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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันการปฏิบัติงานของพนักงานการประปาในการจัดการน้้าสูญเสีย เป็นไปด้วยความ

ยากล้าบาก เนื่องจากต้องค้นหาท่อน้้าที่ฝังอยู่ใต้ดินและไม่ทราบต้าแหน่งที่ชัดเจน อีกทั้งข้อมูลท่อน้้าและ
ประตนู้้าประปาที่มีอยู่จะอยู่ในแผนที่กระดาษ ท้าให้ยากล้าบากในการค้นหาต้าแหน่งของท่อน้้า เกิดความ
ไม่สะดวก และใช้ระยะเวลานานในการแก้ไขปัญหา ส่งผลให้เกิดการสูญเสียน้้า ดังนั้นการจัดท้าฐานข้อมูล
ภูมิสารสนเทศของท่อน้้าและประตูน้้าประปาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพาจึงมีความส้าคัญ เนื่องจาก
ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพาได้ ส่งผลให้การท้างานเกิดความ
รวดเร็วถูกต้อง และลดความสูญเสียน้้าที่จะเกิดขึ้นได้อย่างดี 
ค้าส้าคัญ:  ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ  ท่อน้้า  ประตนู้้า 
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Abstract 
Recently, water loss has been found as a difficult issue to manage among the 

waterworks staff because they have to find the positions of water pipelines buried 
underground which are hard to locate. Besides that, the information of the pipelines and 
hydrant was merely appeared on paper which leads to inconvenience in looking for 
pipelines. Waterworks staff may spend more time to solve pipeline problems. 
Consequently, it resulted in water waste. Therefore, geographical database on mobile 
device became a promising way to deal with such difficulties. It was found that there 
were more convenient and faster in searching for the specific location. With this 
application, water waste can be well managed. 
Keywords: Geological Database, Pipeline, Hydrant 
 
ความส้าคัญและที่มาของปัญหา 

น้้าประปาเป็นสาธารณูปโภคพ้ืนฐานที่จ้าเป็นในปัจจุบัน เนื่องจากประชาชนใช้น้้าส้าหรับอุปโภค
และบริโภค โดยน้้าประปาผลิตมาจากน้้าดิบ สูบเข้าไปยังถังพักเพ่ือตกตะกอน และผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อโรค 
จากนั้นจึงเพ่ิมแรงดันและส่งไปยังท่อน้้าต่าง ๆ ในบ้านของผู้ใช้น้้า ซึ่งในปัจจุบันถือว่าน้้าประปาเป็นน้้า
สะอาดได้ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ (ณัฎฐิยา แดงประเสริฐ, 2553) และในปัจจุบันมีการขยายตัว
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว ท้าให้เกิดการขยายตัวของเมืองและเกิดชุมชนต่าง  ๆ ส่งผลให้
ความต้องการใช้น้้าประปามีมากข้ึน  

การประปาส่วนภูมิภาคมีหน้าที่ในการให้บริการผู้ใช้น้้าในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การบริการซ่อมท่อ
ประปา การส้ารวจติดตั้งแนวท่อเพ่ืองานขยายเขต งานส้ารวจมาตรวัดน้้า การระบายตะกอนน้้า และการ
ตรวจสอบคุณภาพน้้าประปา โดยการด้าเนินงานดังกล่าวต้องใช้ข้อมูลแนวเส้นของท่อน้้าและประตู
น้้าประปา เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน แต่ข้อมูลดังกล่าวอยู่ในแผนที่ที่เป็นเอกสารส่งผลให้การด้าเนินงาน
เกิดความล่าช้า เพ่ือให้ด้าเนินงานมีความถูกต้องและรวดเร็ว  สามารถใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมา
จัดท้าฐานข้อมูลท่อน้้าและประตูน้้าประปา โดยการบูรณาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic 
Information System: GIS) การรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing: RS) และระบบก้าหนดต้าแหน่ง
บนพ้ืนโลก (Global Positioning System: GPS) (ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
องค์การมหาชน, 2552) ซึ่งมีการใช้อย่างแพร่หลาย เนื่องจากสามารถวิเคราะห์และแสดงผลการศึกษาเป็น
แผนที่ได้ (สรรค์ใจ กลิ่นดาว, 2542) ทั้งนี้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ยังสามารถน้ามาประยุกต์ใช้กับระบบ
ประปา (อิลยาส มามะ, 2556) เช่น ใช้เป็นระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการดูแลระบบท่อส่งน้้าจ่าย
น้้าประปา (จ้าเรียง พันธ์แก้ว, 2545) เป็นต้น 
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การพัฒนานวัตกรรมด้านอุปกรณ์พกพา เพื่ออ้านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้มีมากขึ้น ดังนั้นการน้า
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศศาสตร์มาประยุกต์ใช้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา ได้แก่ สมาร์ทโฟนหรือแท็บ
เล็ต ช่วยให้มีความสะดวกสบาย เนื่องจากสมาร์ทโฟนเปรียบเสมือนเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มี
ความสามารถนอกเหนือจากโทรศัพท์มือถือทั่วไป เป็นเสมือนคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กท่ีสามารถพกพาไปได้
ทุกที่ มีความสะดวกสบาย ใช้งานได้รวดเร็ว (เบญจภรณ ์ขวัญสมคิด และปวรวรรณ พันแจ่ม, 2555)  

จากประโยชน์และความส้าคัญของเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา
ดังกล่าว ท้าให้การวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศศาสตร์ ในการจัดท้าฐานข้อมูลท่อ
น้้าประปาและประตูน้้าประปาจึงมีความส้าคัญ ซึ่งสามารถช่วยให้การท้างานของการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาหาดใหญ่เกิดความรวดเร็วและความถูกต้องในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือจัดท้าฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของท่อน้้าและประตูน้้าประปา  
 2. เพ่ือประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของท่อน้้าและประตูน้้าประปาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
แบบพกพา 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 

1. กลุ่มตัวอย่าง  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลภาคสนามได้แก่ ข้อมูลท่อน้้าและประตูน้้าประปาในต้าบล

จ้านวน 16 ต้าบล ในพ้ืนที่อ้าเภอหาดใหญ่ อ้าเภอนาหม่อม และอ้าเภอบางกล่้า จังหวัดสงขลา 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 

 1) เครื่องคอมพิวเตอร์  
 2) โปรแกรม WMAP 9.12, Global Mapper 8, โปรแกรม Edit Plus หรือ Notepads, 
โปรแกรม Google Earth และ โปรแกรม 7-Zip  
 3) อุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา (โทรศัพท์มือถือ) หรือแท็บเล็ตที่ใช้ระบบปฏิบัติการ 
แอนดรอยด์และไอโอเอส 
 4) แอพพลิเคชั่น Drop Box หรือ Polaris viewer/office บนมือถือหรือแท็บเล็ต 
 3. ขั้นตอนการวิจัย  
 ขั้นตอนในการวิจัย มี 4 ขั้นตอนดังนี้ 
 1) การจัดท้าฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของท่อน้้าและประตูน้้าประปา โดยใช้ข้อมูลท่อ
น้้าประปาและประตูน้้าประปา และข้อมูลพิกัดของท่อน้้าประปาและประตูน้้าประปา  
 2) การส้ารวจภาคสนาม เพ่ือตรวจสอบข้อมูลภูมิสารสนเทศของท่อน้้าประปาและประตู
น้้าประปา ที่ได้จัดท้าฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของท่อน้้าประปาและประตูน้้าประปาในขั้นตอนที่ 1 
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 3) การเชื่อมโยงฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของท่อน้้าและประตูน้้าประปาเพ่ือน้า ไปใช้งานกับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา 
 เมื่อท้าการจัดท้าฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของท่อน้้าประปาและประตูน้้าประปาเรียบร้อยแล้ว จึง
ท้าการเชื่อมโยงฐานข้อมูลดังกล่าวโดยใช้วิธีการจัดการฐานข้อมูล และท้าการจัดเก็บฐานข้อมูลบนระบบ
คลาวด์ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเรียกใช้ข้อมูลที่ท้าการส้ารองไว้ได้ จากนั้นเชื่อมโยงข้อมูลให้สามารถใช้
ในอุปกรณ์เคลื่อนที ่
 4) การทดสอบการปฏิบัติงาน เป็นการทดสอบการใช้งานจริง โดยใช้ระบบที่มีการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เพ่ือทดสอบความถูกต้อง และแม่นย้าของข้อมูล 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบการปฏิบัติงาน โดยท้าการสอบถามผู้ใช้งานจริงใน
ภาคสนาม 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาเป็น 4 ส่วน มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. การจัดท้าฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของท่อน้้าและประตูน้้าประปา 
 ในการจัดท้าฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของท่อน้้าและประตูน้้าประปา  ผู้วิจัยได้จัดท้าข้อมูล
ครอบคลุมพ้ืนที่ 3 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอหาดใหญ่ อ้าเภอนาหม่อม และอ้าเภอบางกล่้า โดยเก็บค่าพิกัดของ
ท่อน้้าและประตูน้้าประปาด้วย GPS ซึ่งตัวอย่างการจัดท้าฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของท่อน้้าประปา ดัง
ตารางที่ 1 และตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 1 ตัวอย่างฐานข้อมูลพิกัดของท่อน้้าประปา  
ORIG_FID POINT_X POINT_Y 

0 666387.1084 784546.4940 
1 666144.3499 784138.5059 
2 665946.2518 783805.6186 
3 663117.1571 779787.4053 
4 662916.7925 779623.1222 
5 661394.9333 778455.7676 
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ตารางท่ี 2 ตัวอย่างฐานข้อมูลของท่อน้้าประปา 
PIPE_TYPE PIPE_SIZE CLASS PIPE_FUNC LAYING PRODUCT DEPTH LONG 

GRP 800 - 1 1 9 2.00 554.27 
GRP 800 - 1 1 9 2.00 209.27 
GRP 800 - 1 1 9 2.00 416.13 
HDPE 800 PN6.3 1 7 4 2.00 22.20 
HDPE 800 PN6.3 1 4 4 2.00 66.18 
HDPE 800 PN6.3 1 7 4 2.00 17.73 

 

เมื่อท้าการจัดท้าฐานข้อมูลแล้ว สามารถแสดงผลในรูปแผนที่แยกเป็นแต่ละอ้าเภอ ดังนี้ 
(1) ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของท่อน้้าและประตูน้้าประปาในอ้าเภอหาดใหญ่ 

ในเขตอ้าเภอหาดใหญ่ ประกอบด้วย 13 ต้าบล ได้แก่ ต้าบลหาดใหญ่ ต้าบลควนลัง ต้าบลคูเต่า 
ต้าบลคอหงส์ ต้าบลคลองแห ต้าบลคลองอู่ตะเภา ต้าบลฉลุง ต้าบลทุ่งใหญ่ ต้าบลทุ่งต้าเสา ต้าบลท่าข้าม 
ต้าบลน้้าน้อย ต้าบลบ้านพรุ และต้าบลพะตง ซึ่งผู้วิจัยได้จัดท้าฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของท่อน้้าและ
ประตูน้้าประปาในอ้าเภอหาดใหญ่ ดังภาพที่ 1 ซึ่งการจัดท้าฐานข้อมูล พบว่ามีเพียง 10 ต้าบล ที่มีท่อ
น้้าประปาและประตูน้้าประปา ดังภาพที่ 2 ถึง ภาพที่ 11 โดยต้าบลที่ไม่มีข้อมูลท่อน้้าและประตูน้้าประปา
ได้แก่ต้าบลคูเต่า ต้าบลทุ่งต้าเสา และต้าบลพะตง 

 
ภาพที่ 1 เส้นท่อและประตูน้้าประปาในพ้ืนที่อ้าเภอหาดใหญ่ 
 

การจัดท้าฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของเส้นท่อน้้าประปาและประตูน้้าประปา ในพ้ืนที่อ้าเภอ
หาดใหญ่แยกเป็นรายต้าบล ดังภาพที่ 2 ถึง ภาพที่ 11 รายละเอียดดังนี้ 
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ภาพที่ 2 เส้นท่อและประตูน้้าในตา้บลควนลัง 

         
ภาพที่ 3 เส้นท่อและประตูน้้าในตา้บลคลองแห 

 
ภาพที ่4 เส้นท่อและประตูน้้าในตา้บลคลองอู่ตะเภา 

         
ภาพที่ 5 เส้นท่อและประตูน้้าในตา้บลคอหงส ์

 
ภาพที ่6 เส้นท่อและประตูน้้าในตา้บลน้้าน้อย 

       
ภาพที่ 7 เส้นท่อและประตูน้้าในตา้บลท่าข้าม 
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(2) ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของท่อน้้าและประตูน้้าประปาในอ้าเภอนาหม่อม 

ในเขตอ้าเภอนาหม่อมประกอบด้วย 4 ต้าบล ได้แก่ ต้าบลนาหม่อม ต้าบลทุ่งขมิ้น ต้าบล
พิจิตร และต้าบลคลองหรัง โดยผู้วิจัยได้จัดท้าฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของท่อน้้า และประตูน้้าประปาของ
อ้าเภอนาหม่อม ดังภาพที่ 12  

 
ภาพที่ 8 เส้นท่อและประตูน้้าในตา้บลทุ่งใหญ ่

      
ภาพที่ 9 เส้นท่อและประตูน้้าในตา้บลหาดใหญ ่

 
ภาพที่ 10 เส้นท่อและประตูน้้าในต้าบลบ้านพร ุ

       
ภาพที่ 11 เส้นท่อและประตูน้้าในต้าบลฉลุง 
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ภาพที่ 12 เส้นท่อและประตูน้้าในอ้าเภอนาหม่อม 
 

ทั้งนี้ฐานข้อมูลของท่อน้้าและประตูน้้าประปามีเพียง 3 ต้าบล ยกเว้นต้าบลพิจิตร ซึ่งฐานข้อมูล
ของท่อน้้าและประตูน้้าประปา ดังภาพที่ 13 ถึง ภาพที่ 15 

ภาพที่ 13 เส้นท่อและประตูน้้าใน  
                ต้าบลคลองหรัง 

 
ภาพที่ 14 เส้นท่อและประตูน้้าใน  

      ต้าบลนาหม่อม 

 
ภาพที่ 15 เส้นท่อและประตูน้้าใน 

   ต้าบลทุ่งขมิ้น 

 
(3) ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของท่อน้้าและประตูน้้าประปาในอ้าเภอบางกล่้า 

ในเขตอ้าเภอบางกล่้า ประกอบด้วย 4 ต้าบล ได้แก่ ต้าบลบางกล่้า ต้าบลท่าช้าง ต้าบลแม่ทอม 
และต้าบลบ้านหาร ซึ่งผู้วิจัยได้จัดท้าฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของท่อน้้าและประตูน้้าประปาของอ้าเภอ
บางกล่้า ดังภาพที่ 16 
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ภาพที่ 16 เส้นท่อและประตูน้้าในอ้าเภอบางกล่้า 
 

ส่วนข้อมูลภูมิสารสนเทศของเส้นท่อและประตูน้้าเป็นรายต้าบล มีเพียง 3 ต้าบล ยกเว้นต้าบลแม่
ทอม ดังภาพที่ 17 ถึงภาพที่ 19 รายละเอียดดังนี้ 

 
ภาพที่ 17 เส้นท่อและประตูน้้าใน 

  ต้าบลท่าช้าง 

 
ภาพที่ 18 เส้นท่อและประตูน้้าใน 

     ต้าบลบางกล่้า 

 
ภาพที่ 19 เส้นท่อและประตูน้้าใน 

     ต้าบลบ้านหาร 

 
2. การส้ารวจภาคสนามเพ่ือตรวจสอบข้อมูลภูมิสารสนเทศของท่อน้้าและประตูน้้าประปา   

ผลการส้ารวจภาคสนามเพ่ือท้าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลท้าการตรวจสอบทั้ง 3 อ้าเภอ ครอบคลุมพ้ืนที่ 16 ต้าบล ซึ่งมีความถูกต้องและแม่นย้า 

3. การเชื่อมโยงฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของท่อน้้าประปาและประตูน้้าประปา เพ่ือน้าไปใช้งาน
กับอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา 

เมื่อท้าการจัดท้าฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของท่อน้้าประปาและประตูน้้าประปาเรียบร้อยแล้ว จึง
ท้าการเชื่อมโยงฐานข้อมูลดังกล่าว โดยใช้วิธีการจัดการฐานข้อมูล และท้าการจัดเก็บฐานข้อมูลบนระบบ
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คลาวด์ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเรียกใช้ข้อมูลที่ท้าการส้ารองไว้ได้ จากนั้นเชื่อมโยงข้อมูลให้สามารถใช้
ในอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา ดังภาพที่ 20  

 

 
ภาพที่ 20 การเชื่อมโยงฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของท่อน้้าและประตูน้้าประปาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบ

พกพา 
 

4. การทดสอบการปฏิบัติงาน 
เป็นการทดสอบการใช้งานจริง โดยใช้ระบบที่มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เพ่ือ

ทดสอบความถูกต้อง และแม่นย้าของข้อมูล โดยใช้ใบแจ้งซ่อมที่ได้รับการแจ้งจากผู้ใช้บริการน้้าประปา ดัง
ภาพที่ 22 จากนั้นท้าการตรวจสอบพื้นท่ีบริเวณซอยแสงจันทร์ ถนนปุณณกัณฑ์ ต้าบลคอหงส์ อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา โดยการค้นหาแนวท่อน้้าประปาที่ได้ท้าการเก็บในฐานข้อมูล ดังภาพที่ 23 และลงพ้ืนที่เพ่ือแก้ไข
ปัญหา โดยการค้นหาจุดที่ท่อช้ารุดและด้าเนินการซ่อม ดังภาพที่ 21-24 

 

 
ภาพที่ 21 ใบแจ้งซ่อมท่อน้้าประปา 
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ภาพที่ 22 การแสดงการค้นหาแนวท่อน้้าประปาในโปรแกรม 
 

 
ภาพที่ 23 การค้นหาจุดที่ท่อน้้าประปาช้ารุด 
 

 
ภาพที่ 24 การซ่อมท่อน้้าประปาที่หาจุดได้จากข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
 
สรุปและอภิปรายผล 

ปัญหาการช้ารุดของท่อน้้าประปา ส่งผลให้เกิดการสูญเสียน้้า และประชาชนในพ้ืนที่ที่ท่อ
น้้าประปาช้ารุดไม่สามารถใช้น้้าเพ่ือการอุปโภคและบริโภคได้ นอกจากนี้การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต้องใช้
ระยะเวลานาน เนื่องจากต้องมีการค้นหาแนวเส้นท่อน้้าประปา โดยข้อมูลท่อน้้าประปาที่มีอยู่เป็นเพียง
ข้อมูลแผนที่ที่อยู่ในกระดาษ ซึ่งมีข้อมูลไม่ครบถ้วนท้าให้ไม่สามารถระบุต้าแหน่งที่ชัดเจนได้ ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานที่เป็นไปด้วยความยากล้าบากในการหาแนวท่อน้้าประปา และประตูน้้าประปา ดังนั้นการ
ประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศของท่อน้้าประปาและประตูน้้าประปาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา
ในงานวิจัยฉบับนี้ ช่วยให้บุคลากรที่ปฏิบัติสามารถเข้าถึงข้อมูลท่อน้้าประปาและประตูน้้าประปา และ
เรียกใช้ข้อมูลจากพ้ืนที่ที่ปฏิบัติงานได้ ท้าให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการหาท่อน้้าและประตูน้้า 
ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และลดการสูญเสียน้้าได้เป็นอย่างดี 
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จากการวิจัยดังกล่าว สามารถน้าวิธีการดังกล่าวไปบูรณาการเพ่ือใช้กับงานด้านอ่ืน ๆ เช่น  
การติดตามตรวจสอบคุณภาพประตูน้้าประปา การประยุกต์ใช้กับระบบฐานข้อมูลเพ่ือแก้ปัญหาขณะเกิด
อัคคีภัย การตรวจสอบคุณภาพน้้าตามจุดต่าง ๆ รวมถึงการระบายตะกอน เป็นต้น 
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