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ASEAN Waterworks Executive Meeting

บทความ

โซเดียมคลอไรด'ในน้ําประปา
ในช#วงฤดูแลงแม#น้ําเจาพระยาแหล#งน้ําดิบที่สําคัญของการประปานครหลวง
มักพบปQญหาการรุกล้ําของน้ําทะเล
ช#วงน้ําทะเลหนุนสูง โดยทั่วไปในน้ําทะเล 1 ลิตร มีเกลืออยู# 35 กรัม ในรูปประจุของโซเดียมคลอไรด (Na+, Cl−) ซึ่งความ
เค็มจากเกลือในน้ําทะเล ส#งผลกระทบต#อการประปานครหลวง เนื่องจากระบบผลิตน้ําประปาไม#สามารถบําบัดความเค็มได
เกิดผลกระทบ ทําใหระบบเสนท#อจ#ายน้ํามีตระกรันจับภายใน เครื่องจักรและอุปกรณต#างๆ เกิดการผุกร#อน ทําใหน้ําประปามี
รสกร#อย เปนตน
องคการอนามัยโลก (WHO) ไม#ไดกําหนดเกณฑความเค็มสําหรับน้ําดิบเพื่อการผลิตน้ําประปา แต#ไดกําหนดปริมาณ
คลอไรดในน้ําประปาตองมีค#าไม#เกิน 250 มิลลิกริม/ลิตร เพราะผูบริโภคจะรับรูรสชาติที่เปลี่ยนไป แต#ไม#มีผลกระทบต#อ
สุขภาพ ร#างกายคนตองการคลอไรดเพื่อรักษาสมดุล เพียงวันละ 45 มิลลิกรัม ทั้งนี้คลอไรดส#วนเกินร#างกายสามารถขับออกได
ทางเหงื่อ และระบบขับถ#าย
สําหรับโซเดียม ร#างกายรับโซเดียมจากส#วนประกอบของอาหารในรูปของเกลือโซเดียม หรือ โซเดียมคลอไรด (NaCl)
จากเครื่องปรุงที่มีรสเค็ม เช#น กะปc น้ําปลา ซีอิ้ว เปนตน สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล แนะนําให0ผู0ใหญ4ควรบริโภค
โซเดียมไม4เกิน 2,400 มิลลิกรัม/วัน หรือคิดเป<นเกลือป=น 6 กรัม (1 ช0อนชา) และเด็กให0บริโภคในปริมาณที่น0อยกว4า คนที่
มีสุขภาพแข็งแรงร#างกายจะขับโซเดียมส#วนเกินออกทางเหงื่อ และระบบขับถ#าย สําหรับผูปdวยที่ตองจํากัดปริมาณโซเดียม ควร
หลีกเลี่ยงอาหารที่มีปริมาณโซเดียมสูง และปรึกษาแพทยเพื่อขอคําแนะนํา
ช4วงที่ความเค็มสูงที่สุดในปI 2557 น้ําประปามีปริมาณโซเดียม 200 มิลลิกรัม/ลิตร ผู0บริโภคต0องดื่มน้ําประปาถึง
12 ลิตรต4อวัน ปริมาณโซเดียมจึงจะเกินเกณฑ'ที่แนะนํา จึงสรุปไดว#าน้ําประปามีปริมาณโซเดียมนอยมากเมื่อเทียบกับ
ปริมาณโซเดียมที่ร#างกายรับได ปQจจุบันปริมาณโซเดียมในน้ําประปามีค#าอยู#ที่ประมาณ 20 - 25 มิลลิกรัม/ลิตร เท#านั้น
อย#างไรก็ตามถาหากค#าความเค็มสูงกว#าปกติ กปน. จะประกาศแจงเตือนประชาชนใหเริ่มสํารองน้ําประปาครัวเรือนละ 60
ลิตรไวเพื่อบริโภค ในขณะที่น้ําเพื่อการอุปโภคยังสามารถใชไดตามปกติ
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ประวัติความเปนมา
กุมภาพันธเปนเดือนที่อบอวลไปดวยความรัก และความสุขของ
การแสดงความรักความหวงใยตอคนที่เราปรารถนาดี เปนรูก ัน
ดีวาวันที่ 14 กุมภาพันธ เปนวันแหงความรัก หรือ Valentine’s Day เราจึง
ขอมาเลาสูกันฟงถึงประวัติความเปนมา และความสําคัญของวันนี้กันคะ♥
ตํานานบทแรก ♥
ในสมัยของจักรพรรดิคลอดิอุสที่ 2 แหงโรม พระองคทรงเปนกษัตริยที่มีใจคอดุ
ราย และนิยมชมชอบการทําสงคราม พระองคทรงตระหนักวา เหตุที่ชายหนุมสวนมาก
ไมประสงคเขารวมกองทัพ เนื่องมาจากไมอยากจากคูรัก และครอบครัวไป จึงทรงมี
พระราชโองการสั่งหามมิใหมีการจัดพิธีหมั้นและแตงงานกันในโรมโดยเด็ดขาด ทําให
ประชาชนทุกขใจเปนอยางยิ่ง ขณะนั้นเองพระรูปหนึ่งนามวา เซนตวาเลนไทน ซึ่งอาศัย
อยูใ นโรม ไดลักลอบจัดพิธีแตงงานใหกับชาวคริสตหลายคู ซึ่งทําใหทานถูกตัดสิน
ประหารชีวิตในวันที่ 14 กุมภาพันธ ค.ศ.270 จึงมีคูรักเฉลิมฉลองใหทานในวันนั้น
ตอมาพระในนิกายโรมันคาทอลิกจึงเลือกใหวันที่ 14 กุมภาพันธ เปนวันเฉลิมฉลอง
เทศกาลแหงความรัก
♥ ตํานานอีกบท ♥
ในยุคสมัยของจักรวรรดิโรมันที่ศาสนาคริสตยังไมเปนที่ยอมรับ ซํ้ารายภายใตการปกครองของกษัตริย "คลอดิอุสที่
2" ผูออกกฎหมายบีบบังคับใหประชาชนเลิกนับถือ และหามใหมแี ตงงานของพวกคริสเตียนเกิดขึ้น แตยังคงมีผูนํา
คริสเตียนคนหนึ่งชื่อ "วาเลนตินัส" หรือทีไ่ ดรับการยกยองเปน
เซนตวาเลนไทน ในภายหลัง คอยลักลอบแอบจัดงานแตงงาน
ใหกับคูรักคริสเตียนจนถูกจับขังและรับโทษทรมานแสนสาหัสอยูใ น
คุก ในขณะที่ถูกคุมขังนั้น เขาก็พบรักกับสาวตาบอด ซึ่งเธอเปนลูก
สาวของผูคุมในคุก ดวยความรักและคําอธิษฐานของเขา พระเจาได
ทรงโปรดใหตาของสาวคนรักหายเปนปกติ เมื่อความนี้ลวงรูถึงหู
กษัตริยคลอดิอุสที่ 2 พระองคจึงสั่งใหลงโทษ วาเลนตินัส ดวย
การโบยและนําไปประหารชีวิตดวยการตัดศีรษะ ในคืนสุดทาย
กอนที่เขาจะถูกนําไปประหารนั้น ไดเขียนจดหมายสั้นๆ เปนการ
อําลาสงไปใหหญิงคนรักของเขา โดยลงทายในจดหมายวา "...จาก
วาเลนไทนของเธอ (Love From Your Valentine)" ตอมา
เมื่อคนทั่วไปทราบเรื่องราวจึงเกิดความประทับใจในความรักของ
เขา ยึดถือเอาวันที่ 14 กุมภาพันธ ของทุกปเปน "วันแหงความ
กระจกสีภาพนักบุญวาเลนไทน
รัก" Saint Valentine’s Day หรือ Valentine’s Day และได
ณ โบสถแหงหนึ่ง ในกรุงดับลิน ไอแลนด
นิยมแพรหลายไปทั่วยุโรป อเมริกา รวมทั้งในทวีปเอเชียดวย
♥

ที่มา: phuketbulletin | sanook campus | cbn.com | kidzworld.com
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ใชนา้ํ เทาไหรกวาจะไดมา
HIGHLIGHT

รอยเทาน้าํ (Water Footprint) เปนตัวชี้วัดการใชน้ําทั้งทางตรงและทางออม โดยเริ่มตั้งแต
กระบวนการผลิตไปจนกระทั่งสินคาถึงมือผูบริโภค ซึ่งตองคํานึงถึงการใชน้ําในการกําจัดของเสียที่จะ
เกิดขึ้นดวย สินคาที่มี water footprint นอยยอมไดรับความสนใจกวาสินคาที่มี water footprint
มาก สําหรับผูผ ลิตการนํากลยุทธ water footprint มาใช จะชวยสรางภาพลักษณทดี่ ี และสราง
จุดแข็งของผลิตภัณฑ เพราะแสดงวาคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และมีความรับผิดชอบตอสังคม
ที่มา: สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรตางประเทศประจําสหภาพยุโรป
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ผูชวยผูวาการ (แหลงน้ําและคุณภาพน้ํา) ใหสัมภาษณทางชอง ThaiPBS ชวงวาระประเทศไทย
วันที่ 15 มกราคม 2559 นายชัยวัฒน
วรพิบูลพงศ ผูชวยผูวาการ (แหลงน้ําและ
คุณภาพน้ํา) การประปานครหลวง ให
สัมภาษณทางชอง ThaiPBS ในรายการ
ขาวภาคค่ํา ชวงวาระประเทศไทย ถึง
ป:ญหาการรุกล้ําของน้ําเค็ม โดยกลาววา
"การบริหารจัดการน้ําที่ดีของ
กรมชลประทาน โดยการควบคุมปริมาณน้ําที่ไหลผาน อ.บางไทร
จ.พระนครศรีอยุธยา ใหเหมาะสมในการผลักดันน้ําเค็ม ชวยลด
ผลกระทบที่จะเกิดกับการผลิตน้ําประปาของการประปานครหลวง"

ASEAN Waterworks Executive Meeting
วันที่ 28 มกราคม 2559 คลินิกน้ําสะอาดไดรวมจัดนิทรรศการ MWA Tap Water Quality Online ใน
งานประชุมผูบริหารจัดการน้ําประปาในภูมิภาคอาเซียน “ASEAN Waterworks Executive Meeting”
อาคารอเนกประสงค สํานักงานใหญการประปานครหลวง โดยในงานนี้มีผูบริหารระดับผูวาการและ
รองผูวาการกิจการประปาในภูมิภาคอาเซียน

รวมทั้งสิ้น
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หนวยงาน

จาก
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ประเทศ

มาเขารวมประชุม แลกเปลี่ยนแนวคิด วิสัยทัศน และประสบการณดานการบริหารกิจการประปา
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