
 

 

 

 

 

       Webinar นี้น าเสนอแนวทางการใช้การวิเคราะห์

ข้อมูลจากมาตรวัดน้ ามาเป็นประโยชน์ในการช่วยลดน้ า

สูญเสีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการลด

น้ าสูญเสียขององค์กร อีกท้ังยังช่วยเรียกคืนรายได้ท่ีสูญเสีย

ไปจากน้ าสูญเสียกลับมาอีกด้วย 

Xylem พยายามจัดการกับปัญหาน้ าสูญเสีย 
(Apparent Losses) ซึ่งมีผลกระทบต่อความย่ังยืนด้านน้ า
และด้านการเงิน  ท าให้สูญเสียรายได้ประมาณ 2% ต่อปี
เนื่องมาจากน้ าสูญเสีย  

ส่ิงท่ี Xylem น ามาแก้ปัญหาดงักล่าว คือ Hidden 
Revenue Locator เพื่อให้ทราบว่ามาตรวัดน้ าตวัใดท่ีเส่ือม
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดน้ าสูญเสีย 

 Xylem จึงมีการจัดท าแผนการบริหารจัดการ
สินทรัพย์มาตรวัดน้ าข้ึนใหม่ ซึ่งในปัจจุบันใช้วิธีการดังนี้ 

- ก าหนดเวลาเปล่ียนมาตรข้ึนอยู่กับอายุการใช้งาน 
และ/หรือ ปริมาณการใช้งาน 

- มีการทดสอบมาตรก่อนใช้งานในจ านวนน้อย และ
ยึดเอาผลลัพธ์นั้นเป็นสมมติฐาน 

- เปล่ียนมาตรเม่ือใช้การไม่ได้แล้ว 

โดยแผนท่ีจะด าเนินการใหม่ในอนาคตคือ การใช้วิ ธี
ขับเคล่ือนด้วยข้อมูลเป็นส าคัญ ได้แก่ 

- การเปล่ียนมาตรจะข้ึนอยู่กับผลการประเมิน
ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ 

- งบประมาณในการเปล่ียนสอดคล้องกับจ านวนมาตร
ท่ีไม่เท่ียงตรงในระบบและรายได้ ท่ีคาดว่าจะได้
กลับคืนมา 

- สามารถติดตามและช่วยให้ทราบผลกระทบท่ีลดลง
จากน้ าสูญเสียได้ในปริมาณมาก 

การแก้ปัญหาน ้ า สูญเ สีย ด้วย วิ ธีการ ใช้ข้อมู ล
ขับเคล่ือน (Data-Driven Approach) 

Hidden Revenue Locator ช่วยให้  

1) บอกปริมาณจ านวนการสูญเสียในแต่ละมาตรและจัด
เรียงล าดับความส าคัญ   2) ระบุตัวมาตรท่ีอา่นค่าได้น้อยกวา่
ความเป็นจริง มีการอ่านค่าผิดพลาด และมาตรท่ีควรมีการ
ปรับขนาด   3) ช่วยแก้ปัญหาเร่ืองมาตรดังกล่าวได้ถึง 5% 
ของจ านวนมาตรท้ังหมด ซึ่งช่วยเรียกคืนรายได้ขององค์กร
กลับมา 1.5% ต่อปี    4) เสริมสร้างการกู้คืนรายได้เชิงรุก
และประสิทธิภาพในการด าเนินงาน   

วิธีการคือ เร่ิมจากน าข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูลการ
ใช้น้ าต่าง ๆ ข้อมูลจากการเก็บค่าน้ า เป็นต้น จากนั้นใช้ 
Machine Learning/ AI Algorithm + Industry 
Intelligence ในการจัดการข้อมูลเหล่านั้น  ซึ่งจะแสดงผล
ออกมาในรูปแบบ Dashboard 

 
       

       กรณีศึกษา Clayton County Water Authority 
(CWWA), USA 

CWWA มีหน้าท่ีผลิตน้ าประปา จัดการน้ าเสีย และ
จัดการน้ าฝน มีจ านวนมาตรประมาณ 85,150 ตัว ซึ่งเป็น
แบบ AMR โดยอ่านค่าทุกเดือน   ก่อนท่ี CWWA จะมีการ
น า Hidden Revenue Locator มาใช้  CWWA จัดการ
มาตรโดยการสุ่มเลือกมาตรขนาดใหญ่ 100 ตัว ซึ่งพบว่ามี
เพียงประมาณ 5 ตัวต่อปีเท่านั้นท่ีไม่ผ่านการทดสอบ   
ผลจากการสุ่มโดยใช้จ านวนตัวอย่างน้อยเกินไป  ท าให้เกิด
การไม่แม่นย าของข้อมูลและก่อให้เกิดน้ าสูญเสีย  

CWWA จึงหาวิธีการจัดการน้ าสูญเสียเชิงรุก โดยใช้ 
Hidden Revenue Locator เร่ิมด าเนินการตั้งแต่ปี 2016 
จนถึงปัจจุบัน โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ 
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เคร่ืองมือ Hidden Revenue Locator เป็น
อุปกรณ์ท่ีบ่งช้ีความผิดปกติของมาตรวัดน้ า ซึ่งได้แก่ 

1. มาตรท่ีอ่านค่าได้น้อยกว่าปริมาณน้ าท่ีผ่านมาตรจริง 
ท าให้องค์กรสูญเสียรายได้ท่ีน้อยกว่าความเป็นจริง

ท่ีควรจะเรียกเก็บได้   โดยการใช้ Hidden Revenue 
Locator จะท าการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ท่ีท าให้มาตรอ่าน
ค่าได้น้อย (เช่น อายุมาตร ปริมาณการใช้งาน)  วิเคราะห์
มาตรและพื้น ท่ีบริการแต่ละแห่งเพื่อท าความเข้าใจ
พฤติกรรมการใช้น้ าของผู้บริโภค (เช่น สภาพอากาศ การ
ประหยัดน้ า)  จากนั้นจะกรองการเปล่ียนแปลงปริมาณการ
ใช้น้ าท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในระยะส้ัน (เช่น การเปล่ียนแปลงใน
การเข้าพักอาศัย) ซึ่ ง ส่ิงนี้ ช่วยให้สามารถระบุมาตรท่ี
เส่ือมสภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าเดิม 6 เท่า (เดิมมี
รายงานมาตรเส่ือมสภาพเพียงประมาณ 5%)  

2. มาตรท่ีอ่านค่าผิดพลาด เช่น ผลเป็นลบ เป็นศูนย์ เป็นต้น 

3. มาตรท่ีขนาดใหญ่หรือเล็กเกินไปกว่าการใช้น้ าจริง 

 
Dashboard จะแสดงผลท่ีไ ด้จา ก  Hidden 

Revenue Locator เช่น จ านวนรายได้ท่ีสูญเสียไปจนถึง
ปัจจุบัน ปริมาณน้ าท่ีสูญเสียไป จ านวนปัญหาท่ีพบซึ่งมีการ
แสดงสถานะของปัญหานั้นๆ พร้อมกับวันท่ีเร่ิมด าเนินการ 
ปริมาณน้ าและรายได้ท่ีสูญเสียไปกับปัญหานั้น เป็นต้น และ
เม่ือคล๊ิกเข้าไปในแตล่ะปัญหา ก็จะพบรายละเอียดต่าง ๆ  อีก
ท้ังยังมีส่วนท่ีบอกค าแนะน าในการด าเนินการแก้ไขปัญหา
และผลการติดตามด้วย 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างข้อสังเกตท่ีน่าสนใจ 

- อายุของมาตรวัดน้ าไม่สัมพันธ์โดยตรงกับความ
จ าเป็นในการเปล่ียน : พบว่ามาตรบางตัวท่ีอายุ
น้อยก็มีการเ ส่ือมสภาพและใช้การได้ไม่ เต็ม
ประสิทธิภาพ  

ผลลัพธ์ส้าคัญจาก CCWA 

1. มาตร Commercial มีผลต่อรายได้มาก  
2. มาตรท่ีอ่านค่าน้อยกว่าความเป็นจริงเป็นปัญหาส าคัญ

และหลายตัวพบปัญหาไม่สามารถวัดปริมาณน้ าท่ีไหล
อ่อนได้ 

3. Hidden Revenue Locator ช่วยเพิ่มความเท่ียงตรง 
อย่างน้อย 6 เท่า ในการระบุมาตรท่ีเส่ือมสภาพ เม่ือ
เทียบกับการสุ่มตัวอย่างทดสอบแบบเดิม 

4. สามารถเรียกคืนรายได้มากกว่า 30 ล้านบาท จากการท่ี
แก้ไขปัญหามาตรไม่เท่ียงในช่วง 4 ปีท่ีผ่านมา 

   สรุปประโยชน์จากการใช้วิธีจัดการมาตรวัดน ้าโดย
วิธีการใช้ข้อมูลขับเคล่ือน 

 ช่วยเรียกคืนรายได้ ท่ีสูญไปจากน้ าสูญเสียท่ีไม่
สามารถเรียกเก็บได้ 

 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินการ 

 ช่วยวางแผนค่าใช้จ่ายในการลงทุนขององค์กรได้ 
โดยหลีกเล่ียงการซ่อมและเปล่ียนมาตรโดยไม่
จ าเป็น 
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