
การจัดการน้ําเสียในครัวเรือน 
การลดปริมาณน้ําเสียและการใชประโยชน 

จากกากไขมัน 
๑. การลดปริมาณน้ําเสีย 
ผูใชน้ําสวนใหญมักมีพฤติกรรมการใชน้ําฟุมเฟอย ควร
เปลี่ยนวิธีการใชน้ําตามความเคยชิน มาเปน 
การใชน้ําอยางรูคุณคา ไมปลอยใหน้ําไหลทิ้งไปโดย
เปลาประโยชน เพื่อเปนการลดปริมาณน้ําเสียที่จะ
ระบายออกสูสิ่งแวดลอมและประหยัดคาใชจายในการ
บําบัดน้ําเสีย โดยใชหลัก 3Rs : Reduce Reuse 
Recycle มีดังนี้ 

• Reduce: การใชนอย 
การใชนอยหรือใชน้ําเทาที่จําเปน โดยไมใชน้ําอยาง
ฟุมเฟอย เชน 
      ๑) การอาบน้ํา : การใชฝกบัวจะสิ้นเปลืองน้ํานอย
ที่สุด รูฝกบัวยิ่งเล็กยิ่งประหยัดน้ํา ปดฝกบัวในขณะ 
ที่ถูสบูจะใชน้ําเพียง ๓๐ ลิตร หากไมปดจะใชน้ําถึง ๙๐ 
ลิตร และหากใชอางอาบน้ําจะใชน้ําถึง ๑๑๐ – ๒๐๐ 
ลิตร 
      ๒) การโกนหนวด : โกนหนวดแลวใชกระดาษเช็ด
กอน จึงใชน้ําจากแกวมาลางอีกครั้ง ลางมีดโกนหนวด
โดยการจุมลางในแกว จะประหยัดกวาลางโดยตรงจาก
กอก 
 
 

     ๓) การแปรงฟน : ในขณะแปรงฟนไมควรเปดกอก
น้ําทิ้งไว จะทําใหน้ําไหลสูญเสียไปโดยเปลา 
ประโยชน ในระยะเวลาที่แปรงฟน ๕ นาที อาจสูญเสีย
น้ํามากถึง ๔๐ ลิตร ดังนั้นควรใชภาชนะรองน้ําไวหรือ 
เปดน้ําใชหลังแปรงฟนเสร็จ จะใชน้ําเพียง ๕ – ๘ ลิตร 
    ๔) การใชชกัโครก : การใชชักโครกจะใชน้ําถึง ๘ – 
๑๒ ลิตรตอครั้ง เพื่อการประหยัดควรใชถุง/ 
ขวดบรรจุน้ํามาใสในโถน้ําเพื่อลดการใชน้ํา หากใชชัก
โครกควรติดตั้งโถปสสาวะและโถสวมแยกจากกัน 
สําหรับโถสวมแบบตักราดจะสิ้นเปลืองน้ํานอยกวาแบบ
ชักโครกหลายเทา โดยควรพิจารณาความเหมาะสมใน
การติดตั้งดวย และไมใชชักโครกเปนที่ทิ้งเศษอาหาร 
กระดาษ สารเคมีทุกชนิด เพราะจะทําใหสูญเสียน้ําจาก
การกดชักโครก เพื่อไลสิ่งของลงทอ 
    ๕) การซกัผา : การซักผาดวยมือ ประหยัดน้ํากวา
การซักผาดวยเครื่อง เพราะการซักผาดวยเครื่อง 
แตละครั้ง จะตองใชน้ําถึง ๑๐๐ – ๒๐๐ ลิตร รวมทั้ง
ตองใชกระแสไฟฟาดวย แตเวลานี้หลายบานก็
จําเปนตองใชเครื่องซักผา จึงควรรวบรวมผาใหพอดีกับ
ความจุของเครื่อง ตั้งโปรแกรมใหเหมาะสมกับชนิดผา 
แลวอยาลืมปดกอกน้ําเมื่อน้ําเต็มภาชนะรองรับไมวาจะ
ซักดวยมือหรือซักดวยเครื่อง 
     ๖) การลางถวยชามภาชนะ : ถวยชาม ภาชนะใส
อาหารทั้งหลาย กอนจะลางทําความสะอาดอยาลืม 
กวาดเศษอาหารรวมทั้งคราบไขมันทิ้งเสียกอน น้ํายา
ลางจานที่ใชควรเลือกชนิดทีม่ีสวนผสมของสารที่ยอย
สลายไดทางชีวภาพ (Biodegradable) เพื่อลดสาร

ตกคางในแหลงน้ํา แลวอยาลางทีละใบสองใบ รวบรวม
ไวลางพรอมๆ กัน ในอางหรือกะละมัง ไมควรเปดน้ํา
ลางจากกอก เพราะจะสิ้นเปลืองน้ําจํานวนมากโดยไม
จําเปนขอนี้นอกจากจะประหยัดน้ําแลว ยังประหยัด
น้ํายาลางจาน และปองกันเศษอาหารรวมทั้งไขมันไปอุด
ทอระบายและยังชวยปองกันน้ําเสียไดอีกดวย หาก
เปนไปไดควรติดตั้งถังดักไขมันจากอางลางจานใน
หองครัว เพื่อชวยลดความสกปรกของน้ําทิ้ง 
   ๗) การลางผักผลไม : ควรลางพืชผักและผลไมในอาง
หรือภาชนะท่ีมีการกักเก็บน้ําไวเพียงพอ 
เพราะการลางดวยน้ําที่ไหลจากกอกน้ําโดยตรง จะใชน้ํา
มากกวาการลางดวยน้ําที่บรรจุไวในภาชนะถึงรอยละ 
๕๐ 
     ๘) การเชด็พื้น : ควรใชภาชนะรองน้ําและใช
อุปกรณในการขัด เช็ด ถู จะใชน้ํานอยกวาการใชสาย
ยางฉีดลางทําความสะอาดพื้นโดยตรง 
     ๙) การรดน้ําตนไม : ควรใชผักบัวรดน้ําตนไมแทน
การใชสายยางตอจากกอกน้ําโดยตรงหากเปน 
พื้นท่ีบริเวณกวางก็ควรใชสปริงเกอรจะประหยัดน้ําได
มากกวา และไมควรรดน้ําตนไมตอนแดดจัด เพราะน้ํา
จะระเหยหมดไปเปลาๆ ใหรดตอนเชาที่อากาศยังเย็น
อยู การระเหยจะต่ํากวา ชวยใหประหยัดน้ํา 
 ๑๐) การลางรถ : ควรใชไมขนไกลูบฝุนออก
กอน แลวจึงลางรถ ไมควรใชสายยางและเปดน้ําไหล 
ตลอดเวลาในขณะที่ลางรถ เพราะจะใชน้ํามากถึง ๔๐๐ 
ลิตร แตถาลางดวยน้ําและฟองน้ําในกระปองหรือ 



ภาชนะบรรจุน้ํา จะลดการใชน้ําไดมากถึง ๓๐๐ ลิตรตอ
การลางหนึ่งครั้ง ลดความถี่ในการลางรถลง เชน จาก 
สัปดาหละ ๒ ครั้ง ก็เหลือแคสัปดาหละครั้งก็พอ ซึ่งวิธีนี้
จะชวยประหยัดน้ําไดโดยตรง และไมควรลางรถ 
บอยครั้งจนเกินไป เพราะนอกจากจะมีความสิ้นเปลือง
น้ําแลว ยังทําใหเกิดสนิมที่ตัวถังไดดวย 
 ๑๑) เวลามแีขกมาเยี่ยมที่บาน ใหเสิรฟน้ําแค
ประมาณ ๗๐% ของแกว หรือใชแกวใบเล็กเสิรฟแทน 
เพราะบางคนดื่มน้ําไมเยอะ หรือเราอาจจัดเตรียม
เหยือกใสน้ําไวสําหรับเติมใหแขกบางคนที่ชอบดื่มน้ํา
เยอะก็ไดเพราะการเติมน้ําทีละนิดยอมดีกวาเหลือท้ิง 
 ๑๒) หมั่นตรวจสอบสุขภัณฑ อุปกรณใหอยูใน
สภาพดีอยูเสมอ หากเกิดการผิดปกติจากการไหล 
ของน้ําประปาควรตรวจสอบดังนี้ ปดกอกน้ําทุกตัว ดู
การเคลื่อนไหวของมาตรวัดน้ํา หากมีทอรั่วจะมีการ 
เคลื่อนไหวของมาตรวัดน้ํา หรือสังเกตพื้นดินบริเวณเสน
ทอผานเปยกชื้นแฉะ แสดงวามีทอแตกทอรั่ว จึงควรมี 
การซอมแซมแกไข น้ําที่ไหลมาทีละหยด ทั้งวันอาจ
สูญเสียถึง ๔๐๐ ลิตร แตถาหยดมากอาจจะสูญเสียถึง 
๓,๐๐๐ ลิตรตอวัน 

 • Reuse : การใชซ้าํ 
 การใชซ้ํา คือ การนําน้ําที่ผานกิจกรรมการใช
ตางๆ แลว และยังมีสภาพดีกลับไปใชในกิจกรรมอ่ืนๆ 
ซ้ํา  เชน 
 ๑) การนําน้ําจากการลางถวยชาม หรือการลาง
ผักผลไมไปใชรดน้ําตนไมหรือทําความสะอาดพื้น 

 ๒) กรณีลางถวยชามภาชนะในอางน้ํา ๒ หรือ 
๓ น้ํา อาจนําน้ําในอางสุดทายซึ่งมีความสกปรกนอย 
กลับมาใชซ้ําในอางแรกได 
 ๓) น้ําดื่มที่เหลือในแกวนําไปรดน้ําตนไมใชทํา
ความสะอาดพื้นผิว ชําระความสกปรกสิ่งตางๆ ได 

 • Recycle : การนาํน้าํมาใชใหม 
การนําน้ําที่ผานการใชแลวจากกิจกรรมตางๆ ซึ่งมีความ
สกปรกอยูไปปรับปรุงคุณภาพน้ํา และนํา 
กลับมาใชใหม ซึ่งวิธีการนี้หากเปนในภาคอุตสาหกรรม
จะลดคาใชจายในการซื้อน้ําประปาได โดยสามารถใชน้ํา 
ที่ผานการปรับปรุงคุณภาพแลวกลับมาใชไดในบาง
กิจกรรม 
๔.๒ การนาํน้ํากลบัมาใชประโยชน 
   น้ําทิ้งจากบานเรือนซึ่งผานกระบวนการบําบัดและมี
คามลพิษตามที่กําหนดสามารถนํากลับมาใชประโยชน
ไดหลายรูปแบบ อยางไรก็ตามการนํากลับมาใชของน้ํา
ทิ้งจากบานเรือนควรมีเกณฑในการพิจารณา คือ ควร
ลงทุนต่ํา ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณน้ําทิ้งซึ่งเกิดจาก
บานเรือนมีไมมาก ดังนั้น การลงทุนกับระบบการนํา 
กลับมาใชประโยชนจึงไมเปนการลงทุนที่คุมคา สําหรับ
รูปแบบที่เหมาะสมของการนําน้ําทิ้งจากบานเรือน 
กลับมาใชประโยชน เชน การใชในการรดน้ําตนไม 
สนามหญา หรือลางพื้นบริเวณรอบๆ ตัวบาน ควรตอง
ผานการฆาเชื้อ ซึ่งวิธีการฆาเชื้อนั้นมีหลายวิธีดวยกัน 
โดยแตละวิธีขึ้นอยูกับความเหมาะสมในการนําน้ําทิ้ง
กลับไปใช  
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