
วันน ้ำโลก



ประวัติวันน ้ำโลก
วันน ้ำโลก (World Day for Water หรือชื่อที่ไม่เป็นทำงกำรคือ World Water Day) ตรง

กับวันที่ 22 มีนำคม ของทุกปี เนื่องจำกองค์กำรสหประชำชำติ ตระหนักถึงปัญหำกำรขำดแคลนน ้ำที่
ทวีควำมรุนแรงมำกขึ น และอำจเกิดปัญหำกำรแย่งชิงน ้ำ ขึ นในอนำคต  ดังนั น ปี ค .ศ. 1992 
สมัชชำสหประชำชำติ ได้ประกำศให้วันที่ 22 มีนำคม ของทุกปีเป็น " วันน ้ำโลก " หรือ " World Day for Water " 
เพื่อเห็นถึงควำมส้ำคัญของน ้ำ ซึ่งเป็นควำมต้องกำรขั นพื นฐำน ของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในโลก

อีกทั  งเป็นกำรกระตุ ้นให้เกิดกำรตื ่นตัวในเรื ่องกำรอนุรักษ์น ้ำ และกำรพัฒนำแหล่งน ้ำ 
ตลอดจนด้ำ เนินกำรตำมข้อ เสนอแนะของที ่ประชุมสหประชำชำติปี ค .ศ .  1992 ว่ำด้วย
สิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำ หรือที่เรียกกันว่ำ Agenda 21  โดยแต่ละปีจะมีหน่วยงำนในสังกัดองค์กำร
สหประชำชำติรับผิดชอบกำรจัดงำน



เกี่ยวกับน ้ำ
น ้ำเป็นสิ่งส้ำคัญที่สุดของเรำ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดล้วนต้องกำรน ้ำเพื่อควำมอยู่รอด กำรอนุรักษ์น ้ำ

หมำยถึง กำรใช้น ้ำน้อยหรือรีไซเคิลน ้ำ เพื่อสำมำรถน้ำมำใช้อีกครั ง กำรอนุรักษ์น ้ำจึงเป็นสิ่งส้ำคัญ

ปริมำณน ้ำทั งโลก
70% ของพื นผิวของโลกปกคลุมด้วยน ้ำ 97.5% เป็นน ้ำเค็ม

ปริมำณน ้ำและน ้ำแข็ง
2.5% เท่ำนั นท่ีเป็นน ้ำจืดเกือบและ 68.7% เป็นน ้ำแข็ง

ปริมำณน ้ำส้ำหรับบริโภค
เพียง 1% ของทรัพยำกรน ้ำทั งหมดบนโลกที่มีอยู่เหมำะส้ำหรับกำรใช้งำนของมนุษย์ทั่วโลก



‘น ้ำ’ เป็นทรัพยำกรธรรมชำติ มีอยู่อย่ำงเหลือเฟือไม่มีวันหมดไปจำกโลก เป็นทรัพยำกรที่ใช้
แล้วเสื่อมคุณภำพ แต่สำมำรถบูรณะให้กลับมีสภำพดีดังเดิมได้ โดยพลังงำนอันมหำศำลจำก
ดวงอำทิตย์ เป็นปัจจัยที่ท้ำให้เกิดน ้ำฝน , น ้ำบนดิน , น ้ำใต้ดิน หรือน ้ำบำดำล

‘น ้ำ’ แบง่ออกเป็น 3 ชนิด ได้แก…่

1. น ้ำฝน เกิดจำกกำรกลั่นตัวของไอน ้ำ แล้วร่วงหล่นออกมำกลำยเป็นน ้ำฝน

2. น ้ำผิวพื น เกิดจำกน ้ำฝนและน ้ำขังตำมผิวดิน

3. น ้ำใต้ดิน แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 1. น ้ำใต้ดินอันเกิดจำกน ้ำฝน และ2. หิมะละลำยซึมลงไปในดิน

ทรัพยำกรน ้ำ



ควำมส้ำคัญของน ้ำ 
“น ้ำ” มีควำมส้ำคัญต่อกำรด้ำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตทั งปวงบนโลกใบนี  และเป็นองค์ประกอบ

ส้ำคัญต่อกำรเกิดลมฟ้ำกำศ และภูมิอำกำศของโลก อีกทั งโลก และร่ำงกำยของมนุษย์ประกอบด้วยน ้ำ
มำกถึง 70 % หรือ รำว 3 ใน 4 ส่วน เหมือน ๆ กัน หำกมีปริมำณน ้ำมำกหรือน้อยกว่ำ ทั งโลก และ
ร่ำงกำยของเรำอำจเกิดควำมผิดปกติขึ นได้ เช่นเดียวกับควำมเชื่อที่มีใครหลำยคนบอกกันว่ำน ้ำเป็น
พระแม่ผู้ใหก้้ำเนิดทำงวิทยำศำสตร์น ้ำเป็นจุดก้ำเนิดของสิ่งมีชีวิต หำกเรำไม่รักษำน ้ำไว้ ชีวิตของเรำทุกคน
ก็คงหำยไปเช่นกัน 



น ้ำมีประโยชน์อย่ำงไร
น ้ำเป็นแหล่งก้ำเนิดชีวิตของคน สัตว์ และพืช สิ่งมีชีวิตอยู่โดยขำดน ้ำได้ไม่เกิน 3 วัน และ

น ้ำมีควำมจ้ำเป็นทั งภำคเกษตรกรรม และอุตสำหกรรม ซึ่งมีควำมส้ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำประเทศ 
ประโยชน์ของน ้ำ ได้แก่
1. ใช้ส้ำหรับกำรบริโภคและอุปโภค ใช้ส้ำหรับกำรด่ืมกิน กำรประกอบอำหำร ช้ำระร่ำงกำย ฯลฯ
2. ใช้ส้ำหรับกำรเกษตร เช่น กำรเพำะปลูก เลี ยงสัตว์ แหล่งน ้ำเป็นที่อยู่อำศัยของปลำ และสัตว์น ้ำ
3. ด้ำนอุตสำหกรรม ต้องใช้น ้ำในกระบวนกำรผลิต และระบำยควำมร้อน ฯลฯ
4. น ้ำเป็นแหล่งพลังงำนกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ
5. แม่น ้ำ ล้ำคลอง ทะเล มหำสมุทร เป็นเส้นทำงคมนำคมขนส่งที่ส้ำคัญ
6. เป็นสถำนที่ท่องเที่ยว 



องค์กำรสหประชำชำติได้ก้ำหนดนโยบำยกำรจัดกำรแหล่งน ้ำอย่ำงยั่งยืน 5 ประกำร ได้แก่

1. กำรจัดกำรให้พื นที่ที่มีควำมต้องกำรใช้น ้ำมำกที่แตกต่ำงกันได้มีโอกำสใช้น ้ำอย่ำงเท่ำเทียมกัน

2. กำรอนุรักษ์แหล่งน ้ำ โดยพัฒนำแหล่งน ้ำให้สำมำรถน้ำมำใช้ประโยชน์ได้ และไม่ก่อให้เกิด
มลภำวะต่อแหล่งน ้ำ

3. กำรควบคุมดูแลกำรใช้น ้ำจำกแหล่งต้นน ้ำให้เหมำะสม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภำพและ
ปริมำณกำรใช้น ้ำของแหล่งปลำยน ้ำ

4. กำรจัดกำรกับปัจจัยอื่น ๆ โดยดูแลปัจจัยต่ำง ๆ ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อแหล่งน ้ำ

5. กำรจัดกำรให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ นตำมควำมเหมำะสม

นโยบำยกำรจัดกำรแหล่งน ้ำอย่ำงยั่งยืน



ปัญหำกำรขำดแคลนของทรัพยำกรน ้ำ
1. ควำมต้องกำรใช้น ้ำมีสูงขึ น ปัจจุบันควำมต้องกำรใช้น ้ำเพิ่มขึ น 30-40 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ปริมำณน ้ำมีน้อยลง 

2. ปัญหำที่เกิดจำกธรรมชำติ กำรกระจำยน ้ำในพื นที่ต่ำง ๆ ไม่เท่ำเทียมกัน บำงพื นที่ของโลกเกิดฝนตกหนัก
บ้ำนเรือน ไร่นำเสียหำย แต่บำงพื นที่ก็แห้งแล้งขำดแคลนน ้ำเพื่อกำรบริโภค และกำรเพำะปลูก 

3. กำรตัดไม้มำกเกินไป ท้ำให้เกิดอุทกภัยช่วงฤดูฝน เกิดปัญหำกำรมีน ้ำมำกเกินไป สร้ำงควำมเสียหำยให้แก่
ชีวิต และทรัพย์สิน

4. กำรเพิ่มมลพิษในน ้ำ เนื่องจำกน ้ำเป็นปัจจัยส้ำคัญในกำรด้ำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั งหลำยรวมทั งมนุษย์ 
เมื่อจ้ำนวนประชำกรเพิ่มมำกขึ น มนุษย์เป็นตัวกำรส้ำคัญที่เพิ่มมลพิษให้กับแหล่งน ้ำต่ำง ๆ โดยกำรปล่อย
น ้ำเสีย ครำบน ้ำมัน จำกบ้ำนเรือน โรงงำนอุตสำหกรรม กำรทิ งขยะมูลฝอยลงไปในแหล่งน ้ำ เป็นต้น



วิธีประหยัดน ้ำ
อย่ำงสร้ำงสรรค์

ซักผ้ำด้วยมือ ช่วยประหยัดน ้ำได้ถึงครึ่งหนึ่งของกำรซักด้วยเคร่ืองซักผ้ำ 
เพรำะกำรซักผ้ำด้วยเคร่ืองซักผ้ำจะใช้น ้ำเฉลี่ยถึง 100 ลิตรต่อครั ง

อำบน ้ำฝักบัวแทนอ่ำงอำบน ้ำ จะใช้น ้ำเพียง 30 ลิตร 
ลดกำรใช้น ้ำได้มำกถึง 27 %

น้ำน ้ำสุดท้ำยไปใช้ต่อ เช่น น้ำไปรดน ้ำต้นไม้

ใช้ภำชนะรองน ้ำแทนกำรเปิดน ้ำไหลผ่ำน เช่น กำรแปรงฟัน ซักผ้ำ 
ล้ำงจำน ล้ำงรถ ควรใช้ภำชนะขนำดพอเหมำะเพื่อรองน ้ำไว้ใช้

ตรวจสอบน ้ำรั่วไหลสม่้ำเสมอ รีบซ่อมทันทีเม่ือน ้ำรั่ว 

ตรวจเช็คถังเก็บน ้ำชักโครกเสมอ



• https://adeq.or.th

• https://www.onep.go.th

• https://www.watertreaty.org

• http://www.oniepr.com/news_show.php?nid=215693

• https://sites.google.com/site/waterislifeedu/home/thraphyakr-na-mi-khwam-sakhay-xyangri

               


