
15 วิธีประหยัดน ้ำ เริ่มท้ำได้ง่ำย ๆ เริ่ม
จำกที่บ้ำน 

         วธิีประหยดัน ้ำ เพือ่ชว่ยกนัอนรุกัษท์รัพยำกรน ำ้ ใหม้ไีวใ้ชไ้ดน้ำนจนถงึรุน่ลกูหลำน แถมยงัประหยดัเงนิ
คำ่น ำ้ทีต่อ้งจำ่ยในแตล่ะเดือน 
         วิธีประหยัดน ้ำ สิ่งท่ีใคร ๆ ก็ท้ำได้ แต่หลำยคนอำจจะยังไม่รู้ว่ำต้องท้ำอย่ำงไร แล้วสิ่งที่ท้ำอยู่ทุกวันนี 
เรียกว่ำกำรช่วยประหยัดน ้ำได้หรือเปล่ำ กระปุกดอทคอมเลยรวบรวม 15 วิธีประหยัดน ้ำมำฝำกกัน เพื่อช่วยลด
ปัญหำกำรขำดแคลนน ้ำถือเป็นปัญหำเข้ำขั นวิกฤตท่ีเกิดขึ นกับทุกประเทศ ก่อนท่ีเรำจะไม่มีน้ำไว้ใช้อีกต่อไป แถมยัง
ช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในแต่ละเดือนได้อีกทำงหนึ่งด้วยนะ  

 
1. เชค็ทอ่น ำ้และกอ๊กน ำ้ 
        รู้ไหมคะว่ำน ้ำหยดเล็ก ๆ จำกท่อน ้ำหรือก๊อกน ้ำท่ีติดตั งไม่แน่นนั น ถ้ำปล่อยทิ งไว้โดยไม่ซ่อมแซมในแต่ละ
วันนั นจะสูญเสียน ้ำไปประมำณ 75 ลิตร และถ้ำท่อน ้ำมีขนำดใหญ่จะเสียน ้ำไปโดยเปล่ำประโยชน์ถึง 387 ลิตร คิ
ดูสิคะว่ำมันมำกมำยแค่ไหน  

 
2. ไม่ทิ งขยะลงชกัโครก 
         กำรทิ งขยะลงชักโครกนอกจำกจะเป็นสำเหตุท่ีท้ำให้ชักโครกตันแล้วยังเป็นกำรสิ นเปลืองน ้ำอีกด้วย ไม่ว่ำจะ
เป็นผ้ำอนำมัย กระดำษช้ำระ หรือก้นบุหรี่ที่ถูกท้งลงไป จะต้องใช้น ้ำปริมำณมำกทีเดียวในกำรช้ำระล้ำงไม่ให้เหลือ
ซำก   

 

3. ตรวจเชค็ถงัเกบ็น ้ำชกัโครกเสมอ  

         หำกถังเก็บน ้ำชักโครกรั่วจะท้ำให้มีน ้ำไหลลงชักโครกอยู่ตลอดเวลำ ฉะนั นแล้วควรหมั่นตรวจเช็คเป็นประจ้ำ 

โดยกำรใส่สีผสมอำหำรลงไปในถังเก็บน ้ำชักโครกแล้วกดน ้ำทิ ง และหลังจำกกดน ้ำไปแล้วประมำณ 30 วินำทียังมีน ้ำ

ไหลออกมำ แสดงว่ำถังเก็บน ้ำชักโครกช้ำรุด ต้องรีบซ่อมแซมโดยด่วน 

 

 



 

4. ปิดน ้ำระหวำ่งแปรงฟนั 

         หลำย ๆ คนมักจะเผลอเปิดน ้ำขณะแปรงฟัน เพรำะคิดว่ำคงจะไม่สิ นเปลืองอะไรมำกมำย โดยท่ีไม่รู้เลยว่ำ

กำรท้ำเช่นนี ท้ำให้เสียน ้ำไปถึง 200 แกลลอนหรือ 757 ลิตรโดยเปล่ำประโยชน์ ซึ่งเทียบเท่ำกับสะรขนำดใหญ่ท่ี

สำมำรถใช้เลี ยงฉลำมได้ถึง 6 ตัวเลยทีเดียว  

 

5. ปิดน ้ำระหวำ่งถสูบู ่

         จะเปิดน ้ำทิ งไปท้ำไมหำกในระหว่ำงที่สระผมหรือถสูบู่ไม่จ้ำเป็นต้องใช้น ้ำอยู่แล้ว ฉะนั นจึงควรปิดน ้ำให้

สนิทเสียก่อน แล้วค่อยเปิดน ้ำอีกครั งหลังจำกช้ำระร่ำงกำยด้วยสบู่เสร็จ  

 

6. อำบน ้ำใหเ้รว็ขึ น 

         เพรำะในกำรอำบน ้ำแค่ 4 นำทีเท่ำกับกำรใช้น ้ำไป 75–150 ลิตร ซึ่งถ้ำอำบนำนกว่ำนี ปริมำณของน ้ำ

ท่ีต้องใช้ก็จะเพิ่มขึ นตำมไปด้วย ฉะนั นแล้วควรอำบน ้ำให้เร็วขึ นอีกนิด ใช้เวลำให้น้อยลง เพื่อช่วยกันประหยัด

ทรัพยำกรน ้ำไว้ใช้ในภำยภำคหน้ำ 

 

7. อำบน ้ำโดยใชฝ้กับวั 

         หลำยคนคงชอบนอนแช่ในอ่ำงอำบน ้ำ แต่หลังจำกนอนแช่ในอ่ำงเสร็จก็ต้องมำล้ำงตัวด้วยน ้ำสะอำดอีก

รอบอยู่ดี ซึ่งเท่ำกับว่ำใช้น ้ำเป็น 2 เท่ำเลยทีเดียว ฉะนั นเปลี่ยนมำอำบน ้ำโดยใช้ฝักบัวจะช่วยประหยัดได้มำกกว่ำ

เยอะเลย  

 

8. เปลี่ยนวธิลี้ำงจำน 

         หลำย ๆ คนอำจจะชินกับกำรเปิดน ้ำไหลผ่ำนเพื่อล้ำงฟองสบู่ แต่กว่ำจำนจะสะอำดก็ต้องเสียน ้ำไปมำก

เหมือนกัน เลยอยำกแนะน้ำให้รองน ้ำใส่กะละมังหรือซิงค์เอำไว้ก่อนแล้วค่อยน้ำจำนมำล้ำง ซึ่งวิธีนี ท้ำให้จำนสะอำด

มำกกว่ำ แถมยังใช้น ้ำในกำรล้ำงจำนน้อยกว่ำด้วย 

 

 

 



9. ไมเ่ปดิน ้ำไหลผ่ำนผกัและผลไม้ 

         เช่นเดียวกับกำรล้ำงจำน กำรเปิดน ้ำให้ไหลผ่ำนผักและผลไม้ต้องใช้น ้ำเยอะและอำจจะล้ำงผักผลไม้ได้ไม่

สะอำด ฉะนั นจึงแนะน้ำให้ล้ำงโดยกำรเปิดน ้ำใส่ซิงค์หรือกะละมังแล้วน้ำผักกับผลไม้แช่ลงไปดีกว่ำ  

 

10. ปลกูหญ้ำรอบโคนตน้ไม ้

         กำรปลูกหญ้ำรอบโคนต้นไม้จะช่วยชะลอกำรระเหยน ้ำ ถ้ำบริเวณที่ปลูกต้นไม้มีแค่ดินหรือมีหญ้ำเป็น

หย่อม ๆ น ้ำจะระเหยเร็วมำกหลังจำกรดน ้ำต้นไม้ ท้ำให้ต้นไม้ได้รับน ้ำไม่เพียงพอ เหี่ยวเฉำ และต้องรดใหม่อีกรอบ 

 

11. ลำ้งรถใหถ้กูวธิ ี

         กำรล้ำงรถอย่ำงถูกวิธีก็เป็นอีกหนึ่งหนทำงท่ีจะช่วยประหยัดน ้ำได้ โดยกำรล้ำงรถจำกส่วนบนมำส่วนล่ำง

และใช้ถังน ้ำแทนสำยยำงจะช่วยประหยัดน ้ำได้มำกกว่ำ แถมหลังจำกนี ก็จะได้ไม่ต้องตกใจกบัค่ำน ้ำแพง ๆ ในแต่ละ

เดือนอีกต่อไปแล้วด้วย  

 

12. ซักผำ้ครั งละมำก ๆ 

         กำรซักผ้ำครั งละน้อยชิ นจะท้ำให้สิ นเปลืองน ้ำมำกเพรำะต้องทยอยซักเรื่อย ๆ ซึ่งเมื่อน้ำปริมำณน ้ำซักผ้ำ

มำคิดรวมกันแล้วจะมำกกว่ำกำรซักครั งเดียวรวมกันหลำยเท่ำ ฉะนั นแล้วควรเก็บไว้ซักพร้อมกันอำจจะซักผ้ำแค่ 1 

หรือ 2 ครั งต่อสัปดำห์ 

 

13. ตรวจสอบมเิตอรน์ ้ำ 

         กำรตรวจสอบมิเตอร์น ้ำเป็นประจ้ำ นอกจำกจะช่วยให้รู้ว่ำแต่ละเดือนนั นใช้น ้ำไปเท่ำไรแล้ว ยังสำมำรถเช็ค

น ้ำรั่วได้อีกทำงหนึ่งด้วย โดยให้ปิดน ้ำแล้วไปเช็คมิเตอร์ ถ้ำมิเตอร์ยังเพิ่มแสดงว่ำมีน ้ำรั่ว และถ้ำเจอก็รีบให้ซ่อมแซมเสีย

นะคะ ก่อนท่ีจะเสียน ้ำไปมำกกว่ำนี   

 

14. รียสูน ้ำซกัผ้ำ  

         หลังจำกซักผ้ำและล้ำงจำนอย่ำเพิ่งเทน ้ำทิ ง เพรำะสำมำรถน้ำไปรดน ้ำต้นไม้ต่อได้ แต่แนะน้ำให้ใช้น ้ำ

สุดท้ำยเท่ำนั นนะคะ เพรำะน ้ำจำกกำรซักผ้ำและล้ำงจำนครั งแรก ๆ นั นมีสำรเคมีอยู่ ซึ่งอำจท้ำให้ต้นไม้เหี่ยวหรือตำย 

 



15. ชว่ยกนัอนรุกัษป์่ำ 

         เพรำะต้นไม้และป่ำเป็นต้นก้ำเนิดของแหล่งน ้ำ เมื่อต้นไม้ถูกตัดแล้วก็จะไม่มีแหล่งดูดซึมน ้ำฝนและก่อให้เกิด

สภำวะแห้งแล้งตำมมำ ฉะนั นเรำทุกคนจึงควรช่วยกันอนุรักษ์ป่ำเพื่อรักษำต้นน ้ำของเรำเอำไว้ 

 

         เป็นอย่ำงไรกันบ้ำงคะส้ำหรับวิธีประหยัด 15 วิธท่ีีเรำน้ำมำฝำก จะเห็นได้ว่ำแต่ละวิธีต่ำงก็เป็นวิธีที่ไม่

ยุ่งยำกอะไร บำงวิธีก็เป็นวิธีท่ีคำดคิดไม่ถึงแต่ก็ช่วยประหยัดน ้ำได้มำกเช่นกัน แต่ไม่ว่ำจะเป็นวิธีไหนก็ต้องอำศัย

จิตส้ำนึกของเรำทุกคน ฉะนั นแล้วถ้ำไม่เหลือบ่ำกว่ำแรงก็ช่วยกันประหยัดไว้ค่ะ เพื่อช่วยกันอนุรักษ์น ้ำไว้ใช้กันนำน ๆ 

ถึงรุ่นลูกรุ่นหลำน  
 


