
 
 
 

พุทธจกัรวทิยาสุดเจ๋ง คว้ารางวลัชนะเลศิ  Water Ranger ปี 4 

ปิดฉากอย่างงดงามกับกิจกรรม Water Ranger ปฏิบัติการ

พิทักษ์น้ํา ปีที่  4 ซ่ึงเป็นกิจกรรมส่งเสริมการประหยัดน้ําใน

สถาบันการศึกษา เพื่อรณรงค์การใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า และปลูกฝัง

เยาวชนให้เกิดการเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ําให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด 

โดยในปีน้ี มีโรงเรียนในพ้ืนท่ีบริการของ กปน. จํานวน 18 

โรงเรียนเขา้ร่วมการจดัประกวดแผนงาน “การจดัการทรัพยากรนํ้าอย่างรู้

คุณค่าภายในโรงเรียน” และโรงเรียนท่ีสามารถควา้รางวลัชนะเลิศ ไดแ้ก่ 

โรงเรียนพุทธจกัรวิทยา ซ่ึงมีการนาํเสนอแผนงานท่ีดี และปริมาณการใช้

นํ้าท่ีลดลงจากปีก่อนมากถึง 61.73%  

 กิจกรรม Water Ranger เป็นกิจกรรม ท่ี กปน. จดัมาอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสาํนกังานประปาสาขา จะคดัเลือกโรงเรียนท่ีอยู่ใน

พ้ืนท่ีใหบ้ริการ สาขาละ 1 โรงเรียน เพ่ือเขา้ร่วมกิจกรรมและรับเงินสนบัสนุนจาํนวน 10,000 บาท  พร้อมเป็นพ่ีเล้ียงใหค้วามรู้  

ซ่ึงผลการเปรียบเทียบค่านํ้าช่วงเดือนเดียวกนัของปีน้ีกบัปีก่อน คือ เดือนก.ค. – ส.ค. 57 กบั เดือน ก.ค. – ส.ค. 58  ผลปรากฏว่า 

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ โรงเรียนพุทธจกัรวิทยา รับรางวลัเงินสนับสนุนสถาบัน 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ  

รางวัลอันดับ 2 ไดแ้ก่ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั 2  รับรางวลัเงินสนบัสนุนสถาบนั 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ 

และรางวัลอันดับ 3 ไดแ้ก่โรงเรียนพรตพิทยพยตั รับรางวลัเงินสนบัสนุนสถาบนั 10,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

พร้อมกนัน้ี กปน. ยงัไดม้อบใบประกาศนียบตัรการเขา้ร่วมกิจกรรม Water Ranger ให้กบัทุกโรงเรียน หลงัจากเสร็จส้ิน

กิจกรรมฯ  เราไดส้มัภาษณ์คุณครูท่ีปรึกษาแผนงานของโรงเรียนท่ีชนะเลิศและนอ้งๆ ท่ีไดร้างวลัทั้ง 3 อนัดบั ถึงความรู้สึกและ

โครงการท่ีไดจ้ดัทาํในโรงเรียนกนัค่ะ 

รางวลัชนะเลศิ  โรงเรียนพุทธจักรวทิยา 

น.ส.ณัฐวภิา เตชะเพชรไพบูลย์ ครูชาํนาญการพิเศษ ท่ีปรึกษาแผนงาน 

 โรงเรียนพุทธจกัรวิทยา มุ่งมัน่พฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้และทกัษะดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน

และส่ิงแวดลอ้ม เพ่ือใหโ้รงเรียนเป็นองคก์รแห่งการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยนโยบาย 4 ส. 

คือ “เสริมความรู้  สู่จิตสาํนึก  สร้างนิสยั  ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม” 

วนัน้ีรู้สึกดีใจ รางวลัน้ีไม่ไดเ้ป็นส่ิงสําคญัท่ีสุด แต่รู้สึกดีใจท่ีโรงเรียนลดค่านํ้ าไดเ้กิน 50%  

ในเดือน ก.ค. และ ส.ค. ของปี 57 เราเสียค่านํ้าเดือนละ 20,000 กว่าบาท แต่ในปี 58 ในเดือนเดียวกนั  ทางโรงเรียนเสียค่านํ้าเพียง  

10,000 ตน้ๆ ทาํให้เราคะแนนส่วนน้ีตามหลกัเกณฑ ์นอกจากน้ีเราไดร้ณรงค์ในโรงเรียน ซ่ึงมี สโลแกน นัน่คือ ประหยัดนํา้ ใช้

คุ้มค่า ช่วยรักษา พัฒนาส่ิงแวดล้อม  จากนั้นให้เด็กช่วยประหยดันํ้ าตามหลกัการ 4  ร.  คือ 1. ร  รักษา บาํรุงรักษาซ่อมแซม

อุปกรณ์ ทางโรงเรียนของเราไดมี้การตรวจสอบท่อนํ้าร่ัวทั้งภายในและภายนอกอาคาร 2. ร รณรงค์ ตั้งแต่หน่วยงานภายนอก 

การประปานครหลวง และภายในโรงเรียน เอาโปสเตอร์จากการประปาไปติดทุกหอ้งเรียน โดยใหแ้กนนาํนกัเรียนไปอธิบายใหรุ่้น



 
 
 

น้องฟังอย่างใกลชิ้ด หลงัจากนั้นเราก็รณรงค์หน้าเสาธง โดยการแสดงละครประหยดันํ้ า แต่งเพลงประหยดันํ้ าให้เขา้กับ

กิจกรรมท่ีเราเขา้ร่วมโครงการ 3. ร รีดวิส์ คือ การลดปริมาณการใชน้ํ้าใหน้อ้ยลง  ใชอุ้ปกรณ์ประหยดันํ้า เช่น ก๊อกประหยดันํ้า  

และ 4. ร รียูส  คือ การนาํนํ้ าท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่ เช่น เอานํ้ าถูพ้ืนท่ีสกปรกมารดนํ้ าตน้ไม ้เอานํ้ าในขวดท่ีนกัเรียนด่ืม 

ไม่หมดหรือนํ้ าท่ีกดจากตูน้ํ้ าเยน็ และนํ้ าจากท่อแอร์ มารดพืชผกัสวนครัว ถา้ทุกคนประหยดันํ้า ผลท่ีตามมาก็คือ ค่านํ้ าลดลง 

กจ็ะมีเงินเหลือ นาํมาพฒันาโรงเรียนใหดี้ยิ่งข้ึน ” 

น.ส. ลภัสจรีา หาระบุตร นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 6   

 “การชนะในคร้ังน้ี หนูก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งค่ะ โรงเรียนของเรามีสโลแกนประจาํโรงเรียน 

คือ พุทธจกัรร่วมใจ ใชน้ํ้าอยา่งรู้คุณค่า ตามแนวทาง 4 ร ค่ะ  แลว้เรากจ็ะนาํส่ิงท่ีเราไดน้าํไปปฏิบติัจริง

ในชีวิตประจาํวนั และบอกต่อชุมชนและประเทศชาติต่อไป ขอบคุณค่ะ” 

 

รองชนะเลศิ อนัดบัที่ 1 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั 2 

น.ส. อารียา นาคเสน นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 5  

 “รู้สึกยินดีเป็นอยา่งยิ่งท่ีทางการประปานครหลวง

ไดจ้ดักิจกรรมน้ีข้ึนมา และยินดีท่ีไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรม

น้ี เพราะทาํใหโ้รงเรียนของพวกเราประหยดันํ้าไดม้ากข้ึน 

มีการแต่งตั้งแกนนาํอนุรักษ์พลงังานข้ึนมา โดยหัวหนา้ท่ีเป็นแกนนาํจะช่วยกนัเดินรอบโรงเรียน สํารวจ แนะนาํ และเป็น

ตวัอย่างใหน้อ้งๆ พวกเรารู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก สาํหรับรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 ท่ีไดรั้บ เพราะว่าโรงเรียนของเราไดเ้ขา้

ร่วมกิจกรรมเป็นคร้ังแรก และจะรณรงคอ์ยา่งต่อเน่ือง” 

รองชนะเลศิ อนัดบัที่ 2  โรงเรียนพรตพทิยพยตั  

นายยศพล  แสวงขน นกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 6  

 “โครงการน้ีเป็นโครงการท่ีดี ส่งเสริมให้เด็ก

ร่วมกนัประหยดันํ้า พวกเราคิดวา่รางวลัท่ีไดม้าวนัน้ีเป็นแค่

ผลพลอยได ้จุดประสงค์ท่ีเราทาํจริงๆ คือการประหยดันํ้ า 

เพ่ือให้มีนํ้ าใช้ไดน้านยิ่งข้ึน โดยปลูกฝังให้กบัเยาวชนมีความรู้เก่ียวกบัดา้นประปา ดา้นการซ่อมบาํรุงต่างๆ สําหรับใช้ใน

อนาคต” 

 นอกจากทั้ ง 3 โรงเรียนแล้ว ย ังมีอีก 15 โรงเรียนท่ีมีกิจกรรมการประหยัดนํ้ า ท่ีน่าสนใจ อาทิ การแต่งตั้ ง 

สายตรวจนํ้าประปาภายในโรงเรียน  ทาํ Fanpage ป้ายรณรงคก์ารใชน้ํ้ าอย่างรู้คุณค่า การจาํลองเหตุการณ์ในชีวิตประจาํวนัให้

เห็นถึงความสาํคญัของการใชน้ํ้าอยา่งรู้คุณค่า เป็นตน้  กิจกรรม Water Ranger ปฏิบติัการพิทกัษน์ํ้ า ปีท่ี 4 ถือว่าบรรลุเป้าหมาย

เป็นอย่างดี ทาํให้เยาวชนได้รับความรู้และปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการใช้นํ้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เร่ิมจากโรงเรียน 

ครอบครัว คนรอบขา้งและขยายสู่สงัคมในวงกวา้งต่อไป  


	นอกจากทั้ง 3 โรงเรียนแล้ว ยังมีอีก 15 โรงเรียนที่มีกิจกรรมการประหยัดน้ำที่น่าสนใจ อาทิ การแต่งตั้ง สายตรวจน้ำประปาภายในโรงเรียน  ทำ Fanpage ป้ายรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า การจำลองเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่...

