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การดูแลบ้านและที่อยูอ่าศัย 
การทำความสะอาดบ้านและบริเวณบ้าน 
 การทำความสะอาดบ้านและบริเวณบ้าน จัดเป็นงานบ้านชนิดหนึ่ง หมายถึง การทำให้ห้องต่างๆ  ภายใน
บ้านและบริเวณรอบบ้านสะอาด ปราศจากขยะและไม่เป็นแหล่งเพาะเช้ือโรค สมาชิกในครอบครัวอยู่อาศัยอย่างมี
ความสุข มีสุขภาพดี 
 คนส่วนใหญ่คิดว่างานทำความสะอาดบ้านเป็นงานท่ีหนัก น่าเบ่ือหน่าย แต่ถ้าผู้ปฏิบัติงานรู้จักหลักในการ
ทำงาน วางแผนการทำงานและทำงานถูกต้องตามกระบวนการ ก็จะสามารถทำความสะอาดบ้านได้โดยไม่เหนื่อย
มาก ผลท่ีได้รับคือ บ้านน่าอยู่และครอบครัวอบอุ่น 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในการทำความสะอาดบ้าน 
 เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุและอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดบ้านมีหลายชนิด จำแนกตามประโยชน์ใช้
สอย ได้แก่ เครื่องมือปัด กวาด เช็ด ถู ขัด เครื่องใช้ และสารเคมีสำหรับทำความสะอาด ซึ่งมีลักษณะการเลือกใช้ 
วิธีใช้ และการเก็บรักษา ดังต่อไปนี้ 
เคร่ืองมือปัด กวาด 

ชื่อเคร่ืองมือ ลักษณะ วิธีใช ้ การเก็บรักษา 
ไม้กวาดดอกหญ้า  
หรือไม้กวาดอ่อน 

ทำจากดอกหญ้า มีความหนา
พอประมาณ ผูกแน่นติดกับ
ด้าม 

ใช้กวาดฝุ่นผง
หรือเศษขยะ
ขนาดเล็กบนพื้น
แห้งและเรียบ 

เมื่อใช้แล้วให้เคาะเอาฝุ่นผงออก 
แล้วเก็บในห้องหรือตู้เก็บ
อุปกรณ์ เจาะรูท่ีด้ามร้อยเชือก
ปลายด้ามแขวนไว้ 

ไม้กวาด
ทางมะพร้าว 

ทำจากทางมะพร้าว ตัด
ปลายท้ังสองด้านให้เรียบ
เสมอกัน มัดด้วยปลอกหวาย 
อาจใช้ไม้ยาวทำด้ามก็ได้ 

ใช้กวาดขยะแห้ง
บนพื้นหยาบหรือ
บนดิน กวาดน้ำ
ออกจากพื้น
ซีเมนต์ พื้น
กระเบ้ือง 

เมื่อใช้เสร็จแล้วให้ล้างทำความ
สะอาด เก็บไว้ที่แห้ง แขวนให้
ปลายไม้กวาดลอยเหนือพื้น หรือ
เสียบด้ามลงในช่อง 

ไม้กวาดด้ามยาว 
หรือไม้กวาด 
เส้ียนตาล 

ทำจากเส้ียนตาล นำมามัด
ด้วยหวายรวมกัน มีด้ามยาว
ทำจากไม้ไผ่ 

ใช้ปัดฝุ่นละออง 
หยากไย่ ใยแมง
มุม บนฝ้า 
เพดาน 

เข่ียฝุ่นหรือหยากไย่ออกให้หมด 
แล้วใช้ถุงพลาสติกหุ้ม ตัวไม้
กวาด นำไปเก็บโดยวางให้สูง
จากพื้นหรือตั้งขึ้นเอาด้ามลง 
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ไม้กวาดขนไก ่ ทำจากขนไก่มัดติดกับด้ามไผ่
หรือหวาย  ด้ามตรงปลายงอ
โค้งสำหรับแขวน 

ใช้ปัดฝุ่นตามโต๊ะ  
หลังตู้ บนเครื่อง
เรือน กระจกบาน
เกล็ด  
ช้ันวางของ 

เคาะฝุ่นออกให้หมดแล้วแขวนไว้  

ไม้กวาดกวาดใบไม้ ทำจากซี่ไม้ไผ่หรือ 
ลวดเส้นใหญ่ท่ีมีขนาดและ
ความยาวเสมอกัน นำมามัด
เป็นแผ่ให้แน่น มีด้ามยาว
พอประมาณ 

ใช้กวาดเศษขยะ 
เศษกระดาษ 
และใบไม้ตาม
พื้นดิน หรือ
สนามหญ้า
บริเวณบ้าน 

ปัดฝุ่นออกนำไปเก็บในห้องเก็บ
ของโดยแขวนหรือวางให้ปลาย
ไม้กวาดต้ังขึ้น 

เครื่องดูดฝุ่น เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีมีมอเตอร์
ควบคุมการทำงาน ช่วยทำให้
งานหนักกลายเป็นงานเบา 
และฝุ่นไม่ฟุ้งกระจาย 

ใช้ทำความ
สะอาดพื้น พรม 
ม่าน มุ้งลวด 
บริเวณซอกมุม  

เมื่อใช้งานเสร็จแล้วเทฝุ่นออก 
ถอดหัวดูดออก เคาะฝุ่น ทำ
ความสะอาดแล้วเก็บใส่ลัง หรือ
ตู้เก็บอุปกรณ์ 

เคร่ืองมือเช็ด ถู 
ชื่อเคร่ืองมือ ลักษณะ วิธีใช ้ การเก็บรักษา 

ผ้าสำหรับ ถู เป็นผ้านุ่ม ไม่มีขน ดูดซึมน้ำได้
ดี 

ใช้ทำความสะอาด
ส่ิงของท่ีต้องเช็ดถู 
ทุกอย่าง  

เมื่อใช้แล้วควรซักให้สะอาด 
ผ่ึงให้แห้ง แล้วพับเก็บไว้ในตู้
อุปกรณ์ 

ฟองน้ำ เป็นก้อนส่ีเหล่ียม หนา นุ่ม มีรู
พรุน 

ใช้ซับน้ำออกจาก
เครื่องใช้ เช็ดถู
คราบสกปรก 

ล้างให้สะอาด ตากแห้ง แล้ว
วางท่ีช้ันวางของหรือเก็บเข้าตู้ 

ไม้ถูพื้น ผ้าหรือเส้นด้ายเช็ดถูพื้น หนีบ
ตรึงไว้กับด้าม 

ใช้ถูพื้นบ้านท่ีเป็น
ไม้ ซีเมนต์ หินขัด 

ซักสะอาด ตากแห้ง วางพิงให้
ด้านผ้าต้ังขึ้น 

ไม้ถูพื้นชนิดซัก
และบิดได้ในตัว 

เป็นฟองน้ำขนาดใหญ่ หนา 
สอดไว้ในมือจับท่ีมีลักษณะ
คล้ายคีมมีด้าม สามารถปรับ
เล่ือนความส้ันหรือยาวได้ มี
กลไกบีบน้ำออก 

ใช้ถูพื้นบ้านท่ีทำ
ด้วยวัสดุต่าง ๆ ได้
ทุกชนิด 

ใช้งานเสร็จแล้ว นำไปจุ่มน้ำ
ซักในกะละมัง บีบน้ำออก 2-3 
ครั้ง ผ่ึงแห้ง นำไปเก็บไว้ในตู้
อุปกรณ์ 
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เคร่ืองมือขัด 
ชื่อเคร่ืองมือ ลักษณะ วิธีใช ้ การเก็บรักษา 

แปรงพลาสติก ทำด้วยพลาสติก 
ท้ังขนแปรงและท่ีจับ 

ใช้ขัดมุ้งลวด พื้นไม้ หรือ
เครื่องเรือนต่าง ๆ 

ใช้งานเสร็จแล้วล้างให้สะอาด 
ผ่ึงแดดให้แห้ง และเก็บหรือ
แขวนไว้ในท่ีเก็บให้เรียบร้อย 

แปรงลวด ขนแปรงทำด้วยลวด
ขนาดเล็ก ผนึกติดอยู่ 
กับแผงไม้ หรือแผ่น
พลาสติกรูปวงกลม 
หรือวงรี มีท่ีจับด้านบน 
 

ใช้สำหรับขัดพื้นไม้ พื้น
ซีเมนต์ท่ีสกปรกมาก ให้
ขัดขณะพื้นเปียกช้ืน 
ควรใช้กับน้ำยาหรือ
ผงซักฟอก 
 

ใช้งานเสร็จแล้วล้างให้สะอาด 
ผ่ึงแดดให้แห้ง และเก็บไว้ในท่ี
เก็บให้เรียบร้อย 

แปรงกาบมะพร้าว ทำจากกาบมะพร้าวใช้
ลวดรัดให้แน่น ขนาด
เหมาะมือ 

ใช้ขัดพื้นซีเมนต์ หรือพื้น
ไม้ท่ีไม่ต้องการให้เห็น
รอยขัดถ ู

ใช้เสร็จแล้วนำมาล้างทำความ
สะอาด ผ่ึงแดดให้แห้ง แล้วเก็บ
ให้เรียบร้อย 

แผ่นขัด ทำจากเส้นใยไนลอน 
ท่ีมีเกล็ดความคมท่ัว
แผ่น เหนียวแน่น ไม่
เป็นสนิม  

ใช้ขัดถูคราบสกปรกท่ี
พื้น เครื่องเรือน 
เครื่องใช้ 

เมื่อเลิกใช้แล้วล้างให้สะอาด ตาก
ให้แห้งสนิท แล้วเก็บไว้ในท่ีเก็บ  

  
 นอกจากเครื่องมือดังกล่าวแล้ว ยังมีเครื่องใช้ประกอบการทำความสะอาด เป็นส่ิงท่ีช่วยให้ใช้เครื่องมือได้
สะดวกสบายข้ึน เครื่องใช้ท่ีจำเป็นได้แก่ 

1. ถังน้ำ  เป็นภาชนะใส่น้ำซักล้างผ้าหรือเครื่องมือทำความสะอาดชนิดต่าง ๆ 
2. ถุงมือยาง ใช้สวมมือเพื่อป้องกันอันตรายจากสารเคมีท่ีใช้สำหรับทำความสะอาด 
3. ท่ีตักผง ใช้ตักเศษฝุ่นผง เศษขยะ หลังจากท่ีกวาดกองรวมไว้ เพื่อนำไปท้ิงถังขยะต่อไป 
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สารทำความสะอาด 
ชนิด ลักษณะ วิธีใช ้

ผงซักฟอก น้ำสบู่ เป็นผงละเอียด เป็นเกล็ดหรือ
อาจเป็นน้ำก็ได้ 

นำไปผสมน้ำเพื่อใช้ซักผ้าขี้ริ้ว หรืออาจใช้ทำ
ความสะอาดพื้น สุขภัณฑ์ และพื้นผิวที่สกปรกไม่
มาก 

น้ำยาล้างจาน เป็นของเหลว อาจมีสีหรือ 
กล่ินด้วย บรรจุในขวดหรือ
ถุงพลาสติก 

ใช้ทำความสะอาดภาชนะเครื่องครัว เช่น จาน 
ถ้วย ช้อน ส้อม แก้ว หม้อ กระทะ  โดยละลาย
น้ำยาให้เจือจาง แล้วใช้ฟองน้ำหรือผ้าชุดทำ
ความสะอาด 

น้ำยาเช็ดกระจก เป็นของเหลวใสท่ีมีส่วนผสมของ
สารประเภทกรด อาจมีการแต่ง
สี และกล่ิน บรรจุในขวด
พลาสติกท่ีมีหัวฉีด 

ใช้ทำความสะอาดกระจก ด้วยการฉีดน้ำยาให้ท่ัว
กระจก แล้วใช้ผ้าหรือกระดาษหนังสือพิมพ์เช็ด
ให้สะอาด ห้ามนำไปใช้ล้างแก้ว 

 
ชนิด ลักษณะ วิธีใช ้

น้ำยาขัดพื้น เป็นของเหลวที่มีส่วนผสมของ
สารประเภทกรดค่อนข้าง
รุนแรงและผสมน้ำยาฆ่าเช้ือ  
มักมีกล่ินค่อนข้างฉุน 

ใช้ทำความสะอาดพื้นซีเมนต์ กระเบ้ือง ตลอดจน
สุขภัณฑ์ท่ีสกปรกมาก ขณะใช้ให้ระมัดระวังอย่า
ให้กระเด็นเข้าตา ปากหรือถูกอวัยวะอื่น ๆ ของ
ร่างกาย และเมื่อเลิกใช้แล้วจะต้องรีบทำความ
สะอาดมือโดยเร็ว 

น้ำยาขัดหนัง  เป็นของเหลว ขุ่นข้นปานกลาง 
บรรจุในขวดพลาสติก มีกล่ินฉุน 

ใช้ทำความสะอาดเครื่องเรือน เครื่องใช้ท่ีทำด้วย
หนัง โดยใช้ผ้าแห้ง หรือฟองน้ำชุบน้ำยา ทาให้
ท่ัวหนัง แล้วขัดถูด้วยผ้าแห้ง ประมาณ 2-3 นาที 
หนังจะขึ้นเงา  
ดูเหมือนของใหม่ 

น้ำยาขัดโลหะและ
โลหะเคลือบ 

เป็นของเหลวบรรจุในขวด และ
ลักษณะครีมบรรจุในตลับ 

ใช้ผ้าแห้งสะอาดชุบน้ำยาหรือครีมทาให้ท่ัวพื้นผิว
วัสดุ อุปกรณ์ เช่น เครื่องใช้ ทองเหลือง 
เครื่องเงิน โลหะเคลือบโครเมียม เช่น ลูกบิด
ประตู มือจับตู้ หน้าต่าง ขัดถูซักครู วัสดุจะ
สะอาดเงางาม 
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การเก็บรักษา  สารทำความสะอาดทุกชนิดปิดกล่องหรือฝาให้มิดชิด แล้วนำไปเก็บให้พ้นมือเด็กและห่างจาก
อาหาร ถ้าเป็นชนิดผงหรือเกล็ดควรเก็บไว้ในท่ีแห้ง 
หลักการทำความสะอาดบ้านดังนี้ 

1. เลือกอุปกรณ์ให้ถูกต้องกับชนิดของงาน เช่น ไม้กวาดดอกหญ้าใช้กวาดพื้นบ้าน ไม่ปัดขนไก่ ใช้ปัดฝุ่น
ละอองตามเครื่องเรือน เครื่องตกแต่ง 

2. เลือกอุปกรณ์ที่มีคุณภาพดี เช่น ไม้กวาดทางมะพร้าว เลือกก้านมะพร้าวที่แข็งแรงไม่เก่าเปราะหัก
ง่าย ไม้กวาดดอกหญ้าเลือกด้ามท่ีมีดอกหญ้าหนาๆและผูกมัดแน่น ไม่หลุดร่วงง่ายในขณะท่ีกวาดพื้น 

3. เลือกใช้เทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ท่ีสามารถทุ่นแรงได้ เช่น ใช้เครื่องดูดฝุ่นท่ีมุ้งลวดแทนการใช้แปรงปัด
ซึ่งช่วยลดฝุ่นละอองและทำงานได้รวดเร็ว ใช้ไม้ถูพื้นแทนผ้าถูพื้น 

4. ทำความสะอาดเครื่องเรือนเครื่องใช้อยู่เสมอ ไม่ทิ้งไว้จนสกปรกมากจะทำให้บ้านไม่น่าดู และต้อง
เหนื่อยกับการทำความสะอาดในครั้งต่อไป 

5. ทำความสะอาดในบริเวณที่อยู่สูงก่อนแล้วจึงไล่ลงมาจนถึงบริเวณที่อยู่ต่ำสุด เช่น ทำความสะอาด
เพดานห้อง        ฝาผนังห้อง         กรอบรูป         ประตูหน้าต่าง         เครื่องเรือน      พื้นห้อง 

6. ควรเลือกเวลาทำความสะอาดในตอนเช้า เพราะอากาศไม่ร้อนเท่าตอนบ่าย จะช่วยให้ไม่เหนื่อยมาก 
การทำความสะอาดบ้าน 
 การทำความสะอาดบ้านในส่วนต่างๆทั้งภายในและบริเวณบ้าน มีวิธีการที่ต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
วัสดุท่ีใช้ในการก่อสร้างและบริเวณท่ีใช้สอย ดังนี้ 
การทำความสะอาดภายในบ้าน 

1. ห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก การทำความสะอาดท้ัง 3 นี้ใช้วิธีเดียวกัน คือ  
1.1 เพดานห้อง  
-  ใช้ไม้กวาดด้ามยาวเข่ียหยากไย่ตามเพดานและมุมด้านบน สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
1.2 ประตู หน้าตา 
- ถ้าทำจากไม้ให้ใช้ไม้ขนไก่ปัดฝุ่น แล้วใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆเช็ดให้สะอาด 
- ถ้าทำจากกระจก ให้ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์พรมน้ำพอหมาดหรือใช้ผ้าชุบน้ำยาเช็ดกระจกพอ

ช้ืนๆ แล้วเช็ดบนกระจกไปในทิศทางเดียวกันจนกระจกใส ทำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
1.3 มุ้งลวดและเหล็กดัด 
- ให้ถอดออกมาล้างด้วยน้ำ แล้วใช้แปรงพลาสติกชุบน้ำผสมผงซักฟอกขัดให้สะอาด ล้างด้วยน้ำ

สะอาดจนหมดฟองจากผงซักฟอก ตากแดดให้แห้งแล้วจึงนำกลับไปติดท่ีประตูหรือหน้าตาตาเดิม ระหว่างท่ีรอมุ้ง
ลวดแห้งให้ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆเช็ดฝุ่นละอองตามซี่เหล็กดัดและกรอบวงกบท่ี ประตูหรือหน้าต่าง ควรทำความ
สะอาดมุ้งลวดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้อากาศถ่ายเทผ่านเข้าออกได้อย่างสะดวก 
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1.4 เครื่องเรือนต่างๆ  
-  ใช้ไม้ขนไก่ปัดฝุ่นแล้วใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆเช็ดให้สะอาดควรทำความสะอาดทุกวัน 
1.5  พื้นห้อง 
- กวาดพื้นด้วยไม้กวาดดอกหญ้าแล้วใช้ผ้าหรือไม้ถูพื้นถูให้สะอาดต้องทำความสะอาดทุกวัน 

2. ห้องครัว การทำความสะอาดเพดาน ประตู หน้าต่างของห้องครัวจะ ใช้วิธีเดียวกับห้องนอน 
ห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก ต่างกันตรงเครื่องเรื่องเครื่องใช้ในครัว ซึ่งได้แก่ โต๊ะเตรียมอาหาร โต๊ะรับประทานอาหาร 
อ่างล้างหน้า เตาแก๊ส ซึ่งเครื่องใช้เครื่องเรือนเหล่านี้มักจะสกปรกด้วยคราบน้ำมันและเศษอาหารต่างๆ วิธีทำความ
สะอาดมีดังนี้ 

2.1 ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆ เช็ดเศษอาหาร 
2.2 ใช้ฟองน้ำชุบน้ำผสมน้ำยาล้างจานเช็ดคราบเศษอาหาร 
2.3 ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำบิดหมาดๆเช็ดคราบน้ำยาล้างจานให้หมด ถ้าส่วนที่ทำด้วยกระจกให้ใช้

กระดาษหนังสือพิมพ์ถูซ้ำจนใสสะอาด 
สำหรับพื้นห้องครัวควรทำความสะอาดทุกครั้งหลังทำอาหารเสร็จ ถ้าไม่สกปรกมากให้กวาดและถูด้วยวิธีปกติ
เหมือนห้องอื่นๆแต่ถ้ามีคราบอาหารหรือน้ำมันเปื้อนตามพื้นควรใช้ผ้าชุบน้ำผสมผงซักฟอกเช็ดก่อน1 ครั้ง แล้วจึง
ใช้ผ้าหรือไม้ถูพื้นถูให้สะอาด หรือใช้กระดาษหนังสือพิมพ์เช็ดเศษอาหารและคราบน้ำมันออก แล้วใช้ผ้าชุบน้ำผสม
น้ำยาสำหรับเช็ดทำความสะอาดพื้นห้องครัวซึ่งมีจำหน่ายในท้องตลาดเช็ดถูให้สะอาดอีกครั้ง 

3. ห้องน้ำ ห้องส้วม 
3.1 ใช้ไม้กวาดด้ามยาวเข่ียหยากไย่บริเวณเพดานห้อง 
3.2 สวมถุงมือบาง ใช้ผ้าปิดจมูกเพื่อความปลอดภัยแล้วใช้แปรงพลาสติกชุบน้ำที่ผสมน้ำยาขัด

ห้องน้ำ ขัดถูผนังห้องน้ำโดยเฉพาะบริเวณร่องรอยต่อของกระเบ้ืองให้หมดคราบสกปรก แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด 
3.3 ทำความสะอาดอ่างล้างหน้าวิธีเดียวกับการทำความสะอาดผนังห้องน้ำ 
3.4 หลังใช้โถส้วมต้องราดน้ำให้สะอาดทุกครั้งถ้ามีคราบสกปรกติดอยู่ให้ใช้แปรงขัดห้องน้ำขัดออก

แล้วราดน้ำให้สะอาดและควรทำความสะอาดทุกวันด้วยการใช้แปรงขัดโถส้วมร่วมกับน้ำยาล้างห้องน้ำขัดถูให้ท่ัวโถ
ส้วมโดยเฉพาะบริเวณท่ีเรียกว่า “ คอห่าน ”( ส่วนของโถส้วมที่มีลักษณะคล้ายคอห่านสำหรับกันกล่ินหรือกักน้ำ) 

3.5 ทำความสะอาดพื้นห้องน้ำเหมือนทำความสะอาดผนังห้องน้ำ แล้วใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวกวาด
น้ำตามพื้นห้องน้ำให้หมด ท้ิงไว้ให้แห้งหรือใช้ผ้าแห้งท่ีสะอาดเช็ดพื้นให้แห้ง 
การทำความสะอาดบริเวณต่างๆของบ้าน 

1. ถนนทางเดิน ลานบ้าน  ใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวกวาดให้สะอาดทุกวัน และควรทำความสะอาดด้วย
แปรงลวดชุบน้ำผสมผงวักฟอก แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

2. สนามหญ้า ใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวกวาดเศษใบไม้และขยะต่างๆทุกวัน ควรตัดหญ้าให้เรียบ
สม่ำเสมอ แล้วใช้ไม้กวาดไม้ไผ่ ( คราด ) กวาดเศษหญ้าไปท้ิงให้เรียบร้อย 
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3. ม้านั่ง ชิงช้า ใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำบิดหมาดๆ เช็ดให้สะอาดทุกวัน ถ้าทำจากหินขัดให้ใช้แปรงพลาสติก
ชุบน้ำผสมผงซักฟอกขัดล้างด้วยน้ำสะอาด อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

4. ประตูรั้วบ้าน ใช้สายยางฉีดน้ำล้างสิ่งสกปรกต่างๆ เช่น ฝุ่น ดิน โคลน ออกให้หมดขัดด้วยแปรง
พลาสติกชุบน้ำผสมผงวักฟอก ล้างด้วยน้ำสะอาด ควรทำความสะอาดทุก 2-3 เดือน 

5. ทางระบายน้ำ ใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวกวาดเศษขยะ แล้วใช้แปรงลวดชุบน้ำผสมผงซักฟอกขัดตะไคร่
น้ำและคราบสกปรกที่ติดค้างอยู่ออกให้หมด แล้วราดน้ำพร้อมกับใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวกวาดไล่น้ำ ฟอง
ผงซักฟอกและเศษขยะออกจากรางน้ำให้หมด โดยกันไม่ให้เศษขยะไหลเข้าสู่ท่อระบายน้ำซึ่งภายหลังอาจจะ
ก่อให้เกิดปัญหาท่อน้ำอุดตันและส่งกล่ินเหม็น 
ความปลอดภัยในการทำงานบ้าน 

การทำความสะอาดบ้านและบริเวณบ้านนั้นควรคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยระมัดระวังใน
เรื่องต่างๆดังต่อไปนี้ 

1. ควรเลือกใช้อุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน ศึกษาวิธีใช้จากคู่มือให้ถูกต้อง ใช้ด้วยความระมัดระวัง 
จัดเก็บเข้าท่ีให้เรียบร้อยหลังการใช้งาน โดยเฉพาะอุปกรณ์ท่ีมีคม ต้องเก็บให้พ้นมือเด็ก 

2. อุปกรณ์เครื่องใช้ท่ีเกี่ยวกับไฟฟ้าต้องตรวจสายไฟ ปล๊ักไฟ ห้อยู่ในสภาพท่ีเรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา ไม่
ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในขณะท่ีมือเปียกน้ำ 

3. อุปกรณ์เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับแก๊ส เช่น เตาแก๊ส ต้องตรวจความเรียบร้อยก่อนใช้งาน ได้แก่ วาล์วปิด
สนิท หัวเตาปิดเรียบร้อย สายแก๊สไม่ฉีกขาด เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกขณะจุดไฟ หลังจากใช้งานเสร็จแล้วต้องปิด
วาล์วที่ถังแก๊สและปุ่มปิดท่ีเตาแก๊สทุกครั้ง ควรมีถังดับเพลิงไว้ใกล้บริเวณท่ีปฏิบัติงานและให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีใช้
ถังดับเพลิงแก่สมาชิกในครอบครัวด้วย 

4. สารเคมีต่างๆท่ีใช้ในบ้าน เช่น ผงซักฟอก น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างห้องน้ำ ยากำจัดแมลง ต้องใช้ด้วย
ความระมัดระวัง โดยเฉพาะขณะท่ีใช้น้ำยาล้างห้องน้ำหรือยากำจัดแมลงต้องสวมถุงมือยาง ใช้ผ้าปิดปากและจมูก
ทุกครั้ง หลังปฏิบัติงานให้ล้างมือให้สะอาด เก็บน้ำยาหรือผงขัดต่างๆไว้ในตู้เก็บของท่ีอยู่สูงพ้นมือเด็ก 

5. ควรมีสมาธิในขณะทำงานบ้าน ไม่ควรทำงานในขณะท่ีร่างกายอ่อนเพลีย เช่น ไม่สบายหรืออดนอน 
6. ควรสวมเสื้อผ้าที่รัดกุม เพราะถ้าสวมใส่เสื้อผ้าที่มีปลายแขนเสื้อ ชายกระโปรง ชายเสื้อหรือชาย

กางเกงยาวบานพลิ้ว รุ่มร่าม อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงานได้ เช่น สะดุดชายกระโปรง ปลายแขน
เส้ือปัดเครื่องตกแต่งบ้านแตก ชายแขนเส้ือหย่อนลงไปในอาหารชายเส้ือพันกับใบพัดลม 
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การจัดตกแต่งบ้าน 
การจัดตกแต่งห้องต่างๆ 

บ้านแต่ละห้องอาจมีจำนวนห้องไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับฐานะของผู้เป็นเจ้าของบ้าน แต่โดยทั่วไปแต่ละบ้านจะมี
ห้องท่ีใช้สอย เช่น ห้องรับแขก ห้องรับประทานอาหาร ห้องครัว ห้องนอน และห้องน้ำห้องส้วม การจัดตกแต่งห้อง
เหล่านี้จะต้องเหมาะสมกับหน้าท่ีและใช้สอยได้อย่างสะดวกสบาย สร้างความสุขให้กับผู้อยู่อาศัย 

ห้องรับแขก 

ห้องรับแขกเป็นส่วนสำคัญของบ้าน เป็นสถานท่ีต้อนรับผู้มาเยือนควรอยู่ใกล้บริเวณเข้า-ออกหน้าบ้าน 
ไม่ต้องอ้อมหรือผ่านห้องอื่นๆ และอยู่ในทิศที่ลมผ่านเข้า -ออกได้สะดวกมีหน้าต่างและประตูมากพอให้อากาศ
ถ่ายเทได้ดี สามารถมองเห็นทิวทัศน์ด้านนอกในส่วนท่ีสวยงามของบริเวณบ้านได้ 

การจัดห้องรับแขก 

1. การใช้สีห้องรับแขก ควรใช้สีร้อน เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีแสดงความยินดีต้อนรับและควรเป็นกันเอง
ระหว่างเจ้าของบ้านกับผู้มาเยือน เช่น ถ้าผนังห้องเป็นสีร้อนเครื่องเรือนควรเป็นสีเย็น ถ้าผนังห้องเป็นสีอ่อนเครื่อง
เรือนควรเป็นสีเข้ม และถ้าผนังห้องตกแต่งด้วยกระดาษปิดผนังท่ีมีลวดลาย เครื่องเรือนควรมีสีเรียบ 

2. พื้นท่ีท่ีใช้สนทนาควรจัดให้มีการสนทนากันได้อย่างสะดวก ระยะสำหรับเดินผ่านให้สามารถเดินผ่าน
ได้รอบห้อง โดยไม่ต้องเบียดผู้ท่ีอยู่ 

3. จัดวางเครื่องเรือนให้สะดวกในการทำกิจกรรม มีขนาดเหมาะสมกับห้อง เช่น ถ้าห้องมีขนาด
เหมาะสมกับห้อง เช่น ถ้าห้องมีขนาดเล็กให้ใช้เครื่องเรือนชุดเล็ก 

4. ถ้าท่ีบ้านมีเด็กเล็ก ควรใช้กระเบ้ืองเคลือบผิวสัมผัสไม่มันมาก แล้วหาพรมผืนเล็กปูเฉพาะบางท่ี เพื่อ
ลดความแข็งกระด้าง 

5. ใช้แสงสว่างทั่วห้อง และควรมีไฟทำงานเฉพาะตำแหน่งและไฟเน้นที่จุดสนใจ เช่น ภาพเขียน และ
วัสดุตกแต่งอื่นๆ 

6. จัดตกแต่งให้สวยงาม โดยใช้เครื่องตกแต่งอื่นๆเสริม เช่น รูปสมาชิกในครอบครัว รางวัลเกียรติยศ 
ต้นไม้ แจกันดอกไม้ วางในตำแหน่งท่ีเหมาะสม และไม่ให้มากเกินไป 
ห้องรับประทานอาหาร 

ห้องรับประทานอาหารมีความจำเป็นสำหรับครอบครัว เป็นที่รวมของสมาชิกภายในบ้านซึ่งอยู่พร้อม
หน้ากันในการรับประทานอาหารร่วมกัน จึงควรจัดห้องให้มีบรรยากาศที่ดีและสวยงามมีขนาดห้องที่กว้างขวาง
พอที่จะจัดที่นั่งให้กับสมาชิกทุกคนในครอบครัวได้ และสามารถขยายขอบเขตได้เมื่ อต้องรับรองแขกที่มาร่วม
รับประทานอาหาร 
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การจัดห้องรับประทานอาหาร 

1. ห้องรับประทานอาหารด้านหน้าควรอยู่ต่อจากห้องรับแขก ด้านหลังอยู่ติดกับห้องครัวและไม่ควรถูก
รบกวนจากเสียง 

2. ห้องรับประทานอาหารสามารถจัดโต๊ะเก้าอี้ได้ 2 แบบ คือ 
2.1 จัดแบบเกาะ โดยมีโต๊ะอยู่ตรงกลาง เก้าอี้ตั้งรอบๆเหมาะกับห้องขนาดใหญ่ 
2.2 จัดแบบธรรมดา ด้านหนึ่งของโต๊ะยาววางขนาดตามแนวของหน้าต่างหรือแนวฝาห้อง การวาง

แบบนี้ทำให้มีเนื้อท่ีดูเหลือมากขึ้น 
3. พื้นห้องควรใช้วัสดุท่ีทำความสะอาดง่ายและทนทาน เพราะพื้นท่ีบริเวณนั้นจะใช้งานหนัก มีการลาก

เก้าอี้เข้า-ออกตลอดเวลา 
4. ใช้ไฟฟ้าให้แสงสว่างท่ัวห้อง และควรมีไฟทำงานเฉพาะตำแหน่งและไฟเน้นจุดสนใจส่องสว่างลงตรง

กลางโต๊ะอาหาร 
5. ห้องรับประทานอาหารใช้สีวรรณะร้อน เพื่อสร้างบรรยากาศให้มีความอบอุ่น มีภาพผลไม้หรืออาหาร

น่ารับประทานติดบนผนังห้อง 
ห้องครัว 

ห้องครัวเป็นสถานท่ีประกอบอาหาร จึงควรจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดตาช่วยอำนวยความ
สะดวกสบายแก่การประกอบอาหาร ห้องครัวมักอยู่ด้านหลังของบ้าน และมักอยู่ด้านล่างของอาคาร ตรงบริเวณท่ี
มีการถ่ายเทอากาศดี และแสงสว่างส่องเข้ามาท่ัวถึงทุกมุมโดยเฉพาะบริเวณท่ีเปียกช้ืน 

การจัดห้องครัว 

1. ห้องครัวมีหน่วยทำงาน 3 หน่วย คือ หน่วยเตรียม หน่วยล้าง และหน่วยปรุง ซึ่งเครื่องใช้ของทั้ง 3 
หน่วยนี้ต้องมีความสัมพันธ์กันตลอด 

2. ควรกำหนดตำแหน่งให้ใช้งานได้ดี โดยไม่เดินสวนทางกัน จัดให้เป็นรูปสามเหล่ียม 
3. ควรจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะ คือ ไม่มีซอกมุมมากนัก เพราะทำให้ไม่สะดวกในการทำความ

สะอาด 
4. เลือกใช้วัสดุทำพื้นที่สามารถทำความสะอาดได้ง่าย ทนความร้อนและทนต่อการเปราะเปื้อน ไม่ดูด

ซับน้ำมัน เช่น กระเบ้ืองดินเผา แผ่นอิฐ 
5. อ่างน้ำต้องมีท่อระบายน้ำ ท่ีท้ิงเศษอาหารมีฝาปิดมิดชิด 
6. การถ่ายเทอากาศดี คือมีหน้าต่าง ประตู เครื่องดูดควัน 
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7. แสงสว่างจากธรรมชาติมากและมีแสงสว่างส่วนกลางแผ่กระจายจากเพดานมาก ทั้งยังต้องมีไฟ
เพื่อให้แสงเฉพาะที่อีก เช่น ตรงบริเวณอ่างล้างเตา และส่วนทำงานอาจซ่อนไฟอยู่ระดับใต้ตู้ติดผนังเหนือส่วน
ทำงานนั้น 

8. สีควรใช้สีอ่อน มองดูสะอาดตา 
9. ไม่ควรใช้ผ้าม่านในห้องครัว 

ห้องนอน 

ห้องนอนเป็นห้องท่ีสำคัญท่ีสุดของบ้านพักอาศัย ห้องนอนควรอยู่ช้ันบนของตัวอาคารในกรณีท่ีมี 2 ช้ัน 
หรืออยู่ด้านในสุดของบ้านท่ีมีช้ันเดียว และควรอยู่ในมุมสงบท่ีสุดของบ้านปราศจากเสียงรบกวน มีอากาศถ่ายเทดี 
ได้รับลมเป็นประจำ ควรได้รับแสงแดดในตอนเช้า เพราะจะไม่ร้อนระอุในเวลากลางคืน เครื ่องเรือนสำหรับ
ห้องนอนประกอบด้วย เตียงนอน โต๊ะแต่งตัว พร้อมเก้าอี้นั่ง ตู้เส้ือผ้า 

การจัดห้องนอน 

1. ห้องนอนควรมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก และควรติดต้ังม่านหรือมู่ล่ีเพื่อป้องกันแสงสว่างจากภายนอก
เข้ามารบกวนและลดความร้อนจากแสงแดด 

2. ควรพิจารณาขนาดสัดส่วน และสีของเครื่องเรือนท่ีเหมาะสมกับขนาดของห้องเครื่องเรือนท่ีมีขนาด
ใหญ่ภายในห้องนอน ได้แก่ เตียง ตู้เส้ือผ้า ควรจัดวางเสียก่อนในตำแหน่งท่ีกำหนด ไม่วางเตียงชิดผนัง เพราะจะไม่
สะดวกในการเปล่ียนผ้าปูท่ีนอนและการทำความสะอาดเตียงนอนควรหันหัวเตียงไปทางผนังทึบ แต่ถ้าต้องการต้ัง
ตรงหน้าต่างท่ีควรเว้นระยะห่างเพื่อให้เข้าไปเปิดปิดหน้าต่างได้สะดวก 

3. โต๊ะเครื่องแป้งต้ังอยู่ใกล้ประตูเข้าออกไปยังห้องน้ำ และอยู่ในตำแหน่งท่ีแสงสว่างจากภายนอกส่อง
เข้ามาได้ 

4. ตู้เส้ือผ้าควรอยู่ใกล้ประตูเข้าออกไปยังห้องน้ำ และใกล้กับโต๊ะเครื่องแป้ง 
5. แสงสว่างใช้แสงสว่างเฉพาะที ่บางตำแหน่ง ได้แก่ โคมไฟหัวเตียงหรือไฟติดผนังด้านหัวเตียง 

ห้องนอนไม่ต้องการแสงสว่างมากเกินไป ใช้แสงสว่างปานกลาง 
6. ถ้าต้องการทำงานในห้องนอนโต๊ะเขียนหนังสือตั้งใกล้หน้าต่างหรือหัวเตียงเพื่อความสะดวกในการใช้

สอย มีโคมไฟต้ังโต๊ะใช้เป็นแสงสว่างเฉพาะท่ี 
7. การใช้สีในห้องนอนใช้ได้ทั้งสีวรรณะร้อน และสีวรรณะเย็น ขึ้นอยู่กับวัย เพศ และกิจกรรมของ

สมาชิกในครอบครัว 
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ห้องน้ำห้องส้วม 

ห้องน้ำห้องส้วม ใช้สำหรับอาบน้ำ ชำระร่างกายและการขับถ่าย ควรเป็นห้องท่ีดูสะอาดและมีประโยชน์
ใช้สอยเต็มที่ อาจตั้งอยู่ภายในบ้าน หรือแยกออกไปตั้งอยู่ภายนอกก็ได้ ถ้าอยู่ในบ้านควรอยู่บริเวณทิศตะวันตก 
เพื่อให้แสงแดดช่วงบ่ายส่องสว่างถึงได้ เป็นการฆ่าเช้ือโรคในห้องด้วย 

การจัดห้องน้ำห้องส้วม 

การจัดอาจแยกห้องน้ำห้องส้วมออกจากกันหรือรวมกันไว่้ในห้องเดียวกันได้ โดยแบ่งส่วนการใช้งานเป็น
ส่วนเปียกและส่วนแห้ง โดยให้ส่วนเปียกอยู่ด้านในสุด ปัจจุบันมีผู้ผลิตห้องน้ำสำเร็จออกมาจำหน่าย ผนังห้องน้ำทำ
ด้วยใยแก้ว มีสุขภัณฑ์ครบสามารถนำมาประกอบเข้ากับห้องน้ำ การจัดควรยึดหลักดังนี้ 

1. ให้เกิดประโยชน์ใช้สอยตรงและเต็มความต้องการของเจ้าของ 
2. ใช้งานได้ดี ทนทาน และไม่เกิดปัญหา 
3. สวยงาม ถูกสุขอนามัย มีช่องระบายอากาศ 
4. ประหยัด เลือกอุปกรณ์ท่ีสามารถประหยัดน้ำได้ 

หลักที่ควรคำนึงสำหรับการจัดห้องน้ำห้องส้วม มีดังนี้ 
1. ไม่ควรปูพื ้นห้องด้วยวัสดุที ่มีผิวหน้าลื ่นและเรียบมัน เช่น กระเบื้องเคลือบ เพราะเมื่อเปียกน้ำ 

อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ควรใช้วัสดุท่ีมีผิวหน้าค่อนข้างหยาบ เช่น เซรามิกโมเสกชนิดด้าน 
2. ไม่ควรติดสวิตช์ไฟที่ผนังด้านที่มีประตูเพราะเมื่อเปิดบานประตูแล้วประตูจะบังสวิตช์ไฟควรใช้ปล๊ัก

และสวิตช์ไฟแบบกันน้ำ และไม่ควรติดต้ังในส่วนท่ีน้ำกระเด็นถึง 
3. ควรติดฉากพลาสติกหรือกระจกเลื่อนหรือผ้าม่านระหว่างส่วนอาบน้ำกับส่วนอื่นๆและบริเวณพื้น

ควรมีขอบกั้นเพื่อไม่ให้น้ำกระเด็นหรือไหลไปส่วนอื่นๆ 
4. ห้องน้ำห้องส้วมต้องการแสงสว่างส่วนกลางจากเพดานเป็นส่วนใหญ่กระจายทั่วห้องในห้องน้ำมี

ความชื้นสูง การเลือกโคมไฟต้องเลือกชนิดที่สามารถป้องกันความชื้นได้ดี ไฟอีกส่วนหนึ่งที่กำหนดใช้ในห้องน้ำ 
ได้แก่ ไฟหน้ากระจกจะเป็นชนิดติดข้างกระจกเงาด้านละดวง หรือตรงเหนือกระจกเงา 
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การประหยัดพลังงานในบ้าน 
 

ความสะดวกสบายในการทำกิจกรรมต่างๆ ในบ้าน เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีทำให้บ้านน่าอยู่ซึ่งส่ิงท่ีช่วยอำนวย
ความสะดวกในชีวิตประจำวันของเรามีหลายชนิด เช่น แสงสว่างจากไฟฟ้า ความเย็นจากตู้เย็น พัดลม 
เครื่องปรับอากาศ ความร้อนจากเตาแก๊ส เตาไฟฟ้า ความสะดวกสบายจากเครื่องซักผ้า เครื่องบดอาหาร เป็นต้น 
ส่ิงอำนวยความสะดวกเหล่านี้ล้วนต้องใช้พลังงานในการทำงาน ดังนั้นถ้ารู้จักเลือกซื้อ รู้จักใช้อย่างถูกวิธี จะช่วย
ประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้เป็นอย่างมาก 
วิธีช่วยประหยัดพลังงานในบ้าน 

การเลือกซื้อเครื่องใช้อย่างมีหลักเกณฑ์เป็นขั้นตอนเริ่มแรกของการประหยัดพลังงานได้ดังนั้น ก่อน
ตัดสินใจซื้อเครื่องใช้ต่างๆในบ้าน ควรพิจารณาส่ิงต่อไปนี้ 

- เลือกซื้อเครื่องใช้ท่ีมีคุณภาพคงทน ผลิตจากวัสดุท่ีแข็งแรง ทนทาน มีอายุการใช้งานนาน 
- เลือกซื้อเครื่องใช้ท่ีมีฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเรียกส้ันๆว่าฉลากเบอร์ 5 ซึ่ง

ช่วยประหยัดไฟฟ้าได้ดีมาก 
- เลือกซื้อเครื่องใช้ท่ีเหมาะสมกับการใช้งานของครอบครัว 
- เลือกซื้อเครื่องใช้ท่ีมีร้านซ่อมท่ีสะดวกเมื่อชำรุด และหาอะไหล่ง่าย ราคาไม่แพงเกินไป 

วิธีการใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆให้ประหยัดพลังงาน 
1. ไฟฟ้าท่ีให้แสงสว่าง 
- ออกแบบสร้างบ้านให้มีหน้าต่างหรือกระจกหลายๆจุด เพื่อให้ห้องต่างๆได้รับแสงสว่าง เป็นการ

ลดการใช้ไฟฟ้า 
- เปิดไฟฟ้าเมื่อต้องการแสงสว่างและรีบปิดเมื่อเลิกใช้ 
- เลือกใช้หลอดไฟท่ีช่วยประหยัดไฟฟ้า 
- ใช้โคมไฟในการอ่านหนังสือจนเป็นนิสัย เพราะระยะห่างจากโคมไฟถึงหนังสือส้ันกว่าระยะห่าง

จากเพดานถึงหนังสือ จำนวนแรงไฟฟ้าเพื่อส่องสวา่งจึงใช้น้อยกว่า 
- ติดต้ังหลอดไฟฟ้าให้มีแสงสว่างพอดีกับสถานท่ี 

2. เตารีดไฟฟ้า 
- ขณะตากและเก็บผ้าอย่าให้เกิดรอยยับย่นมาก เพื่อให้รีดผ้าง่ายและเร็วขึ้น 
- ไม่ควรพรมผ้าให้เปียกเกินไป 
- ต้ังอุณหภูมิเตารีดให้เหมาะสมกับชนิดของผ้าท่ีรีด 
- รีดผ้าครั้งละมากๆและรีดติดต่อกันจนเสร็จโดยรีดผ้าบางๆก่อน แล้วจึงรีดผ้าท่ีหนาขึ้นเป็นลำดับ 



หน้า 13 จาก 15 

 

จัดทำโดย ครูจักรชัย  อินลายศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ 
 

- ควรดึงปล๊ักออกก่อนรีดเสร็จ ใช้ความร้อนท่ียังค้างอยู่ท่ีเตารีดในการรีดผ้าบางๆเช่น ผ้าเช็ดหน้า 
ผ้าพันคอ หรือชุดนอน เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

3. หม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
- ใช้ขนาดบรรจุข้าวที่เหมาะกับจำนวนคนในครอบครัวหรือคนท่ีได้รับประทาน 
- อย่าเปิดฝาหม้อท้ิงไว้ในขณะท่ีหุงข้าว 
- ดึงปล๊ักออกเมื่อข้าวสุกแล้ว เพราะหม้อท่ีมีสวิตช์อุ่นข้าวอยู่ตลอดเวลา 

4. ตู้เย็น 
- เลือกขนาดตู้เย็นให้เหมาะสมกับจำนวนของท่ีต้องการจะเก็บรักษา 
- ต้ังระดับตู้เย็นให้พอเหมาะ 
- ไม่ควรนำของร้อนเข้าตู้เย้นทันที เพราะเครื่องทำความเย็นจะทำงานหนัก ใช้ไฟฟ้าเปลืองขึ้น 
- เมื่อหยิบของออกจากตู้เย็นแล้วควรรีบปิดตู้เย็นทันที เพื่องป้องกันไม่ให้ตู้เย็นเสียความเย็น แล้ว

จะเร่งทำความเย็นขึ้นมาทดแทน 
- ไม่ควรแช่อาหารจนแน่นตู้เกินไป เพราะอากาศซึ่งเป็นตัวพาความเย็นในตู้เย็นหมุนเวียนไม่สะดวก 

กระจายความเย็นไม่ท่ัวถึง 
- หมั่นละลายน้ำแข็งท่ีจับติดผนังช่องทำน้ำแข็ง 
- ควรต้ังตู้เย็นให้อยู่ในตำแหน่งท่ีไม่ถูกแสงแดด มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ผนังตู้เย็นห่างจากผนัง

ห้องอย่างน้อย 10 เซนติเมตร 
- หมั่นทำความสะอาดแผงระบายความร้อนอย่างสม่ำเสมอ 

5. เครื่องดูดฝุ่น 
- ใช้เฉพาะในสถานท่ีจำเป็นและตามท่ีคับแคบ ซึ่งไม่สามารถกวาดได้ 
- กวาดเศษผงก่อนเพื่อลดระยะเวลาการใช้เครื่องดูดฝุ่น 
- เมื่อใช้เครื่องดูดฝุ่นแล้ว ควรนำฝุ่นในถุงไปเคาะท้ิง เพื่อให้เครื่องสามารถดูดเศษฝุ่นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
6. โทรทัศน์ เครื่องเล่นซีดี วีซีดี และเครื่องเล่นเทป 
- ควรปิดเครื่องเมื่อไม่มีคนดูหรือฟัง 
- ดึงปล๊ักไฟออกทุกครั้งหลังปิดเครื่องแม้จะปิดสวิตช์แล้วก็ตาม เพราะเครื่องเล่นบางประเภทกินไฟ

ตลอดเวลา เพื่อใช้เป็นกำลังไฟสำรองให้เครื่องพรอ้มใช้งาน 
- เครื่องเล่นโทรทัศน์ ซีดี วิซีดี แบบต้ังโปรแกรม ถ้าไม่ได้ใช้ควรดึงปล๊ักออก ไม่ควรเสียบท้ิงไว้

เพราะเครื่องอาจเปิดอัตโนมัติตามท่ีต้ังไว้ทั้งๆท่ีไม่มีคนดูหรือฟัง 
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7. เตาไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า 
- เตรียมเครื่องปรุงอาหารให้พร้อมก่อนเสียบปล๊ัก 
- เครื่องปรุงหรืออาหารท่ีเย็นจัดควรท้ิงไว้ให้หายเย็นก่อนนำมาปรุงอาหาร เพื่อลดเวลาการใช้ไฟฟ้า

ในการประกอบอาหาร 
- ใช้ภาชนะก้นแบนท่ีมีขนาดพอเหมาะกัยพื้นท่ีหัวเตาแก๊ส เพื่อให้ภาชนะร้อนเร็วและความร้อน

กระจายสู่อาหารได้อย่างท่ัวถึง 
- ควรเลือกใช้เตาชนิดแผ่นเหล็กร้อน (Hot Plate) ดีกว่าการใช้เตาชนิดขดลวด 
- ควรปิดไฟเมื่ออาหารใกล้สุกหรือก่อนเลิกใช้งาน เพราะความร้อนบนหัวเตาท่ียังเหลืออยู่จะช่วยให้

อาหารสุกเพิ่มขึ้น 
8. เครื่องซักผ้า 
- ใส่ปริมาณผ้าตามขนาดท่ีเครื่องกำหนด 
- ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อน มีแสงแดดเพียงพอในการตากผ้า จึงไม่จำเป็นท่จะต้องใช้เครื่องซักผ้า

ชนิดอบแห้งด้วยความร้อน เพราะกินไฟฟ้ามาก 
9. เตาอบไฟฟ้า 
- เตรียมของท่ีจะอบให้พร้อมก่อนเสียบปล๊ักไฟ 
- ใช้ขนาดเตาท่ีพอเหมาะกับปริมาณอาหารสำหรับสมาชิกในครอบครัว 
- อย่าเปิดประตูเตาอบบ่อยครั้ง เพราะทุกครั้งท่ีเปิดจะสูญเสียความร้อน ทำให้อาหารสุกช้า 

10. เครื่องปรับอากาศ 
- เลือกใช้ขนาดเครื่องปรับอากาศท่ีเหมาะสมกับขนาดของห้อง 
- ต้ังอุณหภูมิท่ีพอเหมาะ ไม่เย็นจนเกินไปซึ่งอุณหภูมิประมาณ 25 – 26 องศาเซลเซียส จะให้

ความรู้สึกเย็นสบาย 
- ปิดประตูและหน้าต่างให้สนิทเพื่อไม่ให้ความเย็นรั่วไหลออกนอกห้อง และควรใช้ผ้าม่านเพื่อลด

แสงแดดท่ีส่องเข้ามาในห้อง 
- หมั่นทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศและแผ่นระบายความร้อน 
- เปิดเครื่องปรับอากาศใช้เมื่อจำเป็น และปิดทันทีท่ีเลิกใช้งาน หรือปิดก่อนออกจากห้องประมาณ 

15 นาที โดยใช้ความเย็นท่ียังเหลืออยู่ 
11. พัดลม 
- ปิดพัดลมทุกครั้งเมื่อไม่มีคอยู่หรือเลิกใช้งาน 
- ต้ังความเร็วพัดลมให้พอเหมาะ 
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- ควรเปิดหน้าต่างเพื่อให้ลมตามธรรมชาติช่วยระบายถ่านเทอากาศภายในห้อง จะช่วยให้อากาศ
เย็นเร็วขึ้น 

- หมั่นทำความสะอาดใบพัดและตะแกรง 
วิธีใช้น้ำประปาอย่างประหยัด 

1. ไม่ควรใช้อ่างอาบน้ำเพราะส้ินเปลืองน้ำจำนวนมาก ควรอาบโดยใช้ก๊อกฝักบัว 
2. ไม่ควรเปิดก๊อกน้ำฝักบัวในขณะท่ีฟอกสบู่ เพราะเป็นการสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์ 
3. การแปรงฟันควรใช้แก้วหรือขันรองน้ำ ไม่ควรใช้น้ำโดยตรงจากก๊อก เพราะอาจเผลอเปิดน้ำท้ิงไว้

ในขณะแปรงฟัน 
4. ไม่ควรเปิดน้ำท้ิงไว้โดยไม่ใช้งาน หรือเปิดน้ำใส่กะละมังแล้วไปทำกิจกรรมอื่นๆจนน้ำล้นออกนอก

กะละมัง เป็นการสูญเสียน้ำโดยเปล่าประโยชน์ 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 


