แนวทางประหยัดน้าในหน่วยงานภาครัฐ
จากการที่ประเทศไทยต้องเผชิญภาวะการขาดแคลนน้้าในช่วงเวลาที่ผ่านมา เกิดการขาดแคลนน้้า
ในภาคเกษตรกรรม บางพื้นที่เริ่มขาดแคลนน้้าดิบเพื่อการผลิตน้้าประปา และต้องควบคุมปริมาณน้้าเพื่อการ
รักษาระบบนิเวศ และการผลักดันน้้าเค็ม
สถิติ การใช้น้ าในกรุ ง เทพมหานครและปริ มณฑล พบว่ า ในปี 2557 ถึง 2558 มี ข้อ มูล การใช้
น้้าประปาในภาคครัวเรือนร้อยละ 49 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 32 และภาครัฐร้อยละ 19 ดังนั้น เพื่อเป็น
การบรรเทาปัญหาวิกฤติการขาดแคลนน้้าที่เกิดขึ้น จ้าเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันประหยัดน้้า
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ประธานกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ได้ประชุม
คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2558 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ท้าเนียบรัฐบาล เมื่อวันพุธที่
22 กรกฎาคม 2558 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานภาครัฐด้าเนินมาตรการประหยั ดน้้า โดยลดปริมาณการใช้
น้้าลงอย่างน้อยร้อยละ 10 เป็นการช่วยบรรเทาปัญหาวิกฤติการขาดแคลนน้้า สร้างความเสมอภาคระหว่าง
ภาคส่วนต่างๆ ในการลดปริมาณการใช้น้า และเป็นการปลูกฝังค่านิยมร่วมกันในการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ
และรู้คุณค่า
กรมทรัพยากรน้้า ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ จึงได้จัดท้าแนวทาง
ประหยัดน้้าในหน่วยงานภาครัฐ โดยลดปริมาณการใช้น้าลงอย่างน้อยร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้
น้้าของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้
แนวทางปฏิบัติเพื่อการประหยัดน้าอย่างเป็นระบบ
1. ควรจัดตั้ง “คณะท้างานปฏิบัติการประหยัดน้้า” ขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักและความร่วมมือจาก
บุคลากรทุกระดับและทุกฝ่าย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเป็นประธาน เพื่อสะท้อนถึงการให้ความส้าคัญของการ
ประหยัดน้้าในหน่วยงานภาครัฐ
2. จัดท้าแผนปฏิบัติการประหยัดน้้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากร
น้้าแห่งชาติ ในการประหยัดน้้า โดยการลดปริมาณการใช้น้าลงอย่างน้อยร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปริมาณการ
ใช้น้ า ของปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยแผนปฏิบั ติการประหยัดน้้ าควรมีความชั ดเจนทั้งวั ตถุประสงค์
เป้ าหมาย ขั้นตอน วิธีการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รวมถึงการติ ดตามผลการด้าเนินงานเพื่อเป็น
แนวทางและกรอบให้บุคลากรของแต่ละหน่วยงานถือเป็นหลักปฏิบัติในการด้าเนินการประหยัดน้้าให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายที่ก้าหนด
3. ด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการประหยัดน้้า
4. จัดกิจกรรม รณรงค์ เสริมสร้างความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรมีจิตส้านึกในการใช้น้าอย่างรู้คุณค่า
รวมถึงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมในการลดการสูญเสียน้้าที่ไม่จ้าเป็น
5. ติดตามประเมินผล เพื่อทราบความก้าวหน้า และทิศทางการด้าเนินงานของแผนงานเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายและกรอบเวลาของแผน ทราบผลสัมฤทธิ์ของการด้าเนิ นงาน พัฒนามาตรการประหยัดน้้า ให้
เข้มข้นขึ้นหรือยืดหยุ่นลงตามความเหมาะสม รวมถึงการวิเคราะห์ข้อจ้ากัดเพื่อหาทางแก้ไขมาตรการนั้น หรือ
การยกเลิกในกรณีที่ไม่เหมาะสมหรือไม่คุ้มค่า
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แนวทางปฏิบัติเพื่อการประหยัดน้า ระยะสัน
เป็นแนวทางที่สามารถน้าไปปฏิบัติได้ง่ายในการประหยัดน้้าภายในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งจะช่วยบรรเทา
ปัญหาวิกฤติการขาดแคลนน้้า รวมถึงสร้างความเสมอภาคระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการลดปริมาณการใช้น้า
เป็นการปลูกฝังค่านิยมร่วมกันในการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่า รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การใช้น้าอย่างไม่เหมาะสมได้อีกด้วย จึงควรก้าหนดให้มีตัวชี้วัด (Key Performance Index:KPI) “ระดับ
ความส้าเร็จของการด้าเนินมาตรการประหยัดน้้า ” เป็นหนึ่งในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการต่อไป
โดย
1. ให้หน่วยงานภาครัฐด้าเนินมาตรการประหยัดน้้า เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาวิกฤติการขาดแคลนน้้า
รวมถึงสร้างความเสมอภาคระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการลดปริมาณการใช้น้าลง
2. ให้ส้านักงาน ก.พ.ร. ก้าหนดให้ “ผลการประหยัดน้้า” เป็นตัววัดประสิทธิภาพของปลัดกระทรวง
อธิบดี ผู้บริหารระดับสูงของทุกหน่วยงาน รวมถึงรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานตุลาการ
หน่ ว ยงานภาครั ฐ สภา และโรงเรี ยนในสั งกัดส้ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเริ่มตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
3. ให้ ส้านักงาน ก.พ.ร. และ กรมทรัพยากรน้้า ร่วมกันพิจารณาก้าหนดเกณฑ์ที่จะใช้ส้าหรับการ
ประเมินผล
4. ให้กรมทรัพยากรน้้า เป็นเจ้าภาพหลักในการติดตามผลและรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบ
แนวทางลดปริมาณการใช้น้า
1. ส้ารวจตรวจสอบการรั่วไหลของน้้าอย่างง่าย เพื่อลดการสูญเสียน้้าอย่างเปล่าประโยชน์ โดย
ก) ตรวจสอบท่อน้้ารั่วภายในหน่วยงาน ด้วยการปิดก๊อกน้้าทุกตัวภายในหน่วยงาน หลังจากที่
ทุกคนกลับบ้ านแล้ ว (หรื อเวลาที่แน่ใจว่าไม่มีผู้ ใช้น้าระยะหนึ่ง) จดเลขมาตรวัดน้้าไว้ หากเลขมาตรวัดน้้า
เคลื่อนที่โดยที่ยังไม่มีใครเปิดน้้าใช้ ให้เรียกช่างมาตรวจซ่อมทันที
ข) ตรวจสอบชักโครกว่ามีจุดรั่วซึมหรือไม่ โดยให้ลองหยดสีผสมอาหารลงในถังพักน้้า แล้วสังเกตดู
คอห่าน หากมีน้าสีลงมาโดยที่ไม่ได้กดชักโครก ให้รับจัดการซ่อมแซม
2. รณรงค์สร้างจิตส้านึกในการประหยัดน้้า เช่น
ก) ไม่เปิดน้้าไหลตลอดเวลาขณะล้างหน้า เพราะจะสูญเสียน้้าโดยเปล่าประโยชน์ นาทีละ หลายๆ
ลิตร
ข) ไม่ทิ้งเศษอาหาร กระดาษ สารเคมีทุกชนิด ลงในชักโครก เพราะจะสูญเสียน้้าปริมาณมากจาก
ชัดโครกเพื่อไล่สิ่งของดังกล่าวลงท่อ
3. ใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก่อนเมื่อต้องการล้างมือ เพราะการใช้สบู่ก้อนล้างมือจะใช้เวลามากกว่าการใช้
สบู่เหลว ท้าให้สิ้นเปลืองน้้ามากกว่า แต่การล้างมือด้วยสบู่เหลวที่เข้มข้น ก็จะใช้น้า มากกว่าการล้างมือด้วยสบู่
เหลวที่ไม่เข้มข้น
4. ไม่ทิ้งน้้าดื่มที่เหลือในแก้วโดยไม่เกิดประโยชน์อันใด อาจน้าไปใช้รดน้้าต้นไม้ ใช้ช้าระพื้นผิวหรือใช้
ช้าระความสะอาดสิ่งต่างๆ ได้ เป็นต้น
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5. ควรใช้เหยือกน้้ากับแก้วเปล่าในการบริการน้้าดื่ม และให้ผู้ที่ต้องการดื่มรินน้้าดื่มเองและควรดื่มให้
หมดทุกครั้ง
6. ล้างจานในภาชนะที่ขังน้้าไว้ จะประหยัดน้้าได้มากกว่าการล้างจานด้วยวิธีปล่อยให้น้าไหลจาก
ก๊อกน้้าตลอดเวลา
7. การล้างรถยนต์
ก) ไม่ควรใช้สายยางและเปิดน้้าให้ไหลตลอดเวลาขณะล้างรถ เพราะจะใช้น้ามากถึง 400 ลิตร
แต่ถ้าล้างด้วยน้้าและฟองน้้าในกระป๋องหรือภาชนะบรรจุน้า จะลดการใช้น้าได้มากถึง 300 ลิตร ต่อการล้าง
หนึ่งครั้ง
ข) ไม่ควรล้างรถบ่อยครั้งคนเกินไป เพราะนอกจากจะสิ้นเปลืองน้้าแล้ว ยังท้าให้เกิดสนิมตัวถังได้
ด้วย
8. การรดน้้าต้นไม้
ก) ใช้ Sprinkler หรือ ฝักบัวรดน้้าต้นไม้แทนการฉีดน้้าด้วยสายยาง จะช่วยประหยัดน้้าได้มากกว่า
ข) ไม่ควรรดน้้าต้นไม้ตอนแดดจัด เพราะน้้าจะระเหยหมดไปเปล่าๆ แต่ควรรดน้้าต้นไม้ในตอนเช้า
ที่อากาศยังเย็นอยู่ ซึ่งการระเหยจะต่้ากว่า ช่วยให้ประหยัดน้้าได้มาก
9. น้าหลักการ 3 R คือ การลดใช้น้า (Reduce) การใช้ซ้า (Reuse) การน้ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
มาปรับใช้ตามความเหมาะสมกับหน่วยงาน
แนวทางปฏิบัติเพื่อการประหยัดน้า ระยะยาว
1. รณรงค์ ส่ ง เสริ ม และปลู กฝั ง ค่านิ ยมการใช้ น้าอย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพและรู้ คุณค่ า รวมทั้ ง สร้า ง
พฤติกรรมการประหยัดน้้า
2. ออกแบบและติดตั้งระบบน้้าให้สามารถใช้ประโยชน์ จากการเก็บและจ่ายน้้าตามแรงโน้มถ่วงของ
โลก เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้พลังงานไปสูบและจ่ายน้้าภายในอาคาร
3. กรณีที่อุปกรณ์ช้ารุด จ้าเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ ควรพิจารณาจัดหาอุปกรณ์ที่ประหยัดน้้าทดแทน เช่น
ก๊อกประหยัดน้้า ชักโครกประหยัดน้้า ฝักบัวประหยัดน้้า หัวฉีดประหยัดน้้า เป็นต้น
4. ติดตั้ง Aerator หรือ อุปกรณ์เติมอากาศที่หัว ก๊อก เพื่อช่ว ยเพิ่มอากาศให้ แก่น้าที่ไหลออกจาก
หัวก๊อก ลดปริมาณการไหลของน้้า ช่วยประหยัดน้้า
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