
 

 

 

 

        Webinar นี้ น ำ เ ส น อ ก า ร ใ ช้  AI ( Artificial 

Intelligence) ในการบร ิหารจ ัดการส ินทร ัพย์  เช่น     

การใช้ แบบจำลอง  (simulation models)  ในการ

ป ร ั บ ป ร ุ ง แ ผ น ก า ร ฟ ื ้ น ฟ ู  ( rehabilitation plan)            

การใช้ AI เพื ่อการวางแผนบริหารจัดการสินทรัพย์     

และการใช้ AI เพื ่อประมวลผลภาพจากกล้อง cctv    

โดยนำเสนอกรณีศึกษาจากประเทศเยอรมัน สวีเดน 

และสหรัฐอเมริกา   

  Webinar นี้มีทั้งหมด 5 หัวข้อย่อย บทความนี้เป็น

การสรุปหัวข้อที่ 3 - 5 

 

หัวข้อที่ 3 : ความไม่แน่นอนในแบบจำลองความเสื่อม

ถอยของระบบระบายน้ำเสีย (Uncertainties in sewer 

deterioration model: How much can we trust? ) 

Uncertainty (ความไม ่ แน ่ นอน) ในการทำโม เดล                

มี 3 ประเภท 

1.Missing data (ข ้ อม ู ลขาดหาย )  แก ้ ป ัญหาโดย                  

ก) ใช้ Nearest neighbor model ซ่ึงเป็นการจำลองข้อมูล

ที่ขาดหาย (เช่น ข้อมูลปีที่ก่อสร้าง) จากข้อมูลท่อที ่อยู่

ใกล้เคียง ข) ถ้าไม่มีข้อมูลใกล้เคียง ใช้โมเดล Random 

Forest ในการวิเคราะห์จากข้อมูลอื่นๆที่มี เช่น ประเภท

ท่อ รูปร่าง เส้นผ่านศูนย์กลาง ลักษณะดิน/ตึก เป็นต้น 

2. Subjective assessment มีสาเหตุจาก ก) จากตัวผู้

ประเมิน และ ข) การได้รับข้อมูลล่าช้า   

3 .  Survival bias เ ก ิ ด จ า ก ต ั ว  model หร ื อ จ า ก 

assessment assumption เช่น ที่เบอร์ลิน มีท่อดินที่เป็น

ท่อน้ำทิ้งอายุเกือบหนึ่งร้อยปีอยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งท่อพวกนี้ก็

จะได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่ายังใช้

การได้ ซึ่งทำให้ในฐานข้อมูลมีข้อมูลที่มีผลดีมากกว่าความ

เป็นจริง (เก็บผลท่อที่ดีจำนวนมากกว่าท่อที่มีสภาพไม่ดี) 

ทำให้ผลการวิเคราะห์ที่ได้จากการทำโมเดลดีกว่าความ

เป็นจริง 

สรุป  

ผลการวิเคราะห์ uncertainty ช่วยในด้าน 

1. พัฒนาแผน rehabilitation strategy ที่มีความน่าเชื่อถือ 

(reliable) มากขึ้น 

2.  ลด uncertainties ในอนาคต 

การลด uncertainties สามารถทำได้โดย 

- ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลภาพจาก cctv ด้วย AI เป็นข้อมูล

ประกอบการทำ condition assessment (การประเมิน

สภาพ) 

- การเตรียมรายงานด้านแผนการฟื้นฟูและสภาพท่อที่

ครบถ้วนและทันเวลา 

− การศึกษาและติดตามข้อมูลระยะยาว ทั้งในด้านการ

เสื่อมสภาพของระบบท่อ, ท่อพลาสติก คอนกรีตเสริมเหล็ก 

(reinforced concrete) รวมไปถึงวัสดุอ่ืนๆที่อยู่ใกล้เคียง 

หัวข้อที่ 4 : การประสานข้อมูลเพื่อการฟื้นฟูโครงสร้าง

พื้นฐานในเมือง ( Data - enabled coordination of 

urban infrastructures rehabilitation ) 

ก า ร ฟ ื ้ น ฟ ู แ บ บ บ ู ร ณ า ก า ร  ( Coordinated 

rehabilitation)  ค ือ การฟ ื ้นฟ ู โครงสร ้ างพ ื ้นฐาน       

(เช่น ท่อ ฟุตบาท) ที่อยู่ใกล้เคียงกันในช่วงเวลาเดียวกัน 

ซึ่งอาจเป็นการฟื้นฟูในช่วงก่อนหรือหลังอายุการใช้งาน

ที่แท้จริง เพื่อการทำงานโยธาให้จบในโครงการเดียว    

ซึ ่งถ้าดำเนินการได้อย่างถูกต้อง การฟื ้นฟูโครงสร้าง

พื ้นฐานหลายๆอย่างในคราวเดียวนี้จะช่วยลดต้นทุน  

การดำเน ินงาน และลดผลกระทบด้านส ังคมและ

สิ่งแวดล้อม 

 

 

การใช ้AI ในการบริหารจดัการสินทรัพย ์(ตอนที่ 2) 
(Ai-empowered Asset Management)  

 



 

 

ตัวอย่างการประสานข้อมูลการดำเนินงาน 

 

 

 

 

 

จากภาพ segment คือการแทนถนนช่วงหนึ่ง ส่วนเส้นคือ

การแทนโครงสร้างพ้ืนฐานที่อยู่ข้างเคียง เช่น ท่อน้ำประปา 

ท่อน้ำทิ ้ง ฟุตบาท ส่วนจุดกลม คือ เวลาที ่ควรเปลี ่ยน

โครงสร ้ า งพ ื ้ น ฐานน ั ้ น  (ครบอาย ุ การ ใช ้ ง าน )                      

ส่วนเครื่องหมายกากบาท คือ เวลาที่ทำการเปลี่ยนจริง  

Segment 2 (อ ันบน) เป ้าหมายหล ักค ือเปล ี ่ ยนท่อ

น้ำประปา ซึ่งฟุตบาทและท่อน้ำทิ้งก็ต้องทำการเปลี่ยนใน

เวลาอีกไม่นาน เพราะฉะนั้นก็ควรทำพร้อมกันทั้ง 3 อย่าง

ในคราวเดียว 

Segment 1 (อันล่าง) เป้าหมายหลักคือการซ่อมฟุตบาท 

ซ่ึงท่อน้ำประปาก็ควรเปลี ่ยนในเวลาอีกไม่นาน จึงควร

จัดการทั ้งฟุตบาทและท่อน้ำประปาในคราวเดียวกัน     

ส่วนท่อน้ำทิ้งยังเหลืออายุการใช้งานเยอะ จึงไม่ต้องทำใน

ครั้งนี้ 

Modelling coordination 

การทำ Multi Utility Rehabilitation Model (MURM)   

ค ือการทำโมเดลแผนการบำร ุ งร ั กษาหลายๆแบบ              

โดยเอาข้อมูลที ่เกี ่ยวข้องทั ้งหมดมาวิเคราะห์ร่วมกัน        

ทั้งค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยน/บำรุงรักษาสาธารณูปโภคแต่ละ

ประเภท ข้อมูลถนน ชนิดท่อ ประเภทท่อ อายุ ความยาว 

และคำนวณต้นทุนเฉลี่ยการดำเนินการในโมเดลแต่ละแบบ 

เพ่ือจะได้เลือกแผนที่คุ้มค่าที่สุด 

กรณีศึกษา เมือง Lulea ประเทศสวีเดน 

ที ่เม ืองนี ้ม ีการปรับปรุงโครงสร้างพื ้นฐานโดยใช้การ

ประสานข ้อม ูล โดยแบ ่งถนนเป ็น 3 ,500 segment        

รวมทั้งหมด 176 กิโลเมตร และลองทำโมเดลการปรับปรุง

โครงสร้างพื ้นฐานในหลายๆแบบ เพื ่อดูเง ื ่อนไขการ

ดำเนินการและต้นทุน 

หัวข้อที่ 5 : การใช้ AI ในโปรแกรมหาจุดบกพร่องของ

ท่อระบายน้ำเสียเพื ่อการดำเนินการที ่รวดเร ็วและ

สม ่ ำ เสมอมากข ึ ้ น  (  AI-Enabled Sewer Defect 

Coding for Greater Speed and Consistency ) 

ขั้นตอนการตรวจสอบท่อระบายน้ำ 

การตรวจสอบท่อระบายน้ำ เริ ่มจากการเก็บข้อมูลภาพ

ภายในท่อด้วยกล้อง cctv เมื่อเจ้าหน้าที่เจอจุดที่ท่อชำรุด 

ก็จะหยุดกล้องและใส่โน้ตไว้ และสุดท้ายเป็นการทำ

รายงานการตรวจสอบ  ซึ่งแต่ละขั ้นตอนก็จะมีประเด็น

ปัญหา เช่น การเก็บข้อมูลด้วยกล้อง cctv ทำได้ช้าและมี

ค่าใช้จ่ายสูง ในขั้นตอนการวิเคราะห์จุดบกพร่องก็อาจจะ

เกิด human error และขั้นตอนจัดทำรายงานก็อาจเกิด

ปัญหาที่ว่าข้อมูลในรายงานไม่สอดคล้องกัน (inconsistent 

reports) 

การใช ้AI ในการตรวจหาจุดบกพร่องในท่อระบายน้ำ 

ในบริบทการประเมินสภาพท่อ มีการนำ Deep Learning 

มาใช้ในแง่การวิเคราะห์ทางสถิติ (เช่น การทำนายอัตรา

การเสื่อมสภาพ - deterioration rate) , การวิเคราะห์เสียง 



 

 

(เช่น การหาจุดรั่วจากเสียง - acoustic leak detection) 

และการวิเคราะห์ภาพ (เช่น การตรวจหาจุดบกพร่องในท่อ

แบบอัตโนมัติ - automated sewer defect detection) 

การตรวจหาจุดบกพร่องในท่อแบบอัตโนมัติ จะใช้ Deep 

Neural Network ในการเทรนโมเดล โดยการใช้ข้อมูลที่

เป ็นรูปภาพและระบุจ ุดที่บกพร่อง จนกระทั่งโมเดล

สามารถตรวจหาจุดบกพร่องจากรูปภาพที ่ไม่เคยเห็น        

มาก่อนได้ และใช้วิธี Data augmentation เช่น กลับภาพ 

กลับด้าน เปลี่ยนค่า parameter อื่นๆ  เพื่อเพิ่มปริมาณ

ข้อมูลที่นำมาใช้ในการเทรนโมเดล  

อย่างเช่นในตัวอย่างนี้ มีรูปตั้งต้นที่ใช้ในการเทรนโมเดล

จำนวน 12,000 รูป และเมื่อใช้วิธี Data augmentation 

ทำให้มีรูปเพ่ิมเป็น 500,000 รูป 

จากการทดลองโมเดล พบว่า AI ได้ค่า Recall ดีกว่ามนุษย์ 

(AI ตรวจหาจ ุดบกพร ่องพลาดไป 10% จากจำนวน

จุดบกพร่องทั ้งหมด ในขณะที ่มนุษย์พลาดไป 25%)       

แต่ AI ได้คะแนนค่า Precision ต่ำกว่ามนุษย์ คือ AI  มี 

False Positive (บอกว ่าม ี defect ทั ้งๆที ่จร ิงค ือไม ่มี )       

ถึง 50% ในขณะที ่ผลวิเคราะห์จากมนุษย์มีค่า False 

Positive น้อยกว่า 5% 

จากจุดดีและจุดด้อยดังกล่าว ในการเทรนโมเดล จึงให้ 

AI ตรวจหาจุดบกพร่องมาก่อน แล้ว review ผลโดย

มนุษย์อีกครั้ง เพ่ือแก้ False Positive แล้ว feed ภาพที่

ถูกต้องในการเทรนอีกที เพื่อให้โมเดลเรียนรู้และไม่ผิด

ซ้ำในอนาคต 

กรณีศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา 

นอกจากการที ่ AI สามารถระบุจำนวนจุดบกพร่องได้ดี

ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  ข้อดีอีกประการหนึ่งของการใช้ 

AI คือ สามารถลดระยะเวลาการทำงานได้อย่างชัดเจน   

เช ่นท ี ่  East Bay Municipal Utilities District อเมร ิกา 

สามารถสแกนท่อระยะ 65 ไมล์ได้ในเวลาเพียง 18 วัน   

(ถ้าไม่ใช้ AI คาดว่าต้องใช้เวลาเพ่ิมอีกเท่าตัว)  

 

 

 

 

 

 

(ภาพตัวอย่างการใช้ AI ในการหาจุดบกพร่องของท่อ ที ่East Bay 

Municipal Utilities District, USA) 

ส่วนบริษัทผู้รับเหมาอีกแห่งในอเมริกา ก่อนหน้าที่จะใช้ AI

เจ้าหน้าที่ต้องเอากล้องไปส่องหน้างาน แล้วถ้าเจอจุดที่คิด

ว่ามี defect ก็จะหยุดกล้อง และใส่โค้ดว่าเป็น defect 

ประเภทไหน แล้วค่อยส่องกล้องต่อ แต่พอใช้ AI  เจ้าหน้าที่

หน ้างานแค่ส ่องกล ้องอย่างเด ียว แล ้วจ ึงนำภาพมา

วิเคราะห์ทีหลัง ทำให้ลดเวลาการทำงานหน้างาน และ

สามารถเพิ ่ม productivity ได้อย่างชัดเจน กล่าวคือ AI 

สามารถวิเคราะห์ท่อได้เฉลี่ย 2,690 ฟุต/วัน จากเดิมที่ทำ

โดยมนุษย์ได้ประมาณ 1,340 ฟุต/วัน 

Lesson learned จากการใช ้  AI ในการ detect 

defection 

- AI สามารถตรวจจับ defect ได้เยอะและเร็วกว่ามนุษย์ 

แต่กย็ังต้องมีมนุษย์คอยมอนิเตอร์ผลด้วย 

- ถ้า AI และมนุษย์ทำงานร่วมกัน ก็จะสามารถเพิ่มผลการ

ทำงาน (productivity) , ความถูกต้อง (accuracy) และ 

ความสม่ำเสมอ (consistency) ได้ 


