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1. ชื่อหัวขอองคความรู

หัวขอองคความรูนี้ชื่อ “What CAN you hear?”โดยคําวา CAN แปลความหมายได 2 อยาง ไดแก
1) CAN = สามารถ, 2) CAN = กระปอง ซึ่งความหมายโดยรวมคือการนําวัสดุเหลือใช คือ กระปอง เปนวัสดุ
หลักสามารถนํามาประดิษฐเปนเครื่องมือในการฟงทอรั่วอยางงายได
องคความรูด ังกลาว จัดอยูในประเภท Explicit Knowledge ทางดาน Technical

2.วัตถุประสงคและประโยชนขององคความรู
๒.๑ วัตถุประสงค
1.เพื่อสรางอุปกรณในการหาทอรั่วโดยใชของที่เหลือจากการใชงาน และงบประมาณไมมาก
2. เพื่อใชในการเผยแพรองคความรู ในการประกอบอุปกรณฟงเสียงทอรั่วอยางงาย ให กับประชาชน
ทั่วไป หลังจากไดฝกฟงเสียงทอรั่วจากโปรแกรมเสียงเสนาะแลว
3. เพื่อใหประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบทอรั่วภายในบานดวยตนเอง ลดปญหาคาน้ําแพง และ
ลดภาระงานของ กปน.
4. เพื่อกระตุนให ประชาชนตระหนักถึงการประหยัดทรัพยากรน้ํา เพื่อรับมือกับ ปญหาภัยแลงใน
ปจจุบัน และอนาคต
๒.๒ ประโยชนที่ไดรับ
๑. ประชาชนทั่วไปสามารถประดิษฐ และใชอุปกรณหาทอรั่วภายในบานเองได
๒. สงเสริมใหชางประปาชุมชนนําไปใช เพื่อใหระบุจุดรั่วกอน-หลังการซอม
๓. ใหกองงานซอมทอใชตรวจสอบ กอน-หลังการซอม (พกพางาย ราคาถูก)
๔. เปนแบบอยางในการ Reuse ประดิษฐอุปกรณจากของเหลือใช
๕. ใหพนักงานที่เกี่ยวของทุกระดับมีไว ตรวจสอบจุดรั่วเบื้องตน โดยไมตองจัดซื้อครุภัณฑที่มีราคาสูง
๖. สรางภาพลักษณที่ดีขององคกร ในการรับผิดชอบตอสังคม

3. บทคัดยอ

การจัดการองคความรูครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อสรางอุปกรณในการหาทอรั่ว โดยประดิษฐจากของ
เหลือใช และงบประมาณไมมาก ทฤษฎีทใี่ ชคือหลักการเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง ผานตัวกลางซึ่งเปนโลหะที่มี
คุณสมบัติในการนําคลื่นเสียงไดดี และใชหลักการสะทอนของเสียงในหองเสียง ซึ่งทําใหเกิดเสียงกองชวยขยาย
เสียงทอรั่วใหดังขึ้น โดยมีกลุมเปาหมายเปนประชาชนทั่วไป ที่ประสบปญหาทอรั่วภายในบาน และตองการ
ตรวจสอบหาตําแหนงจุดรั่วดวยตนเอง อุปกรณที่ใชในการประดิษฐ ไดแก (๑)กระปองมีฝาปด (๒)แทงเหล็ก
เกลียวและนอต (๓)ทอหดรอยสายไฟ (๔)เทปพันสายไฟ วิธีการประดิษฐ มี ๔ ขั้นตอน ไดแก (๑)นํากระปอง
ที่เหลือใชมาเจาะรูใหมีขนาดเทากับเหล็กเกลียว (๒)ประกอบเหล็กเกลียว โดยขันนอตใหยึดแนนกับรูของ
กระปองที่เจาะไว (๓)เจาะรูฝาพลาสติกดานบน และนําฝากลับมาครอบตามเดิม (๔)หุมเหล็กเกลียวดวยทอหด
ผลการจัดการองคความรู เชิงทฤษฎี พบวาสามารถนํามาประดิษฐอุปกรณในการฟงเสียงทอรั่วไดโดย
ใชกระปองที่มีฝาปดสองชั้นเสียงจะมีคุณภาพ และเมื่อนําไปใหพนักงานประปา ลูกจาง และประชาชนทั่วไป
ลองใชฟง ปรากฎวาสามารถไดยินเสียงชัดเจนดี และสามารถจําแนกเสียงทอรั่วไดโดยงาย
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๔. เนื้อหาและสาระสําคัญของความรู
๔.1 ขั้นตอนการจัดทําผลงาน
1. ศึกษาทฤษฎีการเคลื่อนที่ของเสียงและการสะทอนของเสียง
2. ออกแบบชิ้นงาน
3. ประกอบชิ้นงาน
4. นําอุปกรณไปทดสอบใชงานจริง
5. เก็บรวบรวมขอมูลการทดสอบเพื่อใชปรับปรุงอุปกรณ
6. ปรับแกและพัฒนาอุปกรณหาทอรั่วตอไป
๔.2 วัสดุอุปกรณที่นํามาใชงาน
เปนวัสดุเหลือใช และวัสดุตามรานอุปกรณกอสราง ซึ่งใชงบประมาณการในการหาซื้อวัสดุ ราคาไมถึง
100 บาท
1) กระปองเหลือใช โดยเปนกระปองที่มีฝาปดเปนฝาพลาสติกดานบนอีกชั้นหนึ่ง

2) แทงเหล็กเกลียวและนอต
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3)ทอหดรอยสายไฟ

๔.3 การประดิษฐและพัฒนาอุปกรณ
มีขั้นตอนดังนี้
1) นํากระปองที่เหลือใชมาเจาะรูใหมีขนาดเทากับเหล็กเกลียว

2) ประกอบเหล็กเกลียวโดยขันนอตใหยึดแนนกับรูของกระปองที่เจาะไว
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3) เจาะรูฝาพลาสติกดานบน และนําฝากลับมาครอบตามเดิม

4) หุมเหล็กเกลียวดวยทอหด

โดยไดมีการทดลองพัฒนาถึงการใชกระปองในแบบตางๆ รวมทั้งขนาดและความยาวของแทงเหล็ก
เกลียวเพื่อใหคุณภาพเสียงมีความชัดเจนและใกลเคียงกับอุปกรณสํารวจหาทอรั่วที่ใชอยูในปจจุบัน
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๕. การไดมาซึ่งความรู
องคความรูในเรื่องนี้เกิดขึ้นจากหลักการทางวิทยาศาสตรในเรื่องของการเคลื่อนที่และการสะทอนของ
เสี ย ง รวมทั้ งความรู ป ระสบการณ จ ากการปฏิ บั ติ งานสํ ารวจหาท อรั่ ว ทํ าให เ กิ ด ความคิ ด ในการประดิ ษ ฐ
เครื่องมือจากวัสดุเหลือใช ใหสามารถฟงเสียงทอรั่วไดใกลเคียงกับเครื่องมือที่มีอยู ซึ่งมีความรูและทฤษฎีที่
เกี่ยวของดังนี้
๕.1 คลื่นเสียง
๕.1.1 ธรรมชาติของเสียง
เสียงเกิดจากการสั่นของวัตถุ วัตถุที่มีการสั่นแลวทําใหเกิดเสียงเรียกวา แหลงกําเนิดเสียง สําหรับ
มนุษยเสียงพูดเกิดจากการสั่นสะเทือนของสายเสียงซึ่งอยู ภายในกลองเสียงบริเวณดานหนาของลําคอเรียกวา
ลูกกระเดือก มนุษยสามารถควบคุมเสียงที่พูดขึ้นโดยใชฟน ลิ้น ริมฝปาก ทําใหเกิดเสียงที่แตกตางกัน แตเสียง
จะมีประโยชนอยางสมบูรณตองมีการไดยิน
เมื่อเสี ยงเกิ ดจากสั่น สะเทื อนของวั ตถุ แสดงว าวั ตถุ ได รับ พลั งงาน พลั งงานนี้ก็จะถูกถายโอนผาน
อากาศมายังหูผูฟง ถ าไม มีอากาศเปน ตัวกลางในการถายโอนพลังงานเราจะไมได ยินเสียงเลยเราสามารถ
ทดสอบความจริงนี้ได โดยการทดลองใชกระดิ่งไฟฟาที่สงเสียงตลอดเวลาใสไวในครอบแกว แลวคอยๆสูบ
อากาศออก เราจะไดยินเสียงกระดิ่งไฟฟาคอยลงๆ จนในที่สุดจะไมไดยินเสียงกระดิ่งไฟฟาในครอบแกวอีกเลย
เมื่อภายในครอบแกวเปนสุญญากาศ
จากสถานการณขางตน สรุปไดวา การเคลื่อนที่ของเสียง ตองอาศัยตัวกลาง ในการถายโอนพลังงาน
การสั่นไปยังที่ตางๆจะเห็นไดวา เสียงที่เราไดยินนี้ เปนพลังงานรูปหนึ่งและถื อวาเปนคลื่นประเภทหนึ่งดวย
และพิจารณาจากอากาศที่เปนตัวกลางนั้นการถายโอนพลังงานเสียง อนุภาคของตัวกลางคืออากาศจะมีการสั่น
ในลักษณะอัดขยายสลับกันไป จึงถือไดวา เสียงเปนคลื่นตามยาว
ลักษณะของคลื่นเสียง ประกอบดวย 2 สวนคือ สวนอัด และสวนขยาย
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๕.1.2 อัตราเร็วของเสียง
ชวงเวลาที่เสียงเคลื่อนที่จากแหลงกําเนิดเสียงผานอากาศมาถึงหูผูฟง ขึ้นกับระยะทางระหวางตน
กําเนิดเสียงกับผูรับฟง ถาระยะหางมาก เสียงตองใชชวงเวลานานกวาจะไดยินเสียง แตถาระยะใกล เสียงใช
ชวงเวลาสั้นกวาการเคลื่อนที่ของเสียงผานตัว กลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่งความถี่จะมีคาคงที่ โดยความเร็ว
ของคลื่นเสียงจะขึ้นอยูกับชนิดของตัวกลางและอุณหภูมิ เมื่อนักฟสิกสศึกษาอัตราเร็วของเสียงในอากาศ เขา
ไดพบวาอัตราเร็วของเสียงในอากาศมีความสัมพันธกับอุณหภูมิของอากาศโดยประมาณ ตามสมการ

การเคลือ่ นที่ของเสียงในตัวกลางหนึ่งๆ จะคงตัว เมื่ออุณหภูมิของตัวกลางคงตัว ดังในตาราง

๕.1.3 คุณสมบัติของเสียง
เสียงเปนคลื่นชนิดหนึ่งที่เคลื่อนที่โดยอาศัยตัวกลาง ดังนั้นจึงมีคุณสมบัติเหมือนคลื่น คือการสะทอน,
การหักเห, การแทรกสอด และการเลี้ยวเบน
1) การสะทอนของเสียง
เนื่องจากเสียงเปนพลังงานชนิดหนึ่ง เมื่อคลื่นเสียงเคลื่อนที่ไปกระทบสิ่งกีดขวาง จะทําใหเกิดการ
สะทอนของเสียง และปจจัยที่มีผลตอการสะทอนของเสียง ไดแก
ลักษณะพื้นผิวที่คลื่นเสียงไปกระทบ (ผิวเรียบและแข็ง สะทอนไดดี สวนผิวออนนุมเนื้อพรุน จะดูดซับ
เสียงไดด)ี
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มุมตกกระทบกับระนาบสะทอนเสียง (เสียงจะสะทอนไดดี เมื่อ มุมของเสียงสะทอนเทากับมุมของ
เสียงตกกระทบ)
มนุษยและสัตว ไดอาศัยประโยชนจากการสะทอนของเสียง หลายอยางเชน การเดินเรือ การประมง
หาความลึกของทองทะเล หาระดับของเรือดําน้ํา หาฝูงปลา โดยการสงคลื่นอัลตราโซนิกออกไป แลวรอรับฟง
คลื่นที่สะทอน จากเครื่องรับ การสงคลื่นชนิดนี้เรียกวา โซนาร (Sonar – Sound Navigation and
Ranging) คางคาว เปนสัตวสายตาไมดี ใชหลักการสะทอนเสียง โดยสงและรับความถี่สูง อุตสาหกรรมใชใน
การตรวจสอบรอยราว ทางการแพทยใชตรวจสอบเนื้อเยื่อของอวัยวะตางๆ ใชในการสลายนิ่วในไต ใชทําลาย
เชื้อโรคบางชนิดในอาหาร และน้ํา
2) การหักเหของเสียง
คลื่ น เสี ย งเมื่ อเดิ นทางผ านตั ว กลางที่มีความหนาแน น แตกตางกั นจะเกิ ด การเปลี่ ยนแปลงทิศทาง
ความเร็วและความยาวคลื่น แตความถี่คลื่นยังคงที่ กลาวคือเมื่อ เสียงเคลื่อนที่จากตัวกลางที่มีความหนาแนน
นอย (อากาศ) เขาสูตัวกลางที่มีความหนาแนนมากกวา(น้ํา) เสียงจะหักเหออกจากเสนตั้งฉาก หลักการนี้ใช
อธิบาย การเห็นฟาแลบ แตไมไดยินเสียงฟารอง เพราะเมื่อเกิดฟาแลบ แมจะมีเสียงเกิดขึ้นแตเราไมไดยินเสียง
ทั้งนีเ้ พราะอากาศใกลพื้นดินมีอุณหภูมิสูงกวาอากาศเบื้องบน ทําใหการเคลื่อนที่ของเสียงเคลื่อนที่ไดในอัตราที่
ตางกัน คือ เคลื่อนที่ในอากาศที่มี อุณหภูมิสูงไดเร็วกวาในอากาศที่มีอุณหภูมิต่ํา ดังนั้น เสียงจึงเคลื่อนที่เบน
ขึ้นทีละนอยๆ จนขามหัวเราไป จึงทําใหไมไดยนิ เสียงฟารอง
3) การแทรกสอดของเสียง
การแทรกสอดของเสียงเปนปรากฏการณที่เกิดจากคลื่นเสียงที่มาจากแหลงกําเนิดเสียงตั้งแต 2แหลง
ขึ้นไปรวมกัน จึงเกิด การแทรกสอดแบบเสริมกัน และหักลางกัน ทําใหเกิดเสียงดัง และ เสียงคอย
ในกรณีที่เปนเสียงเสริมกัน ตําแหนงที่มีการเสริมกันจะมีเสียงดัง สวนตําแหนงที่แทรกสอดแลวหักลาง
กันจะมีเสียงคอย แตการเกิดปรากฏการณแทรกสอดเกิดจากแหลงกําเนิดเสียงที่มีความถี่ตางกัน ทําใหเกิดเสียง
ดัง เสียงคอยเปนจังหวะๆ เรียกวา บีตส (Beats) ประโยชนจากการแทรกสอดและบีตสนี้ นํามาใชเทียบเครื่อง
ดนตรี โดยมีเครื่องเทียบเสียงมาตรฐาน ใชหลักวาเมื่อความถี่เสียงเทากันจะไมเกิดบีตส ถายังมีบีตสอยูแสดงวา
ความถี่เสียงยังไมเทากัน ตองปรับจนเสียงทั้งสองมีความถี่เทากันจึงไมทําใหเกิดบีสต
4) การเลี้ยวเบนของเสียง
นอกจากการหั กเหของเสี ย งที่เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อผ านตั ว กลางต างชนิ ด กั น แล ว ยั งมีการเลี้ย วเบนได การ
เลี้ยวเบนของเสี ยงมักจะเกิดพรอมกับการสะทอนของเสีย ง เสียงที่เลี้ยวเบน จะไดยินคอยกวาเดิม เพราะ
พลังงานของเสียงลดลง
ในชีวิตประจําวันที่เราพบไดอยางเสมออยางหนึ่งคือการไดยินเสียงของผูอื่นไดโดยไมเห็นตัวผูพูด เชน
ผูพูดอยูคนละดานของมุมตึก ปรากฏการณดังนี้ แสดงวาเสียงสามารถเลี้ยวเบนได การอธิบายปรากฏการณนี้
สามารถจะกระทําไดโดยใชหลักการของฮอยเกนทอธิบายวา ทุกๆจุดบนหนาคลื่นสามารถทําหนาที่เปนตน
กําเนิดคลื่นอันใหมได ดังนั้นอนุภาคของอากาศที่ทําหนาที่สงผานคลื่นเสียงตรงมุมตึกยอมเกิดการสั่น ทํา
หนาที่เหมือนตนกําเนิดเสียงใหม สงคลื่นเสียงไปยังผูฟงได
8

๕.2 ความรูจากสื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา
ทีมงานได ความรู จ ากหลั กการเคลื่ อนที่ ของเสี ย งผ านตั วกลางที่เ ป น ของแข็ งได ดี และใช ห ลั กการ
สะทอนของเสียงในหองเสียง ทําใหเกิดเสียงกองเพื่อชวยขยายเสียงใหดังชัดเจนขึ้น และหลายคนคงเคยไดทํา
สื่อการเรียนการสอนในสมัยเด็ก เปนโทรศัพทกระปองนม ซึ่งนําเอากระปองนม 2 ใบ เจาะรูตรงกลางและรอย
เสนเชือกใหถึงกัน และดึงกระปองนมทั้ง 2 ดานใหเสนเชือกตึง ผลัดกันพูดและฟงโดยเสียงจะเดินทางผาน
เชือกที่เปนของแข็ง และเกิดการสะทอนเสียงภายในกระปอง ทําใหเราไดยินเสียงที่พูดคุยนั้น

.
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จากหลักการดังกลาว กลุมผูจัดทําจึงเห็นวา การนําวัสดุที่เหลือใช และนํามาใชประโยชน ในการสราง
อุปกรณหาทอรั่ ว โดยใชหลั กการเคลื่อนที่ของเสียงผ านตัวกลางที่เ ปนของแข็ง ซึ่งสามารถผ านไดดี และมี
อุปกรณหาทอรั่ว Acoustic Rod ที่ กปน. ไดใชอยูในปจจุบัน เปนอุปกรณตนแบบในการสราง อุปกรณชิ้นนี้
๕.๓ คลื่นเสียงที่เกิดจากทอประปาแตกรั่ว
เสียงที่เกิดจากทอแตกรั่วนั้น เปนเสียงผสมที่มีความถี่ระหวาง ๑๐๐-๒,๐๐๐ เฮิรซ ซึ่งเกิดขึ้นจาก
1) เสียงการสั่นสะเทือนที่เกิดจากน้ําประปาที่ไหลในเสนทอกระทบกับผิวในของทอ ซึ่งมักมีตะกรัน
เกิดขึ้น ทอเกาจึงมักมีเสียงน้ําไหลดังกวาทอใหม
2) เสียงเสียดสีที่เกิดจากน้ําไหลผานรอยรั่วแตกของทอ
3) เสียงน้ําที่ไหลออกมาจากรอยรั่วของทอ
4) เสียงที่เกิดจากน้ําไหลออกมาแลวไปกระทบกับกอนหิน หรือวัสดุทอี่ ยูใตดินบริเวณที่ทอรั่ว

พื นดินหรื อผิว
จราจร
ทิศทางการไหลของนํ า

เสียงสันสะเทือน (Vibration Noise) เกิดจากนํ ากระทบกับตะกรัน
จุดแตกรั ว

ท่ อ
ประปา

เสียงเสียดสีผ่านจุดรัว (Friction Noise)
เสียงนํ าทีไหลออกจากรอยรัว (Water Flow Noise)

เสียงจากการกระทบ (Shock Noise)
ภาพแสดงลักษณะของท่อแตกรัว
แหลงที่มาของภาพ : งานวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาทักษะการสํารวจหาท่อรั ว ของบุคลากรการประปานครหลวง ของ นายวชิรวิทย โพธิ์วจิ ิตร
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ถาน้ํามีแรงดันสูงแตขนาดของรอยรั่วเล็ก ทําใหการเสียดสีที่รอยรั่วมาก เสียงที่ไดยินก็จะเปนเสียง
ความถี่สูง แตเสียงการกระทบกับวัตถุภายนอกจะคอย และปริมาณน้ํารั่วไหลจะนอย
ถารอยรั่วใหญ เสียงเสียดสีจะนอย แตเสียงกระทบจะดัง ทําใหเกิดเสียงความถี่ต่ํา ฯลฯ เปนตน
๕.๔ อุปกรณหาทอรั่วที่ใชหลักการของเสียงที่ใชอยูในปจจุบัน
๕.๔.1 เครื่องมือสํารวจหาบริเวณที่มีทอรั่ว
1) เครื่องดักฟงเสียงน้ํารั่ว (Aqua Phone หรือ Water Phone หรือ Acoustic Rod หรือ
Sounding Rod)
เครื่องมือนี้มีลักษณะคลายกับหูฟงโทรศัพทที่มีสวนปลายแหลม ดานแหลมนี้ทําดวยโลหะหรือไมหรือ
วัสดุแข็งอื่น ๆ ซึ่งมีความยาวแตกตางกันแลวแตวัตถุประสงคและพื้นที่ที่จะใชงานวาจะตรวจฟงที่กําแพง ที่ตัว
ทอหรือที่หัวแกปของประตูน้ํา ซึ่งถาบริเวณนั้นมีน้ํารั่วไหลออกจากระบบทอประปาก็จะไดยินเสียงเครื่องมือนี้มี
ทั้งแบบใชหูฟงธรรมดาและแบบมีวงจรอิเล็กทรอนิกสเปนภาคขยายเสียง

ภาพแสดงเครื องดักฟั งเสียงนํ ารัว (Aqua Phoneหรื อ Sounding Rod)
แหลงที่มาของภาพ : งานวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาทักษะการสํารวจหาท่อรั ว ของบุคลากรการประปานครหลวง ของ นายวชิรวิทย โพธิ์วจิ ิตร
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2)เครื่องมือวิเคราะหหาบริเวณที่มีทอรั่วแบบอิเล็กทรอนิกส (Leak Zone Tester, Leak Analyzer,
Aqua Log หรือ Noise Logger เปนตน)
เครื่องมือเหลานี้ใชหลักการประยุกตจากเครื่องมือในขอ 1)แตมีภาคขยายเสียง หรือปจจุบันมีชุ ด
วิเคราะห ความดั ง ลักษณะเสียง และชว งระยะเวลาที่เ กิด เสีย ง และบางชนิด ก็ส ามารถใชติด ตั้งเข ากั บหั ว
ดับเพลิงได (ซึ่งเหมาะกับทอที่เปนโลหะและน้ําประปามีแรงดันสูงพอสมควร)
๕.๔.2 เครื่องมือกําหนดตําแหนงรั่ว
หลังจากที่ตรวจหาบริเวณที่มีทอรั่วพบแลว ก็จะใชเครื่องมือที่จะกลาวถึงนี้ เพื่อชวยในการตัดสินใจ
และชี้ชัดลงไปวาจุดรั่วใตดินนั้นอยูตรงตําแหนงใด เครื่องมือเหลานี้มีหลายชนิด เชน
1) เครื่องมือกําหนดตําแหนงรั่วแบบแยกเสียง (Globe Geophone หรือ Geophone) เครื่องมือนี้
ไดพัฒนามาจากเครื่องตรวจฟงการเตนของหัวใจที่แพทยใช แตดานที่ใช ในการดักฟงเสียงจะแยกเปน 2ขาง
ซายและขวา เพื่อใชสงผานเสียงเขาสูหูซายและหูขวาของผูสํารวจ
ในการตรวจฟงอาจดักฟงเสียงบนตัวทอหรืออุปกรณทอตาง ๆ ไดโดยตรง (เปนการหาบริเวณรั่ว) หรือ
ใชดักฟง บนผิวจราจร-ผิวดิน (เปนการหาตําแหนงรั่ว) การฟงดวยหูทั้งสองขางทําใหสามารถแยกเสียงไดวา
ดังมาจากที่ใด และจุดไหนพบวามีเสียงดังที่สุด จุดที่ไดยินเสียงดังที่สุด "เหนือแนวทอ" ก็คือตําแหนงที่ทอ
ประปารั่วใตดินนั่นเอง เครื่องมือนี้เปนเครื่องมือสํารวจหาทอรั่วที่ มีประสิทธิภาพดีที่สุด สามารถชวยคนหา
ตําแหนงรั่วไดแมในบริเวณที่ น้ําประปามีแรงดันต่ํา แตผูใชจะตองหมั่นฝกฝนหาทักษะและประสบการณให
มากเปนพิเศษ

ภาพแสดงเครื องมือกําหนดตําแหน่งรัวแบบแยกเสียง (Globe Geophone)
แหลงที่มาของภาพ : งานวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาทักษะการสํารวจหาท่อรัว ของบุคลากรการประปานครหลวง ของ นายวชิรวิทย โพธิ์วจิ ิตร

2) เครื่องมือกําหนดตําแหนงรั่วแบบอิเล็กทรอนิกส(Water Leakage Detector)
เครื่องมือนี้พัฒนามาจากเครื่องมือตาม ขอ 1)แตไดเพิ่มภาคขยายเสียงชวย ในการขยายเสียง และ
บางรุนก็มีภาคตัดความถี่เสียงที่ไมตองการฟงออก ทําใหสามารถตรวจหาทอรั่วไดดีขึ้น แตผูใชงานก็จะตองมี
ความชํานาญในการแยกเสียงตาง ๆ ดวย
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ภาพแสดงเครื องมือกําหนดตําแหน่งรัวแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Water Leakage Detector)
แหลงที่มาของภาพ : งานวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาทักษะการสํารวจหาท่อรัว ของบุคลากรการประปานครหลวง ของ นายวชิรวิทย โพธิ์วจิ ิตร

3) เครื่องมือวิเคราะหหาตําแหนงรั่วแบบคอมพิวเตอร(Leak Noise Correlator)
เครื่องมือนี้ใชเครื่องไมโครโปรเซสเซอรเขามาชวยในการวิเคราะหเสียงที่เกิดจากน้ํา รั่วไหลในชวงทอ
ประปาที่สํารวจ ในการใชงานจะตองปอนขอมูลความยาวทอชนิดและขนาดทอลงไป หลักการทํางานของ
เครื่องใชวิธีเปรียบเทียบความเร็วของเสียงที่เกิดจากการรั่วที่วิ่งไปตามเนื้อทอผานไปถึงเครื่องดักฟง ที่ติดตั้ง
ไวที่ชวงทอประปานั้นสองจุด และเครื่องนี้ก็สามารถตอบไดว าจุดรั่วในระยะที่ทําการตรวจหานั้น อยูที่
ตําแหนงใดของทอชวงนั้น
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ภาพแสดงเครื องมือวิเคราะห์หาตําแหน่งรัวแบบคอมพิวเตอร์ (Leak Noise Correlator)
แหลงที่มาของภาพ : งานวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาทักษะการสํารวจหาท่อรั ว ของบุคลากรการประปานครหลวง ของ นายวชิรวิทย โพธิ์วจิ ิตร

๖. วิธีการถายทอดองคความรูนี้
ทางกลุมนักปฏิบัติ ไดศึกษาทฤษฎีและหลักการฟงเสียงทอรั่ว และไดพัฒนาอุปกรณจากหลักการของ
อุปกรณตนแบบ Acoustic Rod และพัฒนาอุปกรณจากวัสดุเหลือใชที่สามารถหาไดงาย ในรูปแบบที่ใครก็
สามารถประดิษฐอุปกรณเหลานี้ได (DIY : Do it yourselt)
ในการนําเสนอผลงาน ทางกลุมฯ จะมีการทําสนามจําลองในการฟงเสียงทอรั่ว เพื่อสาธิตและทดสอบ
ความสามารถของอุปกรณที่พัฒนาขึ้นมาไดหรือสามารถนําอุปกรณไปทดสอบในลานฟงทอรั่วของ กปน. ได
กปน. นั้นไดมนี วัตกรรม “เสียงเสนาะ” (พัฒนาโดย นายวชิรวิทย โพธิ์วิจิตร) ซึ่งเปนซอฟทแวรสําหรับ
การฝกฟงเสียงน้ํารั่ว หากมีการเผยแพรใหระดับของผูใชน้ําไดมีการเรียนรู และสามารถประดิษฐเครื่องมือได
เอง ก็จะเปนประโยชนแกผูใชน้ําในการหาทอรั่วภายในบาน ลดภาระของ กปน. ในเรื่องของการลดหยอนคาน้ํา
แพง และการดําเนินงานตามนโยบายสํารวจหาทอรั่วภายในอาคาร โดยไมคิดคาใชจาย

๗. ผูเรียนรู
เนื่องจากการนําเสนอการจัดการองคความรูนี้ อาศัยหลักการความรูทางวิทยาศาสตรที่งาย ที่ใครๆ ก็
สามารถเขาใจ และประดิษฐตามได กลุมเปาหมายจึงสามารถที่จะเรียนรูไดทุกระดับ ตั้งแต พนักงาน ลูกจาง
จนถึงระดับประชาชน โดยทั่วไป
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แผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2559
หัวขอ What can you hear ?
บุคคลนักปฏิบัติ/กลุมนักปฏิบัติ สสว.can hear สายงาน รวก.(กต))
ระยะเวลาดําเนินการ
กิจกรรม/แนวทางการดําเนินงาน

งบประมาณ
(บาท)

ตัวชี้วัด
มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

1.ศึกษาทฤษฎีการเคลื่อนที่ของเสียงและ
การสะทอนของเสียง

มิ.ย.
500

2. ออกแบบชิ้นงาน

-

3. ประกอบชิ้นงาน

2000

4.นําอุปกรณไปทดสอบใชงานจริง

1000

5.เก็บรวบรวมขอมูลการทดสอบเพื่อใช
ปรับปรุงอุปกรณ

500

6. ปรับแกและพัฒนาอุปกรณหาทอรั่ว
ตอไป

1000

รวมเปนเงิน
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5000

แบบฟอรม 1 ขอมูลผลงาน การจัดการความรู/การพัฒนากระบวนงาน/นวัตกรรม
ตอนที่ 1 ขอมูลผูสงผลงาน(โปรดทําเครื่องหมายลงในที่ตรงกับความเปนจริง)
บุคคลนักปฏิบัติ

ชื่อ-นามสกุล......................................................................ตําแหนง ...................................................................
สังกัดสวน/กอง/ฝาย ..........................................................................................................................................
ชื่อกลุมนักปฏิบัติสสว. can hear
ประเภทกลุมนักปฏิบัติในสายงานประเภทกลุมนักปฏิบัติขามสายงาน

1.ชื่อ-นามสกุล นายสุเทพ

เอื้อปกรณ

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

เอี่ยมสุขใสตําแหนง ลูกจาง สปน.กรร.สสว.

(กรุณาระบุตําแหนงในทีมงานจัดการความรู เชน หัวหนากลุม เลขานุการกลุม)
ชื่อผูประสานงานนางสาวสุพัตรา เกิดลาภ
เบอรโทรศัพท089-021-6123
เบอรโทรสาร02-427-7000ตอ 1318 E-mail sssupattra@hotmail.com
2. ประเภทผลงาน (โปรดทําเครื่องหมายลงในที่ตรงกับความเปนจริง)
การจัดการความรู
(Knowledge Management)
การพัฒนากระบวนงาน
Explicit Knowledge
การพัฒนากระบวนงานใหม
Technical Management
การพัฒนากระบวนงานตอยอด
Tacit Knowledge
Technical Management
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 นวัตกรรม

ทีมงาน สสว.Can hear

1. นายสุเทพ เอื้อปกรณ 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 เอี่ยมสุขใส(ลูกจาง)
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