดัการน ้าเสยีแบบตดิกบัที ่เฉพาะประเทศไทย
• จดัท าบญัชแีละทางเลอืกของถงับ าบดัแบบตดิกบัทีท่ีม่ศีกัยภาพการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
• เสนอแนะแนวทางการจดัการกากตะกอน (Fecal sludge) 
• แนวทางการขยายผลจากการใช ้ECAM ในการค านวณ GHG ของการจดัการน ้าเสยีชุมชน 

เป็นประโยชน์ส าหรบั
• อปท. สนบัสนุนการด าเนินการจดัการน ้าเสยีชุมชนเพื่อลดผลกระทบทางลบต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ
• คพ. สผ. สถ. อจน. เป็นขอ้มลูเพื่อสนบัสนุนหน้าทีแ่นะน าทางวชิาการดา้นการจดัการน ้าเสยีชมุชน

สามารถ Download ได้ท่ี
• Shared Folder

https://drive.google.com/drive/folders/1TjrrbqgOXEr66avy0viKUr5GE_hZ_ihm?usp=sharing


ทีม่า สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเซยี
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การศึกษาเพ่ือประเมินช่วงค่าแนะน าของ
อตัราการเกิดน ้าเสีย 
ความเข้มข้นของไนโตรเจน 
และความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (BOD) 
ของน ้าเสียจากบา้นเรือนท่ีเหมาะสมส าหรบั
ประเทศไทย



การศึกษาเพ่ือประเมินช่วงค่าแนะน าของอตัราการเกิดน ้าเสีย ความเข้มข้นของไนโตรเจน และความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี

วตัถปุระสงค/์เน้ือหาส าคญั
• เพื่อศกึษาและประเมนิค่า (1) อตัราการเกดิน ้าเสยี (2) ความเขม้ขน้ของไนโตรเจน (3) ความตอ้งการออกซเิจน

ชวีเคม ีเพื่อเป็นขอ้มลูสนบัสนุนการประเมนิการปล่อยและการลดก๊าซเรอืนกระจกในภาคของเสยีชุมชน

เป็นประโยชน์ส าหรบั
• คพ. สผ. สถ. อจน. ท าหน้าทีแ่นะน าทางวชิาการเพื่อปรบัปรุงการจดัการน ้าเสยีชุมชนในประเทศไทย รวมทัง้

กระบวนการตรวจวดั รายงานและทวนสอบขอ้มลู (MRV) ในภาคน ้าเสยีชุมชน
• บรษิทัผูผ้ลติ หน่วยงานวจิยั ในการออกแบบระบบบ าบดัส าหรบับา้นเรอืน ระบบบ าบดัน ้าเสยีรวม 
• ทีป่รกึษา ประชาชนทีส่นใจ 

สามารถ Download ได้ท่ี
• Shared Folder

https://drive.google.com/drive/folders/1TjrrbqgOXEr66avy0viKUr5GE_hZ_ihm?usp=sharing


การศึกษาเพ่ือประเมินช่วงค่าแนะน าของอตัราการเกิดน ้าเสีย ความเข้มข้นของไนโตรเจน และความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี

สรุปค่าแนะน าของอตัราการเกดิน ้าเสยี บโีอด ีและปรมิาณไนโตรเจนของน ้าเสยีทัง้ 5 ประเภท
*เป็นค่าแนะน าทัว่ไปทีไ่ดจ้ากการศกึษาภายใตโ้ครงการ
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การศึกษาความเป็นไปได้เบือ้งต้นส าหรบั
ระบบบ าบดัน ้าเสียตะกอนเร่งใต้ดิน
และการจดัการกากตะกอน
แบบคารบ์อนต า่ในประเทศไทย



การศึกษาความเป็นไปได้เบือ้งต้นส าหรบัระบบบ าบดัน ้าเสียตะกอนเร่งใต้ดินและการจดัการกากตะกอนแบบคารบ์อนต า่

วตัถปุระสงค/์เน้ือหาส าคญั
• เพื่อศกึษาประสทิธภิาพและการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของระบบบ าบดัน ้าเสยีใตด้นิในพืน้ทีต่วัอย่าง
• เพื่อวเิคราะหม์าตรการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของระบบฯ เช่น แนวทางการปรบัปรุงระบบฯ การ

บรูณาการการบ าบดัการตะกอน ประเมนิค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้ง ความคดิเหน็ของประชาชนต่อการเดนิระบบฯ

เป็นประโยชน์ส าหรบั
• องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ เพื่อศกึษากรณีตวัอย่างของระบบจดัการน ้าเสยีชุมชนใตด้นิอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

และเป็นมติรต่อสภาพภูมอิากาศ (ขอ้ด ีขอ้จ ากดั)
• อจน. ในการปรบัปรุงระบบทีม่อียูเ่ดมิ พรอ้มยกระดบัระบบใหเ้ป็นการจดัการแบบคารบ์อนต ่ามากยิง่ขึน้ 
• ทีป่รกึษาและผูส้นใจ

เข้าชมได้ท่ี
• อยู่ระหว่างตรวจทานขอ้มลู สามารถตดิตามไฟลไ์ดท้ี ่Shared Folder นี้

https://drive.google.com/drive/folders/1TjrrbqgOXEr66avy0viKUr5GE_hZ_ihm?usp=sharing


การศึกษาความเป็นไปได้เบือ้งต้นส าหรบัระบบบ าบดัน ้าเสียตะกอนเร่งใต้ดินและการจดัการกากตะกอนแบบคารบ์อนต า่



89

Development of WWTP

1100 L 

การศึกษาความเป็นไปได้เบือ้งต้นส าหรบัระบบบ าบดัน ้าเสียตะกอนเร่งใต้ดินและการจดัการกากตะกอนแบบคารบ์อนต า่



17
แนวทางในการจดัการะบบบ าบดัน ้าเสียชมุชนแบบ
คารบ์อนต า่: เคร่ืองมือจดัล าดบัความส าคญัของ
พืน้ท่ีและการเลือกเทคโนโลยีบ าบดัน ้าเสียเบือ้งต้น



แนวทางในการจดัการะบบบ าบดัน ้าเสียชุมชนแบบคารบ์อนต า่

วตัถปุระสงค/์เน้ือหาส าคญั
• เพื่อพฒันาเครื่องมอืช่วยสนบัสนุนการตดัสนิใจในการสรา้งระบบบ าบดัน ้าเสยีชุมชน

1. เครื่องมอืจดัล าดบัความส าคญัของพืน้ที ่เพื่อสนบัสนุนการตดัสนิใจในระดบัชาติ
2. การเลอืกเทคโนโลยกีารบ าบดัน ้าเสยีทีใ่ชใ้นพืน้ทีเ่บือ้งตน้ เพื่อสนบัสนุนการตดัสนิใจของทอ้งถิน่

เป็นประโยชน์ส าหรบั
• อปท. ในพืน้ทีเ่ป้าหมายการก่อสรา้งระบบบ าบดัฯ ช่วยสนบัสนุนการเตรยีมความพรอ้มในการจดัท าโครงการเพื่อ

สรา้งระบบฯ และเลอืกเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ของ อปท. นัน้ๆ
• คพ. อจน. สถ. เป็นเครื่องมอืประกอบการใหค้ าแนะน าดา้นวชิาการเพื่อปรบัปรุงการจดัการน ้าเสยีชุมชน
• สผ. อจน. สถาบนัการเงนิ ทีใ่หทุ้นหรอืปล่อยกูใ้นการก่อสรา้งระบบบ าบดัน ้าเสยี

เข้าใช้ได้ท่ี
• http://203.159.10.37/wwt/

http://203.159.10.37/wwt/


แนวทางในการจดัการะบบบ าบดัน ้าเสียชุมชนแบบคารบ์อนต า่

ทีม่า สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเซยี



การขบัเคล่ือนงานด้านน ้าเสียชุมชน
โดย นางสาวพรพมิล เจรญิสง่

ผูอ้ านวยการกองจดัการคุณภาพน ้า 
กรมควบคุมมลพษิ



การด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการลดกา๊ซเรอืนกระจก ด้านการจดัการน ้าเสียชุมชน ปี พ.ศ. 2564 – 2573   

มาตรการ 2
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ าบดัน ้าเสียรวมของชุมชน

มาตรการ 1
ลดปริมาณความสกปรกของน ้าเสียชุมชนจากแหล่งก าเนิด

มาตรการ  3
น าน ้าท้ิงและกากตะกอนจากระบบบ าบดัน ้าเสียรวมชุมชน
มาใช้ประโยชน์

จดัการน ้าเสยีชุมชน ณ แหล่งก าเนิด โดยการลดปรมิาณการใชน้ ้าและ
ความสกปรกทีเ่กดิขึน้ โดยการใชผ้ลติภณัฑท์ีท่ ีม่กีารขึน้ทะเบยีนฉลาก

จดัการน ้าเสยีโดยการใชร้ะบบบ าบดัน ้าเสยีรวมของชุมชนในพืน้ที่ทีม่คีวามส าคญั 
โดยใหก้ารบรหิารจดัการระบบอยา่งมปีระสทิธภิาพ

สนบัสนุนใหม้กีารน าน ้าทิง้และกากตะกอนจากระบบบ าบดัน ้าเสยีรวมของ
ชุมชนกลบัมาใชป้ระโยชน์ เพื่อใหเ้กดิการใชท้รพัยากรอยา่งคุม้ค่าและลดการ
ปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

3. แนวปฏิบติัท่ีดีในภาคของเสีย (ด้านน ้าเสีย)

1. การศึกษาระบบบ าบดัน ้าเสียแบบติดกบัท่ี

7. การศึกษาระบบบ าบดัน ้าเสียใต้ดิน (พืน้ท่ีน าร่อง)

6. โปรแกรมค านวณค่าบริการบ าบดัน ้าเสีย (WISE)

2. การศึกษา TN, BOD และอตัราการเกิดน ้าเสีย

4. เครื่องมือช่วยคดัเลือกระบบบ าบดัน ้าเสีย (คู่มอื+โปรแกรม)

5. ฐานข้อมลูระบบน ้าเสียชมุชน (DSPOT)

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการลดกา๊ซเรือนกระจกจากการ
น าน ้าท้ิงและกากตะกอนจากระบบบ าบดัน ้าเสียรวมชมุชน
มาใช้ประโยชน์ (ด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

เป้าหมายหลกั“น ้าเสียชมุชนได้รบัการจดัการอย่างเหมาะสม และลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก”



การเสริมสร้างศกัยภาพการจดัการน ้าเสียชุมชนให้กบัองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน 4 ภมิูภาค

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แนวคิด น าเครื่องมือ (Tools) ท่ี
ได้พฒันาขึ้น เพื่อสนับสนุนการจดัการน ้าเสียขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินให้สามารถบริหารจดัการน ้าเสียชุมชน
ในพืน้ท่ีของตนเองได้ รวมทัง้เผยแพร่เคร่ืองมือส าหรบัการ
จัดการน ้ าเสียชุมชนสู่ผู้ปฏิบ ัติงานในระดับพื้นท่ีและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้บริหารจดัการน ้าเสียชุมชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565

▪ ฐานข้อมูลระบบบ าบัดน ้ า เ สีย
ชมุชน (DSPOT) 

▪ โปรแกรม ช่ วยค านวณอัตร า
ค่าบ ริการบ าบัดน ้ า เ สียชุมชน 
(WISE)

▪ เครื่องมือจัดล าดับความส าคัญ
ของพื้นท่ีและการเลือกเทคโนโลยี
บ าบดัน ้าเสียเบือ้งต้นhttp://203.159.10.37/wwt/http://wise.pcd.go.th/https://dspot.pcd.go.th

http://203.159.10.37/wwt/
http://wise.pcd.go.th/
https://dspot.pcd.go.th/


จบการน าเสนอ
มที่านใดมคี าถามต่อผลผลติทีไ่ดน้ าเสนอไปบา้งไหมคะ
(10 นาท)ี



ล าดบัท่ี ประเดน็ค าถาม ค าตอบ ข้อเสนอแนะ 

1 คณุรฐั เรืองโชติวิทย ์ERTC
ค าถาม การออกแบบระบบบ าบดัน ้าเสยี
รวมชมุชนปัจจุบนั เน้นเทคโนโลยใีดที่
เหมาะสมในขณะทีม่ขีอ้จ ากดัเรื่องพืน้ที ่
และค านึงถงึการบ าบดัน ้าเสยีที่่เกดิก๊าซ
เรอืนกระจกน้อยหรอืไม่?

ดร. ยุทธชยั สาระไทย คพ.
• ระบบบ าบดัน ้าเสยีในปัจจุบนัเป็นการจดัการในระบบคลสัเตอรม์ากขึน้ เนื่องจากขอ้จ ากดัดา้นพื้นที ่ทัง้นี้ จาก
ขอ้จ ากดัทีร่ะบบควรอยู่ใกลแ้หล่งก าเนิด ส่งผลใหเ้ทคโนโลยทีีเ่ลอืกอาจไม่มคีวามหลาหลาย เช่น ระบบ Activated 
Sludge (AS) ซึง่การเกดิก๊าซเรอืนกระจกอาจมาจากกระบวนการบ าบดัและการใชไ้ฟฟ้า (ภาคพลงังาน) 

• เมื่อมองในมติกิารลดจากภาคพลงังาน ควรมกีารพจิารณาการใชพ้ลงังานทดแทน (renewable energy) เพื่อชดเชย 
(compensate) ก๊าซเรอืนกระจกทีเ่กดิขึน้ในภาคพลงังาน

• ทัง้นี้ สนช. คพ. มกีารท าการศกึษาต่อในเรื่องการรไีซเคลิน ้า และการจดัการกากตะกอนทีเ่หมาะสม ซึง่จะชว่ยใน
การลด GHG ไดอ้กีทางนึง

2 คณุรฐั เรืองโชติวิทย ์ERTC
ค าถาม ปัจจุบนัเทคโนโลยนี าน ้าทิง้
กลบัมาใชใ้หม่ จากระบบบ าบดัน ้าเสยี มี
นโยบายสนบัสนุนหรอืมแีผนการส่งเสรมิ
ใหท้อ้งถิน่น ามาใชห้รอืไม่ (รวมถงึความ
คุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร)์ 

คณุพรพิมล เจริญส่ง และ ดร. ยุทธชยั สาระไทย คพ.
• ในส่วนของการ reuse น ้า ปีงป. 2566 สนช. คพ. มกีารจดัท าการศกึษา โดยมปีระเดน็การประเมนิทางดา้น
เศรษฐศาสตรด์ว้ย รวมทัง้เกณฑต่์างๆ ส าหรบัน ้า reuse (บ าบดัน ้าใหไ้ดถ้งึเกณฑม์าตรฐานน ้าทิง้) ซึง่อาจมผีลใน
เชงิเศรษฐศาสตร ์(อาจจะไม่คุม้ทุนในระดบัสงูสุด)

• คพ. ขอเชญิชวนอปท. ทีส่นใจเขา้ร่วมโครงการศกึษาร่วมกนั เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ในภาพรวม

3 ส านักงาน ทสจ. สมุทรสาคร
ค าถาม ในส่วนของการจดัการน ้าเสยี ใน
การด าเนินโครงการและการจดัเกบ็ขอ้มูล
จากพืน้ทีไ่หนบ้าง?

ดร. ยุทธชยั สาระไทย คพ.
• เรื่องการประเมนิ/ปรบัปรุงชว่งค่าแนะน า ใชพ้ืน้ที ่ทน. นครสวรรค ์และ ทม.ปทุมธานี บนกรอบแนวคดิการ

พจิารณาการก าหนดจ านวนประชาการจากรายได ้(รายไดส้งู ปานกลาง และต ่า)  แทน การใชข้นาดของอปท. หรอื
ความแตกต่างเชงิภมูภิาค 

• ความยากในการศกึษาคอืการขอความยนิยอมในการตดัต่อท่อ ซึง่ส่งผลต่อจ านวนตวัอย่าง และการหาบ้านตวัอย่าง 



ล าดบัท่ี ประเดน็ค าถาม ค าตอบ ข้อเสนอแนะ 

4 ส านักงาน ทสจ. สกลนคร
ค าถาม ทสจ. อยู่ระหวา่งการจดัท าการศกึษา FS DD
น ้าเสยี มคีวามสนใจเกีย่วกบักรอบประเดน็การเลอืก
เทคโนโลย ีและการต่อยอดการค านวณก๊าซเรอืน
กระจก

คพ. 
ท่านสามารถน าเครื่องมอืทีเ่ป็นผลผลติของโครงการฯ นี้ไปใชก้ารประเมนิเบื้องตน้ไดท้ัง้พืน้ทีแ่ละการ
ค านวณก๊าซเรอืนกระจกอย่างคร่าวได้

5 คณุชาญชนะ คพ.
ค าถาม การด าเนินงานตามแผนปฏบิตักิารลดก๊าซ
เรอืนกระจกในการจดัการน ้าเสยีชมุชน มาตรการที่ 1 
ลดการใชน้ ้าและความสกปรกทีแ่หล่งก าเนิด โดยใช้
ผลติภณัฑท์ีม่กีารขึน้ทะเบยีนฉลาก อยากให้ชว่ย
ยกตวัอย่างผลติภณัฑท์ีข่ ึน้ทะเบยีนฉลากได้ไหม?

ดร. ยุทธชยั สาระไทย คพ.
• กจน. คพ. มกีารตัง้คณะกรรมการในการพฒันาฉลากถงับ าบดัน ้าเสยีส าเรจ็รปู โดยมผีู้แทนจาก

หลากหลายหน่วยงาน เชน่ สมอ. และภาคเอกชน ร่วมมอืในการด าเนินงานพฒันาเกณฑร์่วมกนั
• ปัจจุบนั คพ. มคีวามร่วมมอืกบัภาคเอกชน 4 บรษิทั ทีอ่ยู่ในระหวา่งการทดสอบเชงิประสทิธภิาพของ

ถงับ าบดัน ้าเสยี  ซึง่ใชม้าตรฐาน มอก.  โดยเน้นการพจิารณาใน 3 มติ ิคอื  (1) การเพิม่
ประสทิธภิาพถงับ าบดัน ้าเสยี (2) การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และ (3) ประสทิธภิาพในการฆ่า
เชือ้โรค ทัง้นี้ ค่าชว่งมาตรฐานในการการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก คพ. ไดม้กีารหารอืกบัอบก. 
ในเรื่องวธิกีารประเมนิ (methodology) 

6 คณุ รฐั เรืองโชติวิทย ์ERTC
ค าถาม คพ.มแีผนจดัการน ้าเสยี ระยะยาว 
เชน่เดยีวกบัการจดัการขยะหรอืไม่ อยากทราบวา่มี
การตัง้เป้าหมายในการลดก๊าซเรอืนกระจกจากการ
บ าบดัน ้าเสยีของระดบัประเทศหรอืไม่ ซึง่ดูจากการใช ้
softwareน่าจะมกีารจดัท าฐานขอ้มลูระดบัประเทศและ
น่าจะมคี่าเป้าหมายในระดบัประเทศทีช่ดัเจน

คณุพรพิมล เจริญส่ง คพ.
• จากแผนปฏบิตักิารลดก๊าซเรอืนกระจก ครอบคลุมการด าเนินงานปีพ.ศ. 2564-2573 
• การด าเนินงานแผน ตอ้งสอดคลอ้งกบัสถานการณ์การด าเนินงานในปัจจุบนั และสามารถได้

ปรบัเปลีย่นตามบรบิทสถานการณ์ของประเทศ 
• เป้าหมายหลกัคอื การบรหิารการด าเนินงานจดัการน ้าเสยีชมุชนอย่างมปีระสทิธภิาพและลดก๊าซเรอืน

กระจก



เราอยากรบัฟังความคดิเหน็วา่ 
จากทัง้หมด 17 ผลผลิตทีไ่ดน้ าเสนอไป
• เป็นประโยชน์และตอบโจทยก์ารใชง้านของทา่น 
• ชว่ยขบัเคลือ่นการจดัการของเสยีชุมชนอยา่งมปีระสทิธภิาพและเป็น

มติรต่อสิง่แวดลอ้มมากแคไ่หน?



1. แผนปฏบิตักิารการลดก๊าซเรอืนกระจกฯ
2. แนวปฏบิตัทิีด่ใีนภาคของเสยี
3. การศกึษาเบือ้งตน้ดา้นการเงนิ (Climate Finance)

4. แผนปฏบิตักิารฯ จดัการขยะ ฉบบัที ่2
5. ผลการประเมนิการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกในพืน้ทีน่ าร่อง
6. คูม่อืเครื่องมอืค านวณก๊าซเรอืนกระจก
7. การศกึษาความเป็นไปไดเ้บือ้งตน้-พืน้ทีน่ ารอ่ง (ขยะ)
8. การจดัการขยะอาหาร
9. การคดัเลอืกเทคโนโลยแีปรรปูขยะเป็นพลงังาน
10. การประเมนิองคป์ระกอบขยะมลูฝอยชุมชน
11. เครื่องมอืควบคุมคุณภาพฐานขอ้มลูขยะมลูฝอย

12. ฐานขอ้มลูระบบน ้าเสยีชุมชน (DSPOT)
13. โปรแกรมค านวณคา่บรกิารบ าบดัน ้าเสยี (WISE)
14. การศกึษาระบบบ าบดัน ้าเสยีแบบตดิกบัที่
15. การศกึษา TN, BOD และอตัราการเกดิน ้าเสยี
16. การศกึษาระบบบ าบดัน ้าเสยีใตด้นิ
17. เครื่องมอืชว่ยคดัเลอืกระบบบ าบดัน ้าเสยี

ผลผลิตภายใต้โครงการ

17
ทบทวน



เราจะมคี าถามทัง้หมด 5 ขอ้ 
• ข้อท่ี 1 และ 2 จะเป็นค าถามเพือ่ท าความรูจ้กักนั
• ข้อท่ี 3 – 5 จะเป็นการจดัล าดบัผลผลติ (โดยค านึงถงึผลผลติทีท่่านคดิวา่ทีม่ ี

ประโยชน์กบังานทีท่า่นรบัผดิชอบหรอืสอดคลอ้งกบัพนัธกจิขององคก์ร โดย
ล าดบัแรกทีเ่ลอืก (1st) คอืผลผลติทีท่า่นคดิวา่ส าคญัทีส่ดุ)

- ข้อท่ี 3 เป็น การโหวตส าหรบัผลผลิตร่วม (ขยะ-น ้าเสยี)
- ข้อท่ี 4 เป็น การโหวตส าหรบัผลผลติของขยะมูลฝอยชมุชน

(โหวต 3 จาก 8 ผลผลติ)
- ข้อท่ี 5 เป็นการโหวตส าหรบัผลผลติของน ้าเสียชุมชน 

(โหวต 3 จาก 6 ผลผลติ)



ผูน้ าเสนอจะแชรผ์ลลพัธบ์นจอ

เมือ่แสกน QR code 
โทรศพัทจ์ะขึน้ค าถามใหท้่านเลอืกตอบ



ใชม้อืถอืแสกน QR code เพือ่ตอบค าถามกนัคะ่













ขัน้ตอนการท างานต่อไป 
(หลงัจบการประชุม)



รายละเอียด ผูร้บัผิดชอบ ภายในวนัท่ี

สรปุผลการประชุมและส่งสไลดน์ าเสนอฉบบัสมบูรณ์
ใหแ้ก่ผูเ้ขา้รว่ม (ตามอเีมลท์ีไ่ดล้งทะเบยีนไว)้

ทมีโครงการ 2 ธ.ค. 65

หากท่านมขีอ้สงสยัเพิม่เตมิเกี่ยวกบัผลผลติโครงการ สามารตดิต่อไดท้ี่กรมควบคมุมลพิษ
• ส่วนขยะมลูฝอยชุมชน กองจดัการกากของเสยีและสารอนัตราย 

โทร 02 298 2486 อเีมล msw.section.pcd@gmail.com
• ส่วนน ้าเสยีชุมชน กองจดัการคุณภาพน ้า

โทร 02 298 2165-82 อเีมล dwd.pcd@gmail.com

mailto:msw.section.pcd@gmail.com
mailto:dwd.pcd@gmail.com


ปิดการประชุม
โดย นางสาวพรพมิล เจรญิสง่

ผูอ้ านวยการกองจดัการคุณภาพน ้า 
กรมควบคุมมลพษิ



ขอขอบพระคณุผูเ้ขา้ร่วมทกุท่าน
Thank you very much!


