
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระทอง 
เรื่อง แนวทางการใช้น  าอย่างประหยัด 

************************************** 
 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระทอง ได้ให้บริการประชาชนในต าบลเขาพระทองด้าน
การใช้ประปาในระดับครัวเรือนครอบคลุมทุกหมู่บ้าน แต่เมื่อถึงฤดูแล้งจึงท าให้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ า
ส าหรับอุปโภค บริโภค องค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระทองจึงก าหนดแนวทางในการประหยัดในระดับ
ครัวเรือนได้ ดังนี้ 

1. เช็คท่อน้ าและก๊อกน้ า 
                น้ าหยดเล็ก ๆ จากท่อน้ าหรือก๊อกน้ าที่ติดตั้งไม่แน่นนั้น ถ้าปล่อยท้ิงไว้โดยไม่ซ่อมแซมใน
แต่ละวันนั้นจะสูญเสียน้ าไปประมาณ 75 ลิตร และถ้าท่อน้ ามีขนาดใหญ่จะเสียน้ าไปโดยเปล่าประโยชน์ถึง 
387 ลิตร ว่ามันมากมายแค่ไหน  
   2. ไม่ทิ้งขยะลงชักโครก 
                การทิ้งขยะลงชักโครกนอกจากจะเป็นสาเหตุที่ท าให้ชักโครกตันแล้วยังเป็นการสิ้นเปลือง
น้ าอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นผ้าอนามัย กระดาษช าระ หรือก้นบุหรี่ที่ถูกทิ้งลงไป จะต้องใช้น้ าปริมาณมากทีเดียวใน
การช าระล้างไม่ให้เหลือซาก  
   3. ตรวจเช็คถังเก็บน้ าชักโครกเสมอ  
                หากถังเก็บน้ าชักโครกรั่วจะท าให้มีน้ าไหลลงชักโครกอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้นแล้วควรหมั่น
ตรวจเช็คเป็นประจ า โดยการใส่สีผสมอาหารลงไปในถังเก็บน้ าชักโครกแล้วกดน้ าทิ้ง และหลังจากกดน้ าไปแล้ว
ประมาณ 30 วินาทียังมีน้ าไหลออกมา แสดงว่าถังเก็บน้ าชักโครกช ารุด ต้องรีบซ่อมแซมโดยด่วน นอกจากนี้หากน า
ภาชนะ เช่น ถุงหรือขวดน้ าบรรจุน้ าน าไปใส่ไว้ในโถน้ าของถังชักโครกก็จะช่วยประหยัดน้ าไปอีกทางหนึ่งเช่นกัน  
  4. ปิดน้ าระหว่างแปรงฟัน 
                         หลาย ๆ คนมักจะเผลอเปิดน้ าขณะแปรงฟัน เพราะคิดว่าคงจะไม่สิ้นเปลืองอะไรมากมาย 
โดยที่ไม่รู้เลยว่าการท าเช่นนี้ท าให้เสียน้ าไปถึง 20-30 ลิตรต่อครั้ง เลยทีเดียว แต่ถ้าหากเราปิดน้ าระหว่างแปรงฟัน
หรือเปลี่ยนมาใช้แก้วรองน้ าส าหรับบ้วนปากหรือแปรงฟันแล้วละก็ ใช้น้ าเพียง 0.5-1 ลิตร เท่านั้นเอง  

5. ปิดน้ าระหว่างถูสบู่ 
       จะเปิดน้ าทิ้งไปท าไมหากในระหว่างที่สระผมหรือถูสบู่ไม่จ าเป็นต้องใช้น้ าอยู่แล้ว ฉะนั้นจึง
ควรปิดน้ าให้สนิทเสียก่อน แล้วค่อยเปิดน้ าอีกครั้งหลังจากช าระร่างกายด้วยสบู่เสร็จ  
   6. ซักผ้าครั้งละมาก ๆ 
                การซักผ้าครั้งละน้อยชิ้นจะท าให้สิ้นเปลืองน้ ามากเพราะต้องทยอยซักเรื่อย ๆ ซึ่งเมื่อน า
ปริมาณน้ าซักผ้ามาคิดรวมกันแล้วจะมากกว่าการซักครั้งเดียวรวมกันหลายเท่า ฉะนั้นแล้วควรเก็บไว้ซักพร้อม
กันอาจจะซักผ้าแค่ 1 หรือ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ 

  7. อาบน้ าให้เร็วขึ้น 
                เพราะในการอาบน้ าแค่ 4 นาทีเท่ากับการใช้น้ าไป 75–150 ลิตร ซึ่งถ้าอาบนานกว่านี้
ปริมาณของน้ าที่ต้องใช้ก็จะเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย ฉะนั้นแล้วควรอาบน้ าให้เร็วขึ้นอีกนิด ใช้เวลาให้น้อยลง เพื่อ
ช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ าไว้ใช้ในภายภาคหน้า 
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8. อาบน้ าโดยใช้ฝักบัว 
                หลายคนคงชอบนอนแช่ในอ่างอาบน้ า แต่หลังจากนอนแช่ในอ่างเสร็จก็ต้องมาล้างตัวด้วย
น้ าสะอาดอีกรอบอยู่ดี ซึ่งเท่ากับว่าใช้น้ าเป็น 2 เท่าเลยทีเดียว อีกทั้งการใช้อ่างอาบน้ าเฉลี่ยแล้วใช้น้ าถึง 110-
120 ลิตรเลยทีเดียว ฉะนั้นเปลี่ยนมาอาบน้ าโดยใช้ฝักบัวจะช่วยประหยัดได้มากกว่าเยอะเลย  

9. เปลี่ยนวิธีล้างจาน 
                หลาย ๆ คนอาจจะชินกับการเปิดน้ าไหลผ่านเพ่ือล้างฟองสบู่ แต่กว่าจานจะสะอาดก็ต้อง
เสียน้ าไปมากเหมือนกัน เลยอยากแนะน าให้ใช้กระดาษเช็ดคราบสกปรกออกก่อน จากนั้นรองน้ าใส่กะละมังหรือ
ซิงค์เอาไว้แล้วค่อยน าจานมาล้าง ซึ่งวิธีนี้ท าให้จานสะอาดมากกว่า แถมยังใช้น้ าในการล้างจานน้อยกว่าด้วย 

10. ไม่เปิดน้ าไหลผ่านผักและผลไม้ 
    เช่นเดียวกับการล้างจาน การเปิดน้ าให้ไหลผ่านผักและผลไม้ต้องใช้น้ าเยอะและอาจจะล้าง

ผักผลไม้ได้ไม่สะอาด ฉะนั้นจึงแนะน าให้ล้างโดยการเปิดน้ าใสซ่ิงค์หรือกะละมังแล้วน าผักกับผลไม้แช่ลงไปดีกว่า  
   11. ปลูกหญ้ารอบโคนต้นไม้ 
                 การปลูกหญ้ารอบโคนต้นไม้จะช่วยชะลอการระเหยน้ า ถ้าบริเวณท่ีปลูกต้นไม้มีแค่ดิน
หรือมีหญ้าเป็นหย่อม ๆ น้ าจะระเหยเร็วมากหลังจากรดน้ าต้นไม้ ท าให้ต้นไม้ได้รับน้ าไม่เพียงพอ เหี่ยวเฉา และ
ต้องรดใหมอี่กรอบ 
   12. ตรวจสอบมิเตอร์น้ า 
                 การตรวจสอบมิเตอร์น้ าเป็นประจ า นอกจากจะช่วยให้รู้ว่าแต่ละเดือนนั้นใช้น้ าไปเท่าไร
แล้ว ยังสามารถเช็คน้ ารั่วได้อีกทางหนึ่งด้วย โดยให้ปิดน้ าแล้วไปเช็คมิเตอร์ ถ้ามิเตอร์ยังเพ่ิมแสดงว่ามีน้ ารั่ว 
และถ้าเจอก็รีบให้ซ่อมแซมเสียนะคะ ก่อนที่จะเสียน้ าไปมากกว่านี้  
   13. รียูสน้ าซักผ้า  
                 หลังจากซักผ้าและล้างจานอย่าเพ่ิงเทน้ าทิ้ง เพราะสามารถน าไปรดน้ าต้นไม้ต่อได้ แต่
แนะน าให้ใช้น้ าสุดท้ายเท่านั้นนะคะ เพราะน้ าจากการซักผ้าและล้างจานครั้งแรก ๆ นั้นมีสารเคมีอยู่ ซึ่งอาจท า
ให้ต้นไม้เหี่ยวหรือเฉาตาย 
   14. ล้างรถให้ถูกวิธี 
                 การล้างรถอย่างถูกวิธีก็เป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะช่วยประหยัดน้ าได้ โดยการล้างรถจาก
ส่วนบนมาส่วนล่างและใช้ถังน้ าแทนสายยางจะช่วยประหยัดน้ าได้มากกว่า แถมหลังจากนี้ก็จะได้ไม่ต้องตกใจ
กับค่าน้ าแพง ๆ ในแต่ละเดือนอีกต่อไปแล้วด้วย  
   15. ใช้ฝักบัวรดน้ าต้นไม้ 
        เพราะการใช้ฝักบัวรดน้ าต้นไม้หรือน้ าที่เหลือจากกิจกรรมอื่น เช่น น้ าล้างผัก-ผลไม้ จะ
ช่วยประหยัดน้ าได้มากกว่าการรดน้ าโดยการใช้สายยางต่อจากก๊อกน้ าโดนตรง ส าหรับสวนพื้นที่กว้างแนะน าให้
เปลี่ยนมาใช้ปริงเกอร์แทน ก็ช่วยประหยัดน้ าได้เหมือนกัน 
  
 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
              ประกาศ ณ วันที่  17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖2 
  
 
 
 

        (นายประดับ  หมื่นจร) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระทอง 


