
 

 

 

       Webinar นี้ น ำ เสนอแนวทำงบริหำรจั ดกำรและ

กรณีศึกษำกำรจัดกำรน้ ำสูญเสียระหว่ำงกำรล็อคดำวน์ในช่วง

เกิดกำรระบำดโรคโควิด-19 จำกประเทศโปรตุเกส บรำซิล 

ฝรั่งเศส และเวลส์    

      มุมมองการจัดการน ้าสูญเสียจากประเทศโปรตุเกส 

 ผู้บรรยำย Pedro Ramalho จำก Administracao E 

Gestao De Sistemas De Salubridade ประ เทศโปรตุ เกส 

บรรยำยว่ำกำรระบำดของโรคโควิด-19 ในประเทศโปรตุเกส ท ำ

ให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในกำรให้บริกำรเนื่องจำกมีกำรล็อค

ดำวน์ เช่น 1) ต้องให้บริกำรน้ ำประปำอย่ำงต่อเนื่องแม้จะมี

พนักงำนที่ปฏิบัติงำนน้อยลง  2) จ ำนวนกำรท ำงำนหน้ำงำนลด

น้อยลงหรือถูกพักไว้ช่ัวครำว  3) ใช้โปรแกรมกำรสั่งงำนทำงไกล

ในกำรช่วยปฏิบัติงำน  4) ปริมำณน้ ำที่ใช้มีควำมเปลี่ยนแปลง 

โดยปริมำณน้ ำภำคครัวเรือนเพิ่มขึ้นในเวลำกลำงวัน Minimum 

flow/Average flow ลดลง   ส่วน Minimum flow/Service 

connection คงที่ ในขณะที่ปริมำณน้ ำภำคกำรพำณิชย์ลดลง  

5) รำยได้ค่ำน้ ำลดลง  6) รูปแบบกำรบริโภคเปลี่ยนไป 

 กำรเปลี่ ยนแปลงดังกล่ำวส่งผลกระทบต่อกำร

ด ำเนินงำนในหลำยๆ ด้ำน เช่น ใช้ระยะเวลำในกำรซ่อมท่อแตก

รั่วมำกขึ้น จ ำนวนพนักงำนที่ออกหน้ำงำนน้อยลง แรงดันใน

ระบบจ่ำยน้ ำเพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลให้เกิดกำรแตกรั่ว เป็นต้น 

 จำกปัญหำข้ำงต้น จึงเกิดวิธีกำรแก้ปัญหำเพื่อกำร

จัดกำรน้ ำสูญเสียขึ้น ดังนี้ 

 กำรท ำงำนทำงไกล (Remote work) เพื่อบริหำร

จัดกำรทำงเทคนิคและกำรควบคุมกำรด ำเนินงำน 

 ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีมำปรับใช้ในกำรแก้ ไข

ปัญหำ 

 มีกำรใช้ Smart networks ช่วยในกำรปฏิบัติงำน 

 น ำข้อมูลจำกหลำยส่วนงำนมำบูรณำกำร เพื่อ

น ำมำใช้ในกำรช่วยตัดสินใจในกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ 

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น 

o ซอฟท์แวร์ในกำรจัดกำรน้ ำสูญเสียเชิง

กำยภำพ (Real Loss) เพื่อช่วยในกำรระบุ

จ ำนวนปริมำณกำรใช้น้ ำ ซึ่งสำมำรถควำม

ผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบได้ เช่น กำรเกิด

ท่อแตก มำตรวัดน้ ำท ำงำนผิดปกติ 

o นอกจำกนี้ยั ง เป็นข้อมูลที่ ช่วยในกำร

วิเครำะห์พฤติกรรมกำรใช้น้ ำของผู้ใช้น้ ำ  

 

      มุมมองการจัดการน ้าสูญเสียจากประเทศบราซิล 

ผู้บรรยำย Milene Aguiar จำก Thornton International 

ประเทศบรำซิล ได้แบ่งปันกำรจัดกำรผลกำรด ำเนินงำนด้ำนน้ ำ

สูญเสียที่เป็นงำนสัญญำจ้ำงในช่วงกำรเกิดโรคระบำดโควิด-19 

ในประเทศบรำซิล  

เนื่องจำกโรคระบำด จึงลดก ำหนดเวลำงำนแล้วเสร็จ

ลง ปกติกำรจ้ำงงำนหนึ่งๆ ใช้ 3 ส ญญำจ้ำงด้วยกัน คือ 1) Audit 

& Project 2) Infrastructure works และ 3) Implementation 

of the Water Loss Reduction Program   

จำกเดิมในงำนหนึ่งๆ จะจ่ำยค่ำตอบแทนโดยไม่มีกำร

กำรันตีผลลัพธ์ของงำน  จึงได้ปรับเปลี่ยนเป็นจ่ำยค่ำตอบแทน

โดยสัมพันธ์กับผลกำรด ำเนินงำน  อีกทั้งยังรวมหลำยประเภท

ของงำนให้อยู่ในสัญญำเดียวกัน เพื่อให้เกิดควำมคล่องตัวในกำร

จ้ำง มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในงำน และส่งเสริมกำรแก้ไขปัญหำอย่ำง

มีประสิทธิภำพ  ซึ่งจำกกำรปรับเปลี่ยนกำรท ำงำนมำเป็นแบบ 
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มุ่ งเน้นผลกำรด ำเนินงำน ท ำให้กำรท ำงำนขององค์กรไม่

หยุดชะงักและไม่ถูกยกเลิกช่ัวครำว 

 ในส่วนของกำรเปลี่ยนแปลงในเรื่องกำรใช้น้ ำของภำค

ครัวเรือนนั้น ได้มีกำรปรับกำรควบคุมแรงดันให้เหมำะสมกับ

ปริมำณกำรใช้น้ ำในช่วงล็อคดำวน์ ท ำให้ไม่มีผลกระทบต่อเืืองน้ ำ

สูญเสีย 

 

      มุมมองการจัดการน ้าสูญเสียจากประเทศฝร่ังเศส 

 ผู้บรรยาย Philippe Mappa จาก Suez ประเทศ
ฝรั่งเศส บรรยายว่าจากการล็อคดาวน์ ส่งผลให้งานบางอย่าง
หยุกชะงัก เช่น งานด้านส ารวจหาท่อรั่ว การอ่านมาตร เนื่องจาก
ไม่ได้อยู่ในแผนส ารองทางธุรกิจ 

 สิ่งที่ได้เรียนรูจ้ากช่วงล็อคดาวน์ คอื 

1. องค์กรมีระบบการท างานที่ยืดหยุ่นปรับกับสถานการณ์ 
กล่ าวคือ แม้ ในช่วงเวลาล็อคดาวน์  ก็สามารถ
ด าเนินงานได้อย่างเป็นปกติต่อเนื่อง ไม่มีการหยุด
ให้บริการ 

2. ลดภาระงานในระบบเครือข่าย เนื่องจากแรงดันน  า
ลดลง เครื่องจักรบางอย่างท างานน้อยลง เป็นต้น โดย
สังเกตได้ว่ามีการแตกรั่ว (Visible leaks) น้อยลง 

3. สามารถลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานลง แต่ใน
ขณะเดียวกันก็มีรายได้จากการจ าหน่ายน  าลดน้อยลง 

4. มีการปรับเปลีย่นการด าเนินงาน เช่น 
i) ปรับเปลี่ยนไปใช้ระบบอัติโนมัติแทนการใช้

แรงงานคน และเซนเซอร์ต้องท างานได้ 100% 
ii) แบ่งส่วนระบบ (Sectorization) ในการท างาน

เป็นหลายๆ ส่วน เช่น ส่วนของเครือ่งวัดอัตราการ
ไหล ส่วนของแรงดัน เป็นต้น เพื่อให ้

 
 
 
 
 
ตรวจจับความผดิปกติในการท างานในส่วนต่างๆ 
ได้ดยีิ่งขึ น  

iii) ในกรณีที่ไม่สามารถท า Sectorization ได้ ให้ท า 
Pre-localization แทน และควรมีระบบควบคุม
สว่นกลาง (Central monitoring system) เพื่อ
จัดการข้อมลูจากท่ีต่างๆ และน าไปด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

iv) การวัดปรมิาณการใช้น  าในช่วงเวลากลางคืนเป็น
สิ่งส าคญัในการวิเตราะห์และเฝ้าระวังการแตกรั่ว
ของท่อ  

v) ระบบตรวจวัดสภาพน  าทางไกลอัตโนมัติ  
(Telemetering) ของผู้ ใ ช้น  ารายใหญ่เป็นสิ่ ง
ส าคัญ เช่นกัน เนื่องจากมีการใช้น  าปริมาณมาก 

 

      เคร่ืองมือและวิธีการช่วยจัดการการแตกรั่วและความ
ต้องการการใช้น ้าในประเทศเวลส์ 

 ผู้บรรยาย Gareth Paske จาก Welsh Water ได้
น าเสนอในหัวข้อ “Digital acoustics, data intelligence, 
communications and virtual appointments to help 
manage leakage and demand”   

 จากการล็อคดาวน์ ส่งผลให้งานหลายอย่างถูกระงับ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งงานที่ เกี่ยวเนื่องกับการนัดหมายลูกค้า    
อย่างไรก็ตามก็ยังคมพยายามรักษาห่วงโซ่อุปทานและพนักงาน
ที่เกี่ยวข้องกับงานท่ีจ าเป็นไว้ 

 ปริมาณน  าที่ถูกส่งเข้าในระบบมีจ านวนเพิ่มขึ นกว่าปกติ
มาก เนื่องจากความต้องการใช้น  าของประชาชนสูงในช่วง 
ล็อคดาวน ์

 สิ่งที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากการล็อคดาวน์  
มีดังนี  

 พัฒนาศักยภาพของพนักงานที่ได้รับผลกระทบจาก
การล็อคดาวน์ ในเรื่องของการส ารวจหาท่อรั่วอีกครั ง 

 ตั งแคมเปญขึ นเพื่อให้ประชาชนช่วยหาจุดท่อแตกตั่ว 
และแจ้งกลับมา 
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 จัดตั งโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
งานแก่ประชาชนแบบเสมือนจริง (Virtual) โดยใช้
เทคโนโลยีแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งช่วยให้
ประชาชนตรวจสอบและแจ้งการแตกรั่วในบ้านผ่าน
แอพพลิเคชัน  และเจ้าหน้าที่จะเข้าด าเนินการภายใน
เวลา 1 เดือน พร้อมมอบอุปกรณ์บางชนิดให้ฟรี 

 ในส่วนของการส ารวจหาท่อรั่ว มีรายละเอียดดังนี  

 พนักงานมากกว่า 30 คนท่ีได้รบัผลกระทบจากการ
ล็อคดาวน์เข้าร่วมทีมส ารวจหาท่อรั่ว 

 จัดฝึกอบรม
แบบรักษา
ระยะห่าง 
(Socially 
distanced 
training) ใน
เรื่องที่
เกี่ยวข้องกับ
อุปกรณ์เครื่องมือส าหรับหาท่อรั่ว ภายใน  1 สัปดาห ์

 บันทึก เสี ย ง  acoustic sound เป็นจ านวนเกือบ 
250,000 ไฟล์ ภายในระยะเวลา 2 เดือน 

 เดินส ารวจหาจุดแตกรั่ว เป็นระยะทางกว่า 2,000 
กิโลเมตร 

 สามารถปักหมุด “จุดสนใจ” (Point of Interest) ได้
มากกวา่ 950 จุด 

 กล่าวโดยสรุปคือ การด าเนินงานหลักขององค์กรไม่ได้
รับผลกระทบจากการล็อคดาวน์และสามารถรักษามาตรฐานใน
การด าเนินงานไว้ได้  ห่วงโซ่อุปทานและทรัพยากรภายในมีการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก  การล็อคดาวน์ท าให้มี
โอกาสในการส ารวจหาขุดแตกรั่วได้มากขึ นพร้ อมกับการ
ฝึกอบรมพนักงานด้านการส ารวจน  าสูญเสียมากขึ น   และการ
ปรับเปลี่ยนข้างต้นที่กล่าวมานั นจะยังคงมีการด าเนินการต่อไป
แม้จะผ่านช่วงล็อคดาวน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ช่วง ถาม - ตอบ 

 จะมีวิธีการใดในการช่วยลดอตัราน  าสูญเสียในประเทศ
ก าลังพัฒนา 

o ระบบบริ การจั ดการทรัพย์ สิน  (Asset 
Management) กล่าวคือ ควรลงทุนด้าน 
ท่อ มาตรวัดน  า เป็นต้น เนื่องจากเมื่อระบบ
ส่งและจ่ายน  าเสื่อมสภาพ ก็ไม่อาจช่วยลด
ปัญหาการอตกรั่วที่อาจจะเกิดขึ นได้ จึงควร
มีการเปลี่ยนเป็นท่อใหม่ที่แข็งแรงทนนทาน 
และมาตรวัดน  าควรจะมีสภาพดี เพื่อให้การ
วัดปริมาณการใช้น  าเป็นไปอย่างถูกต้อง 
และสามารถเก็บค่าน  าได้อย่างครบถ้วน 

o ในกรณีที่มีงบประมาณและทรัพยากรจ ากัด 
สิ่ งส าคัญคือการรู้ จุ ดที่ ควรต้ อ งล งมื อ
ด าเนินการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมจริงๆ  

 การเปลี่ยนท่อทั งเส้นหรือแทบทั งระบบต้องเสีย
งบประมาณเป็นจ านวนมากกว่าการท าโครงการลดน  า
สูญเสีย ดังนั นควรท าโครงการลดน  าสูญเสียก่อนดี
หรือไม่ 

o ควรพิจารณาถึงงบดุล สาเหตุ ความเสี่ยง 
และผลการด าเนินงานขององค์กรแต่ละ
แหล่งเป็นหลัก  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

URL Record ต้นฉบับ  

https://iwa-network.org/learn/managing-water-loss-
during-lockdown/ 
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