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บทความ : กปน. ไอเดียลํา้ ... นําเทคนิคซ่ อมเรือราชนาวี ใช้ มนุษย์ กบซ่ อมท่ อประธาน
ประชาชนพอใจ ไม่ กระทบการจราจร
*********************
แทบไม่ น่าเชื่ อเลยว่ า นักประดานํา้ หรือมนุษย์กบ ทีด่ ํานํา้ ในท้ องทะเล จะมาดํานํ้าในอุโมงค์ และ ท่ อประธาน
ส่ งนํา้ ทีอ่ ยู่ใต้ ท้องถนน !!
บทพิสูจน์อีกหนึ่ งความก้าวหน้าในการพัฒนาการซ่ อมอุโมงค์ และท่อประธานส่ งนํ้าของการประปานครหลวง
(กปน.) ซึ่ งเปรี ยบเสมือนเส้นเลื อดใหญ่ที่หล่อเลี้ ยงชี วิตประชาชนทั้ง กรุ งเทพ ฯ นนทบุรี และ
สมุท รปราการ ให้มี น้ าํ สําหรับอุ ปโภคและบริ โภคตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ นายเสริ ม ศั กดิ์

จันทร์ สาม ผูอ้ าํ นวยการกองซ่ อมท่อประปา ได้เล่าให้ฟังว่า ด้วยวิสัยทัศน์อนั กว้างไกลของท่าน
เจริ ญ ภัส ระ ประธานกรรมการ กปน. ขณะดํา รงตํา แหน่ ง ผูว้ ่าการ ได้เล็ง เห็ นประโยชน์ข อง
การซ่ อ มเรื อ โดยการเชื่ อมจุ ด รั่ ว ใต้น้ ํา ของทหารเรื อ นํา มาประยุก ต์ใ ช้ใ นการซ่ อ มอุ โ มงค์ และ
ท่ อ ประธานส่ ง นํ้า ซึ่ งจะต้อ งมี ก ารซ่ อ มบํา รุ ง ตามระยะเวลา และ

นายเจริ ญ ภัสระ

ซ่อมแซมเมื่อเกิดการแตกรั่วในกรณี ต่าง ๆ ที่ผา่ นมาการซ่อมท่อประธาน

ประธานกรรมการ กปน.

ซึ่ งเป็ นท่อส่ งนํ้าขนาดใหญ่ ยังมีขอ้ จํากัดในการดําเนินการหลายประการ อาทิ ต้องดําเนิ นงาน
นายเสริมศักดิ์ จันทร์ สาม

ในตอนกลางคืน เพื่อให้ประชาชนมีน้ าํ ใช้ในเวลากลางวัน เพราะต้อง

ผอ. กองซ่อมท่อประปา

ปิ ดประตู น้ ํ าก่ อ นซ่ อ ม ทํา ให้ ไ ม่ มี น้ ํ าประปาใช้ ชั่ ว คราว และปิ ด

การจราจรประมาณ 15 -20 ชั่วโมง ส่ งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชน โดยเฉพาะใน
บริ เวณใจกลางเมื อง หรื อย่านชุ ม ชนที่ มีการจราจรแออัด การซ่ อมท่อประธานจะทําได้อย่า ง
ยากลํา บากมาก และอาจเกิ ดอันตรายต่ อผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านจากสายไฟฟ้ าใต้ดิ น หรื อดิ นพัง ทลาย
เนื่องจากต้องเปิ ดหลุมซ่อมท่อขนาดใหญ่ ที่อยูล่ ึกถึง 6-8 เมตรอีกด้วย

ทหารเรื อ ผู้ทําหน้ าที่เป็ นมนุษย์กบ

ในปี 2553 กปน. จึงคิดค้นและพัฒนาการซ่อมท่อประธานด้วยวิธีที่ไม่สร้างความ
เดื อดร้ อนให้ก ับ ประชาชน โดยนํา เทคนิ คการซ่ อมเรื อของราชนาวีม าใช้ และจ้า ง
ทหารเรื อที่มีความชํานาญ ทําหน้าที่เป็ นมนุ ษย์กบ แบกถังออกซิ เจน และอุปกรณ์การ
เชื่ อมที่เป็ นไฟฟ้ า ดํานํ้าแหวกว่ายลงไปในอุโมงค์ส่งนํ้า และท่อประธานที่อยูใ่ ต้ทอ้ ง
ถนน เข้าไปสํารวจรอยรั่วที่เสี ยหาย โดยปิ ดวาล์วนํ้าทั้งหัวและปลายท่อระหว่างจุดที่
แตกรั่ว ช่วงสั้น ๆ ก่อน เพื่อไม่ให้น้ าํ ปนเปื้ อนในท่อที่ซ่อมปะปนไปยังท่ออื่น ๆ แล้ว
จึง ซ่ อมรอยแตกรั่ วใต้น้ ํา โดยใช้ล วดเชื่ อมที่ ท าํ ขึ้ นมาพิเศษ ด้วยเทคนิ ค การเชื่ อม 2

เตรี ยมความพร้ อมก่อนดํานํ ้า
ลงไปในท่อประธาน

ขั้นตอน คือ 1. การเชื่อมจุดรอยรั่วตามแนวที่แตก 2. เชื่อมแผ่นเหล็กประกบเสริ มรอย
แตกรั่วอีกหนึ่ งชั้นตามความยาวเส้ นรอบวงของท่อ เพื่อเพิ่มความแข็งแรง วิธีการดังกล่าวจะยากกว่าการซ่ อมเรื อ
เพราะเป็ นงานที่ทาํ ในท่อส่ งนํ้าพื้นที่จาํ กัด ไม่ใช่ทอ้ งทะเลที่เปิ ดกว้าง หลังซ่ อมเสร็ จ
ก็จะปล่อยนํ้าเพื่อชําระล้างสิ่ งสกปรกออก จนนํ้าใสสะอาด และตรวจคุณภาพตาม
มาตรฐานนํ้าดื่ มก่อนสู บจ่ายไปสู่ ประชาชน โดยมี การนําร่ องซ่ อมท่อประธานด้วย
เทคนิคแบบใหม่น้ ี ในย่านชุมชนของกรุ งเทพฯ เป็ นจํานวน 6 แห่ง อาทิ ถ.ราชพฤกษ์
มนุษย์กบกําลังเชื่อมท่อใต้ นํ ้า

คลองบางแวก ถ.อุ ด มสุ ข ปากซอยอุ ด มสุ ข 6 เป็ นต้น ส่ ง ผลดี ใ นการบริ ก าร
ประชาชน ในเรื่ องการลดระยะเวลาซ่ อมท่อได้เร็ วขึ้นกว่าแบบเดิม 8 - 10 ชัว่ โมง

สร้างความพอใจในการสัญจร ลดปริ มาณนํ้าสู ญเสี ย และรอยเชื่ อมต่อยังมีความแข็งแรง คงทนได้นาน 5 ปี ขึ้นไป
ซึ่งที่ผา่ นมาได้ผลดีน่าพอใจ และในอนาคตการดํานํ้าซ่อมท่อจะมีมากขึ้นเรื่ อย ๆ เนื่องจากเหตุผลดังกล่าว
ความสุ ขของคนทํางานด้ านการให้ บริ การนํ้าประปา คือ... ประชาชนตื่นมามีนํ้ากิน นํ้าใช้ กปน.จึงมุ่งมั่น
พัฒนา และประยุกต์ การทํางานที่ฉีกแนวจากการซ่ อมท่ อแบบเดิม ปรั บปรุงกระบวนงานให้ สอดรั บกับสภาพสั งคม
และวิ ถี ชี วิ ต คนเมื อ ง เพื่ อ เติ ม เต็ ม คุ ณ ภาพชี วิ ต สร้ า งความพึงพอใจสู ง สุ ด ให้ แ ก่ ป ระชาชน.....แต่ อ ย่ า งไรก็ต าม
ประชาชนควรมีถัง หรื อภาชนะสํ ารองนํ้าไว้ ใช้ ในยามที่เกิดท่ อแตกรั่ วฉุ กเฉิ นสั ก 3-4 ชั่ วโมง จะช่ วยบรรเทาความ
เดือดร้ อน เพราะปัจจุบัน กปน. ก็เร่ งงานซ่ อมท่ อให้ โดยเร็วทีส่ ุ ด หลังได้ รับแจ้ ง
เรื่ องโดย ฝ่ ายสื่ อสารองค์กร การประปานครหลวง
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