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การอนุรักษ์น้ําด้วยการใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า
1.การป้องกันและแก้ไขการรั่วไหล
การรั่วไหลและการสูญเสียเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนการจัดการน้ํา ทางด้านการใช้น้ําในครัวเรือน ธุรกิจและอุตสาหกรรม การ
สูญเสียรั่วไหลที่พบมากที่สุด ได้แก่ จุดจ่ายน้ําหรือหัวก๊อกจ่ายน้ํา บริเวณเส้นทางส่งน้ําที่ข้อต่อ ข้องอ ถังเก็บน้ําของสุขภัณฑ์
ในการตรวจสอบอาจทําได้หลายวิธี นับแต่การสังเกตรอยซึมของน้ํา กําลังของน้ําที่ลดลง เสียงน้ําที่หยดไหลริน
สาเหตุของการรั่วไหล อาจเกิดจากการติดตั้ง การเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพไม่เหมาะสม การเลือกใช้อุปกรณ์ที่ไม่สอดคล้อง
กับการใช้งาน การเสื่อมของอุปกรณ์ส่งและจ่ายน้าํ การเสื่อมของยางที่ป้องกันการรั่วซึม การปิดไม่สนิมจากการใช้งาน รวมทั้ง
การสูญเสีย จากการเปิดก๊อกน้ําในขณะที่น้ําไม่ไหลและปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้ปิด ฯลฯ
จากสาเหตุที่แตกต่างกันเองการรั่วไหลของน้ําข้างต้น การป้องกันมิให้มีการรั่วไหลของน้ําเลย จึงอาจเป็นเรื่องที่ทําได้ยาก
เนื่องจากปัจจัยหลายด้าน แต่การป้องกันให้มีการรั่วไหลน้อยที่สุดอาจทําได้โดยการจัดให้มีการตรวจสอบและบํารุงรักษาอย่าง
สม่ําเสมอ
2.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ําที่สิ้นเปลือง
การสูญเสียน้ํา นอกจากจะเกิดจากการสูญเสียรั่วไหลโดยไม่ตั้งใจแล้ว ยังเกิดขึ้นจากพฤติกรรมการใช้น้ําที่ไม่เหมาะสมหรือไม่มี
ประสิทธิภาพ โดยมีการใช้น้ําที่มากเกินความจําเป็นในการทํากิจกรรมต่างๆ พฤติกรรมการใช้น้ําเกิดจากความเข้าใจและความ
เชื่อที่ไม่ถูกต้อง เช่น เข้าใจว่าการสูญเสียในช่วงเวลาสั้นๆ จะไม่ทําให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือการไหลของน้ําในช่วงสั้นๆ จะ
เกิดการเสียหายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่น่าจะมีผลกระทบอะไรมากมาย เหตุผลที่ทําให้เกิดความเชื่อดังกล่าวคือ ค่าน้าํ ถูก หรือ
ผู้ใช้ไม่ได้เป็นผู้ชําระค่าน้ําเอง เช่น กรณีการใช้น้ําในหน่วยงาน สถานบริการ หรือในการผลิตของอุตสาหกรรม การขาดการ
เชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมการใช้น้ําที่มีการสูญเสีย กับผลเสียทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรและระบบนิเวศ ทําให้มีการใช้โดยไม่
ระวัง
พฤติกรรมการใช้น้ําที่มีการสูญเสียน้ํามาก ได้แก่
• การแปรงฟัน ที่ปล่อยให้มีการไหลของน้ําตลอดเวลา (27 ลิตร)
• การล้างหน้าที่เปิดน้ําอย่างต่อเนื่อง (18 ลิตร)
• การโกนหนวด โดยการเปิดน้ําไหลตลอดเวลา (18 ลิตร)
• การล้างจาน โดยปล่อยน้ําให้ไหลล้นอย่างต่อเนื่อง (90 ลิตร)
• การซักผ้า ที่ปล่อยให้มีการไหลของน้ําตลอดเวลา (180 ลิตร)
• การอาบน้ําจากหัวจ่ายน้ําที่เปิดทิ้งไว้ (90 ลิตร)
• การล้างรถจากปลายสายยางที่จ่ายน้ําโดยไม่ปิด (5 ลิตร)
• การรดน้ําสนามหญ้าด้วยลายยางปลายเปิด (5 ลิตร)
3.การเลือกใช้เทคโนโลยีประหยัดน้ํา
สาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําให้มีการใช้น้ําอย่างไม่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นพฤติกรรมการใช้น้ําที่
ยากต่อการแก้ไข คือ การใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม เช่น ใช้สายยางที่ไม่สามารถควบคุมการไหลของน้ําในการรดน้ําต้นไม้ ทํา
ให้ควบคุมการปิด-เปิดลําบาก หรือการใช้ก๊อกน้ําที่ไม่มี่อุปกรณ์เติมอากาศทําให้ต้องใช้น้ําในการล้างมือมากกว่าปกติ หรือการ
ใช้ก็อกน้ําหัวเกลียวที่ยากต่อการปิด-เปิด ฯลฯ ทําให้มีการใช้น้ําในปริมาณมาก ดังนั้น การใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า จําเป็นต้องให้
ความสําคัญกับการเลือกใช้เทคโนโลยี พร้อมๆ กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการลดการรั่วไหลของน้ํา
การอนุรักษ์น้ําด้วยการลดการปนเปื้อนของน้ํา
การใช้น้ําในภาวะการขาดแคลนน้ํา ผู้ใช้น้ํานอกจากจะต้องเพิ่มความระมัดระวัง ในการลดปริมาณการใช้น้ําด้วยการใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และยังต้องป้องกันมิให้น้ําใช้มีการปนเปื้อนโดยไม่จําเป็น โดยการลดและหลีกเหลี่ยงการใช้
น้ําเป็นที่รองรับสิ่งปฏิกูลทุกชนิดทั้งภายในและภายนอกพื้นที่การใช้น้ํา เพื่อเปิดโอกาสให้น้ําได้มีการฟื้นตัว และทําความ
สะอาดด้วยวิธีการทางธรรมชาติได้อย่างดีก่อนที่จะถูกผู้ใช้น้ํารายอื่นนําไปใช้อีก การลดการปนเปื้อนอาจจะทําได้อีกหลาย
ขั้นตอน ด้วยการจัดให้มีการแยกไขมันออกจากน้ํา การแยกตะกอนหรือสิ่งเจือปน การตกตะกอนเพื่อลดปริมาณสารแขวนลอย
การลดความเป็นกรดหรือด่าง เป็นต้น เพื่อให้น้ําที่ผ่านการใช้ประโยชน์มีการปนเปื้อนน้อยที่สุด ก่อนถูกส่งเข้าระบบบําบัดที่
เหมาะสมต่อไป

การอนุรักษ์ด้วยการบําบัดน้ําเสียในครัวเรือน
น้ําที่ผ่านการใช้ประโยชน์และมีการปนเปื้อน จะต้องมีการบําบัดให้สะอาดก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะ เพื่อมิให้ผู้ใช้น้ํา
รายอื่นต้องเดือดร้อนจากการใช้น้ําของผู้ใช้น้ําที่อยู่ต้นน้ํา ปัจจุบันมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการบําบัดน้ําเสียอย่าง
กว้างขวาง รวมทั้งมีการผลิตและจําหน่ายในราคาที่เหมาะสม
ถังดักไขมัน/ถังสําเร็จรูป
ปัจจุบัน การติดตั้งบ่อดักไขมันในอาคารบ้านพัก หอพัก ร้านอาคาร ภัตตาคาร และสถานประกอบการอื่น ๆ ได้รับความนิยม
เป็นอย่างมาก นอกจากจะสามารถลดการปนเปื้อนและช่วยลดปัญหามลพิษทางน้ํา ยัง เป็นการป้องกันการอุดตันของท่อ
ระบายน้ําอีกด้วย ในปัจจุบันถังดักไขมันสําเร็จรูปมีจําหน่ายตามร้านค้าวัสดุก่อสร้างทั่วไป โดย หลักการทํางานของถังดัก
ไขมันคือ แยกไขมันไม่ไห้ไหลปนไปกับน้ําทิ้ง ถังดักไขมันมักจะได้รับการออกแบบให้มีหน้าที่เป็นถังดักเศษอาหารในตัว โดยถัง
จะแบ่งได้เป็นสองส่วนซึ่งเชื่อมต่อกัน ส่วนแรกจะมีตะแกรงดักขยะ ซึ่งใช้ในการกรองเศษอาหารขนาดใหญ่ ตะแกรงนี้จะ
สามารถแยกออกมาได้ เพื่อเทเศษอาหารทิ้งและทําความสะอาดได้ง่าย น้ําที่ไหลผ่านตะแกรงก็จะลอดแผ่นกั้นเข้าสู่ส่วนที่สอง
ซึ่งจะทําหน้าที่ดักไขมัน ด้วยการขังน้ําเสียไว้สักระยะหนึ่งเพื่อเปิดโอกาสให้ไขมันและน้ํามันที่ปะปนอยู่กับน้ําลอยขึ้นมาบน
ผิวหน้า เมื่อสะสมจนมีปริมาณมากก็จะสามารถตักออกไปทิ้งได้ ส่วนน้ําที่ถูกแยกเอาไขมันออกแล้ว ก็จะไหลออกทางช่อง
ระบายน้ําออก ซึ่งจมอยู่ใต้ระดับไขมัน ถังดักไขมันแบบนี้สามารถลดปริมาณไขมันในน้ําเสียให้น้อยลงได้ถึง 5 เท่า
บําบัดด้วยพืชน้ํา
เป็นระบบบําบัดน้ําเสียด้วยวิธีธรรมชาติ โดยอาศัยพืชน้ํา จุลินทรีย์ และดินเป็นตัวบําบัด มีกลไก ในการบําบัดน้ําเสีย ส่วน
ใหญ่จะเกิดที่ชั้นดินส่วนพื้นบึง พืชน้ําเหล่านี้ดูดซับเอาธาตุอาหารและแร่ธาตุเหล่านี้ไปใช้ในการเจริญเติบโตของพืชน้ําเอง
เพราะฉะนั้น พืชน้ําแทบทุกชนิดจึงมีคุณสมบัติที่ดีในการบําบัด แต่พืชแต่ละชนิดมีความเหมาะสมไม่เท่าเทียมกันเนื่องจาก
คุณสมบัติในการดูดซับและการนําพืชนั้นไปใช้ประโยชน์หลังจากการบําบัดแล้ว (ที่นิยมส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม ธูปฤาษี จอก แหน
และ ผักตบชวา และพืชอื่นที่เก็บออกได้ง่ายเพราะถ้าไม่เก็บออกอาจทําให้น้ําเน่าเสียต่อไปเนื่องจากพืชน้ําเหล่านี้เน่าเสียได้) จะ
ใช้พืชพื้นเมืองที่มีอยู่แล้วในพื้นที่นั้น ๆ เพื่อช่วยบําบัดน้ําเสีย น้ําเสียที่ผ่านการบําบัดแล้วจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ําทิ้งที่อาจ
ซึมลงดินเพื่อเพิ่มน้ําในดิน หรือระบายลงสู่แหล่งน้ําใกล้เคียงได้ อีกทั้งในการดูแลรักษาระบบนี้ง่ายและเสียค่าใช้จ่ายน้อย ดังนั้น
ระบบบําบัดน้ําเสียด้วยพืชน้ํานี้ จึงเป็นที่นิยมและได้รับการพัฒนาอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน
การใช้น้ําในห้องน้ํา
สุขภัณฑ์
กดชักโครกสุขภัณฑ์รุ่นธรรมดา 1 ครั้งจะสิ้นเปลืองน้ําตั้งแต่ 15-22 ลิตร แล้วแต่ชนิดและรุ่นของชักโครก ในขณะที่
สุขภัณฑ์ชนิดที่ใช้น้ําราดจะใช้น้ําเพียง 2 ลิตรและสุขภัณฑ์รุนประหยัดน้ําจะใช้น้ําเพียง 4-6 ลิตรเท่านั้น อย่างไรก็ตามหากมี
การรั่วไหลของน้ําในถังพักน้ําของชักโครก จะทําให้สูญเสียน้ําปริมาณมาก (ใน 1 ปีสูญเสียประมาณ 100 ลบ.มต่อครัวเรือน)
ดังนั้นผู้ใช้จึงควร
1. หลีกเลี่ยงการใช้สุขภัณฑ์เป็นที่ทิ้งขยะหรือของเสีย
2. กดชักโครกหลังจากการใช้แล้วเท่านั้น
3. ปริมาณน้ําที่ใช้ในการทําความสะอาดโถปัสสาวะจะน้อยกว่าการใช้น้ําในโถชักโครก 3 เท่า ดังนั้น ควรแยกโถปัสสาวะกับชัก
โครกเพื่อลดการใช้น้ํา
4. ใช้สุขภัณฑ์ชนิดน้ําราดจะปะหยัดน้ําได้มากกว่า
5. ใช้สุขภัณฑ์รุ่นประหยัดน้ําซึ่งจะสิ้นเปลืองน้ําเพียง 4-6 ลิตรต่อการกด 1 ครั้ง
อาบน้ํา
อาบน้ําด้วยฝักบัว 1 ครั้ง ใช้น้ําเฉลี่ย 20 ลิตรต่อคน แต่ถ้าอาบน้ําในอ่างจะใช้น้ําครัง้ ละ 110 ลิตร นอกจากนี้ ในรายที่อาบ
น้ําอุ่นการอาบน้ําในอ่างจะสิ้นเปลืองพลังงานมากกว่าการอาบด้วยฝักบัวเช่นเดียวกัน
การอาบน้ําอย่างรู้คุณค่าของน้ํา
1. ปิดฝักบัวหรือก๊อกน้ําทุกครั้งขณะที่ฟอกสบู่ ถูตัวหรือสระผม มิฉะนั้นแล้วจะสิ้นเปลืองน้ําประมาณ 90 ลิตรต่อการอาบน้ํา
1 ครั้ง
2. แต่ละนาทีของการอาบน้ําด้วยฝักบัวจะใช้น้ํา 9 ลิตร ดังนั้นควรใช้เวลาในการอาบน้ําให้สิ้นลงเพื่อช่วยประหยัดน้ํา
3. ใช้ภาชนะรองรับน้ําเย็นที่มักถูกเปิดทิ้ง 10-20 วินาที ก่อนที่น้ําจะอุ่น (กรณีใช้เครื่องทําน้ําร้อน)
4. การใช้ฝักบัวรุ่นประหยัดน้ําจะสามารถลดปริมาณการใช้น้ําในการอาบน้ําได้มากถึง ร้อยละ 50 และลดการใช้พลังงานลง

ด้วย
5. การติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการไหลของน้ํามิให้มากกว่า 5 ลิตรต่อนาที จะช่วยลดการใช้น้ําในการอาบน้ําด้วยฝักบัวได้มาก
ก๊อกน้ํา
1. ตรวจหารอยรั่วของก๊อกน้ําหรือฝักบัว และซ่อมทันที
2. แปรงฟันโดยใช้แก้วรองน้ําจะใช้น้ําเพียง 1 ลิตร เท่านั้น
3. โกนหนวดโดยเปิดน้ําเฉพาะตอนล้างและฟอกสบู่จะสิ้นเปลืองน้ําเพียง 1-2 ลิตร
4. น้ําที่หยดจากก๊อกน้ํา 2 หยดต่อ 1 วินาที รวมแล้วจะเท่ากับน้ํา 20 ลบ.ม. ใน 1 ปี
5. โดยเฉลี่ยก๊อกน้ําจะมีอัตราการไหล 9 ลิตรต่อนาที การเปิดก๊อกน้ําขณะที่ไม่มีการใช้น้ํา เช่น การ แปรงฟัน ฟอกสบู่ หรือ
ปล่อยให้น้ําล้นอ่างหรือถังน้ํา หมายถึงการสูญเสียน้ํา 9 ลิตรต่อนาที
6. การปิดก๊อกน้ําไม่สนิทหรือก๊อกน้ํามีข้อต่อหลวง จนมีน้ําหยดตลอดเวลา จะทําให้มีการสูญเสียน้ําถึง วันละ 60 ลิตร
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการใช้น้ําในครัว
1. การล้างผักโดยใช้ภาชนะรองน้ําจะใช้น้ําประมาณ 5-10 ลิตร ในขณะที่การล้างโดยเปิดให้ก๊อกน้ํา ไหลตลอดเวลา 5 นาที
จะสิ้นเปลืองน้ํา 45 ลิตร
2. การล้างจาน ถ้วยชาม ถ้าล้างโดยใช้ภาชนะรองน้ําจะใช้น้ํา 50 ลิตร แต่ถ้าล้างโดยเปิดก๊อกน้ําตลอด จะสิ้นเปลืองน้ําถึง
135 ลิตร
การซักผ้า
1. ซักผ้าด้วยเครื่องใช้น้ําเฉลี่ย 100 ลิตรต่อการซัก 1 ครั้ง
2. ซักผ้าปริมาณเท่ากันด้วยมือ (หรือใช้กะละมังรองน้ํา) จะใช้น้ําครึ่งหนึ่งของการซักด้วยเครื่อง
3. เครื่องซักผ้าแบบที่มีแกนหมุนแนวนอน (ส่วนใหญ่เป็นแบบฝาเปิดด้านหน้า) จะใช้น้ําในการซัก (95-113 ลิตร)น้อยกว่า
4. เครื่องซักผ้าแกนหมุนแนวตั้ง (ส่วนใหญ่เป็นแบบฝาเปิดด้านบน ใช้น้ํา132-208 ลิตร) บางรุ่นใช้น้ําเพียง 1ใน 3 ส่วนของ
เครื่องซักแบบแกนหมุนแนวตั้ง
เคล็ดลับการซักผ้าแบบประหยัดน้ํา
1. หลีกเลี่ยงการซักผ้าครั้งละน้อยๆ
2. แช่ผ้าพร้อมผลซักฝ้าก่อนทําการซักประมาณ 20-30นาที
3. ซักผ้าในปริมาณที่สอดคล้องกับขีดความสามารถของเครื่อง
4. ใช้เครื่องซักผ้าที่มีแกนหมุนแนวนอนแทนเครื่องที่มีแกนหมุนแนวตั้ง
5. เลือกเครื่องซักผ้าที่มีระบบการซักด้วยน้ําเย็น
6. ใช้น้ําจากการล้างพื้นผิวอาคาร รดน้ําต้นไม้หรือสนามหญ้าจะช่วยประหยัดน้ํา
การรดน้ําต้นไม้
1.การรดน้ําต้นไม้ด้วยกระป๋องฝักบัวจะประหยัดกว่าวิธีการใช้สายยาง เพราะสามารถควบคุมปริมาณน้ําที่ไหลได้โดยตรง
2.การรดน้ําตอนเที่ยงหรือบ่ายจะทําให้สุญเสียน้ําไปกับการระเหยถึง 50%
ข้อควรปฏิบัติในการรดน้ําต้นไม้
1. ลดพื้นที่ปลูกหญ้าแลปลูกพืชทลแล้งแทน
2. พรวนดินและเพิ่มสารอินทรีย์ในดินจะช่วยให้ดินสามารถเก็บกักน้ําได้ดีขึ้น
3. หาเศษไม้ กิ่งไม่หรือใบไม้มาคลุมโคนต้นไม้จะทําให้ลดอัตราการะเหยของน้ําในดิน
4. หลีกเลี่ยงการให้น้ําพืชในเวลากลางวันและบ่ายโดยเฉพาะช่วงฤดูร้อน
5. รองรับน้ําฝนในภาชะเพื่อรดน้ําต้นไม้
6. ใช้ท่อยางที่มีอุปกรณ์ควบคุมการปล่อยน้ํารดน้ําต้นไม้ จะช่วยลดการสูญเสียน้ําเมื่อเทียบกับการรดด้วยท่อยางโดยตรง
7. ใช้ชลประทานน้ําหยดแทนการใช้สปริงเกอร์ จะลดปริมาณน้ําได้ถึง 60%
8. จับเวลาการทํางานของสปริงเกอร์ ให้ได้ปริมาณน้ํา 3เซนติเมตร จะช่วยให้การให้น้ําแก่พืชมีประสิทธิภาพมากขึ้น
http://adeq.or.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%
b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0
%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83/

