
 

 

 

 

       Webinar นี้เป็นการแชร์ประสบการณ์และแนวปฏิบัติ  

ของหน่วยงานด้านการประปาในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา

อิตาลี อินเดีย และ จีน ในการรับมือกับ COVID-19 

 

    ข้อมูลพ้ืนฐานของ COVID-19 

การระบาดของ COVID-19 เริ่มในเดือนธันวาคม 2562 โดยพบ

ครั้งแรกในนครอู่ฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน 

สถานการณ์ทวีความรุนแรงมากขึ้นจนองค์การอนามัยโลกได้

ประกาศให้เป็นโรคระบาดทั่ว (pandemic) ในวันที่ 11 มีนาคม 

2563 ทั้งนี้ หลายประเทศทั่วโลกได้มีมาตรการทางสาธารณสุข

เพ ื ่อร ับม ือก ับการระบาด เช ่น การจ  าก ัดการท่องเที ่ยว           

การยกเลิกการจัดงาน การปิดสถานที่ทางธุรกิจและสถานศกึษา 

การห้ามออกจากเคหสถานในเวลากลางคืน เป็นต้น  

    South West, อังกฤษ (โดย Mr.Christopher Loughlin) 

ที ่ประเทศอังกฤษ มีการ lockdown ตั ้งแต่ช่วง

ปลายเดือนมีนาคม และก าหนดให้ประชาชนออก

จากบ้านได้เฉพาะในกรณีที่จ าเป็นเท่าน้ัน ดังนั้น จึงต้องมีการจัด

ให้พนักงานท างานที่บ้านให้มากที่สุด (ประมาณ 25-30% ของ

พนักงานทั้งหมด) มีการแบ่งทีมพนักงาน เพื่อหากมีพนักงานคน

ใดติดเชื ้อ จะได้เหลือพนักงานอีกทีมที่แทนได้ รวมทั้งการตั้ง 

control room 2 จุด เพื่อส ารองการด าเนินงานหากอีกท่ีขัดข้อง 

     ACEA AT02, อิตาล ี(โดย Mr.Claudio Cosentino) 

อิตาลีมีการ lockdown ประเทศตั ้งแต่ช ่วงต้น

เดือนมีนาคมที่ผ่านมา แต่ว่าในด้านการประปานั้น 

รัฐบาลสั่งการให้ต้องจ่ายน ้าและบริการประชาชนได้ตามปกติ   

แต่ว่าก็ต้องระวังการแพร่เชื้อด้วย ดังนั้น จึงจัดให้มีการท างานท่ี

บ้านเกือบครึ่งหน่ึงของพนักงานท้ังหมด รวมทั้งทั้งพนักงาน call 

center ด้วย ส่วนพนักงานที่ปฏิบัติงานหน้างานก็มีการแจก

หน้ากากและอุปกรณ์ป้องกัน ทั้งนี้ ผลการท างาน ก็ยังเป็นไป

ตามมาตรฐานที่ดี ท้ังด้านการผลิตน ้า และการบริการลูกค้า  

 

     DC Water, สหรัฐอเมริกา (โดย Mr.David Gadis) 

ใช้หลัก 3 P คือ People (การดูแลประชาชนและ

จ้างพนักงานที่มีความสามารถ), Place (การสร้าง

ความปลอดภัยในที่ท างาน) และ Pay (การจ่ายค่าตอบแทนอย่าง

เหมาะสม) โดยในช่วงภาวะวิกฤตินี ้ DC เน้นการสร้างความ

เชื่อมั่นแก่ประชาชน ว่าทุกคนจะมีน ้าสะอาดใช้ โดยจะไม่มีการ

ตัดน ้า และยังคืนการใช้น ้าให้แก่ลูกค้าที่ถูกระงับการใช้น ้าก่อน

หน้านี้ด้วย  

ด้านการท างาน DC ให้พนักงานครึ่งหนึ่ง (ประมาณ 600 คน) 

ท างานท่ีบ้าน เพื่อลดโอกาสการติดเช้ือ และในส่วนของพนักงาน

หน้างาน ก็มีการแจกอุปกรณ์ป้องกัน จากมาตรการดังกล่าว    

ท าให้ม ีพนักงานติดเชื ้อ COVID-19 แค่ 2 คน จากจ านวน

พนักงานท้ังหมด 1,200 คน 

ปัจจัยที่ท าให้ DC สามารถรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าวได้ดี คือ   

มีการเตรียมแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉินล่วงหน้า ซึ่งมีประโยชน์

มากเมื่อเกิดเหตุการณ์คับขันขึ้นจริง 

จากแนวปฏิบัติดังกล่าว ท าให้ DC ยังสามารถคงความมั่นคงด้าน

การเงิน สร้างความปลอดภัยแก่พนักงาน และยังสามารถจ่ายน ้า

ให้แก่ประชาชนทุกคนในพื้นที่รับผิดชอบได้ตามปกติ 

    Chennai Metro Water, อินเดีย (โดย Mr. T.Prabhushankar)  

 จากการระบาดของโคว ิด -19 ท  าให ้ม ีการ 

lockdown เป็นเวลากว่า 40 วันจนถึงปัจจุบัน 

ประชาชนกว ่า 1.3 พ ันล ้านคนได ้ร ับผลกระทบจากการ 

lockdown นี้ แต่ว ่าด้านการประปานั ้นต้องท าให้ม ั ่นใจว่า 

จะต้องมีการจ่ายน ้าให้ประชาชนและไม่หยุดการให้บริการ จึงได้

มีการจัดบริการรถบรรทุกน ้าให้แก่เขตชุมชนที่ไม่มีน ้าประปา 

และจัดชุดป้องกันให้แก่พนักงาน มีการตรวจสกรีนอาการ และ

เน้นการเว้นระยะห่างทางสังคม รวมทั้งการใช้รถของหน่วยงาน

ในการไปท าความสะอาดและฆ่าเชื้อสถานท่ีสาธารณะ 
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     Shanghai National Engineering Research Center of                                           
      Urban Water Resources, จนี (โดย Ms. Shuangyi Zhang) 

 
ในขณะนี้สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 
ในประเทศจีนดีขึ้นแล้ว ให้สถานการณ์โดยทั่วไป

ค่อนข้างใกล้เคียงปกติ แต่ในช่วงก่อนหน้านี้ที่มีการระบาดหนัก 
ทางหน่วยงานก็ได้มีการเตรียมแผนรับมือ เช่น มีการจัดรถรับส่ง
พนักงาน มีการวัดอุณหูมิก่อนเข้าที่ท างาน ถ้ามากกว่า 37.5  
องศาเซลเซียส ก็จะให้พนักงานกลับบ้านและคอยสังเกตอาการ 
ที่ท างานก็จะมีมาตรการป้องกัน 2 ชั ้น กล่าวคือ พนักงานที่
ท างานในส านักงานจะต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ใน
ที่ท างาน ส่วนพนักงานภาคสนาม ก็จะต้องใส่หน้ากาก ใส่ชุด
ป้องกัน แว่นป้องกัน ในส่วนของการด าเนินงานโดยรวมก็ด าเนิน
ไปได ้ตามปกติ  เพราะม ีการส  ารองสารเคม ีท ี ่ต ้องใช ้ใน
กระบวนการผลิตไว้ล ่วงหน้า และมีแหล่งที ่สามารถจัดซื้อ
เพิ่มเติมได้ถึง 4 แหล่ง ท าให้ไม่มีปัญหาในเรื่องดังกล่าว   
 

       ปริมาณการใช้น ้าในช่วง COVID-19 
 

อังกฤษ  ปริมาณการใช้น ้าในภาคอุตสาหกรรมลดลงกว่า 30% 
แต่ในภาคครัวเรือน ประชาชนใช้น ้าเพิ่มประมาณ 11% ทั้งนี้ 
หน่วยงานได้มีการเตรียมมาตรการช่วยเหลือ ในกรณีที่ประชนไม่
สามารถจ่ายค่าน ้าได้  

สหรัฐอเมริกา  ปริมาณการใช้น ้าภาคธุรกิจลดลง ส่วนภาค
ครัวเรือนใช้น ้ามากขึ้น อย่างไรก็ตาม ประเด็นท่ีทางหน่วยงานให้
ความส าคัญ ไม่ใช่เรื่องปริมาณการใช้ที่จะลดลงหรือเพิ่มขึ้น แต่
การท าให้มั่นใจว่า ประชาชนทุกคนจะมีน ้าใช้ในสถานการณ์นี้ 

อิตาลี สถานการณ์ค่อนข้างใกล้เคียง DC คือปกติโรมจะเป็น
เมืองที่มีนักท่องเที่ยวจ านวนมาก แต่ในสถานการณ์ตอนนี้ท าให้
ไม่มีนักท่องเที่ยว ส่งผลให้ปริมาณการใช้น ้าภาคธุรกิจลดลง
คาดการณว์่าปริมาณการใช้น ้าโดยรวมน่าจะลดลงประมาณ 5% 
ทั้งนี้ ได้มีการร่วมมือกับรัฐบาล ในการออกมาตรการช่วยเหลือ
ประชาชน และได้มีแนวทางวางแผนการการลงทุนในช่วง 2 ปี
ข้างหน้า เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ นับว่าเป็นอีก
บทบาทหนึ่งนอกเหนือจากการให้บริการแก่ประชาชน 

 
 
 
 
 

 

อินเดีย ที่อินเดียมีโรงงานอุตสาหกรรมมากมาย แต่เนื่องจาก
โ ร ง ง า น ห ยุ ด ท า ก า ร  ท า ใ ห้ ป ริ ม าณ ก า ร ใ ช้ น ้ า ใ น
ภาคอุตสาหกรรมลดลงอย่างชัดเจน คาดการณว์่ารายไดใ้น
เดือนมีนาคมที่ผ่านมาน่าจะลดลงจากเดิมประมาณ 44% 

 

      มุมมองในอนาคต 
 

อังกฤษ เห็นโอกาสในแง่ของความร่วมมือและการกระชับ
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานด้านน ้า รัฐบาล และประชาชน 
และการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงาน (เพราะปกติ
ประชาชนมักจะคิดว่าน ้าสะอาดเป็นเรื ่องพื้นฐานและละเลย
ความส าคัญไป) อีกแง่หนึ่งคือการเรียนรู ้และการปรับตัวใน
สภาวะฉุกเฉิน ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้น าในองค์กรต้องให้ความสนใจ 

สหรัฐอเมริกา ค่อนข้างคล้ายอังกฤษ เพราะปกติหน่วยงานด้าน
น ้าไม่ค่อยมีบทบาทที่โดดเด่นนัก แต่จากเหตุการณ์นี้ที่น ้าเป็น
สิ่งจ าเป็นเพราะคนต้องใช้น ้าเพื ่อล้างมือและท าความสะอาด          
ก็ส่งผลในแง่ดีเพราะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายต่า
ประชาชน ส่วนอนาคตเรื่องที่ต้องให้ความส าคัญคือการเตรียม
แผนรับมือภาวะฉุกเฉิน  แผน IT แผนการสื่อสารกับพนักงาน
และลูกค้าการจัดหาสารเคมีต ่างๆที ่จ  าเป็นต้องใช้ในการ
ด าเนินงาน รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานอ่ืนๆ 

อิตาลี เน้นเรื ่อง IT และเทคโนโลยีมากขึ ้น นอกจากนี ้ การ
ด าเนินงาน อาจจะต้องเพิ่มมุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้ง supply 
chain แทนท่ีจะเป็นมุมมองภายในองค์กรอย่างเดียว 

อินเด ีย มองเร ื ่องความร ่วมม ือและการถ่ายทอดความรู้  
(knowledge sharing) แล้วก็เหมือนกับที่อื่นๆ คือเหตุการณ์นี้
ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และความส าคัญของวงการประปา 

จีน คาดว่าหน่วยงานน่าจะมีความสัมพันธ์ที ่ใกล้ชิดกับภาค
ประชาชนมากขึ้น และมองการเตรียมแผนเพื่อรับมือเหตุการณ์
ฉุกเฉินในอนาคต 
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