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1. ช่ือหัวขอองคความรู
หัวขอองคความรูนี้ชื่อ “What CAN you hear?”โดยคําวา CAN แปลความหมายได 2 อยาง ไดแก

1) CAN = สามารถ, 2) CAN = กระปอง ซึ่งความหมายโดยรวมคือการนําวัสดุเหลือใช คือ กระปอง เปนวัสดุ
หลักสามารถนํามาประดิษฐเปนเครื่องมือในการฟงทอรั่วอยางงายได

องคความรูดังกลาว จัดอยูในประเภท Explicit Knowledge ทางดาน Technical

2.วัตถุประสงคและประโยชนขององคความรู

๒.๑ วัตถุประสงค
1.เพ่ือสรางอุปกรณในการหาทอรั่วโดยใชของท่ีเหลือจากการใชงาน และงบประมาณไมมาก
2. เพ่ือใชในการเผยแพรองคความรู ในการประกอบอุปกรณฟงเสียงทอรั่วอยางงาย ใหกับประชาชน

ท่ัวไป หลังจากไดฝกฟงเสียงทอรั่วจากโปรแกรมเสียงเสนาะแลว
3. เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปสามารถตรวจสอบทอรั่วภายในบานดวยตนเอง ลดปญหาคาน้ําแพง และ

ลดภาระงานของ กปน.
4. เพ่ือกระตุนให ประชาชนตระหนักถึงการประหยัดทรัพยากรน้ํา เพ่ือรับมือกับปญหาภัยแลงใน

ปจจุบัน และอนาคต

๒.๒ ประโยชนท่ีไดรับ
๑. ประชาชนท่ัวไปสามารถประดิษฐ  และใชอุปกรณหาทอรั่วภายในบานเองได
๒. สงเสริมใหชางประปาชุมชนนําไปใช   เพ่ือใหระบุจุดรั่วกอน-หลังการซอม
๓. ใหกองงานซอมทอใชตรวจสอบ กอน-หลังการซอม (พกพางาย ราคาถูก)
๔. เปนแบบอยางในการ Reuse ประดิษฐอุปกรณจากของเหลือใช
๕. ใหพนักงานท่ีเก่ียวของทุกระดับมีไว ตรวจสอบจุดรั่วเบื้องตน  โดยไมตองจัดซื้อครุภัณฑท่ีมีราคาสูง
๖. สรางภาพลักษณท่ีดีขององคกร  ในการรับผิดชอบตอสังคม

3. บทคัดยอ
การจัดการองคความรูครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางอุปกรณในการหาทอรั่ว โดยประดิษฐจากของ

เหลือใช และงบประมาณไมมาก ทฤษฎีท่ีใชคือหลักการเคลื่อนท่ีของคลื่นเสียง ผานตัวกลางซึ่งเปนโลหะท่ีมี
คุณสมบัติในการนําคลื่นเสียงไดดี และใชหลักการสะทอนของเสียงในหองเสียง ซึ่งทําใหเกิดเสียงกองชวยขยาย
เสียงทอรั่วใหดังข้ึน โดยมีกลุมเปาหมายเปนประชาชนท่ัวไป ท่ีประสบปญหาทอรั่วภายในบาน และตองการ
ตรวจสอบหาตําแหนงจุดรั่วดวยตนเอง อุปกรณท่ีใชในการประดิษฐ ไดแก (๑)กระปองมีฝาปด (๒)แทงเหล็ก
เกลียวและนอต (๓)ทอหดรอยสายไฟ (๔)เทปพันสายไฟ   วิธีการประดิษฐ มี ๔ ข้ันตอน ไดแก (๑)นํากระปอง
ท่ีเหลือใชมาเจาะรูใหมีขนาดเทากับเหล็กเกลียว (๒)ประกอบเหล็กเกลียว โดยขันนอตใหยึดแนนกับรูของ
กระปองท่ีเจาะไว (๓)เจาะรูฝาพลาสติกดานบน และนําฝากลับมาครอบตามเดิม (๔)หุมเหล็กเกลียวดวยทอหด

ผลการจัดการองคความรู เชิงทฤษฎี พบวาสามารถนํามาประดิษฐอุปกรณในการฟงเสียงทอรั่วไดโดย
ใชกระปองท่ีมีฝาปดสองชั้นเสียงจะมีคุณภาพ และเม่ือนําไปใหพนักงานประปา ลูกจาง และประชาชนท่ัวไป
ลองใชฟง ปรากฎวาสามารถไดยินเสียงชัดเจนดี และสามารถจําแนกเสียงทอรั่วไดโดยงาย
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๔. เนื้อหาและสาระสําคัญของความรู
๔.1 ข้ันตอนการจัดทําผลงาน

1. ศึกษาทฤษฎีการเคลื่อนท่ีของเสียงและการสะทอนของเสียง
2. ออกแบบชิ้นงาน
3. ประกอบชิ้นงาน
4. นําอุปกรณไปทดสอบใชงานจริง
5. เก็บรวบรวมขอมูลการทดสอบเพ่ือใชปรับปรุงอุปกรณ
6. ปรับแกและพัฒนาอุปกรณหาทอรั่วตอไป

๔.2 วัสดุอุปกรณท่ีนํามาใชงาน
เปนวัสดุเหลือใช และวัสดุตามรานอุปกรณกอสราง ซึ่งใชงบประมาณการในการหาซื้อวัสดุราคาไมถึง

100 บาท
1) กระปองเหลือใช โดยเปนกระปองท่ีมีฝาปดเปนฝาพลาสติกดานบนอีกชั้นหนึ่ง

2) แทงเหล็กเกลียวและนอต
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3)ทอหดรอยสายไฟ

๔.3 การประดิษฐและพัฒนาอุปกรณ
มีข้ันตอนดังนี้
1) นํากระปองท่ีเหลือใชมาเจาะรูใหมีขนาดเทากับเหล็กเกลียว

2) ประกอบเหล็กเกลียวโดยขันนอตใหยึดแนนกับรูของกระปองท่ีเจาะไว
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3) เจาะรูฝาพลาสติกดานบน และนําฝากลับมาครอบตามเดิม

4) หุมเหล็กเกลียวดวยทอหด

โดยไดมีการทดลองพัฒนาถึงการใชกระปองในแบบตางๆ รวมท้ังขนาดและความยาวของแทงเหล็ก
เกลียวเพ่ือใหคุณภาพเสียงมีความชัดเจนและใกลเคียงกับอุปกรณสํารวจหาทอรั่วท่ีใชอยูในปจจุบัน
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๕. การไดมาซึ่งความรู
องคความรูในเรื่องนี้เกิดข้ึนจากหลักการทางวิทยาศาสตรในเรื่องของการเคลื่อนท่ีและการสะทอนของ

เสียง รวมท้ังความรูประสบการณจากการปฏิบัติงานสํารวจหาทอรั่ว ทําใหเกิดความคิดในการประดิษฐ
เครื่องมือจากวัสดุเหลือใช ใหสามารถฟงเสียงทอรั่วไดใกลเคียงกับเครื่องมือท่ีมีอยู ซึ่งมีความรูและทฤษฎีท่ี
เก่ียวของดังนี้
๕.1 คลื่นเสียง
๕.1.1 ธรรมชาติของเสียง

เสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุ วัตถุท่ีมีการสั่นแลวทําใหเกิดเสียงเรียกวา แหลงกําเนิดเสียง สําหรับ
มนุษยเสียงพูดเกิดจากการสั่นสะเทือนของสายเสียงซึ่งอยูภายในกลองเสียงบริเวณดานหนาของลําคอเรียกวา
ลูกกระเดอืก มนุษยสามารถควบคุมเสียงท่ีพูดข้ึนโดยใชฟน ลิ้น ริมฝปาก ทําใหเกิดเสียงท่ีแตกตางกัน แตเสียง
จะมีประโยชนอยางสมบูรณตองมีการไดยิน

เม่ือเสียงเกิดจากสั่นสะเทือนของวัตถุ แสดงวาวัตถุไดรับพลังงาน พลังงานนี้ก็จะถูกถายโอนผาน
อากาศมายังหูผูฟง ถาไมมีอากาศเปนตัวกลางในการถายโอนพลังงานเราจะไมไดยินเสียงเลยเราสามารถ
ทดสอบความจริงนี้ได โดยการทดลองใชกระดิ่งไฟฟาท่ีสงเสียงตลอดเวลาใสไวในครอบแกว แลวคอยๆสูบ
อากาศออก เราจะไดยินเสียงกระดิ่งไฟฟาคอยลงๆ จนในท่ีสุดจะไมไดยินเสียงกระดิ่งไฟฟาในครอบแกวอีกเลย
เม่ือภายในครอบแกวเปนสุญญากาศ

จากสถานการณขางตน สรุปไดวา การเคลื่อนท่ีของเสียง ตองอาศัยตัวกลาง ในการถายโอนพลังงาน
การสั่นไปยังท่ีตางๆจะเห็นไดวา เสียงท่ีเราไดยินนี้ เปนพลังงานรูปหนึ่งและถือวาเปนคลื่นประเภทหนึ่งดวย
และพิจารณาจากอากาศท่ีเปนตัวกลางนั้นการถายโอนพลังงานเสียง อนุภาคของตัวกลางคืออากาศจะมีการสั่น
ในลักษณะอัดขยายสลับกันไป จึงถือไดวา เสียงเปนคลื่นตามยาว

ลักษณะของคลื่นเสียง ประกอบดวย 2 สวนคือ สวนอัด และสวนขยาย
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๕.1.2 อัตราเร็วของเสียง
ชวงเวลาท่ีเสียงเคลื่อนท่ีจากแหลงกําเนิดเสียงผานอากาศมาถึงหูผูฟง ข้ึนกับระยะทางระหวางตน

กําเนิดเสียงกับผูรับฟง ถาระยะหางมาก เสียงตองใชชวงเวลานานกวาจะไดยินเสียง แตถาระยะใกล เสียงใช
ชวงเวลาสั้นกวาการเคลื่อนท่ีของเสียงผานตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่งความถ่ีจะมีคาคงท่ี โดยความเร็ว
ของคลื่นเสียงจะข้ึนอยูกับชนิดของตัวกลางและอุณหภูมิ เม่ือนักฟสิกสศึกษาอัตราเร็วของเสียงในอากาศ เขา
ไดพบวาอัตราเร็วของเสียงในอากาศมีความสัมพันธกับอุณหภูมิของอากาศโดยประมาณ ตามสมการ

การเคลือ่นท่ีของเสียงในตัวกลางหนึ่งๆ จะคงตัว เม่ืออุณหภูมิของตัวกลางคงตัว ดังในตาราง

๕.1.3 คุณสมบัติของเสียง
เสียงเปนคลื่นชนิดหนึ่งท่ีเคลื่อนท่ีโดยอาศัยตัวกลาง ดังนั้นจึงมีคุณสมบัติเหมือนคลื่น คือการสะทอน,

การหักเห, การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน
1) การสะทอนของเสียง

เนื่องจากเสียงเปนพลังงานชนิดหนึ่ง เม่ือคลื่นเสียงเคลื่อนท่ีไปกระทบสิ่งกีดขวาง จะทําใหเกิดการ
สะทอนของเสียง และปจจัยท่ีมีผลตอการสะทอนของเสียง ไดแก

ลักษณะพ้ืนผิวท่ีคลื่นเสียงไปกระทบ (ผิวเรียบและแข็ง สะทอนไดดี สวนผิวออนนุมเนื้อพรุน จะดูดซับ
เสียงไดด)ี
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กําเนิดเสียงกับผูรับฟง ถาระยะหางมาก เสียงตองใชชวงเวลานานกวาจะไดยินเสียง แตถาระยะใกล เสียงใช
ชวงเวลาสั้นกวาการเคลื่อนท่ีของเสียงผานตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่งความถ่ีจะมีคาคงท่ี โดยความเร็ว
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ไดพบวาอัตราเร็วของเสียงในอากาศมีความสัมพันธกับอุณหภูมิของอากาศโดยประมาณ ตามสมการ

การเคลือ่นท่ีของเสียงในตัวกลางหนึ่งๆ จะคงตัว เม่ืออุณหภูมิของตัวกลางคงตัว ดังในตาราง
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การหักเห, การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน
1) การสะทอนของเสียง

เนื่องจากเสียงเปนพลังงานชนิดหนึ่ง เม่ือคลื่นเสียงเคลื่อนท่ีไปกระทบสิ่งกีดขวาง จะทําใหเกิดการ
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ลักษณะพ้ืนผิวท่ีคลื่นเสียงไปกระทบ (ผิวเรียบและแข็ง สะทอนไดดี สวนผิวออนนุมเนื้อพรุน จะดูดซับ
เสียงไดด)ี
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มุมตกกระทบกับระนาบสะทอนเสียง (เสียงจะสะทอนไดดี เม่ือ มุมของเสียงสะทอนเทากับมุมของ
เสียงตกกระทบ)

มนุษยและสัตว ไดอาศัยประโยชนจากการสะทอนของเสียง หลายอยางเชน การเดินเรือ การประมง
หาความลึกของทองทะเล หาระดับของเรือดําน้ํา หาฝูงปลา โดยการสงคลื่นอัลตราโซนิกออกไป แลวรอรับฟง
คลื่นท่ีสะทอน จากเครื่องรับ การสงคลื่นชนิดนี้เรียกวา โซนาร (Sonar – Sound Navigation and
Ranging) คางคาว เปนสัตวสายตาไมดี ใชหลักการสะทอนเสียง โดยสงและรับความถ่ีสูง อุตสาหกรรมใชใน
การตรวจสอบรอยราว ทางการแพทยใชตรวจสอบเนื้อเยื่อของอวัยวะตางๆ ใชในการสลายนิ่วในไต ใชทําลาย
เชื้อโรคบางชนิดในอาหาร และน้ํา

2) การหักเหของเสียง
คลื่นเสียงเม่ือเดินทางผานตัวกลางท่ีมีความหนาแนนแตกตางกันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทาง

ความเร็วและความยาวคลื่น แตความถ่ีคลื่นยังคงท่ี กลาวคือเม่ือเสียงเคลื่อนท่ีจากตัวกลางท่ีมีความหนาแนน
นอย (อากาศ) เขาสูตัวกลางท่ีมีความหนาแนนมากกวา(น้ํา) เสียงจะหักเหออกจากเสนตั้งฉาก หลักการนี้ใช
อธิบาย การเห็นฟาแลบ แตไมไดยินเสียงฟารอง เพราะเม่ือเกิดฟาแลบ แมจะมีเสียงเกิดข้ึนแตเราไมไดยินเสียง
ท้ังนีเ้พราะอากาศใกลพ้ืนดินมีอุณหภูมิสูงกวาอากาศเบื้องบน ทําใหการเคลื่อนท่ีของเสียงเคลื่อนท่ีไดในอัตราท่ี
ตางกัน คือ เคลื่อนท่ีในอากาศท่ีมี อุณหภูมิสูงไดเร็วกวาในอากาศท่ีมีอุณหภูมิต่ํา ดังนั้น เสียงจึงเคลื่อนท่ีเบน
ข้ึนทีละนอยๆ จนขามหัวเราไป จึงทําใหไมไดยนิเสียงฟารอง

3) การแทรกสอดของเสียง
การแทรกสอดของเสียงเปนปรากฏการณท่ีเกิดจากคลื่นเสียงท่ีมาจากแหลงกําเนิดเสียงตั้งแต 2แหลง

ข้ึนไปรวมกัน จึงเกิด การแทรกสอดแบบเสริมกัน และหักลางกัน ทําใหเกิดเสียงดัง และ เสียงคอย
ในกรณีท่ีเปนเสียงเสริมกัน ตําแหนงท่ีมีการเสริมกันจะมีเสียงดัง สวนตําแหนงท่ีแทรกสอดแลวหักลาง

กันจะมีเสียงคอย แตการเกิดปรากฏการณแทรกสอดเกิดจากแหลงกําเนิดเสียงท่ีมีความถ่ีตางกัน ทําใหเกิดเสียง
ดัง เสียงคอยเปนจังหวะๆ เรียกวา บีตส (Beats) ประโยชนจากการแทรกสอดและบีตสนี้ นํามาใชเทียบเครื่อง
ดนตรี โดยมีเครื่องเทียบเสียงมาตรฐาน ใชหลักวาเม่ือความถ่ีเสียงเทากันจะไมเกิดบีตส ถายังมีบีตสอยูแสดงวา
ความถ่ีเสียงยังไมเทากัน ตองปรับจนเสียงท้ังสองมีความถ่ีเทากันจึงไมทําใหเกิดบีสต

4) การเลี้ยวเบนของเสียง
นอกจากการหักเหของเสียงท่ีเกิดข้ึน เม่ือผานตัวกลางตางชนิดกันแลวยังมีการเลี้ยวเบนได การ

เลี้ยวเบนของเสียงมักจะเกิดพรอมกับการสะทอนของเสียง เสียงท่ีเลี้ยวเบน จะไดยินคอยกวาเดิม เพราะ
พลังงานของเสียงลดลง

ในชีวิตประจําวันท่ีเราพบไดอยางเสมออยางหนึ่งคือการไดยินเสียงของผูอ่ืนไดโดยไมเห็นตัวผูพูด เชน
ผูพูดอยูคนละดานของมุมตึก ปรากฏการณดังนี้ แสดงวาเสียงสามารถเลี้ยวเบนได การอธิบายปรากฏการณนี้
สามารถจะกระทําไดโดยใชหลักการของฮอยเกนทอธิบายวา ทุกๆจุดบนหนาคลื่นสามารถทําหนาท่ีเปนตน
กําเนิดคลื่นอันใหมได ดังนั้นอนุภาคของอากาศท่ีทําหนาท่ีสงผานคลื่นเสียงตรงมุมตึกยอมเกิดการสั่น ทํา
หนาท่ีเหมือนตนกําเนิดเสียงใหม สงคลื่นเสียงไปยังผูฟงได
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๕.2 ความรูจากสื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา
ทีมงานไดความรูจากหลักการเคลื่อนท่ีของเสียงผานตัวกลางท่ีเปนของแข็งไดดี และใชหลักการ

สะทอนของเสียงในหองเสียง ทําใหเกิดเสียงกองเพ่ือชวยขยายเสียงใหดังชัดเจนข้ึน และหลายคนคงเคยไดทํา
สื่อการเรียนการสอนในสมัยเด็ก เปนโทรศัพทกระปองนม ซึ่งนําเอากระปองนม 2 ใบ เจาะรูตรงกลางและรอย
เสนเชือกใหถึงกัน และดึงกระปองนมท้ัง 2 ดานใหเสนเชือกตึง ผลัดกันพูดและฟงโดยเสียงจะเดินทางผาน
เชือกท่ีเปนของแข็ง และเกิดการสะทอนเสียงภายในกระปอง ทําใหเราไดยินเสียงท่ีพูดคุยนั้น

.
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จากหลักการดังกลาว กลุมผูจัดทําจึงเห็นวา การนําวัสดุท่ีเหลือใช และนํามาใชประโยชน ในการสราง
อุปกรณหาทอรั่ว โดยใชหลักการเคลื่อนท่ีของเสียงผานตัวกลางท่ีเปนของแข็ง ซึ่งสามารถผานไดดี และมี
อุปกรณหาทอรั่ว Acoustic Rod ท่ี กปน. ไดใชอยูในปจจุบัน เปนอุปกรณตนแบบในการสราง อุปกรณชิ้นนี้

๕.๓ คลื่นเสียงท่ีเกิดจากทอประปาแตกรั่ว
เสียงท่ีเกิดจากทอแตกรั่วนั้น เปนเสียงผสมท่ีมีความถ่ีระหวาง ๑๐๐-๒,๐๐๐ เฮิรซ ซึ่งเกิดข้ึนจาก
1) เสียงการสั่นสะเทือนท่ีเกิดจากน้ําประปาท่ีไหลในเสนทอกระทบกับผิวในของทอ ซึ่งมักมีตะกรัน

เกิดข้ึน ทอเกาจึงมักมีเสียงน้ําไหลดังกวาทอใหม
2) เสียงเสียดสีท่ีเกิดจากน้ําไหลผานรอยรั่วแตกของทอ
3) เสียงน้ําท่ีไหลออกมาจากรอยรั่วของทอ
4) เสียงท่ีเกิดจากน้ําไหลออกมาแลวไปกระทบกับกอนหิน หรือวัสดุท่ีอยูใตดินบริเวณท่ีทอรั่ว

ภาพแสดงลกัษณะของทอ่แตกรัว

แหลงที่มาของภาพ : งานวิจัยเรื่องแนวทางการพฒันาทกัษะการสํารวจหาทอ่รัว  ของบคุลากรการประปานครหลวง ของ นายวชิรวทิย  โพธิ์วจิิตร

เสียงสันสะเทือน (Vibration Noise) เกิดจากนํ ากระทบกบัตะกรัน

เสียงนํ าทีไหลออกจากรอยรัว(Water Flow Noise)

เสียงจากการกระทบ (Shock Noise)

ทศิทางการไหลของนํ า

พืนดนิหรือผิว
จราจร

ท่อ
ประปา

เสียงเสียดสีผ่านจดุรัว (Friction Noise)

จุดแตกรัว
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อุปกรณหาทอรั่ว โดยใชหลักการเคลื่อนท่ีของเสียงผานตัวกลางท่ีเปนของแข็ง ซึ่งสามารถผานไดดี และมี
อุปกรณหาทอรั่ว Acoustic Rod ท่ี กปน. ไดใชอยูในปจจุบัน เปนอุปกรณตนแบบในการสราง อุปกรณชิ้นนี้

๕.๓ คลื่นเสียงท่ีเกิดจากทอประปาแตกรั่ว
เสียงท่ีเกิดจากทอแตกรั่วนั้น เปนเสียงผสมท่ีมีความถ่ีระหวาง ๑๐๐-๒,๐๐๐ เฮิรซ ซึ่งเกิดข้ึนจาก
1) เสียงการสั่นสะเทือนท่ีเกิดจากน้ําประปาท่ีไหลในเสนทอกระทบกับผิวในของทอ ซึ่งมักมีตะกรัน

เกิดข้ึน ทอเกาจึงมักมีเสียงน้ําไหลดังกวาทอใหม
2) เสียงเสียดสีท่ีเกิดจากน้ําไหลผานรอยรั่วแตกของทอ
3) เสียงน้ําท่ีไหลออกมาจากรอยรั่วของทอ
4) เสียงท่ีเกิดจากน้ําไหลออกมาแลวไปกระทบกับกอนหิน หรือวัสดุท่ีอยูใตดินบริเวณท่ีทอรั่ว

ภาพแสดงลกัษณะของทอ่แตกรัว

แหลงที่มาของภาพ : งานวิจัยเรื่องแนวทางการพฒันาทกัษะการสํารวจหาทอ่รัว  ของบคุลากรการประปานครหลวง ของ นายวชิรวทิย  โพธิ์วจิิตร

เสียงสันสะเทือน (Vibration Noise) เกิดจากนํ ากระทบกบัตะกรัน

เสียงนํ าทีไหลออกจากรอยรัว(Water Flow Noise)

เสียงจากการกระทบ (Shock Noise)

ทศิทางการไหลของนํ า

พืนดนิหรือผิว
จราจร

ท่อ
ประปา

เสียงเสียดสีผ่านจดุรัว (Friction Noise)

จุดแตกรัว
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ถาน้ํามีแรงดันสูงแตขนาดของรอยรั่วเล็ก   ทําใหการเสียดสีท่ีรอยรั่วมาก เสียงท่ีไดยินก็จะเปนเสียง
ความถ่ีสูง แตเสียงการกระทบกับวัตถุภายนอกจะคอย และปริมาณน้ํารั่วไหลจะนอย

ถารอยรั่วใหญ เสียงเสียดสีจะนอย แตเสียงกระทบจะดัง ทําใหเกิดเสียงความถ่ีต่ํา ฯลฯ เปนตน

๕.๔ อุปกรณหาทอรั่วท่ีใชหลักการของเสียงท่ีใชอยูในปจจุบัน
๕.๔.1 เครื่องมือสํารวจหาบริเวณท่ีมีทอรั่ว
1) เครื่องดักฟงเสียงน้ํารั่ว (Aqua Phone หรือ Water Phone หรือ Acoustic Rod หรือ

Sounding Rod)
เครื่องมือนี้มีลักษณะคลายกับหูฟงโทรศัพทท่ีมีสวนปลายแหลม ดานแหลมนี้ทําดวยโลหะหรือไมหรือ

วัสดุแข็งอ่ืน ๆ ซึ่งมีความยาวแตกตางกันแลวแตวัตถุประสงคและพ้ืนท่ีท่ีจะใชงานวาจะตรวจฟงท่ีกําแพง ท่ีตัว
ทอหรือท่ีหัวแกปของประตูน้ํา ซึ่งถาบริเวณนั้นมีน้ํารั่วไหลออกจากระบบทอประปาก็จะไดยินเสียงเครื่องมือนี้มี
ท้ังแบบใชหูฟงธรรมดาและแบบมีวงจรอิเล็กทรอนิกสเปนภาคขยายเสียง

ภาพแสดงเครืองดกัฟังเสียงนํ ารัว(Aqua Phoneหรือ Sounding Rod)

แหลงที่มาของภาพ : งานวิจัยเรื่องแนวทางการพฒันาทกัษะการสํารวจหาทอ่รัว  ของบคุลากรการประปานครหลวง ของ นายวชิรวทิย  โพธิ์วจิิตร
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2)เครื่องมือวิเคราะหหาบริเวณท่ีมีทอรั่วแบบอิเล็กทรอนิกส (Leak Zone Tester, Leak Analyzer,
Aqua Log หรือ Noise Logger เปนตน)

เครื่องมือเหลานี้ใชหลักการประยุกตจากเครื่องมือในขอ 1)แตมีภาคขยายเสียง หรือปจจุบันมีชุด
วิเคราะหความดัง ลักษณะเสียง และชวงระยะเวลาท่ีเกิดเสียง และบางชนิดก็สามารถใชติดตั้งเขากับหัว
ดับเพลิงได (ซึ่งเหมาะกับทอท่ีเปนโลหะและน้ําประปามีแรงดันสูงพอสมควร)

๕.๔.2 เครื่องมือกําหนดตําแหนงรั่ว
หลังจากท่ีตรวจหาบริเวณท่ีมีทอรั่วพบแลว ก็จะใชเครื่องมือท่ีจะกลาวถึงนี้ เพ่ือชวยในการตัดสินใจ

และชี้ชัดลงไปวาจุดรั่วใตดินนั้นอยูตรงตําแหนงใด เครื่องมือเหลานี้มีหลายชนิด เชน
1) เครื่องมือกําหนดตําแหนงรั่วแบบแยกเสียง (Globe Geophone หรือ Geophone) เครื่องมือนี้

ไดพัฒนามาจากเครื่องตรวจฟงการเตนของหัวใจท่ีแพทยใช แตดานท่ีใช  ในการดักฟงเสียงจะแยกเปน 2ขาง
ซายและขวา เพ่ือใชสงผานเสียงเขาสูหูซายและหูขวาของผูสํารวจ

ในการตรวจฟงอาจดักฟงเสียงบนตัวทอหรืออุปกรณทอตาง ๆ ไดโดยตรง (เปนการหาบริเวณรั่ว) หรือ
ใชดักฟง   บนผิวจราจร-ผิวดิน (เปนการหาตําแหนงรั่ว) การฟงดวยหูท้ังสองขางทําใหสามารถแยกเสียงไดวา
ดังมาจากท่ีใด และจุดไหนพบวามีเสียงดังท่ีสุด จุดท่ีไดยินเสียงดังท่ีสุด "เหนือแนวทอ" ก็คือตําแหนงท่ีทอ
ประปารั่วใตดินนั่นเอง เครื่องมือนี้เปนเครื่องมือสํารวจหาทอรั่วท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด สามารถชวยคนหา
ตําแหนงรั่วไดแมในบริเวณท่ี น้ําประปามีแรงดันต่ํา แตผูใชจะตองหม่ันฝกฝนหาทักษะและประสบการณให
มากเปนพิเศษ

ภาพแสดงเครืองมือกําหนดตําแหน่งรัวแบบแยกเสียง (Globe Geophone)
แหลงที่มาของภาพ : งานวิจัยเรื่องแนวทางการพฒันาทกัษะการสํารวจหาทอ่รัว  ของบคุลากรการประปานครหลวง ของ นายวชิรวทิย  โพธิ์วจิิตร

2) เครื่องมือกําหนดตําแหนงรั่วแบบอิเล็กทรอนิกส(Water Leakage Detector)
เครื่องมือนี้พัฒนามาจากเครื่องมือตาม ขอ 1)แตไดเพ่ิมภาคขยายเสียงชวย ในการขยายเสียง และ

บางรุนก็มีภาคตัดความถ่ีเสียงท่ีไมตองการฟงออก ทําใหสามารถตรวจหาทอรั่วไดดีข้ึน แตผูใชงานก็จะตองมี
ความชํานาญในการแยกเสียงตาง ๆ ดวย
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2)เครื่องมือวิเคราะหหาบริเวณท่ีมีทอรั่วแบบอิเล็กทรอนิกส (Leak Zone Tester, Leak Analyzer,
Aqua Log หรือ Noise Logger เปนตน)

เครื่องมือเหลานี้ใชหลักการประยุกตจากเครื่องมือในขอ 1)แตมีภาคขยายเสียง หรือปจจุบันมีชุด
วิเคราะหความดัง ลักษณะเสียง และชวงระยะเวลาท่ีเกิดเสียง และบางชนิดก็สามารถใชติดตั้งเขากับหัว
ดับเพลิงได (ซึ่งเหมาะกับทอท่ีเปนโลหะและน้ําประปามีแรงดันสูงพอสมควร)

๕.๔.2 เครื่องมือกําหนดตําแหนงรั่ว
หลังจากท่ีตรวจหาบริเวณท่ีมีทอรั่วพบแลว ก็จะใชเครื่องมือท่ีจะกลาวถึงนี้ เพ่ือชวยในการตัดสินใจ

และชี้ชัดลงไปวาจุดรั่วใตดินนั้นอยูตรงตําแหนงใด เครื่องมือเหลานี้มีหลายชนิด เชน
1) เครื่องมือกําหนดตําแหนงรั่วแบบแยกเสียง (Globe Geophone หรือ Geophone) เครื่องมือนี้

ไดพัฒนามาจากเครื่องตรวจฟงการเตนของหัวใจท่ีแพทยใช แตดานท่ีใช  ในการดักฟงเสียงจะแยกเปน 2ขาง
ซายและขวา เพ่ือใชสงผานเสียงเขาสูหูซายและหูขวาของผูสํารวจ

ในการตรวจฟงอาจดักฟงเสียงบนตัวทอหรืออุปกรณทอตาง ๆ ไดโดยตรง (เปนการหาบริเวณรั่ว) หรือ
ใชดักฟง   บนผิวจราจร-ผิวดิน (เปนการหาตําแหนงรั่ว) การฟงดวยหูท้ังสองขางทําใหสามารถแยกเสียงไดวา
ดังมาจากท่ีใด และจุดไหนพบวามีเสียงดังท่ีสุด จุดท่ีไดยินเสียงดังท่ีสุด "เหนือแนวทอ" ก็คือตําแหนงท่ีทอ
ประปารั่วใตดินนั่นเอง เครื่องมือนี้เปนเครื่องมือสํารวจหาทอรั่วท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด สามารถชวยคนหา
ตําแหนงรั่วไดแมในบริเวณท่ี น้ําประปามีแรงดันต่ํา แตผูใชจะตองหม่ันฝกฝนหาทักษะและประสบการณให
มากเปนพิเศษ

ภาพแสดงเครืองมือกําหนดตําแหน่งรัวแบบแยกเสียง (Globe Geophone)
แหลงที่มาของภาพ : งานวิจัยเรื่องแนวทางการพฒันาทกัษะการสํารวจหาทอ่รัว  ของบคุลากรการประปานครหลวง ของ นายวชิรวทิย  โพธิ์วจิิตร

2) เครื่องมือกําหนดตําแหนงรั่วแบบอิเล็กทรอนิกส(Water Leakage Detector)
เครื่องมือนี้พัฒนามาจากเครื่องมือตาม ขอ 1)แตไดเพ่ิมภาคขยายเสียงชวย ในการขยายเสียง และ

บางรุนก็มีภาคตัดความถ่ีเสียงท่ีไมตองการฟงออก ทําใหสามารถตรวจหาทอรั่วไดดีข้ึน แตผูใชงานก็จะตองมี
ความชํานาญในการแยกเสียงตาง ๆ ดวย
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2)เครื่องมือวิเคราะหหาบริเวณท่ีมีทอรั่วแบบอิเล็กทรอนิกส (Leak Zone Tester, Leak Analyzer,
Aqua Log หรือ Noise Logger เปนตน)

เครื่องมือเหลานี้ใชหลักการประยุกตจากเครื่องมือในขอ 1)แตมีภาคขยายเสียง หรือปจจุบันมีชุด
วิเคราะหความดัง ลักษณะเสียง และชวงระยะเวลาท่ีเกิดเสียง และบางชนิดก็สามารถใชติดตั้งเขากับหัว
ดับเพลิงได (ซึ่งเหมาะกับทอท่ีเปนโลหะและน้ําประปามีแรงดันสูงพอสมควร)

๕.๔.2 เครื่องมือกําหนดตําแหนงรั่ว
หลังจากท่ีตรวจหาบริเวณท่ีมีทอรั่วพบแลว ก็จะใชเครื่องมือท่ีจะกลาวถึงนี้ เพ่ือชวยในการตัดสินใจ

และชี้ชัดลงไปวาจุดรั่วใตดินนั้นอยูตรงตําแหนงใด เครื่องมือเหลานี้มีหลายชนิด เชน
1) เครื่องมือกําหนดตําแหนงรั่วแบบแยกเสียง (Globe Geophone หรือ Geophone) เครื่องมือนี้

ไดพัฒนามาจากเครื่องตรวจฟงการเตนของหัวใจท่ีแพทยใช แตดานท่ีใช  ในการดักฟงเสียงจะแยกเปน 2ขาง
ซายและขวา เพ่ือใชสงผานเสียงเขาสูหูซายและหูขวาของผูสํารวจ

ในการตรวจฟงอาจดักฟงเสียงบนตัวทอหรืออุปกรณทอตาง ๆ ไดโดยตรง (เปนการหาบริเวณรั่ว) หรือ
ใชดักฟง   บนผิวจราจร-ผิวดิน (เปนการหาตําแหนงรั่ว) การฟงดวยหูท้ังสองขางทําใหสามารถแยกเสียงไดวา
ดังมาจากท่ีใด และจุดไหนพบวามีเสียงดังท่ีสุด จุดท่ีไดยินเสียงดังท่ีสุด "เหนือแนวทอ" ก็คือตําแหนงท่ีทอ
ประปารั่วใตดินนั่นเอง เครื่องมือนี้เปนเครื่องมือสํารวจหาทอรั่วท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด สามารถชวยคนหา
ตําแหนงรั่วไดแมในบริเวณท่ี น้ําประปามีแรงดันต่ํา แตผูใชจะตองหม่ันฝกฝนหาทักษะและประสบการณให
มากเปนพิเศษ

ภาพแสดงเครืองมือกําหนดตําแหน่งรัวแบบแยกเสียง (Globe Geophone)
แหลงที่มาของภาพ : งานวิจัยเรื่องแนวทางการพฒันาทกัษะการสํารวจหาทอ่รัว  ของบคุลากรการประปานครหลวง ของ นายวชิรวทิย  โพธิ์วจิิตร

2) เครื่องมือกําหนดตําแหนงรั่วแบบอิเล็กทรอนิกส(Water Leakage Detector)
เครื่องมือนี้พัฒนามาจากเครื่องมือตาม ขอ 1)แตไดเพ่ิมภาคขยายเสียงชวย ในการขยายเสียง และ

บางรุนก็มีภาคตัดความถ่ีเสียงท่ีไมตองการฟงออก ทําใหสามารถตรวจหาทอรั่วไดดีข้ึน แตผูใชงานก็จะตองมี
ความชํานาญในการแยกเสียงตาง ๆ ดวย
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ภาพแสดงเครืองมือกําหนดตําแหน่งรัวแบบอิเลก็ทรอนิกส์ (Water Leakage Detector)
แหลงที่มาของภาพ : งานวิจัยเรื่องแนวทางการพฒันาทกัษะการสํารวจหาทอ่รัว  ของบคุลากรการประปานครหลวง ของ นายวชิรวทิย  โพธิ์วจิิตร

3) เครื่องมือวิเคราะหหาตําแหนงรั่วแบบคอมพิวเตอร(Leak Noise Correlator)
เครื่องมือนี้ใชเครื่องไมโครโปรเซสเซอรเขามาชวยในการวิเคราะหเสียงท่ีเกิดจากน้ํา รั่วไหลในชวงทอ

ประปาท่ีสํารวจ ในการใชงานจะตองปอนขอมูลความยาวทอชนิดและขนาดทอลงไป หลักการทํางานของ
เครื่องใชวิธีเปรียบเทียบความเร็วของเสียงท่ีเกิดจากการรั่วท่ีวิ่งไปตามเนื้อทอผานไปถึงเครื่องดักฟง     ท่ีติดตั้ง
ไวท่ีชวงทอประปานั้นสองจุด และเครื่องนี้ก็สามารถตอบไดวาจุดรั่วในระยะท่ีทําการตรวจหานั้น     อยูท่ี
ตําแหนงใดของทอชวงนั้น
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ภาพแสดงเครืองมือวเิคราะห์หาตําแหน่งรัวแบบคอมพวิเตอร์(Leak Noise Correlator)
แหลงที่มาของภาพ : งานวิจัยเรื่องแนวทางการพฒันาทกัษะการสํารวจหาทอ่รัว  ของบคุลากรการประปานครหลวง ของ นายวชิรวทิย  โพธิ์วจิิตร

๖. วิธีการถายทอดองคความรูนี้
ทางกลุมนักปฏิบัติ ไดศึกษาทฤษฎีและหลักการฟงเสียงทอรั่ว และไดพัฒนาอุปกรณจากหลักการของ

อุปกรณตนแบบ Acoustic Rod และพัฒนาอุปกรณจากวัสดุเหลือใชท่ีสามารถหาไดงาย ในรูปแบบท่ีใครก็
สามารถประดิษฐอุปกรณเหลานี้ได (DIY : Do it yourselt)

ในการนําเสนอผลงาน ทางกลุมฯ จะมีการทําสนามจําลองในการฟงเสียงทอรั่ว เพ่ือสาธิตและทดสอบ
ความสามารถของอุปกรณท่ีพัฒนาข้ึนมาไดหรือสามารถนําอุปกรณไปทดสอบในลานฟงทอรั่วของ กปน. ได

กปน. นั้นไดมีนวัตกรรม “เสียงเสนาะ” (พัฒนาโดย นายวชิรวิทย โพธิ์วิจิตร) ซึ่งเปนซอฟทแวรสําหรับ
การฝกฟงเสียงน้ํารั่ว หากมีการเผยแพรใหระดับของผูใชน้ําไดมีการเรียนรู และสามารถประดิษฐเครื่องมือได
เอง ก็จะเปนประโยชนแกผูใชน้ําในการหาทอรั่วภายในบาน ลดภาระของ กปน. ในเรื่องของการลดหยอนคาน้ํา
แพง และการดําเนินงานตามนโยบายสํารวจหาทอรั่วภายในอาคาร โดยไมคิดคาใชจาย

๗. ผูเรียนรู
เนื่องจากการนําเสนอการจัดการองคความรูนี้ อาศัยหลักการความรูทางวิทยาศาสตรท่ีงาย ท่ีใครๆ ก็

สามารถเขาใจ และประดิษฐตามได กลุมเปาหมายจึงสามารถท่ีจะเรียนรูไดทุกระดับ ตั้งแต พนักงาน ลูกจาง
จนถึงระดับประชาชน โดยท่ัวไป
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แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2559
หัวขอ What can you hear ?

บุคคลนักปฏิบัติ/กลุมนักปฏิบัติ สสว.can hear สายงาน รวก.(กต))

กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน ตัวช้ีวัด
ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ

(บาท)
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

1.ศึกษาทฤษฎีการเคล่ือนที่ของเสียงและ
การสะทอนของเสียง

500

2. ออกแบบช้ินงาน -
3. ประกอบช้ินงาน 2000
4.นําอุปกรณไปทดสอบใชงานจริง 1000
5.เก็บรวบรวมขอมูลการทดสอบเพื่อใช
ปรับปรุงอุปกรณ

500

6. ปรับแกและพัฒนาอุปกรณหาทอรั่ว
ตอไป

1000

รวมเปนเงิน 5000
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ตอนท่ี 1 ขอมูลผูสงผลงาน(โปรดทําเครื่องหมายลงในท่ีตรงกับความเปนจริง)

บุคคลนักปฏิบัติ
ชื่อ-นามสกุล......................................................................ตําแหนง ...................................................................
สังกัดสวน/กอง/ฝาย ..........................................................................................................................................

ช่ือกลุมนกัปฏิบัติสสว. can hear
ประเภทกลุมนักปฏิบัติในสายงานประเภทกลุมนักปฏิบัติขามสายงาน
1.ชื่อ-นามสกุล นายสุเทพ         เอ้ือปกรณ ตําแหนง ผจ.สสว.            (หัวหนากลุม)

2.ชื่อ-นามสกุล นายพรชัย        มงคลครุธ ตําแหนง ผอ.กรร.สสว.

3.ชื่อ-นามสกุล นายณัฐวุฒิ        จอยเจริญ ตําแหนง วิศวกร ๗ (เลขานุการ)

4.ชื่อ-นามสกุล นายพีระ          ฉัตรจินตนาพร ตําแหนง หน.สปน.กรร.สสว.

5.ชื่อ-นามสกุล นางสาวสุพัตรา   เกิดลาภ ตําแหนง วศ.๔ สปน.กรร.สสว.

6.ชื่อ-นามสกุล นายเอกนรินทร   สุขเกษม ตําแหนง วศ.๓ สปน.กรร.สสว.

7.ชื่อ-นามสกุล นายจีระศักดิ์      เอ่ียมสุขใสตําแหนง ลูกจาง สปน.กรร.สสว.

)กรุณาระบุตําแหนงในทีมงานจัดการความรู เชน หัวหนากลุม เลขานุการกลุม(
ชื่อผูประสานงานนางสาวสุพัตรา   เกิดลาภ เบอรโทรศัพท089-021-6123
เบอรโทรสาร02-427-7000ตอ 1318 E-mail sssupattra@hotmail.com

2. ประเภทผลงาน (โปรดทําเครื่องหมายลงในท่ีตรงกับความเปนจริง)
การจัดการความรู

(Knowledge Management)
Explicit Knowledge

Technical Management
Tacit Knowledge

Technical Management

การพัฒนากระบวนงาน
การพัฒนากระบวนงานใหม
การพัฒนากระบวนงานตอยอด  นวัตกรรม

แบบฟอรม 1 ขอมูลผลงาน การจัดการความรู/การพัฒนากระบวนงาน/นวัตกรรม
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ทมีงาน สสว.Can hear

1. นายสุเทพ  เอ้ือปกรณ  ผจ.สสว.

2.นายพรชัย มงคลครุธ( ผอ.กรร.สสว.) 3.นายณัฐวุฒิ จอยเจริญ(วศ ๗) 4.นายพีระ ฉัตรจินตนาพร(หน.สปน.)

5.นายเอกนรินทร  สุขเกษม(วศ.๓) 6.นางสาวสุพัตรา  เกิดลาภ(วศ.๔) 7. นายจีระศักดิ์  เอ่ียมสุขใส(ลูกจาง)


