
ຮບູທີ 1: ຊາວສວນກ  າລງັຫດົຜກັໂດຍໃຊນ້  າ້ໃຕດ້ນິ 

  ພາບ: ສມົພະສດິ ດວງສະຫວັນ 
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ຮບູທີ 2: ການນ  າໃຊອ້ປຸະກອນ ຄນຸນະພາບນ  າ້  

ຂອງນກັສກຶສາ ມຊ  ພາບ: ບ ິນດາ ກາທີກຢີນັ 

 
 
 
  

ຄນຸນະພາບນ  າ້ໃຕດ້ນິ 

ຢູີ່ທ ົີ່ງພຽງວຽງຈນັ 

ການນ  າໃຊນ້  າ້ໃຕດ້ນິ 

 ປະເທດເປັນປະເທດທີີ່ ອດຸມົສມົບນູທາງດາ້ນຊບັພະຍາກອນນ  າ້ ແລະ ກ ີ່ມ ີ

ການນ  າໃຊຊ້ບັພະຍາກອນດ ັີ່ງກ ີ່າວເຂ້ົາໃນຫ າຍຈດຸປະ ສງົ,ໂດຍສະເພາະ 

ຢູີ່ໃນຊນົນະບດົ 

 ຊຸມຊນົໃນທ ົີ່ງພຽງວຽງຈນັໄດອ້າໃສນ  າ້ໃຕດ້ນິເຂ້ົາໃນຊວີດິປະຈ  າວນັເປັນ 

ສີ່ວນໃຫີ່ຍເຊັີ່ ນ: ໃຊແ້ຕີ່ງກນິ, ດ ີ່ມ ແລະ ໃຊຫ້ດົສວນ. 

 ການເຂ້ົາເຖງິນ  າ້ໃຕດ້ນີແມ ີ່ນໄດຫ້ າຍວທີິໂດຍການເຈາະນ  າ້ບາດານ,ຂດຸນ  າ້ 

ສາ້ງ ແລະ ໃຊໄ້ດໄຟຟ້າ ຫ   ຈກັສບູດວ້ຍມ ດດູຂ ນ້ມາ.  

 ຍງັໃຊເ້ຂ້ົາໃນອສຸາຫະກ  າປະເພດຕີ່າງໆ ແລະ ເຂ້ົາໃນໂຮງງານຜະລິດນ  າ້

ດ ີ່ມ 

 

ພວກເຮົາໄດເ້ຮັດຫຍັງແດີ່? 

 ທິມງານນກັທ ລະນອີທູກົກະສາດຈາກ ສະຖາບນັຄຸມ້ຄອງນ  າ້ສາ ກນົໄດ້

ລງົເກບັກ  າຕວົຢີ່າງນ  າ້ຢູີ່ທ ົີ່ງພຽງວຽງຈນັຈ  ານວນ 95 ບາ້ນ. 

 ຈ  ານວນບາ້ນດ ັີ່ງກ ີ່າວນອນຢູີ່ໃນ 12 ຕວົເມ  ອງ ຂອງແຂວງວຽງຈນັ 

ແລະ ນະຄອນຫ ວງ. 

 ໄດມ້ກີານນ  າໃຊອ້ປຸະກອນວໄິຈຢູີ່ພາກສະໜາມເພ ີ່ ອວດັແທກບນັ ດາ

ທາດເຄມຊີະນດິຕີ່າງໆເຊັີ່ ນ: ຄ  ໄລ, ອາຊນີກິ, ນຕີ າກ,ເຫ ັກ, ຟ ໄູລ,  

ເຊ ອ້ແບກເຕເີຣຍ. 

 ວດັແທກລະດບັການຊກັນ  າໄຟຟ້າ(EC), ຄີ່າເປັນກດົເປັນດີ່າງ(pH). 

 ໄດມ້ກີານປຽບທຽບກບັລະດບັມາດຕະຖານຄນຸນະພາບນ  າ້ທີີ່ ໄດຢ້ ນຢນັ

ຈາກກະຊວງ: ຊທສ 

ສະຖານະພາບຂອງຄນຸນະພາບນ  າ້ 

 ມຂີ ດ້າ້ນຄນຸນະພາບນ  າ້ຂອ້ນຂາ້ງມຈີ  າກດັນບັທງັຂ ມ້ນູລະດບັທ ົີ່ວປະເທດ 

ແລະ ຢູີ່ໃນທ ົີ່ງພຽງວຽງຈນັ 

 ຍອ້ນວີ່ານ  າ້ໃດດ້ນີຢູີ່ຕ ນ້, ສະນ ັນ້ບາງກດິຈະກາເຊັີ່ ນວີ່າ: ການນ  າໃຊປ້ຍຸເຄມ ີ

ແລະ ຝຸີ່ນເຄມຈີຶີ່ງສາມາດຊ ມລງົໃນດນີໄປເຖງິນ  າ້ດນີ ແລະ ອາດພາໃຫນ້  າ້

ມກີານປນົເປ ້ອນ. 

 ຖາ້ຫາກມກີານບ ລິໂພກນ  າ້ທີີ່ ມກີານປນົເປ ້ອນມນົລະພິດກ ີ່ຈະເປັນສາຍເຫດ

ພາໃຫມ້ພີະຍາດຮາ້ຍແຮງ 

 ປກົກະຕນິ  າ້ໃຕດ້ນິໃຊເ້ຂ້ົາໃນການບ ລິໂພກຫ າຍ, ສະນ ັນ້ລະດບັການບນັຈຸ

ທາດເຄມ ີແລະ ຈລິຸນຊຕີອ້ງຢູີ່ໃນລະດບັທີີ່ ພອດໄພ ອະນຍຸາດໂດຍ: 

ອ  ານາດການປກົຄອງ 



 

ພວກເຮົາສກຶສາຮູຫ້ຍັງ? 

 6 ບາ້ນຂອງຕວົຢີ່າງທີໄດລ້ງົເກບັມຄີວົເຮ ອນຈ  ານວນໜຶີ່ ງໄດນ້  າໃຊນ້  າ້ໃຕດ້ນິເປັນນ  າ້ດ ີ່ມ (ລວມທງັແຕີ່ງກນິ) 

 89 ບາ້ນໃຊເ້ຂ້ົາການ ກະສກິ  າ ແລະ ໃນຄວົເຮ ອນເຊັີ່ ນ: ອາບ, ຊກັເຄ ີ່ ອງ, ຫອ້ງນ  າ້ ແລະ ອ ີ່ ນໆ 

 ນ  າ້ໃຕດ້ນີປະກດົຢູີ່ໃນລະດບັເລິກສດຸແມ ີ່ນ 9 ແມດັນບັທງັພ ້ນທີີ່ ໂນນພ,ູ ຊຶີ່ ງສະແດງວີ່າມນັມຄີວາມອີ່ອນໄຫ  ແລະ ສີ່ຽງຕ ີ່ ກບັການ

ປນົເປ ້ອນມນົລະພິດ. 

 ຄີ່າເປັນກດົເປັນດີ່າງ pH ສີ່ວນຫ າຍແມ ີ່ນຢູີ່ໃນລະດບັ 4 ຫາ 8.2 ( ສະເລີ່ຍ 5.7 ). 

 ທາດອາຊນີກິ,ເຫ ັກ ແລະ ຟ ໄູລ ແມ ີ່ນຢູີ່ໃນເກນອານຍຸາດໃຊດ້ ີ່ມໄດ ້

 

ຂ ສ້ະເໜີແນະໃຫລ້ດັຖະບານ 

 ໃຫມ້ກີານຕດິຕາມກວດກາຄນຸນະພາບນ  າ້ໃຕດ້ນີ, ໂດຍສະເພາະແມ ີ່ນກວດກາຄ ນໃນບາ້ນທີີ່ ພບົເຫັນມຄີີ່າສງູ ເຊັີ່ ນ: ທາດ

ເກ ອ/EC, ທາດນຕີ າກ, ແລະ ການປນົເປ ້ອນເຊ ອ້ເບກເຕເີລ ຍ ເພ ີ່ ອຊອກຫາຕ ົນ້ເຫດ. 

 ຫ ີກເວັນ້ການນ  າໃຊນ້  າໃຕດ້ນີທີີ່ ເປັນກດົເຂ້ົາໃນການກະສກິ  າ, ເຖງິແມ ີ່ນວີ່າຜີ່ານມາຄວາມເປັນກດົ pH ຍງັບ ີ່ທນັມຜີນົກະທບົ

ຕ ີ່ ສຂຸະພາບ, ແຕີ່ອາດມຜີນົຄາ້ງຄຽງຕ ີ່ ການປກູພ ດ. 

 ການກະສກິ  າເປັນທີ່າແຮງໜຶີ່ ງທີີ່ ພາໃຫນ້  າ້ໃຕດ້ນິມກີານເຊ ີ່ ອມເສຍຄນຸນະພາບ, ສະນ ັນ້ຄວນມກີານຕດິຕາມກວດກາເພ ີ່ ອຫ ີກ

ເວັນ້ອນັຕະລາຍຕ ີ່ ດາ້ນສຂຸະພາບ. 

ຂ ສ້ະເໜີແນະໃຫຊຸ້ມຊນົ 

 ບ ີ່ຕອ້ງໃຊນ້  າ້ໃຕດ້ນີເຂ້ົາໃນການແຕີ່ງກນິ ຫ   ດ ີ່ມ, ໂດຍສະເພາະແມ ີ່ນຢູີ່ພ ້ນທີີ່ ທີີ່ ພບົເຫັນມຄີີ່າທາດອາຊດິເກ ອ/ECຂ ນ້ສງູ 

ແລະ ພະຍະຍາມຊອກຫາວທີິເອົານ  າ້ມາຈາກບີ່ອນອ ີ່ ນທີີ່ ປອດໄພ. 

 ຄວນເຕ ອນໃຫທ້ກຸພ ້ນທີີ່ ມກີານກ  າຈດັແຫ ີ່ງນ  າ້ເສຍໃຫດ້,ີ ເພ ີ່ ອຫ ີກເວັນ້ໃນຊ ມຂອງນ  າ້ເສຍເຂ້ົາຫາແຫ ີ່ງນ  າ້ໃຕດ້ນີ. 

 ໃນບາ້ນທີີ່ ມຄີີ່າທາດ ນຕີ າກຂ ນ້ສງູແມ ີ່ນໃຫຫ້ ຸດຜີ່ອນການໃຊປ້ຍຸເຄມໃີຫໜ້ອ້ຍລງົຢູີ່ໃນຊີ່ວງທີີ່ ມກີານລະບາຍນ  າ້

ຊນົລະປະທານ 

 

ສາ້ງຂ ນ້: ພຶດສະພາ 2016 

  

ແຜນທີ ຄ: ທາດນຕີ າກ 

ການປນົເປ ້ອນຂອງທາດ ນຕີ າກໄດພ້ບົເຫັນຢູີ່ 

2 ບາ້ນ, ເພາະວີ່າ 2 ບາ້ນນີບ້ ີ່ ມຊີນົລະປະ 

ທານ, ການປນົເປ ້ອນນີອ້າດບ ີ່ ສາມາດກະຈາຍ

ໄປຫາບີ່ອນອ ີ່ ນໆໄດ ້

 ແຜນທີ ງ: ການປນົເປ ້ອນເຊ ້ອເບກ

ເຕເີລ ຍ:  

ການປນົເປ ້ອນເຊ ອ້ເບກເຕີເລ ຍໄດພ້ບົເຫັນຢູີ່ 7 

ບາ້ນ, ການປນົເປ ້ອນນີອ້າດມາຈາກນ  າ້ເສຍເປັນ

ຕ ົນ້ເຫດ. 

ສອບຫາຂ ມ້ນູເພີີ່ ມຕ ີ່ ມທີີ່ :  

International Water Management Institute (IWMI) 
Tel: +856-21 771520/771438  
Email: iwmi-southeastasia@cgiar.org 

  

ແຜນທີ ຂ: ການຊກັນ  າໄຟຟ້າ(EC) 

ໄດມ້ກີານວດັຄວາມເຄັມໂດຍຜີ່ານການຊກັນ  າ

ໄຟຟາ້ເຫັນວີ່າຢູີ່ໃນລະດບັເໝາະສມົ(≤1000 

µS/cm), ຍກົເວັນ້ 2 ບາ້ນ; ເນ ອ້ງຊ ັນ້ຫີນເຄັມ

ທະເລປະກດົຢູີ່ຕ ້ນ 

 

mailto:iwmi-southeastasia@cgiar.org

