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Extended Aeration Activated Sludge ของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปริ มาณการปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกที่เกิดขึ ้นจากระบบบําบัดนํ ้า
เสียรวมของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยทําการเปรี ยบเทียบ 2 ระบบ คือ Oxidation Pond และ Extended
Aeration Activated Sludge ด้ วยวิธีการคํานวณตามแนวทางของกลไกการพัฒนาที่สะอาด เทียบกับวิธีการ
คํานวณตามแนวทางของคาร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ ขององค์กร นอกจากนีย้ ังทําการศึกษาถึงศักยภาพในการเกิดก๊ าซ
ชีวภาพของนํ ้าเสียดังกล่าว เพื่อคํานวณปริ มาณก๊ าซเรื อนกระจกที่จะสามารถลดลงได้ เมื่อมีการประยุกต์ใช้ ระบบ
ก๊ าซชีวภาพด้ วย ผลการคํานวณแสดงให้ เห็นว่าระบบ Oxidation Pond ก่อให้ เกิดการปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก
มากกว่าระบบ Extended Aeration Activated Sludge ในส่วนของการเปรี ยบเทียบวิธีการคํานวณพบว่าวิธีการ
ตามแนวทางคาร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ขององค์กรซึง่ อ้ างอิงตาม IPCC (2006) guidelines ให้ ผลการคํานวณปริ มาณ
ก๊ าซเรื อนกระจกที่ สูงกว่าวิธี CDM เนื่ องจากครอบคลุมการคํานวณการปลดปล่อยก๊ าซไนตรั สออกไซด์ ซึ่งมี
ศักยภาพที่ทําให้ เกิดภาวะโลกร้ อนสูง สําหรั บผลการทดลองศักยภาพในการเกิดก๊ าซชีวภาพซึง่ ถูกทดสอบด้ วย
้
า ตัวอย่างนํ ้าเสียในบ่อเติมอากาศปลดปล่อยก๊ าซมีเทนมากที่สดุ ในขณะที่นํ ้า
Experimental set CH 4 นันพบว่
เสียเข้ าระบบบําบัดเกิดก๊ าซปริ มาณน้ อยที่สดุ เนื่องจากระยะเวลาในการย่อยสลายสารอินทรี ย์ในนํ ้าเสียสันกว่
้ า

ABSTRACT

This research has the purpose to evaluated the amount of greenhouse gases (GHGs)
emissions from wastewater of the university central wastewater treatment system at Mahidol
University, Salaya campus in year 2009-2012 by comparing two treatment systems that is Oxidation
Pond and Extended Aeration Activated Sludge system via using the equation from the guidelines of
the Clean Development Mechanism (CDM) compares with an approach of calculating the Carbon
Footprint for Organization (CPO). In addition, this research also studies the potential of biogas
Key Words: Greenhouse Gases, Wastewater, Biogas
E-mail address: second_to_none117@hotmail.com
1

สาขาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อม คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม
73170
1
Appropriate Technology for Resources and Environmental Development, Faculty of Environment and Resource Studies,
Nakhonpathom 73170
2
คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม 73170

324

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9
2

Faculty of Environment and Resource Studies, Nakhonpathom 73170

production in order to estimated the amount of GHGs can be reduced when applies biogas
technology. The result showed that Oxidation Pond causing in methane emission more than Extended
Aeration Activated Sludge system. Calculation results of GHGs emissions from wastewater using
CDM method lower than the IPCC (2006) guidelines because IPCC method include the calculation of
nitrous oxide emissions, which has a global warming potential (GWP) higher than CH 4 several times.
Furthermore, the results of the potential to produce biogas from wastewater which is tested with
Experimental set CH 4 demonstrated that wastewater from aeration pond cause the release maximum
of methane, while wastewater before entering to system have caused minimal emissions due to the
decomposition of organic substances occurs in short time.

คํานํา
ปั จจุบัน ปั ญ หาสภาวะโลกร้ อนและการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้ ทวี ความรุ นแรงและส่งผล
กระทบเป็ นวงกว้ างมากขึน้ ทั่วโลก ส่วนหนึ่งเป็ นผลสืบเนื่ องมาจากการปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก เช่น ก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ (CO 2 ) ก๊ าซมีเทน (CH 4 ) ก๊ าซไนตรัสออกไซด์ (N 2 O) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศมีด้วยกันหลากหลายด้ าน ทัง้ การเพิ่มขึน้ ของอุณหภูมิบรรยากาศของโลก ฝนไม่ตกต้ องตามฤดูกาล
ความแห้ งแล้ ง อุทกภัย สุขภาพอนามัย ความหลากหลายทางชีวภาพ เป็ นต้ น ประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ่งที่
ได้ รับผลกระทบ จึงควรมีสว่ นร่ วมช่วยบรรเทาปั ญหาสภาวะโลกร้ อน ด้ วยการลดการปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก
จากทุกภาคส่วน ระบบบําบัดนํ ้าเสียถูกระบุวา่ เป็ นหนึง่ ในแหล่งปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก (Sahely et al., 2006)
ซึง่ ทําให้ เกิดก๊ าซ CO 2 CH 4 และ N 2 O ขึ ้นในระหว่างกระบวนการบําบัด รวมถึงปลดปล่อย CO 2 ทางอ้ อมจากการ
ใช้ พลังงานในการเดินระบบ (Stenstromb and Cakira, 2005; Shahabadi et al., 2009; Haghighat et.al.,
2010) มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นสถาบันทางการศึกษาชันนํ
้ าของประเทศที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ มี
การเพิ่มขึ ้นของสิ่งปลูกสร้ างและปริ มาณนักศึกษาเป็ นจํานวนมาก ซึง่ ล้ วนก่อให้ เกิดการใช้ ทรัพยากรและผลิตของ
เสีย เช่ น นํ า้ เสี ย ในปริ มาณสูง จึงถื อ เป็ นอีกแหล่ง กํ าเนิ ด หนึ่ง ของก๊ าซเรื อนกระจกที่ จ ะถูกปลดปล่อยออกสู่
บรรยากาศ โดยก๊ าซที่สําคัญ คือ ก๊ าซมีเทนซึง่ เกิดจากกระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช่อากาศของสารอินทรี ย์ใน
นํา้ เสีย พบว่าในปั จจุบันมีค่าศักยภาพในการทําให้ เกิดโลกร้ อนมากกว่าก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ถึง 25 เท่า
(Fourth Assessment Report of IPCC, 2007)
ด้ วยเหตุนี ้ทางผู้วิจยั จึงมีแนวคิดศึกษาปริ มาณการปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกที่เกิดขึ ้นจากระบบบําบัด
นํ ้าเสียรวมของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยทําการเปรี ยบเทียบ 2 ระบบ คือระบบเดิมแบบ Oxidation Pond
และระบบใหม่แบบ Extended Aeration Activated Sludge โดยใช้ วิธีการคํานวณตามแนวทางของกลไกการ
พัฒนาที่สะอาด หรื อ CDM เปรี ยบเทียบกับวิธีการคํานวณตามแนวทางของคาร์ บอนฟุตพริ น้ ท์ ขององค์กร หรื อ
CPO นอกจากนี ้ยังทําการศึกษาถึงศักยภาพในการเกิดก๊ าซชีวภาพของนํ ้าเสียดังกล่าว เพื่อคํานวณปริ มาณก๊ าซ
เรื อนกระจกที่จะสามารถลดลงได้ เมื่อมีการประยุกต์ใช้ ระบบก๊ าซชีวภาพเป็ นเทคโนโลยีทางเลือกในการช่วยลด
ปริ มาณการปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก
325

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

อุปกรณ์ และวิธีการ
งานวิจยั นี ้เก็บรวบรวมข้ อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ข้ อมูลปริ มาณนํ ้าประปาที่ใช้ เพื่อคํานวณปริ มาณ
นํ ้าเสียที่เกิดขึ ้น ข้ อมูลแนวท่อรวบรวมนํ ้าเสียและรายละเอียดของระบบบําบัดนํ ้าเสียของมหาวิทยาลัยทัง้ 2 ระบบ
จํานวนนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ข้ อมูลค่าคุณภาพนํ ้าเสียที่เคยทําการตรวจวัดของปี พ.ศ.25522554 (ข้ อมูลจากกองกายภาพและสิ่งแวดล้ อม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา) สําหรับระบบใหม่แบบ Extended
Aeration Activated Sludge ยังดําเนินการก่อสร้ างไม่แล้ วเสร็ จ จึงใช้ ค่าออกแบบในการคํานวณ เพื่อคาดการณ์
ปริ มาณก๊ าซเรื อนกระจกที่อาจเกิดขึ ้น

Figure 1 The university central wastewater treatment systems of Mahidol University, Salaya
สําหรับวิธีการคํานวณปริ มาณการปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกที่ใช้ ในงานวิจยั มีดงั นี ้
1. การคํานวณปริมาณการปลดปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจกตามแนวทางกลไกการพัฒนาที่สะอาด
ใช้ วิธีการ AMS-III.H.: Methane recovery in wastewater treatment – version16 (UNFCCC, 2010) ใน
การคํานวณการปลดปล่อยก๊ าซมีเทนที่เกิดจากการบําบัดนํ ้าเสียและย่อยสลายสารอินทรี ย์ในนํ ้าเสียที่บําบัดแล้ ว
ปล่อยออกสูแ่ หล่งนํ ้าสาธารณะ ในกรณีฐาน (Baseline Emission) คือ ไม่มีดําเนินโครงการ CDM
2. การคํานวณปริมาณการปลดปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจกตามแนวทางคาร์ บอนฟุตพริน้ ท์ ขององค์ กร
อ้ างอิงตามสมการการคํานวณปริ มาณก๊ าซเรื อนกระจกที่เกิดจากกระบวนการบําบัดนํ ้าเสียของ 2006 IPCC
Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories ในส่วนของ Chapter 6: Waste Water Treatment
and Discharge (IPCC, 2006) ซึง่ ประกอบด้ วยการคํานวณปริ มาณการปลดปล่อยก๊ าซมีเทนจากนํ ้าเสียและการ
ปลดปล่อยก๊ าซไนตรัสออกไซด์จากนํ ้าเสียที่ถกู ปล่อยออกสูแ่ หล่งนํ ้าภายนอก
3. การทดสอบศักยภาพในการผลิตก๊ าซชีวภาพ
โดยการนําตัวอย่างนํ ้าเสีย 500 ml จากบริ เวณบ่อพักนํ ้าเสียก่อนเข้ าระบบบําบัด บ่อ 1 ซึ่งไม่มีการเติม
อากาศ และบ่อ 2 ซึง่ มีกงั หันเติมอากาศสองเครื่ องมาทําการทดลองซํ ้า 4 ครัง้ มาทดลองด้ วย Experimental set
CH 4 (ทิฆมั พร, 2553) ภายในห้ องปฏิบตั ิการคณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อ
ทดสอบปริ มาณการเกิดก๊ าซชีวภาพเบื ้องต้ น หลังจากนันจึ
้ งทดลองในระดับใหญ่ขึ ้นด้ วยชุดทดสอบการผลิตก๊ าซ
ชีวภาพโดยกระบวนการย่อยสลายแบบไม่ใช่อากาศ ซึง่ ใช้ ตวั อย่างนํ ้าเสีย 10 L หมักแบบระบบปิ ดไม่มีอากาศใน
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ถังพลาสติก ขนาด 12 L ดังแสดงในรู ปที่ 2 ปริ มาณก๊ าซชี วภาพที่ เกิ ด ขึน้ จะใช้ วิธี การแทนที่ นํ า้ (Water
Displacement Method) ที่อยู่ในขวดสีชาในไหลลงไปในบีกเกอร์ ที่มีสเกลวัดระดับ

Figure 2 Experimental set CH 4 and Laboratory scale experiments for biogas production by anaerobic
digestion process

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง

1. ผลการคํานวณปริ มาณก๊ าซเรื อนกระจกด้ วยวิธี AMS-III.H.: Methane recovery in wastewater
treatment – version16
ผลการคํานวณแสดงดังตารางที่ 1 จากผลดังกล่าวจะเห็นได้ ว่าในปี 2009 ปลดปล่อยก๊ าซมีเทนจากการ
บําบัดนํ ้าเสียในปริ มาณมากสุด รองลงมาคือ ปี 2010, 2012 และ 2011 ตามลําดับ ตัวแปรที่สําคัญในวิธีการนี ้ที่
ส่งผลต่อการปลดปล่อยก๊ าซมีเทน คือ ค่า COD ของนํ ้าเสียที่เข้ าระบบและประสิทธิภาพในการกําจัด COD ดัง
แสดงให้ เห็นในผลการคํานวณของปี 2009 ซึง่ มีค่ามากกว่าปี อื่นๆอย่างชัดเจน แม้ ว่าปริ มาณนํ ้าเสียที่เข้ าสู่ระบบ
จะไม่แตกต่างกัน
Table 1 Methane emission from Oxidation Pond system in year 2009-2012
COD inflow**
BE ww,treatment Per
Year Q ww * (m3)
ŋ COD, MCF*** B o,ww UF BL GWP
3
(tCO 2 e) head
(t/m )
2009 453806.4 0.0002592 0.8333 0.22 0.25 0.89 21 100.7619 0.0098
2010 459662.4 0.0001512 0.5714 0.22 0.25 0.89 21
40.8248 0.0039
2011 433594.4 0.0000792 0.0909 0.22 0.25 0.89 21
3.2091 0.0002
2012 342103.2**** 0.00009468 0.7693 0.22 0.25 0.89 21
25.6152 0.0023
Note: * Volume of wastewater treated calculated from 80 % of water used by 15 institutions that send wastewater to the university central
wastewater treatment system.
** Based on the IPCC guidelines (IPCC, 2001), the COD of municipal wastewaters is 2.4 times greater than the corresponding BOD.
*** Methane correction factor (MCF) used to calculate have obtained from expert judgment method, which appropriate for Thailand
(บัณฑิตวิทยาลัยร่ วมด้ านพลังงานและสิง่ แวดล้ อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี, 2553)
**** Quantity of wastewater in year 2012 calculated from January to September.

สําหรับปริ มาณก๊ าซมีเทนที่คาดว่าจะเกิดขึ ้นจากระบบ Extended Aeration Activated Sludge ถูกแสดงไว้
ในตารางที่ 2 ผลการประเมินที่ได้ จากการใช้ คา่ ออกแบบระบบมีคา่ สูงมาก เนื่องมาจากค่า COD เข้ าระบบและค่า
ประสิทธิภาพการกําจัด COD ที่ใช้ ถกู กําหนดให้ เป็ นค่าสูงสุดที่ระบบสามารถรองรับได้ อย่างไรก็ตามเมื่อใช้ ข้อมูล
ของปี 2012 ในการคํานวณ พบว่าการปลดปล่อยก๊ าซมีเทนที่จะเกิดขึน้ น้ อยกว่าเมื่อเทียบกับระบบบําบัดแบบ
Oxidation Pond
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Table 2 Predicted methane emission from Extended Aeration Activated Sludge
COD inflow
BE ww,treatment Per
Year Q ww (m3)
ŋ COD MCF B o,ww UF BL GWP
3
(t/m )
(tCO 2 e)
head
2012 342103.2 0.00009468 0.7693 0.1 0.25 0.89 21
11.6433 0.001
Design 1095000
0.0006 0.9595 0.1 0.25 0.89 21
294.5442 0.0272
Data
ผลการคํานวณการปลดปล่อยก๊ าซมีเทนที่เกิดขึ ้นจากการย่อยสลายสารอินทรี ย์คาร์ บอนในนํ ้าเสียซึง่ ได้ รับ
การบําบัดแล้ วปล่อยออกสูแ่ หล่งนํ ้าภายนอกมหาวิทยาลัยถูกแสดงไว้ ในตารางที่ 3 ผลการคํานวณที่ได้ เป็ นไป
ในทางตรงกันข้ ามกับปริ มาณการปลดปล่อยมีเทนจากการบําบัดนํ ้าเสีย โดยในปี 2011 ปลดปล่อยก๊ าซมีเทนมาก
ที่สดุ รองลงมาคือปี 2010, 2009 และ 2012 ตามลําดับ ตัวแปรที่มีความสําคัญที่สดุ คือ คือ ค่า COD ของนํ ้าเสีย
ซึง่ ได้ รับการบําบัดแล้ ว
Table 3 Methane emission from degradable organic carbon in treated wastewater discharged
Per
BE ww,discharge
Year
Q ww (m3) GWP B o,ww UF BL COD ww,discharge MCF
(tCO 2 e)
head
2009
453806.4 21 0.25 0.89 0.0000432
0.1
9.1601
0.0008
2010
459662.4 21 0.25 0.89 0.0000648
0.1
13.9175 0.0013
2011
433594.4 21 0.25 0.89 0.000072
0.1
14.5869 0.0013
2012
342103.2 21 0.25 0.89 0.00002184
0.1
3.491
0.0003
Design
Data

1095000

21

0.25

0.89 0.000024312

0.1

12.4389

0.0011

2. ผลการคํานวณปริ มาณก๊ าซเรื อนกระจกด้ วยวิธี IPCC (2006): Waste Water Treatment and
Discharge
ผลการคํานวณดังแสดงในตารางที่ 4 และ 5 ซึง่ ถูกพบว่าปริ มาณการปลดปล่อยก๊ าซมีเทนจากการบําบัดนํ ้า
เสียที่คํานวณด้ วยวิธีการ IPCC (2006) ของปี 2009 มีคา่ มากที่สดุ ตามมาด้ วยปี 2010, 2011 และ 2012
ตามลําดับ ผลการคํานวณในแต่ละปี มีแนวโน้ มลดลงอย่างต่อเนื่อง ตัวแปรหลักซึง่ ส่งผลกระทบต่อผลการคํานวณ
ด้ วยวิธีนี ้ คือ ค่า BOD และจํานวนประชากร
Table 4 Total methane emission from Oxidation Pond system in year 2009-2012
BOD 5
TOW
CH 4 Emission Per head
Year Population
B o,ww MCF j EF j
(g/per/d) (kgBOD/yr)
(tCO 2 e)
(tCO 2 e)
2009 10212 13.1489 49011.0912 0.6 0.22 0.13
123.5079
0.012
2010 10461
7.5842 28958.7312 0.6 0.22 0.13
72.976
0.0069
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2011 10838
3.617 14308.6152 0.6 0.22 0.13
36.0577
2012 10800
3.4236 13495.9712 0.6 0.22 0.13
34.0098
Table 5 Predicted methane emission from Extended Aeration Activated Sludge
BOD 5
TOW
CH 4 Emission
Year Population
B o,ww MCF j EF j
(g/per/d) (kgBOD/yr)
(tCO 2 e)
2012
10800
3.4236 13495.9712 0.6 0.1 0.1
17.0049
Design
Data
10800 69.4444 273750
0.6 0.1 0.1
344.925

0.0033
0.0031
Per head
(tCO 2 e)
0.0015
0.0319

สําหรั บการปลดปล่อยก๊ าซไนตรั สออกไซด์จากนํ ้าเสียที่ออกจากระบบบําบัดถูกแสดงไว้ ในตารางที่ 6 ผล
การศึกษาแสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนว่าจํานวนประชากร เป็ นปั จจัยหลักที่ส่งผลต่อการปลดปล่อยไนตรัสออกไซด์
จากนํ ้าเสีย โดยปริ มาณการปลดปล่อยไนตรัสออกไซด์จะสูงขึ ้นเมื่อจํานวนประชากรเพิ่มขึ ้น
Table 6 Nitrous oxide emissions from wastewater effluent in year 2009-2012
F
F
Protein
N 2 O Emission Per head
Year Population
F NPR NON- IND- EF EFFLUENT
(kg/per/yr)
(tCO 2 e)
(tCO 2 e)
CON
COM
2009 10212
21.106 0.16 1.1 1.25
0.01
230.9913
0.0226
2010 10461
21.106 0.16 1.1 1.25
0.01
236.6236
0.0226
2011 10838
21.106 0.16 1.1 1.25
0.01
245.1512
0.0226
2012 10800
21.106 0.16 1.1 1.25
0.01
244.2916
0.0226
3. การทดสอบศักยภาพในการผลิตก๊ าซชีวภาพ
ปริ มาณก๊ าซมีเทนที่เกิดขึน้ จากการทดลองด้ วย Experimental set CH 4 โดยใช้ ตวั อย่างนํา้ เสีย 500
มิลลิลิตร จากบริ เวณบ่อพักนํ ้าเสียก่อนเข้ าระบบบําบัด บ่อ 1 ซึง่ ไม่มีการเติมอากาศ และบ่อ 2 ซึง่ มีกงั หันเติม
อากาศสองเครื่ อง ทําการทดลองซํ ้า 4 ครัง้ แสดงดังตารางที่ 9
Table 7 Gas generated in the test with Experimental set CH 4
Volume of Gas Generated
(m3/m3 wastewater)
Wastewater Sample Collecting Point
1st
2nd
3rd
4th
Mean
Before entering to the wastewater treatment system 0.24 0.4 0.14 0.22
0.25
First treatment pond (Without aeration)
0.26 0.15 0.34 0.41
0.29
Second treatment pond (With aeration)
0.28 0.56 0.32 0.32
0.37
จากผลการทดลองพบว่า นํา้ เสียจากบ่อ 2 มีปริ มาณการปล่อยก๊ าซมีเทนสูงสุด เนื่องมาจากกังหันเติม
อากาศทําให้ ก๊าซมีเทนที่ละลายอยู่ในนํ ้าปลดปล่อยสู่บรรยากาศ ในขณะที่นํา้ เสียก่อนเข้ าระบบมีปริ มาณก๊ าซ
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มีเทนเกิดขึน้ น้ อยที่สดุ เนื่องจากเวลาในการย่อยสลายของสารอินทรี ย์ในนํ ้าเสียน้ อยกว่า การย่อยสลายเกิดขึน้
น้ อย จึงเกิดก๊ าซมีเทน ซึง่ เป็ นก๊ าซที่ได้ จากการหมักย่อยอินทรี ย์สารน้ อยกว่า

สรุ ป
ปริ มาณการปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกทังหมดที
้
่คํานวณด้ วยวิธีการ CDM ถูกแสดงไว้ ในตารางที่ 8 ผลการ
คํานวณนี ค้ ิดเฉพาะในส่วนของการบําบัดนํ า้ เสียและการย่อยสลายของสารอินทรี ย์ในนํ า้ เสียซึ่งถูกบํ าบัดแล้ ว
ปล่อยออกสู่คลองภายนอก ไม่ได้ คํานวณก๊ าซเรื อนกระจกที่เกิดขึน้ จากการใช้ พลังงานไฟฟ้าในการเดินระบบ
บําบัดและการจัดการกับกากตะกอน เนื่องจากข้ อมูลไม่เพียงพอ ผลการคํานวณนีจ้ ึงไม่ครอบคลุมตลอดทังวั
้ ฏ
จักรชีวิตของการบําบัดนํ ้าเสีย ถ้ าหากต้ องการใช้ วิธีการนี ้ในการคํานวณการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกจากนํ ้าเสียใน
การศึกษาภายหน้ าควรทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องให้ ครบถ้ วน
ผลการศึกษาในตารางแสดงให้ เห็นว่าปริ มาณก๊ าซเรื อนกระจกตังแต่
้ ปี 2009 ถึง 2011 มีค่าลดลงอย่าง
ต่อเนื่องอย่างเห็นได้ ชัด ในขณะที่ปี 2012 ค่ากลับเพิ่มขึน้ มาอีกครัง้ อันเป็ นผลมาจากค่าประสิทธิ ภาพในการ
กําจัด COD ที่สงู ขึ ้น
Table 8 Total GHGs emissions calculated using CDM method
Year

BE ww,treatment (tCO 2 eq)

BE ww,discharge (tCO 2 eq)

Sum GHGs Emission (tCO 2eq)

2009
2010
2011
2012

100.7619
40.8248
3.2091
25.6152

9.1601
13.9175
14.5869
3.491

109.922
54.7423
17.796
29.1062

สําหรับปริ มาณรวมทังหมดของการปลดปล่
้
อยก๊ าซเรื อนกระจกที่คํานวณด้ วยวิธีการ IPCC (2006) ถูกแสดง
ไว้ ในตารางที่ 9 ผลที่ได้ เกิดจากการการปลดปล่อยก๊ าซมีเทนรวมกับไนตรัสออกไซด์ ก๊ าซมีเทนมีปริ มาณลดลง
เนื่องจากค่า BOD ของนํา้ เสียที่เข้ าสู่ระบบลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ปริ มาณไนตรั สออกไซด์เพิ่มขึน้ เมื่อ
จํานวนนักศึกษาและบุคลากรเพิ่มมากขึ ้น แม้ ว่าวิธีการนี ้จะรวมการปล่อยก๊ าซไนตรัสออกไซด์ แต่ก็ไม่ครอบคลุม
การปล่อ ยก๊ าซเรื อนกระจกจากการบํ าบัดนํ า้ เสีย ตลอดวงจรชี วิต เนื่ องมาจากไม่มี ก ารคํ านวณปริ มาณการ
ปลดปล่อยจากการใช้ พลังงานและกําจัดกากตะกอน
Table 9 The total of GHGs generated by wastewater management, which is calculated by the method
of IPCC (2006)
Year

CH 4 Emission (tCO 2 eq)

N 2 O Emission (tCO 2 eq)

Sum GHGs Emission (tCO 2eq)

2009
2010
2011
2012

123.5079
72.976
36.0577
34.0098

230.9913
236.6236
245.1512
244.2916

354.4992
309.5996
281.2089
278.3014
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• ผลการคํานวณการปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกจากนํ ้าเสียด้ วยวิธีการ CDM มีค่าน้ อยกว่าผลที่ได้ จาก
การคํานวณด้ วยวิธี IPCC (2006) ที่มีการรวมปริ มาณการปลดปล่อยก๊ าซไนตรัสออกไซด์ ซึง่ มีค่าศักยภาพในการ
ทําให้ เกิดภาวะโลกร้ อนสูงกว่ามีเทนหลายเท่า ผลการศึกษาที่ได้ จึงครอบคลุมและมีความเหมาะสมสําหรั บใช้
คํานวณปริ มาณก๊ าซเรื อนกระจกที่เกิดขึ ้นจากนํ ้าเสียของมหาวิทยาลัยมากกว่าวิธี CDM
• เมื่อมหาวิทยาลัยเริ่ มใช้ งานระบบบําบัดนํ ้าเสียใหม่ แบบ Extended Aeration Activated Sludge จะ
ก่อให้ เกิดก๊ าซเรื อนกระจกในปริ มาณที่ลดลง เนื่องมาจากค่า Methane correction factor (MCF) ของระบบน้ อย
กว่าค่าของระบบ Oxidation pond สําหรับระบบ Oxidation pond นัน้ สามารถลดปริ มาณการปลดปล่อยก๊ าซ
เรื อนกระจกได้ ด้วยการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพในการผลิตก๊ าซมีเทนเพื่อใช้ เป็ นพลังงานทางเลือก
• ใน Fourth Assessment Report of IPCC (2007) ระบุคา่ ศักยภาพในการทําให้ เกิดภาวะโลกร้ อนของ
มีเทนและไนตรัสออกไซด์ เท่ากับ 25 และ 298 ซึง่ ไม่ตรงกับค่าที่ใช้ ในการคํานวณตามสูตรที่อ้างอิงในการศึกษานี ้
ซึง่ ใช้ ค่า 21 และ 310 ตามลําดับ ดังนัน้ การคํานวณก๊ าซเรื อนกระจกจากนํา้ เสียในการศึกษาในอนาคต ควร
เลือกใช้ คา่ GWP ที่เป็ นปั จจุบนั ตามที่ IPCC กําหนดไว้
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