- การเช็ดพื้น

ควรใช้ภาชนะรองน้้าและซัก
ล้างอุปกรณ์ใน ภาชนะก่อนที่จะน้าไปเช็ดถู
จะใช้น้าน้อยกว่า การใช้สายยางฉีดล้างท้า
ความสะอาดพื้นโดยตรง

การเก็บกักน้้าและการใช้น้า
อย่างประหยัด

- การรดน้้าต้นไม้

ควรใช้ฝักบัวรดน้้า
ต้นไม้แทนการใช้ สายยางต่อจากก๊อก
น้้าโดยตรง หากเป็นพื้นที่บริเวณกว้าง
ก็ควรใช้ สปริง เกลอร์ หรือใช้น้าที่
เหลือจากกิจกรรมอื่นมารดต้นไม้ ก็จะ
ช่วย ประหยัดน้้าลงได้

- การล้างรถ

ควรรองน้้าใส่ภาชนะ เช่น ถังน้้า แล้วใช้ผ้าหรือ
เครื่องมือล้างรถจุ่มน้้าลงในถัง
เพื่อเช็ดท้าความสะอาดแทน
การ ใช้สายยางฉีดน้้าโดยตรง
ซึ่งจะเสียน้้าเป็นปริมาณมากถึง
150-200 ลิตร/ครั้ง

ด้วยความปรารถนาดีจาก
“น้้ามีค่าต่อชีวิต ประหยัดกันสักนิด
ก่อนวิกฤตจะมาเยือน”

องค์การบริหารส่วนต้าบลขามทะเลสอ
อ้าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
หมู่ที่ 2 ถนนโนนไทย – โคกกรวด ต้าบลขามทะเลสอ

การลดปริ
มาณจังหวัดนครราชสีมา 30280
อ้าเภอขามทะเลสอ
รู้อย่างนี้แล้ว ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้า
อย่างถูกวิธี เพื่อเป็นการประหยัดทรัพยากร
แถมยังประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย
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การรณรงค์ให้ประชาชนเก็บกักน้้า

ตามที่ได้มีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดสัปดาห์รณรงค์
ส้ารวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้้าประจ้าปี เพื่อเป็นการเตรียม

ความพร้อมในการจัดเตรียมภาชนะเก็บน้้าในการส้ารองน้้าไว้ใช้ ในฤดู
แล้งอย่างเพียงพอ
รวมถึงเพื่อสร้างจิตส้านึกให้ประชาชนมีความตระหนักและ
เห็นคุณค่าของการใช้น้าอย่างประหยัดและเป็นการช่วยเพิ่มพูน
ความรู้ การดูแล รักษา ซ่อม สร้างภาชนะเก็บน้้าให้ถูกสุขลักษณะ ซึ่ง
จะช่วยป้องกันโรคต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในฤดูแล้งได้ เพื่อสนองตอบ
นโยบายชาติ และขณะนี้ย่างเข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง ซึ่งเป็นช่วงที่ฝนขาด
ระยะอาจท้าให้เกิดภาวะการขาดแคลนน้้าในการอุปโภค – บริโภค
เนื่องจากน้้าที่มีอยู่ตามแหล่งกักเก็บน้้าต่างๆ มีปริมาณลดลง อาจ
ส่งผลกระทบต่อประชาชน ดังนั้นเพื่อเป็นก ารแก้ไขภาวะการขาด
แคลนน้้าให้ส่งผลกระทบน้อยที่สุด เพื่อมีน้าใช้อย่ างเพียงพอและ
ต่อเนื่อง จึงขอความร่วมมือจากประชาชนใช้น้าอย่างประหยัด ควรปิด
น้้าทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ สอดส่องดูแล ตรวจสอบระบบเดินน้้า
ภายในบ้าน อาคาร หากพบว่าช้ารุด หรือเสื่อมสภาพ ควรซ่อมแซ ม
รักษาให้คงสภาพเดิม เพื่อสามารถใช้งานได้ตามปกติมิให้เกิดความ
เสียสิ้นเปลือง นอกจากนี้ควรจัดเตรียมภาชนะเก็บกักน้้าพร้อมฝาปิด
ให้เพียงพอเพื่อเป็นการส้ารองน้้าไว้ใช้ในฤดูแล้งนี้ ……

การใช้น้าอย่างประหยัดและถูกวิธี

-

การโกนหนวด โกนหนวดแล้วใช้กระดาษเช็ดก่อน จึงใช้น้า จาก
แก้วมาล้างอีกครั้ง ล้างมีดโกนหนวดโดยการ จุ่มล้างในแก้ว
จะ
ประหยัดกว่าล้างโดยตรงจากก๊อก

-

การแปรงฟัน การใช้น้าบ้วนปากและแปรง
ฟันโดยใช้แก้ว จะใช้น้าเพียง 0.5-1 ลิตร การ
ปล่อยให้น้าไหล จากก๊อกตลอดการแปรงฟัน
จะใช้น้าถึง 20-30 ลิตรต่อ
ครั้ง

การเลือก ถังเก็บน้้า ให้เหมาะสมกับการ
ใช้งานในครอบครัว

-

- การใช้ชักโครก การใช้ชักโครกจะใช้น้าถึง 812 ลิตร ต่อครั้ง เพื่อการประหยัด ควรใช้

ถุงบรรจุน้ามาใส่ในโถน้้า เพื่อลดการใช้น้า
โถส้วมแบบตักราดจะสิ้นเปลืองน้้าน้อย
กว่าแบบชักโครกหลายเท่า หากใช้ชักโครก
ควรติดตั้งโถ
ปัสสาวะและโถส้วมแยกจากกัน
การซักผ้า ขณะท้าการซักผ้าไม่
ควรเปิดน้้า ทิ้งไว้ตลอดเวลา จะเสีย
น้้าถึง 9 ลิตร/นาที ควรรวบรวมผ้า
ให้ได้มากพอต่อการซักแต่ละครั้ง ทั้ง
การซักด้วยมือและเครื่องซักผ้า
-

วันนี้มีวิธีการใช้น้าอย่างประหยัดและถูกวิธีมาฝาก...
- การอาบน้้า

การใช้ฝักบัวจะสิ้นเปลืองน้้า
น้อยที่สุด รูฝักบัว ยิ่งเล็ก ยิ่งประหยัดน้้า ปิด
ฝักบัวในขณะที่ถูสบู่ จะใช้น้าเพียง 30 ลิตร
หากไม่ปิดจะใช้น้าถึง 90 ลิตร และหากใช้
อ่างอาบน้้าจะใช้น้าถึง 110-200 ลิตร

การล้างถ้วยชามภาชนะ ใช้กระดาษเช็ดคราบสกปรกออกก่อน
แล้วล้างพร้อมกันในอ่างน้้า
จะ
ประหยัดเวลาประหยัดน้้า และให้ความ
สะอาดมากกว่าล้างจากก๊ อกโดยตรง ซึ่ง
จะสิ้นเปลืองน้้า 9 ลิตร/นาที
-

การล้างผักผลไม้ ใช้ภาชนะรองน้้าเท่าที่จ้าเป็น ล้างผัก ผลไม้ ได้
สะอาดและประหยัดกว่าเปิดล้างจากก๊อกโดยตรง ถ้าเป็น ภาชนะที่
ยกย้ายได้ ยังน้าน้้าไปรดต้นไม้ได้ด้วย

แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ถังเก็บน้้าแสเตนเลสและถังเก็บน้้า
แบบพลาสติกโพลิเมอร์
- ถังเก็บน้้าแสเตนเลส จะได้เปรียบเรื่อง
ของความแข็งแรงทนทาน ท้าความ สะอาด
ง่าย
- ส่วน ถัง พลาสติกโพลิเมอร์คุณภาพสูง จะได้เปรียบ
เรื่องรูปร่างหน้าตา สีสันที่หลากหลายกว่า และหมด
ปัญหาเรื่องสนิม อายุใช้งานยาวนานหายห่วง และยัง
ซ่อมแซมง่ายเมื่อเกิดการช้ารุด และไม่เป็นตะไคร่น้า

หมูท่ ี่ 2 ถนนโนนไทย – โคกกรวด ต้าบลขามทะเลสอ

การลดปริจังมหวัาณขยะในชุ
มชน
อ้าเภอขามทะเลสอ
ดนครราชสีมา 30280
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วิธีการใช้น้าอย่างประหยัด

วิธีการเลือกขนาดถังเก็บน้้า
การ เลือกถังเก็บน้้า เรื่องส้าคัญจึงอยู่ที่การเลือกขนาด
และการติดตั้งมากกว่าซึ่งจากการผลส้าจรวจ วิจัยข อง
การประปานครหลวง ระบุว่าการใช้น้าของแต่ละคนเฉลี่ย
อยู่ที่ 200 ลิตร/วัน /คน ดังนัน้ หากจะเลือกขนาดถัง
ส้ารองน้้าไว้ใช้ควรเลือกให้เหมาะสมกับสมาชิกคนใน
บ้าน โดยการเอาจ้านวนสมาชิกในบ้าน คูณด้วย 200
ก็จะได้ขนาดถังเก็บน้้าที่เหมาะสมกับบ้านคุณ แต่ถ้าจะ
ให้ดีเอาตัวเลขที่คุณได้ คูณด้วย 2 อีกทีเผื่อฉุกเฉินน้้าไม่
ไหล 2 วันติดต่อกัน เผื่อเวลาที่ตอ้ งการใช้น้าจ้านวนมาก
ส่วนถังเก็บน้้าฝนให้เลือกขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่พ้ืนที่
จะอ้านวย เพราะน้้าฝนต้องมีมากพอส้าหรับใช้จนถึง
อีก 1 ปี

(1) การอาบน้้า การใช้ฝักบัวจะ

การใช้น้าอย่างประหยัด

สิน้ เปลืองน้้าน้อยที่สุด รูฝักบัว ยิ่งเล็ก
ยิ่งประหยัดน้้า และหากใช้อา่ งอาบน้้า
จะใช้น้าถึง 110-200 ลิตร
(2) การโกนหนวด โกนหนวดแล้วใช้
กระดาษเช็ดก่อน จึงใช้น้า จากแก้วมา
ล้างอีกครั้ง ล้างมีดโกนหนวดโดยการ
จุ่มล้างในแก้ว จะประหยัดกว่าล้าง
โดยตรงจากก๊อก
(3) การแปรงฟัน การใช้น้าบ้วนปาก
และแปรงฟันโดยใช้แก้ว จะใช้น้าเพียง
0.5–1 ลิตร การปล่อยให้น้าไหล จาก

ด้วยความปรารถนาดีจาก

“มาช่วยกันประหยัดน้้ากันเถอะ”
องค์การบริหารส่วนต้าบลขามทะเลสอ
อ้าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

ก๊อกตลอดการ แปรงฟัน จะใช้น้าถึง
20–30 ลิตรต่อครั้ง

(4) การใช้ชักโครก การใช้ชักโครกจะใช้น้าถึง 8–12 ลิตร ต่อ
ครัง้ เพื่อการประหยัด ควรใช้ถุงบรรจุน้ามาใส่ในโถน้้า เพื่อลด

ประหยัดกว่าเปิดล้างจากก๊อกโดยตรง ถ้าเป็น ภาชนะที่ยกย้าย
ได้ ยังน้าน้้าไปรดต้นไม้ได้ดว้ ย

การใช้น้า โถส้วมแบบตักราดจะสิน้ เปลืองน้้าน้อยกว่าแบบชัก
โครกหลายเท่า หากใช้ชักโครก
ควรติดตัง้ โถปัสสาวะและโถ
ส้วมแยกจากกัน

(8) การเช็ดพื้น

ควรใช้ภาชนะรองน้้าและซัก
ล้างอุปกรณ์ใน ภาชนะก่อนที่
จะน้าไปเช็ดถู จะใช้น้าน้อยกว่า
การใช้สายยางฉีดล้างท้า
ความสะอาดพื้นโดยตรง

(5) การซักผ้า
ขณะท้าการซักผ้าไม่ควรเปิดน้้าทิง้ ไว้ตลอดเวลา จะเสียน้้าถึง 9
ลิตร/นาที ควรรวบรวมผ้าให้ได้
มากพอต่อการซักแต่ละครั้ง ทั้ง
การซักด้วยมือและเครื่องซักผ้า

(9) การรดน้้าต้นไม้
ควรใช้ฝักบัวรดน้้าต้นไม้แทน

6) การล้างถ้วยชามภาชนะ
ใช้กระดาษเช็ดคราบสกปรก ออก
ก่อน แล้วล้างพร้อมกันในอ่างน้้า จะ
ประหยัดเวลาประหยัดน้้า และให้
ความสะอาดมากกว่าล้างจากก๊อก
โดยตรง ซึ่งจะสิน้ เปลืองน้้า 9 ลิตร/นาที

การใช้ สายยางต่อจากก๊อกน้้า
โดยตรง หากเป็นพืน้ ที่บริเวณ
กว้าง ก็ควรใช้ สปริงเกอร์ หรือ
ใช้น้าที่เหลือจากกิจกรรมอื่น
มารดต้นไม้ ก็จะช่วย ประหยัดน้้าลงได้
(10) การล้างรถ

(7) การล้างผักผลไม้
ใช้ภาชนะรองน้้าเท่าที่จ้าเป็น
ล้างผัก ผลไม้ ได้สะอาดและ

ควรรองน้้าใส่ภาชนะ เช่น ถังน้้า แล้วใช้ผ้าหรือ เครื่องมือล้างรถ
จุ่มน้้าลงในถัง เพื่อเช็ดท้าความสะอาดแทนการ ใช้สายยางฉีดน้้า
โดยตรง ซึ่งจะเสียน้้าเป็นปริมาณมากถึง 150-200 ลิตร/ครัง้
หากสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นการใช้น้าที่ควรใช้จริง

อย่างถูกวิธี ไม่เปิดน้้าทิง้ ระหว่างการใช้น้าหรือปล่อยให้น้าล้น จะ
สามารถลดการใช้น้าได้ถงึ 20-50 % ทีเดียว

