กระทรวงมหาดไทย

เขาว่ าปี นีเ้ ผาหลอก ปี หน้ าเผาจริง มาช่ วยกัน....
ใช้ นํา้ ให้ น้อยลงกันเถอะ

2 ตุลาคม 2558

ถ้ าพูดถึงการจัดการด้ านการใช้ นํ้า หรื อ Demand Side Management คนฟั งอาจงุนงง
ไม่ ค่อยเข้ าใจ แต่ ถ้ ายกตัวอย่ างการจัดการด้ านการใช้ ไฟ ที่การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทยโฆษณา
ชักชวนให้ ประชาชนหันมาใช้ หลอดประหยัดไฟ เพือ่ ลดการใช้ ไฟฟ้ าลง โดยเปรียบเทียบให้ เห็นความสํ าคัญว่ า
ถ้ าทุกคนช่ วยกันประหยัดไฟด้ วยการเปลี่ยนมาใช้ หลอดนีออนแบบประหยัดไฟกันทั้งประเทศ ก็จะสามารถ
ช่ วยลดการก่อสร้ างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้ าได้ ท้งั โรงงานทีเดียว

นํ้าประปาก็เช่นกัน ที่ผา่ นมา การประปานครหลวง (กปน.) พยายามรณรงค์ให้ประชาชนใช้น้ าํ อย่างประหยัด
เนื่องจากทรัพยากรนํ้าเริ่ มขาดแคลน เกือบทุกปี เมื่อถึงฤดูแล้ง เกษตรกรมักประสบปั ญหาขาดนํ้าปลูกพืช ชาวบ้านขาด
นํ้า กิ นนํ้า ใช้ เพราะปริ ม าณความต้องการใช้น้ าํ ของประชาชนเพิ่มขึ้ นทุ ก ปี
ในขณะที่แหล่ งนํ้ามีจาํ กัด อีกทั้งคุ ณภาพนํ้าก็ยงั ด้อยลงอีกด้วย ทําให้หลาย
ฝ่ ายที่เกี่ยวข้องในเรื่ องการจัดสรรนํ้า ต้องพยายามหาวิธีให้ประชาชนลดการ
ใช้น้ าํ ลงหากไม่สามารถเพิ่มแหล่งนํ้าได้ โดยเฉพาะขณะนี้ สถานการณ์น้ าํ ส่ อ
แววว่าจะเกิดวิกฤตภัยแล้งในปี หน้าและจะหนักหนาสาหัสกว่านี้เป็ นแน่
ในกิ จการประปาแม้จะมี แหล่ งนํ้า แล้ว ก็ ย งั ต้องมี ค่า ใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างระบบผลิตเป็ นเงินนับหมื่นล้านบาทขึ้นไป ทั้งยังต้องมีค่าใช้จ่ายในการเวนคืนที่ดิน เพื่อก่อสร้างคลองส่ งนํ้า
โรงกรองนํ้า รวมไปถึงค่าวางท่อ ค่าสารเคมี ค่านํ้าดิบ และค่ากระแสไฟฟ้ าในการผลิตนํ้าอีกด้วย ดังนั้น หากเรายัง
ไม่เริ่ มลดการใช้น้ าํ ลงบ้า ง ก็ จะสู ญเสี ย เงิ นอย่า งมหาศาลไปกับโครงการเหล่ า นี้ ฉะนั้นไม่ ดีกว่า หรื อ หากเรามี
มาตรการจัดการด้านการใช้น้ าํ ที่มีประสิ ทธิ ภาพ และประหยัดนํ้าอย่างได้ผล นํามาให้ประชาชนปฏิบตั ิตาม
กิ จ การประปาทั่ว โลกต่ า งยอมรั บ เป็ นเสี ย งเดี ย วกัน ว่า มาตรการที่ จ ะทํา ให้ ค น
ประหยัดนํ้าได้ดีที่สุด คือ มาตรการด้านราคาค่านํ้า เพราะค่านํ้ายิ่งแพงขึ้นเท่าไหร่ คนก็จะยิ่ง
ใช้น้ าํ น้อยลงเท่า นั้น ในขณะนี้ ราคาค่า นํ้า ประปาของ กปน. เฉลี่ ยขายลู กบาศก์เมตรละ
ประมาณ 9.50 บาท หรื อลิตรละ 1 สตางค์ ซึ่ งปั จจุบนั คนกรุ งเทพฯ มีพฤติกรรมใช้น้ าํ เฉลี่ ย
ประมาณคนละ 222 ลิตรต่อวัน แต่สิงคโปร์ ที่น้ าํ มีราคาแพงกว่าเรามาก ใช้เพียง 151 ลิตร
ต่อคนต่อวัน บางคนรู้ สึกว่าค่านํ้าแพงก็จะเริ่ มหันมาประหยัด แต่บางคนที่ว่าไม่แพงก็ยงั
ละเลยการประหยัดนํ้า ซึ่ ง ในอนาคต จะมี ก ารเก็บ ค่า บํา บัดนํ้าเสี ย เพื่อรัก ษาสิ่ ง แวดล้อม
ตามปริ มาณนํ้าประปาที่ใช้ไป ยิง่ ใช้น้ าํ ประปามากเท่าไร ก็จะทําให้เกิดนํ้าเสี ยมากขึ้นเท่านั้น จึงอาจทําให้ตอ้ งเสี ยค่านํ้า
เป็ นสองเท่า หากไม่ประหยัดจะทําให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

มาตรการประหยัดนํ้าที่ กปน. รณรงค์กนั มาโดยตลอดนั้น คือการมุ่งเน้นให้คนหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จากที่เคยใช้อย่างสบายให้หนั มาใช้แบบรู ้คุณค่า ไม่ปล่อยให้ไหลทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ อาทิ โครงการปฏิบัติการ
พิทักษ์ นํ้า ( Water Ranger ) เป็ นการปลูกจิตสํานึ กเยาวชนในการประหยัดนํ้าในโรงเรี ยน กิจกรรมรวมพล
คนประหยัดนํา้ เพื่อรณรงค์การใช้น้ าํ อย่างรู ้คุณค่าร่ วมกับภาคประชาชน
รวมทั้ง ล่าสุ ด กปน.ยังขยายผลในการสนับสนุ นให้ประชาชนประหยัดนํ้าผ่าน กิจกรรม ช่ วยราษฎร์ ช่ วยรั ฐ
ช่ วยประหยัดนํ้าประปา ในช่วงเดือนสิ งหาคม ถึงกันยายน 2558 ซึ่ งมีผใู ้ ช้น้ าํ กว่า 4 แสนราย ที่สามารถลดการใช้น้ าํ
ได้ตามเกณฑ์ที่กาํ หนด คือ ไม่นอ้ ยกว่า 10 % และไม่นอ้ ยกว่า 5 ลบ.ม. นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะช่วย
ใ ห้ เ ร า ใ ช้ น้ ํ า น้ อ ย ล ง อี ก ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น ชั ก โ ค ร ก ป ร ะ ห ยั ด นํ้ า ก๊ อ ก นํ้ า ที่ ปิ ด เ อ ง อั ต โ น มั ติ เ ป็ น ต้ น
แต่เทคโนโลยีเหล่านี้ตอ้ งเสี ยเงินในการปรับเปลี่ยนค่อนข้างสู งจึงไม่เป็ นที่นิยม อย่างไรก็ตาม หากคิดจะเปลี่ยนใหม่
เพราะของเก่าใช้มานาน ก็ลองพิจารณาใช้กนั เพราะสามารถช่วยให้เราประหยัดค่านํ้าในระยะยาว
แต่ อี ก มาตรการหนึ่ งที่ ค่ อ นข้า งเห็ น ผลได้อ ย่า งชั ด เจน คื อ การดู แ ล
ตรวจสอบระบบท่อประปาภายในบ้าน เพราะพบว่าส่ วนใหญ่ร่ัวไหลเล็ก ๆ น้อย ๆ
ไปจนถึ งรั่ วไหลมาก อันเกิ ดจากท่อแตกท่อรั่ วใต้ดินที่มองไเห็ น หรื อโถสุ ขภัณฑ์
ถังเก็บนํ้าที่ ลูกลอยชํารุ ด ทําให้น้ าํ ไหลทิ้งตลอดเวลา ส่ งผลค่านํ้าประปาสู งโดยใช่
เหตุ ดังนั้น หากมีการดูแลตรวจสอบการใช้น้ าํ และซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่
ในสภาพดีแล้ว ก็ถือเป็ นการใช้น้ าํ ที่มีประสิ ทธิ ภาพและลดค่านํ้าให้นอ้ ยลงได้อย่างดี
ที่สุดวิธีหนึ่ง ซึ่ งที่ผา่ นมา พบว่า สามารถช่วยลดการใช้น้ าํ ได้ถึง 20-50 % เลยทีเดียว
ที่กล่ าวมาทั้งหมดนี้ คือ การจัดการด้ านการใช้ นํ้าที่จะส่ งผลดีต่อเศรษฐกิจของตัวคุณเอง และการใช้ นํ้าของ
ส่ วนรวมได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ พร้ อมทั้งสร้ างวินัยในการใช้ นํ้าอย่ างรู้ คุณค่ าและเกิดประโยชน์ สูงสุ ดให้ กับคนใน
ประเทศอีกทางหนึ่ง
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