
 

 

 

(1) การอาบน ้า การใชฝั้กบวัจะสิน้เปลอืงน ้า

น้อยทีสุ่ด รฝัูกบวั ยิง่เลก็ ยิง่ประหยดัน ้า และ

หากใชอ้่างอาบน ้าจะใชน้ ้าถงึ 110-200 

ลติร 

 

(2) การโกนหนวด โกนหนวดแลว้ใช้
กระดาษเชด็ก่อน จงึใชน้ ้า จากแก้วมาลา้ง
อกีครัง้ ลา้งมดีโกนหนวดโดยการ จุ่มลา้งใน
แกว้ จะประหยดักว่าลา้งโดยตรงจากก๊อก  

 
   (3) การแปรงฟัน การใชน้ ้าบว้นปากและ
แปรงฟันโดยใชแ้กว้ จะใชน้ ้าเพยีง 0.5–1 

ลติร การปล่อยใหน้ ้าไหล จากก๊อกตลอดการ   
แปรงฟัน  จะใชน้ ้าถงึ 20–30 ลติรต่อครัง้  
 

 
 (4) การใช้ชกัโครก  

การใชช้กัโครกจะใชน้ ้าถงึ 8–12 ลติร ต่อครัง้ เพื่อการประหยดั ควร

ใชถุ้งบรรจุน ้ามาใส่ในโถน ้า เพื่อลดการใชน้ ้า โถสว้มแบบตกัราดจะ

สิน้เปลอืงน ้าน้อยกว่าแบบชกัโครก

หลายเท่า หากใชช้กัโครก        ควร

ตดิตัง้โถปัสสาวะและโถสว้มแยกจาก

กนั 

 

 

 

 

 (5) การซกัผ้า  

ขณะท าการซกัผา้ไม่ควรเปิดน ้าทิง้ไว้

ตลอดเวลา จะเสยีน ้าถงึ 9 ลติร/นาท ี

ควรรวบรวมผา้ใหไ้ด้ มากพอต่อการ

ซกัแต่ละครัง้ ทัง้การซกัดว้ยมอืและเครื่องซกัผา้  

6) การล้างถ้วยชามภาชนะ  
ใชก้ระดาษเชด็คราบสกปรก ออกก่อน 
แลว้ลา้งพรอ้มกนัในอ่างน ้า จะ
ประหยดัเวลาประหยดัน ้า และใหค้วาม
สะอาดมากกว่าลา้งจากก๊อกโดยตรง ซึง่
จะสิน้เปลอืงน ้า 9 ลติร/นาท ี

 
 
(7) การล้างผกัผลไม้  

ใชภ้าชนะรองน ้าเท่าทีจ่ าเป็น ล้างผกั ผลไม ้ไดส้ะอาดและประหยดั
กว่าเปิดลา้งจากก๊อกโดยตรง ถ้าเป็น ภาชนะทีย่กยา้ยได ้ยงัน าน ้าไป
รดตน้ไมไ้ดด้ว้ย  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(8) การเชด็พื้น  

ควรใชภ้าชนะรองน ้าและซกัลา้ง
อุปกรณ์ใน ภาชนะก่อนทีจ่ะน าไปเชด็
ถู จะใชน้ ้าน้อยกว่า การใชส้ายยางฉีด
ลา้งท า ความสะอาดพื้นโดยตรง  

 

         (9) การรดน ้าต้นไม้  

ควรใชฝั้กบวัรดน ้าต้นไมแ้ทนการใช ้

สายยางต่อจากก๊อกน ้าโดยตรง หาก

เป็นพื้นทีบ่รเิวณกวา้ง กค็วรใช ้สปรงิ

เกลอร ์หรอืใชน้ ้าทีเ่หลอืจากกจิกรรม

อื่นมารดต้นไม ้กจ็ะช่วย ประหยดัน ้า

ลงได ้

 

(10) การล้างรถ  

ควรรองน ้าใส่ภาชนะ เช่น ถงัน ้า แลว้ใชผ้า้

หรอื เครื่องมอืลา้งรถจุ่มน ้าลงในถงั เพื่อเชด็

ท าความสะอาดแทนการ ใชส้ายยางฉีดน ้า

โดยตรง ซึง่จะเสยีน ้าเป็นปรมิาณมากถงึ 150-200 ลติร/ครัง้ หาก

สามารถปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเป็นการใชน้ ้าทีค่วรใชจ้รงิ อย่างถูกวธิ ี

ไม่เปิดน ้าทิง้ระหว่างการใชน้ ้าหรอืปล่อยใหน้ ้าลน้ จะ สามารถลดการ

ใชน้ ้าไดถ้งึ 20-50 % ทเีดยีว 

 

 

วิธีการใช้น ้าอย่าง

ประหยดั 

 



 

การเลือก ถงัเกบ็น ้า ให้เหมาะสมกบัการใช้งานใน

ครอบครวั 

แบ่งเป็น 2 ชนิด คอื ถงัเกบ็น ้าแสเตนเลสและถงัเกบ็น ้าแบบ

พลาสตกิ โพลเิมอร ์

 - ถงัเกบ็น ้าแสเตนเลส จะไดเ้ปรยีบเรื่องของความแขง็แรงทนทาน ท า
ความ สะอาดง่าย 

- ส่วน ถงั พลาสตกิโพลเิมอร์คุณภาพสงู จะไดเ้ปรยีบเรื่องรูปร่าง
หน้าตา สสีนัทีห่ลากหลายกว่า และหมดปัญหาเรื่องสนิม อายุใชง้าน
ยาวนานหายห่วง และยงัซ่อมแซมง่ายเมื่อเกดิการช ารุด และไม่เป็น
ตะไคร่น ้า 

วิธีการเลือกขนาดถงัเกบ็น ้า 

การเลือกถงัเก็บน ้า เรื่องส าคญัจึงอยู่ที่การเลือกขนาดและการติดตัง้
มากกว่าซึ่งจากการผลส าจรวจ วจิยัของการประปานครหลวง ระบุว่า
การใช้น ้าของแต่ละคนเฉลี่ยอยู่ที่ 200 ลิตร/วนั/คน ดงันัน้หากจะ
เลือกขนาดถังส ารองน ้าไว้ใช้ควรเลือกให้เหมาะสมกับสมาชิกคนใน 

บ้าน โดยการเอาจ านวนสมาชกิในบ้าน คูณด้วย 200 ก็จะได้ขนาด
ถงัเกบ็น ้าที่เหมาะสมกบับ้านคุณ แต่ถ้าจะให้ดเีอาตวัเลขที่คุณได้ คูณ
ดว้ย 2 อกีทเีผื่อฉุกเฉินน ้าไม่ไหล 2 วนัติดต่อกนั เผื่อเวลาทีต่้องการ
ใชน้ ้าจ านวนมาก ส่วนถงัเกบ็น ้าฝนให้เลอืกขนาดใหญ่ที่สุดเท่าทีพ่ื้นที่
จะอ านวย เพราะน ้าฝนตอ้งมมีากพอส าหรบัใชจ้นถงึอกี 1 ปี 

 

 

 

 

 

เลือกขนาดความจขุองถงัเกบ็น ้าให้เหมาะสมกบัสมาชิกใน
ครอบครวั 

  1.มจี านวนผูใ้ชน้ ้า 5 คน ควรเลอืกใชถ้งัเกบ็น ้าทีม่คีวามจุ
ประมาณ 1,000 ลติร 
  2.มจี านวนผูใ้ชน้ ้า 6 คน ควรเลอืกใชถ้งัเกบ็น ้าทีม่คีวามจุ
ประมาณ 1,200 ลติร 
   3.มจี านวนผูใ้ชน้ ้า 7-8 คน ควรเลอืกใชถ้งัเกบ็น ้าทีม่คีวาม
จุประมาณ 1,600 ลติร 
  4.มจี านวนผูใ้ชน้ ้า 9-10 คน ควรเลอืกใชถ้งัเกบ็น ้าทีม่ ี
ความจุประมาณ 2,000 ลติร 
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