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เสี ยงสะท้ อนความสุ ขเมื่อได้ ใช้ นํา้ ประปาครั้งแรก !!
จากชาวชุมชนคลองฝรั่ง จ.นนทบุรี
“นํ้า” เป็ นสิ่ งที่มีบทบาทสําคัญสําหรับชี วิตมนุ ษย์มาช้านาน ทว่าในยุคที่สังคมและเทคโนโลยีขยายตัวอย่าง
รวดเร็ ว สวนทางกับแหล่งนํ้าทางธรรมชาติที่มีจาํ นวนลดลง ทั้งยังมีการปนเปื้ อนจนนํ้าด้อยคุณภาพ ทําให้ไม่สามารถ
นํามาใช้อุปโภคบริ โภคได้เช่นในอดีต ประชาชนจึงประสบความเดือดร้อนจากปั ญหาการขาดแคลนนํ้าดื่มนํ้าใช้
“นํ้าประปา” จึงเป็ นสาธารณู ปโภคสําคัญ โดยเฉพาะนํ้าประปาของ
“การประปานครหลวง” (กปน.) ซึ่ งให้ บ ริ ก ารในพื้ น ที่ 3 จัง หวัด ได้แ ก่
กรุ งเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่มีความสะอาดตามมาตรฐาน
นํ้าดื่มขององค์การอนามัยโลก (WHO) จึงสามารถบริ โภคได้อย่างปลอดภัย
ไม่เพียงเท่านั้นปั จจุบนั กปน. ยังได้เริ่ มแก้ปัญหา และเยียวยาให้ประชาชนมี

ชาวชุมชนคลองฝรั่ง มาขอติดตั้งประปาใหม่

นํ้ าประปาใช้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง การวางท่อประปา ของการประปานครหลวง
ด้วยการร่ วมมื อกับ องค์ก าร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นในพื้นที่บริ การ ดําเนินโครงการ “ขยายเขตบริ การ
ให้ เต็มพื้นที่ทั่วชุ มชนเมือง” โดยร่ วมกันออกค่าใช้จ่าย ในการวางท่อ
ขยายเขตพื้นที่การให้บริ การไปยังเขตหรื อชุ มชน ที่ยงั ไม่มีท่อจ่ายนํ้าของ
กปน. เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ มี น้ ํ าประปาที่
สะอาด ปลอดภัย ใช้อย่างเท่าเทียมและทัว่ ถึง

นายนํ าพล ทองใบ สมาชิ กองค์การบริ หารส่ วนตําบลหมู่ 7 ผูอ้ าศัยอยู่ในเขตพื้นที่
ชุ ม ชนคลองฝรั่ ง หนึ่ ง ในพื้ นที่ ข องโครงการขยายเขตบริ ก ารฯ อํา เภอไทรน้อย จัง หวัด
นนทบุรี ได้กล่าวถึงความพึงพอใจกับโครงการนี้วา่
“แต่ก่อนคนในชุ มชนคลองฝรั่งต้องอาศัยนํ้าบาดาลในการอุปโภคบริ โภค ซึ่ ง
นายนําพล ทองใบ อบต. หมู่ 7
มีปัญหาในเรื่ องความสะอาด และนํ้าไหลไม่ต่อเนื่อง พอ กปน. เข้ามาดําเนินโครงการ
นี้ คนในชุมชนก็เปลี่ยนมาใช้น้ าํ ประปากันเป็ นจํานวนมาก เพราะนอกจากจะสะอาดกว่าแล้ว ยังไหลแรงและต่อเนื่ อง
กว่านํ้าบาดาลมาก จึ งหวังว่าทาง กปน. จะดําเนิ นโครงการนี้ อย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้ชุมชนต่างๆ มีน้ าํ ประปาที่สะอาด
ปลอดภัย ใช้ได้อย่างเพียงพอ”

เช่ นเดี ย วกับ นายหวล รุ่ งโรจน์ ผูอ้ ยู่อาศัย ในชุ ม ชมคลองฝรั่ ง ที่ ก ล่ า วชื่ นชม
คุณภาพของนํ้าประปา โดยแต่ก่อน คุ ณหวล จะใช้น้ าํ บาดาลเป็ นหลัก แต่เนื่ องจากไม่
มัน่ ใจในความสะอาด จึงต้องสั่งซื้ อนํ้าดื่มมาบริ โภคแทน ซึ่ งเป็ นการสิ้ นเปลืองค่าใช้จ่าย
มาก แต่ พ อเปลี่ ย นมาใช้ น้ ํ าประปาก็ ส ามารถนํ า มาใช้ ไ ด้ ท้ ัง อุ ป โภคและบริ โภค
จึงประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปได้มาก
คุณสาลิกา ถํา้ ทอง ผูอ้ าศัยอยูต่ ิดแนวเส้นท่อประปาของชุมชนคลองฝรั่ง เป็ นอีก
หนึ่ งเสี ยงที่พอใจการให้บริ การของนํ้าประปาเป็ นอย่างมาก หลังจากติดตั้งประปาเสร็ จ
คุณลุงหวล รุ่งโรจน์
คุ ณสาริ กาได้เริ่ มใช้น้ าํ ประปาควบคู่ไปกับนํ้าบาดาลก่อน แต่พอได้เห็นความแตกต่าง
ของความสะอาดและความต่อเนื่องในการไหล ทําให้ตอนนี้ตดั สิ นใจหันมาใช้น้ าํ ประปาระบบเดียวแล้ว
จากเสี ย งสะท้อนที่ เราได้เห็ นผ่า นรอยยิ้ม แห่ ง ความสุ ขของผูใ้ ช้น้ ํา ที่
ได้รับบริ การ แสดงให้เห็ นถึ งความพึงพอใจของโครงการที่เกิ ดจากความเอาใจ
ใส่ ของ กปน. ซึ่ งมุ่งมัน่ ดําเนิ นโครงการนี้ ผา่ นความร่ วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และสํานักงานประปาสาขา เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้มีน้ าํ ประปาที่สะอาด
ปลอดภัย และเพียงพอ อย่างทัว่ ถึงในทุกพื้นที่บริ การต่อไป
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