วิ ธีประหยัดน้ ำ เพื่อช่วยกันอนุรกั ษ์ทรัพยำกรน้ ำ ให้ มีไว้ใช้ได้นำนจนถึงรุ่น
ลูกหลำน แถมยังประหยัดเงินค่ำน้ำที่ต้องจ่ำยในแต่ละเดือน
10 วิ ธีประหยัดน้ำ เริ่มทำได้ง่ำยๆ เริ่มจำกที่บ้ำน
1. น้ำหยดเล็กๆ จำกท่อน้ ำหรือก๊อกน้ ำทีต่ ดิ ตัง้ ไม่แน่นนัน้ ถ้ำปล่อยทิง้ ไว้โดยไม่
ซ่อมแซมในแต่ละวันนัน้ จะสูญเสียน้ ำไปประมำณ 75 ลิตรและถ้ำท่อมีขนำด
ใหญ่จะเสียน้ ำไปโดยเปล่ำประโยชน์ถงึ 387 ลิตร คิดดูสคิ ่ะว่ำมันมำกมำยแค่
ไหน
2. ไม่ท้งิ ขยะลงชักโครก กำรทิ้งขยะนอกจำกจะเป็ นสำเหตุทท่ี ำให้ ชกั โครกตัน
แล้ว ยังเป็ นกำรสิ้นเปลืองน้ ำอีกด้วย ไม่ว่ำจะเป็ นผ้ำอนำมัย กระดำษชำระ
หรือก้นบุหรี่ท่ถี ูกทิ้งลงไป จะต้องใช้น้ ำปริมำณมำกทีเดียวในกำรชำระล้ำง
ไม่ให้เหลือซำก
3. ตรวจเช็คถึงเก็บน้ำชักโครกเสมอ หำกถังเก็บน้ ำชักโครกรัว่ จะทำให้มนี ้ำไหล
ลงชักโครกอยูต่ ลอดเวลำ ฉะนัน้ แล้วควรหมั ่นตรวจเช็คเป็ นประจำ โดยกำรใส่
สีผสมอำหำรลงไปในถังเก็บน้ ำชักโครกแล้วกดน้ ำทิ้ง และหลังจำกกดน้ ำไป
แล้วประมำณ 30 วิน ำทียงั มีน้ ำไหลออกมำ แสดงว่ำถึงเก็บ ชักโครกชำรุด
ต้องรีบซ่อมแซมโดยด่วน
4. ปิ ดน้ ำระหว่ำงแปรงฟั น หลำยๆ คนมักจะเผลอเปิ ดน้ ำขยะแปรงฟั น เพรำะ
คิดว่ำคงจะไม่สน้ิ เปลืองอะไรมำกมำย โดยทีไ่ ม่รเู้ ลยว่ำกำรทำเช่นนี้ทำให้เสีย
น้ ำไปถึง 200 แกลลอนหรือ 757 ลิตร โดยเปล่ำประโยชน์ ซึ่งเทียบเท่ำกับ
สระขนำดใหญ่ทส่ี ำมำรถใช้เลีย้ งลำมได้ถงึ 6 ตัวเลยทีเดียว
5. ปิ ดน้ ำระหว่ำงถูสบู่ จะเปิ ดน้ ำทิ้งไปทำไม่หำกระหว่ำงทีส่ ระผมหรือถูสบู่ไม่
จำเป็ นต้องใช้น้ำอยูแ่ ล้ว ฉะนันจึงควรปิ ดน้ำให้สนิทเสียก่อน แล้วค่อยเปิ ดน้ ำ
อีกครัง้ หลังจำกชำระร่ำงกำยด้วยสบู่เสร็จ
6. ซัก ผ้ำ ครัง้ ละมำกๆ กำรซัก ผ้ำ ครัง้ ละน้ อ ยชิ้น จะท ำให้ส้ิน เปลือ งน้ ำ มำก
เพรำะต้องทยอยซักเรื่อยๆ ซึ่งเมื่อนำปริมำณน้ ำซักผ้ำมำคิดรวมกันแล้วจะ
มำกกว่ำกำรซักครัง้ เดียวรวมกันหลำยเท่ำ ฉะนัน้ แล้วควรเก็บไว้ซกั พร้อม
กันอำจนะซักผ้ำแค่ 1 หรือ 2 ครัง้ ต่อสัปดำห์

7. อำบน้ำให้เร็วขึน้ เพรำะในกำรอำบน้ำแค่ 4 นำทีเท่ำกับกำรใช้น้ำไป 75-150
ลิตร ซึ่งถ้ำอำบนำนกว่ำนี้ป ริมำณของน้ ำที่ต้องใช้ก็จะเพิ่มขึ้น ตำมไปด้วย
ฉะนัน้ แล้วควรอำบน้ำให้เร็วขึน้ อีกนิด ใช้เวลำให้น้อยลง เพือ่ ช่วยกันประหยัด
ทรัพยำกรน้ำไว้ใช้ในภำยภำคหน้ำ
8. อำบน้ ำโดยใช้ฝักบัว หลำยคนคงชอบนอนแช่ในอ่ ำงอำบน้ ำ แต่หลังจำก
นอนแช่ในอ่ำงเสร็จก็ตอ้ งมำล้ำงตัวด้วยน้ำสะอำดอีกรอบอยูด่ ี ซึง่ เท่ำกับว่ำใช้
น้ ำ เป็ น 2 เท่ ำ เลยทีเดีย ว ฉะนั น้ เปลี่ย นมำอำบน้ ำ โดยใช้ฝั ก บัว จะช่ ว ย
ประหยัดได้มำกกว่ำเยอะเลย
9. เปลีย่ นวิธลี ำ้ งจำน หลำยๆ คนอำจจะชินกับกำรเปิ ดน้ ำไหลผ่ำนเพือ่ ล้ำงฟอง
สบู่ แต่กว่ำจำนจะสะอำดก็ต้องเสียน้ ำไปมำกเหมือนกันเลย อยำกแนะนะให้
รองน้ ำใส่กะละมังหรือซิงค์เอำไว้ก่อนแล้วค่อนนำจำนมำล้ำง ซึ่งวิธนี ้ ำทำให้
จำนสะอำดมำกกว่ำ แถมยังใช้น้ำในกำรล้ำงจำนน้อยกว่ำด้วย
10. ไม่เปิ ดน้ ำไหลผ่ำนผักและผลไม้ เช่น เดียวกับกำรล้ำงจำน กำรเปิ ดน้ ำให้
ไหลผ่ำนผักและผลไม้ต้องใช้น้ ำเยอะและอำจจะล้ำงผักผลไม้ได้ไม่สะอำด
ฉะนัน้ จึงแนะน ำให้ล้ำงโดยกำรเปิ ดน้ ำใส่ซิงค์หรือกะละมังแล้วนำผักกับ
ผลไม้แช่ลงไปดีกว่ำ เพรำะต้นไม้และป่ ำเป็ นต้นกำเนิดของแหล่งน้ ำ เมื่อ
ต้นไม้ถูกตัดแล้วก็จะไม่มแี หล่ งดูดซึมน้ ำฝนและก่อให้เกิดสภำวะแห้งแล้ง
ตำมมำ ฉะนัน้ เรำทุกคนจึงควรช่วยกันอนุ รกั ษ์ป่ำเพื่อรักษำต้นน้ ำของเรำ
เอำไว้เป็ นอย่ำงไรกันบ้ำงคะสำหรับวิธปี ระหยัด 15 วิธที เ่ี รำนำมำฝำก จะ
เห็นได้ว่ำแต่ละวิธตี ่ำงก็เป็ นวิธที ่ไี ม่ยุ่งยำกอะไร บำงวิธกี เ็ ป็ นวิธที ค่ี ำดคิด
ไม่ถึงแต่ ก็ช่วยประหยัดน้ ำได้มำกเช่น กัน แต่ไม่ว่ำจะเป็ น วิธีไหนก็ต้อง
อำศัยจิตสำนึกของเรำทุกคน ฉะนัน้ แล้วถ้ำไม่เหลือบ่ำกว่ำแรงก็ช่วยกัน
ประหยัดไว้ค่ะ เพือ่ ช่วยกันอนุรกั ษ์น้ำไว้ใช้กนั นำน ๆ ถึงรุ่นลูกรุ่นหลำน

