ความสามารถของวิทยาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อลดน้าสูญเสีย
(The Power of Data Analytics to Reduce Apparent Losses)
โดย Delph Mak จาก Xylem Vue Digital Solutions
Webinar นี้ นาเสนอแนวทางการใช้ก ารวิเ คราะห์
ข้อ มูลจากมาตรวัดน้ามาเป็นประโยชน์ ในการช่ว ยลดน้ า
สูญเสีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานด้านการลด
น้าสูญเสียขององค์กร อีกทั้งยังช่วยเรียกคืนรายได้ที่สูญ เสีย
ไปจากน้าสูญเสียกลับมาอีกด้วย
Xylem พยายามจั ด การกั บปั ญ หาน้ าสู ญ เสี ย
(Apparent Losses) ซึ่งมีผลกระทบต่อ ความยั่งยืนด้านน้า
และด้านการเงิน ทาให้ สูญ เสียรายได้ประมาณ 2% ต่อ ปี
เนื่องมาจากน้าสูญเสีย
สิ่งที่ Xylem นามาแก้ปัญหาดังกล่าว คือ Hidden
Revenue Locator เพื่อให้ทราบว่ามาตรวัดน้าตัวใดที่เสื่อม
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดน้าสูญเสีย
Xylem จึ งมีก ารจัดท าแผนการบริหารจัดการ
สินทรัพย์มาตรวัดน้าขึ้นใหม่ ซึ่งในปัจจุบันใช้วิธีการดังนี้
- กาหนดเวลาเปลี่ยนมาตรขึ้นอยู่กับอายุก ารใช้งาน
และ/หรือ ปริมาณการใช้งาน
- มีการทดสอบมาตรก่อนใช้งานในจานวนน้อย และ
ยึดเอาผลลัพธ์นั้นเป็นสมมติฐาน
- เปลี่ยนมาตรเมื่อใช้การไม่ได้แล้ว
โดยแผนที่ จ ะด าเนิ น การใหม่ ใ นอนาคตคื อ การใช้ วิ ธี
ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเป็นสาคัญ ได้แก่
- การเปลี่ ย นมาตรจะขึ้ น อยู่ กั บ ผลการประเมิ น
ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
- งบประมาณในการเปลี่ยนสอดคล้องกับจานวนมาตร
ที่ไม่ เ ที่ ยงตรงในระบบและรายได้ ที่ คาดว่ าจะได้
กลับคืนมา
- สามารถติดตามและช่วยให้ทราบผลกระทบที่ลดลง
จากน้าสูญเสียได้ในปริมาณมาก
การแก้ ปั ญ หาน้ าสู ญ เสี ย ด้ ว ยวิ ธี ก ารใช้ ข้ อ มู ล
ขับเคลื่อน (Data-Driven Approach)
Hidden Revenue Locator ช่วยให้

1) บอกปริมาณจานวนการสูญ เสียในแต่ละมาตรและจัด
เรียงลาดับความสาคัญ 2) ระบุตัวมาตรที่อา่ นค่าได้น้อยกว่า
ความเป็นจริง มีการอ่านค่าผิดพลาด และมาตรที่ควรมีก าร
ปรับขนาด 3) ช่วยแก้ปัญหาเรื่องมาตรดัง กล่าวได้ถึง 5%
ของจานวนมาตรทั้งหมด ซึ่งช่วยเรียกคืนรายได้ขององค์ก ร
กลับมา 1.5% ต่อปี 4) เสริมสร้างการกู้คืนรายได้เ ชิงรุก
และประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
วิธีการคือ เริ่มจากนาข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อ มูลการ
ใช้น้าต่าง ๆ ข้อ มูลจากการเก็บค่าน้า เป็นต้น จากนั้นใช้
Machine Learning/ AI Algorithm + Industry
Intelligence ในการจัดการข้อมูลเหล่านั้น ซึ่งจะแสดงผล
ออกมาในรูปแบบ Dashboard

กรณีศึกษา Clayton County Water Authority
(CWWA), USA
CWWA มีหน้าที่ผลิตน้าประปา จัดการน้าเสีย และ
จัดการน้าฝน มีจานวนมาตรประมาณ 85,150 ตัว ซึ่งเป็น
แบบ AMR โดยอ่านค่าทุกเดือ น ก่อ นที่ CWWA จะมีก าร
นา Hidden Revenue Locator มาใช้ CWWA จัดการ
มาตรโดยการสุ่มเลือกมาตรขนาดใหญ่ 100 ตัว ซึ่งพบว่ามี
เพี ยงประมาณ 5 ตัว ต่ อ ปี เ ท่ า นั้น ที่ไ ม่ ผ่า นการทดสอบ
ผลจากการสุ่มโดยใช้จานวนตัวอย่างน้อยเกินไป ทาให้เ กิด
การไม่แม่นยาของข้อมูลและก่อให้เกิดน้าสูญเสีย
CWWA จึงหาวิธีการจัดการน้าสูญเสียเชิงรุก โดยใช้
Hidden Revenue Locator เริ่มดาเนินการตั้งแต่ปี 2016
จนถึงปัจจุบัน โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ
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เครื่ อ งมื อ Hidden Revenue Locator เป็ น
อุปกรณ์ที่บ่งชี้ความผิดปกติของมาตรวัดน้า ซึ่งได้แก่
1. มาตรที่อ่านค่าได้น้อยกว่าปริมาณน้าที่ผ่านมาตรจริง
ทาให้องค์กรสูญเสียรายได้ที่น้อยกว่าความเป็นจริง
ที่ ค วรจะเรี ย กเก็ บ ได้ โดยการใช้ Hidden Revenue
Locator จะทาการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ที่ทาให้มาตรอ่าน
ค่าได้น้อย (เช่น อายุมาตร ปริมาณการใช้งาน) วิเ คราะห์
มาตรและพื้ น ที่ บ ริ ก ารแต่ ล ะแห่ ง เพื่ อ ท าความเข้ า ใจ
พฤติกรรมการใช้น้าของผู้บริโภค (เช่น สภาพอากาศ การ
ประหยัดน้า) จากนั้นจะกรองการเปลี่ยนแปลงปริมาณการ
ใช้น้าที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะสั้น (เช่น การเปลี่ยนแปลงใน
การเข้ า พั ก อาศั ย ) ซึ่ ง สิ่ ง นี้ ช่ ว ยให้ ส ามารถระบุ ม าตรที่
เสื่อมสภาพได้อ ย่างมีประสิทธิภาพกว่า เดิม 6 เท่า (เดิมมี
รายงานมาตรเสื่อมสภาพเพียงประมาณ 5%)
2. มาตรที่อ่านค่าผิดพลาด เช่น ผลเป็นลบ เป็นศูนย์ เป็นต้น
3. มาตรที่ขนาดใหญ่หรือเล็กเกินไปกว่าการใช้น้าจริง

Dashboard จ ะแสดงผลที่ ไ ด้ จ า ก Hidden
Revenue Locator เช่น จานวนรายได้ที่สูญ เสียไปจนถึง
ปัจจุบัน ปริมาณน้าที่สูญเสียไป จานวนปัญหาที่พบซึ่งมีก าร
แสดงสถานะของปัญหานั้นๆ พร้อมกับวันที่เ ริ่มดาเนินการ
ปริมาณน้าและรายได้ที่สูญเสียไปกับปัญหานั้น เป็นต้น และ
เมื่อคลิ๊กเข้าไปในแต่ละปัญหา ก็จะพบรายละเอียดต่าง ๆ อีก
ทั้งยังมีส่วนที่บอกคาแนะนาในการดาเนินการแก้ไขปัญ หา
และผลการติดตามด้วย

ตัวอย่างข้อสังเกตที่น่าสนใจ
- อายุของมาตรวัดน้าไม่ สัมพันธ์โดยตรงกับความ
จาเป็นในการเปลี่ยน : พบว่ามาตรบางตัว ที่อ ายุ
น้ อ ยก็ มี ก ารเสื่ อ มสภาพและใช้ ก ารได้ ไ ม่ เ ต็ ม
ประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ส้าคัญจาก CCWA
1. มาตร Commercial มีผลต่อรายได้มาก
2. มาตรทีอ่ ่านค่าน้อยกว่าความเป็นจริงเป็นปัญ หาสาคัญ
และหลายตัวพบปัญ หาไม่สามารถวัดปริมาณน้าที่ไหล
อ่อนได้
3. Hidden Revenue Locator ช่ว ยเพิ่มความเที่ยงตรง
อย่างน้อ ย 6 เท่า ในการระบุมาตรที่เ สื่อ มสภาพ เมื่อ
เทียบกับการสุ่มตัวอย่างทดสอบแบบเดิม
4. สามารถเรียกคืนรายได้มากกว่า 30 ล้านบาท จากการที่
แก้ไขปัญหามาตรไม่เที่ยงในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา
สรุปประโยชน์จากการใช้วิธีจัดการมาตรวัดน้า โดย
วิธีการใช้ข้อมูลขับเคลื่อน


ช่ว ยเรีย กคืน รายได้ ที่สู ญ ไปจากน้ าสู ญ เสี ยที่ ไ ม่
สามารถเรียกเก็บได้



ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินการ



ช่วยวางแผนค่าใช้จ่ายในการลงทุนขององค์ก รได้
โดยหลี ก เลี่ยงการซ่ อ มและเปลี่ย นมาตรโดยไม่
จาเป็น

