การขาดแคลนนา้
ปัญหาการเกิดภัยแล้งหรื อการขาดแคลนนั้น เกิดจากการไม่มีหรื อ
ขาดแคลนน้ าที่มีคุณภาพดี สาหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การ
อุปโภค บริ โภค การเกษตร การปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การ
อุตสาหกรรม การคมนาคมทางน้ า เป็ นต้น ส่ งผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้อมต่อการดารงชีพของประชาชน

สาเหตุการขาดแคลนนา้
สาเหตุที่ทาให้เกิดการขาดแคลนน้ าได้ดงั นี้
1.การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และสิ่ งแวดล้อม
โดยในฤดูฝน ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ตกน้อย ทิ้งช่วง ไม่กระจาย
สม่าเสมอ ทาให้มีน้ าเก็บกักในแหล่งน้ าน้อย น้ าและความชื้นในดิน
มีนอ้ ย ในฤดูแล้งอากาศที่ร้อนจัดทาให้การสู ญเสี ยน้ าจากการระเหย
มีมาก ทาให้น้ าในแหล่งน้ าลดปริ มาณลงจนถึงเหือดแห้งไป
2. ความต้องการใช้น้ าเพิ่มมากขึ้น จากจานวนประชากรที่
เพิ่มมากขึ้น ความต้องการปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีพและการใช้
ทรัพยากรจึงมีมาก ความต้องการน้ าเพื่อกิจกรรมต่างๆ จึงมีมากตาม
ไปด้วย ในขณะที่แหล่งเก็บกักน้ ามีจากัดไม่เพิ่มขึ้นสัมพันธ์กนั

3. แหล่งเก็บกักน้ าตามธรรมชาติและที่สร้างขึ้น ยังไม่
เพียงพอต่อการเก็บกักน้ าไว้ใช้ประโยชน์ซ่ ึงอาจเกิดจากข้อจากัด
ของภูมิประเทศที่ไม่มีลาน้ าธรรมชาติ หรื อไม่เหมาะสมที่จะพัฒนา
เป็ นแหล่งน้ า หรื อแหล่งน้ าได้รับการพัฒนาที่ไม่เหมาะสม มีขนาด
เล็กเกินไป ใช้ประโยชน์ได้ไม่เพียงพอ
4.แหล่งเก็บกักน้ าตามธรรมชาติและที่สร้างขึ้น
เสื่ อมสภาพ ตื้นเขิน ชารุ ด ทาให้มีประสิ ทธิภาพต่า เก็บกักน้ าไว้ได้
น้อยจนถึงไม่สามารถเก็บกักน้ าไว้ได้ การรองน้ าฝนจากหลังคา
บ้านเพื่อเก็บเอาไว้ใช้อุปโภคบริ โภคไม่สามารถทาได้ เพราะแร่ ใย
หินที่ใช้ผลิตกระเบื้องมุงหลังคาเป็ นสารก่อมะเร็ ง อีกทั้งในเขตเมือง
ก็จะมีฝนควั
ุ่ นจากเครื่ องยนต์รถมาก
5. การทาลายป่ าต้นน้ าลาธาร ทาให้ไม่มีตน้ ไม้ที่ทาหน้าที่
ดูดซับน้ าฝนลงสู่ ใต้ผวิ ดิน อุม้ น้ าเอาไว้ และยึดดินให้มีความมัน่ คง
ก็จะขาดแคลนน้ าที่จะถูกปลดปล่อยออกมาสู่ ลาธารและลาน้ า
ในช่วงฤดูแล้ง
6. คุณภาพน้ าไม่เหมาะสมที่จะนามาใช้ประโยชน์ได้ เช่น
น้ าเค็ม น้ าขุ่น เป็ นสนิม สกปรก หรื อเน่าเสี ย
7. การขาดจิตสานึกในการใช้น้ าและการอนุรักษ์น้ า เช่น
ใช้น้ าไม่ประหยัด ใช้น้ าอย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม การบุกรุ กทาลาย
แหล่งน้ า ที่พบบ่อย ๆ คือ การลงจับปลาในแหล่งน้ าทาให้น้ าขุ่น
หรื อถ้าหากระบายน้ าออกเพื่อจับปลา ก็จะไม่มีน้ าเหลืออยูอ่ ีกต่อไป
8. การวางผังเมืองไม่เหมาะสม โดยแบ่งแยกพื้นที่เพื่อการ
ทากิจกรรมไม่เหมาะสมสอดคล้องกับแหล่งน้ าที่จะนามาใช้
ประโยชน์ ขาดการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ าที่เหมาะสมไว้ล่วงหน้า
9. การบริ หารจัดการน้ า ถ้าเกิดความผิดพลาดในการ
พร่ องน้ าระบายน้ า ทาให้มีน้ าเหลือเก็บกักไว้นอ้ ย
10. การพัฒนาแหล่งน้ าที่ไม่เหมาะสม โดยในระยะเวลา
ช่วงต้นๆ ของการพัฒนาแหล่งน้ า อาจเน้นเรื่ องการเร่ งรัดการพัฒนา
มากเกินไป โดยต้องการสร้างจานวนที่มาก ใช้งบประมาณน้อยๆ
เสร็ จเร็ วๆ เป็ นการเน้นปริ มาณมากกว่าคุณภาพ ทาให้มีแหล่งน้ า
จานวนไม่นอ้ ยที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ เช่น ขนาดเล็ก
เกินไปเก็บกักน้ าได้นอ้ ย บางแห่งอยูไ่ กลจากแหล่งชุมชนเกินไป

องค์การบริหารส่วนตาบลน ้าพี ้
อาเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์

ผลของการคลานน้ า
1. สุ ขภาพอนามัยเสื่ อมโทรมและเกิดโรคภัยไข้เจ็บอัน
เนื่องมาจากขาดน้ าที่มีคุณภาพ มาใช้ในการบริ โภค อุปโภค
2. ในบางพื้นที่ เช่น ในชนบทภาคอีสานหลาย ๆ พื้นที่
ประชาชนต้องเสี ยเวลาและ ค่าใช้จ่ายไปกับการจัดหาน้ าเพื่อการ
บริ โภค โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงฤดูแล้ง
3. สร้างความเสี ยหายในด้านเศรษฐกิจ เพราะ
กระบวนการผลิตทั้งภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมซึ่งต้องว่า
ด้วยน้ าเป็ นปัจจัยสาคัญ ไม่สามารถดาเนินการประกอบการ
ผลิตอย่างเต็มที่หรื อผลผลิตที่ได้นอ้ ยลง เช่น ความเสี ยหายที่เห็นได้
ชัด คือผลผลิตทางภาค เกษตรกรรมโดยเฉพาะการเพาะปลูกข้าว
มันสาปะหลัง ข้าวโพด อ้อย เป็ นต้น
4. น้ าในแหล่งธรรมชาติต่าง ๆ ลดน้อยลงหรื อแห้งขอด
ประชาชนไม่สามารถใช้น้ า เพื่อการบริ โภค อุปโภค หรื อการ
คมนาคมขนส่ งได้อย่างเต็มที่ และสัตว์น้ าบางชนิดต้องตาย
อันเนื่องมาจากขาดน้ า หรื อน้ าเกิดการเน่าเสี ย

การป้ องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า
การป้ องกันและแก้ไขมีหลายแนวทาง ได้แก่
1. อย่าเปิ ดน้ าทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ ขณะล้างหน้า แปรงฟัน
โกนหนวด หรื อฟอกสบู่ และควรล้างผักผลไม้ จานชาม ในอ่างหรื อ
ภาชนะที่มีการเก็บน้ าไว้เพียงพอ เพราะการล้างด้วยน้ าที่ไหลจากก๊อกน้ า
โดยตรง จะใช้น้ ามากกว่าการล้างด้วยน้ าที่บรรจุไว้ในภาชนะถึงร้อยละ
50
2. ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ า เพื่อลดการสู ญเสี ยน้ าอย่างเปล่า
ประโยชน์ โดยปิ ดปั๊มน้ าและก๊อกน้ าทั้งหมด แล้วตรวจสอบมิเตอร์ดู ถ้า
หากตัวเลขมิเตอร์ยงั เดินอยูก่ ็แสดงว่ามีจุดรั่วไหล ให้ค่อยตรวจดูไปทีละ
จุดจนกว่าจะพบ
3. เราสามารถนาน้ าที่ใช้ลา้ งจานชาม ล้างแก้ว ล้างผัก ซักผ้า
(น้ าสุดท้าย)มาใช้รดน้ าต้นไม้ได้อีกครั้ง
4. เวลามีแขกมาเยีย่ มที่บา้ นให้เสิ ร์ฟน้ าแค่ประมาณ 70%ของ
แก้ว หรื อใช้แก้วใบเล็กเสิ ร์ฟแทน เพราะบางคนดื่มน้ าไม่เยอะ หรื อเรา

อาจจัดเตรี ยมเหยือกใส่น้ าไว้สาหรับเติมให้แขกบางคนที่ชอบดื่มน้ าเยอะ
ก็ได้ เพราะการเติมน้ าทีละนิ ดย่อมดีกว่าเหลือทิ้ง น้ าไหลทิ้งไว้ตลอดเวลา
ที่ซกั เพราะจะสิ้ นเปลืองกว่าการซักโดยวิธีการขังน้ าไว้ในกะละมัง
5. ไม่ควรใช้สายยาง และเปิ ดน้ าไหลตลอดเวลาในขณะที่ลา้ ง
รถ เพราะจะใช้น้ ามากถึง 400 ลิตร แต่ถา้ ล้างด้วยน้ าและฟองน้ าใน
กระป๋ องหรื อภาชนะบรรจุน้ า จะลดการใช้น้ าได้มากถึง 300 ลิตร ต่อการ
ล้างหนึ่ งครั้ง
6. ลดความถี่ในการล้างรถลง เช่น จากสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ก็
เหลือแค่สปั ดาห์ละครั้งก็พอ ซึ่งวิธีน้ ีจะช่วยประหยัดน้ าได้โดยตรงเลยล่ะ
7. ถ้าที่บา้ นคุณใช้โถส้วมแบบชักโครก ให้นาหิ นจานวน
หนึ่ งหรื อถุงพลาสติกใส่น้ ามาวางแทนที่น้ าในถังเก็บน้ า ก็ช่วยลดปริ มาณ
การใช้น้ าสาหรับกดทาความสะอาดลงได้
8. ไม่ใช้ชกั โครกเป็ นที่ทิ้งเศษอาหาร กระดาษ สารเคมีทุก
ชนิด เพราะจะทาให้สูญเสี ยน้ าจากการชักโครกเพื่อไล่สิ่งของลงท่อใน
ปริ มาณมาก แถมท่อยังอาจตันด้วย
9. ถ้าซักผ้าด้วยมือ ควรรองน้ าใส่ กะละมังแค่พอใช้ อย่าเปิ ด

แจ้ ง 055 - 826049
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
องค์ การบริหารส่ วนตาบลนา้ พี ้

การสนับสนุนนา้ อุปโภคบริโภค

ขั้นตอนการให้บริ การสนับน้ าอุปโภคบริ โภค
1.ผูต้ อ้ งการให้องค์การบริ หารส่ วนตาบลน้ าพี้สนับสนุนน้ าอุปโภค
บริ โภค ยืน่ คาร้องต่อเจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบรับคาร้อง โดยให้ระบุ
สาเหตุที่ตอ้ งขอสนับสนุนน้ าจากองค์การบริ หารส่ วนตาบลน้ าพี้
และสถานที่ที่จะส่ งน้ า
2.องค์การบริ หารส่ วนตาบลน้ าพี้ดาเนินการจัดหาน้ าและบริ การส่ ง
น้ าให้ผรู้ ้องขอ ภายใน 30 นาที ภายหลังผูบ้ ริ หารอนุมตั ิให้การ
สนับสนุน
3.หากองค์การบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตาบลน้ าพี้ ไม่สามารถหา
น้ า หรื อบริ การส่ งน้ าล่าช้ากว่าที่กาหนด ต้องแจ้งให้ผรู้ ้องขอโดย
ทันที และต้องแก้ปัญญาเฉพาะหน้าให้ผรู้ ้องมีน้ าใช้อุปโภคบริ โภค
ไปพลางก่อน

การสนับสนุนนา้ อุปโภคบริโภค

