การเก็บกักนํ้ าฝนไว้ใช้ในครัวเรือน
ประเทศไทยมี ส ภาพภู มิ อ ากาศแบบร อ นชื้ น ที่ มี ฝ นตกชุ ก
และมีฝนตกหนักหลายเดือนในแตละป จะดีแคใหน? ถาเราสามารถ
เก็บน้ําฝนไวใชแทนน้ําประปาได ในปจจุบันที่มีแนวคิดในการประหยัด
พลังงานและใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ก็มีการสนับสนุนใหมี
การกักเก็บน้ําฝนเพื่อนํามาใชในบางสวนของบาน เชน รดน้ําตนไม
ใชในระบบน้ําใชภายนอกบาน หรืออื่นๆ ที่ไมมีผลตอสุขภาพโดยตรง
หากจะนํ า มาใช อ าบ ใช ดื่ ม กิ น ต อ งมี ก ารบํ า บั ด ให ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ
เสียกอน ซึ่งเปนขอดีที่ชวยลดการใชน้ําประปาที่ตองใชพลังงานในการ
ผลิตและคาใชจายของระบบในการจายน้ําสูครัวเรือน
การออกแบบระบบกักเก็บนํา้ ฝน
 กักเก็บจากหลังคา นํามาใช้ได้เลย ต้นทุนตํา่
 ติดตั้งระบบกรองนํ้า
 ใช้พื้ นที่ ล านกว้า งรวบรวมนํ้ า ฝนแล้ว นํ า ลงสู่ ถั ง เก็ บ นํ้ า
ทําการบําบัดและสูบออกมาใช้ในครัวเรื อนหรื อในอาคาร
ต้องลงทุนในระยะแรกและใช้เวลาสักระยะเพื่อให้คุม้ ทุน
สํ า หรั บ บ า นในชุ ม ชนเมื อ งที่ มี ก ารกั ก เก็ บ น้ํ า ฝนน อ ยลง
อาจจะเปนเพราะมีระบบประปาที่สะดวกสบาย หรืออาจจะไมแนใจใน
คุณภาพน้ําฝนที่ตกลงมาและไมสามารถเอามาใชประโยชนไดอยาง
เต็มที่ ก็มีทางเลือกในการติดตั้งระบบ “Crystal Rain” ซึ่งเปน
นวั ตกรรมในการกั กเก็ บและนํ าน้ํ าฝนมาใช ที่ ถู กพั ฒนาขึ้ นโดยความ
ร ว มมื อ ของบริ ษั ท เอกชนและโครงการหมู บ า นจั ด สรรในบ า นเรา
เพื่อเปนอีกคําตอบหนึ่งที่งายและสะอาด ดวยระบบที่มีการหมุนของน้ํา
ในกระบอก ตัวกรองใบไมและสิ่ งสกปรก ระบบการแยกน้ํ าฝนและ
ปองกันการไหลยอนกลับ สามารรถนํามาติดตั้งใชงานไดหลายรูปแบบ

ตอกับถังน้ําบนดิน ผานปมน้ํา

ใชโองมารองรับน้ํา

ตอกับถังน้ําบนดิน ไมผานปมน้ํา

ตอกับถังน้ําใตดิน ผานปมน้ํา

ภายนอก

ทําจากพลาสติก PVC ทั้งตัว

ชัน้ บนสุ ด

ทอน้ําเขา

มีตัวลอค สามารถถอดเขาออกได
ใชในกรณีตองทําความสะอาด

01
เพิ่มแรงเหวี่ยงของน้ํา
ใหสามารถผานตะแกรงไดมากขึ้น

02

ทอน้ําออก

03

ทอทําความสะอาด

แยกเศษใบไม กิ่งไม หรือวัตถุชิ้นใหญๆ
ออกจากน้ําฝนและกักเก็บน้ําฝนได

ทอทําความสะอาด

กักเก็บน้ําฝนขุนที่น้ําฝนชะลางมาจาก
พื้นผิวของหลังคาในชวงแรกที่ฝนตก

ทอระบายน้ํา
เศษใบไมและกิง่ ไม

ฐานยึดสแตนเลส

ที่มา : โครงการประกวดบานจัดสรรอนุรักษพลังงานดีเดน ป 2559
(โครงการ The Prominence)

ประโยชน์ดีๆ ของการกักเก็บนํ้ าฝนไว้ใช้
1. นําไปใชงานไดหลายรูปแบบ : น้ําฝนสามารถนํามาใชงานได
หลายประเภท เชน ลางหองน้ํา ซักเสื้อผา รดน้ําตนไม ลางรถ ซึ่งเปน
กิจกรรมที่ไมจําเปนตองใชน้ําสะอาดบริสุทธิ์
2. ดูแลรักษางาย : ระบบการกักเก็บน้ําฝนจะเปนเทคโนโลยีที่
เรียบงาย ตนทุนการติ ดตั้งและการใชงานน อยกวาการติดตั้งระบบ
บําบัด น้ําเสี ยเมื่อ เราปลอยน้ํ าฝนทิ้ งไป การบํ ารุงรั กษาใชเวลาและ
พลังงานนอย ในบางกิจกรรมสามารถนําน้ําฝนที่กักเก็บไดไปใชไดเลย
โดยไมตองทําการบําบัดหรือปรับปรุงคุณภาพน้ํา
3. ลดภาระคาน้ํา : น้ําฝนที่ไดสามารถนําไปใชกับงานตางๆ ใน
ครัวเรือน ทั้งยังสามารถเก็บไวในถังเพื่อใชในชวงเวลาที่น้ําประปาขาด
แคลนไดอีกดวย
4. ดีตอตนไม : น้ําฝนสามารถนําพาธาตุไนโตรเจนในอากาศซึ่ง
เปนธาตุหลักที่สําคัญทําใหตนไม พืชพันธุตางๆ สามารถเจริญเติบโตได
เปนอยางดี

5. ลดการใชน้ําบาดาล : เมื่อประชากรเพิ่มขึ้น ความตองการใช
น้ําก็เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง การสูบน้ําใตดินขึ้นมาใชทําใหปริมาณน้ําใต
ดินลดลง และสงผลตอการทรุดตัวของพื้นดินอีกดวย
6. ลดน้ําทวมและการพังทลายของดิน : การกักเก็บน้ําฝนไวใน
ถังเก็บขนาดใหญในชวงหนาฝนจะชวยลดภาวะน้ําทวมในพื้นที่ลุมต่ํา
ได นอกจากนี้ยังชวยลดการพังทลายของดินและการปนเปอนของน้ํา
ผิวดินจากสารกําจัดศัตรูพืชและปุย ทําใหน้ําในแมน้ําลําคลองที่น้ําฝน
ไหลลงไปสะอาดขึ้น

ข้อจํากัดการนํ านํ้ าฝนมาใช้
1. ปริมาณไมสามารถคาดเดาได : ปริมาณน้ําฝนเปนเรื่องยากที่
จะคาดการณได ดังนั้นควรใชน้ําฝนเปนแหลงน้ําสํารองเพื่อเสริมจาก
ปริมาณน้ําที่ตองการใชประจําวัน
2. คาใชจายเริ่มตนสูง : ระบบการเก็บน้ําฝนมีหลายสวน เชน
พื้นที่รองรับน้ํา ระบบรางน้ําฝน ทอลําเลียงน้ํา รวมไปถึงถังสําหรับ
จัดเก็บ ซึ่งมีหลายแบบ หลายขนาด หลายวัสดุ ระดับราคาขึ้นอยูกับ
ขนาดของระบบและระดับเทคโนโลยี จึงควรเลือกใชใหเหมาะสมกับ
งบประมาณที่มี สวนการคืนทุนอาจตองใชเวลาซึ่งขึ้นอยูกับปริมาณ
น้ําฝนที่กักเก็บไดและความซับซอนของระบบ
3. การบํารุงรักษาเปนประจํา : ระบบการเก็บน้ําฝนตองไดรับ
การบํารุงรักษาเปนประจําเพราะอาจมีการอุดตันของรางน้ําจากใบไม
ตะไครน้ํา หรือสัตวขนาดเล็ก หากไมไดดูแลรักษาอยางสม่ําเสมอ
4. หลังคาบางชนิดอาจมีสารเคมีอันตราย : หลังคาบางประเภท
อาจมี ก ารปล อ ยสารเคมี ที่ อ าจเป น อั น ตรายต อ พื ช ได ห ากนํ า ไปใช
สําหรับรดน้ําตนไม
5. ขนาดของถังเก็บมีปริมาตรจํากัด : หากชวงที่มีปริมาณฝน
ตกชุกแตถังเก็บมีขนาดเล็ก น้ําฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ก็ตองไหลทิ้งลงสู
ทอระบายน้ําและแมน้ําไปโดยไมไดใชประโยชน

นํ้าฝน เปนแหลงน้ํากินน้ําใชหลักในพื้นที่ชนบทหางไกลมา

ตั้งแตในอดีต การกักเก็บน้ําฝนไวใชงานแมจะตองมีการลงทุนในระบบ
กรอกน้ําฝนบาง แตจะสงผลดีในระยะยาว ลดภาระคาใชจายจากคา
น้ําประปา ซึ่งเปนการชวยลดพลังงานในการใชผลิตน้ําประปาไดอีก
ทางหนึ่ง และเปนมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

โครงการประกวดบานจัดสรรอนุรกั ษพลังงานดีเดน
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

