กระทรวงมหาดไทย

27 กรกฎาคม 2558

บทความ : กปน.สะท้ อนบทบาท “รณรงค์ ประหยัดนํา้ ”
ปลุกคนไทย สร้ างวินัยการใช้ นาํ ้ อย่ างรู้ คุณค่ า
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ทรั พยากรนํ้ามีวันหมด ใช้ ทุกหยดอย่ างรู้ คุณค่ า เป็ นอีกหนึ่งสโลแกนของการประปานครหลวง

( กปน.) ที่ใช้รณรงค์การประหยัดนํ้าในโครงการรณรงค์การใช้น้ าํ อย่างรู้คุณค่า (Demand side management : DSM ) ซึ่ ง
ดําเนิ นการขึ้น จากการเล็งเห็ นความสําคัญของทรัพยากรนํ้า ที่ถูกทําลายด้วยมลพิษจนด้อยคุณภาพ และปี นี้ กาํ ลังถูก
คุกคามด้วยปั ญหาภัยแล้ง ฝนตกน้อยกว่าที่คาด แหล่งนํ้าธรรมชาติลดน้อยลงสวนทางกับการเติบโตของภาคการเกษตร
และสังคมเมือง โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมีน้ าํ ใช้อย่างยัง่ ยืน กปน. จึงจัดทําโครงการต่าง ๆ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสํานึ ก
และการมีส่วนร่ วมในการประหยัดนํ้าในทุกภาคส่ วน จนเป็ นส่ วนหนึ่งในชีวติ ประจําวันของประชาชน
โดยเริ่ มต้นในปี 2544 กปน. จัดกิจกรรมการอนุ รักษ์และการประหยัด
นํ้าในกลุ่มเยาวชน ที่เป็ นนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษา อาทิ โครงการสอนน้ อง
เรื่ องนํ้า โครงการสอนน้ องรั ก ษ์ นํ้า และพัฒ นารู ป แบบเป็ นการแข่ ง ขันการ
ประหยัดนํ้าในโรงเรี ยนภายใต้โครงการ “ปฏิบัติการพิทักษ์ นํ้า” หรื อ Water
Ranger โดย กปน. จะยกทีม วิทยากร ศิลปิ นดารา ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดูแลรักษาแหล่งนํ้า การใช้น้ าํ อย่างรู ้คุณค่า พร้อมกับให้
ความสนุ ก สนานกั บ เกม และ
การเข้ าร่วมกิจกรรม Water Ranger ทําให้ นกั เรี ยนให้ ความร่วมมือ
กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ผ่ า นฐานการ
ดีมากในการช่วยโรงเรี ยนประหยัดนํ า้ ด้ วยการจัดเวรเดิน สํารวจช่วยปิ ด
ก๊ อกนํ ้าให้ สนิท และขอบคุณประปาสาขาในพื ้นที่ ที่มาช่วยสํารวจหาท่อรั่ว
เรี ยนรู ้ 5 ฐาน ที่ ส อดแทรก
เพราะค่านํ ้าโรงเรียนเดือนละ 7 หมื่น – 1.2 แสนบาท โครงการนี ้ช่วยลดค่า
วิ ธี ก ารใช้ น้ ําให้ เ กิ ด ความคุ ้ม ค่ า
นํ า้ ประปาได้ อ ย่ า งเป็ นรู ป ธรรม…..นายโสภณ มหาบุ ญ รองผอ.
แล้วให้นักเรี ยนจัดทําแผนการใช้
ร.ร. ราชวินิต บางแก้ ว Water Ranger ปี ที่ 4
นํ้า อย่า งรู ้ คุ ณ ค่ า ภายในโรงเรี ย น
พร้ อมกับนําเสนอแนวคิดและวิธีประหยัดนํ้าของแต่ละโรงเรี ยน จนเกิดผลสัมฤทธิ์ ในการลดค่านํ้าภายในโรงเรี ยน
ได้รับเสี ยงชื่นชมและตอบรับจากผูบ้ ริ หาร ครู และนักเรี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ กปน. ยังส่ งเสริ มการประหยัดนํ้าด้วยกิจกรรม “CSR ประปา
เพื่อประชาชน” ให้บริ การสํารวจและซ่ อมท่อแตกรั่ว พร้ อมทั้งซ่ อมแซม/เปลี่ ยน
อุปกรณ์ประปาที่ชาํ รุ ด เพื่อประหยัดนํ้า อาทิ ก๊อกนํ้า อ่างล้างมือ โถสุ ขภัณฑ์ เป็ นต้น
มอบให้กบั โรงเรี ยนอีกด้วย
ในส่ วนของภาคประชาชน กปน. ได้รณรงค์การประหยัดนํ้าให้ประชาชน
กลุ่ มต่าง ๆ และร่ วมกับหน่ วยงานทุกภาค
ส่ วนในพื้ นที่ บริ ก ารของ กปน. ซึ่ ง เป็ นเมื องเศรษฐกิ จที่ มี ก ารใช้ป ริ ม าณนํ้า
จํานวนมาก ให้หนั มาใส่ ใจในการประหยัดนํ้าร่ วมกัน โดย กปน. จะเผยแพร่
การรณรงค์ในจุดชุ มชนใหญ่ ๆ อาทิ หมู่บา้ น ศูนย์การค้า ตลาดนัด และ
ล่ า สุ ด ไ ด้ จั ด กิ จ ก ร ร ม “ร ว ม พ ล
คนประหยัด นํ้า ” ในอาคารสํา นัก งาน
ในย่านเศรษฐกิ จบริ เวณใจกลางเมื อง อาทิ สี ลม อโศก สุ ขุมวิท อารี ย ์ แจ้ง
วัฒนะ เป็ นต้น ซึ่ งได้รับการตอบรับจากหนุ่มสาวชาวออฟฟิ ศ ที่ร่วมกันแสดง
เจตจํานงช่วยกันใช้น้ าํ อย่างประหยัดเป็ นอย่างดี
ล่าสุ ด กปน. ได้เปิ ดตัวกิจกรรม “ช่ วยราษฎร์ ช่ วยรั ฐ ช่ วยประหยัดนํ้าประปา” โดยพิจารณาค่านํ้าประปา 2
เดือน ของผูใ้ ช้น้ าํ ทุกรายในเขตพื้นที่ รับผิดชอบของ กปน. คือ เดือนสิ งหาคม เทียบกับกรกฎาคม และเดือนกันยายน
เทียบกับสิ งหาคม หากสามารถลดปริ มาณการใช้น้ าํ ได้ 10% และปริ มาณการใช้น้ าํ ลดลงไม่นอ้ ยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตร
กปน.จะมอบของที่ระลึกให้ แม้จะเป็ นรางวัลที่ไม่มาก แต่ก็น่าภูมิใจที่จะได้มีส่วนร่ วมช่วยกันประหยัดนํ้าเพื่อชาติ
และยังมีการมอบรางวัลพิเศษ มอบให้กบั ผูใ้ ช้น้ าํ ที่ลดการใช้น้ าํ สู งสุ ด 5 อันดับแรกของผูใ้ ช้น้ าํ ประเภทที่อยู่อาศัย และ
ประเภทธุ รกิจ รวม 10 รางวัล
เมื่อแหล่ งนํา้ จืดลดน้ อยลง สภาวะภัยแล้ งและปัญหานํา้ เค็ม อยู่ไม่ ไกลตัวเรา จึงเป็ นความจําเป็ นอย่างยิง่ ที่
ทุกคนและทุกภาคส่ วนต้ องร่ วมมือประหยัดนํา้ อย่างจริงจัง สร้ างวินัยการใช้ นํา้ อย่างรู้ คุณค่ าและเกิดประโยชน์ สูงสุ ด
หากพบท่ อแตกรั่ว ช่ วยกันประหยัดนํา้ สู ญเสี ย สามารถแจ้ งได้ ที่ Call Center 1125 ตลอด 24 ชั่ วโมง
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