
 

 

 

 

       Webinar นี้น ำเสนอควำมรู้ทั่วไปของเสียงท่อรั่ว วิธีกำร

ที่ใช้หำจุดรั่ว ทั้งวิธีแบบ conventional และ unconventional 

รวมทั้งกรณีศึกษำกำรหำจุดรั่ว และกรณีศึกษำของ ALC & PBC 

ของหน่วยงำนด้ำนกำรประปำในประเทศจีน 

 

      บทน ำ 

แม้ว่ำที่ประเทศจีนเริ่มมีกำรส ำรวจหำท่อรั่ว ตั้งแต่

ช่วงปี ค.ศ. 1970 แต่กำรควบคุมน ้ำสูญเสียเชิงรุก 

(Active Leakage Control)  เพ ิ ่ ง เร ิ ่มในช ่วงปี  ค .ศ.  2000         

ในปัจจุบันนี ้ ‘IWA China Water Loss Task Force’ ยังได้มี

กำรโปรโมทเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจว่ำท ำไมกำรควบคุมน ้ำสูญเสีย

เชิงรุกจึงมีควำมส ำคัญต่อหน่วยงำนด้ำนกำรประปำในประเทศจีน  

Webinar นี้ น ำเสนอ 4 หัวข้อย่อย ได้แก่ 

1. ควำมรู้ทั่วไปของเสียงท่อรั่ว 

2. เทคนิคกำรหำท่อรั่วที่ใช้ในประเทศจีน 

3. กรณีศึกษำ กำรหำจุดรั่ว 

4. กรณีศึกษำ ALC & PBC  

      1.  ควำมรู้ทั่วไปของเสียงท่อร่ัว 

เสียงท่อรั่ว ประกอบด้วย 4 ส่วน 

คือ  เสียงกำรสั่นสะเทือนของทอ่ 

เสียงน ้ำไหล เสียงน ้ำที่ปะทะดิน

นอกท่อ และเสียงกำรเสียดสี  

ของน ้ำกับรูรั่ว 

ส่วนปัจจัยที่ส่งผลกับเสียงท่อรั่ว มี 3 อย่ำง คือ 1) แรงดันน ้ำ    

2) ชนิดของท่อ (ท่อเหล็กก็มีเสียงท่อรั่วที่ต่ำงจำกท่อ PVC) และ

3) ควำมลึกของท่อ (ถ้ำตื้นกว่ำก็ได้ยินเสียงรั่วง่ำยกว่ำท่อที่อยู่

ลึก) 

 

 

     2.  เทคนิคกำรหำท่อร่ัวท่ีใช้ในประเทศจีน  
     Conventional & Unconventional Techniques 
 
Conventional Techniques 

Leak noise logging method - Lift & Shift ย ังเป ็นว ิธ ีที่

ประเทศจีนใช้อยู่ รวมทั้งญี่ปุ่น อังกฤษ สิงคโปร์ และไทย เป็น

อุปกรณ์ที่ติดตั้งที่ gate valve / หัวดับเพลิง เครื่องจะเก็บข้อมูล

เสียงตำมเวลำที่ก ำหนด และต้องมีเจ้ำหน้ำที่ไปเก็บข้อมูลจำก

เครื่องอีกท ี

Leak noise logging method - Smart Mode เก ็บข ้อมูล

ผ่ำนระบบอัตโนมัติ โดยกำรใช้ NB IoT และกำรใช้ระบบ LoRA 

ท ำให้ประหยัดค่ำใช้จ่ำยมำกขึ ้นเมื ่อเทียบกับแบบแรก และ

สะดวกกว่ำเพรำะไม่ต้องไปเก็บข้อมูลจำกเครื่อง 

Valve & Hydrant listening method ใ ช ้  listening stick 

หรือ ground microphone ในกำรฟัง เพื่อหำช่วงท่อที่น่ำจะมี

กำรรั่ว 

Ground listening method เพ ื ่ อหำต  ำแหน ่ งของจ ุดรั่ ว      

โดยกำรฟังเสียงจำก ground microphone โดยระยะกำรฟัง

ระหว่ำงจุดจะอยู่ที่ประมำณ 50 ชม. – 1 ม. ขึ้นอยู่กับชนิดของ

ท่อ ขนำดของท่อ ควำมลึกของท่อ เป็นต้น 

Leak noise correlation method เป็นวิธีที่ดี ถ้ำรู้ข้อมูลของ

ท่อที่ชัดเจน (เช่น ชนิดของท่อ ขนำดท่อ เป็นต้น) และเสียงต้อง

ไปถึง sensor ทั้ง 2 จุด ไม่เช่นนั้นจะไม่ได้ผล 

Boring bar method เพื ่อก ำหนดพื้นที่ที่น่ำจะเกิดท่อรั่วให้

เล็กท่ีสุด หรือเพื่อคอนเฟริ์มว่ำจุดนั้นเป็นจุดที่รั่วจริง  

Unconventional Techniques 

เช่น Satellite (ข้อมูลดำวเทียม)

ระบบ Sahara ,  และ He Gas 

(กำรใช้ก๊ำซฮีเลียม) 

(ตัวอย่ำงภำพจำก Satellite) 

The Knowledge of Leak Noise and ALC & PBC 
Case Studies in China 

โดย Mr. Yuxi Wang, Beijing Fujitech Instrument & Equipment Co., Ltd. 

 

มีตัวอย่ำงเสยีงจริงในคลิป 



 

 

  

 
      3.  กรณีศึกษำ กำรหำจุดร่ัว                                                               
 

กำรหำท่อรั ่วในจุดที่ท่ออยู่ลึก เป็น

กรณีที่ท่ออยู่ลึกมำก (ประมำณ 8 ม.)

และไม่รู ้ต  ำแหน่งของท่อที ่แน่นอน 

ดังนั้น ในกำรหำจุดรั่ว จึงต้องเริ่มจำก

กำรหำต ำแหน่งของเส้นท่อและควำม

ลึกให้ได้ก่อน โดยกำรใช้สำยทองแดง 

และตัวน ำสัญญำน (Signal Rod) แล้วจึงหำต ำแหน่งของจุดรั่วที่

แน ่ช ัดโดยกำรใช ้  ground microphone หร ือ boring bar 

method ต่อไป 

 

Pool Leaks เป ็นกรณีที่น  ้ ำท ี ่ออก

จำกจ ุดร ั ่ ว ไม ่สำมำรถไหลไปได้

เนื ่องจำกพื้นที่บริเวณนั้นมีลักษณะ

เป็นโคลนมำกกว่ำเนื้อดิน ท ำให้เมื่อ

เวลำผ่ำนไปก็ยิ่งยำกท่ีจะได้ยินเสียงรั่ว

จำกจุดนั้น ดังนั้น จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่

จะใช ้ ว ิ ธ ี กำรแบบ conventional techniques (อย ่ ำง เ ช่น 

acoustic method หรือ ground microphone) ในกำรหำจุดรั่ว  

ในกำรแก้ปัญหำ ทีมงำนได้ปิดวำล์วน ้ำบริเวณก่อนและหลงัจุดรัว่ 

เพื่อให้น ้ำในท่อและน ้ำที่รั่วออกค่อยๆ ซึมลงดิน จำกนั้นจึงเปิด

วำล์ว แล้วใช้วิธี acoustic method ในกำรหำจุดที่รั่ว 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       4.  กรณีศึกษำ ALC และ PBC                                                        
 
ALC case study : Xiamen Water 

เนื่องจำกอัตรำกำรไหลของน ้ำผิดปกติในช่วงกลำงคืน จึงได้มีกำร

ส่งทีมงำนออกไปส ำรวจจนพบจุดท่อรั่ว ซึ่งอัตรำกำรรั่ว คือ 150 

ลบ.ม./ชม. เมื่อแก้ไขจุดรั่วแล้ว ปริมำณน ้ำสูญเสียโดยรวมลดไป

ถึง 2% 

นอกจำกนี้ Xiamen Water ยังได้มีกำรทดลองหำปริมำณน ้ำ

สูญเสียโดยจ ำลองสถำนกำรณ์ที ่แตกต่ำงกัน ทั้งประเภทท่อ 

ขนำด ต ำแหน่งของจุดรั่ว เพื่อจะได้รู้ว่ำจุดรั่วแบบไหนที ่จะมี

ปริมำณน ้ำสูญเสียเยอะกว่ำกัน  

PBC case study : Shandong  

ป ัญหำของกำรหำจ ุดร ั ่วคือ 

แรงดันน ้ำต ่ำมำก (ต ่ำกว่ำ 0.15 

MPa) ซึ่งท ำให้ใช้วิธี acoustic 

method ไ ม ่ ไ ด ้ ผ ล  แ ล้ ว

ร ะ ย ะ ห ่ ำ ง ร ะ ห ว ่ ำ ง  valve 

chamber มำกกว่ำ 2 กม. จึง

ใช ้ว ิธ ี  noise correlation ไม ่ ได ้  รวมท ั ้ ง ไม ่สำมำรถใข ้ว ิธี  

unconventional method เพรำะพื้นที่โดยรอบเป็นพื้นที่ทำง

กำรเกษตร ในที่สุด ทีมงำนกลับไปใช้วิธีพื ้นฐำน คือ classic 

listening method + ground listening method + boring 

bar method จนพบจุดรั่วในท่ีสุด เมื่อซ่อมแซมจุดรั่วแล้ว MNF 

(minimum night flow) ลดลงจำก 103 ลบ.ม./ชม. เหลือท่ี 77 

ลบ.ม./ชม. ซึ่งเท่ำกับว่ำ กำรซ่อมจุดรั่วครั้งนี้ช่วยลดปริมำณน ้ำ

สูญเสียกว่ำ 240,000 ลบ.ม./ปี คิดเป็นมูลค่ำกว่ำ 744,000 หยวน 

(ค่ำน ้ำ 3.1 หยวน/ลบ.ม.)  

 

 
 
 MWA Waterworks Institute of Thailand (M-WIT) 

สถาบันพัฒนาวิชาการประปา การประปานครหลวง 

URL Record ต้นฉบับ 

https://www.youtube.com/watch?v=vWg54CJElDo&t=3280s 

โดย Mr. Yuxi Wang, Beijing Fujitech Instrument & Equipment Co., Ltd. 
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