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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
(Executive Summary) 

 
 ข้าพเจ้า ผศ.ดร.กิดาการ สายธนู ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากมหาวิทยาลัยบูรพา 
ประเภทงบประมาณเงินรายได้ จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) มหาวิทยาลัยบูรพา 
โครงการวิจัยเรื่อง การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกในจังหวัดชลบุรีด้วย
แผนภูมิควบคุม CUSUM (Monitoring Change of Marine Fish Landing Amount in Chonburi 
with CUSUM Control Chart) รหัสโครงการ 2559A10802117 / สัญญาเลขที่ 83/2559 ได้รับ
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 220,000 บาท ระยะเวลาการด าเนินงาน 1 ปี 
  
บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยในครั้งนี้คือตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงปริมาณปลาทะเลที่น า
ขึ้นบกในจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย ด้วยแผนภูมิควบคุมผลรวมสะสมหรือแผนภูมิควบคุม CUSUM 
ซึ่งปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกนี้จะถูกส ารวจในช่วงปี พ.ศ. 2544 ถึง ปี พ.ศ. 2553 ผลการวิจัยแสดง
ให้เห็นว่ามีการจับปลาทะเลมากที่สุดในฤดูฝนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนกรกฏาคมและสิงหาคม 
นอกจากนี้แผนภูมิควบคุม CUSUM ยังแสดงให้เห็นภาพได้อีกว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นแน่นอนอย่าง
รวดเร็วด้วยค่าผลรวมสะสมด้านเดียวทางด้านน้อยกว่าหรือ 

i
S   ซ่ึงส่งสัญญาณเตือนที่ชัดเจนว่า

ปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกในจังหวัดชลบุรีมีค่าลดลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และยังคงลดลงต่อเนื่องไป
จนกระท่ังถึงปี พ.ศ. 2553 
 
 
ค ำส ำคัญ:  ปลาทะเลที่น าขึ้นบก แผนภูมิควบคุม CUSUM 
 
 
 
ผลลัพธ์ที่ได้และข้อเสนอแนะ 

ผลที่ได้จากงานวิจัย “การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกในจังหวัด
ชลบุรีด้วยแผนภูมิควบคุม CUSUM” สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. แผนภูมิควบคุม CUSUM สามารถตรวจสอบได้จริงว่าปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกใน
จังหวัดชลบุรีมีค่าลดลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา ซึ่งให้ผลสอดคล้องกันกับแผนภาพการกระจาย
ของปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกในช่วงปี พ.ศ. 2548 ถึงปี พ.ศ. 2553 ที่มีค่าลดลง โดยส่วนใหญ่แล้ว
จะมีค่าของปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกรายเดือนในแต่ละปีต่ ากว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งหากทราบถึงสาเหตุของ
การลดลงของปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกในจังหวัดชลบุรีแล้ว ก็จะสามารถน าผลที่ได้นี้ไปใช้ในการ
วางแผน หรือป้องกันไม่ให้มีการจับปลาทะเลมากเกินไปจนอาจท าให้ปลาทะเลบางชนิดสูญพันธ์ได้  

2. สามารถใช้งานวิจัยนี้เป็นตัวชี้แนะหรือข้อแนะน าในการพัฒนาแผนภูมิควบคุม  CUSUM 
เพ่ือใช้ในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกในจังหวัดชลบุรีได้ โดยการ
ปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ของแผนภูมิควบคุม CUSUM เช่น อาจจะปรับค่าพารามิเตอร์ที่แสดงค่า
อ้างอิงเป็น 0 5k .  และค่าพารามิเตอร์ที่แสดงช่วงของการตัดสินใจเป็น 2h   เป็นต้น 



 ง 

3. สามารถขยายผลที่ได้จากงานวิจัยนี้ได้ โดยน าแผนภูมิควบคุม CUSUM ไปตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกส าหรับจังหวัดอ่ืน ๆ ของประเทศไทยที่มีพ้ืนที่ติดทะเลได้  

4. สามารถขยายผลที่ได้จากงานวิจัยนี้ โดยประยุกต์แผนภูมิควบคุม  CUSUM ในการ
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงปริมาณของสัตว์ทะเลอื่น ๆ นอกเหนือจากปลาทะเลได ้
 5. สามารถน าผลที่ได้จากงานวิจัยไปเผยแพร่ให้กับกลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง 
ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 
 



 จ 

บทคัดย่อภาษาไทย 
 
 วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยในครั้งนี้คือตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกใน
จังหวัดชลบุรี ประเทศไทย ด้วยแผนภูมิควบคุมผลรวมสะสมหรือแผนภูมิควบคุม CUSUM ซึ่งปริมาณปลาทะเลที่
น าขึ้นบกนี้จะถูกส ารวจในช่วงปี พ.ศ. 2544 ถึง ปี พ.ศ. 2553 ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ามีการจับปลาทะเลมาก
ที่สุดในฤดูฝนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนกรกฏาคมและสิงหาคม นอกจากนี้แผนภูมิควบคุม CUSUM ยังแสดงให้
เห็นภาพได้อีกว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นแน่นอนอย่างรวดเร็วด้วยค่าผลรวมสะสมด้านเดียวทางด้านน้อยกว่าหรือ 

i
S   ซ่ึงส่งสัญญาณเตือนที่ชัดเจนว่าปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกในจังหวัดชลบุรีมีค่าลดลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และ
ยังคงลดลงต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2553 
 
 
ค าส าคัญ:  ปลาทะเลที่น าขึ้นบก แผนภูมิควบคุม CUSUM 
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Abstract 
 

 The main objective of this research was to monitor the change of marine fish landing 
amount in Chonburi, Thailand by cumulative sum or CUSUM control chart. The marine fish 
landing was investigated during 2001 to 2010. The research results indicated the marine fishery 
catches were the most in rainy season particularly in July and August. Furthermore, the CUSUM 
control chart illustrated to ascertain abnormality abruptly with the lower CUSUM or 

i
S   gave a 

clear alarm signal that the amount of marine fish landing in Chonburi was decreasing since 2006 
and continually lessened until 2010. 
 
 
Keywords: Marine Fish Landing, CUSUM Control Chart 
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4 แผนภาพการกระจายของปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกรายเดือนในปี พ.ศ. 2547 10 
5 แผนภาพการกระจายของปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกรายเดือนในปี พ.ศ. 2548 10 
6 แผนภาพการกระจายของปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกรายเดือนในปี พ.ศ. 2549 11 
7 แผนภาพการกระจายของปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกรายเดือนในปี พ.ศ. 2550 11 
8 แผนภาพการกระจายของปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกรายเดือนในปี พ.ศ. 2551 12 
9 แผนภาพการกระจายของปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกรายเดือนในปี พ.ศ. 2552 12 
10 แผนภาพการกระจายของปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกรายเดือนในปี พ.ศ. 2553 13 
11 แผนภาพการกระจายของปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกโดยภาพรวม 13 
12 แผนภูมิควบคุม CUSUM ของปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกในจังหวัดชลบุรี 16 
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i
x  ปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบก ณ จุดเวลาที่ i  

i
z  ค่ามาตรฐานของปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบก ณ จุดเวลาที่ i  

i
S   ค่าผลรวมสะสมด้านเดียวทางด้านมากกว่า ณ จุดเวลาที่ i   

i
S   ค่าผลรวมสะสมด้านเดียวทางด้านน้อยกว่า ณ จุดเวลาที่ i  

0
  ค่าเฉลี่ยของปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบก เมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุม 

0
  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบก เมื่อกระบวนการอยู่ในการควบคุม 
x  ค่าประมาณของค่าเฉลี่ยของปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบก เมื่อกระบวนการอยู่ใน 

การควบคุม 
s  ค่าประมาณของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบก เมื่อกระบวนการ

อยู่ในการควบคุม 
CUSUM ผลรวมสะสม (Cumulative Sum)  

CL เส้นกลาง (Center Line ) 
LCL ขีดจ ากัดควบคุมล่าง (Lower Control Limit) 
UCL ขีดจ ากัดควบคุมบน (Upper Control Limit) 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย 

การประมงมีความส าคัญอย่างมากในปัจจุบัน เนื่องจากการประมงเป็นการจัดการของมนุษย์ที่ก่อให้เกิด
แหล่งอาหารขนาดใหญ่ของโลก อีกทั้งการด าเนินงานและกระบวนการทางประมงยังช่วยในการสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศและประชาชนในประเทศเป็นมูลค่ามหาศาลในแต่ละปี นอกจากนั้นการประมงยังมีผลต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศเพราะสินค้าส่งออกที่ส าคัญจากการประมงมีทั้งในรูปแบบของอาหารทะเลสดและอาหารแปรรูป 
ประกอบกับความต้องการสินค้าจากการประมงของผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศมีมากขึ้น ดังนั้น
ปริมาณและมลูค่าของอาหารทะเลจึงมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย แต่ในทางตรงกันข้ามปริมาณของสัตว์ทะเลกลับ
ลดจ านวนลงอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์ทางทะเลที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงการจับสัตว์ทะเลที่มากเกินความต้องการ และมลภาวะที่เป็นพิษจากฝีมือ
ของมนุษย์ สภาพแวดล้อมทั้งลักษณะทางกายภาพและชีวภาพจึงมีส่วนส าคัญที่ส่งผลต่อปริมาณสัตว์ทะเลเป็น
อย่างมาก กล่าวคือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมท าให้ระบบนิเวศน์ขาดความสมดุลซึ่งส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล เช่น อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เพ่ิมสูงขึ้นท าให้การระเหยของน้ าทะเลเพ่ิมขึ้นและท าให้มีฝนตก
เพ่ิมมากขึ้นในบางพ้ืนที่ รูปแบบของฝนและอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปยังท าให้ระบบของน้ าทะเลและลักษณะทิศ
ทางการไหลของน้ าทะเลเปลี่ยนแปลงไปด้วย ซึ่งภาวะดังกล่าวนี้ท าให้สัตว์ทะเลและทรัพยากรต่าง ๆ ทางทะเลตก
อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หรือลดจ านวนลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ต้องปรับตัวต่อ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นผลมาจากก๊าซเรือนกระจกยัง
ท าให้เกิดภัยธรรมชาติรุนแรงมากขึ้น อุณหภูมิ ระดับน้ าทะเลและความเป็นกรดด่างของน้ าทะเลมีค่าสูงมากขึ้นซึ่ง
ส่งผลกระทบในหลาย ๆ ด้าน เช่น ผลกระทบทางชีวภาพและกายภาพ ผลกระทบทางสังคมเศรษฐกิจ และ
ผลกระทบทางตรง จงึท าให้สิ่งแวดล้อมของทะเลเปลี่ยนแปลงไป อีกท้ังยังส่งผลต่อการด าเนินงานและกระบวนการ
ทางประมง เช่น การลงแรงท าการประมง การด ารงชีวิต และการบริหารจัดการที่ต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
ตัวเองให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป 

จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีพ้ืนที่ติดกับชายฝั่งทะเลอ่าวไทยในภาคตะวันออกและยังเป็นที่ตั้งของ
ท่าเรือที่มีความส าคัญของประเทศ เนื่องจากมีลักษณะทางทะเลที่เหมาะสมส าหรับจะเป็นท่าจอดเรือซึ่งส่งผลให้
ชายฝั่งทะเลของจังหวัดมีท่าเทียบเรือประมงเป็นจ านวนมาก และเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากร
ทางทะเลที่ส าคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย การประมงในจังหวัดชลบุรีแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ ประมงน้ าเค็ม 
ประมงน้ าจืด และการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นการประมงประเภทประมงน้ าเค็ม เนื่องจากเป็น
อาชีพหลักที่ส าคัญและเป็นแหล่งสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ แหล่งประมงน้ าเค็มหลักของ
จังหวัดชลบุรีคือบริเวณอ าเภอ 5 อ าเภอที่มีพ้ืนที่ติดกับชายฝั่งทะเลได้แก่ อ าเภอเมืองชลบุรี อ าเภอศรีราชา อ าเภอ
บางละมุง อ าเภอสัตหีบ และอ าเภอพัทยา ซึ่งอ าเภอเหล่านี้เป็นอ าเภอที่มีท่าเทียบเรือของชาวประมงอยู่เป็น
จ านวนมาก 
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ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกในจังหวัดชลบุรีว่ามีค่า
ลดลงหรือไม่ โดยประยุกต์แผนภูมิควบคุมผลรวมสะสม (Cumulative Sum control chart) หรือแผนภูมิควบคุม 
CUSUM 
 
1.2 การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท านายปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบก มีอาทิเช่น 
Stergiou, Christou & Petrakis (1997) ประเมินค่าประสิทธิภาพในการพยากรณ์สัตว์ทะเลที่น าขึ้น

บกรายเดือนจ านวน 16 ชนิดของทะเลในประเทศกรีซ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1964 ถึงปี ค.ศ. 1989 ด้วยตัวแบบซึ่งใช้
เทคนิคในการพยากรณ์ที่แตกต่างกัน 3 วิธี คือ ตัวแบบการถดถอยเชิงก าหนด (Deterministic models) ที่เป็น
ทั้งตัวแบบการถดถอยอย่างง่าย (Simple regression model) และตัวแบบการถดถอยพหุคูณ (Multiple 
regression models) ตัวแบบอนุกรมเวลาตัวแปรเดียว (Univariate time series model) และตัวแบบอนุกรม
เวลาหลายตัวแปร (Multivariate time series model) โดยมีตัวแปรอิสระเป็นจ านวนชาวประมง มูลค่าขายส่ง
ของสัตว์ทะเลแต่ละชนิด เวลาที่ใช้ในการประมงมาตรฐาน และตัวแปรสภาพภูมิอากาศ ผลการศึกษาพบว่าตัวแบบ
ที่มีความแม่นในการพยากรณ์ (Forecasting accuracy) มากที่สุดคือ ตัวแบบอนุกรมเวลาตัวแปรเดียวแบบ 
ARIMA รองลงมาเป็นตัวแบบอนุกรมเวลาหลายตัวแปรแบบ DREG ซึ่งตัวแบบทั้งสองนี้สามารถอธิบายถึงความผัน
แปรของสัตว์ทะเลที่น าขึ้นบกได้ว่ามีค่ามากกว่า 80% โดยมีค่าคลาดเคลื่อนเปอร์เซ็นต์สัมบูรณ์เฉลี่ย (Mean 
Absolute Percentage Errors: MAPE) ของการพยากรณ์สัตว์ทะเลที่น าขึ้นบกจ านวน 11 ชนิดที่ต่ ากว่า 28.2%  

 
ฎีกา รัตนช านอง (2542) สร้างแบบจ าลองปริมาณปลาและความสัมพันธ์กับปัจจัยทางกายภาพในอ่าง

เก็บน้ าเขื่อนรัชประภา จังหวัดสุราษฏร์ธานี ระหว่างปี พ.ศ. 2530 ถึงปี พ.ศ. 2540 โดยศึกษาจากความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณผลการจับปลารายเดือนและปัจจัยทางกายภาพของอ่างเก็บน้ า ได้แก่ ระดับกักเก็บน้ า (X1) 
ปริมาณน้ าทีไ่หลเข้าอ่างเก็บน้ า (X2) ปริมาณน้ าฝนที่ตกลงในอ่างเก็บน้ า (X3) พ้ืนที่ผิวอ่างเก็บน้ า (X4) และปริมาตร
กักเก็บน้ าในอ่างเก็บน้ า (X5) ผลการศึกษาพบว่าปริมาณผลการจับปลารายเดือนและปัจจัยทางกายภาพของอ่าง
เก็บน้ ามีความสัมพันธ์กันที่ช่วงระยะเวลาต่าง ๆ กัน ยกเว้นปริมาณผลการจับปลาของปลาสลาดและปลาซ่ง ส่วน
ระดับของความสัมพันธ์พบว่ามีระดับความสัมพันธ์น้อยมากถึงปานกลาง ขณะที่การสร้างแบบจ าลองปริมาณปลา
ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอย (Regression analysis) ระหว่างปริมาณผลการจับปลารายเดือนและปัจจัยทาง
กายภาพของอ่างเก็บน้ าแสดงได้ด้วยสมการถดถอยที่อยู่ในรูปของลอการิทึมของปริมาณปลารวมที่จับได้ (Y) ดังนี้ 

 
ˆ 4Y=4.165+0.0018X   

 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การก าหนดที่ปรับค่าแล้ว (Adjusted coefficient of determination) เท่ากับ 24 ค่า
คลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard error) เท่ากับ 0.036 และเมื่อสร้างสมการถดถอยซึ่งจ าแนกตามชนิดของปลา
ที่จับได้พบว่าสมการถดถอยที่ได้มีค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.07–0.35  

 
Miyahara, Ota, Kohno, Ueta & Bower (2005) ศึกษาความผันผวนของการจับหมึกเพชรในทะเล

ของประเทศญี่ปุ่น บริเวณเกาะสึชิมะ ในช่วงปี ค.ศ. 1989 ถึงปี ค.ศ. 2002 ด้วยการสร้างตัวแบบการถดถอยอย่าง
ง่ายและตัวแบบการถดถอยพหุคูณเพ่ือพยากรณ์ผลจับตอหนวยการลงแรงประมง (Catch per unit effort: 
CPUE) ซึ่งเป็นค่าดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณของประชากรสัตวน้ า โดยมีตัวแปรอิสระ 4 ตัว คือ อุณหภูมิของน้ า
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ทะเลในช่องแคบสึชิมะ (X1) ความเค็มของน้ าทะเลในช่องแคบสึชิมะ (X2) ระดับน้ าทะเลที่เกาะสึชิมะ (X3) และ
ความแตกต่างของระดับน้ าทะเลที่เกาะคิวชู (X4)  

ผลการศึกษาพบว่าตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นค่อนข้างสูงกับผลจับตอหนวยการลงแรงประมง 
คือ อุณหภูมิของน้ าทะเลในช่องแคบสึชิมะและระดับน้ าทะเลที่เกาะสึชิมะ นอกจากนี้ยังเกิดปัญหาการมีพหุสัมพันธ์ 
(Multicollinearity) ระหว่างตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัวนี้อีกด้วย ดังนั้นจึงได้พิจารณาตัวแบบการถดถอยอย่างง่ายแค ่
2 ตัวแบบ คือตัวแบบที่มีตัวแปรอิสระเป็นอุณหภูมิของน้ าทะเลในช่องแคบสึชิมะและระดับน้ าทะเลที่เกาะสึชิมะ 
และเม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation coefficient: r) ของสมการถดถอยที่ได้พบว่า 

1. สมการถดถอยที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากท่ีสุดคือ 
 
  ˆ 4Y=-1098.4+61.71X   ; r=0.911 
 
2. สมการถดถอยที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากท่ีสุดคือ 
 
  ˆ 2 4+Y=7728.5-222.4X 9.2X  ; r=0.697 

 
 Meynecke, Lee, Duke & Warnken (2006) ศึกษาถึงปริมาณน้ าฝน และรูปแบบของอุณหภูมิว่ามี
อิทธิพลต่อการจับปลาปริมาณมากของอุตสาหกรรมปลาในประเทศออสเตรเลีย โดยคาดคะเนจากการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศด้วยแบบจ าลองความคิด (Conceptual model) ผลการศึกษาพบว่าแบบจ าลองความคิด
แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงทางนิเวศน์วิทยาและชีวฟิสิกส์ของแหล่งที่อยู่บริเวณน้ ากร่อยมีอิทธิพลต่อการจับปลา 
ซึ่งผลการศึกษาที่ได้นี้น าไปสู่การพัฒนาตัวแบบในการพยากรณ์ผลผลิตปลาและการจัดการการจับปลาที่อยู่บริเวณ
น้ ากร่อยโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  
 
 Teixeira & Cabral (2009) ศึกษาปริมาณปลาซีกเดียว (Flatfishes) ที่น าขึ้นบก บริเวณชายฝั่งทะเล
ของประเทศโปรตุเกส โดยประยุกต์ตัวแบบเชิงเส้นทั่วไป (General linear model: GLM) ที่มีตัวแปรอิสระ 5 ตัว
ซ่ึงเป็นค่ารายเดือนของดัชนี NAO อุณหภูมิผิวน้ าทะเล ปริมาณลม ปริมาณน้ าฝน และเดือน เพ่ืออธิบายถึงปริมาณ
ปลาซีกเดียวที่น าขึ้นบกตอหนวยการลงแรงประมง (Landing per unit effort: LPUE) ในระหว่างปี ค.ศ. 1992 
ถึงปี ค.ศ. 2005 ผลการศึกษาพบว่าปริมาณปลาซีกเดียวที่น าขึ้นบกตอหนวยการลงแรงประมงมีแนวโน้มลดลง 
และตัวแปรอิสระที่มีความส าคัญมากที่สุดคือ อุณหภูมิผิวน้ าทะเลและเดือน โดยที่ถ้าอุณหภูมิผิวน้ าทะเลต่ าแล้ว
ปลาซีกเดียวจะถูกน าขึ้นบกมาก และส่วนใหญ่แล้วปลาซีกเดียวทุกชนิดจะถูกน าขึ้นบกมากในเดือนของช่วงฤดู
หนาว 
 
 Ligas et al. (2010) ศึกษาและประเมินค่าการแปรผันของความอุดมสมบูรณ์ของประชากรสัตว์น้ าหน้า
ดิน 5 ชนิด คือ Eledone cirrhosa, Merluccius merluccius, Mullus barbatus, Nephrops norvegicus 
และ Parapenaeus longirostris บริเวณทะเลแถบไทเรเนียนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลเมดิเตอร์
เรเนียน ตังแต่ปี ค.ศ. 1991 ถึงปี ค.ศ. 2006 โดยมีตัวแปรที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 3 ตัว ได้แก่ อุณหภูมิผิวน้ าทะเล 
ความเร็วลม และดัชนี NAO และตัวแปรที่เกี่ยวกับความพยายามในการท าประมง 3 ตัว ได้แก่ จ านวนวันของการ
ท าประมง ขนาดและก าลังเครื่องยนต์เฉลี่ยของเรืออวนลาก ผลการศึกษาพบว่าการลดลงของตัวแปรที่เกี่ยวกับ
ความพยายามในการท าประมงมีอิทธิพลต่อปริมาณสัตว์น้ าหน้าดินที่น าขึ้นบกมากกว่าตัวแปรที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม 
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 Ghani & Ahmad (2010) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามคือปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบก 
(Y) และตัวแปรอิสระคือ จ านวนชาวประมง (X1) จ านวนเรือประมง (X2) และจ านวนเครื่องมือจับสัตว์น้ าที่ได้รับ
อนุญาต (X3) ด้วยการถดถอยพหุคูณซึ่งใช้วิธีการคัดเลือกตัวแปรแบบทีละขั้นตอน (Stepwise method) โดยใช้
ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากสถิติประจ าปีของกรมประมงประเทศมาเลเซีย ผลการวิเคราะห์พบว่าตัวแปรที่มีอิทธิพล
ต่อปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกคือ จ านวนชาวประมง และจ านวนเครื่องมือจับสัตว์น้ าที่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีสมการ
ถดถอยที่ใช้ในการพยากรณ์ปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกคือ 
   

 ˆ 1 3+Y=88359-6.41X 29.72X  
 
โดยมีค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานเท่ากับ 26082 ค่าสัมประสิทธิ์การก าหนดเท่ากับ 47.94 และค่าสัมประสิทธิ์การ
ก าหนดที่ปรับค่าแล้วเท่ากับ 45.13 
 

งานวิจัยดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรด้านสภาพภูมิอากาศและสภาพทาง
ทะเลเพ่ือพยากรณป์ริมาณสัตว์ทะเลที่น าขึ้นบกด้วยการวิเคราะห์การถดถอย แต่ในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณสัตว์ทะเลที่น าขึ้นบกนั้นเป็นข้อมูลอนุกรมเวลา ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการถดถอย จึงได้มี
การน าแผนภูมิควบคุม (Control chart) มาประยุกต์ เพ่ือตรวจสอบปริมาณการเปลี่ยนแปลงสัตว์ทะเลที่น าขึ้นบก 
และงานวิจัยเหล่านี้ยังมีอยู่ค่อนข้างจ ากัด เช่น 

 
Mesnil & Petitgas (2009) ประยุกต์แผนภูมิควบคุมผลรวมสะสม (Cumulative sum control 

chart: CUSUM) หรือแผนภูมิควบคุม CUSUM ซึ่งเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ 
(Statistical Process Control: SPC) เพ่ือตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์ทางทะเล โดยได้แสดง
ตัวอย่างของการใช้แผนภูมิควบคุม CUSUM ในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงปริมาณปลาคอดในทะเลเหนือจาก
โครงการ FISHBOAT ต้ังแต่ไตรมาสที่ 1 ของปี ค.ศ. 1985 ถึงปี ค.ศ. 2005 โดยก าหนดให้ข้อมูลในช่วง 10 ปีแรก 
คือปี ค.ศ. 1985 ถึงป ีค.ศ. 1994 เป็นช่วงที่กระบวนการอยู่ในการควบคุม (In-control process) เพ่ือค านวณหา
ค่าพารามิเตอร์ของกระบวนการ ผลการศึกษาพบว่าแผนภูมิควบคุม CUSUM สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณปลาคอดได้ว่าปลาคอดที่น าขึ้นบกในทะเลเหนือมีค่าลดลงตั้งแต่ปี ค.ศ. 1999 เป็นต้นมา 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือสร้างแผนภูมิควบคุม CUSUM ส าหรับตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกใน
จังหวัดชลบุร ี

2. เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในการท าวิจัยระหว่างนักวิจัยร่วมองค์กรและเตรียมความพร้อมของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาเข้าสู่การเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ 
 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกรายเดือนของอ าเภอ 3 อ าเภอ
ในจังหวัดชลบุรี ได้แก่ อ าเภอเมืองชลบุรี อ าเภอศรีราชา และอ าเภอสัตหีบ โดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มวิจัยและ
วิเคราะห์สถิติการประมง ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2544 ถึงเดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 
2553 
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1.5 แนวความคิดที่น ามาใช้ในการวิจัย 
เนื่องจากข้อมูลปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกเป็นข้อมูลอนุกรมเวลา จึงมีการเปลี่ยนแปลงของปริมาณปลา

ทะเลที่จับได้ข้ึนอยู่กับล าดับของเวลาในแต่ละฤดูกาล กล่าวคือหากเป็นฤดูการวางไข่ของปลาทะเลแล้วก็จะจับปลา
ทะเลที่ได้ในปริมาณที่น้อยลง หรือหากสภาพแวดล้อมทางทะเลเป็นพิษมากขึ้น หรือมีการจับปลาด้วยอวนที่มี
ขนาดของตาอวนเล็กลงแล้วจะท าให้จับปลาได้แต่ปลาตัวเล็ก ๆ จึงท าให้ปลาไม่มีโอกาสที่จะเจริญเติบโตเพ่ือการ
ขยายพันธ์ต่อไป เป็นต้น 
 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

1. เป็นองค์ความรู้ส าหรับการวิจัยต่อไปในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงปริมาณของสัตว์ทะเลอื่น ๆ 
นอกเหนือจากปลาทะเล และยังอาจขยายพ้ืนที่ในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงปริมาณสัตว์ทะเลอื่น ๆ รวมถึง
ปลาทะเล ไปยังจังหวัดอ่ืน ๆ ของประเทศไทยที่มีพ้ืนที่ติดทะเลได้ 

2. เป็นการบริการความรู้แก่กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง 
3. เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารในระดับประเทศและ/หรือนานาชาติ 
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บทที่ 2 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย “การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกในจังหวัด
ชลบุรีด้วยแผนภูมิควบคุม CUSUM” มีดังนี้ 
 
2.1 ค าอธิบายข้อมูล  

หน่วยงานที่เก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกที่ใช้ส าหรับงานวิจัยครั้งนี้คือกลุ่มวิจัยและ
วิเคราะห์สถิติการประมง ศูนย์สารสนเทศ กรมประมง ซึ่งท าการเก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบก
รายเดือน (หน่วย: เมตริกตัน) จ านวน 15 ชนิด ได้แก่ ปลาทู ปลาลัง ปลาอินทรี ปลาโอ ปลาทูแขก ปลาแข้งไก่ 
ปลาสีกุน ปลาหลังเขียว ปลากะตัก ปลาทรายแดง ปลาปากคม ปลากะพง ปลาตาโตตาหวาน ปลาเลย และปลา
เป็ด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ถึงปี พ.ศ. 2553 จากอ าเภอ 3 อ าเภอ ในจังหวัดชลบุรี ได้แก่ อ าเภอเมืองชลบุรี อ าเภอ
ศรีราชา และอ าเภอสัตหีบ 
 
2.2 การประเมินค่าปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกรายเดือน 
 ในการประเมินค่าปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกรายเดือนในจังหวัดชลบุรีนั้นท าได้โดยศึกษารูปแบบปริมาณ
ปลาทะเลที่น าขึ้นบกรายเดือนของอ าเภอทั้ง 3 อ าเภอในจังหวัดชลบุรี ในแต่ละปี ด้วยสถิติ เชิงพรรณนา 
(Descriptive statistics) โดยพิจารณาจากแผนภาพการกระจายของ 
 2.2.1 ปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกรายเดือนในปี พ.ศ. 2544 
 2.2.2 ปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกรายเดือนในปี พ.ศ. 2545 
 2.2.3 ปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกรายเดือนในปี พ.ศ. 2546 
 2.2.4 ปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกรายเดือนในปี พ.ศ. 2547 
 2.2.5 ปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกรายเดือนในปี พ.ศ. 2548 
 2.2.6 ปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกรายเดือนในปี พ.ศ. 2549 
 2.2.7 ปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกรายเดือนในปี พ.ศ. 2550 
 2.2.8 ปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกรายเดือนในปี พ.ศ. 2551 
 2.2.9 ปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกรายเดือนในปี พ.ศ. 2552 
 2.2.10 ปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกรายเดือนในปี พ.ศ. 2553 
 
2.3 การตรวจสอบปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกด้วยแผนภูมิควบคุม CUSUM 

ในการตรวจสอบปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกในจังหวัดชลบุรีโดยประยุกต์แผนภูมิควบคุมผลรวมสะสม 
(Cumulative Sum control chart) หรือแผนภูมิควบคุม CUSUM มีข้ันตอนดังนี้ 

2.3.1 ประมาณค่าพารามิเตอร์ เมื่อก าหนดให้กระบวนการอยู่ในการควบคุม คือ 
1. ค่าเฉลี่ยของปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบก (

0
 ) ด้วยค่าประมาณของค่าเฉลี่ยของปริมาณปลาทะเลที่น า

ขึ้นบก ( x )  
2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบก (

0
 ) ด้วยค่าประมาณของส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานของปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบก ( s ) 
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2.3.2 ค านวณค่าสถิติที่จะน ามาพล็อตลงในแผนภูมิควบคุม CUSUM  
เนื่องจากในงานวิจัยนี้เป็นการใช้แผนภูมิควบคุม CUSUM เพ่ือการเฝ้าระวังและป้องกันหากตรวจสอบ

แล้วพบว่าปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกมีการเปลี่ยนแปลงโดยอาจจะมีค่าเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่างมาก จึงประยุกต์
ค่าสถิติของแผนภูมิควบคุม CUSUM ตามค าแนะน าของ Mesnil & Petitgas (2009) ซึ่งค ำนวณได้ดังนี้ 

1. ค่าผลรวมสะสมด้านเดียวทางด้านมากกว่า ณ จุดเวลาที่ i  (One-sided upper CUSUM: 
i

S  ) เป็นค่ำ
เบี่ยงเบนที่มีค่ำเป็นบวก (Positive deviations) โดยค ำนวณได้ดังสมกำรที่ 1 

  
   

1
max 0

i i i
S ,S z k 


                                                           (1) 

 
2. ค่าผลรวมสะสมด้านเดียวทางด้านน้อยกว่า ณ จุดเวลาที่ i  (One-sided lower CUSUM: 

i
S  ) เป็นค่ำ

เบี่ยงเบนที่มีค่ำเป็นลบ (Negative deviations) โดยค ำนวณได้ดังสมกำรที่ 2 
  
   

1
min 0

i i i
S ,S z k 


                                                           (2) 

 

โดยที่ 
i

z    เป็นค่ามาตรฐานของปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบก ณ จุดเวลาที่ i  ซึ่งหำค่ำได้จำก 0

0

i

i

x
z






  

       เมื่อ 
i

x  คือปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบก ณ จุดเวลาที่ i  
 k    เป็นค่ำพำรำมิเตอร์ที่แสดงค่ำอ้ำงอิง (Reference value) ของแผนภูมิควบคุม CUSUM 
 

ส ำหรับค่ำเริ่มต้นของ 
i

S   และ 
i

S   มักจะก าหนดให้มีค่าเท่ากับศูนย์ ( 0
i i

S S   ) 
 

2.3.3 ค านวณค่าขีดจ ากัดควบคุม (Control limit) ของแผนภูมิควบคุม CUSUM  
 ค่าพารามิเตอร์ที่แสดงช่วงของการตัดสินใจ (Decision interval: h ) ของแผนภูมิควบคุม 

CUSUM คือค่าขีดจ ากัดควบคุมของแผนภูมิควบคุม CUSUM ซึ่งประกอบด้วย 
 1. ขีดจ ากัดควบคุมบน (Upper control limit: UCL) มีค่าเป็น   UCL h   
 2. เส้นกลาง (Center line: CL) มีค่าเป็น   0CL   
 3. ขีดจ ากัดควบคุมล่าง (Lower control limit: LCL) มีค่าเป็น   LCL h   
 
2.3.4 สร้างแผนภูมิควบคุม CUSUM  
โดยน าค่าสถิติที่ค านวณได้จากข้ันตอนที่ 2 ซึ่งเป็นค่าผลรวมสะสมด้านเดียวทางด้านมากกว่า ณ จุดเวลาที่  

i  และค่าผลรวมสะสมด้านเดียวทางด้านน้อยกว่า ณ จุดเวลาที่ i  มาพล็อตลงในแผนภูมิควบคุม CUSUM ที่มี
ขีดจ ากัดควบคุมซ่ึงค านวณได้จากขั้นตอนที่ 3 
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บทที่ 3 
ผลการวิจัยและวิจารณ์ผล 

 
ในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกในจังหวัดชลบุรี ด้วยแผนภูมิควบคุม 

CUSUM มีผลการวิจัย ดังนี้ 
 
3.1 ผลการประเมินค่าปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกรายเดือน 

เมื่อประเมินค่าปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกรายเดือนของอ าเภอทั้ง 3 อ าเภอในจังหวัดชลบุรี ได้แก่ 
อ าเภอเมืองชลบุรี อ าเภอศรีราชา และอ าเภอสัตหีบ เพ่ือศึกษารูปแบบปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกซึ่งพิจารณา
ตามฤดูกาล 3 ฤดู คือ ฤดูหนาว (เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ )  ฤดูร้อน (เริ่มตั้งแต่
กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม) และฤดูฝน (เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม) 
โดยพิจารณาจากแผนภาพการกระจายได้ผลดังนี้ 

 
 3.1.1 รูปแบบปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกรายเดือนในปี พ.ศ. 2544 แสดงดังภาพที่ 1 
   

Month

A
m

ou
nt

121086420

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

Winter Summer Rainny

Variable

Sattahip

Total

Mueang

Siracha

Amount of Marine FIsh Landing in Year 2544

 
 

ภาพที่ 1  แผนภาพการกระจายของปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกรายเดือนในปี พ.ศ. 2544 
 
 จากภาพที่ 1 พบว่าอ าเภอสัตหีบมีปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกมากที่สุด รองลงมาคืออ าเภอศรีราชา ส่วน
อ าเภอเมืองชลบุรีจะมีปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกน้อยที่สุด และโดยส่วนใหญ่แล้วปลาทะเลจะถูกน าขึ้นบกมาก
ที่สุดในช่วงฤดูฝน โดยจะมีปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกมากที่สุดในเดือนสิงหาคม 
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 3.1.2 รูปแบบปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกรายเดือนในปี พ.ศ. 2545 แสดงดังภาพที่ 2 
 

Month

A
m

o
u

n
t

121086420

4000

3000

2000

1000

0

Winter Summer Rainy

Variable

Sattahip_1

Total_1

Mueang_1

Siracha_1

Amount of Marine FIsh Landing in Year 2545

 
 

ภาพที่ 2  แผนภาพการกระจายของปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกรายเดือนในปี พ.ศ. 2545 
 
 จากภาพที่ 2 พบว่าอ าเภอสัตหีบมีปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกมากที่สุด ส่วนอ าเภอศรีราชาจะมีปริมาณ
ปลาทะเลที่น าขึ้นบกมากกว่าอ าเภอเมืองชลบุรีเพียงเล็กน้อย ยกเว้นในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมที่อ าเภอเมือง
ชลบุรีจะมีปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกมากกว่าอ าเภอศรีราชา และโดยส่วนใหญ่แล้วปลาทะเลจะถูกน าขึ้นบกมาก
ที่สุดในช่วงฤดูฝน โดยจะมีปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกมากที่สุดในเดือนกรกฎาคม 
 

3.1.3 รูปแบบปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกรายเดือนในปี พ.ศ. 2546 แสดงดังภาพที่ 3 
 

Month

A
m

o
u

n
t

121086420

5000

4000

3000

2000

1000

0

Winter Summer Rainy

Variable

Sattahip_2

Total_2

Mueang_2

Siracha_2

Amount of Marine FIsh Landing in Year 2546

 
 

ภาพที่ 3  แผนภาพการกระจายของปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกรายเดือนในปี พ.ศ. 2546 
 
 จากภาพที่ 3 พบว่าอ าเภอสัตหีบมีปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกมากที่สุด ส่วนอ าเภอศรีราชาและอ าเภอ
เมืองชลบุรีจะมีปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกใกล้เคียงกัน แต่ในช่วงฤดูฝนอ าเภอเมืองชลบุรีจะมีปริมาณปลาทะเลที่
น าขึ้นบกมากกว่าอ าเภอศรีราชา และโดยส่วนใหญ่แล้วปลาทะเลจะถูกน าขึ้นบกมากที่สุดในช่วงฤดูฝน โดยจะมี
ปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกมากที่สุดในเดือนกรกฎาคม 
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3.1.4 รูปแบบปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกรายเดือนในปี พ.ศ. 2547 แสดงดังภาพที่ 4 
 

Month

A
m

o
u

n
t

121086420

4000

3000

2000

1000

0

Winter Summer Rainy

Variable

Sattahip_3

Total_3

Mueang_3

Siracha_3

Amount of Marine FIsh Landing in Year 2547

 
 

ภาพที่ 4 แผนภาพการกระจายของปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกรายเดือนในปี พ.ศ. 2547 
 
 จากภาพที่ 4 พบว่าอ าเภอสัตหีบมีปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกมากที่สุด ส่วนอ าเภอศรีราชาและอ าเภอ
เมืองชลบุรีจะมีปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกใกล้เคียงกัน แต่ในช่วงฤดูฝนอ าเภอเมืองชลบุรีจะมีปริมาณปลาทะเลที่
น าขึ้นบกมากกว่าอ าเภอศรีราชาและโดยส่วนใหญ่แล้วปลาทะเลจะถูกน าขึ้นบกมากที่สุดในช่วงฤดูฝน โดยจะมี
ปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกมากที่สุดในเดือนกรกฎาคม 
 

3.1.5 รูปแบบปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกรายเดือนในปี พ.ศ. 2548 แสดงดังภาพที่ 5 
 

Month

A
m

o
u

n
t

121086420

2500

2000

1500

1000

500

0

Winter Summer Rainy

Variable

Sattahip_4

Total_4

Mueang_4

Siracha_4

Amount of Marine FIsh Landing in Year 2548

 
 

ภาพที่ 5  แผนภาพการกระจายของปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกรายเดือนในปี พ.ศ. 2548 
 
 จากภาพที่ 5 พบว่าอ าเภอสัตหีบมีปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกมากที่สุด ส่วนอ าเภอศรีราชาและอ าเภอ
เมืองชลบุรีจะมีปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกใกล้เคียงกันในช่วงฤดูหนาวและฤดูร้อน และโดยส่วนใหญ่แล้วปลา
ทะเลจะถูกน าขึ้นบกมากท่ีสุดในช่วงฤดูฝน โดยจะมีปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกมากที่สุดในเดือนกรกฎาคม 
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3.1.6 รูปแบบปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกรายเดือนในปี พ.ศ. 2549 แสดงดังภาพที่ 6 
 

Month

A
m

o
u

n
t

121086420

2500

2000

1500

1000

500

0

Winter Summer Rainy

Variable

Sattahip_5

Total_5

Mueang_5

Siracha_5

Amount of Marine FIsh Landing in Year 2549

 
 

ภาพที่ 6 แผนภาพการกระจายของปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกรายเดือนในปี พ.ศ. 2549 
 
 จากภาพที่ 6 พบว่าอ าเภอทั้ง 3 อ าเภอในจังหวัดชลบุรีมีปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกใกล้เคียงกัน ยกเว้น
ในเดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฏาคมที่อ าเภอสัตหีบมีปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกมากกว่าอ าเภอศรีราชา
และอ าเภอเมืองชลบุรี โดยจะมีปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกมากที่สุดในเดือนพฤษภาคม แต่โดยส่วนใหญ่แล้วปลา
ทะเลจะถูกน าขึ้นบกมากท่ีสุดในช่วงฤดูฝน  
 

3.1.7 รูปแบบปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกรายเดือนในปี พ.ศ. 2550 แสดงดังภาพที่ 7 
 

Month

A
m

ou
nt

121086420

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

Winter Summer Rainy

Variable

Sattahip_6

Total_6

Mueang_6

Siracha_6

Amount of Marine FIsh Landing in Year 2550

 
 

ภาพที่ 7  แผนภาพการกระจายของปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกรายเดือนในปี พ.ศ. 2550 
 
 จากภาพที่ 7 พบว่าอ าเภอทั้ง 3 อ าเภอในจังหวัดชลบุรีมีปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกใกล้เคียงกัน ยกเว้น
ในเดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฏาคมที่อ าเภอสัตหีบมีปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกมากกว่าอ าเภอศรีราชา
และอ าเภอเมืองชลบุรี และโดยส่วนใหญ่แล้วปลาทะเลจะถูกน าขึ้นบกมากที่สุดในช่วงฤดูฝน โดยจะมีปริมาณปลา
ทะเลที่น าขึ้นบกมากท่ีสุดในเดือนกรกฎาคม 



 12 

3.1.8 รูปแบบปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกรายเดือนในปี พ.ศ. 2551 แสดงดังภาพที่ 8 
 

Month

A
m

o
u

n
t

121086420

2000

1500

1000

500

0

Winter Summer Rainy

Variable

Sattahip_7

Total_7

Mueang_7

Siracha_7

Amount of Marine FIsh Landing in Year 2551

 
 

ภาพที่ 8 แผนภาพการกระจายของปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกรายเดือนในปี พ.ศ. 2551 
 
 จากภาพที่ 8 พบว่าอ าเภอสัตหีบมีปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกมากที่สุด ส่วนอ าเภอเมืองชลบุรีและ
อ าเภอศรีราชามีปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกใกล้เคียงกัน และโดยส่วนใหญ่แล้วปลาทะเลจะถูกน าขึ้นบกมากที่สุด
ในช่วงฤดูฝน โดยจะมีปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกมากที่สุดในเดือนกรกฎาคม  
 

3.1.9 รูปแบบปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกรายเดือนในปี พ.ศ. 2552 แสดงดังภาพที่ 9 
 

Month

A
m

o
u

n
t

121086420

2000

1500

1000

500

0

Winter Summer Rainy

Variable

Sattahip_8

Total_8

Mueang_8

Siracha_8

Amount of Marine FIsh Landing in Year 2552

 
 

ภาพที่ 9  แผนภาพการกระจายของปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกรายเดือนในปี พ.ศ. 2552 
 
 จากภาพที่ 9 พบว่าอ าเภอทั้ง 3 อ าเภอในจังหวัดชลบุรีจะมีปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกมากในช่วงต้นปี 
จากนั้นปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกจะค่อย ๆ ลดลงจนเกือบคงที่ตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงเดือนธันวาคม และจะ
พบว่าเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่มีปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกน้อยที่สุด 
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3.1.10 รูปแบบปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกรายเดือนในปี พ.ศ. 2553 แสดงดังภาพที่ 10 
 

Month

A
m

o
u

n
t

121086420

2000

1500

1000

500

0

Winter Summer Rainy

Variable

Sattahip_9

Total_9

Mueang_9

Siracha_9

Amount of Marine FIsh Landing in Year 2553

 
 

ภาพที่ 10 แผนภาพการกระจายของปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกรายเดือนในปี พ.ศ. 2553 
 
 จากภาพที่ 10 พบว่าอ าเภอสัตหีบจะมีปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกมากที่สุด ยกเว้นในเดือนเมษายนที่
อ าเภอเมืองชลบุรีมีปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกมากกว่าอ าเภอสัตหีบ และโดยส่วนใหญ่แล้วปลาทะเลจะถูกน าขึ้น
บกมากท่ีสุดในช่วงฤดูฝน โดยจะมีปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกมากที่สุดในเดือนมิถุนายน 
 

ส าหรับแผนภาพการกระจายของปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกโดยภาพรวม ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลในแต่ละ
ปีตัง้แต่ปี พ.ศ. 2544 ถึงปีพ.ศ. 2553 แสดงได้ดังภาพที่ 11 

 

Month

A
m

o
u

n
t

120100806040200

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553

Mean=2149

Min=751

Max=4406

The Amount of Marine Fish Landing since Year 2544 to 2553 

 
 

ภาพที่ 11 แผนภาพการกระจายของปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกโดยภาพรวม 
 

จากภาพที่ 11 พบว่าค่าเฉลี่ยของปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ถึงปี พ.ศ. 2553 มีค่า
เท่ากับ 2,149 เมตริกตัน ซึ่งจะเห็นได้ว่าปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกในช่วงปี พ.ศ. 2544 ถึงปี พ.ศ. 2547 มีค่า
มากกว่าค่าเฉลี่ย หลังจากนั้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา ปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกจะมีค่าลดลง และโดย



 14 

ส่วนใหญ่แล้วจะเห็นได้ว่าฤดูฝนเป็นฤดูที่มีปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกมากที่สุด ซึ่งเดือนที่ปลาทะเลถูกน าขึ้นบก
มากที่สุดคือเดือนกรกฏาคมและสิงหาคม 

 
3.2 ผลการตรวจสอบปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกด้วยแผนภูมิควบคุม CUSUM 

เมื่อใช้แผนภูมิควบคุม CUSUM ตรวจสอบปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกในจังหวัดชลบุรี ได้ผลดังนี้ 
3.2.1 ผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ เมื่อก าหนดให้กระบวนการอยู่ในการควบคุม 
 เนื่องจากปลาทะเลถูกน าขึ้นบกมากในช่วงปี พ.ศ. 2544 ถึงปี พ.ศ. 2547 ซึ่งมีค่ามากกว่าในช่วง

ปี พ.ศ. 2548 ถึงปี พ.ศ. 2553 โดยปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกเริ่มจะมีค่าลดลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา จึง
ได้ก าหนดให้ช่วงปี พ.ศ. 2544 ถึงปี พ.ศ. 2548 เป็นช่วงเวลาที่กระบวนการอยู่ในการควบคุม ซึ่งเมื่อท าการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ เมื่อก าหนดให้กระบวนการอยู่ในการควบคุม พบว่า 

1. ค่าเฉลี่ยของปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกมีค่าเท่ากับ   
 

34 545 6,x .   เมตริกตัน 
 

2. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกมีค่าเท่ากับ 
 

7 904 038512, .s   เมตริกตัน 
 

 3.2.2 ผลการค านวณค่าสถิติที่จะน ามาพล็อตลงในแผนภูมิควบคุม CUSUM 
  เมื่อใช้ค่าสถิติของแผนภูมิควบคุม CUSUM ตามค าแนะน าของ Mesnil & Petitgas (2009) โดย
ก าหนดใหพ้ารามิเตอร์ที่แสดงค่าอ้างอิงของแผนภูมิควบคุม CUSUM 1 3k .  แล้ว จะสามารถค านวณค่าสถิติของ
แผนภูมิควบคุม CUSUM ได้ดังนี้ 

1. ค่าผลรวมสะสมด้านเดียวทางด้านมากกว่า ณ จุดเวลาที่ i  (
i

S  ) ค านวณค่าได้จากสมการที่ 1 
ซึ่งได้ผลแสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1   ค่าผลรวมสะสมด้านเดียวทางด้านมากกว่า ณ จุดเวลาที่ i  (

i
S  ) 

 
ปี ( i ) ปริมาณปลาทะเล

ที่น าขึ้นบก (
i

x ) 
ค่ามาตรฐานของปริมาณ
ปลาทะเลที่น าขึ้นบก (

i
z ) 

 
i

z k  
 
i

S   

2544 30,678 -0.4893 -1.7893 0 
2545 39,347 0.60746 -0.6925 0 
2546 43,191 1.0938 -0.2062 0 
2547 36,511 0.24866 -1.0513 0 
2548 23,001 -1.4606 -2.7606 0 
2549 17,036 -2.2153 -3.5153 0 
2550 18,775 -1.9953 -3.2953 0 
2551 16,543 -2.2776 -3.5776 0 
2552 17,227 -2.1911 -3.4911 0 
2553 15,615 -2.3951 -3.6951 0 
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2. ค่าผลรวมสะสมด้านเดียวทางด้านน้อยกว่า ณ จุดเวลาที่ i  (
i

S  ) ค านวณค่าได้จากสมการที่ 2 
ซึ่งได้ผลแสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2   ค่าผลรวมสะสมด้านเดียวทางด้านน้อยกว่า ณ จุดเวลาที่ i  (

i
S  ) 

 
ปี ( i ) ปริมาณปลาทะเล

ที่น าขึ้นบก (
i

x ) 
ค่ามาตรฐานของปริมาณ
ปลาทะเลที่น าขึ้นบก (

i
z ) 

 
i

z k  
 
i

S   

2544 30,678 -0.4893 0.81068 0 
2545 39,347 0.60746 1.90746 0 
2546 43,191 1.0938 2.3938 0 
2547 36,511 0.24866 1.54866 0 
2548 23,001 -1.4606 -0.1606 -0.1606 
2549 17,036 -2.2153 -0.9153 -1.0759 
2550 18,775 -1.9953 -0.6953 -1.7711 
2551 16,543 -2.2776 -0.9776 -2.7488 
2552 17,227 -2.1911 -0.8911 -3.6399 
2553 15,615 -2.3951 -1.0951 -4.7349 

 
 
 3.2.3 ผลการค านวณค่าขีดจ ากัดควบคุมของแผนภูมิควบคุม CUSUM 
  เมื่อใช้ค่าสถิติของแผนภูมิควบคุม CUSUM ตามค าแนะน าของ Mesnil & Petitgas (2009) โดย
ก าหนดให้พารามิเตอร์ที่แสดงช่วงของการตัดสินใจของแผนภูมิควบคุม CUSUM 1h   แล้ว จะได้ขีดจ ากัด
ควบคุมของแผนภูมิควบคุม CUSUM ดังนี้ 

 1. ขีดจ ากัดควบคุมบนมีค่าเท่ากับ   1UCL   
 2. เส้นกลางมีค่าเท่ากับ   0CL   
 3. ขีดจ ากัดควบคุมล่างมีค่าเท่ากับ   1LCL    

 
 3.2.4 ผลการสร้างแผนภูมิควบคุม CUSUM 

 เมื่อน าค่าสถิติของแผนภูมิควบคุม CUSUM ทั้ง 2 ค่า คือค่าผลรวมสะสมด้านเดียวทางด้าน 
มากกว่า ณ จุดเวลาที่ i  (

i
S  ) และค่าผลรวมสะสมด้านเดียวทางด้านน้อยกว่า ณ จุดเวลาที่ i  (

i
S  ) มาพล็อตลง

ในแผนภูมิควบคุม CUSUM ที่มีขีดจ ากัดควบคุมคือ 1UCL / LCL    แล้วจะได้แผนภูมิควบคุม CUSUM ที่
แสดงถึงปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกในจังหวัดชลบุรีดังภาพที่ 12  
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Year

S
i+

/
S

i-

2553255225512550254925482547254625452544

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

UCL=1

LCL=-1

Variable

Si+

Si-

The CUSUM of Marine Fish Landing in Chonburi

 
 

ภาพที่ 12 แผนภูมิควบคุม CUSUM ของปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกในจังหวัดชลบุรี 
 

จากภาพที่ 12 พบว่าค่าผลรวมสะสมด้านเดียวทางด้านมากกว่า ณ จุดเวลาที่ i  หรือ 
i

S   ทุกค่ามีค่าอยู่ 
ภายในขีดจ ากัดควบคุม ขณะที่ค่าผลรวมสะสมด้านเดียวทางด้านน้อยกว่า ณ จุดเวลาที่ i  หรือ 

i
S   จะอยู่ภายใน

ขีดจ ากัดควบคุมในช่วงปี พ.ศ. 2544 ถึงปี พ.ศ. 2548 และหลังจากนั้นคือตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 เป็นต้นมา 
i

S   จะมี
ค่าลดลงน้อยกว่าขีดจ ากัดควบคุมล่าง จึงแสดงให้เห็นว่าปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกในจังหวัดชลบุรีออกนอกการ
ควบคุมตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549 ถึงปี พ.ศ. 2553 
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บทที่ 4 
บทสรุป 

 
4.1 สรุปผลการวิจัย 

ในงานวิจัย “การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกในจังหวัดชลบุรีด้วยแผนภูมิ
ควบคุม CUSUM” สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้ 

1. อ าเภอสัตหีบเป็นอ าเภอที่มีปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกมากที่สุด ส่วนอ าเภอศรีราชาและอ าเภอเมือง
ชลบุรี จะมีปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกใกล้เคียงกัน แต่โดยส่วนใหญ่แล้วอ าเภอเมืองชลบุรีจะมีปริมาณปลาทะเลที่
น าขึ้นบกมากกว่าอ าเภอศรีราชา 

2. ปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกจะมีค่ามากที่สุดในช่วงฤดูฝน ซึ่งเดือนที่ปลาทะเลถูกน าขึ้นบกมากที่สุดคือ
เดือนกรกฎาคมและสิงหาคม แต่ในเดือนพฤษภาคมซึ่งอยู่ในช่วงฤดูร้อนก็มีปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกมากเช่นกัน 
 3. ในช่วงปี พ.ศ. 2544 ถึงปี พ.ศ. 2547 จะมีปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกมากและปริมาณปลาทะเลที่น า
ขึ้นบกเริ่มจะมีค่าลดลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา 

4. ถ้าก าหนดให้ช่วงปี พ.ศ. 2544 ถึงปี พ.ศ. 2548 เป็นช่วงเวลาที่กระบวนการอยู่ในการควบคุมแล้ว 
ค่าเฉลี่ยของปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกมีค่าเท่ากับ 34,545.6 เมตริกตัน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปริมาณ
ปลาทะเลที่น าขึ้นบกมีค่าเท่ากับ 7,904.038512 เมตริกตัน 

5. เมื่อก าหนดให้พารามิเตอร์ของแผนภูมิควบคุม CUSUM มีค่า 1 3k .  และ 1h   แล้ว แผนภูมิ
ควบคุม CUSUM สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกในจังหวัดชลบุรีได้ กล่าวคือ
ปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกในจังหวัดชลบุรีจะมีค่าลดลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา ซึ่งจะพิจารณาได้จากค่า
ผลรวมสะสมด้านเดียวทางด้านน้อยกว่า ณ จุดเวลาที่ i  หรือ 

i
S   มีค่าน้อยกว่าขีดจ ากัดควบคุมล่าง ( 1LCL   ) 

  
  
4.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลที่ได้จากงานวิจัย “การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกในจังหวัดชลบุรีด้วย
แผนภูมิควบคุม CUSUM” สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. แผนภูมิควบคุม CUSUM สามารถตรวจสอบไดจ้ริงว่าปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกในจังหวัดชลบุรีมีค่า
ลดลงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา ซึ่งให้ผลสอดคล้องกันกับแผนภาพการกระจายของปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้น
บกในช่วงปี พ.ศ. 2548 ถึงปี พ.ศ. 2553 ที่มีค่าลดลง โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีค่าของปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบก
รายเดือนในแต่ละปีต่ ากว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งหากทราบถึงสาเหตุของการลดลงของปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกในจังหวัด
ชลบุรีแล้ว ก็จะสามารถน าผลที่ได้นี้ไปใช้ในการวางแผน หรือป้องกันไม่ให้มีการจับปลาทะเลมากเกินไปจนอาจท า
ให้ปลาทะเลบางชนิดสูญพันธ์ได้  

2. สามารถใช้งานวิจัยนี้เป็นตัวชี้แนะหรือข้อแนะน าในการพัฒนาแผนภูมิควบคุม CUSUM เพ่ือใช้ในการ
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกในจังหวัดชลบุรีได้ โดยการปรับเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ของ
แผนภูมิควบคุม CUSUM เช่น อาจจะปรับค่าพารามิเตอร์ที่แสดงค่าอ้างอิงเป็น 0 5k .  และค่าพารามิเตอร์ที่
แสดงช่วงของการตัดสินใจเป็น 2h   เป็นต้น 

3. สามารถขยายผลที่ได้จากงานวิจัยนี้ได้ โดยน าแผนภูมิควบคุม CUSUM ไปตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณปลาทะเลที่น าขึ้นบกส าหรับจังหวัดอ่ืน ๆ ของประเทศไทยที่มีพ้ืนที่ติดทะเลได้  
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4. สามารถขยายผลที่ได้จากงานวิจัยนี้ โดยประยุกต์แผนภูมิควบคุม CUSUM ในการตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณของสัตว์ทะเลอื่น ๆ นอกเหนือจากปลาทะเลได ้
 5. สามารถน าผลที่ได้จากงานวิจัยไปเผยแพร่ให้กับกลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง ศูนย์สารสนเทศ 
กรมประมง 
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บทที่ 5 
ผลผลิต 

 
5.1 การตีพิมพผ์ลงานในวารสารวิชาการ 

Saithanu, K., & Mekparyup, J. (201X). Monitoring Change of Marine Fish Landing Amount  
in Chonburi with CUSUM Control Chart. Interventional Medicine & 
Applied Science, X(X), xxx-xxx. 
 

5.2 การจดสิทธิบัตร 
 ไม่มี 
 
5.3 ผลงานเชิงพาณิชย์ 
 ไม่มี 
 
5.4 ผลงานเชิงสาธารณะ 

เป็นองค์ความรู้ส าหรับการวิจัยต่อไปในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงปริมาณของสัตว์ทะเลอ่ืน ๆ 
นอกเหนือจากปลาทะเล และยังอาจขยายพ้ืนที่ในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงปริมาณสัตว์ทะเลอ่ืน ๆ รวมถึง
ปลาทะเลไปยังจังหวัดอ่ืน ๆ ของประเทศไทยที่มีพ้ืนที่ติดทะเลได้ 
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รายงานสรุปการเงิน 
เลขที่โครงการระบบบริหารงานวิจัย 2559A10802117 สัญญาเลขที ่83/2559 

โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

ชื่อโครงการ การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงปริมาณปลาทะเลที่น าขึึ้นบกในจงงววงชชลบุรีช้วยแผนภูมิ
ควบคุม CUSUM (Monitoring Change of Marine Fish Landing Amount in Chonburi with 
CUSUM Control Chart)  
ชื่อวงววน้าโครงการวิจงยผู้รงบทุน ผศ.ชร.กิชาการ สายธนู 
รายงานในช่วงตง้งแต่วงนที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงวงนที่ 9 กงนยายน พ.ศ. 2559 
ระยะเวลาในการช าเนินการ 1 ปี - เชือน ตง้งแต่วงนที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 – 30 กงนยายน พ.ศ. 
2559 

รายรงบ 
จ านวนเงินที่ไช้รงบ 
งวชที่ 1 (50%)                   99,000  บาท    เมื่อวงน เชือน ปี 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
งวชที่ 2 (40%)                 79,200  บาท    เมื่อวงน เชือน ปี 19 เมษายน พ.ศ. 2559 
งวชที่ 3 (10%)            ______  บาท    เมื่อวงน เชือน ปี  _________________ 

รวม   178,200 บาท      (วนึ่งแสนเจ็ชวมื่นแปชพงนสองร้อยบาทถ้วน) 
 

รายจ่าย 
 

รายการ งบประมาณ
ที่ตง้งไว้ 

งบประมาณท่ีใช้จริง จ านวนเงินคงเวลือ/เกิน 

๑. ค่าตอบแทน 30,000.00 30,000.00 0.00 
๒. ค่าจ้าง 26,600.00 26,600.00 0.00 
๓. ค่าวงสช ุ 85,400.00 85,400.00 0.00 
๔. ค่าใช้สอย 41,000.00 41,000.00 0.00 
๕. ค่าครุภงณฑ์ 15,000.00 15,000.00 0.00 
๖. ค่าธรรมเนียมอุชวนุนสถาบงน 22,000.00 22,000.00 0.00 

รวม 220,000.00 220,000.00 0.00 
 

 
(__________________________) 

ลงนามวงววน้าโครงการวิจงยผู้รงบทุน 
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