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      ใช้  รู้ใช้น ้ำ 

 
สถำนกำรณ์น ้ำ 

น้้าเป็นปัจจัยท่ีส้าคัญในการด้ารงชีวิตของมนุษย์ ดังท่ีเคยมีคนกล่าวไว้ว่า “เรามีชีวิตอยู่ได้ 2-3 สัปดาห์ 
ถ้าขาดอาหาร แต่เราจะมีชีวิตอยู่ได้เพียง 2-3 วัน ถ้าขาดน้้า” เพราะน้้าถือเป็นองค์ประกอบท่ีส้าคัญของสิ่งมีชีวิต 
ใช้ในการอุปโภคบริโภค รวมท้ังยังมีบทบาทสูงในการเสริมสร้างอารยธรรมความมั่นคงของสังคม มนุษย์ได้
ประโยชน์มหาศาลจากทรัพยากรน้้ามาโดยตลอด แต่ในปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนน้้า และการเกิดมลพิษทาง
น้้ายิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกขณะ เนื่องจากผู้ใช้น้้าส่วนใหญ่ขาดความรู้และจิตส้านึกรักผิดชอบต่อปัญหาท่ี
เกิดขึ้น ด้วยเชื่อว่าน้้ามีปริมาณมากมาย และมีอยู่อย่างเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์อย่างท่ีเป็นมาในอดีต ซึ่งใน
ความเป็นจริงพบว่าความต้องการใช้น้้าได้เพิ่มขึ้นมากอย่างต่อเนื่อง ขณะท่ีปริมาณน้้าท่ีจะสามารถน้ามาใช้
ประโยชน์ไม่ได้เพิ่มขึ้น และน้้ายังได้ถูกใช้เป็นแหล่งวัตถุดิบ และท่ีรองรับการถ่ายเทของเสียชนิดต่างๆ จึงท้าให้น้้า
ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเชื่อว่ามีปริมาณเพียงพอนั้น สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้น้อยลงไปอีก 
 ในอนาคตอันใกล้สถานการณ์ของทรัพยากรน้้าอาจเกิดปัญหาใหญ่ถึงขั้นวิกฤติ โดยเฉพาะในด้านการ
ขาดแคลนน้้าเนื่องจาก 

- แนวโน้มที่จะเกิดภัยแล้งมากขึ้น 
- น้้าในแหล่งน้้าต่างๆ มีคุณภาพลดลง 
- การใช้น้้าฟุ่มเฟือยในกิจกรรมต่างๆ อันได้แก่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การใช้น้้า

ในครัวเรือน และธุรกิจ บริการต่าง ๆ 
 ถึงแม้ว่าโลกของเราถูกปกคลุมด้วยผืนน้้าถึง 70% แต่ปริมาณน้้าดังกล่าวพบว่าเป็นน้้าในทะเลและ
มหาสมุทรท่ีมีความเค็มสูงไม่สามารถน้ามาใช้อุปโภคและบริโภคได้ถึง 97% สัดส่วนท่ีเหลือ 3% เป็นน้้าจืด ซึ่ง
พิจารณาจากปริมาณน้้าจืดทั้งหมด พบว่าเป็นน้้าท่ีอยู่ในรูปของธารน้้าแข็งและภูเขาน้้าแข็ง รวมท้ังน้้าใต้ดินท่ีไม่
สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้ 2.997% เหลือเพียง 0.003% เท่านั้นท่ีเป็นน้้าในหนอง คลอง บึง และน้้าใต้ดินท่ี
สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้ 

การใช้น้้าในประเทศ นอกจากจะใช้เพื่อความจ้าเป็นในการด้ารงชีวิตของคน ซึ่งใช้เพียง 2 ลิตรต่อคน
ต่อวันแล้ว ยังมีการใช้น้้าในการอื่นในลักษณะของน้้าใช้ รวมท้ังการใช้น้้าเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้แก่ชีวิต
และการใช้น้้าเพื่อการผลิตในสาขาต่างๆ เช่น เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเท่ียว พักผ่อนหย่อนใจ และ
สันทนาการต่างๆ ความต้องการใช้น้้าได้เพิ่มปริมาณขึ้น ตามการเพิ่มของจ้านวนประชากร รวมท้ังการเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งอุตสาหกรรม การบริการ และเกษตรกรรม ในขณะท่ีปริมาณน้้าท่ีจะน้ามาใช้ได้ยังคงมีอยู่
เท่าเดิมและลดน้อยลง จากการปนเปื้อนด้วยสิ่งสกปรกของเสียและสารพิษต่างๆ ท้าให้น้้าในแหล่งน้้านั้นมี
คุณภาพต่้า ไม่เหมาะที่จะน้ามาใช้ได้ จึงเป็นท่ีน่าวิตกว่า ปริมาณน้้าท่ีจะมีให้ใช้ได้ในอนาคต จะเพียงพอต่อความ
ต้องการของประชากรและการผลิตสาขาต่างๆ ในประเทศหรือไม่ 

ความต้องการใช้น้้าในประเทศ อาจแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
- ความต้องการใช้น้้าส้าหรับอุปโภค - บริโภค 
- ความต้องการใช้น้้าเพื่อการเกษตรกรรม 
- ความต้องการใช้น้้าเพื่ออุตสาหกรรม 

 

น ้ำ 
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สรุปความต้องการน ้า 
 ความต้องการใช้น้้าทุกภาคส่วน (ปี พ.ศ. 2552) ปีละ 162,151 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นความต้องการ
น้้าเพื่อการเกษตรสูงถึง 106,169 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 65 ของความต้องการน้้าท้ังหมด ในจ้านวนนี้
อยู่ในเขตท่ีมีแหล่งเก็บกักน้้าและระบบชลประทานอยู่แล้ว 45,054 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนท่ีเหลืออีก 61,116 
ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นความต้องการน้้าเพื่อการเกษตรท่ีอยู่นอกเขตชลประทานโดยอาศัยน้้าฝนเป็นหลัก รอง
ลงไปเป็นการใช้น้้าเพื่อการรักษาระบบนิเวศน์ร้อยละ 18 เพื่อเป็นการอุปโภค -บริโภค ร้อยละ 15 การ
อุตสาหกรรม ร้อยละ 1.6  และการปศุสัตว์ ร้อยละ 0.4  
 

กราฟแสดงปริมาณความต้องการน ้าในภาพรวมทั งประเทศ 

 
 

 อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ท้ังประเทศจ้านวนท้ังสิ้น 33 แห่ง ณ วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2554 มีปริมาตรน้้า
รวมกันท้ังสิ้น 65,609 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 94 ของความจุอ่างเก็บน้้าท้ังหมด ส่วนใหญ่อยู่ใน
เกณฑ์ดี ถึงดีมาก ยกเว้นเขื่อนปราณบุรี ท่ีมีปริมาณน้้าอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 
 อ่างเก็บน้้าขนาดกลางจ้านวน 367 แห่ง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ ถึง ดี 
โดยมีปริมาตรน้้ารวมกันประมาณ 3,672 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 93 ของความจุอ่างเก็บน้้า
ท้ังหมด ซึ่งมากกว่าวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2553 ท่ีผ่านมา จ้านวน 150 ล้านลูกบาศก์เมตร (กรมชลประทาน, 
2555) 
 
 ลักษณะทางอุทกวิทยา แบ่งพื้นท่ีลุ่มน้้าออกเป็น 25 ลุ่มน้้าหลัก และ 254 ลุ่มน้้าย่อย  มีปริมาณฝนตก
เฉลี่ยทั งประเทศปีละ 1,574 มิลลิเมตร   มีปริมาณน้้าท่าเฉลี่ยรวมปีละประมาณ 213,424 ล้านลูกบาศก์เมตร 
ปริมาณน้้าท่าข้างต้น คิดเป็นน้้าท่าเฉลี่ยต่อจ้านวนประชากร 3,335 ลูกบาศก์เมตร/คน/ปี (จ้านวนประชากร 64 
ล้านคน) เป็นน้้าท่าในฤดูฝนจ้านวน 183,001 ล้านลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ 85.7)  และในฤดูแล้ง 30,423 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร (ร้อยละ 14.3) 
  ปัจจุบัน (ปี พ.ศ.2554) มีแหล่งเก็บกักน้้าความจุรวม 76,002 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 35.6  
ของปริมาณน้้าท่าท้ังหมด โดยเป็นแหล่งเก็บกักน้้าขนาดใหญ่ (ความจุเก็บกักมากกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร) 
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ประมาณร้อยละ 90 ของความจุรวมท้ังหมด ส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 10 เป็นแหล่งเก็บกักน้้าขนาดกลาง
และขนาดเล็ก และมีปริมาณน้้าใช้งานได้สูงสุดรวม 56,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ท้ังนี้เพื่อเหลือน้้าส่วนหนึ่งไว้
ส้าหรับการรักษาสภาพเขื่อน (Dead  Storage) (กรมชลประทาน, 2555) 
 
 ถึงแม้ว่าทุกวันนี้ทุกคนยังมีน้้าใช้อย่างต่อเนื่องจากการขยายโครงข่ายของระบบประปา และจากการผัน
น้้าจากสายน้้าเส้นหนึ่งไปยังสายน้้าอีกเส้นหนึ่ง ซึ่งการพยายามจัดหาน้้าจากแหล่งต่างๆดังกล่าว เพื่อตอบสนอง
ความต้องการนี้มีค่าใช้จ่ายสูงและเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ด้วยปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นท่ีจะส่งผลให้
ปัญหาการขาดแคลนน้้าของประเทศไทยมีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มมากขึ้น การแก้ไขปัญหาน้้าจึงเป็นสิ่งท่ีไม่อาจ
มองข้ามหรือหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไป โดยการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะต้องหันมาให้ความส้าคัญท่ีการจัดการการใช้
น้้าเป็นอันดับแรกแทนการจัดหาแหล่งน้้าใหม่ การปรับเปลี่ยนวิธีการใช้น้้าของผู้บริโภคอาจเป็นวิธีการหนึ่งท่ีจะ
ช่วยลดความรุนแรงของการขาดแคลนน้้าในระยะสั้นและระยะยาวได้ และยังจะท้าให้ผู้ใช้น้้าได้รับความเดือดร้อน
หรือผลกระทบจากการขาดแคลนน้้าลดลงอีกด้วย  
 
แนวทำงกำรใช้น ้ำอย่ำงรู้คุณค่ำ 

จากปัญหาการลดลงของปริมาณน้้าที่สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้ในช่วงท่ีผ่านมา ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจาก
การท่ีผู้ใช้ขาดความรู้  และจิตส้านึกในการใช้น้้าอย่างรู้ คุณค่า  ปล่อยให้เกิดการสูญเสีย รั่วไหล และมีการ
ปนเปื้อนเกิดขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้เกิดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จะต้องมีการพิจารณาภาพรวม
อย่างเป็นระบบ และพิจารณาหาแนวทางท่ีเป็นไปได้ในทางปฏบิัติ ซึ่งแนวทางส้าคัญท่ีจะช่วยให้มีการใช้น้้าอย่าง
รู้คุณค่า  ได้แก่ 
 
ลดการสูญเสียน้้าในทุกขั้นตอนของการใช้   

การสูญเสียน้้าท่ีเกิดขึ้น จุดท่ีมักจะพบการรั่วไหลมากได้แก่ จุดจ่ายน้้า คือ หัวก๊อกจ่ายน้้า  
บริเวณเส้นทางส่งน้้าท่ีมีข้อต่อ ข้องอ ถังพักน้้าของสุขภัณฑ์ ข้อต่อและบริเวณติดตั้งมาตรวัดน้้า และปั๊มน้้า  ถัง
เก็บน้้าในบ้านหรืออาคาร ซึ่งการตรวจสอบอาจท้าได้หลายวิธี เช่น การสังเกตรอยซึมหรือนองของน้้า ก้าลังของน้้า
ท่ีลดลง ค่าน้้าท่ีเพิ่มสูงขึ้น พืชท่ีปลูกมีการเจริญเติบโตท่ีแตกต่างกัน ฯลฯ 

สาเหตุของการร่ัวไหลที่เกิดข้ึน อาจเกิดจากการติดตั้ง การเลือกใช้อุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพไม่ 
เหมาะสม การเลือกใช้อุปกรณ์ท่ีไม่สอดคล้องกับการใช้งาน การเสื่อมของอุปกรณ์ส่งและจ่ายน้้า การเสื่อมของ
ยางท่ีป้องกันการรั่วซึมอันเนื่องมาจากการกัดกร่อนท่ีเกิดจากการแช่ในน้้าซึ่งมีปริมาณคลอรีนมากอย่างต่อเนื่อง 
การปิดก๊อกน้้าไม่สนิทจากการใช้งาน การต่อเติมอาคารท่ีท้าให้มีการยืดหรือหดของท่อส่งน้้า การเคลื่อนท่ีของ
อุปกรณ์จ่ายน้้า การขยายถนนหรือพื้นที่รองรับของน้้าหนัก ฯลฯ 

1. การรั่วไหลจากสุขภัณฑ์ 
การรั่วไหลน้้าของชักโครกมักเกิดที่บริเวณรอยต่อระหว่างถังพักน้้ากับตัวชักโครก  

เนื่ องจากการเสื่ อมของประเก็นยางตรงบริ เวณข้อต่อ  การตรวจสอบการรั่ ว ไหลดังกล่าว 
ยังพบได้จากน้้าที่หยดจากก๊อกน้้าหรือรั่วซึมตามรอยต่อของท่อ พบว่า ครัวเรือนมีการสิ้นเปลืองน้้าโดย
การรั่วไหลเฉลี่ยร้อยละ 5 ของปริมาณน้้าที่ใช้ใน 1 วัน 
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 2. การรั่วไหลจากก๊อกน้้า 
การรั่วไหลน้้าจากก๊อกน้้า มักเกิดจากการปิดก๊อกน้้าไม่สนิท การเปิดก๊อกน้้าทิ้งไว้ในขณะที่ท้า

กิจกรรมอย่างอื่น เช่น ล้างจาน หรือเกิดจากการท่ีก๊อกน้้าเสื่อมสภาพ น้้าท่ีหยดจากก๊อกน้้า 2 หยดต่อ 1 
วินาที รวมแล้วจะเท่ากับน้้า 20 ลบ.ม. ใน 1 ปี ดังนั้น ทุกครั้งท่ีมีการใช้น้้าจากก๊อกน้้าควรจะปิด
เสียก่อนท้ากิจกรรมอย่างอื่น หรือปิดให้สนิทเมื่อเลิกใช้ ถ้าก๊อกน้้าเสื่อมสภาพ ควรหาทางซ่อมแซม
หรือเปลี่ยนก๊อกน้้าอันใหม่ 

จากสาเหตุของการรั่วไหลของน้้าข้างต้น จะเห็นได้ว่าการป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของน้้า
อาจท้าได้ยาก เนื่องจากปัจจัยหลายด้าน แต่การป้องกันให้มีการรั่วไหลน้อยท่ีสุดอาจท้าได้โดยการ 

- ตรวจสอบการรั่วไหลในทุกจุดที่มีการใช้น้้า ท้ังภายในและภายนอกอาคาร 
- ถ้าพบจุดที่มีรอยรั่วไหลให้ลงมือซ่อมหรือติดต่อช่างซ่อมทันที 
- จดตัวเลขมาตรวัดน้้าเพื่อตรวจสอบการรั่วไหลของระบบประปา โดยอาจรวบรวมสถิติการ

ใช้น้้าในแต่ละส่วน และแต่ละช่วงเวลาเพื่อช่วยให้ติดตามความผิดปกติได้โดยง่ายและ
รวดเร็ว 

- ปิดวาล์วน้้าที่มาตรวัดน้้าทุกครั้งท่ีมีการซ่อมระบบจ่ายน้้า 
 
เลือกใช้เทคโนโลยีประหยัดน้้า 

นอกเหนือจากการลดการรั่วไหลของน้้าโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมีการตรวจสอบการรั่วไหล
อย่างสม่้าเสมอแล้ว เทคโนโลยีประหยัดน้้าท่ีได้มีการขยายตัวอย่างมากในปัจจุบันนับเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีสามารถ
ช่วยลดการรั่วไหลของน้้าท่ีเกิดขึ้นได้ โดยเทคโนโลยีประหยัดน้้าที่ส้าคัญ ได้แก่ 

1. สุขภัณฑ์ประหยัดน้้า  
จากสุขภัณฑ์ท่ัวไปท่ีใช้น้้าตั้งแต่ 15 – 22 ลิตรต่อการกดแต่ละครั้ง ในขณะท่ีสุขภัณฑ์รุ่นประหยัด

น้้าจะใช้น้้าเพียง 4 – 6 ลิตร ถ้ามีการเปลี่ยนสุขภัณฑ์ดังกล่าวจะลดปริมาณการใช้น้้าได้มาก ในขณะท่ี
สุขภัณฑ์ชนิดท่ีใช้น้้าราดจะใช้น้้าเพียง 2 ลิตร 

 

 
 

2. อุปกรณ์ประหยัดน้้า   
ได้แก่ หัวก๊อกน้้าและอุปกรณ์ประกอบ ซึ่งจะช่วยลดการใช้น้้าได้อีกร้อยละ 40 ของการใช้น้้า

ตามปกติของอุปกรณ์เหล่านี้ อุปกรณ์เติมอากาศเป็นส่วนที่ใช้ติดตั้งท่ีหัวก๊อก เพื่อช่วยเพิ่มอากาศให้แก่
น้้าท่ีไหลออกจากหัวก๊อก และช่วยลดปริมาณการไหลของน้้า หัวก๊อกโดยท่ัวไป จะมีน้้าไหลออกมาด้วย
อัตรา 9-19 ลิตรต่อนาทีขึ้นอยู่กับแรงดันของน้้า เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศจะท้าให้น้้าไหลออกจาก
หัวก๊อกผ่านอุปกรณ์นี้เพียง 9 ลิตรต่อนาทีซึ่งจะเพียงพอต่อการช้าระล้าง 
3. อุปกรณ์ให้น้้าแบบหยด     

การรดน้้าต้นไม้โดยการการใช้สายยางปลายเปิดจะสูญเสียน้้าเนื่องจากจะมีการกระจายตัวของ
น้้าได้น้อย และจะสูญเสียน้้ามากในขั้นตอนการเปิดและปิดน้้า โดยเฉพาะสายยางท่ีมีความยาว ซึ่งอาจ
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ลดการสูญเสียรั่วไหลได้โดยการใช้อุปกรณ์ให้น้้าแบบหยด หรือใช้หัวฝักบัวต่อเข้าท่ีปลายสายยางเพื่อ
ควบคุมการเปิดปิดน้้าขณะที่รดน้้าต้นไม้ 
4. ถังเก็บกักน้้า  

ในภาวะท่ีมีปัญหาการขาดแคลนน้้า การติดตั้งภาชนะเก็บกักน้้าเป็นสิ่งท่ีอาจท้าได้โดยมี
ค่าใช้จ่ายไม่มากนัก และช่วยให้การใช้น้้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ถ้าการไหลของน้้าสม่้าเสมอ การใช้น้้า
จะมีการสูญเสียน้อยกว่าการใช้น้้าท่ีมีการไหลของน้้าไม่สม่้าเสมอ และจะลดโอกาสของการสูญเสียจาก
การเปิดกอ๊กน้้าท้ิงไว้ในขณะท่ีน้้าไม่ไหล  

  
ใช้น ้าใน (กิจการโรงแรม) อย่างไรจึงจะคุ้มค่า 

 น้้าเป็นทรัพยากรอีกประเภทหนึ่งท่ีโรงแรมมีความต้องการในปริมาณท่ีสูงอัตราการใชน้้้าของโรงแรม
ขนาดต่างๆ ในประเทศไทยมีดังนี้ 
 โรงแรมขนาด 150-200 ห้อง ใช้น้้า 50,000-100,000 ลบ.ม./ป ี
 โรงแรมขนาด 200-300 ห้อง ใช้น้้า 120,000-180,000 ลบ.ม./ป ี
 โรงแรมขนาด 300-400 ห้อง ใช้น้้า 180,000-250,000 ลบ.ม./ป ี
 โรงแรมขนาด 400 ห้อง  ใช้น้้า 300,000-500,000 ลบ.ม./ป ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดกลุ่มการจดัการเรื่องน้้า (รวมการประหยัดและการบา้บัด) ของส่วนต่างๆ ของโรงแรมดังนี้ 
1. ห้องสุขาและห้องน้้า 
2. สระว่ายน้้า 
3. ห้องซักรีด 
4. ห้องครัว 
5. สวน และสนามหญ้า 
6. ห้องเครื่องต่างๆ 
7. หอเย็นและเครื่องปรับอากาศ 
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การตรวจสอบการประหยัดการใช้น ้า 
ห้องครัว 
 การใช้น้้าของห้องครัวของแต่ละโรงแรมขึ้นอยู่กับประเภทของอาหาร การประหยัด การใช้น้้าใน
ห้องครัว สามารถด้าเนินไดด้ังนี้ 

  ตรวจสอบและซ่อมแซมการรั่วไหลของก๊อกน้้า และท่อน้้า 
  ไม่เปิดน้้าให้ไหลอย่างต่อเนื่อง 
 น้้าเสียจากห้องครัวมีความมันแฝงอยู่ในปริมาณมาก อาจไมป่ระหยัดท่ีจะน้าน้้าเสีย 

จากห้องครัวไปบ้าบัด 
  ใช้น้้าอย่างรู้คุณค่า 

เครื่องซักผ้า 
 ปริมาณการใช้น้า้ของห้องซักรีดใช้มากถึง 30% ของปริมาณการใช้น้้าท้ังโรงแรม การตรวจสอบ
ท้าได้โดย 

  น้าน้้าจากขั้นตอนสลดัผ้าของเครื่องซักผ้ากลับมาใช้ใหม่ 
  เลือกใช้น้้ายาหรือผงซักฟอกท่ีสามารถล้างออกได้ง่ายตามที่บริษัทก้าหนด 

   แบบฝาเปิดดา้นบน ใชน้้้า 132-208 ลิตรต่อการซัก 1 ครั้ง 
ห้องน้้า 

  หัวฝักบัว : ติดตั้งหัวฝักบัวประหยัดใช้น้้า 10 ลิตร / นาที แทน 20 ลิตร/ นาท ี
  โถสุขภัณฑ ์: โถสุขภัณฑธ์รรมดาใช้น้้า 20 ลิตร/การกด 1 ครั้ง 

     โถสุขภัณฑป์ระหยัดน้้าใชน้้้า 6 ลิตร/การกด 1 ครั้ง 
  ก๊อกน้้า : ติดตั้งหัวก๊อกเพิ่มฟองอากาศ (Aerator) ใช้น้้า 6-10 ลิตร/นาที 
  ตรวจสอบและซ่อมการรั่วไหลของก๊อก ท่อน้้า และเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆ 

สวนและสนาม 
 รดน้้าต้นไม้หรือสนามหญ้าในตอนเช้าหรือเย็นเท่านั้น 
 ใช้ Springer ท่ีมีระยะของการกระจายน้้าที่เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ท่ีต้องการรดน้้า 
 วางต้าแหน่ง Springer ให้เหมาะสม 
 ในการรดน้า้ด้วยสายยาง ควรต่อด้วยหัวฝักบัวหรืออุปกรณ์ควบคุมการกระจายของหยดน้้า

และควบคุมการปิด-เปิดน้้า 
  ใช้น้้าท่ีบ้าบัดแล้วน้ากลับมาใช้ใหม่ (Recycled Water) 
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ประสิทธิภาพการใช้น ้า 
1. ติดตามปริมาณการใช้น้้าภายในโรงแรมเพื่อติดตามปริมาณการใช้และการรั่วไหล 
2. ติดตั้งหัวก๊อกประสิทธิภาพการใช้น้้า (Aerator) 
3. ติดตั้งหัวฝักบัวประสิทธภิาพการใช้น้้า (Water Efficient Shower Head) 
4. ติดตั้งสุขภัณฑ์หรืออุปกรณ์ประสิทธิภาพการใช้น้้า 
5. ควบคุมการจ่ายน้้าของสุขภัณฑ์ชนิด ฟลัช วาลว์ ไม่ให้เกิน 7 วินาทีของการกดแต่ละครั้ง 
6. มอบหมายให้บุคลากรควบคุม ดูแล การเปิดปิดก๊อกน้้า ในครัวเพื่อป้องกันการสูญเสีย 
7. ติดตั้งหัวก๊อกประสิทธิภาพการใช้น้้าในพื้นท่ีปรุงอาหารและบริเวณช้าระลา้ง 
8. ใช้ประโยชน์น้า้จากการซักครั้งสุดท้ายของเครื่องซักผ้า 
9. เลือกใช้เครื่องซักผ้าชนิดซักต่อเนื่อง (Continuous Batch Washer) ในโรงแรมที่มีปริมาณการซักผ้า

มากเพื่อใหมีการใช้น้้าอย่างมีประสิทธภิาพ 
10. จัดให้มีการหมุนเวียนน้้าจากเครื่องซักผ้าเพื่อใช้ในการหล่อเย็น รดต้นไม้ หรืออื่นๆ 
 

คุณภาพน ้า 
11. จัดท้าแผนปฏบิัติการเพื่อติดตามปริมาณผลการเกิดน้้าเสีย การบ้าบดั และการจดัการอย่างต่อเนื่อง 
12. จัดให้มีการมาตรการป้องกันการปนเปื้อน และลดการเกิดน้้าเสียของโรงแรมก่อนการบ้าบดั 
13. มีการตรวจสอบปริมาณ และคุณภาพน้้าเสียจากกิจกรรมต่างๆ ของโรงแรมอย่างสม่้าเสมอ เพื่อการ

จัดการท่ีเหมาะสม 
14. มีการบ้าบดัน้้าเสียของโรงแรมอย่างถูกต้องและตามมาตรฐานที่ทางราชการก้าหนด 
15. ติดตั้งถังดักไขมันจากน้้าเสียของบริเวณท่ีมีการช้าระล้างท่ีมกีารปนเปื้อน เช่น ครัว อาคารซ่อมบ้ารุง 

ห้องเก็บน้้ามันเชื้อเพลิง ห้องซักรีด 
16. มีการเก็บรวบรวมไขมันออกจากถังดักไขมันอย่างสม่้าเสมอ และมีการจัดการกับไขมันท่ีดกัได้อย่าง

เหมาะสม 
17. ติดตั้งตะแกรง หรือถังเพื่อดักตะกอนและสิ่งปนเปื้อนในน้า้เสีย เพื่อลดการปนเปื้อนและปริมาณน้้าเสีย 
18. น้าน้้าท่ีผ่านการบ้าบัดแล้วมาใช้ประโยชน์ 

 
 
 
 
 

สังคมที่มีการใช้น้้าอย่างรู้คุณค่า   
ย่อมได้ประโยชน์จากการใช้น้้ามากกว่าสังคมที่ยังไม่เห็นคุณค่าของน้้า 


