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บทน ำ 
 
 
 

การประปานครหลวง ตระหนักถึงความส้าคัญของการลดน ้าประปาที่สูญเสียไป โดยไม่
ก่อให้เกิดรายได้หรือประโยชน์ใด ๆ เพราะน ้าสูญเสียส่วนใหญ่นั นเกิดจากการรั่วไหลในระบบท่อจาก
จุดที่มีการแตก–รั่วใต้ดิน ซึ่งน ้าสูญเสียนั นอาจไหลหรือไม่ไหลขึ นสู่ผิวดินก็ได้ เกิดจากปัจจัยและ
สาเหตุหลายประการที่ ท้าให้ไม่สามารถส้ารวจหาท่อรั่วได้ทุกจุดในเวลาอันรวดเร็ว จึงเป็นเหตุให้จุด
ที่น ้ารั่วไหลนั นอาจเกิดขึ นมานานแล้ว การประปานครหลวง ได้มีการด้าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและ
สนับสนุนการลดน ้าสูญเสียมาโดยตลอด เช่น การส้ารวจหาท่อรั่ว – ซ่อมท่อ การปรับปรุงมาตร และ
การปรับปรุงท่อเพื่อให้น ้าสูญเสียลดลงได้อย่างยั่งยืนต่อไป ดังนั นการลดน ้าสูญเสียภายในพื นที่ของ
สาขาให้มีปริมาณน้อยที่สุดจึงเป็นภารกิจหลักของการประปาหลวงทุกสาขา การส้ารวจหาท่อรั่วนั น
ต้องอาศัยความตั งใจ และประสบการณ์ในการฝึกฝน แต่ก็เป็นทักษะที่สามารถถ่ายทอดความรู้กันได้ 
 
 
 

ส้านักงานประปาสาขานนทบุรี 
 
 
 

1. เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการลดน ้าสูญเสีย และลดค่าใช้จ่ายในส่วนการจ้างเจ้าหน้าที่
ส้ารวจหาจุดท่อแตก – รั่ว 

2. เพื่อลดระยะเวลาในการหาจุดแตก – รั่วของน ้าประปาได้เร็วขึ น 
3. เพื่อให้พนักงาน ตัวแทนอ่านมาตรได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันสังเกตท่อแตก -รั่วที่

สามารถพบเห็นได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ ์
4. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 

  

1.1 หลักกำรและเหตุผล 

1.2 หน่วยงำนผู้รบัผิดชอบ 

1.3 วัตถุประสงค ์
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องค์ความรู ้ กระบวนการที ่ได้ สามารถน้ามาเป็นฐานข้อมูลความรู ้ในระบบ  โดยที่ 
พนักงาน กปน. สามารถมีส่วนร่วมในการช่วยกันสังเกตท่อแตก-รั่วที่สามารถพบเห็นได้โดยไม่
ต้องใช้อุปกรณ ์

 
 
 
 พนักงาน กปน. 
 

 
 
 

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลดน ้าสูญเสีย 
2. สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ สามารถสังเกตการ

พบเห็นท่อแตก-รั่ว 
3. สร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อผู้ใช้น ้า 

 
 

1.4 เป้ำหมำย 

1.5 กลุ่มเป้ำหมำย  

1.6 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 



 

 

 

 

One Point Lesson: OPL 
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One Point Lesson: OPL 
 

 
 

ชื่อเรื่อง เทคนิค “การสังเกตท่อแตก-รั่วด้วยตาเปล่า”  
ล าดับ  

วันที่เขียน 09/04/2560 

หน่วยงาน สปน.กรร.สสน. 
ผู้เขียน ผู้ตรวจสอบ ผู้อนุมัต ิ

ปกรณ์ อมรรุจิ   
26/04/2559 __ / __ / __ __ / __ / __ 

 

วัตถุประสงค ์

 

 เพื่อลดปริมาณน้ าสูญเสียจากการสังเกตในเบื้องต้นโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือในการส ารวจหาจุดแตก – รัว่ ของ
น้ าประปา 

 
เนื้อหา  
 

 การสังเกตท่อแตก - รั่วด้วยตาเปล่าสามารถดูและระบุได้ว่าจุดที่พบเห็นนั้นมีท่อแตก – รั่ว ตาดูเป็นประสาท
สัมผัสหลักที่จะใช้ประสาทสัมผัสต่อๆ ไป โดยวิธีดังต่อไปนี้ 

1. หากพบน้ านองที่ผิวจราจร หรือทางเดินเท้า และเมื่อสังเกตบริเวณโดยรอบแล้วแห้งสนทิต่างจากจุดที่น้ านอง 
ซึ่งหากน้ าดังกล่าวเป็นน้ าประปามักจะใสและไม่นิ่ง แสดงว่าบริเวณนี้อาจมีท่อประปารั่ว 

2. หากพบเห็นบริเวณที่มีความชืน้แฉะ หรือมีตะไคร่เป็นเวลานาน ประกอบกับไม่มีการใชน้้ าหรือฝนตกบริเวณ
น้ัน อาจสันนิฐานได้ว่ามีท่อแตกรั่วใตพ้ืน้ดินได้ 

3. หากมีน้ ารั่วบริเวณมาตรวัดน้ าจะสังเกตได้จากการมีน้ าซึมออกมารอบๆขาตั้งมาตรให้เห็นอย่างชัดเจน 
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One Point Lesson: OPL 
 

 
 

ชื่อเรื่อง เทคนิค “การสังเกตท่อแตก-รั่วด้วยการใช้หู”  
ล าดับ  

วันที่เขียน 09/04/2560 

หน่วยงาน สปน.กรร.สสน. 
ผู้เขียน ผู้ตรวจสอบ ผู้อนุมัต ิ

ปกรณ์ อมรรุจิ   
26/04/2559 __ / __ / __ __ / __ / __ 

 

วัตถุประสงค ์

 

 เพื่อลดปริมาณน้ าสูญเสียจากการสังเกตในเบื้องต้นโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือในการส ารวจหาจุดแตก – รัว่ ของ
น้ าประปา 

 
เนื้อหา  

การสังเกตท่อแตก – รั่วด้วยตาดูแล้วหากยังไม่แน่ใจเราสามารถใช้ประสาทสัมผัสอีกหนึ่งอย่างคือด้วยการใช้หฟูัง
เสียงของจุดแตก-รั่ว สามารถระบุได้ว่าจุดที่พบเห็นนั้นมีท่อแตก – รั่วหรือไม่ ดังต่อไปนี้ 

- หากได้ยินเสียงน้ าไหลแรงในท่อระบายน้ าให้สังเกตว่าน้ าที่ไหลนั้นมีความใสหรือไม่ ถ้าน้ าใสและมไีหลแรง
อาจเป็นเพราะท่อแตกได้ เพื่อความแน่ใจให้ตรวจสอบในช่วงที่ไม่มีการใช้น้ าด้วย (เช่นช่วงดึกของวัน) 
เพราะหากเป็นท่อแตกจะได้ยินเสียงน้ าไหลอยู่ตลอดเวลาแม้ไม่มีการใชน้้ าก็ตาม 

- หากมีท่อแตก-รั่วและมีน้ าพุ่งออกมาจะได้ยินเสียงน้ าดังอย่างชัดเจนในสภาวะนี้เชื่อมัน่ได้ว่ามีท่อแตก-รั่ว
แน่นอน ถึงแมจ้ะมีพงหญ้าหรือสิ่งกีดขวางบดบังอยู่ก็ตาม 

 

เพียงเดินผ่านก็สามารถได้

ยินเสียงน้้ารั่วได้ 
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One Point Lesson: OPL 
 

 
 

ชื่อเรื่อง เทคนิค “การสังเกตท่อแตก-รั่วด้วยการดมกลิ่น”  
ล าดับ  

วันที่เขียน 09/04/2560 

หน่วยงาน สปน.กรร.สสน. 
ผู้เขียน ผู้ตรวจสอบ ผู้อนุมัต ิ

ปกรณ์ อมรรุจิ   
26/04/2559 __ / __ / __ __ / __ / __ 

 

วัตถุประสงค ์

 

 เพื่อลดปริมาณน้ าสูญเสียจากการสังเกตในเบื้องต้นโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือในการส ารวจหาจุดแตก – รัว่ ของ
น้ าประปา 

 
เนื้อหา 

 การสังเกตท่อแตก – รั่วด้วยตาดู และหูฟัง หากยังไม่แน่ใจเราสามารถใช้ปรสาทสัมผัสที่ 3 คือการใชจ้มูกดมกลิ่น
สามารถระบุได้ว่าจุดที่พบเห็นนั้นมีท่อแตก – รั่วหรือไม่โดยวิธี ดังต่อไปนี้ 

- การดมกลิ่นนี้จะใช้ควบคู่กับการใช้ตาดู (จาก OPL : เทคนิคการสังเกตท่อรั่วด้วยตาเปล่า) หากพบน้ านอง
บริเวณทางเท้า หรือท่อรั่วในท่อระบายน้ าแล้วไม่แน่ใจว่าเป็นน้ าประปา ให้ดมกลิ่นถ้าเป็นน้ าประปาจะมี
กลิ่นของคลอรนี ที่เป็นส่วนผสมอยู ่

 

 

 

 

หากเป็นน้้าประปาจะมีกลิ่น

คลอรนี 
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One Point Lesson: OPL 
 

 
 

ชื่อเรื่อง เทคนิค “การสังเกตท่อแตก-รั่วด้วยการใช้มือสัมผัส”  
ล าดับ  

วันที่เขียน 09/04/2560 

หน่วยงาน สปน.กรร.สสน. 
ผู้เขียน ผู้ตรวจสอบ ผู้อนุมัต ิ

ปกรณ์ อมรรุจิ   
26/04/2559 __ / __ / __ __ / __ / __ 

 

วัตถุประสงค ์

 

 เพื่อลดปริมาณน้ าสูญเสียจากการสังเกตในเบื้องต้นโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือในการส ารวจหาจุดแตก – รัว่ ของ
น้ าประปา 

 
เนื้อหา  

 การสังเกตท่อแตก - รั่วด้วยการใช้มือสัมผัสสามารถระบุได้ว่าจุดที่พบเห็นนั้นมีท่อแตก – รั่วหรือไม่โดยวิธี
ดังต่อไปนี้ 

- การสังเกตโดยใช้มือสัมผัสจะใช้ร่วมกับการใช้ตาเปล่าดู หากพบว่ามีน้ าเจิ่งนองบริเวณทางเท้า หรือหน้า
บ้าน ให้ดูว่าบริเวณนั้นมีมาตรต้ังอยู่หรือไม ่ถ้ามีให้เอามือจบัที่ตัวมาตรหรือขาตั้งมาตรจะรู้สึกได้ถึง
แรงสั่นสะเทือนของแรงดันน้ าภายในท่อ หากดูที่มาตรวัดน้ าเลขในมาตรจะขึ้นตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

เมือ่สัมผัสจะรู้สึกถึง

แรงสั่นสะเทือน 



 

 

 

 

One Point Knowledge: OPK 

(Clip VDO) 

  



 

 

 

 

Knowledge Landscape 
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Explicit Knowledge Tacit Knowledge

เอกสาร ส่ือหรือแหล่งที่บรรจุ บนัทึก จัดเก็บ 

แสดงความรู้นี ้ (OPK / OPL / OPA / CLIP )
ผู้ท างานที่มีความรู้นี ้ /ผู้เชี่ยวชาญ

กระบวนการสังเกตหาจุดท่อร่ัว 1. ความรู้เกี่ยวกับระบบท่อน้ า

2. ความรู้เกี่ยวกับเทคนคิการหาท่อ

แตก-ร่ัวโดยไม่ใช้เคร่ืองมือ

Application - GIS Camera Reporter

คู่มือการส ารวจหาท่อร่ัวและซ่อมท่อประปา

OPK: เทคนคิการสังเกตท่อแตก-ร่ัวด้วยประสาท

สัมผัส

OPL: เทคนคิการสังเกตท่อแตก-ร่ัวด้วยตาเปล่า

 

นายสงกรานต์ จวงจองผล (สอม.กรด.สสน.)

นายสมชาย พรมแย้ม (ตัวแทนอ่านมาตร)

นายวุฒิกร สง่าเพชร (ตัวแทนอ่านมาตร)

นายวีรศักด์ิ ตุ้มทอง (สอม.กรด.สสน)

นายสามารถ นาคอ่อน (ตัวแทนอ่านมาตร)

นายธเนศ อัญมณีกุล (ตัวแทนอ่านมาตร)

พนกังาน กปน.

OPL: เทคนคิการสังเกตท่อแตก-ร่ัวด้วยการใช้หู

ในการฟัง

นายยุทธชัย รุจิราวรรักษ์ (หน.สซท.กรร.

สสน.)

นายธรัตน ์วอนเพียร (สปน.กรร.สสน.)OPL: เทคนคิการสังเกตท่อแตก-ร่ัวด้วยการใช้มือ

สัมผัส

นายยอดชาย เถิมหติ (สอม.กรด.สสน.)

นายประพันธ์ โผพ่วงพันธ์ (สซท.กรร.สสน.)

OPL: เทคนคิการสังเกตท่อแตก-ร่ัวด้วยการดม

กล่ิน

นายปกรณ์ อมรรุจิ (หน.สปน.กรร.สสน.)

ผู้ที่เปน็ผู้ใช้

ความรู้

องค์ความรู้  / เทคนคิ (Knowladge

 Requirement)

ผังความรู ้(Knowledge Landscape) การประปานครหลวง

กระบวนการปฏิบติังาน

(Work Processes)



 

 

 

 

K-Mapping 





 

 

 

 

One Point Article: OPA 
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One Point Article: OPA 

เรื่อง เทคนิคการจัดส่งข้อมูลท่อแตก-รั่ว ผู้เขียน : คณิติน เสถียรธีราภาพ 
องค์กรตัวอย่าง ส านักงานประปาสาขามหาสวัสดิ์ วันที่เขียน : 3 เมษายน 2560 
 

การประปานครหลวง ตระหนักถึงความส าคัญของการลดน  าประปาที่สูญเสียไป โดยไม่ก่อให้เกิด
รายได้หรือประโยชน์ใด ๆ เพราะน  าสูญเสียส่วนใหญ่นั นเกิดจากการรั่วไหลในระบบท่อจากจุดที่มีการแตก–รั่ว
ใต้ดิน ซึ่งน  าสูญเสียนั นอาจไหลหรือไม่ไหลขึ นสู่ผิวดินก็ได้  เกิดจากปัจจัยและสาเหตุหลายประการที่ ท าให้ไม่
สามารถส ารวจหาท่อรั่วได้ทุกจุดในเวลาอันรวดเร็ว จึงเป็นเหตุให้จุดที่น  ารั่วไหลนั นอาจเกิดขึ นมานานแล้ว  
การประปานครหลวง ได้มีการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการลดน  าสูญเสียมาโดยตลอด เช่น การ
ส ารวจหาท่อรั่ว – ซ่อมท่อ การปรับปรุงมาตร และการปรับปรุงท่อเพื่อให้น  าสูญเสียลดลงได้อย่างยั่งยืนต่อไป 
ดังนั นการลดน  าสูญเสียภายในพื นที่ของสาขาให้มีปริมาณน้อยที่สุดจึงเป็นภารกิจหลักของการประปานครหลวง
ทุกสาขา การส ารวจหาท่อรั่วนั นต้องอาศัยความตั งใจ และประสบการณ์ในการฝึกฝน แต่ก็เป็นทักษะที่สามารถ
ถ่ายทอดความรู้กันได้ 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการลดน  าสูญเสีย และลดค่าใช้จ่ายในส่วนการจ้างเจ้าหน้าที่ส ารวจหาจุด

ท่อแตก–รั่ว 

2. เพื่อลดระยะเวลาในการหาจุดแตก – รั่วของน  าประปาได้เร็วขึ น 

3. เพื่อให้พนักงาน ตัวแทนอ่านมาตรได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันสังเกตท่อแตก-รั่วที่สามารถพบเห็น

ได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ ์

4. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 

ค ำนิยำม 

น  าสูญเสียคือปริมาณน  าในระบบท่อประปาที่สูญหายไปโดยไม่สามารถระบุปริมาณ ช่วงเวลา และ

สถานที่ที่เกิดน  าสูญเสีย 
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เป้ำหมำย 

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลดน  าสูญเสีย 

2. เพื่อพัฒนากระบวนงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ 

3. สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนความรู ้

4. สร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อผู้ใช้น  า 

ขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำน 

1. ใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ ในการจัดตั งกลุ่มส าหรับการแจ้งท่อแตก–รั่ว ขึ นมา โดยสมาชิกในกลุ่ม

ประกอบด้วย พนักงาน ตัวแทนส่วนอ่านมาตร, พนักงานส่วนซ่อมบ ารุงระบบท่อและโยธา, 

พนักงานส่วนปฏิบัติการลดน  าสูญเสีย และบริษัทผู้รับจ้างของ กปน. 

2. หากในระหว่างการปฏิบัติงาน หรือมีการพบเห็นจุดท่อแตก–รั่ว และพนักงานแน่ใจแล้วว่าเกิดท่อ

แตก - รั่วจริง จะด าเนินการถ่ายรูป ส่งพิกัด และรายละเอียดเกี่ยวกับจุดที่เกิดท่อแตก–รั่ว เข้าไป

ในกลุ่มไลน์ 

3. ส่วนซ่อมบ ารุงระบบท่อและโยธา, ส่วนปฏิบัติการลดน  าสูญเสีย และบริษัทผู้รับจ้าง จะส่ง

เจา้หน้าที่ไปด าเนินการซ่อมท่อแตก–รั่ว ณ จุดเกิดเหตุในทันที 

ปัจจัยที่ท ำให้ประสบควำมส ำเร็จ 

- ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มองเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคลในองค์กร โดยการให้

บุคคลากรในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการสังเกตและแจ้งจุดเกิดท่อแตก-รั่ว 

- พนักงานที่มีความรู้ในการสังเกตท่อแตก–รั่ว สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับพนักงานในหน่วยงาน

จนเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงหน้าที่ที่จะน าไปปฏิบัติเป็นผลส าเร็จ พร้อมทั งเป็นประโยชน์

สูงสุดต่อองค์กร 



 

 

 

 

ภาคผนวก 

  



บทสรุปผู้บริหาร 

 

จากแนวความคิดนอกกรอบของผู้บริหารระดับผู้ช่วยผู้ว่าการคนปัจจุบัน ที่มีเป้าหมาย และต้องการ
ผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ กปน. ฉบับที่ 3 และต้องการให้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องสู่ยุทธศาสตร์ฉบับต่อไป จึง
มีการผลักดันให้ พนักงาน ส านักงานประปาสาขาปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ ดังนี ้

•  ต้องการให้พนักงานมีการพัฒนาการปฏิบัติงานจากรูปแบบเดิม และเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหาร
จัดการองค์ความรู ้

• การท างานแบบเชิงรุก สร้างความพอใจ ให้กับผู้ใช้น้ า เพื่อยกระดับการให้บริการที่เป็นเลิศแก่
ประชาชน โดยการปรับปรุงกระบวนงาน 

• การบรหิารจัดการลดน้ าสูญเสีย โดยเชิงรุกที่ไม่เพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับการประปานครหลวง 

• เพื่อเป็นการรณรงค์จัดการน้ าอย่างรู้คุณค่า ให้กับพนักงาน ของการประปานครหลวง 

• การสร้างจิตส านึกให้กับพนักงานการประปานครหลวง 

จากแนวคิดข้างต้นท าให้เกิดกระบวนงาน สังเกตหาจุดท่อแตกรั่ว โดยใช้ประสาทสัมผัสที่ไม่ใช้
เครื่องมือ และให้ผู้ปฏิบัติงานอ่านมาตรวัดน้ า/สมาชิกในกลุ่มแจ้งเหตุ  ชื่อกลุ่มว่า “เล่นหู เล่นตา” ซึ่งเป็น
โครงการ ตลาดนัดความรู ้โครงการดังกล่าวท าให้ การประปานครหลวง ได้รับประโยชน์อย่างมากมาย และได้มี
การถ่ายทอดแนวความคิดนี้ ไปยัง ส านักงานประปาสาขา ทุกสาขา ได้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน และ ได้
เผยแพร่เป็นกลุ่มใหญ่สู่พนักงานการประปานครหลวง และบุคคลภายนอก ต่อไป 

 

 

 กลุ่ม “เล่นหู เล่นตา” 
ส านักงานประปา สาขานนทบุร ี

 


	Full
	1_C
	2_i
	3_1
	20_A
	4OPL
	5OPL
	6OPL
	7OPL
	20_A
	20_A
	10K - Landscape
	20_A
	12K - Mapping
	20_A
	14_OPA
	20_A

	0

