
วธีิการใช้น า้อย่างประหยดั 

(1) การอาบน า้ การใชฝั้กบวัจะ

ส้ินเปลืองน ้านอ้ยท่ีสุด รูฝักบวั ยิง่เล็ก 

ยิง่ประหยดัน ้า และหากใชอ่้างอาบน ้า

จะใชน้ ้าถึง 110-200 ลิตร 

(2) การโกนหนวด โกนหนวดแลว้ใช้
กระดาษเช็ดก่อน จึงใชน้ ้า จากแกว้
มาลา้งอีกคร้ัง ลา้งมีดโกนหนวดโดย
การ จุ่มลา้งในแกว้ จะประหยดักวา่
ลา้งโดยตรงจากก๊อก  

 
   (3) การแปรงฟัน การใชน้ ้าบว้นปาก

และแปรงฟันโดยใชแ้กว้ จะใชน้ ้าเพียง 

0.5–1 ลิตร การปล่อยใหน้ ้าไหล จาก

ก๊อกตลอดการ   แปรงฟัน  จะใชน้ ้าถึง 20–30 ลิตรต่อคร้ัง  

 (4) การใช้ชักโครก  
การใชช้กัโครกจะใชน้ ้าถึง 8–12 ลิตร ต่อคร้ัง เพื่อการ
ประหยดั ควรใชถุ้งบรรจุน ้า
มาใส่ในโถน ้า เพื่อลดการใช้
น ้า โถส้วมแบบตกัราดจะ
ส้ินเปลืองน ้านอ้ยกวา่แบบ
ชกัโครกหลายเท่า หากใช้
ชกัโครก ควรติดตั้งโถปัสสาวะและโถส้วมแยกจากกนั 

 

 (5) การซักผ้า  

ขณะท าการซกัผา้ไม่ควรเปิดน ้า

ทิ้งไวต้ลอดเวลา จะเสียน ้าถึง 9 

ลิตร/นาที ควรรวบรวมผา้ให้ได ้มากพอต่อการซกัแต่ละ

คร้ัง ทั้งการซกัดว้ยมือและเคร่ืองซกัผา้  

(6) การล้างถ้วยชามภาชนะ  
ใชก้ระดาษเช็ดคราบสกปรก ออก
ก่อน แลว้ลา้งพร้อมกนัในอ่างน ้า 
จะประหยดัเวลาประหยดัน ้า และ
ใหค้วามสะอาดมากกวา่ลา้งจากก๊อกโดยตรง ซ่ึงจะ
ส้ินเปลืองน ้า 9 ลิตร/นาที 
 
(7) การล้างผกัผลไม้  
ใชภ้าชนะรองน ้าเท่าท่ีจ  าเป็น ลา้งผกั ผลไม ้ไดส้ะอาดและ
ประหยดักวา่เปิดลา้งจากก๊อกโดยตรง ถา้เป็น ภาชนะท่ียก
ยา้ยได ้ยงัน าน ้าไปรดตน้ไมไ้ดด้ว้ย  

 

 

 
 
 
 

 
(8) การเช็ดพืน้  
ควรใชภ้าชนะรองน ้าและซกัลา้ง
อุปกรณ์ใน ภาชนะก่อนท่ีจะ
น าไปเช็ดถู จะใชน้ ้านอ้ยกวา่ 

การใชส้ายยางฉีดลา้งท า ความสะอาดพื้นโดยตรง  

(9) การรดน า้ต้นไม้  

ควรใชฝั้กบวัรดน ้าตน้ไมแ้ทน

การใช ้สายยางต่อจากก๊อกน ้า

โดยตรง หากเป็นพื้นท่ีบริเวณ

กวา้ง ก็ควรใช ้สปริงเกลอร์ หรือใชน้ ้าท่ีเหลือจากกิจกรรม

อ่ืนมารดตน้ไม ้ก็จะช่วย ประหยดัน ้าลงได ้

(10) การล้างรถ  

ควรรองน ้าใส่ภาชนะ เช่น ถงัน ้า แลว้ใชผ้า้หรือ เคร่ืองมือ

ลา้งรถจุ่มน ้าลงในถงั เพื่อเช็ดท าความ

สะอาดแทนการ ใชส้ายยางฉีดน ้า

โดยตรง ซ่ึงจะเสียน ้าเป็นปริมาณมาก

ถึง 150-200 ลิตร/คร้ัง หากสามารถ

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมเป็นการใชน้ ้าท่ีควรใชจ้ริง อยา่งถูก

วธีิ ไม่เปิดน ้าทิ้งระหวา่งการใชน้ ้าหรือปล่อยใหน้ ้าลน้ จะ 

สามารถลดการใชน้ ้าไดถึ้ง 20-50 % ทีเดียว 

 



 

การเลือก ถังเกบ็น า้ ให้เหมาะสมกบัการใช้งานในครอบครัว 
แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ถงัเก็บน ้ าแสเตนเลสและถงั

เก็บน ้าแบบพลาสติกโพลิเมอร์ 

   ถงัเก็บน ้าแสเตนเลส จะไดเ้ปรียบเร่ืองของความ
แขง็แรงทนทาน ท าความ สะอาดง่าย ส่วน ถงั พลาสติกโพ
ลิเมอร์คุณภาพสูง จะไดเ้ปรียบเร่ืองรูปร่างหนา้ตา สีสันท่ี
หลากหลายกวา่ และหมดปัญหาเร่ืองสนิม อายใุชง้าน
ยาวนานหายห่วง และยงัซ่อมแซมง่ายเม่ือเกิดการช ารุด และ
ไม่เป็นตะไคร่น ้า 

วธีิการเลือกขนาดถังเกบ็น า้ 
การเลือกถงัเก็บน ้ า เร่ืองส าคญัจึงอยู่ท่ีการเลือก

ขนาดและการติดตั้งมากกวา่ซ่ึงจากการผลส าจรวจ วิจยัของ
การประปานครหลวง ระบุว่าการใช้น ้ าของแต่ละคนเฉล่ีย
อยูท่ี่ 200 ลิตร/วนั/คน ดงันั้นหากจะเลือกขนาดถงัส ารองน ้ า
ไวใ้ชค้วรเลือกให้เหมาะสมกบัสมาชิกคนใน บา้น โดยการ
เอาจ านวนสมาชิกในบา้น คูณดว้ย 200 ก็จะไดข้นาดถงัเก็บ
น ้ าท่ีเหมาะสมกบับา้นคุณ แต่ถา้จะให้ดีเอาตวัเลขท่ีคุณได ้
คูณดว้ย 2 อีกทีเผื่อฉุกเฉินน ้ าไม่ไหล 2 วนัติดต่อกนั เผื่อ
เวลาท่ีตอ้งการใชน้ ้ าจ  านวนมาก ส่วนถงัเก็บน ้ าฝนให้เลือก
ขนาดใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีพื้นท่ีจะอ านวย เพราะน ้ าฝนตอ้งมีมาก
พอส าหรับใชจ้นถึงอีก 1 ปี 

 

 

เลือกขนาดความจุของถังเกบ็น า้ให้เหมาะสมกบัสมาชิกใน
ครอบครัว 
  1.มีจ  านวนผูใ้ชน้ ้ า 5 คน ควรเลือกใชถ้งัเก็บน ้าท่ีมี
ความจุประมาณ 1,000 ลิตร 
  2.มีจ  านวนผูใ้ชน้ ้ า 6 คน ควรเลือกใชถ้งัเก็บน ้าท่ีมี
ความจุประมาณ 1,200 ลิตร 
   3.มีจ  านวนผูใ้ชน้ ้ า 7-8 คน ควรเลือกใชถ้งัเก็บน ้าท่ี
มีความจุประมาณ 1,600 ลิตร 
  4.มีจ  านวนผูใ้ชน้ ้ า 9-10 คน ควรเลือกใชถ้งัเก็บน ้า
ท่ีมีความจุประมาณ 2,000 ลิตร 
         

   

 

 

 

  
        

 

 

 

 

 

 

 

วธีิการใช้น า้อย่างประหยดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าโดย 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง 

ต าบลบ้านกลาง  จงัหวัดกระบี่ 
โทรศัพท์ 075-656533 

 


