พุทธจักรวิทยาสุ ดเจ๋ ง คว้ ารางวัลชนะเลิศ Water Ranger ปี 4
ปิ ดฉากอย่ างงดงามกับกิจกรรม Water Ranger ปฏิบัติการ
พิ ทั ก ษ์ นํ้ า ปี ที่ 4 ซึ่ ง เป็ นกิ จ กรรมส่ งเสริ ม การประหยั ด นํ้ า ใน
สถาบั น การศึ ก ษา เพื่ อ รณรงค์ ก ารใช้ นํ้ า อย่ า งรู้ คุ ณ ค่ า และปลู ก ฝั ง
เยาวชนให้ เกิดการเรี ยนรู้ และปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ นํ้าให้ เกิด
ประโยชน์ สูงสุ ด
โดยในปี นี้ มี โ รงเรี ย นในพื้ น ที่ บ ริ ก ารของ กปน. จํา นวน 18
โรงเรี ยนเข้าร่ วมการจัดประกวดแผนงาน “การจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างรู ้
คุณค่าภายในโรงเรี ยน” และโรงเรี ยนที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ ได้แก่
โรงเรี ยนพุทธจักรวิทยา ซึ่ งมีการนําเสนอแผนงานที่ดี และปริ มาณการใช้
นํ้าที่ลดลงจากปี ก่อนมากถึง 61.73%
กิจกรรม Water Ranger เป็ นกิจกรรม ที่ กปน. จัดมาอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งสํานักงานประปาสาขา จะคัดเลือกโรงเรี ยนที่อยู่ใน
พื้นที่ให้บริ การ สาขาละ 1 โรงเรี ยน เพื่อเข้าร่ วมกิจกรรมและรับเงินสนับสนุนจํานวน 10,000 บาท พร้อมเป็ นพี่เลี้ยงให้ความรู ้
ซึ่ งผลการเปรี ยบเทียบค่านํ้าช่วงเดือนเดียวกันของปี นี้ กบั ปี ก่อน คือ เดือนก.ค. – ส.ค. 57 กับ เดือน ก.ค. – ส.ค. 58 ผลปรากฏว่า
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรี ยนพุ ทธจักรวิทยา รั บ รางวัลเงิ นสนับสนุ นสถาบัน 30,000 บาท พร้ อมโล่ ประกาศเกี ย รติ คุ ณ
รางวัลอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรี ยนฤทธิ ยะวรรณาลัย 2 รับรางวัลเงินสนับสนุ นสถาบัน 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติ คุณ
และรางวัลอันดับ 3 ได้แก่โรงเรี ยนพรตพิทยพยัต รับรางวัลเงิ นสนับสนุ นสถาบัน 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกี ยรติ คุณ
พร้อมกันนี้ กปน. ยังได้มอบใบประกาศนี ยบัตรการเข้าร่ วมกิ จกรรม Water Ranger ให้กบั ทุกโรงเรี ยน หลังจากเสร็ จสิ้ น
กิจกรรมฯ เราได้สมั ภาษณ์คุณครู ที่ปรึ กษาแผนงานของโรงเรี ยนที่ชนะเลิศและน้องๆ ที่ได้รางวัลทั้ง 3 อันดับ ถึงความรู ้สึกและ
โครงการที่ได้จดั ทําในโรงเรี ยนกันค่ะ
รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
น.ส.ณัฐวิภา เตชะเพชรไพบูลย์ ครู ชาํ นาญการพิเศษ ที่ปรึ กษาแผนงาน
โรงเรี ยนพุทธจักรวิทยา มุ่งมัน่ พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้และทักษะด้านการอนุ รักษ์พลังงาน
และสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้โรงเรี ยนเป็ นองค์กรแห่ งการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม ด้วยนโยบาย 4 ส.
คือ “เสริ มความรู ้ สู่จิตสํานึก สร้างนิสยั ใส่ ใจสิ่ งแวดล้อม”
วันนี้ รู้สึกดี ใจ รางวัลนี้ ไม่ได้เป็ นสิ่ งสําคัญที่ สุด แต่ รู้สึกดี ใจที่ โรงเรี ยนลดค่ านํ้าได้เกิ น 50%
ในเดือน ก.ค. และ ส.ค. ของปี 57 เราเสี ยค่านํ้าเดือนละ 20,000 กว่าบาท แต่ในปี 58 ในเดือนเดียวกัน ทางโรงเรี ยนเสี ยค่านํ้าเพียง
10,000 ต้นๆ ทําให้เราคะแนนส่ วนนี้ ตามหลักเกณฑ์ นอกจากนี้ เราได้รณรงค์ในโรงเรี ยน ซึ่ งมี สโลแกน นัน่ คือ ประหยัดนํา้ ใช้
คุ้มค่ า ช่ วยรั กษา พัฒนาสิ่ งแวดล้ อม จากนั้นให้เด็กช่ วยประหยัดนํ้าตามหลักการ 4 ร. คื อ 1. ร รั กษา บํารุ งรั กษาซ่ อมแซม
อุปกรณ์ ทางโรงเรี ยนของเราได้มีการตรวจสอบท่อนํ้ารั่วทั้งภายในและภายนอกอาคาร 2. ร รณรงค์ ตั้งแต่หน่วยงานภายนอก
การประปานครหลวง และภายในโรงเรี ยน เอาโปสเตอร์ จากการประปาไปติดทุกห้องเรี ยน โดยให้แกนนํานักเรี ยนไปอธิ บายให้รุ่ น

น้องฟั งอย่า งใกล้ชิด หลังจากนั้นเราก็รณรงค์หน้าเสาธง โดยการแสดงละครประหยัดนํ้า แต่ งเพลงประหยัดนํ้าให้เข้ากับ
กิจกรรมที่เราเข้าร่ วมโครงการ 3. ร รีดวิ ส์ คือ การลดปริ มาณการใช้น้ าํ ให้นอ้ ยลง ใช้อุปกรณ์ประหยัดนํ้า เช่น ก๊อกประหยัดนํ้า
และ 4. ร รี ยูส คื อ การนํานํ้าที่ ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ เช่ น เอานํ้าถูพ้ื นที่ สกปรกมารดนํ้าต้นไม้ เอานํ้าในขวดที่ นกั เรี ยนดื่ ม
ไม่หมดหรื อนํ้าที่ กดจากตูน้ ้ าํ เย็น และนํ้าจากท่อแอร์ มารดพืชผักสวนครัว ถ้าทุกคนประหยัดนํ้า ผลที่ ตามมาก็คือ ค่านํ้าลดลง
ก็จะมีเงินเหลือ นํามาพัฒนาโรงเรี ยนให้ดียิ่งขึ้น ”
น.ส. ลภัสจีรา หาระบุตร นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 6
“การชนะในครั้งนี้ หนูก็รู้สึกดีใจเป็ นอย่างยิ่งค่ะ โรงเรี ยนของเรามีสโลแกนประจําโรงเรี ยน
คือ พุทธจักรร่ วมใจ ใช้น้ าํ อย่างรู ้คุณค่า ตามแนวทาง 4 ร ค่ะ แล้วเราก็จะนําสิ่ งที่เราได้นาํ ไปปฏิบตั ิจริ ง
ในชีวิตประจําวัน และบอกต่อชุมชนและประเทศชาติต่อไป ขอบคุณค่ะ”
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2
น.ส. อารียา นาคเสน นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 5
“รู ้สึกยินดีเป็ นอย่างยิ่งที่ทางการประปานครหลวง
ได้จดั กิจกรรมนี้ข้ ึนมา และยินดีที่ได้มีส่วนร่ วมในกิจกรรม
นี้ เพราะทําให้โรงเรี ยนของพวกเราประหยัดนํ้าได้มากขึ้ น
มีการแต่งตั้งแกนนําอนุ รักษ์พลังงานขึ้ นมา โดยหัวหน้าที่ เป็ นแกนนําจะช่ วยกันเดิ นรอบโรงเรี ยน สํารวจ แนะนํา และเป็ น
ตัวอย่างให้นอ้ งๆ พวกเรารู ้สึกดี ใจเป็ นอย่างมาก สําหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ที่ ได้รับ เพราะว่าโรงเรี ยนของเราได้เข้า
ร่ วมกิจกรรมเป็ นครั้งแรก และจะรณรงค์อย่างต่อเนื่อง”
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 โรงเรียนพรตพิทยพยัต
นายยศพล แสวงขน นักเรี ยนมัธยมศึกษาปี ที่ 6
“โครงการนี้ เป็ นโครงการที่ ดี ส่ ง เสริ มให้ เ ด็ ก
ร่ วมกันประหยัดนํ้า พวกเราคิดว่ารางวัลที่ได้มาวันนี้ เป็ นแค่
ผลพลอยได้ จุดประสงค์ที่เราทําจริ งๆ คื อการประหยัดนํ้า
เพื่ อให้มีน้ าํ ใช้ได้นานยิ่งขึ้ น โดยปลูกฝั งให้กบั เยาวชนมี ความรู ้ เกี่ ยวกับด้านประปา ด้านการซ่ อมบํารุ งต่างๆ สําหรับใช้ใน
อนาคต”
นอกจากทั้ง 3 โรงเรี ยนแล้ว ยัง มี อี ก 15 โรงเรี ยนที่ มี กิ จ กรรมการประหยัด นํ้าที่ น่ า สนใจ อาทิ การแต่ ง ตั้ง
สายตรวจนํ้าประปาภายในโรงเรี ยน ทํา Fanpage ป้ ายรณรงค์การใช้น้ าํ อย่างรู ้คุณค่า การจําลองเหตุการณ์ในชี วิตประจําวันให้
เห็นถึงความสําคัญของการใช้น้ าํ อย่างรู ้คุณค่า เป็ นต้น กิจกรรม Water Ranger ปฏิบตั ิการพิทกั ษ์น้ าํ ปี ที่ 4 ถือว่าบรรลุเป้ าหมาย
เป็ นอย่า งดี ทํา ให้เ ยาวชนได้รั บความรู ้ แ ละปรั บเปลี่ ย นพฤติ กรรมในการใช้น้ าํ ให้เ กิ ด ประโยชน์สูงสุ ด เริ่ มจากโรงเรี ย น
ครอบครัว คนรอบข้างและขยายสู่สงั คมในวงกว้างต่อไป

