การเกษตรได้อย่างพอเพียง ปัจจุบันการน้าน้้าบาดาลขึ้นมาใช้
ก้าลังแพร่หลายมากขึ้นแต่อาจมีปัญหาเรื่องแผ่นดินทรุด
4. การป้องกันน้้าเสีย การไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฎิกูลและสารพิษลง
ในแหล่งน้้า น้้าเสียที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ควรมีการ
บ้าบัดและขจัดสารพิษก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้้า
5. การน้าน้้าเสียกลับไปใช้ น้้าที่ไม่สามารถใช้ได้ในกิจการอย่าง
หนึ่ ง อาจใช้ไ ด้ ใ นอี ก กิจ การหนึ่ ง เช่ น น้้ า ทิ้ ง จากการล้ า งภาชนะอาหาร
สามารถน้าไปรดต้นไม้ได้

4 วิธีรัก(ษ์)น้้า จากชุมชนสู่ครัวเรือน
1. การกักเก็บน้้าฝน
การใช้อ่างเก็บน้้าหรือภาชนะอื่นๆ กักเก็บน้้าฝน ท้าให้มีน้าใช้ทั้ง
ชุมชน ซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกใหม่อะไรส้าหรับคนไทย เรารู้จักการกักเก็บ
น้้าฝนเพื่อไว้ใช้มาตั้งแต่อดีต ที่สามารถน้ามาใช้ในการท้าการเกษตร หรือ
อื่นๆ แต่หากมีการน้ามาใช้อาบ ดื่ม หรือใช้ท้าอาหาร จะต้องมีการบ้าบัดให้
ถูกสุขลักษณะอนามัยก่อน เพื่อไม่ให้มีผลต่อสุขภาพ
2. ปลูก ‘พืชใช้น้าน้อย’
หลังฤดูท้า นาลด ความเสี่ย ง เสริมรายได้เกษตรกร เช่น พืช
ตระกูลถั่ว มะละกอ ฟักทอง ฟักเขียว แก้วมังกร มะพร้าว มันสัมปะหลัง
เป็นต้น โดยการปลูกพืชใช้น้าน้อยช่วยลดปริมาณการใช้น้าได้ ค่อนข้างเมื่อ
เทียบกับข้าว ลดความเสี่ยงจากปัญหาขาดแคลนน้้าและภัยแล้ง พร้อมลด
ปัญหาการแย่งชิงน้้าเพื่อการเกษตรด้วยหากปลูกพืชไร่ใช้น้าน้อยสลับกับการ
ปลูกข้าวจะช่วยอนุรักษ์ดิน และน้้าดีกว่าการปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งยัง
ช่ว ยแก้ปั ญ หาดิ น เสื่อ มโทรม ช่ ว ยปรั บ ปรุ ง บ้ า รุ ง ดิ นและเพิ่ ม ความอุ ด ม
สมบูรณ์ของดินได้ เช่น เศษซากพืชตระกูลถั่วจะช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่
ดิ น ช่ ว ยปรั บ โครงสร้ า งของดิ น และลดการใช้ ปุ๋ ย เคมี ใ นนาข้ า วได้
ขณะเดียวกันยังช่ว ยตัดวงจรการระบาดของโรคและแมลงศัตรูข้า ว และ
รักษาระบบนิเวศน์ในนาข้าวให้สมดุลด้วย

3.บริหารจัดการแหล่งน้้าในชุมชน
การจัดการน้้าตั้งแต่ต้นน้้า เช่น การขุดลอกขยายคลองธรรมชาติ
เดิม เพื่อดักน้้าหลากไหลลงทางน้้าไว้ น้าน้้าหลากส่งตามแนวคลอง กักเก็บ
ไว้ตามสระน้้าแก้มลิง หรือบ่อกักเก็บน้้าเพื่อส้ารองน้้าในชุมชนท้าให้มีน้าใช้
ยามหน้าแล้ง และช่วงฝนทิ้งช่วง
4.ปลูกฝังการใช้น้าอย่างคุ้มค่าแก่คนในชุมชน
สร้างจิตส้านึกร่วมกันสู่การปฏิบัติเป็นกิจวัตร ปลูกฝังคุณค่าของน้้า
ตั้งแต่ระดับในโรงเรียน ไปจนถึ งชุมชน ท้าให้ เกิดวินัย ในการใช้น้าอย่างรู้
คุณค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยให้การประหยัดน้้าในชุมชนเป็นรูปธรรม

คู่มือประชาชน
เรื่อง
ทรัพยากรน้้าและการอนุรักษ์น้า
จัดท้าโดย
องค์การบริหารส่วนต้าบลบางเตย

ทรัพยากรน้้า
โลกของเราประกอบขึ้นด้วยพื้นดินและพื้นน้้า โดยส่วนที่เป็นฝืน
น้้านั้น มีอยู่ประมาณ 3 ส่วน (75%) และเป็นพื้นดิน 1 ส่วน (25%) น้้ามี
ความส้าคัญอย่างยิ่งกับชีวิตของพืชและสัตว์บนโลกรวมทั้งมนุษย์เราด้วย
น้้าเป็นทรัพยากรที่สามารถเกิดหมุนเวียนได้เรื่อย ๆ ไม่มีวันหมด
สิ้น เมื่อแสงแดดส่องมาบนพื้นโลก น้้าจากทะเลและมหาสมุทรก็จะระเหย
เป็นไอน้้าลอยขึ้นสู่เบื้องบนเนื่องจากไอน้้ามีความเบากว่าอากาศ เมื่ อไอน้้า
ลอยสู่เบื้องบนแล้ว จะได้รับความเย็นและกลั่นตัวกลายเป็นละอองน้้าเล็ก ๆ
ลอยจับตัวกันเป็นกลุ่มเฆม เมื่อจับตัวกันมากขึ้นและกระทบความเย็นก็จะ
กลั่นตัวกลายเป็นหยดน้้าตกลงสู่พื้นโลก น้้าบนพื้นโลกจะระเหยกลายเป็นไอ
น้้าอีกเมื่อได้รับความร้อนจากดวงทิตย์ ไอน้้าจะรวมตั วกันเป็นเมฆและกลั่น
ตัวเป็นหยดน้้ากระบวนการเช่นนี้ เกิดขึ้นเป็นวัฏจักรหมุนเวียนต่อเนื่องกัน
ตลอดเวลา เรียกว่า วัฏจักรน้้าท้าให้มีน้าเกิดขึ้นบนผิวโลกอยู่สม่้าเสมอ

ประโยชน์ของน้้า
น้้าเป็นแหล่งก้าเนิดชีวิตของสัตว์และพืชคนเรามีชีวิตอยู่โดยขาด
น้้าได้ไม่เกิน 3 วัน และน้้ายังมีความจ้า เป็ นทั้งในภาคเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม ซึ่งมีความส้าคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ ประโยชน์ของ
น้้า ได้แก่








น้้าเป็นสิ่งจ้าเป็นที่เราใช้ส้าหรับการดื่มกิน การประกอบอาหาร ช้าระ
ร่างกาย ฯลฯ
น้้ามีความจ้าเป็นส้าหรับการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ แหล่งน้้าเป็นที่อยู่
อาศัยของปลาและสัตว์นา้ อื่น ๆ ซึ่งคนเราใช้เป็นอาหาร
ในการอุตสาหกรรม ต้องใช้น้าในขบวนการผลิตใช้ล้างของเสียใช้หล่อ
เครื่องจักรและระบายความร้อน ฯลฯ
การท้านาเกลือโดยการระเหยน้้าเค็มจากทะเล
น้้าเป็นแหล่งพลังงาน พลังงานจากน้า้ ใช้ท้าระหัด ท้าเขือ่ นผลิต
กระแสไฟฟ้าได้
แม่น้า ล้าคลอง ทะเล มหาสมุทร เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ส้าคัญ
ทัศนียภาพของริมฝั่งทะเลและน้้าที่ใสสะอาดเป็นแหล่งท่องเที่ยวของ
มนุษย์

น้้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
 น้้าฝนพัดพาเอาสารพิษที่ตกค้างจากแหล่งเกษตรกรรมลงสู่
แม่น้าล้าคลอง


น้้ า เสี ย ที่ เ กิ ด ขึ้ น นี้ ส่ ง ผลเสี ย หายทั้ ง ต่ อ สุ ข ภาพอนามั ย เป็ น
อันตรายต่อสัตว์น้า และมนุษย์ ส่งกลิ่นเหม็น รบกวน ท้าให้ไม่สามารถน้า
แหล่งน้้า นั้นมาใช้ป ระโยชน์ได้ทั้งการอุ ป โภค บริโ ภค เกษตรกรรม และ
อุตสาหกรรม

ผลกระทบของน้้าเสียต่อสิ่งแวดล้อม








เป็นแหล่งแพร่ระบาดของเชื้อโรค เช่น อหิวาตกโรค บิด ท้องเสีย
เป็นแหล่งเพาะพันธุข์ องแมลงน้าโรคต่าง ๆ
ท้าให้เกิดปัญหามลพิษต่อดิน น้า้ และอากาศ
ท้าให้เกิดเหตุร้าคาญ เช่น กลิ่นเหม็นของน้้าโสโครก
ท้าให้เกิดการสูญเสียทัศนียภาพ เกิดสภาพที่ไม่น่าดู เช่น สภาพน้า้ ที่มี
สีด้าคล้้าไปด้วยขยะ และสิ่งปฎิกูล
ท้าให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ เช่น การสูญเสียพันธุป์ ลาบาง
ชนิดจ้านวนสัตว์นา้ ลดลง
ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศในระยะยาว

ปัญหาของทรัพยากรน้้า
ปัญหาส้าคัญ ๆ ที่เกิดขึ้น คือ
1. ปัญหาการมีน้าน้อยเกินไป เกิดการขาดแคลนอันเป็นผล
เนื่องจากการตัดไม้ท้าลายป่า ท้าให้ปริมาณน้้าฝนน้อยลง เกิดความแห้งแล้ง
เสียหายต่อพืชเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์
2. ปัญ หาการมีน้ามากเกินไป เป็นผลมาจากการตัดไม้มาก
เกินไป ท้าให้เกิดน้้าท่ว มไหลบ่า ในฤดูฝน สร้างความเสียหายแก่ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
3. ปัญหาน้้าเสีย เป็นปัญหาใหม่ในปัจจุบัน สาเหตุที่ท้าให้เกิด
น้้าเสีย ได้แก่


น้้า ทิ้ งจากบ้ า นเรือ น ขยะมู ลฝอยและสิ่ งปฎิ กูล ที่ถู ก ทิ้ง สู่
แม่น้าล้าคลอง

การอนุรักษ์น้า
ดังได้กล่าวมาแล้วจะเห็นว่า น้้า มีความส้าคัญและมีประโยชน์
มหาศาล เราจึงควรช่วยแก้ไขปัญหาน้้าเสียหรือการสูญเสียทรัพยากรน้้าด้วย
การอนุรักษ์น้า ดังนี้
1. การใช้น้าอย่างประหยัด การใช้น้าอย่างประหยัดนอกจากจะ
ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าน้้าลงได้แล้ว ยังท้าให้ปริมาณน้้าเสียที่จะทิ้งลงแหล่ง
น้้ามีปริมาณน้อย และป้องกันการขาดแคลนน้้าได้ด้วย
2. การสงวนน้้าไว้ใช้ ในบางฤดูหรือในสภาวะที่มีน้ามากเหลือใช้
ควรมีการเก็บน้้าไว้ใช้ เช่น การท้าบ่อเก็บน้้า การสร้ างโอ่งน้้า ขุดลอกแหล่ง
น้้า รวมทั้งการสร้างอ่างเก็บน้้า และระบบชลประทาน
3. การพัฒนาแหล่งน้้า ในบางพื้นที่ที่ขาดแคลนน้้า จ้าเป็นที่
จะต้องหาแหล่งน้้าเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถมีน้าไว้ใช้ ทั้งในครัวเรือนและใน

