วิ ธีการใช้นํ้าอย่างประหยัด

ราดจะสิน้ เปลืองนํ้าน้อยกว่าแบบชักโครกหลายเท่า หากใช้ชกั
โครก ควรติดตัง้ โถปั สสาวะและโถส้วมแยกจากกัน

ประหยัดกว่าเปิ ดล้างจากก๊อกโดยตรง ถ้า
เป็ น ภาชนะทีย่ กย้ายได้ ยังนํานํ้าไปรด
ต้นไม้ได้ดว้ ย

(1) การอาบนํ้า การใช้ฝักบัวจะสิน้ เปลือง
นํ้าน้อยทีส่ ดุ รูฝักบัว ยิง่ เล็ก ยิง่ ประหยัดนํ้า
และหากใช้อ่างอาบนํ้าจะใช้น้ําถึง 110-200
ลิตร

(2) การโกนหนวด โกนหนวดแล้วใช้
กระดาษเช็ดก่อน จึงใช้น้ํา จากแก้วมา
ล้างอีกครัง้ ล้างมีดโกนหนวดโดยการ
จุ่มล้างในแก้ว จะประหยัดกว่าล้าง
โดยตรงจากก๊อก

(3) การแปรงฟัน การใช้น้ําบ้วนปาก
และแปรงฟั นโดยใช้แก้ว จะใช้น้ําเพียง
0.5–1 ลิตร การปล่อยให้น้ําไหล จากก๊อก
ตลอดการ แปรงฟั น จะใช้น้ําถึง 20–30
ลิตรต่อครัง้
(4) การใช้ชกั โครก
การใช้ชกั โครกจะใช้น้ําถึง 8–12 ลิตร ต่อครัง้ เพือ่ การประหยัด
ควรใช้ถุงบรรจุน้ํามาใส่ในโถนํ้า เพือ่ ลดการใช้น้ํา โถส้วมแบบตัก

(5) การซักผ้า
ขณะทําการซักผ้าไม่ควรเปิ ดนํ้าทิง้
ไว้ตลอดเวลา จะเสียนํ้าถึง 9 ลิตร/
นาที ควรรวบรวมผ้าให้ได้ มากพอ
ต่อการซักแต่ละครัง้ ทัง้ การซักด้วยมือและเครื่องซักผ้า
6) การล้างถ้วยชามภาชนะ
ใช้กระดาษเช็ดคราบสกปรก ออกก่อน
แล้วล้างพร้อมกันในอ่างนํ้า
จะประหยัดเวลาประหยัดนํ้า และให้
ความสะอาดมากกว่าล้างจากก๊อก
โดยตรง ซึง่ จะสิน้ เปลืองนํ้า 9 ลิตร/นาที

(7) การล้างผักผลไม้
ใช้ภาชนะรองนํ้าเท่าทีจ่ าํ เป็ น ล้างผัก ผลไม้ ได้สะอาดและ

โดยตรง

(8) การเช็ดพืน้
ควรใช้ภาชนะรองนํ้าและซักล้าง
อุปกรณ์ใน ภาชนะก่อนทีจ่ ะนําไป
เช็ดถู จะใช้น้ําน้อยกว่า การใช้สาย
ยางฉีดล้างทํา ความสะอาดพืน้

(9) การรดนํ้าต้นไม้
ควรใช้ฝักบัวรดนํ้าต้นไม้แทนการใช้
สายยางต่อจากก๊อกนํ้าโดยตรง หาก
เป็ นพืน้ ทีบ่ ริเวณกว้าง ก็ควรใช้
สปริงเกลอร์ หรือใช้น้ําทีเ่ หลือจาก
กิจกรรมอื่นมารดต้นไม้ ก็จะช่วย ประหยัดนํ้าลงได้

- ถังเก็บนํ้าแสเตนเลส จะได้เปรียบเรือ่ งของความแข็งแรง
ทนทาน ทําความ สะอาดง่าย

เลือกขนาดความจุของถังเก็บนํ้าให้เหมาะสมกับสมาชิ กใน
ครอบครัว

- ส่วน ถัง พลาสติกโพลิเมอร์คุณภาพสูง จะได้เปรียบเรือ่ งรูปร่าง
หน้าตา สีสนั ทีห่ ลากหลายกว่า และหมดปั ญหาเรือ่ งสนิม อายุใช้
งานยาวนานหายห่วง และยังซ่อมแซมง่ายเมือ่ เกิดการชํารุด และ
ไม่เป็ นตะไคร่น้ํา

1.มีจาํ นวนผูใ้ ช้น้ํา 5 คน ควรเลือกใช้ถงั เก็บนํ้าทีม่ คี วาม
จุประมาณ 1,000 ลิตร
2.มีจาํ นวนผูใ้ ช้น้ํา 6 คน ควรเลือกใช้ถงั เก็บนํ้าทีม่ คี วาม
จุประมาณ 1,200 ลิตร
3.มีจาํ นวนผูใ้ ช้น้ํา 7-8 คน ควรเลือกใช้ถงั เก็บนํ้าทีม่ ี
ความจุประมาณ 1,600 ลิตร
4.มีจาํ นวนผูใ้ ช้น้ํา 9-10 คน ควรเลือกใช้ถงั เก็บนํ้าทีม่ ี
ความจุประมาณ 2,000 ลิตร

วิ ธีการเลือกขนาดถังเก็บนํ้า
(10) การล้างรถ
ควรรองนํ้าใส่ภาชนะ เช่น ถังนํ้า แล้วใช้ผา้ หรือ เครือ่ งมือล้างรถ
จุ่มนํ้าลงในถัง เพือ่ เช็ดทําความสะอาดแทนการ ใช้สายยางฉีดนํ้า
โดยตรง ซึง่ จะเสียนํ้าเป็ นปริมาณมากถึง 150-200 ลิตร/ครัง้ หาก
สามารถปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเป็ นการใช้น้ําทีค่ วรใช้จริง อย่างถูก
วิธี ไม่เปิ ดนํ้าทิง้ ระหว่างการใช้น้ําหรือปล่อยให้น้ําล้น จะ สามารถ
ลดการใช้น้ําได้ถงึ
20-5% ทีเดียว

การเลือก ถังเก็บนํ้า ให้เหมาะสมกับการใช้งานในครอบครัว
แบ่งเป็ น 2 ชนิด คือ ถังเก็บนํ้าแสเตนเลสและถังเก็บนํ้าแบบ
พลาสติกโพลิเมอร์

การเลือกถังเก็บนํ้ า เรื่องสําคัญจึงอยู่ท่กี ารเลือกขนาดและการ
ติดตัง้ มากกว่าซึ่งจากการผลสํา จรวจ วิจ ยั ของการประปานคร
หลวง ระบุว่าการใช้น้ํ าของแต่ละคนเฉลี่ยอยู่ท่ี 200 ลิตร/วัน/คน
ดังนัน้ หากจะเลือกขนาดถังสํารองนํ้ าไว้ใช้ควรเลือกให้เหมาะสม
กับสมาชิกคนใน บ้าน โดยการเอาจํานวนสมาชิกในบ้าน คูณด้วย
200 ก็จะได้ขนาดถังเก็บนํ้ าทีเ่ หมาะสมกับบ้านคุณ แต่ถ้าจะให้ดี
เอาตัวเลขที่คุณได้ คูณด้วย 2 อีกทีเผื่อฉุ กเฉินนํ้ าไม่ไหล 2 วัน
ติดต่อกัน เผื่อเวลาทีต่ อ้ งการใช้น้ํ าจํานวนมาก ส่วนถังเก็บนํ้ าฝน
ให้เลือกขนาดใหญ่ท่สี ุดเท่าที่พ้นื ที่จะอํานวย เพราะนํ้ าฝนต้องมี
มากพอสําหรับใช้จนถึงอีก 1 ปี

