
วิธีการใชน้ ้าอย่างประหยดั 

(1) การอาบน ้า การใช ้

ฝกับวัจะส้ินเปลืองน ้านอ้ย

ท่ีสุด รูฝกับวั ย่ิงเล็ก ย่ิง

ประหยดัน ้า และหากใชอ้า่ง

อาบน ้าจะใชน้ ้าถึง 110-200 ลิตร 

(2) การโกนหนวด โกนหนวดแลว้ใชก้ระดาษ

เช็ดกอ่น จึงใชน้ ้า จากแกว้มาลา้งอีกครัง้ ลา้งมีด

โกนหนวดโดยการจุม่ลา้งในแกว้ จะประหยดักวา่

ลา้งโดยตรงจากกอ๊ก  

 

 

   (3) การแปรงฟัน การใชน้ ้าบว้นปากและ

แปรงฟนัโดยใชแ้กว้ จะใชน้ ้าเพียง 0.5–1 ลิตร 

การปลอ่ยใหน้ ้าไหล จากกอ๊กตลอดการ   แปรง

ฟนั  จะใชน้ ้าถึง 20–30 ลิตรตอ่ครัง้  

 

 

 

(4) การใชช้กัโครก  

การใชช้กัโครกจะใชน้ ้าถึง 8–12 ลิตร ตอ่ครัง้ เพ่ือการ

ประหยดั ควรใชถุ้งบรรจุน ้ามาใสใ่นโถน ้า เพ่ือลดการใช ้

น ้า โถสว้มแบบตกัราดจะส้ินเปลืองน ้านอ้ยกวา่แบบชกั

โครกหลายเทา่ หากใชช้กัโครก ควรติดตัง้โถปัสสาวะ

และโถสว้มแยกจากกนั 

  

(5) การซกัผา้  

ขณะท าการซกัผา้ไมค่วรเปิดน ้าท้ิงไวต้ลอดเวลา 

จะเสียน ้าถึง 9 ลิตร/นาที ควรรวบรวมผา้ใหไ้ด ้

มากพอตอ่การซกัแตล่ะครัง้ ท ัง้การซกัดว้ยมือและ

เคร่ืองซกัผา้  

 

6) การลา้งถว้ยชามภาชนะ  

ใชก้ระดาษเช็ดคราบสกปรก ออกกอ่น แลว้ลา้ง

พรอ้มกนัในอา่งน ้า จะประหยดัเวลาประหยดัน ้า 

และใหค้วามสะอาดมากกวา่ลา้งจากกอ๊กโดยตรง 

ซ่ึงจะส้ินเปลืองน ้า 9 ลิตร/นาที 

 

 

 

(7) การลา้งผกัผลไม ้ 

ใชภ้าชนะรองน ้าเทา่ท่ีจ าเป็น ลา้งผกั ผลไม ้ได ้

สะอาดและประหยดักวา่เปิดลา้งจากกอ๊กโดยตรง 

ถา้เป็น ภาชนะท่ียกยา้ยได ้ยงัน าน ้าไปรดตน้ไมไ้ด ้

ดว้ย  

 

 

(8) การเช็ดพ้ืน  

ควรใชภ้าชนะรองน ้าและซกัลา้งอุปกรณใ์น ภาชนะ

กอ่นท่ีจะน าไปเช็ดถู จะใชน้ ้านอ้ยกวา่ การใชส้ายยาง

ฉีดลา้งท า ความสะอาดพ้ืนโดยตรง  

         

 (9) การรดน ้าตน้ไม ้ 

ควรใชฝ้กับวัรดน ้าตน้ไมแ้ทนการใช ้สายยางตอ่จาก

กอ๊กน ้าโดยตรง หากเป็นพ้ืนท่ีบริเวณกวา้ง ก็ควรใช ้

สปริงเกลอร ์หรือใชน้ ้าท่ีเหลือจากกิจกรรมอ่ืนมารด

ตน้ไม ้ก็จะชว่ย ประหยดัน ้าลงได ้

 

 

 

 



(10) การลา้งรถ  

ควรรองน ้าใสภ่าชนะ เชน่ ถงัน ้า แลว้ใชผ้า้หรือ 

เคร่ืองมือลา้งรถจุม่น ้าลงในถงั เพ่ือเช็ดท าความสะอาด

แทนการ ใชส้ายยางฉีดน ้าโดยตรง ซ่ึงจะเสียน ้าเป็น

ปริมาณมากถึง 150-200 ลิตร/ครัง้ หากสามารถ

ปรบัเปล่ียนพฤติกรรมเป็นการใชน้ ้าท่ีควรใชจ้ริง อยา่ง

ถูกวิธี ไมเ่ปิดน ้าท้ิงระหวา่งการใชน้ ้าหรือปลอ่ยใหน้ ้าลน้ 

จะ สามารถลดการใชน้ ้าไดถึ้ง 20-50 % ทีเดียว 

 

 

 

 

การเลือก ถงัเก็บน ้า  

ใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านในครอบครวั 

แบง่เป็น 2 ชนิด คือ ถงัเก็บน ้าแสเตนเลสและถงัเก็บน ้า

แบบพลาสติกโพลิเมอร์ 

 - ถงัเก็บน ้าแสเตนเลส จะไดเ้ปรียบเร่ืองของความ

แข็งแรงทนทาน ท าความ สะอาดงา่ย 

- สว่น ถงั พลาสติกโพลิเมอรคุ์ณภาพสูง จะไดเ้ปรียบ

เร่ืองรูปร่างหนา้ตา สีสนัท่ีหลากหลายกวา่ และหมด

ปัญหาเร่ืองสนิม อายุใชง้านยาวนานหายหว่ง และยงั

ซอ่มแซมงา่ยเม่ือเกิดการช ารุด และไมเ่ป็นตะไคร่น ้า 

 

วิธีการเลือกขนาดถงัเก็บน ้า 

จากผลส าจรวจการวิจยัของการประปานครหลวง 

พบวา่คา่เฉล่ียการใชน้ ้าในแตล่ะคนคือ 200 ลิตร/วนั/

คน ดงันั้น หากจะเลือกขนาดถงัส ารองน ้าไวใ้ชค้วร

เลือกใหเ้หมาะสมกบัสมาชิกคนในบา้น โดยการเอา

จ านวนสมาชิกในบา้น คูณดว้ย 200 ก็จะไดข้นาดถงั

เก็บน ้าท่ีเหมาะสมกบับา้นคูณ แตถ่า้จะใหดี้เอาตวัเลขท่ี

คุณได ้คูณดว้ย 2 อีกที เผ่ือฉุกเฉินกรณีท่ีน ้าไมไ่หล 2 

วนัติดตอ่กนั  

เลือกขนาดความจุของถงัเก็บน ้า 

  1.มีจ านวนผูใ้ชน้ ้า 5 คน ควรเลือกใชถ้งัเก็บน ้าที่ มีความจุ

ประมาณ 1,000 ลิตร 

 2.มีจ านวนผูใ้ชน้ ้า 6 คน ควรเลือกใชถ้งัเก็บน ้าท่ีมีความจุ

ประมาณ 1,200 ลิตร 

 3.มีจ านวนผูใ้ชน้ ้า 7-8 คน ควรเลือกใชถ้งัเก็บน ้าที่ มีความจุ

ประมาณ 1,600 ลิตร 

 4.มีจ านวนผูใ้ชน้ ้า 9-10 คน ควรเลือกใชถ้งัเก็บน ้าที่ มีความจุ

ประมาณ 2,000 ลิตร 

         

   

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จดัท าโดย 

งานสาธารณสขุ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพธ์ิหมากแขง้ 

อ าเภอบึงโขงหลง  จงัหวดับึงกาฬ 

 

จัดท ำโดย 

กองช่ำง   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพธิ์หมำกแข้ง 

อ ำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกำฬ 
โทรศัพท์ 042 490 569 

 


