
 

กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์  
ส ารวจ ซ่อมและ 
สร้างภาชนะเก็บน  า 
ประจ าปี  2562 
 

ด้วยรัฐบาลได้ให้นโยบายแก้ไขปัญหาภัย แล้งเป็นเรื่องส าคัญ  โดยให้ทุก

ภาคสวนร่วมมือกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  โดย ครม. มีมติ 

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 เห็นชอบให้วันที่ 7 – 14 มกราคมของทุกปี เป็น

สัปดาห์รณรงค์ ส ารวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน  าประจ าปี   
 

        องคก์ารบรหิารสว่นต าบลชอ่ผกา  จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดกิ

จรรมรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  และขอความร่วมมือจากทุกภาค

ส่วนให้การสนับสนุนกิจกรรมซึ่งมีดังต่อไปนี  
 

         1. ส ารวจและซ่อมแซมภาชนะเก็บน  าพร้อมฝาปิดครัวเรือนให้อยู่ในสภาพ

ใช้งานได้ และเก็บส ารองน  าไว้อุปโภค  บริโภค  ในภาวะขาดแคลนน  า 

       2. สร้างหรือซื อภาชนะเก็บน  าของครัวเรือนเพิ่มเติมให้พอเพียงต่อการ 

อุปโภค / บริโภค  ของครอบครัว 

       3. วางระบบการให้น  าอุปโภค / บริโภคอย่างประหยัด เพื่อให้มีไว้ใช้

ตลอดฤดูแล้ง  

 การสร้างจติส านกึ 

        การใช้น  าอย่างประหยัด และตระหนักถึงคุณค่าของน  า 

        การมีส่วนรว่มของประชาชน 

        1. การซ่อมแซม  ท าความสะอาดภาชนะและกักเก็บน  าไว้ใช้ในภาวะขาด

แคลนน  า 

        2. การขอรับบริจาคภาชนะเก็บน  าจากผู้มีจิตศรัทธา 

        3. ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ/องค์กร เอกชน ในการจัดกิจกรรมเดิน

รณรงค์ให้ความรู้  

 



วิธีการประหยัดน  า 

 

        

 

1. ใช้น  าอย่างประหยัด หมั่นตรวจสอบการรั่วไหลของ

น  า เพื่อลดการสูญเสียน  าอย่างเปล่าประโยชน์  

2. ไม่ควรปล่อยให้น  าไหลตลอดเวลาตอนล้างหน้า 

แปรงฟัน โกนหนวด และถูสบู่ตอนอาบน  า เพราจะสูญน  าไป

โดยเปล่าประโยชน์ นาทีละหลายๆ ลิตร  

3. ใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนเวลาล้างมือ เพราะการใช้

สบู่ก้อน ล้างมือจะใช้เวลามากกว่าการใช้สบู่เหลว และการ

ใช้สบู่เหลว ที่ไม่เข้มข้น จะใช้น  าน้อยกว่าการล้างมือด้วยสบู่

เหลวเข้มข้น  

4. ซักผ้าด้วยมือ ควรรองน  าใส่กาละมังแค่พอใช้ อย่า

เปิดน  าไหลทิ งไว้ตลอดเวลาซัก เพราะสิ นเปลืองกว่าการซัก

โดยวิธีการขังน  าไว้ในกาละมัง  

 5. ใช้ Sprinkler หรือฝักบัวรดน  าต้นไม้แทการฉีด

น  าด้วยสายยาง จะประหยัดน  าได้มากกว่า  

6. ไม่ควรใช้สายยางและเปิดน  าไหลตลอดเวลาใน

ขณะที่ล้างรถ เพราะจะใช้น  ามากถึง 400 ลิตร แต่ถ้าล้าง

ด้วยน  าและฟองน  าในกระป๋อง หรือภาชนะบรรจุน  า จะลด

การใช้น  าได้มากถึง 300 ลิตร ต่อการล้างหนึ่งครั ง  

7. ไม่ควรล้างรถบ่อยครั งจนเกินไป เพราะนอกจากจะ

มีความสิ นเปลืองน  าแล้ว ยังท าให้เกิดสนิมที่ตัวถังได้ด้วย  
      8. ตรวจสอบท่อน  ารั่วภายในบ้าน ด้วยการปิดก๊อก

น  าทุกตัว ภายในบ้าน หลังจากทีทุกคนเข้านอน (หรือเวลา

ที่แน่ใจว่า ไม่มีใครใช้น  าระยะหนึ่งจดหมายเลขวัดน  าไว้ ถ้า

ตอนเช้ามาตรเคล่ือนที่ โดยที่ยังไม่มีใครเปิดน  าใช้ ก็เรียก

ช่างมาตรวจซ่อมได้เลย)  

      



      9. ควรล้างพืชผักและผลไม้ในอ่างหรือภาชนะ

ที่มีการกักเก็บน  า ไว้เพียงพอ เพราะการล้างด้วยน  าที่ไหล

จากก๊อกน  าโดยตรง จะใช้น  ามากกว่า การล้างด้วยน  าท่ี

บรรจุไว้ในภาชนะถึงร้อยละ 50  

             10. ตรวจสอบชักโครกว่ามีจุดรั่วซึมหรือไม่ 

ให้ลองหยดสีผสมอาหาร ลงในถังพักน  า แล้วสังเกตดูที่คอ

ห่าน หากมีน  าสีลงมาโดยที่ไม่ได้กด ชักโครก ให้รีบจัดการ

ซ่อมได้เลย  

     11. ไม่ใช้ชักโครกเป็นที่ทิ งเศษอาหาร กระดาษ 

สารเคมีทุกชนิด เพราะจะท าให้สูญเสียน  าจากการชักโครก 

เพื่อไล่สิ่งของลงท่อ 

       12. ใช้อุปกรณ์ประหยัดน  า เช่น ชักโครก

ประหยัดน  า ฝักบัวประหยัดน  า ก๊อกประหยัดน  า 
           13. ติด Areator หรือ อุปกรณ์เติมอากาศที่หัวก๊อก เพื่อช่วย 

เพิ่มอากาศให้แก่น  าที่ไหลออกจากหัวก๊อก ลดปริมาณการไหลของน  า ช่วย

ประหยัดน  า    

14. ไม่ควรรดน  าต้นไม้ตอนแดดจัด เพราะน  าจะระเหยหมดไปเปล่าๆ ให้รด

ตอนเช้าที่อากาศยังเย็นอยู่ การระเหยจะต่ ากว่าช่วยให้ประหยัดน  า  

15. อย่าทิ งน  าดื่มที่เหลือในแก้วโดยไม่เกิดประโยชน์อันใด ใช้รดน  าต้นไม้ ใช้

ช าระพื นผิว ใช้ช าระความสะอาดสิ่งต่างๆ ได้อีกมาก  

16. ควรใช้เหยือกน  ากับแก้วเปล่าในการบริการน  าด่ืม และให้ผู้ที่ต้องการดื่ม

รินน  าดื่มเอง และควรด่ืมให้หมดทุกครั ง  

17. ล้างจานในภาชนะที่ขังน  าไว้ จะประหยัดน  าได้มากกว่าการ ล้างจานด้วย

วิธีที่ปล่อยให้น  าไหลจากก๊อกน  าตลอดเวลา  

18. ติดตั งระบบน  าให้สามารถใช้ประโยชน์จากการเก็บและจ่ายน  า ตามแรง

โน้มถ่วงของโลก เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้พลังงานไปสูบและจ่ายน  าภายในอาคาร  

จัดท ำโดย 
            งำนด้ำนไฟฟ้ำ
สำธำรณะและทำงระบำยน ำ้/
ส ำนักโยธำ 
      องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ยะต๊ะ  อ.รำมัน  จ.ยะลำ 


