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เราจะชว่ยกนัรกัษาแหลง่น า้ได้อยา่งไร 
 วิธีอนุรักษ์น ้ากับวิถีชีวิตคนไทยมีความผูกพันกับ
สายน ้ามาเนิ่นนาน โดยแม่น ้าเป็นทั งแหล่งอาหาร เป็น
เส้นทางคมนาคมท่ีส้าคัญในสมัยสังคมเกษตรกรรม เป็นแหล่ง
น ้าส้าหรับอุปโภคบริโภคในครอบครัว เมื่อมีการเพ่ิมขึ นของ
ประชากร ตลอดจนการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรม การเกษตรท่ีเคยอาศัยธรรมชาติเปลี่ยนเป็น
ระบบชลประทานแบบเร่งรัดเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อหน่วย
พื นท่ี ท้าให้แหล่งน ้าต่าง ๆ ต้องรับบทบาทในการรองรับของ
เสียจากแหล่งก้าเนิดต่าง ๆ เพิ่มมากขึ นจนเกินขีดความ 
สามารถท่ีจะฟอกตัวเองตามธรรมชาติได้หรือจนแทบเรียกได้ว่า
ไม่มีเวลาได้หายใจ จนก่อให้เกิดปัญหาน ้าเน่าเสียขึ น 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งน ้าท่ีเป็นสายเลือดหลักของประเทศ
และมีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น ได้แก่ แม่น ้าเจ้าพระยา ท่า
จีน แม่กลอง และบางปะกง หากมองย้อนกลับเปรียบเทียบ
กับคุณภาพของแหล่งน ้าเหล่านี ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา 
ดังนั นถ้าไม่มีมาตรการในการใช้ทรัพยากรน ้าให้เหมาะสมก็จะ
ส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์จากแหล่งน ้า นอกจากจะเกิด
ปัญหาการขาดแคลนน ้าแล้ว ปัญหามลพิษจากภาวะน ้าเน่า
เสียก็จะทวีความรุนแรงในขณะเดียวกัน 
   แหล่งก้าเนิดมลพิษที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษของแหล่งน ้าท่ี
ส้าคัญมาจาก 3 แหล่งได้แก่ น ้าเสียจากชุมชน (อาคาร 
บ้านเรือน ตลาดสด โรงแรม และโรงพยาบาล เป็นต้น) 
อุตสาหกรรม (โรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ) และ
กิจกรรมการเกษตร (ทั งการปศุสัตว์และการเพาะปลูก) ของ 
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เสียท่ีส้าคัญท่ีก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน ้า ได้แก่ 
สารอินทรีย์ แบคทีเรีย สารอาหาร โลหะหนัก สารฆ่าแมลง 
และสารเคมีอื่นๆ จากการส้ารวจคุณภาพน ้าในแม่น ้าสายหลัก 
พบปัญหามลพิษทางน ้าท่ีส้าคัญได้แก่ การขาดออกซิเจน 
ปลาตาย การปนเปื้อนของแอมโมเนีย และแบคทีเรียใน
ปริมาณท่ีสูงเกินกว่าค่ามาตรฐาน รวมทั งปัญหาการ
เจริญเติบโตของพืชน ้าอย่างผิดปกติ (Eutrophication) ท่ี
เราเห็นสภาพน ้าเป็นสีเขียว โดยท่ัวไปแล้วปัญหาคุณภาพน ้าจะ
รุนแรงในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากขาดปริมาณน ้าท่ีมาเจือจางความ
สกปรก 
ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
ทางน ้า วิธีอนุรักษ์น ้าสามารถท้าได้โดย 
 บ้าบัดน ้าเสียและดูแลระบบบ้าบัดน ้าเสียให้สามารถ
ด้าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ใช้บ่อดักไขมัน
และน้าไขมันไปจัดการให้ถูกต้องลดปริมาณและความสกปรก
ของของเสียและน ้าเสียท่ีระบายจากสถานประกอบการ หรือ
แหล่งก้าเนิดมลพิษประเภทต่างๆ โดยการลดปริมาณน ้าใช้ 
การน้าน ้าท่ีผ่านการบ้าบัดแล้วไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆอีก 
โดยเฉพาะการเกษตรในพื นท่ีข้างเคียง ไม่ทิ งขยะมูลฝอย น ้า
เสียและของเสียลงสู่แหล่งน ้าและทางระบายน ้าสาธารณะ 
สอดส่องและเป็นหูเป็นตาร่วมกับภาครัฐในการตรวจสอบและ
เฝ้าระวังการระบายมลพิษจากแหล่งก้าเนิดในบริเวณข้างเคียง 
 จะเห็นแล้วว่าน ้าเป็นทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ้ากัด 
การใช้ทรัพยากรเหล่านี จะต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ ซึ่ง
วิธีอนุรักษ์น ้าจะต้องใช้ตามศักยภาพของทรัพยากร การ 
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ระบายของเสียลงสู่แหล่งน ้าต้องอยู่ในระดับที่แหล่งน ้าจะ
สามารถฟอกตัวเองได้ แนวทางจัดการในทิศทางใหม่โดยการ
มองภาพรวมเป็นระบบทั งพื นที่เป็นลุ่มน ้าและให้ประชาชนใน
พื นท่ีได้มีส่วนร่วมในการด้าเนินการ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
และความยั่งยืนต่อไป 
         แนวทางการจัดการน ้าในชุมชนอย่างยั่งยืนมี 4 
ปัจจัย ได้แก่ 
1. การกักเก็บน ้าฝน 
การใช้อ่างเก็บน ้าหรือภาชนะอื่นๆ กักเก็บน ้าฝน ท้าให้มีน ้าใช้
ทั งชุมชน ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกใหม่อะไรส้าหรับคนไทย เรา
รู้จักการกักเก็บน ้าฝนเพ่ือไว้ใช้มาตั งแต่อดีต ที่สามารถน้ามาใช้
ในการท้าการเกษตร หรืออื่นๆ แต่หากมีการน้ามาใช้อาบ ดื่ม 
หรือใช้ท้าอาหาร จะต้องมีการบ้าบัดให้ถูกสุขลักษณะอนามัย
ก่อน เพื่อไม่ให้มีผลต่อสุขภาพ 
2. ปลูก ‘พืชใช้น้ าน้อย’ 
หลังฤดูท้านาลด ความเสี่ยง เสริมรายได้เกษตรกร เช่น  พืช
ตระกูลถั่ว มะละกอ ฟักทอง ฟักเขียว  แก้วมังกร มะพร้าว 
มันสัมปะหลัง เป็นต้น โดยการปลูกพืชใช้น ้าน้อยช่วยลด
ปริมาณการใช้น ้าได้ค่อนข้างเมื่อเทียบกับข้าว ลดความเสี่ยง
จากปัญหาขาดแคลนน ้าและภัยแล้ง พร้อมลดปัญหาการแย่ง
ชิงน ้าเพื่อการเกษตรด้วยหากปลูกพืชไร่ใช้น ้าน้อยสลับกับการ
ปลูกข้าวจะช่วยอนุรักษ์ดิน และน ้าดีกว่าการปลูกข้าวอย่าง
ต่อเนื่อง ทั งยังช่วยแก้ปัญหาดินเสื่อมโทรม ช่วยปรับปรุงบ้ารุง
ดินและเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดินได้ เช่น เศษซากพืช
ตระกูลถั่วจะช่วยเพ่ิมอินทรียวัตถุให้แก่ดิน ช่วยปรับโครงสร้าง 
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ของดินและลดการใช้ปุ๋ยเคมีในนาข้าวได้ ขณะเดียวกันยังช่วย
ตัดวงจรการระบาดของโรคและแมลงศัตรูข้าว และรักษาระบบ
นิเวศน์ในนาข้าวให้สมดุลด้วย 
3.บริหารจัดการแหล่งน ้าในชุมชน 
การจัดการน ้าตั งแต่ต้นน ้า เช่น การขุดลอกขยายคลอง
ธรรมชาติเดิม เพื่อดักน ้าหลากไหลลงทางน ้าไว้ น้าน ้าหลากส่ง
ตามแนวคลอง กักเก็บไว้ตามสระน ้าแก้มลิง หรือบ่อกักเก็บน ้า
เพื่อส้ารองน ้าในชุมชนท้าให้มีน ้าใช้ยามหน้าแล้ง และช่วงฝนทิ ง
ช่วง 
4.ปลูกฝังการใช้น ้าอย่างคุ้มค่าแก่คนในชุมชน 
สร้างจิตส้านึกร่วมกันสู่การปฏิบัติเป็นกิจวัตร ปลูกฝังคุณค่า
ของน ้าตั งแต่ระดับในโรงเรียน ไปจนถึงชุมชน ท้าให้เกิดวินัยใน
การใช้น ้าอย่างรู้คุณค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยให้การ
ประหยัดน ้าในชุมชนเป็นรูปธรรม 
     นอกจากการจัดการน ้าในชุมชน สิ่งที่ทุกคนสามารถร่วม
ท้าไปพร้อมกันได้คือ การช่วยกันประหยัดน ้าในครัวเรือน 
ดังนั น เรามาดู 10 วิธี ใช้น ้าท่ีบ้านอย่างคุ้มค่ากันเถอะ 
1. อาบน ้า : ฝักบัวสิ นเปลืองน ้าน้อยสุด ใช้น ้าเพียง 30 
ลิตร ควรปิดฝักบัวขณะถูสบู่ 
2. โกนหนวด : ใช้กระดาษเช็ดก่อนใช้น ้าล้างอีกครั ง 
3. แปรงฟัน : แปรงฟัน บ้วนปากโดยใช้แก้ว แทนการปล่อย
น ้าไหลจากก๊อก 
4. การใช้ชักโครก : ใช้ถุงบรรจนุ ้าใส่ในโถน ้า ติดตั งโถปัสสาวะ
กับโถส้วมแยกกัน 
 

- 6 - 

5. ซักผ้า : ไม่เปิดน ้าทิ งไว้ขณะซัก รวบรวมผ้าให้มากพอต่อ 
การซักแต่ละครั ง 
6. ล้างภาชนะ : ใช้กระดาษเช็ดคราบสกปรกออกก่อน และ
ล้างพร้อมกัน 
7. ล้างผักผลไม้ : ใช้ภาชนะรองน ้าเท่าท่ีจ้าเป็น ล้างเสร็จไป
รดต้นไม้ได้ด้วย 
8. เช็ดพื น : ใช้ภาชนะรองน ้า ซักล้างอุปกรณ์ในภาชนะก่อน
เช็ดถู 
9. รดน ้าต้นไม้ : ใช้ฝักบัว หรอืสปริงเกอร์ แทนสายยาง 
และใช้น ้าท่ีเหลือจากกิจกรรมอื่นรดต้นไม้ 
10. ล้างรถ : ใช้อุปกรณ์ชุบน ้าในภาชนะ เช็ดรถแทนสายยาง
ฉีดน ้าโดยตรง 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


