ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่ อง การอนุรักษ์ ทรัพยากรน ้า การประหยัดน ้า และการจัดการน ้าเสียในหมูบ่ ้ าน

การใช้น้าในปัจจุบันเรามีความต้องการใช้น้า
มากขึนเนื่องจากการเพิ่มปริมาณของประชากรการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและอุตสาหกรรม จึงท้าให้ประสบ
ปัญหาเกี่ยวกับนา้ ในหลายๆ ด้าน ดังนี
1. ปัญหาการขาดแคลนนา้ ประเทศไทยมีฝนตก
ชุกในบางปี และในบางปีฝนตกน้อยมาก เกิดภาวะฝนทิง
ช่วงและฝนตกไม่สม่า้ เสมอตลอดทังปี บางฤดูก็ประสบ
ปัญหาการขาดแคลนน้า
2. ปัญหานา้ ท่วม เป็นภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึน
บ่อยครังในประเทศไทยน้ามาซึ่งความเสียหายให้แก่ชีวิต
และทรัพย์สินเป็นอย่างมากมีสาเหตุการเกิดจาก
-สาเหตุจากธรรมชาติ ฝนตกหนักติดต่อกันเป็น
ระยะเวลานาน การไหลของน้าลงสู่ทะเลมหาสมุทรเป็นไป
อย่างช้าๆ ส่วนหนึง่ การจากการกีดขวางทางน้า
-สาเหตุจากการกระท้าของมนุษย์ เช่น การตัดไม้
ท้าลายป่า การขยายตัวของพืนที่เมืองเพิ่มมากขึน
3. ปัญหามลภาวะทางนา้ มลภาวะทางนา้ หรือน้า
เสีย หมายถึง น้าที่เสื่อมคุณภาพหรือน้าที่มีคุณสมบัติ
เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีสงิ่ แปลกปลอมที่ไม่พึงประสงค์
ปนเปื้อนอยู่ในนา้ เป็นแหล่งที่มาของนา้ เสีย

เราจึงต้องช่วยกันประหยัดน้า และเรา
ต้องช่วยกันรักษาทรัพยากรน้ากันนะคะ

วิธีง่ายๆ ในการประหยัดน้า
1. เช็คท่อน้าและก๊อกน้า รู้ไหมคะว่าน้าหยดเล็ก ๆ จาก
ท่อน้าหรือก๊อกน้าที่ติดตังไม่แน่นนัน ถ้าปล่อยทิงไว้โดยไม่
ซ่อมแซมในแต่ละวันนันจะสูญเสียน้าไปประมาณ 75 ลิตร
และถ้าท่อน้ามีขนาดใหญ่จะเสียน้าไปโดยเปล่าประโยชน์ถึง
387 ลิตร คิดดูสิคะว่ามันมากมายแค่ไหน
2. ไม่ทิงขยะลงชักโครก การทิงขยะลงชักโครก
นอกจากจะเป็นสาเหตุที่ท้าให้ชักโครกตันแล้วยังเป็นการ
สินเปลืองน้าอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นผ้าอนามัย กระดาษช้าระ
หรือก้นบุหรี่ที่ถูกท้งลงไป จะต้องใช้น้าปริมาณมากทีเดียวใน
การช้าระล้างไม่ให้เหลือซาก
3. ตรวจเช็คถังเก็บน้าชักโครกเสมอ หากถังเก็บน้าชัก
โครกรั่วจะท้าให้มีน้าไหลลงชักโครกอยู่ตลอดเวลา ฉะนัน
แล้วควรหมั่นตรวจเช็คเป็นประจ้า โดยการใส่สีผสมอาหาร
ลงไปในถังเก็บน้าชักโครกแล้วกดน้าทิง และหลังจากกดน้า
ไปแล้วประมาณ 30 วินาทียังมีน้าไหลออกมา แสดงว่าถัง
เก็บน้าชักโครกช้ารุด ต้องรีบซ่อมแซมโดยด่วน นอกจากนี
หากน้าภาชนะ เช่น ถุงหรือขวดน้าบรรจุน้าน้าไปใส่ไว้ในโถ
น้าของถังชักโครกก็จะช่วยประหยัดน้าไปอีกทางหนึ่ง
เช่นกัน
4. ปิดน้าระหว่างแปรงฟัน หลายๆ คนมักจะเผลอเปิด
น้าขณะแปรงฟัน เพราะคิดว่าคงจะไม่สินเปลืองอะไร
มากมาย โดยที่ไม่รู้เลยว่าการท้าเช่นนีท้าให้เสียน้าไปถึง 2030 ลิตรต่อครัง เลยทีเดียว แต่ถ้าหากเราปิดน้าระหว่าง
แปรงฟันหรือเปลี่ยนมาใช้แก้วรองน้าส้าหรับบ้วนปากหรือ
แปรงฟันแล้วละก็ ใช้น้าเพียง 0.5-1 ลิตร เท่านันเอง

5. ปิดน้าระหว่างถูสบู่ จะเปิดน้าทิงไปท้าไมหากใน
ระหว่างที่สระผมหรือถูสบู่ไม่จ้าเป็นต้องใช้น้าอยู่แล้ว ฉะนัน
จึงควรปิดน้าให้สนิทเสียก่อน แล้วค่อยเปิดน้าอีกครัง
หลังจากช้าระร่างกายด้วยสบู่เสร็จ
6. ซักผ้าครังละมาก ๆ การซักผ้าครังละน้อยชินจะท้า
ให้สินเปลืองน้ามากเพราะต้องทยอยซักเรื่อย ๆ ซึ่งเมื่อน้า
ปริมาณน้าซักผ้ามาคิดรวมกันแล้วจะมากกว่าการซักครัง
เดียวรวมกันหลายเท่า ฉะนันแล้วควรเก็บไว้ซักพร้อมกัน
อาจจะซักผ้าแค่ 1 หรือ 2 ครังต่อสัปดาห์
7. อาบน้าให้เร็วขึน เพราะในการอาบน้าแค่ 4 นาที
เท่ากับการใช้น้าไป 75–150 ลิตร ซึ่งถ้าอาบนานกว่านี
ปริมาณของน้าที่ต้องใช้ก็จะเพิ่มขึนตามไปด้วย ฉะนันแล้ว
ควรอาบน้าให้เร็วขึนอีกนิด ใช้เวลาให้น้อยลง เพื่อช่วยกัน
ประหยัดทรัพยากรน้าไว้ใช้ในภายภาคหน้า
8. เปลี่ยนวิธีล้างจาน หลาย ๆ คนอาจจะชินกับการ
เปิดน้าไหลผ่านเพื่อล้างฟองสบู่ แต่กว่าจานจะสะอาดก็ต้อง
เสียน้าไปมากเหมือนกัน เลยอยากแนะน้าให้ใช้กระดาษเช็ด
คราบสกปรกออกก่อน จากนันรองน้าใส่กะละมังหรือซิงค์
เอาไว้แล้วค่อยน้าจานมาล้าง ซึ่งวิธีนีท้าให้จานสะอาด
มากกว่า แถมยังใช้น้าในการล้างจานน้อยกว่าด้วย
9. ไม่เปิดน้าไหลผ่านผักและผลไม้ เช่นเดียวกับการ
ล้างจาน การเปิดน้าให้ไหลผ่านผักและผลไม้ต้องใช้น้าเยอะ
และอาจจะล้างผักผลไม้ได้ไม่สะอาด ฉะนันจึงแนะน้าให้ล้าง
โดยการเปิดน้าใส่ซิงค์หรือกะละมังแล้วน้าผักกับผลไม้แช่ลง
ไปดีกว่า

1.กระบวนการทางเคมี (Chemical process) เป็นวิธีการบ้าบัดน้าเสียโดยการแยกสารต่างๆ หรือสิ่งปนเปื้อนในน้าเสียที่บ้าบัด ด้วยการเติมสารเคมี
ต่าง ๆ ลงไปเพื่อให้เข้าไปท้าปฏิกิริยา ซึ่งจะมีประโยชน์ในการแยกสาร แต่วิธีนีมีข้อเสียคือ เมื่อเติมสารเคมีลงในน้าเสียแล้ว ท้าให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและวิธีนีจะมีคา่ ใช้จ่ายส้าหรับสารเคมีค่อนข้างสูง ดังนันกระบวนการทางเคมีจะเลือกใช้ก็ต่อเมื่อน้าเสียไม่สามารถบ้าบัดได้ด้วยกระบวนการทาง
กายภาพหรือชีวภาพ
2. กระบวนการทางชีววิทยา (Biological Process) เป็นการอาศัยหลักการใช้จุลินทรีย์ต่าง ๆ มาท้าการย่อยสลายเปลี่ยนอินทรีย์สารไปเป็นก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และแอมโมเนีย เป็นการบ้าบัดน้าเสียที่ดีที่สุดในแง่ของการลดปริมาณสารอินทรีย์ในแหล่งน้า แบคทีเรียที่เลือกใช้ในการย่อยสลาย
สารอินทรีย์แยกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ แบคทีเรีย
ที่ต้องใช้ออกซิเจน (aerobic bacteria) ส่วนกลุ่มที่ 2 เป็นพวกไม่ใช้ออกซิเจน (anaerobic bacteria)
3. กระบวนการทางกายภาพ (physical process) เป็นการบ้าบัดน้าเสียอย่างง่ายซึ่งจะแยกของแข็งที่ไม่ละลายน้าออก วิธีนีจะแยกตะกอนได้
ประมาณ 50-65% ส่วนเรื่องการแยกความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (BOD5) ประมาณ 20-30% เท่านัน วิธีการต่าง ๆ
4. กระบวนการทางกายภาพ-เคมี (physical-chemical process)เป็นกระบวนการที่ต้องมีอุปกรณ์ช่วยมากกว่ากระบวนการที่กล่าวมา ซึ่ง
กระบวนการนีจะใช้
ในขันตอนสุดท้ายในการบ้าบัดน้าเสีย ที่ผ่านกระบวนในขันตอนอื่นแล้ว เช่นกระบวนการดังต่อไปนี
1.การดูดซับด้วยถ่าน (carbon adsorption) วิธีการนีใช้ผงถ่านหรือคาร์บอนเป็นตัวดูดซับสารเจือปนที่ละลายอยู่ในน้าทิง
2.การแลกเปลี่ยนประจุ วิธีการนีอาศัยหลักการแลกเปลี่ยนประจุระหว่างสารปนเปื้อนในน้าเสีย
กับตัวกลางที่บรรจุซึ่งมีทังประจุบวกและประจุลบ โดยจะมีการล้าเลียงน้าภายใน

ด้ายความปรารถนาดี จาก อบต.ท่าตูม

วิกฤตการณ์การขาดแคลนน้าจากสาเหตุต่างๆ
เช่น ความต้องการน้าใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ความ
ต้องการน้าใช้ในกิจกรรมต่างๆ มีปริมาณเพิ่มสูงขึน ความ
สมดุลของทรัพยากรน้าระหว่างฤดูแล้งและฤดูฝนไม่สมดุล
รวมถึงการใช้น้าในกิจกรรมต่างๆ ที่ขาดแผนการใช้ที่รัดกุม
และเหมาะสมรวมทังขาดองค์กรระดับชาติที่จะเข้ามา
บริหารจัดการแหล่งน้า ตลอดจนแหล่งน้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน
มีสภาพเสื่อมโทรม เน่าเสีย คุณภาพไม่เหมาะสมไม่
สามารถน้ามาใช้ได้ จากปัญหาที่กล่าวมานี เกิดจากสาเหตุ
หลายประการ เช่น
1. สภาพแหล่งต้นน้าล้าธารถูกท้าลาย การบุกรุก
ท้าลายแหล่งน้า ส่งผลให้ พืนที่ต้นน้าล้าธารอันเป็น
แหล่งก้าเนิดน้า ไม่สามารถดูดซับหรือชะลอน้าไว้ในดิน
เมื่อเกิดฝนตกหนักจึงท้าให้มีน้าไหลบ่าลงมาท่วมพืนที่
ตอนล่างอย่างรวดเร็วและรุนแรง
2. สภาพน้าท่า เนื่องจากปริมาณน้าฝนที่ตกชุก
ในทุกๆ ภาคของประเทศมีปริมาณน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ย
โดยเฉพาะในภาคเหนือ ภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มลดลง
3. การใช้น้าและความต้องการน้าเพิ่มขึนในทุกลุ่ม
น้า กิจกรรมต่างๆ ทังทาง อุตสาหกรรม เกษตรกรรม
อุปโภคและบริโภค การท่องเที่ยว ตลอดจนการพัฒนาด้าน
สังคมและวัฒนธรรมล้วนเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความ
ต้องการใช้น้าเพิ่มมากขึน
4. การบุกรุกท้าลายพืนที่ชุ่มน้าต่างๆ การ
ขยายตัวของบ้านจัดสรรโรงงาน อุตสาหกรรม การ
พัฒนาการคมนาคมขนส่ง โดยขาดการวางแผนก่อให้เกิด
การบุกรุกท้าลายพืนที่ชุ่มน้าหรืออาจท้าให้มีการปนเปื้อน
ของสารพิษลงสู่แหล่งน้า

การอนุรักษ์ ทรั พยากรแหล่ งนา้
1. ให้มีการศึกษาวางแผนการจัดการแหล่งน้า
ขนาดใหญ่ เช่น โครงการผันน้า โครงการเขื่อนเก็บกักน้า
ใต้ดิน เพื่อเป็นการรองรับการใช้น้าระยะยาว ซึ่งการ
วางแผนต้องด้าเนินการอย่างรอบคอบ โดยค้านึงถึง
ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึน ทังทางด้านสังคมและ
สภาพแวดล้อมต้องมีการก้าหนดนโยบายและแผนการ
แก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึนอย่างเป็นรูปธรรม
2. ก้าหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ
พัฒนาแหล่งน้าทังขนาดเล็ก กลางและใหญ่ โดยให้มีการ
ปฏิบัติตามมาตรการทีก่ ้าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อ
ประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรน้าในระยะยาว รวมถึงการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้และดูแลรักษาป่าไม้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณ แหล่งน้าและต้นน้าล้าธาร
รวมถึงการควบคุมอย่างเข้มงวดและการมีบทลงโทษอย่าง
รุนแรงต่อการตัดไม้ท้าลายป่าต้นน้าล้าธาร
4. ให้ความส้าคัญในการปรับปรุงแหล่งน้าขนาด
เล็ก รวมถึงการระมัดมะวังมิให้ น้าพืนที่ชลประทาน แหล่ง
น้าธรรมชาติ ระบบชลประทานมาใช้เพื่อประโยชน์อื่น
5. เสริมสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
แหล่งน้า การใช้น้าอย่างประหยัดเพื่อให้มีวินัยในการใช้น้า
อย่างถูกต้อง รวมทังการอนุรักษ์น้าอย่างถูกวิธี ในช่วงฤดู
แล้ง เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการใช้น้าอย่างประหยัด
และรู้คุณค่าของทรัพยากรน้า
สถานการณ์ทรัพยากรแหล่งน้า

ปัจจุบันเราน้าน้ามาใช้มากขึนเนื่องจากการเพิ่ม
ปริมาณของประชากรการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และอุตสาหกรรม จึงท้าให้ประสบปัญหาเกี่ยวกับน้าใน
หลายๆด้าน ดังนี
1. การขาดแคลนน้า ประเทศไทยมีฝนตกชุก
แต่ในบางปีฝนตกน้อยเกินไป เกิดภาวะฝนทิงช่วงและฝน
ตกไม่สม่้าเสมอตลอดทังปี บางฤดูก็ประสบปัญหาการขาด
แคลนน้า
2. น้าท่วม เป็นภัยทางธรรมชาติที่เกิดขึน
บ่อยครังในประเทศไทยน้ามาซึ่งความเสียหายให้แก่ชีวิต
และทรัพย์สินเป็นอย่างมากมีสาเหตุการเกิดได้หลายๆ
กรณีคือ
-สาเหตุจากธรรมชาติ ฝนตกหนักติดต่อกันเป็นระยะ
เวลานาน อัตราการไหลของน้าลง สู่ทะเลมหาสมุทร
เป็นไปอย่างช้า ๆ
-สาเหตุจากการกระท้าของมนุษย์ เช่น การตัดไม้
ท้าลายป่า การขยายตัวของพืนที่เมือง
3. มลภาวะทางน้า มลภาวะทางน้าหรือน้าเสีย
หมายถึง น้าที่เสื่อมคุณภาพหรือน้าที่มีคุณสมบัติ
เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีสิ่งแปลกปลอมที่ไม่พึงประสงค์
ปนเปื้อนอยู่ในน้า เป็นแหล่งที่มาของน้าเสีย
แบ่งได้ดี

1.กระบวนการทางเคมี (Chemical process)
เป็นวิธีการบ้าบัดน้าเสียโดยการแยกสารต่างๆ หรือสิ่ง
ปนเปื้อนในน้าเสียที่บ้าบัด ด้วยการเติมสารเคมีต่าง ๆ ลง
ไปเพื่อให้เข้าไปท้าปฏิกิริยา ซึ่งจะมีประโยชน์ในการแยก
สาร แต่วิธีนีมีข้อเสียคือ เมื่อเติมสารเคมีลงในน้าเสียแล้ว
ท้าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิธีนีจะมีค่าใช้จ่าย
ส้าหรับสารเคมีค่อนข้างสูง ดังนันกระบวนการทางเคมีจะ
เลือกใช้ก็ต่อเมื่อน้าเสียไม่สามารถบ้าบัดได้ด้วย
กระบวนการทางกายภาพหรือชีวภาพ
2. กระบวนการทางชีววิทยา (Biological
Process) เป็นการอาศัยหลักการใช้จุลินทรีย์ต่าง ๆ มาท้า
การย่อยสลายเปลี่ยนอินทรีย์สารไปเป็นก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และแอมโมเนีย เป็นการบ้าบัดน้าเสีย
ที่ดีที่สุดในแง่ของการลดปริมาณสารอินทรีย์ในแหล่ง
น้า แบคทีเรียที่เลือกใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์แยก
ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ แบคทีเรีย
ที่ต้องใช้ออกซิเจน (aerobic bacteria) ส่วนกลุ่มที่ 2
เป็นพวกไม่ใช้ออกซิเจน (anaerobic bacteria)
3. กระบวนการทางกายภาพ (physical
process) เป็นการบ้าบัดน้าเสียอย่างง่ายซึ่งจะแยก
ของแข็งที่ไม่ละลายน้าออก วิธีนีจะแยกตะกอนได้
ประมาณ 50-65% ส่วนเรื่องการแยกความสกปรกในรูป
ของสารอินทรีย์ (BOD5) ประมาณ 20-30%
เท่านัน วิธีการต่าง ๆ

4. กระบวนการทางกายภาพ-เคมี (physicalchemical process)เป็นกระบวนการที่ต้องมีอุปกรณ์ช่วย
มากกว่ากระบวนการที่กล่าวมา ซึ่งกระบวนการนีจะใช้
ในขันตอนสุดท้ายในการบ้าบัดน้าเสีย ที่ผ่านกระบวนใน
ขันตอนอื่นแล้ว เช่นกระบวนการดังต่อไปนี
1.การดูดซับด้วยถ่าน (carbon adsorption) วิธีการ
นีใช้ผงถ่านหรือคาร์บอนเป็นตัวดูดซับสารเจือปนที่ละลาย
อยู่ในน้าทิง
2.การแลกเปลี่ยนประจุ วิธีการนีอาศัยหลักการ
แลกเปลี่ยนประจุระหว่างสารปนเปื้อนในน้าเสีย
กับตัวกลางที่บรรจุซึ่งมีทังประจุบวกและประจุลบ โดยจะ
มีการล้าเลียงน้าภายใน

โดย
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