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คาน้ําถูก ๆ จะจายแพงไปทําไม กปน. ชวนดูแลระบบประปาในบาน
ปองกันคาน้ําแพงเพราะทอรั่วภายใน
จากสถิ ติการร้ องเรี ยนค่านํ้าแพงของผูใ้ ช้บริ การของการประปานครหลวง (กปน.) พบว่า ค่านํ้าประปาที่
สู งขึ้นมักเกิ ดจากท่อแตกรั่ วภายในบ้าน โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิ ดจากอุปกรณ์ ที่ชาํ รุ ด หรื อมีอายุการใช้งานที่นาน
เกินไป ซึ่ งในแต่ละเดือน กปน. มีการรับคําร้องค่านํ้าประปาที่สูงขึ้นสาขาละประมาณ 50 ราย หรื อเทียบเท่าอัตรานํ้า
รั่วไหลเฉลี่ย 14,352 ลบ.ม. คิดเป็ นเงิน 208,405.21 บาท ต่อเดือนต่อสาขา โดย กปน. มีท้ งั หมด 18 สาขา แสดงว่าใน
แต่ละเดือนจะมีค่าใช้จ่ายสู งถึง 3,751,293.78 บาทต่อเดือน
นํ้ารั่วภายในหรื อไม่ สังเกตได้ง่าย ๆ จากตัวเลขในมาตรวัดนํ้า หรื อมิเตอร์ ที่มีปริ มาณการใช้น้ าํ เพิ่มขึ้นจาก
ปกติหรื ออาจเพิ่มขึ้นเป็ นเท่าตัว ซึ่ งนัน่ ก็หมายถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสู งขึ้นตามไปด้วย ดังตัวอย่างการใช้น้ าํ ที่เกิ ดขึ้นจริ ง
ของผูใ้ ช้น้ าํ เปรี ยบเทียบระหว่างการใช้น้ าํ ปกติ และการใช้น้ าํ เมื่อเกิดเหตุท่อแรกรั่ว หรื ออุปกรณ์ชาํ รุ ด ดังนี้
ขนาดมาตรวัดนํ้า
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จากตัวอย่างจะเห็ นได้ว่า ทั้งมาตรวัดนํ้าขนาดบ้านพักอาศัย ½ - ¾ นิ้ว และมาตรวัดนํ้าขนาดใหญ่ 1 นิ้ว
ขึ้นไป การใช้น้ าํ จะสู งขึ้นเกือบ 10 เท่า โดยเฉพาะมาตรวัดนํ้าขนาดใหญ่ 1 นิ้วขึ้นไป อัตราการรั่วไหลของนํ้าจะเร็ ว
และแรงกว่ามาตรทัว่ ไป เมื่อเกิดเหตุท่อแตกรั่ว เป็ นเหตุให้ตอ้ งจ่ายค่านํ้าแพงไปอย่างน่าเสี ยดาย
ดังนั้น เราควรหมัน่ ตรวจสอบบํารุ งรั กษาอุปกรณ์ และระบบประปาภายในบ้าน อาทิ ท่อประปา ลูกลอย
ชักโครก ลูกลอยถังพักนํ้า ก๊อกนํ้า หรื ออุปกรณ์สุขภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีอายุการใช้งานเฉลี่ยแตกต่างกันออกไป ทั้ง 5, 10
หรื อ 20 ปี เป็ นต้น ให้อยูใ่ นสภาพดีอยูเ่ สมอ โดยมีเทคนิคง่าย ๆ ดังต่อไปนี้
1. ปิ ดก๊ อกนํา้ ให้ สนิท โดยหลังการใช้น้ าํ ทุกครั้งก่อนจะเดินจากไป ลองหันมามองอีกครั้งว่า ปิ ดก๊อกนํ้าสนิท
แล้วหรื อยัง บางคนลืมปิ ดก๊อกนํ้ากว่าจะกลับเข้าบ้านมาเห็น ก็เสี ยค่านํ้าที่ไหลไปแล้วอย่างน่าเสี ยดาย
2. หมั่นจดสถิติการใช้ นํ้า ทุกเช้าก่อนออกจากบ้าน ให้ปิดก๊อกนํ้าทุกตัว และจดตัวเลขในมาตรวัดนํ้าไว้
เมื่อกลับมาถึงบ้านให้จดเลขอีกครั้ง หากไม่มีใครอยู่ตวั เลขจะต้องเท่ากับตอนเช้าที่จด แต่หากตัวเลข
มีการเปลี่ยนแปลงให้ตรวจสอบว่ามีการใช้น้ าํ หรื อไม่ หากไม่มี ให้สันนิ ษฐานว่ามีน้ าํ รั่วไหลภายในบ้าน

นอกจากนี้ เมื่อไม่อยู่บา้ นเป็ นเวลาหลายวัน ควรปิ ดวาล์ ว หรื อประตูน้ าํ ก่อนออกจากบ้านเพื่อป้ องกัน
การรั่วไหลภายในของระบบประปาในบ้านที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างที่เราไม่อยูบ่ า้ น
3. หมั่นตรวจสอบและซ่ อมแซม ช่ วยกันดูแลอุปกรณ์ และระบบท่อประปาภายในบ้านให้อยู่ในสภาพดี
เสมอ หากพบการรั่วซึ ม ให้รีบเปลี่ยนหรื อซ่ อมแซมทันที เช่น นํ้าหยดจากก๊อก นํ้าไหลไม่หยุด ลูกลอย
ชักโครกค้าง ปั๊ มนํ้าทํางานตลอดเวลา
4. เปลี่ยนเป็ นอุปกรณ์ ประหยัดนํ้า เพื่อช่วยลดปริ มาณนํ้าที่ใช้ในแต่ละกิจกรรม เช่น สุ ขภัณฑ์ประหยัดนํ้า
การใช้บวั รดนํ้าแทนสายยาง การใช้เครื่ องซักผ้าประหยัดนํ้าแทนรุ่ นปกติ
5. พบเหตุรีบแจ้ ง กปน. เมื่อผูใ้ ช้น้ าํ ลองตรวจสอบการรั่วไหลภายในบ้าน โดยการปิ ดก๊อกนํ้าทุกตัว แล้ว
พบว่ามิเตอร์ น้ าํ ยังหมุน นัน่ แสดงว่ามีท่อรั่ว ให้เดินสํารวจหาจุดรั่วภายในบ้าน ให้สังเกตุบริ เวณที่มีเส้น
ท่ อเปี ยกชื้ น หรื อ มี น้ าํ นองตลอดเวลา หากไม่พ บสามารถโทรแจ้ง กปน. เพื่ อสํา รวจเบื้ อ งต้น ได้ที่
สํานักงานประปาสาขาในพื้นที่ หรื อ ศูนย์บริ การประชาชน (Call Center)โทร 1125 ตลอด 24 ชัว่ โมง
ปั จจุ บ นั แม้ปั ญหาท่ อแตกรั่ ว และค่า นํ้า ที่ สู ง ขึ้ นจะเป็ นเรื่ องร้ องเรี ย นอันดับ ต้น ๆ ของ กปน. แต่ปั ญหา
ดังกล่าวสามารถลดลงได้หากทุกคนร่ วมมือกัน หมัน่ สังเกต บํารุ งรักษาอุปกรณ์ และระบบท่อประปาภายในบ้าน หรื อ
รี บแจ้งเมื่อเกิดเหตุ ซึ่ งปั ญหาท่อแตกรั่วมิเพียงทําให้ผใู้ ช้น้ าํ ต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นแล้ว แต่นนั่ หมายถึงนํ้าสู ญเสี ย
ที่ถูกปล่อยทิง้ ไปโดยเปล่าประโยชน์อีกด้วย
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