กระทรวงมหาดไทย

26 ตุลาคม 2558

กปน. ปลืม้ ! ประชาชนใส่ ใจปัญหาภัยแล้ ง
เผยปี นี้ ปริมาณการใช้ นํา้ เฉลีย่ ต่ อคนลดลง 48 ล้ านลิตรต่ อวัน
คําที่วา่ “เปลี่ยนวิกฤติ เป็ นโอกาส” คงจะนํามาใช้ได้ดีกบั สถานการณ์ภยั แล้งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในช่วง
หลายปี ที่ผา่ นมา แม้วา่ ขณะนี้ ปั ญหาภัยแล้งอาจจะหยุดไปชัว่ คราวเนื่องจากเป็ นช่วงฤดูฝน แต่อย่างไรก็ตาม หลายฝ่ าย
ก็ยงั คาดว่าฤดูแล้งปี หน้า ประเทศไทยต้องเจอกับปั ญหาการขาดแคลนนํ้าอีกอย่างแน่นอน
นับตั้งแต่เดื อนเมษายนที่ผ่านมา ภัยแล้งเริ่ มส่ งผลกระทบอย่างรุ นแรงจนเป็ นข่าวใหญ่ นัน่ ก็คือ การที่น้ าํ ดิบ
เพื่อการผลิตนํ้าประปาในคลองของบางจังหวัดแห้งขอด จนประชาชนได้รับความเดือดร้อน ไม่มีน้ าํ ประปาใช้ แม้
เหตุการณ์ น้ ี จะเป็ นวิกฤติ แต่ถา้ มองในอี กแง่มุมหนึ่ ง ถือได้ว่าเป็ นโอกาสสําคัญ ที่ทาํ ให้ประชาชนเริ่ มหันมาสนใจ
และตระหนักรู ้ถึงปั ญหาการขาดแคลนทรัพยากรนํ้าของประเทศไทยอย่างจริ งจัง
โดยจะเห็นได้จากผลสํารวจของการประปานครหลวง (กปน.) ที่ได้จดั ทําฐานข้อมูลเพื่อหาปริ มาณนํ้าใช้เฉลี่ย
ของประชาชน (Water Used per Capita) ที่อาศัยอยูใ่ นบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ในช่วง 4 ปี ที่ผา่ นมา ข้อมูลล่าสุ ดของปี
2558 ได้ผลลัพธ์ เกิ นความคาดหมายว่า ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัดของ กปน. คื อ กรุ งเทพมหานคร
นนทบุรี และสมุทรปราการ นั้น มีปริ มาณการใช้น้ าํ เฉลี่ยต่อคนต่อวันลดลง หลังจากที่มีแนวโน้มว่าจะสู งขึ้นมาโดย
ตลอด ตั้งแต่ปี 2555
รายการ
ปริมาณนํา้ ใช้ เฉลีย่
(ลิตร / คน / วัน)

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

210

222 

223.5 

219.5 

ลักษณะการใช้ นํา้

ที่พกั อาศัย

ประเภทอาคาร

บ้านเดี่ยว / ทาวน์เฮ้าส์

กปน. เป็ นองค์กรที่ผลิตและให้บริ การนํ้าประปาสะอาด มีคุณภาพ และมีปริ มาณเพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชนในเขตพื้ นที่ บ ริ ก าร ควบคู่ไ ปกับ การส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ นกิ จกรรมประหยัดนํ้า ทุ ก วิถี ท างอย่า ง
ต่อเนื่ องทุกปี ซึ่ งอย่างหลังเป็ นภารกิ จที่ยากและท้าทายมาก เพราะที่ผ่านมา นอกจากยังไม่สามารถรณรงค์ให้คน
ประหยัดนํ้าได้แล้ว ยังมีการใช้น้ าํ เพิ่มมากขึ้นทุกปี อาจเป็ นเพราะ กปน. เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการสู บจ่ายนํ้าที่มีแรงดัน
สู งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ าํ อย่างทัว่ ถึง ทุกที่ทุกเวลา แต่เป็ นที่น่ายินดีวา่ ผลสํารวจในปี 2558 นี้ ปริ มาณการใช้น้ าํ

เฉลี่ยต่อคนต่อวันมีค่าลดลงในปริ มาณที่ค่อนข้างมาก เมื่อเทียบกับปี ที่แล้ว จาก 223.5 เหลือ 219.5 ลิตร / คน / วัน
หรื อลดลงถึ ง 4 ลิตร ซึ่ งปั จจุบนั กปน. มีผใู ้ ช้น้ าํ ประมาณ 12 ล้านคน เท่ากับประชาชนช่วยลดการใช้น้ าํ ได้ถึงวันละ
48 ล้านลิ ตรเลยที เดี ย ว ต้องขอขอบคุ ณประชาชนทุ ก คนที่ใ ห้ความร่ วมมื อ และหวัง ว่า ความตระหนัก ในปั ญหา
ทรัพยากรนํ้าของประชาชนจะคงอยูต่ ่อไป ไม่ใช่แค่ช่วงหน้าแล้งเท่านั้น รวมทั้งต้องช่วยกันขยายผลให้มากขึ้นเรื่ อย ๆ
จากบทเรี ยนภัยแล้ งของทุก ๆ ปี ทําให้ ทุกภาคส่ วนจะต้ องช่ วยกันประหยัดนํา้ เพื่ อให้ มีนา้ํ กิ นนํา้ ใช้ และ
เพื่ อรั ก ษาระบบนิ เวศป้ องกั น นํ้า เค็ ม เป็ นอั น ดั บ แรก ส่ งผลให้ ประชาชนภาคการเกษตรต้ อ งหยุด การเพาะปลู ก
ลงชั่ วคราว ซึ่ งประชาชนที่ ใช้ นา้ํ ทุกคนควรตอบแทนความเสี ยสละของพี่น้องชาวเกษตรกรได้ ด้วยการใช้ นา้ํ อย่ างรู้
คุณค่ า ลดการฟุ่มเฟื อย จํากัดปริ มาณเท่ าที่ จาํ เป็ น เพื่อให้ สังคมนีอ้ ยู่ร่วมกันได้ ด้วยความเข้ าใจและเห็นอกเห็นใจกัน
การประหยัด นํ้า ที่ ไ ด้ผ ลดี ที่ สุ ด เริ่ ม ที่ ต ัวบุ ค คล เช่ น เดี ย วกับ การสร้ า งเสริ ม ลัก ษณะนิ สั ย ที่ ดี ต้อ งเริ่ ม ต้น
จากในบ้าน เมื่อทุกคนในบ้านรู ้คุณค่าของทรัพยากรนํ้าแล้ว จึงจะส่ งผลดีต่อสังคมในวงกว้างมากขึ้น ก็จะช่วยให้เรามี
นํ้าใช้ได้ต่อไปนาน ๆ เพียงแค่ ปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมจากที่เคยใช้ อย่ างสบายใจ หันมาใช้ แบบรู้ คุณค่ า ไม่ ปล่ อยให้
นํา้ ไหลทิง้ ไปโดยเปล่ าประโยชน์ ... 
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