
 

 

 

 

       Webinar นี้น ำเสนอกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลอัตรำ

ก ำ ร ไ หลและแรงด ั นน  ้ ำ  ( Flow and Pressure Data 

Management) โดยมุ่งเน้นกำรใช้มำตรที่มีคุณภำพในกำร

บริหำรจัดกำรอัตรำกำรไหลของน ้ำ กำรแบ่ง DMA และกำร

ควบคุมแรงดันน ้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมปริมำณน ้ำ

สูญเสีย 

 

      บทน ำ 

น ้ำสูญเสีย = ปริมำณน ้ำที่ผลิตได้ - ปริมำณน ้ำที่ออกบิลหรือ

น ้ำที่สำมำรถเก็บเป็นตัวเงินได้ 

น ้ำส ูญเส ีย อำจเกิดได้ตั ้งแต่กระบวนกำรผลิต (ควำม

ผิดพลำดจำกมิเตอร์วัดน ้ำผลิต) กระบวนกำรสูบจ่ำย (ที่กัก

เก็บน ้ำมีจุดรั่ว / ท่อแตก) จนถึงกำรขำย (ควำมผิดพลำด

จำกกำรอ่ำนมำตร ควำมผิดพลำดในกำรคิดค่ำน ้ำ กำร

ลักลอบใช้น ้ำที่ผิดกฎหมำย เป็นต้น) 

น ้ำสูญเสียแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 

1. น ้ำสูญเสียเชิงกำยภำพ (Physical Loss) คือ น ้ำสูญเสีย

จำกกระบวนกำรผลิตและกำรสูบจ่ำย 

2. น ้ำสูญเสียเชิงธุรกิจ (Commercial Loss /Apparent 

Loss) คือ น ้ำสูญเสียที่เกิดจำกด้ำนควำมผิดพลำดกำรออก

บิล กำรขโมยใช้น ้ำ และกำรที่มิเตอร์วัดได้ไม่เที่ยงตรง 

 

 

 

 

 

 

กำรบริหำรจัดกำรอัตรำกำรไหลของน ้ำ                             

(Flow Management) 

Flow management ให้ควำมส ำคัญกับกำรวัดอัตรำกำร

ไหลของน ้ำ (flow) ตั้งแต่ที่จำกโรงงำนผลิตน ้ำ เพรำะถ้ำวัด 

อัตรำกำรไหลของน ้ำจำกโรงงำนผลิตไม่ได้ ก็จะค ำนวน

ปริมำณน ้ำสูญเสียไม่ได้ ซึ่งปกติก็จะวัดโดยกำรใช้มิเตอร์วัด

น ้ำผลิต (production meter) ทั้งนี้ ควรให้ควำมส ำคัญกับ

มำตรที ่ม ีคุณภำพ เพื ่อกำรวัดที ่ เท ี ่ยงตรง เช่น กำรใช้ 

electromagnetics meter และ ultrasonic flow meters  

ควำมแตกต่ำงระหว่ำง Electromagnetic Flow Meter 

กับ Ultrasonic Flow Meters 

electromagnetic flow 

meter (แบบ in-line) รำคำ

ของมำตรจะแตกต่ำงกันไป

ตำมขนำดของท่อ รวมถึงค่ำ

ติดตั้งด้วย  

ultrasonic flow meters 

(ชน ิด clamp-on) มีข ้อดี 

คือ ด้ำนรำคำ เพรำะถึงแม้

ขนำดท่อจะต่ำงกัน รำคำก็

จะไม่ต่ำงกันมำก 

ส่วนค่ำควำมแม่นย ำ (accuracy) electromagnetic flow 

meter มีค่ำควำมแม่นย ำดีกว่ำ กล่ำวคือ อยู่ระหว่ำง 0.15-

0 . 5% ส ่ ว น  ultrasonic flow meters ม ี ค ่ ำ  accuracy 

ระหว่ำง 0.5-1 %  

จุดส ำคัญคือ ไม่ว่ำจะใช้มำตรแบบใดในกำรวัดปริมำณน ้ำ

ผลิต แต่ต้องมีกำรวัด เพรำะถ้ำไม่มีกำรวัด เรำก็จะไม่รู้

ปริมำณน ้ำที่ผลิตได้ ซึ่งก็จะท ำให้ค ำนวณปริมำณน ้ำสูญเสีย

ไม่ได้ 
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ทั้งนี้ เมื ่อใช้มำตรไปนำนๆ ควำมเที่ยงตรงของมำตรก็จะ

ลดลง ท ำให้ต้องมีกำรเปลี ่ยนมำตร (Customer meter 

replacement) ซึ่งส่วนมำกหน่วยงำนด้ำนประปำจะเปลี่ยน

มำตรเมื่ออำยุมำตร 7-10 ปี แต่ก็อำจจะเร็วกว่ำนั้น ขึ้นอยู่

กับคุณภำพของตัวมำตรเองด้วย เช่น ถ้ำมำตรคุณภำพไม่

ค่อยดี 6 ปีก็ควรเปลี่ยนแล้ว หรืออำจจะขึ้นกับคุณภำพน ้ำ

ด้วย เช่น ถ้ำน ้ำมีตะกอน (sediment) มำก ก็อำจจะท ำให้

มำตรเสื่อมเร็วขึ้น แต่ก็ขึ้นอยู่กับกำรพิจำรณำควำมคุ้มค่ำ

ด้ำนค่ำใช้จ่ำยในกำรเปลี่ยนและรำยได้ที่หำยไป (จำกกำรที่

มำตรอ่ำนค่ำได้ผิดพลำด) ด้วย 

กำรตรวจสอบในแต่ละพื้นที่บรกิำร                                   

(District Metering) 

ในระบบสูบจ่ำย จำกโรงงำนผลิตไปจนถึงบ้ำนของผู้ใช้น ้ำ 

อำจเกิดจุดรั่วได้มำกมำย โดยเฉพำะน ้ำสูญเสียเชิงกำยภำพ 

(physical loss) ซึ่งอำจเกิดจำกกำรเสื่อมสภำพของท่อ หรือ

แรงดันภำยในท่อ น ้ำสูญเสียอำจเกิดจำกสำเหตุนี้ได้ตั้งแต่ 

30-50 % และยำกที่จะระบุว่ำ รั่วจำกจุดไหน จึงมีกำรแบ่ง

พื้นที่จ่ำยน ้ำออกเป็นพื้นที่ย่อย (District Metering Area: 

DMA) เพื่อให้ตรวจสอบหำจุดรั่วได้ง่ำยขึ้น 

กำรแบ่ง DMA มีผลดีดังนี้ 

1. ท ำให้สำมำรถตรวจหำจุดรั่วและซ่อมบ ำรุงได้ดีขึ้น 

2 . ช ่ ว ย ใ น ก ำ ร ว ำ ง แ ผ น ก ำ ร ฟ ื ้ น ฟ ู ส ภ ำ พ ท่ อ                       

(Pipe Rehabilitation) 

3. ช่วยในกำรวำงแผนกำรเปลี่ยนมำตรของบ้ำนผู้ใช้น ้ำ 

 

 

 

 

 

จำกประโยชน์ข้ำงต้น ก็จะน ำไปสู่ผลดีในแง่อื่นๆ กล่ำวคือ 

1. ช่วยลดน ้ำสูญเสีย 

2. เพิ่มประสิทธิภำพกำรกำรวัดของมำตรวัดน ้ำให้มีควำม

เที่ยงตรงมำกยิ่งขึ้น 

3. เพิ่มประสิทธิภำพเครือข่ำยท่อสูบจ่ำย  

4. เพิ่มรำยได้ 

   กำรควบคุมแรงดันน ้ำ (Pressure Monitoring)            

โดยปกติ จะพิจำรณำแรงดันใน 2 จุด ได้แก่ 

1. กำรตรวจสอบควำมดันในถังเก็บน ้ำใส (Reservoir Level 

Monitoring) เพื่อตรวจสอบว่ำมีจุดรั่วในถังเก็บน ้ำใสหรือไม่ 

โดยกำรใช้ sensor หรือ  ระบบ scada 

2. กำรตรวจสอบค่ำควำมดันในแต่ละ DMA โดยกำรใช้ 

ว ำล ์ วลดแรงด ัน  (pressure reducing valve)  ในกำร

ควบคุมแรงดันของแต่ละ DMA ซึ่งต้องค ำนึงถึงแรงดันที่

แตกต่ำงกัน 2 ประกำร อันแรกคือ AZP หรือ Average 

Zone Pressure คือ ค่ำเฉลี่ยแรงดันใน DMA นั้น ส่วนอีก

อันคือ critical point หรือ แรงดันต ่ำสุดใน DMA นั้น 

ที่ต้องให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดกำรแรงดัน เพรำะแรงดันมี

ควำมสัมพันธ์กับปริมำณน ำ้สูญเสีย  

 

 

 

 

 

URL Record ต้นฉบับ  
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