
 

วธิกีารใชน้ ้าอย่างประหยดั 

(1) การอาบน ้ า การใชฝ้กับวัจะสิ้นเปลอืงน า้นอ้ย

ที่สุด รูฝกับวั ยิ่งเลก็ ยิ่งประหยดัน า้ และหากใช ้

อ่างอาบน า้จะใชน้ า้ถึง 110-200 ลติร 

 

(2) การโกนหนวด โกนหนวดแลว้ใชก้ระดาษ

เช็ดก่อน จึงใชน้ า้ จากแกว้มาลา้งอีกครัง้ ลา้ง

มดีโกนหนวดโดยการ จุ่มลา้งในแกว้ จะ

ประหยดักว่าลา้งโดยตรงจากกอ๊ก  

 

   (3) การแปรงฟัน การใชน้ า้บว้นปากและแปรง

ฟนัโดยใชแ้กว้ จะใชน้ า้เพยีง 0.5–1 ลติร การ

ปลอ่ยใหน้ า้ไหล จากกอ๊กตลอดการ   แปรงฟนั  

จะใชน้ า้ถงึ 20–30 ลติรต่อครัง้  

 (4) การใชช้กัโครก  

การใชช้กัโครกจะใชน้ า้ถงึ 8–12 ลติร ต่อครัง้ เพื่อการประหยดั ควรใชถ้งุ

บรรจุน า้มาใส่ในโถน า้ เพื่อลดการใชน้ า้ โถสว้มแบบตกัราดจะสิ้นเปลอืงน า้

นอ้ยกว่าแบบชกัโครกหลายเท่า หากใชช้กัโครก ควรติดตัง้โถปสัสาวะและ

โถสว้มแยกจากกนั 

 

 

 

 

 (5) การซกัผา้  

ขณะท าการซกัผา้ไมค่วรเปิดน า้ทิ้งไว ้

ตลอดเวลา จะเสยีน า้ถงึ 9 ลติร/นาที ควร

รวบรวมผา้ใหไ้ด ้มากพอต่อการซกัแต่ละ

ครัง้ ท ัง้การซกัดว้ยมอืและเครื่องซกัผา้  

 

6) การลา้งถว้ยชามภาชนะ  

ใชก้ระดาษเช็ดคราบสกปรก ออกก่อน แลว้

ลา้งพรอ้มกนัในอ่างน า้ จะประหยดัเวลา

ประหยดัน า้ และใหค้วามสะอาดมากกว่าลา้ง

จากกอ๊กโดยตรง ซึ่งจะสิ้นเปลอืงน า้ 9 ลติร/นาท ี

 

 

(7) การลา้งผกัผลไม ้ 

ใชภ้าชนะรองน า้เท่าที่จ  าเป็น ลา้งผกั ผลไม ้ไดส้ะอาดและประหยดักว่าเปิด

ลา้งจากกอ๊กโดยตรง ถา้เป็น ภาชนะที่ยกยา้ยได ้ยงัน าน า้ไปรดตน้ไมไ้ด ้

ดว้ย  

 

 

 

 

 

 

(8) การเช็ดพื้น  

ควรใชภ้าชนะรองน า้และซกัลา้งอุปกรณ์

ใน ภาชนะก่อนที่จะน าไปเช็ดถู จะใชน้ า้

นอ้ยกว่า การใชส้ายยางฉีดลา้งท า ความ        

สะอาดพื้นโดยตรง  

 

         (9) การรดน ้ าตน้ไม ้ 

ควรใชฝ้กับวัรดน า้ตน้ไมแ้ทนการใช ้สาย

ยางต่อจากกอ๊กน า้โดยตรง หากเป็นพื้นที่

บริเวณกวา้ง ก็ควรใช ้สปริงเกลอร ์หรอื

ใชน้ า้ที่เหลอืจากกิจกรรมอื่นมารดตน้ไม ้

ก็จะช่วย ประหยดัน า้ลงได ้

 

(10) การลา้งรถ  

ควรรองน า้ใส่ภาชนะ เช่น ถงัน า้ แลว้ใชผ้า้หรือ เครื่องมอืลา้งรถจุ่มน า้ลงใน

ถงั เพื่อเช็ดท าความสะอาดแทนการ ใชส้ายยาง

ฉีดน า้โดยตรง ซึ่งจะเสยีน า้เป็นปริมาณมากถงึ 

150-200 ลติร/ครัง้ หากสามารถปรบัเปลีย่น

พฤติกรรมเป็นการใชน้ า้ที่ควรใชจ้ริง อย่างถูก

วธิี ไมเ่ปิดน า้ทิ้งระหว่างการใชน้ า้หรือปลอ่ยให ้

น า้ลน้ จะ สามารถลดการใชน้ า้ไดถ้งึ 20-50 % ทเีดยีว 

 



 

การเลอืก ถงัเกบ็น ้า ใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านในครอบครวั 

แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ถงัเก็บน า้แสเตนเลสและถงัเก็บน า้แบบพลาสติกโพลิ

เมอร ์

 - ถงัเกบ็น ้ าแสเตนเลส จะไดเ้ปรียบเรื่องของความแขง็แรงทนทาน ท า

ความ สะอาดง่าย 

- สว่น ถงั พลาสติกโพลิเมอรค์ุณภาพสูง จะไดเ้ปรียบเรื่องรูปร่างหนา้ตา 

สสีนัที่หลากหลายกว่า และหมดปญัหาเรื่องสนิม อายุใชง้านยาวนานหาย

ห่วง และยงัซ่อมแซมงา่ยเมือ่เกิดการช ารุด และไมเ่ป็นตะไคร่น า้ 

วธิกีารเลอืกขนาดถงัเกบ็น ้า 

การ เลอืกถงัเก็บน า้ เรื่องส าคญัจึงอยู่ที่การเลอืกขนาดและการติดตัง้

มากกว่าซึ่งจากการผลส าจรวจ วจิยัของการประปานครหลวง ระบุว่าการใช ้

น า้ของแต่ละคนเฉลีย่อยู่ที่ 200 ลติร/วนั/คน ดงันัน้หากจะเลอืกขนาดถงั

ส ารองน า้ไวใ้ชค้วรเลอืกใหเ้หมาะสมกบัสมาชิกคนใน บา้น โดยการเอา

จ านวนสมาชิกในบา้น คูณดว้ย 200 ก็จะไดข้นาดถงัเก็บน า้ที่เหมาะสมกบั

บา้นคุณ แต่ถา้จะใหด้เีอาตวัเลขที่คุณได ้คูณดว้ย 2 อีกทเีผื่อฉุกเฉินน า้ไม่

ไหล 2 วนัติดต่อกนั เผื่อเวลาที่ตอ้งการใชน้ า้จ านวนมาก ส่วนถงัเก็บน า้ฝน

ใหเ้ลอืกขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่พื้นที่จะอ านวย เพราะน า้ฝนตอ้งมมีากพอ

ส าหรบัใชจ้นถงึอีก 1 ปี 

 

 

 

 

 

เลอืกขนาดความจุของถงัเกบ็น ้าใหเ้หมาะสมกบัสมาชิกใน

ครอบครวั 

  1. มจี านวนผูใ้ชน้ า้ 5 คน ควรเลอืกใชถ้งัเก็บน า้ที่มคีวามจุ

ประมาณ 1,000 ลติร 

  2. มจี านวนผูใ้ชน้ า้ 6 คน ควรเลอืกใชถ้งัเก็บน า้ที่มคีวามจุ

ประมาณ 1,200 ลติร 

   3. มจี านวนผูใ้ชน้ า้ 7-8 คน ควรเลอืกใชถ้งัเก็บน า้ที่มคีวามจุ

ประมาณ 1,600 ลติร 

  4. มจี านวนผูใ้ชน้ า้ 9-10 คน ควรเลอืกใชถ้งัเก็บน า้ที่มคีวามจุ

ประมาณ 2,000 ลติร 

         

   

 

 

 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใช้น ้าอย่างไรให้ประหยัด 

 

 

 

 

 

จัดท้าโดย 

องค์การบริหารส่วนต้าบลก้าโลน 

ต้าบลก้าโลน  อ้าเภอลานสกา   

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โทรศัพท์ 075-533111 

 


