กระทรวงมหาดไทย

15 ตุลาคม 2558

บทความ : กปน.ชูองคกรตัวอยางการประหยัดน้ํา
“นํา้ ” ปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย์ เป็ นองค์ประกอบที่ทาํ ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ เราใช้น้ าํ

เพื่ อ ประโยชน์ ใ นด้า นต่ า งๆ ทั้ง การอุ ป โภคบริ โ ภค เกษตรกรรม และอุ ต สาหกรรม ถึ ง แม้น้ ํา จะเป็ นทรั พ ยากร
ที่เกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ แต่หากเราทุกคนไม่ร่วมมือช่วยกันประหยัด สักวันหนึ่งทรัพยากรนํ้าก็มีวนั ที่จะหมดไป
นอกจากการประปานครหลวง (กปน.) จะรณรงค์สร้ างความเข้า ใจให้ก ับ
ประชาชนทั่ว ไปได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คัญ และช่ ว ยกัน ใช้ น้ ํ าอย่ า งรู ้ คุ ณ ค่ า แล้ ว
ผูป้ ระกอบการ หรื อผูใ้ ช้น้ าํ รายใหญ่ที่มีปริ มาณการใช้น้ าํ สู งก็เป็ นอีกหนึ่ งตัวช่วยที่ กปน.
ให้ ค วามสํ า คัญ มาโดยตลอด โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรี ย ล โชคชัย 4 หนึ่ ง ในสถาน
ประกอบการที่มีการใช้น้ าํ ลดลงอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้วา่ อัตราค่านํ้าของโรงพยาบาลจะไม่ได้
ลดลงจากเดิ มไปมากนัก เนื่ องจากปริ มาณบุ คคลากร และผูใ้ ช้บ ริ ก ารที่เพิ่ม มากขึ้ นจน
ปั จจุบนั มีมากกว่า 3,600 คนต่อวัน แต่หากเปรี ยบเทียบจากสถิติค่านํ้าต่อคนต่อเดือนกลับ
นายวรุณ ตระกูลเผด็จไกร
ลดลงมากกว่า 6.74% โดย นายวรุ ณ ตระกูลเผด็จไกร ผูจ้ ดั การส่ วนบริ หาร โรงพยาบาล
ผูจ้ ดั การส่วนบริ หาร
เปาโล เมโมเรี ยล โชคชัย 4 กล่าวว่า “ปั จจุบันโรงพยาบาลได้ ดาํ เนิ นกิ จกรรมประหยัดนํา้
โรงพยาบาลเปาโล
เมโมเรี ยล โชคชัย 4
มาอย่ างต่ อเนื่ อง อาทิ โครงการอนุรักษ์ ทรั พยากรนํา้ ด้ วยการ
ลดปริ มาณนํา้ ในถังชักโครกจากเดิมในเดือนกรกฎาคม 2557 จาก 6.5 - 7 ลิตร เป็ น 5.5 ลิตร
และในเดื อนสิ งหาคม 2557 จาก 5.5 ลิ ตร เป็ น 5 ลิ ตร การเปลี่ ยนก๊ อกธรรมดาเป็ นก๊ อก
ประหยัดนํา้ ด้ วยการเปรี ยบเที ยบอัตราความสิ ้นเปลื องนํา้ ของก๊ อกนํา้ แต่ ละรุ่ นก่ อนนํามาใช้
งานจริ งจากที่ ได้ รับข่ าวสารข้ อมูลจาก กปน.อย่ างต่ อเนื่ อง จึ งได้ เริ่ มดําเนิ นกิ จกรรมการ
ประหยัดนํา้ ในรู ปแบบต่ างๆ นอกจากนี ย้ ังมี การประชาสั มพันธ์ ผ่านสื่ อภายในอาคาร การ
จัดกิ จกรรมสั มพันธ์ และสั ปดาห์ รณรงค์ ตอกยํา้ ให้ ผ้ ูบริ หาร บุคคลากร และผู้ใช้ บริ การได้
นายอธิรัชต์ เทพวัลย์
ตระหนักถึงการอนุรักษ์ ทรั พยากรนํา้ อย่ างจริ งจัง”
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หาร
ทางด้าน นายอธิรัชต์ เทพวัลย์ ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หาร โรงพยาบาลเปาโล
โรงพยาบาลเปาโล
เมโมเรี ยล โชคชัย 4
เมโมเรี ยล โชคชัย 4 ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “โรงพยาบาลยังมีโครงการในปี 2559 – 2560 ที่ จะ
ช่ วยอนุรักษ์ ทรั พยากรนํา้ ได้ อย่ างยั่งยื นด้ วยโครงการ Reused Water ซึ่ งเป็ นโครงการก่ อสร้ างกระบวนการนํานํา้ ที่ ใช้
แล้ วกลับมาใช้ ใหม่ ให้ เกิ ดประโยชน์ ได้ มากที่ สุด โดยโรงพยาบาลมีเป้ าหมายการลดปริ มาณการใช้ นา้ํ ลงอี กในปี ถัดไป
นอกจากนีผ้ ้ บู ริ หารยังมีนโยบายให้ บุคคลากรทุกคนตระหนักว่ า การอนุรักษ์ ทรั พยากรนํา้ ไม่ ใช่ หน้ าที่ ของคนใดคนหนึ่ง
แต่ ทุกคนต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจ และส่ วนร่ วมอย่ างจริ งจัง เพื่อจะได้ มีทรั พยากรนํา้ ใช้ อย่ างยัง่ ยืนตลอดไป”
จากช่ วงวิกฤติขาดแคลนนํ้าที่ผ่านมาจะเห็ นได้ว่า ในหลายภาคส่ วนเริ่ มหันมาให้ความสําคัญต่อการใช้น้ าํ
อย่างประหยัดและรู ้ คุณค่า เพราะทรัพยากรนํ้ามีวนั หมดจึงควรใช้ทุกหยดอย่างรู ้ คุณค่า ไม่มีแผนระยะสั้น หรื อระยะยาว
และไม่มีวนั สิ้ นสุ ด
***************************

