
วิกฤตการณ์การขาดแคลนน ้าจากสาเหตุต่างๆ 
เช่น ความต้องการน ้าใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ความ
ต้องการน ้าใช้ในกิจกรรมต่างๆ มีปริมาณเพ่ิมสูงขึ น ความ
สมดุลของทรัพยากรน ้าระหว่างฤดูแล้งและฤดูฝนไม่สมดุล 
รวมถึงการใช้น ้าในกิจกรรมต่างๆ ที่ขาดแผนการใช้ที่รัดกุม
และเหมาะสมรวมทั งขาดองค์กรระดับชาติที่จะเข้ามา
บริหารจัดการแหล่งน ้า ตลอดจนแหล่งน ้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน
มีสภาพเสื่อมโทรม เน่าเสีย คุณภาพไม่เหมาะสมไม่
สามารถน้ามาใช้ได้ จากปัญหาที่กล่าวมานี  เกิดจากสาเหตุ
หลายประการ เช่น 

1. สภาพแหล่งต้นน ้าล้าธาารถูกท้าลาย การบุกรุก
ท้าลายแหล่งน ้า ส่งผลให้ พื นที่ต้นน ้าล้าธาารอันเป็น
แหล่งก้าเนิดน ้า ไม่สามารถดูดซับหรือชะลอน ้าไว้ในดิน 
เมื่อเกิดฝนตกหนักจึงท้าให้มีน ้าไหลบ่าลงมาท่วมพื นที่
ตอนล่างอย่างรวดเร็วและรุนแรง 
          2. สภาพน ้าท่า เนื่องจากปริมาณน ้าฝนที่ตกชุก 
ในทกุๆ ภาคของประเทศมีปริมาณน้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ย 
โดยเฉพาะในภาคเหนือ ภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มลดลง  
          3. การใช้น ้าและความต้องการน ้าเพ่ิมขึ นในทุกลุ่ม
น ้า กิจกรรมต่างๆ ทั งทาง อุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
อุปโภคและบริโภค การท่องเที่ยว ตลอดจนการพัฒนาด้าน
สังคมและวัฒนธารรมล้วนเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความ
ต้องการใช้น ้าเพิ่มมากขึ น 
          4. การบุกรุกท้าลายพื นที่ชุ่มน ้าต่างๆ การ
ขยายตัวของบ้านจัดสรรโรงงาน อุตสาหกรรม การ
พัฒนาการคมนาคมขนส่ง โดยขาดการวางแผนก่อให้เกิด
การบุกรุกท้าลายพื นที่ชุ่มน ้าหรืออาจท้าให้มีการปนเปื้อน
ของสารพิษลงสู่แหล่งน ้า 

การอนุรักษท์รัพยากรแหล่งน า้ 

 
1. ให้มีการศึกษาวางแผนการจัดการแหล่งน ้า

ขนาดใหญ่ เช่น โครงการผันน ้า โครงการเขื่อนเก็บกักน ้า
ใต้ดิน เพื่อเป็นการรองรับการใช้น ้าระยะยาว ซึ่งการ
วางแผนต้องด้าเนินการอย่างรอบคอบ โดยค้านึงถึง
ผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ น ทั งทางด้านสังคมและ
สภาพแวดล้อมต้องมีการก้าหนดนโยบายและแผนการ
แก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ นอย่างเป็นรูปธารรม 
          2. ก้าหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ
พัฒนาแหล่งน ้าทั งขนาดเล็ก กลางและใหญ่ โดยให้มีการ
ปฏิบัติตามมาตรการที่ก้าหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพ่ือ
ประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรน ้าในระยะยาว รวมถึงการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน ้าอย่างมีประสิทธาิภาพ 
          3. ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้และดูแลรักษาป่าไม้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณ แหล่งน ้าและต้นน ้าล้าธาาร 
รวมถึงการควบคุมอย่างเข้มงวดและการมีบทลงโทษอย่าง
รุนแรงต่อการตัดไม้ท้าลายป่าต้นน ้าล้าธาาร 
          4. ให้ความส้าคัญในการปรับปรุงแหล่งน ้าขนาด
เล็ก รวมถึงการระมัดมะวังมิให้ น้าพื นที่ชลประทาน แหล่ง
น ้าธารรมชาติ ระบบชลประทานมาใช้เพื่อประโยชน์อื่น 
          5. เสริมสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
แหล่งน ้า การใช้น ้าอย่างประหยัดเพื่อให้มีวินัยในการใช้น ้า
อย่างถูกต้อง รวมทั งการอนุรักษ์น ้าอย่างถูกวิธาี ในช่วงฤดู
แล้ง เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการใช้น ้าอย่างประหยัด
และรู้คุณค่าของทรัพยากรน ้า 
สถานการณ์ทรัพยากรแหล่งน ้า 
 

 

 
 

ปัจจุบันเราน้าน ้ามาใช้มากขึ นเนื่องจากการเพ่ิม
ปริมาณของประชากรการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม
และอุตสาหกรรม จึงท้าให้ประสบปัญหาเกี่ยวกับน ้าใน
หลายๆด้าน ดังนี  
          1. การขาดแคลนน ้า ประเทศไทยมีฝนตกชุก  
แต่ในบางปีฝนตกน้อยเกินไป เกิดภาวะฝนทิ งช่วงและฝน
ตกไม่สม่้าเสมอตลอดทั งปี บางฤดูก็ประสบปัญหาการขาด
แคลนน ้า                

2. น ้าท่วม เป็นภัยทางธารรมชาติที่เกิดขึ น
บ่อยครั งในประเทศไทยน้ามาซึ่งความเสียหายให้แก่ชีวิต
และทรัพย์สินเป็นอย่างมากมีสาเหตุการเกิดได้หลายๆ
กรณีคือ 
     -สาเหตุจากธารรมชาติ ฝนตกหนักติดต่อกันเป็นระยะ
เวลานาน อัตราการไหลของน ้าลง สู่ทะเลมหาสมุทร
เป็นไปอย่างช้า ๆ  
     -สาเหตุจากการกระท้าของมนุษย์ เช่น การตัดไม้
ท้าลายป่า การขยายตัวของพื นที่เมือง  
          3. มลภาวะทางน ้า มลภาวะทางน ้าหรือน ้าเสีย 
หมายถึง น ้าที่เสื่อมคุณภาพหรือน ้าที่มีคุณสมบัติ
เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีสิ่งแปลกปลอมที่ไม่พึงประสงค์
ปนเปื้อนอยู่ในน ้า เป็นแหล่งที่มาของน ้าเสีย 
แบ่งได้ดี 

 
 
 
 
 



                 

 1.กระบวนการทางเคมี (Chemical process) 
เป็นวิธาีการบ้าบัดน ้าเสียโดยการแยกสารต่างๆ หรือสิ่ง
ปนเปื้อนในน ้าเสียที่บ้าบัด ด้วยการเติมสารเคมีต่าง ๆ ลง
ไปเพื่อให้เข้าไปท้าปฏิกิริยา ซึ่งจะมีประโยชน์ในการแยก
สาร แต่วิธาีนี มีข้อเสียคือ เมื่อเติมสารเคมีลงในน ้าเสียแล้ว 
ท้าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิธาีนี จะมีค่าใช้จ่าย
ส้าหรับสารเคมีค่อนข้างสูง ดังนั นกระบวนการทางเคมีจะ
เลือกใช้ก็ต่อเมื่อน ้าเสียไม่สามารถบ้าบัดได้ด้วย
กระบวนการทางกายภาพหรือชีวภาพ 

          2. กระบวนการทางชีววิทยา (Biological 
Process) เป็นการอาศัยหลักการใช้จุลินทรีย์ต่าง ๆ มาท้า
การย่อยสลายเปลี่ยนอินทรีย์สารไปเป็นก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และแอมโมเนีย เป็นการบ้าบัดน ้าเสีย
ที่ดีที่สดุในแง่ของการลดปริมาณสารอินทรีย์ในแหล่ง
น ้า แบคทีเรียที่เลือกใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์แยก
ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ แบคทีเรีย 
ที่ต้องใช้ออกซิเจน (aerobic bacteria) ส่วนกลุ่มที่ 2 
เป็นพวกไม่ใช้ออกซิเจน (anaerobic bacteria) 

          3. กระบวนการทางกายภาพ (physical 
process) เป็นการบ้าบัดน ้าเสียอย่างง่ายซึ่งจะแยก
ของแข็งท่ีไม่ละลายน ้าออก วิธาีนี จะแยกตะกอนได้
ประมาณ 50-65% ส่วนเรื่องการแยกความสกปรกในรูป
ของสารอินทรีย์ (BOD5) ประมาณ 20-30% 
เท่านั น วิธาีการต่าง ๆ  
      

          4. กระบวนการทางกายภาพ-เคมี (physical-
chemical process)เป็นกระบวนการที่ต้องมีอุปกรณ์ช่วย
มากกว่ากระบวนการที่กล่าวมา ซึ่งกระบวนการนี จะใช้ 
ในขั นตอนสุดท้ายในการบ้าบัดน ้าเสีย ที่ผ่านกระบวนใน
ขั นตอนอ่ืนแล้ว เช่นกระบวนการดังต่อไปนี   
     1.การดูดซับด้วยถ่าน (carbon adsorption) วิธาีการ
นี ใช้ผงถ่านหรือคาร์บอนเป็นตัวดูดซับสารเจือปนที่ละลาย
อยู่ในน ้าทิ ง  
     2.การแลกเปลี่ยนประจุ วิธาีการนี อาศัยหลักการ
แลกเปลี่ยนประจุระหว่างสารปนเปื้อนในน ้าเสีย 
กับตัวกลางที่บรรจุซึ่งมีทั งประจุบวกและประจุลบ โดยจะ
มีการล้าเลียงน ้าภายใน 

  
      

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โดย 

ส ำนักปลัด 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนแค 

อ ำเภอผักไห่ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 


