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บทคัดยอ
ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลปริมาณการใชน้ําประปาและการแจกแจงความนาจะเปนที่เหมาะสมกับ
ขอมูลปริมาณการใชน้ําประปาในเขตภาคตะวันออก โดยใชขอมูลปริมาณการใชน้ําประปารายเดือนจากการประปาสวนภูมิภาคเขต 1
ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ.2552 จนถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2558 จํานวน 5 สาขา ไดแก สาขาแหลมฉบัง สาขาพัทยา สาขาระยอง สาขา
ฉะเชิงเทราและสาขาปราจีนบุรี โดยการแจกแจงความนาจะเปนทีส่ นใจศึกษามี 4 การแจกแจงคือ การแจกแจงปรกติ การแจกแจงล็อกนอรมอล การแจกแจงไวบูล และการแจกแจงล็อกโลจิสติกส ทําการทดสอบการแจกแจงความนาจะเปนของขอมูลโดยใชสถิติทดสอบ
แอนเดอรสันดารลิง จากการศึกษาพบวาในสาขาแหลมฉบัง สาขาระยอง และสาขาฉะเชิงเทรา ขอมูลปริมาณการใชน้ําประปามีการแจก
แจงปรกติ สาขาพัทยาและปราจีนบุรี ขอมูลปริมาณการใชน้ําประปามีการแจกแจงล็อกนอรมอล

ABSTRACT
The purpose of this study is to study water supply volume data and investigate the probability distribution
that fit to the data in region of Eastern Thailand. The water supply volume are collected from Provincial Waterworks
Authority Region 1 from October 2009 to September 2015 for 5 branches; Laem Chabang, Pattaya, Rayong,
Chachoengsao and Prachin Buri. The probability distributions of interest are Normal, Log-normal, Weibull and Loglogistic distribution. Anderson Darling test is applied to test whether the interested distribution is fitted to the data.
The results show that at Laem Chabang, Rayong and Chachoengsao, the probability distribution of water supply
volume is Normal distribution and at Pattaya and Prachin Buri the probability distribution of water supply volume
is Log-normal distribution.
คําสําคัญ: ปริมาณการใชน้ําประปา การแจกแจงความนาจะเปน การแจกแจงปรกติ การแจกแจงล็อกนอรมอล
Keyword: Water volume rate, Probability distribution, Normal distribution, Log-normal distribution
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1. บทนํา
การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) เขต 1 เปนหนวยงานที่ใหบริการน้ําประปาในเขตภาคตะวันออก 7 จังหวัด 22 สาขา ไดแก
จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแกว ระยอง จันทบุรี และตราด มีหนาที่หลักคือ จัดหาน้ําสะอาดในรูปแบบของน้ําประปา
สํ าหรับประชาชนใชอุปโภคและบริโภคอยางเพียงพอและทั่วถึง (การประปาสวนภูมิภาค, 2558) เพื่อการบริการที่เพียงพอ กปภ.
จําเปนตองทราบถึงปริมาณความตองการใชน้ําประปาเพื่อนําขอมูลนี้ไปใชในการจัดหาแหลงน้ําใหเพียงพอกับความตองการได กลุม
ลูกคาของ กปภ. ไดแก กลุมที่อยูอาศัย กลุมราชการและธุรกิจขนาดเล็ก และกลุมรัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และธุรกิจขนาดใหญ
ปริมาณการใชน้ําประปาของผูบริโภคในกลุมที่อยูอาศัยมีปริมาณที่แตกตางกันขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
หากเปนสังคมชนบทจะใชน้ําในปริมาณที่นอยกวาสังคมเมือง เนื่องดวยสังคมชนบทนั้นมีจํานวนประชากรที่อาศัยนอยกวา และจะใชใน
กิจกรรมทางการเกษตรซึ่งอาจใชแหลงน้ําจากธรรมชาติ สวนในสังคมเมืองจะใชในกิจกรรมดานการคาและมีความตองการใชน้ําที่
หลากหลายซึง่ จะสงผลใหใชน้ําในประมาณมาก (สุภลักษณ, 2547) นอกจากนี้ปจจัยอื่นที่สงผลตอปริมาณน้ําที่ใช เชน การเพิ่มขึ้นของ
ประชากรในพื้นที่ ทําใหเกิดการขยายตัวทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งการใหบริการของ กปภ. เขต 1 ตั้งอยูในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออ ซึ่งกําลังมีการขยายตัวทางดานอุตสาหกรรม เกิดการจางงานและทําใหมีการเคลื่อนยายของประชากรเขามาในเขตนี้เปน
จํานวนมาก (สํานักงานเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก, 2560) กปภ. เขต 1 จึงจําเปนตองเตรียมจัดหาแหลงน้ํา
เพื่อผลิตน้ําประปาใหเพียงพอกับความตองการใชน้ําประปาในแตละครัวเรือนดวย ปจจุบัน กปภ. มีการเก็บรวบรวมขอมูลปริมาณการ
ใชน้ําประปาของผูบริโภคกลุมที่อยูอาศัยเปนจํานวนมาก แตยังขาดการวิเคราะหเพื่อจะศึกษาการกระจายของขอมูลปริมาณการใช
น้ําประปาอยางชัดเจน
การศึกษาการแจกแจงความนาจะเปนของปริมาณการใชน้ําประปา เปนการแจกแจงคาปริมาณการใชน้ําประปาทั้งหมด รวม
ไปถึงการแสดงคาความนาจะเปนของปริมาณการใชน้ําประปาในแตละคา ซึ่งทําใหสามารถมองเห็นภาพของการใชน้ําประปาทั้งหมดวา
มีคาอยูในแตละชวงดวยโอกาสมากนอยเพียงใด มีงานวิจัยที่ศึกษาถึงการแจกแจงความนาจะเปนของปริมาณการใชน้ําประปาวามีการ
แจกแจงปรกติ (Goulter and Bouchart, 1990; Xu and Goulter, 1999) การแจกแจงล็ อ กโลจิ ส ติ ก ส ( Surendran and
Tanyimboh, 2004; Surendran and Tota-Maharaj, 2015) และการแจกแจงล็อกนอรมอล (Bowen et al., 1993) อยางไรก็ตาม
การแจกแจงของปริมาณการใชน้ําประปาอาจจะมีความแตกตางกันขึ้นอยูกับพื้นที่และเวลา
ดังนั้นจุดประสงคของการศึกษาวิจัยนี้เพื่อศึกษาขอมูลปริมาณการใชน้ําประปา สาขาแหลมฉบัง พัทยา ระยอง ฉะเชิงเทรา
และปราจีนบุรี และศึกษาการแจกแจงความนาจะเปนที่เหมาะสมกับขอมูลปริมาณการใชน้ําประปา ในแตละสาขาเพื่อนําไปใชประโยชน
ในการอธิบายอัตราการการใชน้ําประปาในภาพรวมของแตละสาขา และเปนขอมูลพื้นฐานในการคาดการณความตอ งการการใช
น้ําประปาในเขตภาคตะวันออกตอไป

2. วิธีดําเนินการวิจัย
1. ในการวิจัยครั้งนี้ ไดรับความอนุเคราะหขอมูลปริมาณการใชน้ําประปาในลูกคากลุมที่อยูอาศัย จากการประปาสวนภูมิภาค
เขต 1 จํานวน 5 สาขา ไดแก สาขาแหลมฉบัง สาขาพัทยา สาขาระยอง สาขาฉะเชิงเทรา และสาขาปราจีนบุรี โดยขอมูลที่นํามาศึกษา
นั้น เปนขอมูลปริมาณการใชน้ําประปาตอรายตอเดือน (หนวย: ลูกบาศกเมตร) ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ.2551 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.
2558 (7 ปงบประมาณ) เปนจํานวน 84 เดือนตอสาขา
2. การตรวจสอบขอมูล
2.1 ทําการตรวจสอบคาผิดปกติ โดยการสรางกราฟ box plot และวิธี Ferguson (TN15) (วรพรรณ, 2556) พบวาจังหวัด
ฉะเชิงเทรามีคาผิดปกติ 1 คาเมื่อสอบถามไปยัง กปภ.เขต 1 พบวาเนื่องจากมีการโอนผูใชน้ําไปยังสาขาบางคลาซึ่งเปนสาขาที่ตั้งขึ้นมา
ใหม จึงทําใหขอมูลมีคาคลาดเคลื่อนไป จึงไดทําการตัดขอมูลคานี้ออก เหลือเพียง 83 ขอมูล
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2.2 สรางกราฟเปรียบเทียบคาปริมาณการใชน้ําประปาในแตละสาขา และคํานวณคาสถิติพื้นฐานเพื่อศึกษาขอมูลปริมาณการ
ใชน้ําประปาและตรวจสอบการแจกแจงของขอมูล เบื้องตน โดยการสรางกราฟแสดงการกระจายขอมูล (density plot)
3. กําหนดการแจกแจงความนาจะเปนที่ทดสอบขอมูลปริมาณการใชน้ําประปาในภาคตะวันออกทั้งหมด 4 แบบ ไดแก
การแจกแจงปรกติ
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พารามิเตอรของการแจกแจงความนาจะเปนถูกประมาณคาดวยวิธีความควรจะเปนสูงสุด (maximum likelihood method)
4. ตรวจสอบความเหมาะสมของการแจกแจงความนาจะเปนของขอมูลปริมาณการใชน้ํา กับการแจกแจงความนาจะเปนที่
สนใจ โดยมีสมมุติฐานการทดสอบคือ
H0: ขอมูลมาจากประชากรที่มีการแจกแจงตามที่คาดไว
H1: ขอมูลไมไดมาจากประชากรที่มีการแจกแจงตามที่คาดไว
สถิตทิ ดสอบแอนเดอรสัน-ดารลิง
n

A2   n  
i 1

2i  1
 ln F ( xi )  ln 1  F ( xn 1 i  
n 

เมื่อ
F ( x ) คือฟงกชันการแจกแจงความนาจะเปน
จากการสอบสมมุติฐานหากพบวายอมรับสมมติฐานหลักมากกวา 1 การแจกแจง จะคํานวณคา AIC (Akike Information
Criterion) เนื่องจากประมาณคา พารามิเตอรดวยวิธคี วามควรจะเปนสูงสุด พิจารณาเลือกการแจกแจงที่เหมาะสมกับขอมูลจากคา AIC
ที่นอยที่สุด และศึกษาการแจกแจงความนาจะเปนของขอมูลปริมาณการใชน้ําประปาโดยสรางกราฟแจกแจงความนาจะเปนจากขอมูล
ปริมาณการใชน้ําเปรียบเทียบกับการแจกแจงความนาจะเปนที่สนใจ
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รูปที่ 1 ปริมาณการใชน้ําประปา 7 ป จําแนกตามสาขา
ตารางที่ 1

คาสถิติพื้นฐานของขอมูลปริมาณการใชน้ําประปาในภาคตะวันออก (ลูกบาศกเมตร)

คาสถิติ
คาต่ําสุด – คาสูงสุด
คาควอไทลที่ 1
คามัธยฐาน
คาควอไทลที่ 3
คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สัมประสิทธิ์ความแปรผัน
ความเบ
ความโดง

สาขาแหลมฉบัง
32.51 – 41.01
35.79
37.56
38.69
37.48
2.03
5.40
-0.17
-0.51

สาขาพัทยา
43.60 – 55.48
47.16
49.24
51.44
49.63
2.76
5.56
0.26
-0.54

สาขาระยอง
20.62 – 26.22
22.70
23.44
24.37
23.61
1.23
5.21
0.03
-0.33

สาขาฉะเชิงเทรา
30.64 – 40.51
33.40
35.37
37.04
35.43
2.35
6.62
0.07
-0.50

สาขาปราจีนบุรี
16.59 – 22.85
18.78
19.64
20.60
19.82
1.26
6.35
0.08
-0.22

3. ผลการวิจัย
1. คาสถิตพิ ื้นฐานของขอมูลปริมาณการใชน้ําประปา
จากรูปที่ 1 และตารางที่ 1 ขอมูลปริมาณการใชน้ําประปาของ 5 สาขาพบวา สาขาพัทยามีปริมาณการใชน้ําประปาสูงที่สุด
คิดเปนคาเฉลี่ย 49.63 ลูกบาศกเมตรสําหรับสาขาแหลมฉบังและสาขาฉะเชิงเทรา มีปริมาณการใชน้ําประปาที่ใกลเคียงกัน โดยมี
คาเฉลี่ยเปน 37.48 และ 35.43 ลูกบาศกเมตร ตามลําดับ สวนสาขาระยองมีปริมาณการใชน้ําประปาเฉลี่ยเปน 23.61 ลูกบาศกเมตร
และสาขาปราจีนบุรี มีปริมาณการใชน้ําประปาเฉลี่ยนอยที่สุด คิดเปน 20.60 ลูกบาศกเมตร
เมื่อพิ จารณาปริมาณการใชน้ําประปาของทั้ง 5 สาขาตลอดชวงเวลา 7 ป ดังรู ปที่ 1 พบวา ปริ มาณการใช น้ําประปาไมมี
แนวโนมที่เพิ่มขึ้นตามเวลา
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รูปที่ 2 การแจกแจงขอมูลปริมาณการใชน้ําประปา 5 สาขา
ตารางที่ 2
สาขา
แหลมฉบัง
พัทยา
ระยอง
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี

คาสถิติทดสอบแอนเดอรสันดารลงิ และ AIC ของการแจกแจงที่ทดสอบ
การแจกแจง
ปรกติ
AD (p-value)
AIC
0.289 (0.606) 356.68
0.622 (0.102)
410.95
0.105 (0.995) 274.72
0.149 (0.963) 386.36
0.155 (0.955)
279.80

การแจกแจง
ล็อกนอรมอล
AD (p-value)
AIC
0.373 (0.411)
357.66
0.486 (0.220) 410.05
0.113 (0.992)
274.84
0.178 (0.916)
386.37
0.146 (0.966) 279.79

การแจกแจง
ไวบูล
AD (p-value)
0.466 (0.248)
1.685 (< 0.010)
0.759 (0.046)
0.675 (0.078)
0.849 (0.027)

AIC
359.48
422.32
283.10
394.22
288.92

การแจกแจง
ล็อกโลจิสติกส
AD (p-value)
AIC
0.466 (0.204)
360.55
0.554 (0.108)
414.70
0.178 (> 0.250) 277.60
0.270 (> 0.250) 390.16
0.252 (> 0.250) 282.50
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พิจารณาการกระจายของขอมูลจากคาสัมประสิทธิ์ความแปรผัน พบวา ขอมูลปริมาณการใชน้ําประปาในสาขาฉะเชิงเทรา มี
การกระจายมากที่สุด คิดเปนรอยละ 6.62 รองลงมา คือ ขอมูลปริมาณการใชน้ําประปาในสาขาปราจีนบุรี สาขาพัทยา สาขาแหลมฉบัง
คิดเปนรอยละ 6.35 5.56 5.40 ตามลําดับ และขอมูลปริมาณการใชน้ําประปาในสาขาระยอง มีการกระจายนอยที่สุด คิดเปนรอยละ
5.21 ซึ่งแสดงใหเห็นวาปริมาณการใชน้ําประปาในแตละที่อยูอาศัยมีคาแตกตางกันไมมาก
พิจารณาการแจกแจงของขอมูลจากคาสถิติพื้นฐาน พบวา ในสาขาแหลมฉบัง ระยอง ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี มีคาเฉลี่ย
และคามัธยฐานของปริมาณการใชน้ําประปาที่มีคาใกลเคียงกัน ซึ่งสอดคลองกับคาความเบ ซึ่งมีคาใกลเคียง 0 แสดงวาปริมาณการใช
น้ําประปาของทั้ง 4 สาขานี้มีการแจกแจงใกลเคียงสมมาตร สําหรับสาขาพัทยา มีคาเฉลี่ยและคามัธยฐานแตกตางกันเล็กนอย ซึ่ง
สอดคลองกับคาความเบที่มีคาเปน 0.26 แสดงวาอัตราใชน้ําประปาของสาขาพัทยามีการแจกแจงไมสมมาตร
พิ จารณารูปที่ 2 แสดงการแจกแจงของปริมาณการใชน้ําประปา พบวาปริมาณการใชน้ําประปาสาขาแหลมฉบัง ระยอง
ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี มีการกระจายใกลเคียงสมมาตร และปริมาณการใชน้ําประปาสาขาพัทยามีการกระจายคอนขางเบขวา
2. การทดสอบการแจกแจงความนาจะเปนสําหรับขอมูลปริมาณการใชน้ําประปา
จากตารางที่ 2 พบวา คาสถิติทดสอบแอนเดอรสัน-ดารลิงของขอมูลปริมาณการใชน้ําประปาในสาขาแหลมฉบัง สาขาระยอง
สาขาฉะเชิงเทรา และสาขาปราจีนบุรี ใหผลยอมรับสมมุติฐานหลักทั้ง 4 การแจกแจง สําหรับสาขาพัทยาใหผลยอมรับสมมุติฐานหลัก 3
การแจกแจง ไดแก การแจกแจงปรกติ การแจกแจงล็อกนอรมอล และการแจกแจงล็อกโลจิสติกส เมื่อพิจารณาจากคา AIC พบวา สาขา
แหลมฉบัง สาขาระยอง และสาขาฉะเชิงเทรา มีคา AIC ของการแจกแจงปรกติมีคานอยที่สุด ดังนั้นการแจกแจงความนาจะเปนของ
ปริมาณการใชน้ําประปาสาขาแหลมฉบัง สาขาระยอง และสาขาฉะเชิงเทรา เหมาะสมกับการแจกแจงปรกติมากที่สุด สําหรับสาขา
พัทยาและสาขาปราจีนบุรี คา AIC ของการแจกแจงล็อนอรมอลมีคานอยที่สุด ดังนั้นการแจกแจงความนาจะเปนของขอมูลปริมาณการ
ใชน้ําประปาสาขาพัทยาและสาขาปราจีนบุรีเหมาะสมกับการแจกแจง ล็อกนอรมอลมากที่สุด
3. คาประมาณพารามิเตอรของการแจกแจงความนาจะเปนที่สอดคลองกับของขอมูลปริมาณการใชน้ําประปาดวยวิธีความควรจะ
เปนสูงสุด
จากตารางที่ 3 พบวา สาขาแหลมฉบัง สาขาระยอง และสาขาฉะเชิงเทรา ปริมาณการใชน้ําประปามีการแจกแจงปรกติ
มีคาประมาณพารามิเตอรบอกตําแหนงหรือคาเฉลี่ยเทากับ 37.482 23.605 และ 37.434 ตามลําดับ และมีคาประมาณพารามิเตอร
บอกขนาดเทากับ 2.026 1.231 และ 2.347 ตามลําดับ สวนขอมูลปริมาณการใชน้ําประปาสาขาพัทยา และสาขาปราจีนบุรี มีการแจก
แจงล็อกนอรมอล มีคาประมาณพารามิเตอรบอกตําแหนง เทากับ 3.903 และ 2.985 ตามลําดับ และมีคาประมาณพารามิเตอรบอก
ขนาด เทากับ 0.055 และ 0.064 ตามลําดับเมื่อนําคาพารามิเตอรที่ไดมาสรางกราฟการแจกแจงความนาจะเปนที่ไดจากการทดสอบ
แลวเปรียบเทียบกับกราฟการแจกแจงความนาจะเปนของปริมาณการใชน้ําประปาในแตละสาขา ดังรูปที่ 3 จะเห็นไดวากราฟการแจก
แจง
ตารางที่ 3
สาขา
แหลมฉบัง
พัทยา
ฉะเชิงเทรา
ระยอง
ปราจีนบุรี

คาประมาณพารามิเตอรของการแจกแจงที่เหมาะสมกับขอมูลปริมาณการใชน้ําประปาในภาคตะวันออก
การแจกแจงที่เหมาะสมกับขอมูล
การแจกแจงปรกติ
การแจกแจงล็อกนอรมอล
การแจกแจงปรกติ
การแจกแจงปรกติ
การแจกแจงล็อกนอรมอล

พารามิเตอรบอกตําแหนง
37.482
3.903
37.434
23.605
2.985

พารามิเตอรบอกขนาด
2.026
0.055
2.347
1.231
0.064
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รูปที่ 3 การแจกแจงความนาจะเปนของปริมาณการใชน้ําประปาและการแจกแจงที่เหมาะสมที่สดุ
ความนาจะเปนของขอมูลอัตราการใชประปาในแตละสาขาใกลเคียงกับกราฟการแจกแจงความนาจะเปนที่ไดจากการทดสอบ
ตัวแบบของการแจกแจงของปริมาณการใชน้ําประปาในแตละสาขาแสดงดังนี้
1. สาขาแหลมฉบัง
2

( x  37.482)

1
f ( x) 
e 8.209 ,   x  
2.026 2

2. สาขาพัทยา

1
f ( x) 
e
0.055 x 2

 ln x 3.9032
0.006

,x0

3. สาขาฉะเชิงเทรา
2

( x 37.434)

1
f ( x) 
e 11.017 ,   x  
2.347 2
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4. สาขาระยอง
2

( x  23.605)

1
f ( x) 
e 3.031 ,   x  
1.231 2

5. สาขาปราจีนบุรี

1
f ( x) 
e
0.064 x 2

 ln x  2.985 2
0.008

,x0

4. วิจารณผลการวิจัย
ผลที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้ สามารถนําไปใชในการหาคาความนาจะเปนของปริมาณการใชน้ําประปาในปริมาณที่สนใจโดย
ใชการแจกแจงความนาจะเปนที่เหมาะสมกับขอมูล เชน ในสาขาแหลมฉบังความนาจะเปนของปริมาณการใชน้ําประปาที่มากกวา 40
ลูกบาศกเมตรโดยใชการแจกแจงปรกติ จะมีคาความนาจะเปนเทากับ 0.1068 และในสาขาพัทยาความนาจะเปนของปริมาณการใช
น้ําประปาที่มากกวา 40 ลูกบาศกเมตร โดยใชการแจกแจงล็อกนอรมอล มีคาความนาจะเปนเทากับ 0.9999 ซึ่งมีโอกาสที่คาปริมาณ
การใชน้ําที่มากกวา 40 ลูกบาศกเมตรสูงมาก เปนตน
จากการแจกจงความนา จะเปนที่ได สํ า หรับ สาขาพัทยา สามารถคํา นวณหาคา เฉลี่ย ของปริ ม าณการใช น้ํา ประปาเปน
exp(3.903) =49.551 ลูกบาศกเมตร สาขาปราจีนบุรีมีปริมาณการใชน้ําประปาเฉลี่ยเปน exp(2.985) =19.787 ลูกบาศกเมตร เมื่อ
ทราบคาเฉลี่ยปริมาณการใชน้ําประปาแลวจะสามารถนําไปประเมินปริมาณความตองการน้ําประปาในเมื่อทราบจํานวนที่อยูอาศัยได

5. สรุปผลการวิจัย
ขอมูลปริมาณการใชน้ําประปาในสาขาแหลมฉบัง สาขาฉะเชิงเทรา และสาขาระยอง มีการแจกแจงปรกติ สวนขอมูลปริมาณ
การใชน้ําประปาในสาขาพัทยา และสาขาปราจีนบุรี มีการแจกแจงล็อกนอรมอล สําหรับสาขาพัทยามีปริมาณการใชน้ําประปาโดยมี
คาเฉลี่ย 49.551 ลูกบาศกเมตร รองลงมาคือ สาขาแหลมฉบัง 37.482 ลูกบาศกเมตร สาขาฉะเชิงเทรา 37.434 ลูกบาศกเมตร สาขา
ระยอง 23.605 ลูกบาศกเมตร และสาขาปาจีนบุรี 19.787 ลูกบาศกเมตร
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