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“น้ํา”…ไมไดมีมากอยางทีค่ ิด
เปนเพราะ 2 ใน 3 สวนของโลกใบนี้ประกอบไปดวยน้ํา น้ํามีมากกวา
ผืนแผนดินที่เรายืนอยู จึงไมนาแปลกใจอะไร ที่ “น้ํา”
ที่มนุษยเราใชไดอยางสิ้นเปลือง รองจากอากาศ !!

กลายเปนทรัพยากร

“น้ํา” จึงเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย มนุษยจะอยูไมได
หากขาดน้ําเกิน 2 - 3 วัน แตปจจุบัน ปญหาการขาดแคลนน้ํา น้ําเนาเสีย กลับทวี
ความรุนแรงขึ้น เพราะประชาชนสวนใหญขาดความรู ขาดจิตสํานึก และขาด
ความรับผิดชอบ เพราะเชื่อวา

“น้ํามีปริมาณมากมาย”

น้ําที่บอกวามีถึง 2 ใน 3 ของโลก หรือประมาณ 70% นั้น เราสามารถ
นํามาใชไดเพียง 3% ของปริมาณน้ําทั้งโลก สวนที่เหลือเปนน้ําทะเลที่เค็มแสนเค็ม
แตในความเปนจริงแลว ความตองการใชน้ําไดเพิ่มปริมาณอยางตอเนื่อง
แตปริมาณน้ําที่สามารถนํามาใชประโยชนไดนั้น กลับไมไดเพิ่มขึ้น แถมยังถูก
แบงปนไปเปนแหลงวัตถุดิบและที่รองรับการถายเทของเสีย
ที่ดูเหมือนวาจะเพียงพอตอการใชงานกลับไมเพียงพออีกตอไป

จึงทําใหน้ํา
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น้ําประปาควรใชอยางประหยัด และรูคุณคา
น้ําประปากวาจะผลิตมาใหเราใช ตลอดเสนทางลวนตองใชพลังงานทั้งสิ้น เริ่มจากตองใชไฟฟาสูบจากแหลงน้ําจืด
เอามากรองทําใหสะอาดและปลอดภัยดวยการใชสารตางๆ ซึ่งสารเหลานี้ลวนตองใชพลังงานในการผลิตและขนสง พอเสร็จ
เปนน้ําประปาแลวตองใชพลังงานสูบสงไปตามทอใหญเล็กเขาบาน ทุกครั้งที่เราเปดน้ํา ปมน้ําทํางาน เราก็ใชไฟฟาดวย
ปริมาณการใชน้ําประปาทั่วประเทศรวม 2,185.25 ลานลูกบาศกเมตร ถาประหยัดน้ําหรือลดการรั่วไหลของน้ําประปาได
รอยละ 10 จะสามารถประหยัดเงินตราที่สูญเสียเปนคาพลังงานในการผลิตน้ําไดกวา 230 ลานบาทตอป
ประโยชนที่ครัวเรือนไดรับจากการประหยัดน้ําประปาโดยตรงคือ ลดคาใชจายดานพลังงานที่ใชในการบําบัดน้าํ เสีย
ในการสูบจายและเดินเครื่องปมน้ํา ซึ่งเปนเครื่องใชไฟฟาที่ใชพลังงานมากที่สุดชนิดหนึ่งในบาน
จะเห็นวา “การผลิตน้ํา” นอกจากจะตองใชพลังงานแทบ
ทุกขั้นตอนแลว แมในการบําบัดน้ําเสียก็ตองใชพลังงานเชนกัน การที่
ทุกครัวเรือนใชน้ําอยางคุมคา และมีประสิทธิภาพ นอกจากจะชวยประหยัด
พลังงานที่ใชในการผลิตน้ําประปาแลว ยังสงผลดีตอความมั่นคงของ
พลังงานและเศรษฐกิจของประเทศดวย

เพราะจะทําใหมีน้ําสําหรับ

การผลิตไฟฟาพลังน้ําเพิ่มขึ้น ลดการนําเขาพลังงานจากตางประเทศ
และลดการสูญเสียเงินตราตางประเทศโดยไมจําเปนอีกดวย

ลดพฤติกรรมการใชน้ําที่สิ้นเปลือง
การใชน้ําอยางฉลาดอาจทําได ดวยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชน้ําใหเหมาะสม เลิกพฤติกรรมการใชน้ํา
อยางไมมีประสิทธิภาพไดแก การใชน้ําที่มีมากเกินความจําเปนในกิจกรรมตางๆ พฤติกรรมการใชน้ําที่เกิดจากความเขาใจ
และความเชื่อที่ไมถูกตอง เชน เขาใจวาการสูญเสียเพียงชวงเวลาสั้นๆ จะไมทําใหเกิดความเสียหายใดๆ หรือการไหลของน้ํา
ในชวงเวลาสั้นๆ จะเกิดการเสียหายเพียงเล็กนอยเทานั้น
เหตุผลที่ทําใหเกิดความเชื่อเหลานี้ จนทําใหใชน้ําสิ้นเปลือง เปนเพราะวา “น้ําราคาถูก” หรือผูใชไมไดเปน
คนจายคาน้ําเอง ยกตัวอยางที่ชัดเจน ในหนวยงาน สถานบริการ หรือในการผลิตของอุตสาหกรรม การขาดการเชื่อมโยง
ระหวางพฤติกรรมการใชน้ําที่มีการสูญเสียกับผลเสียทางเศรษฐกิจทรัพยากรและระบบนิเวศทําใหมีการใชโดยไมระมัดระวัง
อีกสาเหตุหนึ่งที่ทําใหมีการใชน้ําอยางไมมีประสิทธิภาพ
จนกลายเปนพฤติกรรมการใชน้ําที่ยากตอการแกไข
คือ การไมมีเทคโนโลยีในการใชน้ําที่เหมาะสม เชน ปลายสายยางที่ไมสามารถควบคุมการไหลของน้าํ ขณะใชงาน การเปด-ปด
กอกน้ําดวยหัวเกลียวที่ไมสามารถปดไดสนิทเมื่อมีการใชอยางตอเนื่อง
ทั้งนี้ การใชน้ําในกิจกรรมการชําระลางตางๆ สามารถวัดปริมาณไดคราวๆ ดวยการตรวจสอบเวลาในการใช
ซึ่งจุดจายน้ํามาตรฐานจะจายน้ําไดประมาณ 9 ลิตรตอนาที ถามีการใชน้ําเพื่อชําระลางและมีการควบคุมอยางดีพอ จะไมมี
การสูญเสียน้ําในชวงที่ไมมีการใชประโยชนเลย
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ตัวอยางพฤติกรรมทําลายน้ํา
U

การแปรงฟนที่ปลอยใหมีการไหลของน้ําตลอดเวลา สิ้นเปลืองน้ํา 27 ลิตร

U

การลางหนาที่เปดน้ําอยางตอเนื่อง สิ้นเปลืองน้ํา 18 ลิตร

U

การอาบน้ําจากหัวจายที่เปดทิ้งไว สิ้นเปลืองน้ํา 90 ลิตร

U

การโกนหนวดโดยการเปดน้ําไหลลนอยางตอเนื่อง สิ้นเปลืองน้ํา 18 ลิตร

U

การซักผาที่ปลอยใหมีการไหลของน้ําตลอดเวลา สิ้นเปลืองน้ํา 180 ลิตร

U

การลางจานโดยปลอยน้ําไหลลนอยางตอเนื่อง สิ้นเปลืองน้ํา 90 ลิตร

U

การลางรถจากปลายสายยางที่จายน้ําโดยไมมีปด สิ้นเปลืองน้ํา 135 ลิตร

U

การรดน้ําสนามหญาดวยสายยางปลายเปด สิ้นเปลืองน้ํา 5 ลิตร

พฤติกรรมเหลานี้ บางทีอาจเปนเพราะเขาใจวาเรามีน้ํามากเพียงพอที่จะฟุมเฟอย หากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชน้ํา
โดยสรางใหเกิดความเข
าใจเสียใหมวา “น้ําไมไดมีมากอยางที่คิด”
\\

ดังนั้น หากสรางความรูความเขาใจเสียใหม เชื่อวายังมีคนอีกจํานวนมากพรอมที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เพื่อประหยัดน้ําที่กําลังจะขาดแคลนลงได

สรางพฤติกรรมการใชน้ําที่ถูกตอง
ตามมาตรฐานขั้นต่ําของความตองการการใชน้ํา คนไทย 1 คน มีความตองการใชน้ําเพื่อตอบสนองความตองการ
ของรางกายวันละ 2 ลิตร น้ําอีกประมาณ 45 - 50 ลิตร จะถูกใชเพื่อทําความสะอาดรางกาย และพื้นผิวอาคาร อีกทั้งชําระลาง
สิ่งของตางๆ ทั้งในบานและนอกบาน

การใชน้ําในหองน้ํา
6 สุขภัณฑ
กดชักโครกสุขภัณฑรุนธรรมดา 1 ครั้ง จะสิ้นเปลืองน้ําตั้งแต 15 - 22 ลิตร แลวแตชนิดและรุนของชักโครก
ในขณะที่สุขภัณฑชนิดที่ใชน้ําราดจะใชน้ําเพียง 2 ลิตร และสุขภัณฑรุนประหยัดน้ําจะใชน้ําเพียง 4 - 6 ลิตรเทานั้น อยางไรก็ตาม
หากมีการรั่วไหลของน้ําในถังพักน้ําของชักโครก จะทําใหสูญเสียน้ําปริมาณมาก (ใน 1 ป สูญเสียประมาณ 100 ลูกบาศกเมตร
ตอครัวเรือน) ดังนั้น ผูใชจึงควรมีวิธีการใชที่ถูกตอง เชน
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หลีกเลี่ยงการใชสุขภัณฑเปนที่ทิ้งขยะหรือของเสีย
กดชักโครกหลังจากการใชแลวเทานั้น
ปริมาณน้ําที่ใชในการทําความสะอาดโถปสสาวะจะนอยกวาการใชน้ําในโถชักโครก 3 เทา
ใชสุขภัณฑชนิดน้ําราดจะประหยัดน้ําไดมากกวา
ใชสุขภัณฑรุนประหยัดน้ํา ซึ่งจะสิ้นเปลืองน้ําเพียง 4 - 6 ลิตร ตอการกด 1 ครั้ง

6 อาบน้ํา
อาบน้ําดวยฝกบัว 1 ครั้ง ใชน้ําเฉลี่ย 20 ลิตรตอคน แตถา
อาบน้ําในอางจะใชน้ําครั้งละ 110 ลิตร นอกจากนี้ ในรายที่อาบน้ําอุน
การอาบน้ํ า ในอ า งจะสิ้ น เปลื อ งพลั ง งานมากกว า การอาบด ว ยฝ ก บั ว
เชนเดียวกัน การอาบน้ําอยางรูคุณคาของน้ํานั้น ไดแก
1. ปดฝกบัวหรือกอกน้ําทุกครั้งขณะที่ฟอกสบูถูตัวหรือ
สระผม มิฉะนั้นแลวจะสิ้นเปลืองน้ําประมาณ 90 ลิตรตอการอาบน้ํา 1 ครั้ง
2. แตละนาทีของการอาบน้ําดวยฝกบัวจะใชน้ํา 9 ลิตร
ดังนั้น ควรใชเวลาในการอาบน้ําใหสั้นลง เพื่อชวยประหยัดน้ํา
3. ใชภาชนะรองรับน้ําเย็นที่มักถูกเปดทิ้ง 10 - 20 วินาที กอนที่น้ําจะอุน (กรณีใชเครื่องทําน้ํารอน)
4. การใชฝกบัวรุนประหยัดน้ํา จะสามารถลดปริมาณการใชน้ําในการอาบน้ําไดมากถึง 50% และลดการใช
พลังงานลงดวย
5. การติดตั้งอุปกรณควบคุมการไหลของน้ําไมใหน้ําไหลมากกวา 5 ลิตรตอนาที จะชวยลดการใชน้ําในการ
อาบน้ําดวยฝกบัวไดมาก

การใชน้ําในครัวเรือน
1. การลางผักโดยใชภาชนะรองน้ํา จะใชน้ําประมาณ 5 - 10 ลิตร แตหากลางผักโดยเปดใหกอกน้ําไหล
ตลอดเวลา 5 นาที จะสิ้นเปลืองน้ํา 45 ลิตร
2. การลางจาน ถวยชาม ถาลางโดยนําภาชนะรองน้ํา จะใชน้ํา 50 ลิตร แตถาลางโดยเปดกอกน้ําตลอดเวลา
จะสิ้นเปลืองน้ําถึง 135 ลิตร

-53. การซักผา การซักผาแตละครั้งควรมีจํานวนมากพอควร เพราะการซักแตละครั้งจะสิ้นเปลืองน้ําสูงมาก
ขณะซักอยาเปดน้ําจากกอกลงภาชนะตลอดเวลา เพราะเพียง 20 นาที จะสูญเสียน้ําถึง 180 ลิตร การซักผาดวยเครื่องจะใชน้ํา
ประมาณ 130 ลิตร จึงควรรวบรวมผาใหไดมากพอกับกําลังของเครื่อง
4. การรดน้ําตนไม การรดน้ําตนไมดวยกระปองฝกบัวจะประหยัดน้ํากวาวิธีใชสายยาง เพราะสามารถควบคุม
ปริมาณที่จะใหไดโดยตรง และการรดน้ําตอนเที่ยงหรือบายจะทําใหน้ําสูญเสียไปกับการระเหยถึง 50%

5. การเช็ดถูบาน ควรตักน้ําใสถัง แลวเอาผาหรือเครื่องมือจุมลงไป ไมควรใชน้ําจากสายยางโดยตรง
เพราะจะสูญเสียน้ํา ถึง 200 ลิตร ใน 5 นาที
6. การลางรถ ควรใชไมขนไกลูบฝุนออกกอนแลวจึงลางรถ โดยรองน้ําใสถัง นํามาเช็ดลางอีกครั้ง ไมควรใช
สายยางฉีดลางโดยตรงจะทําใหสิ้นเปลืองน้ํามากและยังทําใหรถผุเร็วดวย

แหลงที่มาขอมูล
“น้ํากับการอนุรักษพลังงานของประเทศ” ฉบับที่ 59 มกราคม - มีนาคม 2546 หนา 18-19
www.manager.co.th/QOL/ViewNews.asp?NewsID=4618980996012
www.manager.co.th/QOL/ViewNews.asp?NewsID=4698880440591
www.pwa.co.th/service/images/treatment/html

“น้ํา….กอเกิดทุกสรรพชีวิต...รวมใจสักนิด...รักษทรัพยากรน้าํ ”
...รวมสรางสรรคความรูบนเว็บโดย...

สํานักสงเสริมและประสานมวลชน กรมทรัพยากรน้ํา
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