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        สรุปกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของ สป.มท.  
 โครงการจัดการความรู : รณรงคและปลูกฝงคานยิมการใชน้ําประจาํปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

                                        เรื่อง แนวทางการประหยดัน้าํ    
 
 

 
บรรยากาศการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู 
หัวขอเรื่อง  แนวทางการประหยัดน้ํา    
วัตถุประสงค  เพื่อรวมรณรงคสรางวัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรูในการรวมกันที่จะปลูกฝง    

และสงเสริมคานิยมแนวทางการลดปริมาณการใชน้ําใหแกบุคลากรในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย  

ครั้งที่จัด  ครั้งที่ ๑ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ดําเนินการจัด  วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน 2559 เวลา 14.00 - 16.00 น. 
สถานที่ดําเนินการ  หองประชุมคลังสมอง ชั้น 5 อาคารสถาบันดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย 
ผูเขารวมกิจกรรม  จํานวน ๒๙ คน 
ผูรับผิดชอบ              สวนพัฒนาและบริหารจัดการความรู สถาบันดํารงราชานุภาพ สป.มท. 
สรุปประเด็นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรูในครั้งนี้ไดรับเกียรติจากวิทยากรที่มีประสบการณดานมาตรการ
ประหยัดน้ําของการประปานครหลวง ไดใหคําแนะนําและเสนอแนะวิธีวิธีการใชน้ําอยางประหยัด 
เพื่อใหสวนราชการนั้นสามารถนําไปปฏิบัติและปรับใชไดจริงในสถานที่ทํางานรวมทั้งสามารถถายทอด
ความความรูและวิธีการไปใหแกบุคลากรในสวนราชการโดยไดเสนอ 10 กิจกรรม ที่เปนการใช
น้ําประปาอยางรูคุณคา 
  1. การอาบน้ําโดยการใชฝกบัวจะสิ้นเปลืองและสูญเสียน้ําไดนอยที่สุด ถารูฝกบัว ยิ่งเล็ก      
ยิ่งประหยัดน้ําและถาหากใชอางอาบน้ําจะใชน้ําถึง 110 - 200 ลิตร 

2. การโกนหนวด เมื่อโกนหนวดเสร็จแลวใหใชกระดาษเช็ดออกกอน จึงใชน้ํา จากแกวมาลาง
อีกครั้ง และลางมีดโกนหนวดโดยการจุมลางในแกว ซึ่งจะสามารถประหยัดมากกวาการลางโดยตรง
จากกอกน้ํา  
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3. การแปรงฟน การใชน้ําบวนปากและแปรงฟนโดยใชแกว จะใชน้ําเพียง 0.5 – 1 ลิตร      
การปลอยใหน้ําไหล จากกอกตลอดการ แปรงฟน จะใชน้ําถึง 20 – 30 ลิตรตอครั้ง 

4. การใชชักโครก การใชชักโครกจะใชน้ําถึง 8 – 12 ลิตร ตอครั้ง เพื่อการประหยัด ควรใช    
ถุงบรรจุน้ํามาใสในโถน้ําเพื่อลดการใชน้ํา โถสวมแบบตักราดจะสิ้นเปลืองน้ํานอยกวาแบบชักโครก
หลายเทา หากใชชักโครก ควรติดตั้งโถปสสาวะและโถสวมแยกจากกัน 

5. การซักผา ในขณะที่กําลังทําการซักผาไมควรเปดน้ําทิ้งไวตลอดเวลา จะเสียน้ําถึง 9 ลิตร/
นาที ควรรวบรวมผาใหได มากพอตอการซักแตละครั้ง ทั้งการซักดวยมือและซักดวยเครื่องซักผา 
  6. การลางถวยชามภาชนะ ใชกระดาษเช็ดคราบสกปรก ออกกอน แลวลางพรอมกันในอางน้ํา 
จะประหยัดเวลาประหยัดน้ํา และใหความสะอาดมากกวาลางจากกอกโดยตรง ซึ่งจะสิ้นเปลืองน้ํา      
9 ลิตร/นาที 

7. การลางผักผลไม ใชภาชนะรองน้ําเทาที่จําเปน ลางผัก ผลไม ไดสะอาดและประหยัดกวา
เปดลางจากกอกโดยตรง ถาเปน ภาชนะที่ยกยายได ยังนําน้ําไปรดตนไมไดดวย 

8. การเช็ดพื้น ควรใชภาชนะรองน้ําและซักลางอุปกรณใน ภาชนะกอนที่จะนําไปเช็ดถู        
จะใชน้ํานอยกวา การใชสายยางฉีดลางทําความสะอาดพื้นโดยตรง 

9. การรดน้ําตนไม ควรใชฝกบัวรดน้ําตนไมแทนการใช สายยางตอจากกอกน้ําโดยตรง      
หากเปนพื้นที่บริเวณกวาง ก็ควรใช สปริงเกลอร หรือใชน้ําที่เหลือจากกิจกรรมอื่นมารดตนไม ก็จะชวย 
ใหประหยัดน้ําลงได 

10. การลางรถ ควรรองน้ําใสภาชนะ เชน ถังน้ํา แลวใชผาหรือ เครื่องมือลางรถจุมน้ําลงในถัง 
เพื่อเช็ดทําความสะอาดแทนการ ใชสายยางฉีดน้ําโดยตรง ซึ่งจะเสียน้ําเปนปริมาณมากถึง           
150 - 200 ลิตร/ครั้ง หากสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเปนการใชน้ําที่ควรใชจริง อยางถูกวิธี       
ไมเปดน้ําทิ้งระหวางการใชน้ําหรือปลอยใหน้ําลน จะสามารถลดการใชน้ําไดถึง 20 - 50 % 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * 
ผูเขารวมกิจกรรม 
๑. นายอภิชัย  ชัยชมภ ู ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาและบริหารจัดการความรู สดร.สป.  
๒. นางราชิรัช  อุทาโย       ผูอํานวยการกองกิจกรรมสมัพันธ การประปานครหลวง  
๓. นายสุพรรณ  ศรีมาตา     หัวหนากิจกรรมสัมพนัธภายนอก การประปานครหลวง 
๔. นายนิสิต  ฤทธิภากร   นักวิชาการพัสดุชํานาญการ กรมการปกครอง 
๕. นางศิรินุช  ปอมลอย    นักวิชาการเงินและบัญชชีํานาญการ กรมการปกครอง 
๖. นางณัฐกานต  สุดด ี      นักวิชาการพัสดปุฏิบัติการ กรมการพัฒนาชุมชน 
๗. นายธนรักษ  สึกขุนทด     นายชางเครื่องกลอาวุโส กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๘.       นางสาวรัตนา  เพ็ชรไชย    นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรมปองกันฯ 
๙. นายคัมภีร  ประเสริฐวาท ี นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ กรมสงเสริมการปกครองฯ  
๑๐. วาที่ร.ต.สิทธิศักดิ์ ภาษ ี       นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กรมที่ดิน  
๑๑. นายสมุทร  ตั้งใจภักดิ ์   นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ กรมโยธาธิการและผังเมือ ง 
๑๒. นางสาวณัฐนิช  ขุนดํา       เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง 
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๑๓. นางสาวพนิดา  เขียวชะอุม   เจาพนักงานพัสดุชาํนาญงาน กรมโยธาธิการเละผงัเมือง 
๑๔. นางสาวปริศนา  ขวาธิจักร     เจาพนักงานพัสดปุฏิบัติงาน กรมโยธาธิการเละผังเมือง 
๑๕. นายณรงศักดิ ์  อยูสําราญ    ผูชวยผูอํานวยการกอง การไฟฟานครหลวง 
๑๖. นางสาวปรยิากร โพธิท์อง     นักประชาสัมพันธ ๗ การประปาภูมิภาค 
๑๗. นายทะเล  มีวุฒิสม     นักประชาสัมพันธ ๖ การประปาภูมิภาค 
๑๘. นางสาวสาวิตร ี  อธิกูล      นักประชาสัมพันธ ๕ การประปาภูมิภาค 
๑๙. นายกานต  กมลรัตน    นักประชาสัมพันธ ๔ การประปาภูมิภาค  
๒๐. นางโสรยา  พานิชพงศ   ผูอํานวยการกลุมงานอํานวยการ สํานักนโยบายและแผน สป. 
๒๑. นางทวีป  อิ่มเอิบ       นายชางไฟอาวุโส ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. 
๒๒. นางสาววราภรณ   วงศศิลป      เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน กองคลงั.สป.   
๒๓. นายวินัย  สายทอง      เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน กองการตางประเทศ.สป. 
๒๔.     นางวันเพ็ญ  ทรงวิวัฒน   นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ สดร.สป.  
๒๕. นายบัญชา  ดวงดีแกว    นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สดร.สป.    
๒๖. นางสาวสุพัตรา  บุญถึง      นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สดร.สป.    
๒๗. นายบัณฑิต  กาญจนวัฒกุล  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สดร.สป.  
๒๘. นางสาวเสาวนีย  เจริญทุม     เจาหนาที่บรรณารักษ  สดร.สป.   
๒๙. นางสาวบุษบา  ลาภวิไล บรรณารักษชํานาญการ  สดร.สป.     


