
 

 

คู่มอื 

การใช้ข้อมูล Time series 
ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลง 

ทรัพยากรในระบบนิเวศ 

รัตนาวลี พูลสวัสดิ์ 
นิภา กุลานุจารี 
ปวโรจน์ นรนาถตระกูล 

ราชการบริหารส่วนกลาง 

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์



1 

ค ำน ำ 
 

การน าเสนอข้อมูลทางการประมงที่มีอยู่แล้วให้น่าสนใจ เป็นเรื่องที่ท้าทายส าหรับนักวิชาการ
อย่างมาก คู่มือฉบับนี้จะท าให้เห็นแนวทางการใช้ข้อมูลที่หลากหลาย โดยมุ่งหวังให้เป็นการกระตุ้นให้
นักวิชาการน าข้อมูลที่มีอยู่มาน าเสนอและน าไปใช้ประโยชน์ในการอธิบายหรือสรุปข้อมูลที่มีอยู่แล้วได้ดีขึ้น 
อย่างไรก็ตามการรวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์ ซึ่งโดยปรกติจะใช้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลระยะยาว และหลาย
ชุดข้อมูล ซึ่งข้อมูลมีขนาดใหญ่ (big data) ที่มีรูปแบบการเก็บที่แตกต่างกัน เช่น ผลจับรายปี รายเดือน 
หรือผลจับรายเครื่องมือ ต้องมีการตรวจสอบตรวจเช็คข้อมูลก่อนการน ามาใช้ในการวิเคราะห์ บางครั้งต้องมี
การสอบทวนข้อมูลกับหลายชุดข้อมูล  

คู่มือฉบับนี้จะเน้นในการวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอที่ ใช้ส าหรับการศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของทรัพยากรประมง โดยใช้ข้อมูลน าเข้าพ้ืนฐานทั่วไป เช่น ข้อมูลสถิติผลจับโดยรวม (total 
catch) ที่เป็นอนุกรมเวลา (time series) หรือข้อมูลสถิติผลจับแยกตามเครื่องมือ หรืออาจใช้ข้อมูลจากการ
รวบรวมในงานวิจัย เช่น ข้อมูลการลงแรงประมง ผลจับ และองค์ประกอบชนิดสัตว์น้ า เพ่ือวิเคราะห์ ในเชิง
ระบบนิเวศและดูความสัมพันธ์ของสัตว์น้ าในระบบ เพ่ือให้เห็นความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ และเป็นการใช้
ข้อมูลที่มีอยู่ ให้ เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือสามารถน าไปประยุกต์ใช้ ในการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นักวิชาการของกรมประมง รวมทั้งนักวิจัยของหน่วยงานอื่น ๆ เช่น มหาวิทยาลัย หน่วยงาน
ราชการและองค์กรต่าง ๆ ที่ท างานเกี่ยวข้องกับการประมงและระบบนิเวศในแหล่งน้ า สามารถใช้คู่มือฉบับ
นี้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งน าไปประกอบการก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยถึงแม้นว่าในคู่มือนี้ให้ตัวอย่างข้อมูลการประมงและระบบนิเวศทางทะเล แต่
อย่างไรก็ตามสามารถน ามาปรับใช้ได้ทั้งการประมงและระบบนิเวศน้ าจืดและน้ ากร่อยได้ในรูปแบบเดียวกัน 

 คู่มือฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมี พ้ืนฐานมาจาก Managing Multi-species and Multi-gear 
fisheries - a Toolbox for Scientist, Manager and Stakeholder ที่ จัดท าขึ้น เ พ่ือบริหารจัดการ
ทรัพยากรในเขตร้อน (Tropical zone) ที่ทรัพยากรเป็นแบบ Multi-species และ multi-gear แทนที่จะ
ใช้แบบจ าลองที่พัฒนามาจากเขตอบอุ่น (Temperate zone) และพัฒนามาบนพ้ืนฐาน single species  
เพราะสัตว์น้ าในน่านน้ าไทยเป็นแบบหลากหลายชนิด (multi - species) และการประมงเป็นแบบ
หลากหลายเครื่องมือ (multi – gears) ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก FAO เป็นการท างานร่วมระหว่าง
นักวิชาการไทย นักวิชาการเวียดนามร่วมกับนักวิชาการจากออสเตรเลีย เอกสารฉบับนี้มีผู้เขียนทั้งสามคน
เป็นผู้ เขียนร่วม และใช้เอกสารเรื่อง Proceeding of the Regional Technical Consultation on 
Indicators for Sustainable Fisheries Management in ASEAN Regional ประกอบเ พ่ือน า เสนอ
วิธีการใช้ตัวชี้วัด (indicator) หากนักวิชาการสนใจสามารถหาเอกสารเพื่อศึกษาเพ่ิมเติมได้ต่อไป   
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คู่มือกำรใช้ข้อมูล time series ในกำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงทรัพยำกรในระบบนิเวศ 

การศึกษาการประมงและระบบนิเวศของทรัพยากรสัตว์น้ า โดยอาศัยข้อมูลอนุกรมเวลา 
(time series) เป็นวิธีการที่ง่ายและต้องการข้อมูลน าเข้า (input data) ทั่วไปที่ไม่มาก เช่น ข้อมูลสถิติผล
จับโดยรวมที่เป็นอนุกรมเวลา หรือแยกตามเครื่องมือประมง เพ่ือมาวิเคราะห์ผลของการประมงท่ีมีต่อระบบ
นิเวศและศึกษาความสัมพันธ์ของสัตว์น้ าในระบบนิเวศ  

ในคู่มือนี้จะน าเสนอวิธีการใช้ข้อมูลอนุกรมเวลา และการใช้ตัวชี้วัด (indicator) เพ่ือใช้ในการ
วิเคราะห์สภาวะทรัพยากรและการประมง ปัจจุบันจะเห็นว่ามีการน าผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (Maximum 
Sustainable Yield: MSY) มาใช้กันอย่างแพร่หลาย  เนื่องจากข้อมูลที่น ามาใช้ในการค านวณมีเพียง
ปริมาณผลจับ และปริมาณการลงแรงประมงเท่านั้น (King, 1996) ผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนบอกให้ทราบถึง
ระดับผลจับและระดับการลงแรงที่เหมาะสมภายใต้การเปลี่ยนแปลงของประชากร (Optimum catch and 
fishing levels) และสามารถน ามาเปรียบเทียบกับสถานการณ์ผลจับและการลงแรง ณ ปัจจุบัน เพ่ือดู
แนวโน้มของทรัพยากรว่าจะเป็นอย่างไรในอนาคต จากทิศทางการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรว่ามี
ปริมาณมากน้อยแค่ไหนในสภาวะปัจจุบัน  อย่างไรก็ตาม ในช่วงระยะเวลาที่น าข้อมูลมาใช้นั้น อาจมีกรณีที่
ชาวประมงมีการปรับเปลี่ยนหรือมีการเพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่องมือให้สามารถท าการประมง ให้คุ้มทุน 
เช่น มีการปรับขนาดตาอวนก้นถุงให้มีขนาดเล็กลง ปรับเปลี่ยนขนาดของเครื่องยนต์เรือให้มีก าลังแรงมาก
ขึ้น และมีการขยายระยะเวลาในการท าการประมงให้นานขึ้น เพ่ือให้ได้ผลจับสัตว์น้ าเท่าเดิมและสามารถ
ด าเนินธุรกิจการจับสัตว์น้ าต่อไปได้ ซึ่งจะท าให้ประสิทธิภาพของเครื่องมือไม่คงที่ ขัดแย้งกับสมมติฐานหลัก
ของแบบจ าลอง ท าให้เกิดอคติของค่าประมาณ MSY หรือค่าประมาณอัตราการจับต่อการลงแรงประมง 
(Catch Per Unit Effort, CPUE) ท าให้เห็นได้ว่า การใช้ข้อมูลผลจับสัตว์น้ าและการลงแรงประมงในการ
ประเมินสภาวะทรัพยากรเพียงอย่างเดียวอาจจะท าให้ไม่ได้ตัวชี้วัดที่ดีเพียงพอ ดังนั้น ควรมีการน าข้อมูลอ่ืน ๆ 
เช่น การเปลี่ยนแปลงชนิดสัตว์น้ าที่จับได้  การเปลี่ยนแปลงขนาดเฉลี่ย ขนาดพ่อแม่พันธุ์ของสัตว์น้ า การ
เปลี่ยนแปลงการลงแรงประมง รายได้ ต้นทุน และการเปลี่ยนแปลงราคาสัตว์น้ า (Supongpan, 2001) มา
ประกอบการตัดสินใจเพ่ือการบริหารจัดการที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามตัวชี้วัดไม่ได้
บอกถึงขนาดของประชากรเหมือน MSY แต่จะเป็นดัชนีให้ทราบถึงสภาวะของทรัพยากรในขณะนั้น ๆ เพ่ือ
ใช้ในการเปรียบเทียบหรืออ้างอิง  โดยทั้งนี้การใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ที่หลากหลายเพ่ือมาเป็น
สารสนเทศในการบริหารจัดการ โดยอย่างน้อยใช้ผล MSY และตัวชี้วัดที่บอกสภาวะทรัพยากรในขณะนั้น 
จะท าให้การจัดการประมงมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ในการศึกษาวิเคราะห์ตัวชี้วัดจ าเป็นต้องมีการศึกษาจากทั้ง 3 กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย ตัวชี้วัด
ด้านการลงแรงประมงและกองเรือ ตัวชี้วัดด้านทรัพยากร และตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจและสังคม ส าหรับ
ตัวชี้วัดด้านการลงแรงประมงและกองเรือและตัวชี้วัดด้านทรัพยากร  จะใช้ส าหรับน าเสนอผู้บริหารระดับสูง 
เพ่ือพิจารณาก าหนดมาตรการบริหารจัดการ และข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมจะเป็นข้อมูลที่ส าคัญที่ใช้ใน
การสื่อสารกับชาวประมงในการขอความร่วมมือในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากร เนื่องจากเป็นข้อมูลที่
เข้าใจง่ายและมีผลกระทบโดยตรงต่อชาวประมง  

ส าหรับตัวอย่างและค าแนะน าในคู่มือฉบับนี้ จะเป็นตัวอย่างการจัดการข้อมูลบนโปรแกรม 
Microsoft Excel และโปรแกรม R ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลาย Microsoft Excel เป็นโปรแกรมท่ีคนส่วนใหญ่
คุ้นเคยและมีฟังก์ชั่นที่ง่าย ในขณะที่ R เป็นโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ได้รับความนิยมอย่างมากใน
ปัจจุบัน ประกอบกับ R เป็นโปรแกรมที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยหากสนใจนักวิจัยสามารถหาเอกสารประกอบ
หรือวิดีโอคลิปที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซด์ต่าง ๆ ได้ง่าย รวมทั้งมีคู่มือการวิเคราะห์รวมอยู่ในแพ็คเกจต่าง ๆ ที่
เลือกมาใช้อย่างดี อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่านักวิจัยไม่ควรใช้โปรแกรมอ่ืนในการบริหารจัดการ
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ข้อมูล  เช่นโปรแกรม Microsoft  Access หรือ SQL และโปรแกรมในการวิเคราะห์ เช่น PHYTON หรือ 
SAS หรือ SPSS แต่โปรแกรม Microsoft Excel และโปรแกรม R เป็นโปรแกรมท่ีใช้งานกันอย่างแพร่หลาย
ในขณะนี้ คู่มือฉบับนี้จึงเลือกใช้วิธีดังกล่าว 

 
1. แหล่งข้อมูลเพื่อใช้ในกำรศึกษำ 

นักวิจัยควรจัดเก็บข้อมูลให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะสามารถท าได้ เช่น จัดเก็บข้อมูลสัตว์น้ าให้ถึง
ระดับชนิด (Species) และแยกตามพ้ืนที่ แยกตามชนิดเครื่องมือท าการประมง เป็นรายเดือน รายปี เพราะ
การจัดเก็บข้อมูลที่มีความละเอียดและถูกต้องมีความจ าเป็นอย่างมาก การจัดเก็บข้อมูลได้ละเอียดมากที่สุด
จะท าให้ง่ายในการรวมข้อมูลและน าข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงประเด็น เช่น กรณีที่
จะวิเคราะห์หาข้อมูลผลจับกุ้งของเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดต่ ากว่า 14 เมตร ในบริเวณอ าเภอปราณบุรี 
ถ้านักวิจัยมีข้อมูลผลจับกุ้ง ละเอียดถึงแค่ระดับสกุล (Genus) ของเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่โดยไม่ระบุขนาด
เรือในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาเป็นข้อมูลในการหาผลจับกุ้งจากเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดต่ ากว่า 14 
เมตร ในอ าเภอปราณบุรี จะได้ผลการวิเคราะห์ที่เป็นตัวแทนที่ไม่ดี มีอคติและไม่แม่นย า เนื่องจากว่าเรือ
อวนลากแต่ละชนิดจับสัตว์น้ าเป้าหมายแตกต่างกัน รวมถึงพ้ืนที่ในการเก็บข้อมูลที่ต้องเป็นตัวแทนที่ดี  
ดังนั้นควรแยกจัดเก็บข้อมูลโดยระบุที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน ที่ส าคัญควรจัดเก็บข้อมูลแบบดิจิทัล การ
จัดเก็บข้อมูลได้ละเอียดจะท าให้นักวิจัยสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้สะดวกขึ้น และช่วยให้นักวิจัย
สามารถประยุกต์ใช้ข้อมูลได้หลากหลาย นอกจากนี้สิ่งที่ส าคัญอีกประการคือต้องมีการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล ก่อนที่จะจัดเก็บอยู่ในรูปดิจิทัลเพ่ือใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว  

ข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ทางการประมงอาจได้มาจากหลายแหล่งข้อมูล โดยทั่วไปข้อมูล
เหล่านี้ไม่ได้ถูกรวบรวมเพ่ือวัตถุประสงค์ในการศึกษาระบบนิเวศโดยตรง ดังนั้น นักวิจัย/นักวิเคราะห์
จ าเป็นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงข้อจ ากัด และอคติพ้ืนฐานในชุดข้อมูลที่น ามาใช้ ซึ่งชุดข้อมูลในลักษณะนี้
ส่วนใหญ่จะเหมาะกับวัตถุประสงค์ของโครงการนั้น ๆ เช่น ชุดข้อมูลในงานวิจัยแต่ละเรื่องขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ที่นักวิจัยตั้งวัตถุประสงค์ไว้  แต่อาจจะไม่เหมาะส าหรับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทรัพยากร
ในระบบนิเวศ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่จะกล่าวถึงในคู่มือนี้จะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานปรกติที่เป็นข้อมูลสถิติประมง 
ของกรมประมง รวมทั้งการส ารวจและออกเก็บรวบรวมเป็นประจ าจากแหล่งประมงและสะพานปลาโดย
กองวิจัยและพัฒนาการประมงทะเล โดยมีข้อมูลผลจับและการลงแรงประมงเป็นหลัก เนื่องจากชุดข้อมูล
เหล่านี้ สามารถน ามาเป็นข้อมูลในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ นอกจากนี้ ขอแนะน าให้นักวิจัย/
นักวิเคราะห์มองหาข้อมูลเพ่ิมเติม เช่น ข้อมูลการส ารวจส ามะโนประชากรของประเทศ ข้อมูลสถิติทาง
เศรษฐกิจ เป็นต้น ที่สามารถน ามาประกอบในการบริหารจัดการประมงและระบบนิเวศได้ ทั้งนี้ส าหรับคู่มือ
ฉบับนี้เพื่อความสะดวก ผู้เขียนได้จัดกลุ่มชุดข้อมูลเป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่ 

1. ข้อมูลที่เป็นอนุกรมเวลา (Time series data) หรือข้อมูลที่มีการเก็บต่อเนื่องเป็นระยะ
เวลานาน เช่น ข้อมูลผลจับของเรือส ารวจของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล สถิติการประมงของกรม
ประมง ส าหรับสถิติประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง ได้จัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่
ประจ าปี  ครอบคลุมทั้งการประมงทะเล ประมงน้ าจืด และประมงน้ ากร่อย โดยจัดพิมพ์เป็นเอกสารเผยแพร่ 
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ทั้งสิ้น 12 หัวข้อ (ตารางที่ 1) โดยที่นักวิชาการสามารถเลือกใช้ข้อมูลในการศึกษาระบบนิเวศ เช่น สถิติการ
ประมงแห่งประเทศไทย สถิติผลการจับสัตว์น้ าจืดจากธรรมชาติ เป็นต้น 

 
ตำรำงท่ี 1 สถิติการประมงของกรมประมง 

ชื่อเอกสำร ปีท่ีมีข้อมูล 
สถิติการประมงแห่งประเทศไทย 2501 - ปัจจุบัน 
สถิติการประมงทะเล ส ารวจโดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง 2512 - ปัจจุบัน 
สถิติผลผลิตหมู่บ้านประมงทะเล (รวมการเก็บรวบรวมสัตว์ทะเลตามฤดูกาล) 2526 - ปัจจุบัน 
สถิติปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ า ณ ท่าข้ึนปลาน้ าเค็ม 2517 - ปัจจุบัน 
สถิติหน่วยธุรกิจการประมง 2522 - ปัจจุบัน 
สถิติเรือประมงไทย 2513 - ปัจจุบัน 
สถิติผลผลิตการเลี้ยงกุ้งทะเล 2529 - ปัจจุบัน 
สถิติฟาร์มเลี้ยงปลาน้ ากร่อย 2530 - ปัจจุบัน 
สถิติการเลี้ยงหอยทะเล 2528 - ปัจจุบัน 
สถิติผลผลิตการเลี้ยงสัตว์น้ าจืด 2517 - ปัจจุบัน 
สถิติผลการจับสัตว์น้ าจืดจากธรรมชาติ 2552 - ปัจจุบัน 
สถิติปริมาณและมูลค่าสัตว์น้ า ณ ท่าข้ึนปลาน้ าจืดต่าง ๆ 2526 - ปัจจุบัน 

ที่มา: แพรวพรรณ, 2561 

โดยหลักการในการใช้ข้อมูลที่เป็นอนุกรรมเวลา มี 2 ประเด็นที่ส าคัญคือ (1) ต้องรู้ว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่
นักวิจัยสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ และ (2) หลังจากทราบแหล่งที่มาของข้อมูล นักวิจัยจ าเป็นต้องเข้าใจ
ข้อมูลที่จะน ามาใช้ว่าวิธีการรวบรวมมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่และอย่างไรเพ่ือจะได้น ามาวิเคราะห์และ
วิจารณ์ได้อย่างถูกต้อง 
 

2. ข้อมูลจากงานวิจัยที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลแค่ช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง (Limited data) 
เช่น ข้อมูลที่รวบรวมโดยนักวิจัย  ส าหรับข้อมูลจากงานวิจัยส่วนใหญ่จะเก็บข้อมูลในแหล่งน้ าตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย ซึ่งโดยส่วนมากมักจะท าการศึกษาวิจัยเป็นระยะเวลาเพียง 1-2 ปีเท่านั้น 
และอาจจะขอโครงการวิจัยอีกครั้งในแหล่งน้ าเดิมเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งท าให้ชุดข้อมูลในลักษณะนี้ขาดความ
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ถ้านักวิจัยมีข้อมูลในลักษณะนี้สามารถน าข้อมูลมาศึกษาการเปลี่ยนแปลงประชากร
ได้โดยการเปรียบเทียบข้อมูล โดยใช้การศึกษาตัวชี้วัด (indicator)  

 
2. แนวทำงกำรจัดกำรข้อมูล 

2.1 การจัดการข้อมูล 

ในการจัดเก็บข้อมูลควรจัดเก็บข้อมูลให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะสามารถท าได้ เช่น เก็บข้อมูลให้
ละเอียดในระดับชนิดหรือใกล้เคียง โดยแยกข้อมูลที่จัดเก็บออกตามพ้ืนที่ที่มีการรายงานข้อมูล ซึ่ งการ
จัดเก็บข้อมูลในลักษณะนี้ท าให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลท าได้ง่าย และท าให้การวิเคราะห์ข้อมูลมี
ความยืดหยุ่นและมีทางเลือกหลากหลายในการวิเคราะห์ทางสถิติ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีข้อมูลจ ากัด 
หรือการจัดเก็บข้อมูลไม่สมบูรณ์ก็ไม่ควรมองว่าเป็นอุปสรรคต่อการน าข้อมูลมาใช้ เพราะยังคงมีแนวทางใด
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แนวทางหนึ่งที่สามารถวิเคราะห์หรือจัดการกับข้อมูลที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้ ดังนั้น ควรมีการตรวจทานข้อมูล
และจัดเก็บไว้ในรูปแบบฐานข้อมูลที่เหมาะสม ปลอดภัย และสามารถน ามาใช้งานได้ทันทีเมื่อต้องการ ทั้งนี้
ก่อนตัดสินใจน าข้อมูลมาใช้ควรจะต้องตรวจสอบข้อมูลโดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น นักวิจัย ผู้รวบรวม
ข้อมูล นักสถิติ นักวิชาการทีท่ าหน้าทีป่ระเมินสภาวะทรัพยากร และผู้บริหารจัดการทรัพยากร 
 

2.2 การตรวจสอบข้อมูล 

ข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการวิ เคราะห์ทางการประมงและระบบนิเวศนั้นอาจมาจากหลาย
แหล่งข้อมูลและส่วนใหญ่มักรวบรวมไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป ซึ่งอาจจะไม่ใช่เพ่ือการวิเคราะห์
สภาวะทรัพยากรตามแบบจ าลองทางการประมงและระบบนิเวศ ดังนั้นนักวิจัยจ าเป็นต้องเข้าใจชุดข้อมูล
ที่มาจากแต่ละแหล่งข้อมูลให้ถ่องแท้ ซึ่งในการน าข้อมูลมาใช้ควรน าข้อมูลมาจากหลายแหล่งเพ่ือจะได้
ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นย าที่สุด โดยสามารถแบ่งกลุ่มชุดข้อมูลออกได้เป็น: 

• ข้อมูลระดับสากล และระดับภูมิภาค 
• ข้อมูลระดับประเทศ ระดับกรม กอง 
• ข้อมูลระดับท้องถิ่น 

ข้อมูลระดับสากล และระดับภูมิภาค 
แหล่งข้อมูลการจับสัตว์น้ าทั่วโลกหลัก 2 แหล่งข้อมูล ได้แก่ องค์การอาหารและการเกษตร

แห่งสหประชาชาติ (FAO) และข้อมูลโครงการ Sea Around US Project (SAUP) ข้อมูลของ FAO เป็น
ข้อมูลการจับสัตว์น้ าที่ FAO รวบรวมไว้จากประเทศสมาชิก ตั้งแต่ปี 2493  จ าแนกตามประเภทและชนิด
สัตว์น้ า ตามเขตพ้ืนที่สถิติของ FAO และตามประเทศที่ข้ึนสัตว์น้ าทั้งในเขตและนอกเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ 
(EEZ) ของแต่ละประเทศ สามารถหาได้จากฐานข้อมูล FAO โดยเข้าเว็บไซด์ 
http://www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstatj/en  

ส่วนข้อมูลของ SAUP คือการน าชุดข้อมูลของ FAO มาตรวจสอบและจัดท าข้อมูลใหม่ เพ่ือให้
มีความถูกต้องแม่นย ามากขึ้น และมีความละเอียดแยกย่อยมากขึ้น เช่นแยกออกเป็นประมงพ้ืนบ้าน และ
ประมงพาณิชย์ เป็นต้น  สามารถดาวน์โหลดชุดข้อมูลได้จาก: 
http://www.seaaroundus.org/data/#/eez  

ฐานข้อมูลของ SAUP ยังมีข้อมูลอ่ืนที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดการประมง เช่น ข้อมูล 
trophic level, trophic index ข้อมูลชีววิทยาของสัตว์น้ าบางชนิดหรือบางกลุ่ม เช่น ค่าพารามิเตอร์การ
เติบโต  นอกจากนี้องค์กรประมงในระดับภูมิภาคต่าง ๆ ได้มีการรวบรวมข้อมูลไว้เช่นกัน และนักวิจัย
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากเว็บไซด์ขององค์กรนั้น ๆ เช่น ศูนย์พัฒนาการประมงเแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ (SEAFDEC) ซึ่งรวบรวมข้อมูลของประเทศในกลุ่มอาเซียน เป็นต้น 

ข้อมูลระดับประเทศ ระดับกรม กอง 
ชุดข้อมูลของ FAO ซึ่งเป็นชุดข้อมูลระดับสากล มาจากสถิติการจับสัตว์น้ าของแต่ละประเทศ 

ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตและมูลค่า ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญส าหรับผู้ก าหนดนโยบาย และ
ในบางครั้งอาจมีข้อมูลการลงแรงประมง โดยแต่ละประเทศมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่แตกต่างกัน โดย
ปกติแล้วจะเป็นการรวบรวมตัวอย่างข้อมูลภาคสนาม (n) แล้วคูณด้วยยอดรวม (N) ที่ก าหนดในระดับชั้น
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ต่าง ๆ ของการรวมกลุ่ม เช่น ระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับประเทศ เป็นต้น ข้อมูลมักจะรายงานเป็น
เอกสารในรูปแบบของรายงานประจ าปี ซึ่งอาจมีหรือไม่มีเผยแพร่ทางออนไลน์ก็ได้ บางประเทศอาจสามารถ
หาข้อมูลที่รวบรวมเป็นไฟล์ได้ โดยเฉพาะข้อมูลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะมีข้อมูลแบบ
ดิจิทัลแต่ส่วนใหญ่จะยากที่นักวิจัยจะเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลดิบได้ เพราะติดปัญหาเรื่องการเข้าถึงข้อมูล 
นักวิจัยอาจต้องขออนุญาตเป็นกรณีเพ่ือเข้าถึงข้อมูลดิบในการศึกษา หากข้อมูลที่เก็บมีการแยกพ้ืนที่ท าการ
ประมงออกเป็นพ้ืนที่ย่อย ๆ จะท าให้สามารถคัดเลือกข้อมูลที่สนใจออกมาวิเคราะห์ได้ง่าย และหากมีข้อมูล
ดิบที่เป็นข้อมูลตั้งต้น เช่น CPUE ของเรือแต่ละประเภท แต่ละขนาด ฯลฯ ก็จะเป็นการดีเนื่องจากเป็น
ข้อมูลที่ไม่มีความล าเอียง แต่ทั้งนี้เป็นที่น่าเสียดายว่าส่วนใหญ่หลังจากการจัดท าข้อมูลสถิติเพ่ือตีพิมพ์เป็น
เอกสารเผยแพร่แล้ว ข้อมูลดิบเหล่านี้มักจะถูกท้ิงไป  

ข้อมูลที่ส าคัญและเป็นประโยน์ คือข้อมูลการส ารวจเพ่ือการวิจัย ซึ่งอาจเป็นการส ารวจครั้ง
เดียวเพ่ือประมาณค่ามวลชีวภาพ และประเมินผลผลิตสัตว์น้ าที่ยั่งยืน หรือเป็นการส ารวจติดตามเป็นประจ า 
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะสามารถน ามาประเมินเพ่ือหาค่าดัชนีที่เกี่ยวเนื่องกับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร แต่
เรามักจะพบว่าส่วนใหญ่ข้อมูลในอดีตมักจะเข้าถึงได้ยากเนื่องจากไม่ได้เก็บข้อมูลไว้ในรูปแบบดิจิทัล ซึ่งจะ
กล่าวต่อไปในหัวข้อการใช้ชุดข้อมูลแบบที่มีการเก็บรวบรวมตัวอย่างแค่ช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง  

 
ข้อมูลระดับท้องถิ่น 

ข้อมูลที่รวบรวมในระดับท้องถิ่น เช่น อ าเภอ/เทศบาล จุดจอดเรือ ท่าเทียบเรือประมง และ
ชุมชนประมง มักเป็นข้อมูลในเชิงลึก เช่น ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของ
รายงานที่ต้องท าการค้นหาและสังเคราะห์ข้อมูลก่อนน ามาใช้   

ในการตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูลวิธีการที่ง่ายที่สุด คือ น าข้อมูลมาจัดท ากราฟ
โดยน าข้อมูลอนุกรมเวลา เช่น รายเดือนหรือรายปี โดยการใช้ข้อมูล 2 ชุด หรือมากกว่านั้น และสังเกตจุดที่
ข้อมูลไม่ต่อเนื่องหรือไม่สอดคล้องกัน จากนั้นจึงหาเหตุผลมาอธิบายความแตกต่างที่สังเกตได้ ดังแสดงใน
ภาพที่ 1 ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบผลจับโดยน าข้อมูลจาก FAO เทยีบกับข้อมูลสถิติของกรมประมง 
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ภำพที่ 1 ตัวอย่างการตรวจสอบผลจับสัตว์น้ าที่เป็นอนุกรมเวลาของ FAO และข้อมูลของกรมประมง 

ที่มา: Leadbitter, D. et al, (in press) 

ในกรณีนี้ จะสังเกตได้ว่าข้อมูลของประเทศไทยมีค่าน้อยกว่าข้อมูลจาก FAO เนื่องจากชุด
ข้อมูลของประเทศไทยที่น าเสนอจะเป็นข้อมูลของเครื่องมือพาณิชย์เท่านั้น ส่วนชุดข้อมูลจาก FAO เป็น
ข้อมูลที่รวมข้อมูลจากทั้งเครื่องมือประมงพาณิชย์และประมงพ้ืนบ้าน และยังรวมผลจับสัตว์น้ านอกเขต
เศรษฐกิจจ าเพาะ (EEZ) ของประเทศไทยด้วย ดังนั้นการน าข้อมูลไปใช้หรือการสรุปแนวโน้มการประมงจึง
จ าเป็นต้องเข้าใจที่มาของข้อมูลอย่างถ่องแท้ไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดการน าไปใช้ที่ผิดวัตถุประสงค์หรือแปล
ผลผิดพลาดไปจากความเป็นจริงได้ 
 

แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลควรครอบคลุมดังนี้ 
 

Year (ปี) Gear (เครื่องมือ) 
(g8injv’,nv 

Area (พ้ืนที่) Species (ชนิดสัตว์น้ า) Group (กลุ่มสัตว์น้ า) Catch (ผลจับ) 
      

 

ซึ่งรูปแบบนี้จะง่ายเมื่อใช้ในโปรแกรม R  ในการรวมค่าตามชนิดสัตว์น้ า (Species) ตามกลุ่มสัตว์น้ า
(Group), ตามเครื่องมือประมง (Gear), หรือตามพ้ืนที่ (Area) เป็นต้น โดยสามารถใช้ชุดค าสั่งในโปรแกรม 
R เพ่ือการประมาณค่าผลรวมของผลจับในทุกพ้ืนที่ตามรายกลุ่มได้ดังนี้ (รายละเอียดค าสั่งโปรแกรม R ที่ใช้
ทั้งหมดอยู่ในภาคผนวก)  
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SummarisedCatch <- RawCatchData %>% 

group_by(Year, Gear, Species) %>% 

dplyr::summarise(TotalCatch = sum(Catch)) 

และจะได้ผลลัพธ์ออกมาตามตาราง โดยสังเกตได้ว่าจะไม่มีคอลัมน์ Area (พ้ืนที่) เนื่องจากไม่ได้เป็นเงื่อนใข
ในการจัดกลุ่ม (Group by) ดังนั้นผลจับในพ้ืนที่จะเป็นตัวแปรที่น ามารวมค่าผลจับ 

Year (ปี) Gear (เครื่องมือ) Species (ชนิดสัตว์น้ า) Group (กลุ่มสัตว์น้ า) TotalCatch (ผลจับรวม) 

     
 

และสามารถ ใช้ค าสั่ง PivotTable ในโปรแกรม Microsoft 
Excel ก็จะได้ผลลัพธ์ในลักษณะดียวกันออกมา ดังตาราง 
 Total Catch per Species 

Year Species 1 Species 2 …. Species X 

Year 1     

Gear 1     

Gear 2     

….     

Gear Y     

Year 2     

Gear 1     

Gear 2     

….     

Gear Y     

…     
 

ในการรวม “กลุ่ม” สัตว์น้ าเป็นประโยชน์อย่างมากในการวิเคราะห์เพ่ือดูองค์ประกอบโดยรวม โดยพื้นฐาน
ควรแยกกลุ่มสัตว์น้ า ดังนี้ 

● ปลาหน้าดิน (Demersal fishes) 
● ปลาผิวน้ า (Pelagic fishes) 
● ปลาหมึก (Cephalopods) 
● กุ้ง ปู (Crustaceans) 
● หอยสองฝา (Bivalves) 
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● ฉลาม และกระเบน (Sharks and rays) 
● อ่ืน ๆ (Others) 

 
โดยในระดับสากลส่วนใหญ่มีการแยกกลุ่มย่อยเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

● ปลาผิวน้ าขนาดเล็ก (Small pelagic ขนาด <= 30cm) 
● ปลาผิวน้ าขนาดกลาง (Medium pelagic ขนาด 30-89 cm) 
● ปลาผิวน้ าขนาดใหญ่ (Large pelagic ขนาด >= 90cm) 
● ปลาหน้าดินขนาดเล็ก (Small demersal ขนาด <= 30cm) 
● ปลาหน้าดินขนาดกลาง (Medium demersal ขนาด 30-89 cm) 
● ปลาหน้าดินขนาดใหญ่ (Large demersal  ขนาด >= 90cm) 
● ปลาน้ าลึกขนาดเล็กที่อาศัยในมวลน้ า* (Small bathypelagic ขนาด <= 30cm) 
● ปลาน้ าลึกขนาดกลางที่อาศัยในมวลน้ า* ((Medium bathypelagic ขนาด 30-89 cm) 
● ปลาน้ าลึกขนาดใหญ่ที่อาศัยในมวลน้ า* (Large bathypelagic ขนาด >= 90cm) 
● ปลาน้ าลึกขนาดเล็กที่อาศัยบริเวณหน้าดิน* (Small bathydemersal ขนาด <= 30cm) 
● ปลาน้ าลึกขนาดกลางที่อาศัยบริเวณหน้าดิน* (Medium bathydemersal ขนาด 30-89 cm) 
● ปลาน้ าลึกท่ีขนาดใหญ่อาศัยบริเวณหน้าดิน* (Large bathydemersal large ขนาด >= 90cm) 
● ปลาขนาดเล็กที่อาศัยอยู่เหนือพ้ืนทะเล (Small benthopelagic ขนาด <= 30cm) 
● ปลาขนาดกลางที่อาศัยอยู่เหนือพ้ืนทะเล (Medium benthopelagic ขนาด 30-89 cm) 
● ปลาขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่เหนือพ้ืนทะเล (Large benthopelagic ขนาด >= 90cm) 
● ปลาขนาดเล็กในแนวปะการัง (Small reef associated ขนาด <= 30cm) 
● ปลาขนาดกลางในแนวปะการัง (Medium reef associated ขนาด 30-89 cm) 
● ปลาขนาดใหญ่ในแนวปะการัง (Large reef associated ขนาด>= 90cm) 
● ปลาฉลามขนาดเล็ก (Small sharks ขนาด < 90cm) 
● ปลาฉลามขนาดใหญ่ (Large sharks ขนาด >= 90cm) 
● ปลากระเบนขนาดเล็ก (Small rays ขนาด < 90cm) 
● ปลากระเบนขนาดใหญ่ (Large rays ขนาด >= 90cm) 
● ปลาซีกเดียวขนาดเล็ก (Small flatfish ขนาด < 90cm) 
● ปลาซีกเดียวขนาดใหญ่ (Large flatfish ขนาด >= 90cm) 
● ปลาหมึก (Cephalopods) 
● กุ้ง (Shrimp) 
● กุ้งมังกร และ ปู (Lobsters and crabs) 
● หอย (Demersal molluscs) 
●  อ่ืนๆ (Others) 

 
หมายเหตุ  * หมายถึงปลาที่อาศัยอยู่ในระดับความลึก 1,000 – 4,000 เมตร 
  
 ในระดับสากลมีการแบ่งกลุ่มย่อยของสัตว์น้ าตามที่แสดงไว้ข้างต้น เนื่องจากสภาพภูมิประเทศทาง
ทะเลมีความแตกต่างในแต่ละภูมิภาค เช่น ในมหาสมุทรอินเดียมีความลึกเฉลี่ย 3 ,741 เมตร และมีปลา
เศรษฐกิจที่อาศัยอยู่ในเขต bathypelagic เช่น ปลา orange roughy (Hoplostethus atlanticus) และ
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ปลา Patagonian toothfish (Dissostichus eleginoides) แต่ในประเทศไทยสามารถจัดกลุ่มสัตว์น้ าได้
เป็นกลุ่มเพียง 12 กลุ่มเท่านั้น เนื่องจากระดับน้ าในอ่าวไทยมีความลึกเฉลี่ยเพียงแค่ 44 เมตร จึงไม่มีเขต 
bathypelagic  

การจัดรูปแบบตารางเพ่ือบันทึกข้อมูลตามตารางด้านล่างนี้ จะท าให้สามารถวิเคราะห์
ข้อมูลได้ง่ายด้วยโปรแกรม Microsoft Excel โดยใช้ค าสั่ง INDEX(), HLOOKUP(), VLOOKUP() และ 
PivotTable (ข้อมูลในคอลัมน์อาจเป็นข้อมูลของเครื่องมือ หรือเครื่องมือรายพื้นที่) 

 

ปี (Year) ชนิดสัตว์น  ำ (Species) เครื่องมือประมง 

ที่ 1 

เครื่องมือประมง 

ที ่2 

…. เครื่องมือประมง
ที ่x 

 Scientific Name 1     

 Scientific Name 2     

      

 …     

 Scientific name N     

 

ส่วนข้อมูลการลงแรงประมงควรจัดเก็บตามตารางด้านล่าง 

ปี (Year) เครื่องมือ (Gear) พื นที่ (Area)  กำรลงแรงประมง (Effort) 
    

    
 

ซึ่งสามารถใช้โปรแกรม R ในการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลเพ่ือหาผลรวมของการลงแรงประมงในทุกพ้ืนที่ 
(Area) ได้ด้วยค าสั่ง  

SummarisedEffort <- RawEffortData %>% 

group_by(Year, Gear) %>%   

dplyr::summarise(TotalEffort = sum(Effort)) 
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และสามารถ ใช้ค าสั่ง PivotTable ในโปรแกรม Microsoft Excel เพ่ือวิเคราะห์และสรุปข้อมูลได้ใน
รูปแบบของตาราง ดังนี้ 

ปี (Year) เคร่ืองมือ
ประมงท่ี 
1(Gear1) 

เคร่ืองมือ
ประมงท่ี 
2(Gear2) 

…. เคร่ืองมือ
ประมงท่ี N 
(Gear N) 

     
 

ในการพิจารณาการท าการประมงควรพิจารณาทั้งแบบแยก
เครื่องมือประมงและรวมเครื่องมือประมง เนื่องจาก
เครื่องมือประมงแต่ละประเภทมีผลกระทบต่อระบบนิเวศที่
แตกต่างกัน การท าความเข้าใจในเรื่องระดับการลงแรง
ประมงของเครื่องมือที่แตกต่างกันท าให้เข้าใจผลของการ
ประมงต่อระบบนิเวศในภาพรวม และเห็นทางเลือกในการ
เพ่ิมหรือลดเครื่องมือประมงชนิดใดชนิดหนึ่งเพ่ือให้ได้ผลจับ
สัตว์น้ า การจ้างงาน และปฏิสัมพันธ์ของระบบนิเวศ ตามที่
ต้องการ 

 

การตรวจสอบข้อมูลที่เป็นข้อมูลอนุกรมเวลา  

การตรวจสอบและท าความเข้าใจข้อมูลอนุกรมเวลาที่มีประสิทธิภาพ คือการท าความเข้า
ใจความเป็นมาของการท าประมงจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยดูการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา ขั้นตอนการ
ตรวจสอบที่ง่ายที่สุดคือ การน าข้อมูลมาสร้างกราฟ ทั้งข้อมูลผลจับ การลงแรงประมง และอัตราการจับต่อ
การลงแรงประมง (CPUE)  โดยกราฟที่ควรสร้างส าหรับข้อมูลแต่ละชุดมีดังนี้: 

● ข้อมูลผลรวมทุกเครื่องมือทั้งปี (overall totals per year) เช่น ผลจับรวม (total catch), การ
ลงแรงประมงรวม (total effort), อัตราการจับต่อการลงแรงรวม (total CPUE) 

● ข้อมูลรายเครื่องมือ เช่น ผลจับรายเครื่องมือ (catch per gear) การลงแรงรายเครื่องมือ (effort 
per gear) และอัตราการจับต่อการลงแรงรายเครื่องมือ (CPUE per gear) 

● ข้อมูลรายพ้ืนที่ เช่น ผลจับรายพื้นท่ี (catch per area) การลงแรงรายพื้นที ่(effort per area) 
และอัตราการจับต่อการลงแรงรายพ้ืนที่ (CPUE per area) 

 

การตรวจสอบขั้นต้นควรมีการพิจารณาข้อมูลในภาพรวม ได้แก่ ผลจับสัตว์น้ ารวมทุกชนิด 
(total catch) อัตราการจับสัตว์น้ าต่อการลงแรงประมง (CPUE) และผลจับสัตว์น้ ารวมทุกเครื่องมือ 
ตลอดจนผลจับสัตว์น้ าชนิดที่มีความส าคัญหรือกลุ่มสัตว์น้ า (เช่น ชนิดสัตว์น้ าที่มีความส าคัญ หรือชนิดสัตว์
น้ าที่เป็นตัวชี้วัดในการประมงหรือระบบนิเวศ) และที่ส าคัญควรจะวิเคราะห์ผลจับเป็นรายเครื่องมือประมง 
เพราะแต่ละเครื่องมือจะมีประสิทธิภาพในการจับสัตว์น้ าแตกต่างกัน ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศต่างกัน 
โดยหลังจากที่ทราบภาพรวมของผลจับในระดับประเทศ (อ่าวไทย และอันดามัน) แล้ว ควรจะท าการ
วิเคราะห์ผลจับเป็นรายเครื่องมือประมงเพราะแต่ละเครื่องมือมีแหล่งท าการประมงที่แตกต่างกัน เพ่ือจะท า
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ให้ทราบว่าเครื่องมือแต่ละชนิดส่งผลต่อระบบนิเวศอย่างไร ถ้าจะบริหารจัดการทรัพยากรโดยการเพ่ิมหรือ
ลดเครื่องมือประมงที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ าที่ต้องการบริหารจัดการจะสามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น วิธีที่ดีในการท าความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจากการประมงต่อระบบนิเวศคือ การวิเคราะห์
ข้อมูลที่เป็นอนุกรมเวลา ในกรณีที่นักวิจัยต้องการพิจารณาการลงแรงประมงของเครื่องมือประมงต่างชนิด
กัน ต้องมีการแปลงหน่วยการลงแรงประมงให้เป็นหน่วยที่สามารถน ามาเทียบกันได้ (standardization) 
เช่น จ านวนครั้งในการลากอวน จ านวนชั่วโมง หรือจ านวนวันในการท าการประมง  

 
การสร้างกราฟแท่งแบบเรียงซ้อนกัน (stacked bar) จะช่วยให้เห็นปริมาณและแนวโน้มของ

ทรัพยากร ในขณะที่กราฟแท่งแบบสัดส่วนร้อยละจะมีประโยชน์ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ
ได้ง่าย ดังแสดงตัวอย่างในภาพที่ 2 ภาพที่ 3 และภาพที่ 4 

 

ภำพที่ 2 กราฟแท่งแบบเรียงซ้อนกัน (stacked bar) ของปริมาณการจับทั้งหมดของกลุ่มชนิดหลัก
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514-2561 (1971-2018) 

ที่มา: Leadbitter, D. et al, (in press) 

 

จากภาพที่ 2 แสดงผลจับสัตว์น้ าตามกลุ่มสัตว์น้ าในอ่าวไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 (1971) 
โดยแสดงเป็นกลุ่มสัตว์น้ าที่มีผลจับรวมค่อนข้างสูง เช่น ปลาผิวน้ า ปลาหน้าดิน ฯลฯ สังเกตว่าผลจับ
สัตว์น้ ารวมเพ่ิมขึ้นอย่างมากในปี 2533 (1990) จากนั้นจึงลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยดูจากความสูง
ทั้งหมดของแท่งกราฟ แต่เห็นได้ชัดเจนว่าองค์ประกอบสัตว์น้ ามีสัดส่วนที่คงที่ตั้ งแต่ช่วงกลางปี 2533 
โดยมีปลาเป็ดลดลงตั้งแต่ปี 2527-2528 (1984-1985) และเพ่ิมขึ้นประมาณหกปีและลดลงอย่าง
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ชัดเจนจนถึงปัจจุบัน และการจับปลาทะเลขนาดใหญ่เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยตั้งแต่ปี 2553 (2010) จากกราฟ
แท่งยังแสดงให้เห็นถึงช่วงที่ข้อมูลขาดหายไป (ช่องว่างตรงกลางของกราฟ) 

 

 

ภำพที่ 3 กราฟแท่งแบบเรียงซ้อนกัน (stacked bar) ของสัดส่วนของการจับทั้งหมดต่อกลุ่มชนิดหลักแต่ละ
เครื่องมือประมงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514-2561 (1971-2018) 

ที่มา: Leadbitter, D. et al, (in press) 
 
การดูสัดส่วนองค์ประกอบสัตว์น้ าที่จับได้จะแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาของ

เครื่องมือประมงแต่ละชนิดได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพของระบบนิเวศได้อีกทางหนึ่ง (ภาพที่ 
3) ตัวอย่างเช่น เครื่องมืออวนล้อมจับปลากะตักจับปลากะตักได้เป็นหลักตลอดช่วงเวลา แต่อวนลากคาน
ถ่างเป็นเครื่องมือที่มีความผันผวนขององค์ประกอบสัตว์น้ าที่จับได้ตามระยะเวลา โดยช่วงแรกจับกุ้งและ
ปลาเป็ดได้เป็นหลัก จากนั้นตั้งแต่ปี 2533 (1990) จนถึงปี 2547 (2004) จับกุ้งได้เป็นหลัก แต่หลังจากนั้น
องค์ประกอบสัตว์น้ าที่จับได้มีความหลากหลายขึ้น ส่วนเครื่องมืออวนล้อมจับมีความผันผวนของ
องค์ประกอบสัตว์น้ าที่จับได้ตลอดเวลา แต่องค์ประกอบหลักๆ ยังคงประกอบไปด้วย ปลาผิวน้ า ปลาผิวน้ า
ขนาดใหญ่ และปลาเป็ด ส าหรับเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่และอวนลากคู่เป็นเครื่องมือที่องค์ประกอบ
สัตว์น้ าที่จับได้ค่อนข้างคงที่ โดยอวนลากแผ่นตะเฆ่มีสัดส่วนของปลาเป็ดค่อยๆ ลดลง ในขณะที่สัดส่วนของ
สัตว์น้ าที่อาศัยในแนวปะการัง ปลาหน้าดิน และสัตว์น้ าอ่ืน ๆ เพ่ิมมากขึ้น เครื่องมืออวนลากคู่ก็มีลักษณะ
เช่นเดียวกันกล่าวคือสัดส่วนผลจับปลาเป็ดลดลง ในขณะที่ปลาหน้าดินมีผลจับที่มากขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่
ต้องท าความเข้าใจและควรแยกย่อยลงถึงระดับชนิดเพ่ือจะได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบที่
แท้จริง การตั้งชื่อกลุ่มสัตว์น้ ามีความส าคัญในการวิเคราะห์ บางครั้งปลาเศรษฐกิจขนาดเล็กอาจถูกรวมอยู่
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ในปลาเป็ดซึ่งท าให้ยากในการแยกชนิดสัตว์น้ าออกมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มี  ดังนั้นจึงควรท าความเข้าใจ
ชุดข้อมูลที่มีอยู่ให้ชัดเจนถ่องแท้ และการเก็บรวบรวมข้อมูลถ้าสามารถแยกจนถึงระดับชนิดได้จะท าให้การ
ก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการท าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

กราฟแท่งแบบเรียงซ้อนกัน (stacked bar)  เป็นกราฟที่ง่ายและช่วยให้เห็นแนวโน้มปริมาณ
การจับสัตว์น้ าที่ชัดเจน ส่วนกราฟแท่งแสดงสัดส่วนร้อยละสามารถช่วยให้เห็นสัดส่วนองค์ประกอบหรือการ
เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบได้อย่างชัดเจน จากตัวอย่างในภาพที่ 4 a และ c แสดงให้เห็นว่าผลจับสัตว์น้ า
และการลงแรงประมงมีค่าลดลงตั้งแต่ปี 2538 (1995) แต่ค่าปริมาณการจับต่อการลงแรงประมง (CPUE) 
ในภาพ 4 e มีความแปรปรวนมากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 2-3 ปีหลัง ส่วนกราฟแสดงสัดส่วน
องค์ประกอบชนิดสัตว์น้ าที่จับได้ (ภาพที่ 4 b) แสดงให้เห็นองค์ประกอบสัตว์น้ าที่ค่อนข้างคงที่ตลอด
ช่วงเวลา แต่เมื่อพิจารณา CPUE ของเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่พบว่าการลงแรงประมงมีค่าน้อยลงตั้งแต่
ปี 2558 (2515) ในขณะที่อวนลากคานถ่างมีค่าสูงขึ้นแทน (ภาพที่ 4 d) CPUE ของเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่
ลดลงตั้งแต่ปี 2538 (1995) แต่ CPUE ของอวนล้อมจับและอวนล้อมจับปลากะตัก มีความผันผวนมาก
ตั้งแต่ปี 2555 (2012) การเปลี่ยนแปลง CPUE ที่ชัดเจนอาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ
ปริมาณการจับสัตว์น้ า การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการจับสัตว์น้ า หรือการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในการ
จัดการประมง รวมถึงสามารถน ามาอธิบายการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศได้ด้วยเช่นกัน การเปลี่ยนแปลง
เหล่านี้สามารถน ามาเป็นข้อสังเกตในการเขียนรายงานได้ (ทั้งนี้  ต้องท าความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของ
ข้อมูลลักษณะนี้เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือของข้อมูล) 
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Absolute values Proportional make-up 
Catch  (a) 
 

 

(b) 
 

 Effort  (c) 

 

(d)  

 Catch Per Unit Effort (CPUE)  (e) 

 

(f) 

 ภำพที่ 4 กราฟแท่งแบบเรียงซ้อนของผลจับและสัดส่วนของผลจับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514-2561 (1971-2018) ส าหรับ
กราฟ a, b คือ ผลจับสัตว์น้ า (catch) กราฟ c, d คือ การลงแรงประมง (effort) และ e, f คืออัตราการจับต่อ
การลงแรง (CPUE)  

หมำยเหตุ : ตัวอย่างนี้ก าหนดให้ การลงแรงประมงใช้หน่วย ชั่วโมง และการลงแรงประมงในหนึ่งชั่วโมงของ
ทุกเครื่องมือเท่ากัน โดยไม่ได้มีการท า standardization  

ที่มา: Leadbitter, D. et al, (in press) 
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Absolute catch Proportion of catch 
(a) (b) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) (d) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำพที่ 5 กราฟแท่งแบบเรียงซ้อนของการจับและสัดส่วนของการจับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514-2561 (1971-2018) กราฟ 
(a) และ (b) เป็นกราฟที่ยังไม่ได้แก้ไขชื่อกลุ่มสายพันธุ์หลัก จะสามารถมองเห็นความไม่ต่อเนื่องที่ชัดเจน
ได้จากด้านซ้ายมือ (ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสีเทาเข้ม) ไปทางด้านขวามือโดยส่วนใหญ่สีด า (กลุ่มสีเทาเข้มที่เดิม
ใช้ชื่อ Demersal trash fish และในปี 2538 (1995) สถิติประมงของไทยได้เปลี่ยนชื่อเป็นปลาเป็ด ใน
กราฟตั้งแต่ปี 2538 กลุ่มนี้จึงถูกจัดเป็นปลาเป็ดตั้งแต่นั้นมา ในกราฟ (c) และ (d) หลังจากได้ปรับข้อมูล
รายชื่อสัตว์น้ าให้ได้มาตรฐานและสีด าซึ่งหมายถึงปลาเป็ด ยังคงเป็นกลุ่มสัตว์น้ าที่จับได้เป็นหลัก  

ที่มา: Leadbitter, D. et al, (in press) 
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กราฟแท่ง หรือกราฟแท่งแบบเรียงซ้อนกันเป็นวิธีที่ง่ายในการสังเกตความผิดปกติของข้อมูล
ด้วยสายตา (ภาพที่ 5) เช่น ค่าท่ีสูงหรือต่ ามากกว่าปกติ ช่องว่างในชุดข้อมูล การเปลี่ยนแปลงในการจัดกลุ่ม
ชนิดสัตว์น้ า ความผิดปกติเหล่านี้ควรต้องมีการตรวจสอบก่อนที่จะน าข้อมูลไปใช้วิเคราะห์เพ่ือก าหนด
นโยบายต่อไป เช่น การท าประมงในช่วงเวลานั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ และหากเป็นจริง
เช่นนั้น อะไรคือสาเหตุ หรือเป็นข้อมูลที่เกิดเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหรือข้อผิดพลาดในการรายงาน หรือ
บันทึกข้อมูล เมื่อตรวจสอบชุดข้อมูลจนถูกต้อง โดยการตรวจสอบอาจต้องอาศัยการประชุม การ
ปรึกษาหารือกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น นักสถิติ นักวิจัยที่ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูล เป็นต้น ก่อนที่จะน า
ข้อมูลผ่านการตรวจสอบนี้ไปใช้งานต่อไป 

ตัวอย่างในภาพที่ 5 a, b สังเกตได้ว่าแถบสีเทาเข้มด้านซ้ายเป็นแถบที่ใหญ่ที่สุด แต่ทาง
ด้านขวาสีด าเป็นแถบที่ใหญ่ที่สุด เนื่องจากทางด้านซ้ายแบ่งปลาเป็ดออกเป็น ปลาเป็ดที่เป็นปลาหน้าดิน 
(“Demersal trash fishes”) และปลาเป็ดที่เป็นปลาผิวน้ า (“Pelagic trash fishes”) ในขณะที่ด้านขวา
รวมเป็น ปลาเป็ด (“Trash fish”) เท่านั้น ในท านองเดียวกันสัตว์น้ าเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ทางด้านซ้ายมีการ
จ าแนกเป็นสัตว์น้ าหน้าดิน (“Other demersal food fishes”)  แต่ทางด้านขวาของกราฟ เปลี่ยนชื่อเป็น
สัตว์น้ าเศรษฐกิจอ่ืน ๆ (“Other food fishes”) และปลาทูแขกซ่ึงใช้ชื่อ “Round scads” ทางด้านซ้ายถูก
เปลี่ยนชื่อเป็น “Scads” ทางด้านขวาของกราฟ จากกราฟสังเกตได้ว่าในช่วง 3 ปีสุดท้ายของชุดข้อมูลตาม 
กราฟ (a) และ (b) มีความแตกต่างกับปีก่อนหน้าอย่างชัดเจน ซึ่งเมื่อตรวจสอบข้อมูลพบข้อผิดพลาดจึงท า
การแก้ไข เมื่อปรับแก้ข้อมูลแล้วจะได้กราฟ (c) และ (d) ซึ่งเป็นกราฟที่ได้มีการตรวจสอบและปรับแก้ข้อมูล 
(cleaned) เรียบร้อยแล้ว และเม่ือเทียบกับข้อมูลในปีก่อน ๆ พบว่ามีความสมเหตุสมผลกับการปรับ ดังนั้น 
ข้อมลูที่ปรับแก้จึงเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือสามารถน าไปวิเคราะห์ผลต่อได้ 

ค่าเฉลี่ย เช่น ค่าเฉลี่ยผลจับสัตว์น้ า ค่าเฉลี่ยการลงแรงประมง และค่าเฉลี่ยของ CPUE 
สามารถใช้พิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงได้ เช่น อัตราการเปลี่ยนแปลงของการลงแรงประมง ค่า
สัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (coefficient of variance: CV) ของข้อมูลในอนุกรมเวลา มีความส าคัญมาก
ในการพิจารณาความแปรปรวนของธรรมชาติ หรือความแปรปรวนที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวะที่แตกต่างกัน
เมื่อเวลาเปลี่ยนไป ความแปรปรวนที่เพ่ิมขึ้นสามารถบอกหรือเตือนถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการ
ประมง (เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสายใยอาหารที่ อาจส่งผลต่อ
การประมง) ตัวอย่างเช่น ในภาพที่ 6 ซึ่งแสดงความแปรปรวนของผลจับส าหรับเครื่องมือประมงหลักในอ่าว
ไทย เห็นได้ว่าอวนล้อมจับมีค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของผลจับค่อนข้างต่ าและคงที่ตลอดช่วงเวลา 
ในขณะที่ค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวนของอวนล้อมจับปลากะตัก อวนลากคานถ่าง และอวนลากแผ่น
ตะเฆ่ มีการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี 2558 (2015) ซึ่งบ่งชี้ว่าระบบมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งตรงกับการที่
ประเทศไทยมีพระราชก าหนดการประมงฉบับใหม่ และมีการก าหนดการลงแรงประมงโดยการใช้หลักฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดเพ่ือการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าน าไปสู่การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สอดคล้องกับการรักษาสมดุลในระบบนิเวศ กรมประมงได้มีการก าหนดจ านวนวันท า
การประมงในเครื่องมือหลักที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งประกอบไปด้วย เรืออวนลาก เรืออวนล้อมจับ เรืออวน
ล้อมจับปลากะตัก ให้สอดคล้องกับระดับผลจับที่ยั่งยืนสูงสุด (MSY) 
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ภำพที่ 6. การเปลี่ยนแปลงของค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (CV) ของผลจับแต่ละเครื่องมือประมงใน
ประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2514-2561 (1971-2018) 

ที่มา: Leadbitter, D. et al, (in press) 
 

กำรท ำควำมเข้ำใจกำรเปลี่ยนแปลงในกำรท ำกำรประมง 

เมื่อชุดข้อมูลผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว สามารถใช้วิธีการวิเคราะห์สถิติแบบหลาย
ตัวแปร (Multivariate statistical methods) เพ่ือส ารวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล ซึ่งวิธีการ
วิเคราะห์ดังกล่าวมีการพัฒนาวิธีการใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา เช่น  การเรียนรู้ของเครื่อง 
(Machine Learning) จึงควรขอค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือทราบทางเลือกในการวิเคราะห์ที่จะน ามาใช้ 
อย่างไรก็ตามวิธีการพ้ืนฐานบางอย่างยังคงเป็นวิธีที่นิยมใช้ทั่วโลก และวิธีการที่ซับซ้อนมักสร้างมาจาก
วิธีการพ้ืนฐานเหล่านี้  ในกรณีที่มีข้อมูลเพียงพอการวิเคราะห์แบบเดียวกันในช่วงเวลาที่แตกต่างกันสามารถ
บอกถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนที่ได้ และหากมีข้อมูลในแต่ละพ้ืนที่ท าการประมงก็สามารถวิเคราะห์ความ
แตกต่างเชิงพื้นที่ได้เช่นกัน 

 
3. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

3.1 กำรวิเครำะห์แบ่งกลุ่ม : (Cluster analysis) 

การวิ เคราะห์แบ่งกลุ่ม (Cluster analysis) หรืออาจใช้ชื่อการจ าแนก (Classification 
analysis)  เป็นการวิเคราะห์ที่ไม่ทราบจ านวนกลุ่มล่วงหน้าและไม่สามารถก าหนดชื่อกลุ่มที่ชัดเจนได้
ล่วงหน้า เป้าหมายของการวิเคราะห์คือการจัดกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายคลึงกันเข้าไว้ใน
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กลุ่มเดียวกัน โดยกลุ่มตัวอย่างนี้จะแตกต่างจากตัวอย่างในกลุ่มอ่ืน ๆ  กล่าวคือ Cluster analysis เป็น
ขบวนการค้นหากลุ่มของตัวแปรในข้อมูล (เช่น ชนิดสัตว์น้ าหรือเครื่องมือประมง) ที่มีรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน 
ตัวอย่างเช่น กลุ่มของชนิดสัตว์น้ าที่แสดงพฤติกรรมที่เหมือนกันตลอดช่วงเวลาที่ท าการส ารวจ หรือถูกจับ
ในคราวเดียวกันและมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน หรือเครื่องมือประมงที่มีประสิทธิภาพคล้ายกัน (ในแง่
ของการเปลี่ยนแปลงตามเวลาหรือชนิดสัตว์น้ าที่ถูกจับได้) ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ในการช่วยให้ทราบ
ข้อมูลที่ไม่สามารถเห็นได้ชัดเจนในทันทีจากชุดข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) และทราบว่าควรจัดกลุ่มเพ่ือลด
ความซับซ้อนของตัวอย่างอย่างไร  หรืออีกทางหนึ่งหากผลการวิเคราะห์แสดงว่ามีสัตว์น้ าหลายชนิดที่แสดง
รูปแบบที่คล้ายคลึงกัน ในการบริหารจัดการอาจเลือกสัตว์น้ าชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือ 2-3 ชนิดในกลุ่ม
เดียวกัน มาเป็นตัวแทนหรือเป็นตัวชี้วัดส าหรับสัตว์น้ ากลุ่มนั้น เพ่ือประหยัดงบประมาณในการติดตาม
ตรวจสอบได ้

การวิเคราะห์แบ่งกลุ่มมีหลายรูปแบบ บางรูปแบบมีประสิทธิภาพสูงแต่ค่อนข้างซับซ้อน ใน
ที่นี่จะแสดงให้เฉพาะวิธีการที่ง่ายที่สุด ซึ่งยังคงใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและการประมงได้
ดี หากสนใจรูปแบบที่ซับซ้อนอาจต้องปรึกษานักสถิติผู้เชี่ยวชาญ หรือศึกษาจากเอกสารอ้างอิงเฉพาะด้าน
ต่อไป 
 

Object Trait1 Trait2 …. TraitN 

     

 

จากตารางด้านบนหากเป็นการบันทึกข้อมูลปริมาณการจับสัตว์น้ า ข้อมูล Object เป็นข้อมูล
ชนิด และข้อมูล Trait เป็นข้อมูลผลจับรายปี ดังตาราง 
 

Species Catch_Year1 Catch_Year2 …. Catch_YearN 

     

 

หรือข้อมูลชุดเดียวกันอาจมองในทิศทางตรงกันข้าม โดยปีเป็น Object และชนิดเป็น Trait ก็ได้ 

Year Catch_Species 1 Catch_Species 2 …. Catch_SpeciesN  

     

 

ส่วนข้อมูลการลงแรงประมงก็สามารถบันทึกในลักษณะเดียวกันได้ โดยดูที่การลงแรงประมงต่อเครื่องมือต่อ
พ้ืนที่ท าการประมง 
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ขั นตอนกำรวิเครำะห์  

1. เลือกวิธีการวัดระยะห่างท่ีจะใช้ในอัลกอริทึมการจัดกลุ่ม ในการเริ่มต้นเลือกใช้การวัดระยะ
แบบ “Euclidean” ซึ่งเป็นการวัดระยะห่าง แบบเส้นตรง เป็นการจัดกลุ่มสิ่งที่มีขนาดใกล้เคียงกันไว้
ด้วยกัน เช่น รวมกลุ่มที่มีค่าตัวแปรมากเข้าด้วยกัน และรวมที่มีค่าตัวแปรน้อยไว้อีกกลุ่มหนึ่ง เป็นต้น การ
วัดระยะทางที่มีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคือ การวัดระยะห่างตามค่าสหสัมพันธ์ (Correlation-based 
distance) ซึ่งจะท าการจัดกลุ่มสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงในทิศทางเดียวกันเข้าไว้ด้วยกัน 

2. เลือกเทคนิคการจัดกลุ่ม เทคนิคหลักในการจัดกลุ่ม  ได้แก่ การแบ่งแบบตัดเป็นส่วน 
(Partitional clustering) หรือแบบไม่เป็นล าดับขั้น (Non-Hierarchical)  เป็นการจัดกลุ่มที่ไม่ทับซ้อนกัน 
ในขณะที่การจัดกลุ่มแบบล าดับขั้น (Hierarchical) จะสร้างกลุ่มที่ซ้อนกันเหมือนล าดับอนุกรมวิธาน  
Exclusive clustering คือการก าหนดให้  Object หนึ่ งอยู่ ในกลุ่ ม ใดกลุ่ มหนึ่ ง เท่ านั้ น  ในขณะที่   
Overlapping clustering จะยอมให้ Object หนึ่งสามารถอยู่ได้หลายกลุ่มแต่ไม่จ าเป็นต้องอยู่ทุกกลุ่ม  
และ Fuzzy clustering คือการที่ทุก Object จะต้องอยู่ในทุกกลุ่มแต่มีน้ าหนักที่แตกต่างกัน (โดย Object 
หนึ่งอาจมีน้ าหนักสูงในกลุ่มหนึ่งแต่มีน้ าหนักต่ าในกลุ่มอ่ืน ) บางวิธีการเป็นวิธีการแบบ 2 ขั้นตอน วิธีนี้ไม่
ต้องก าหนดจ านวนกลุ่มตั้งต้นแต่โปรแกรมจะค านวณหาจ านวนกลุ่มที่เหมาะสมที่สุดให้อัตโนมัติ ด้วยวิธีการ
เปรียบเทียบผลการจัดกลุ่มระหว่างวิธีการจัดกลุ่มแบบต่าง ๆ 

3. ก าหนดจ านวนกลุ่ม บางอัลกอริทึมการแบ่งกลุ่มต้องระบุจ านวนกลุ่มตั้งต้นเมื่อเริ่มท าการ
จัดกลุ่มข้อมูล ส าหรับวิธีการจัดกลุ่มแบบแผนภูมิต้นไม้ ควรก าหนดจุดบนแผนภูมิต้นไม้เพ่ือเป็นจุดเริ่มของ
การแตกกิ่งในการแบ่งกลุ่มด้านบนจุด ในขณะที่ด้านล่างของจุดที่ก าหนดแสดงถึงความผันแปรภายในกลุ่ม 
การก าหนดจ านวนกลุ่มเป็นเรื่องที่ควรตัดสินใจอย่างเหมาะสมโดยดูจากความต้องการในการลดความ
ซับซ้อนของข้อมูลและเพ่ือการแปลผลการวิเคราะห์ เช่น ไม่จ าเป็นต้องเก็บไว้ทั้ง 20 กลุ่มถ้าต้องการลด
จ านวนกลุ่มเหลือเพียงแค่ 5 กลุ่ม 

4. การตีความกลุ่มแต่ละกลุ่ม โดยพิจารณาว่าตัวแปรใดที่ท าให้แต่ละกลุ่มแตกต่างกัน เช่น ตัว
แปรใดมีคะแนนสูงในกลุ่มหนึ่งแต่มีคะแนนต่ าในกลุ่มอ่ืน ๆ ก็จะท าให้เข้าใจว่ารูปแบบใดที่แต่ละกลุ่มเน้น 

5. ประเมินความถูกต้องของการจัดกลุ่ม โดยใช้วิธีการทางสถิติต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ความ
คล้ายคลึงกัน (Analysis of Similarity, ANOSIM) หลังจากนั้นให้พิจารณาว่าการจัดกลุ่มแบบนี้บ่งชี้อะไร
เกี่ยวกับระบบการประมงทั้งหมด และดูว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญคนอ่ืน ๆ ว่าการจัดกลุ่มมี
ความเหมาะสมหรือไม่ เมื่อทุกคนมั่นใจแล้วว่าการจัดกลุ่มแบบนี้สื่อความหมาย จากนั้นจึงสามารถใช้กลุ่มที่
จัดได้ในการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ และท าให้การจัดการประมงแบบหลากชนิด (Multi 
specie) ง่ายขึ้น  

ทั้งนี้ การจัดกลุ่มแบบล าดับชั้นที่ทับซ้อนกัน (Hierarchical overlapping clustering) เป็น
วิธีการที่ใช้กันมากในการจัดกลุ่มข้อมูลด้านการประมง ตัวอย่างเช่น การใช้ค่าเฉลี่ยของผลจับสัตว์น้ าในการ
จัดกลุ่มชนิดสัตว์น้ า (ภาพที่ 7) ซึ่งแสดงให้เห็นการจัดกลุ่มที่ชัดเจนโดยพิจารณาจากผลจับสะสม และยัง
แสดงให้เห็นการจัดกลุ่มท่ีชัดเจนโดยพิจารณาจากผลผลิตสัมพัทธ์ของชนิดสัตว์น้ าด้วย
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ภำพที่ 7 Dendrogram ที่ใช้ผลจับสัตว์
น้ ารายชนิดในอ่าวไทย โดย Ward 
clustering procedure และใช้ 
Euclidean distance measure ส าหรับ
ปลาเป็ดที่มีผลจับในปริมาณสูงมาก จึง
แยกปลาเป็ดออกจากชุดข้อมูล เพ่ือให้
มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นกับ
สัตว์น้ าชนิดอื่น ๆ เนื่องจากถ้ารวมปลา
เป็ดเข้าไปด้วยจะส่งผลให้การจัดกลุ่มไม่
ชัดเจน ถึงอย่างไรก็ตามปลาเป็ดถูกแยก
เป็นกลุ่มเด่นกลุ่มหนึ่งอยู่แล้ว  

ที่มา: Leadbitter, D. et al, (in press) 
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การวิเคราะห์ทางสถิตินั้นจะให้ผลการวิเคราะห์ที่ดี  เมื่อข้อมูลน าเข้าเป็นข้อมูลที่ดีมีความ
ถูกต้อง และเลือกใช้วิธีการจัดกลุ่มที่เหมาะสมกับข้อมูล การเลือกวิธีการจัดกลุ่มที่ดีท าให้ได้ผลลัพธ์ในการ
จัดกลุ่มที่ดีมีคุณภาพ กล่าวคือมีความคล้ายคลึงภายในกลุ่มสูง (Object ในกลุ่มมีความเหมือนกันมากกว่า 
Object ที่อยู่ต่างกลุ่มกัน) และมีความคล้ายคลึงระหว่างกลุ่มต่ า (ท าให้แต่ละกลุ่มแตกต่างกันอย่างแท้จริง) 
ซึ่งคุณภาพของการจัดกลุ่มนั้นขึ้นอยู่กับการเลือกใช้วิธีการวัดระยะห่างและเทคนิคการจัดกลุ่ม ในการจัด
กลุ่มข้อมูลควรลองใช้หลากหลายวิธีแล้วพิจารณาว่าผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกันหรือไม่ ซึ่งหากผลลัพธ์ที่ได้
ขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงมักเกิดจากสิ่งผิดพลาดบางอย่างในข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ ท้ายที่สุดแล้วการจัดกลุ่มที่มี
คุณภาพดูได้จากความสามารถในการแสดงรูปแบบส าคัญที่ถูกซ่อนไว้ของข้อมูล เช่น  การแบ่งกลุ่มชนิดสัตว์
น้ าจากองค์ประกอบสัตว์น้ าทั้งหมดที่จับได้ (สัตว์น้ าชนิดใดมีรูปแบบการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงที่เหมือนกัน) การ
จัดกลุ่มจะแยกชนิดสัตว์น้ าที่มีความถี่ในการจับสัตว์น้ าใกล้เคียงกัน (พบบ่อยหรือหายาก) ไว้ด้วยกัน ซึ่งสัตว์
น้ าในกลุ่มเดียวกันจะมีรูปแบบผลผลิตสัตว์น้ าที่เหมือนกัน (ไม่ว่าสัตว์น้ าจะมีการเติบโตเร็วหรือช้า) ซึ่งการ
วิเคราะห์แบ่งกลุ่มจะสนับสนุนแนวคิดในการเลือกชนิดสัตว์น้ าเพ่ือเป็นตัวชี้วัดในการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของประชากรสัตว์น้ าแทนการติดตามสัตว์น้ าทั้งหมด ซึ่งจะท าให้ลดค่าใช้จ่าย และง่ายในการ
ติดตาม 

การวิเคราะห์จะง่ายเมื่อมีตัวแปรมากกว่า Object แต่ถึงแม้จะมีตัวแปรน้อยกว่า Object ก็
สามารถท าการแบ่งกลุ่มได้ ตัวอย่างเช่น การสร้าง Dendrogram จากชนิดสัตว์น้ าที่ได้จากการส ารวจด้วย
เครื่องมืออวนลากทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเวียดนาม (ซึ่งมีการบันทึกรายละเอียดทางอนุกรมวิธาน
จ านวนมาก) แม้ว่าจะมีข้อมูลไม่กี่ปีนับจากปี 2543 (2000) (ภาพที่  8) เส้นสีเทาแสดงกลุ่มที่มีค่าอัตราการ
จับต่อการลงแรง CPUE) สูงสุด ตามด้วยกลุ่มสีเหลืองและสีส้ม (ซึ่งแต่ละกลุ่มมีค่า CPUE มากกว่า 5% ของ 
CPUE ทั้งหมด) สีส้มมีค่า CPUE คงท่ี ในขณะที่สีเหลืองมีค่าลดลงและสีเทามีค่าเพ่ิมข้ึนตามเวลา สีน้ าตาลมี
ค่า CPUE คิดเป็น 1-5 % ของ CPUE ต่อปี และค่อย ๆ เพ่ิมขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป สีฟ้าอ่อนมีรูปแบบการ
เพ่ิมขึ้นที่เหมือนกัน แต่ CPUE ของแต่ละชนิดมีค่าประมาณ 1 % ของ CPUE ทั้งหมดเท่านั้น สีฟ้ากลุ่มนี้
เป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ สัตว์น้ าในกลุ่มนี้พบได้ไม่ทุกปี และมีค่า CPUE ต่ ามาก ต่อมาเป็นสีน้ าเงินกลุ่มนี้รวม
ชนิดสัตว์น้ าที่พบทุกปี และมีค่า CPUE ต่ าตลอดเวลา กลุ่มสุดท้ายกลุ่มสีน้ าเงินเข้ม ที่มีค่า CPUE อยู่ใน
ระดบัต่ าเช่นกัน แต่มีการเพิ่มขึ้นตามเวลา 
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ภำพที่ 8 Dendrogram จากข้อมูลการส ารวจของประเทศเวียดนาม dendrogram ถูกน าเสนอในรูปวงกลม
เพ่ือประหยัดพ้ืนที่ ด้านบนของ dendrogram อยู่ตรงกลางของวงกลม และเกิดการแตกแขนงเมื่อ
เคลื่อนออกไปที่ขอบของวงกลม (ในลักษณะเดียวกับการเคลื่อนจากบนลงล่างของ dendrogram ใน
ภาพที ่7)  

ที่มา: Leadbitter, D. et al, (in press) 

 
3.2 กำรวิเครำะห์องค์ประกอบหลัก :Principal components analysis (PCA) 

การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (PCA) เป็นวิธีการที่มีประโยชน์ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ทางการประมงตามระยะเวลา โดยการก าหนดมาตรฐานข้อมูลในทุกมิติ และแปลงข้อมูลเพ่ือจัดชุดตัวแปร
ใหม่ให้เป็นแกนองค์ประกอบหลัก (Principal Axis) ที่รวมตัวแปรเข้าไว้ด้วยกัน ท าให้ขนาดข้อมูลเล็กลง 
และเน้นชุดตัวแปรส าคัญที่สามารถอธิบายความแปรปรวนส่วนใหญ่ในข้อมูลอย่างง่ายที่สุดเท่าที่ท าได้ หาก
จินตนาการว่า Object ทั้งหมดเป็นจุดที่กระจายอยู่บนแผ่นกระดาษขนาดใหญ่ (ซึ่งก็คือแกนองค์ประกอบ
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หลัก) PCA ก็คือการหมุนแผ่นกระดาษที่ท าให้จุดมีการกระจายที่ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะท าได้  และ
ประกอบด้วยแผ่นกระดาษหลายแผ่นที่ผู้วิเคราะห์จะเลือก (โดยปรกติใช้ 2 – 3 แกน) โดยพืน้ฐานแล้ว PCA 
จะแสดงโครงสร้างภายในของข้อมูลเพื่ออธิบายความแปรปรวนของชุดข้อมูลใด้ดีที่สุด  

วิธีหลัก 2 วิธี ในการด าเนินการของ PCA คือ การแตกเมตริกของข้อมูลแบบ Spectral 
decomposition และการแตกเมตริกของข้อมูลแบบ Singular value decomposition ความแตกต่างที่
ส าคัญของการแตกเมตริกทั้งสองแบบคือ Spectral decomposition วิธีการนี้ต้องมี Object มากกว่าตัว
แปร (เช่นแถวมากกว่าคอลัมน์) ในขณะที่ Singular value decomposition สามารถใช้ได้ในกรณีที่มีตัว
แปรมากกว่า Object 

ข้อมูลด้านการประมง เมื่อใช้วิธีการ PCA ในการวิเคราะห์ทั่วไป ในส่วนของ Object คือ ชนิด
สัตว์น้ า กลุ่มสัตว์น้ า เช่นเดียวกับการจัดกลุ่มใน Dendrograms หาก Object เป็นปี จะเป็นการมองหา
รูปแบบการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลา มีการเปลี่ยนแปลงจากปีนี้ไปสู่ปีต่อปีอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลง
จากจุดเริ่มต้นไปมากน้อยและชัดเจนหรือไม่อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องการหาจุดที่มีการเปลี่ยนแปลง 
(Break points) ของปริมาณการจับหรือการลงแรงประมง  ช่วงที่มีค่าแตกต่างมากจะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่
ต่างไป เมื่อพบจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีค่าที่ต่างออกไปมาก ควรพิจารณาหรือหารือผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
การท าการประมงในอดีตหรือระบบนิเวศที่เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลดังกล่าว ว่าผลการวิเคราะห์มี
ความสมเหตุสมผลหรือไม่ มีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลานั้นหรือไม่ (เช่น การเปลี่ยนแปลงฤดู
มรสุม การเกิดคลื่นความร้อนในทะเล เป็นต้น) มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท าการประมง หรือมีการน า
เครื่องมือประมงชนิดใหม่เข้ามาใช้หรือไม่ มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการประมง มีการเริ่มของตลาดใหม่หรือ
การปิดตลาดสัตว์น้ าบางชนิดหรือไม่ในช่วงเวลาดังกล่าว นับเป็นข้อดีหากพบความผิดปกติของข้อมูล ให้
กลับไปพิจารณากราฟแท่งแบบเรียงซ้อนกันเพ่ือหาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น ค่าความแตกต่าง
ขององค์ประกอบสัตว์น้ าที่จับได้ใน PCA เมื่อเวลาเปลี่ยนไป จะท าให้สามารถระบุจุดที่องค์ประกอบสัตว์น้ า
แตกต่างกันมากได้  ซึ่งอาจสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในระบบนิเวศพ้ืนฐาน ซึ่งมีผลกระทบต่อ
ผลผลิตของระบบนิเวศและปริมาณการจับสัตว์น้ าที่ยั่งยืน  

เมื่อได้ผลการวิเคราะห์ PCA ต้องท าการตรวจสอบก่อนว่าผลการวิเคราะห์ที่ได้มีประโยชน์
อย่างไร ลดความซับซ้อนของชุดข้อมูลได้หรือไม่ และสามารถอธิบายชุดข้อมูลได้อย่างไร  ขั้นแรก ให้
พิจารณาค่าความแปรปรวนที่ได้จากการค านวณค่าแกนองค์ประกอบใหม่ (Principal axes) กล่าวคือ ค่าที่
ได้ต้องมีค่าเปอร์เซ็นต์ความแปรปรวนลดลงอย่างมากจากองค์ประกอบแรกไปยังองค์ประกอบถัดไป ซึ่ง
โปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้วิเคราะห์ PCA ส่วนใหญ่ติดตั้งฟังก์ชันส าหรับแสดงกราฟที่ เรียกว่า Scree plot 
ส าหรับตรวจสอบความแปรปรวนดังกล่าว ตามรูปที่ 9  
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ภำพที่ 9 ความแปรปรวนที่อธิบายใน PCA โดยพิจารณาจากการจับในอ่าวไทยตั้งแต่ปี (2514-2561) และ
องค์ประกอบของ PCA 3 ตัวแรกสามารถอธิบายความแปรปรวนของข้อมูลเกือบ 55% ซึ่งถือเป็น
ความแปรปรวนหลัก 

ทีม่า: Leadbitter, D. et al, (in press) 
 
การตีความกราฟผลการวิเคราะห์ PCA นั้นง่ายที่สุดเมื่อแกนองค์ประกอบ 2-3 แกนแรก มี

สัดส่วนความแปรปรวนสูงอย่างมีนัยส าคัญ ในกรณีของอ่าวไทยในภาพที่ 9 แกนองค์ประกอบ 3 แกนหลัก
อธิบายความแปรปรวนของข้อมูลได้เกือบ 55% ซึ่งถือเป็นความแปรปรวนหลัก แต่หากกราฟไม่ลดลงอย่าง
รวดเร็ว (แกนองค์ประกอบ 4-5 องค์ประกอบแรกสามารถอธิบายความแปรปรวนได้เพียงเล็กน้อย) การ
สร้างกราฟสองหรือสามมิติจากแกนองค์ประกอบ 2-3 แกนที่เลือกนั้นอาจท าให้เกิดความเข้าใจผิดได้ 
กลุ่มคลัสเตอร์ที่คิดว่ามีอยู่ในมิติที่สูงกว่าอาจจะไม่มีอยู่จริง (ไม่สามารถมองเห็นได้โดยตรง) ดังนั้นสามารถ
เชื่อถือกราฟที่เห็นได้ก็ต่อเมื่อ 2-3 แกนองค์ประกอบแรกใช้อธิบายความแปรปรวนส่วนใหญ่เท่านั้น 

เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจึงสร้างกราฟสองมิติเมื่อต้องการดูเฉพาะสองแกน
องค์ประกอบแรก หรือกราฟสามมิติเมื่อต้องการดูสามแกนองค์ประกอบแรก เช่นในภาพที่ 10 ซึ่งแสดงให้
เห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนตามเวลา (พ.ศ. 2514-2561) และยังเห็นกลุ่มที่ชัดเจนตามช่วงเวลาโดย
แบ่งเป็น 6 กลุ่มตามช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงที่ 1 ปี 2514-2518 (1971-1975), ช่วงที่ 2 ปี 2519-2525(1976-
1982), ช่วงที่ 3 ปี 2526-2533 (1983-1990), ช่วงที่ 4 ปี 2534-2536 (1991-1993), ช่วงที่ 5 ปี 2537-
2557 (1994-2014) และช่วงที่ 6 ช่วงสุดท้ายคือหลังปี 2557 (2014)  
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ภำพที่ 10 พล็อต 3 มิติของ Objects (ปี) บนแกน PCA (ส าหรับ PCA โดยใช้ Spectral decomposition) 
ที่แสดงวิวัฒนาการของการจับในอ่าวไทย 

ที่มา: Leadbitter, D. et al, (in press) 

มีหลายวิธีในการพยายามท าความเข้าใจว่า Object ต่าง ๆ มีการจัดกลุ่มคลัสเตอร์อย่างไร 
และอะไรที่ท าให้คลัสเตอร์เหล่านั้นแตกต่างกันบน PCA โดยวิธีแรกคือการสร้าง biplot ที่แสดงน้ าหนักของ
แต่ละตัวแปรบนแกนองค์ประกอบหลัก 2 มิติ เป็นเวกเตอร์ (ลูกศร) ของตัวแปรนั้น ๆ และดูความยาวของ
เวกเตอร์ตัวแปรนั้น ๆ ว่ายาวเท่าไร บ่งบอกว่าตัวแปรนั้นมีอิทธิพลต่อกลุ่มนั้น ๆ ที่อยู่ในทิศทางเดียวกันมาก
ขึ้น (เช่น ภาพที่ 11) นอกจากนี้ biplot ยังบอกเกี่ยวกับตัวแปรในชุดข้อมูล กล่าวคือ เมื่อเวกเตอร์ของตัว
แปรสองตัวอยู่ใกล้กัน ห่างกันเพียงมุมเล็ก ๆ แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทางบวก หากเวกเตอร์
อยู่ห่างกันประมาณ 90° แสดงว่าตัวแปรดังกล่าวไม่น่าจะมีความสัมพันธ์กัน และหากเวกเตอร์อยู่คนละด้าน 
(ท ามุมเกือบ 180°) แสดงว่าตัวแปรนั้นมีความสัมพันธ์เชิงลบ 
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ภำพที่ 11 พล็อต 2 มิต ิ(biplot) ของคะแนน PCA (ส าหรับ PCA โดยใช้ singular value decomposition) 
แสดงว่ากลุ่ม/ชนิดใดมีอิทธิพลต่อมิติองค์ประกอบ สังเกตการจัดกลุ่มของเวกเตอร์เหล่านี้ตอกย้ า
สิ่งที่เรียนรู้จาก dendrograms ที่เกิดจากการวิเคราะห์คลัสเตอร์  

ที่มา: Leadbitter, D. et al, (in press) 
 

นอกจากนี้ การหาค่าสหสัมพันธ์ของข้อมูล (เช่น ภาพที่ 12) การพิจารณาว่าข้อมูลปีใดมี
ความสัมพันธ์กัน หรือสัตว์น้ าชนิดใดที่มีความสัมพันธ์กัน สามารถช่วยให้เข้าใจรูปแบบของข้อมูล และการ
จัดกลุ่ม PCA ได้ดียิ่งขึ้น
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ภำพที่ 12 ค่าสหสัมพันธ์ Spearman correlation จากข้อมูลผลจับในอ่าวไทย (พ.ศ. 2514-2557) ยิ่งจุดมี
ขนาดใหญ่มากเท่าใด แสดงว่าความสัมพันธ์ก็จะยิ่งชัดเจนมากขึ้นเท่านั้น สีจะแสดงค่าสหสัมพันธ์และ
แสดงให้เห็นว่ามีการจัดกลุ่มท่ีชัดเจนระหว่างชนิด  

ที่มา: Leadbitter, D. et al, (in press) 

 
ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรวัดได้จากการที่ตัวแปรสองตัวเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกัน โดยอธิบายทั้ง

ขนาดและทิศทางของความสัมพันธ์ สหสัมพันธ์แบบจัดอันดับของเพียร์สันและสเปียร์แมน  (Pearson 
correlation and Spearman rank-order correlation) เป็นสองสหสัมพันธ์ที่ง่ายที่สุด สหสัมพันธ์แบบเพียร์
สัน เป็นการวิเคราะห์พารามิเตอร์ความสัมพันธ์ และวัดระดับความสัมพันธ์เชิงเส้น (linear relationship) 
ระหว่างตัวแปร 2 ตัว ที่มีการแจกแจงแบบปกติ นั่นคือการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรหนึ่งสัมพันธ์กับสัดส่วนการ
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เปลี่ยนแปลงของตัวแปรอ่ืน การทดสอบการแจกแจงแบบปกติ เช่น Kologorov-Smirnov สามารถใช้
ตรวจสอบข้อมูลว่าเหมาะสมที่จะใช้วิธีการหาสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันหรือไม่ 

เมื่อตัวแปรมีการแจกแจงแบบไม่ปกติหรือความสัมพันธ์ไม่เป็นเชิงเส้น วิธีหาค่าสหสัมพันธ์ของ  
สเปียร์แมนจะเหมาะสมกว่า เนื่องจากสหสัมพันธ์ของสเปียร์แมนนั้นเป็นการหาความสัมพันธ์แบบไม่อิ ง
พารามิเตอร์ และวัดขนาดของความสัมพันธ์แบบโมโนโทนิก (Monotonic relationship) ระหว่างตัวแปร 2 ตัว 
ที่อยู่ในมาตรวัดแบบเรียงอันดับ (Ordinal variable) ความสัมพันธ์แบบโมโนโทนิกเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวแปรมี
การเปลี่ยนแปลงพร้อมกันแต่ไม่จ าเป็นต้องเป็นอัตราคงที่เสมอไป สหสัมพันธ์ประเภทนี้ขึ้นอยู่กับค่าการจัด
อันดับของตัวแปรแต่ละตัวมากกว่าข้อมูลดิบ ทั้งนี้ในกรณีที่ความสัมพันธ์เป็นแบบอ่ืนที่ไม่ใช่แบบเส้นตรงหรือ
แบบโมโนโทนิก ควรใช้วิธีการหาค่าสหสัมพันธ์แบบอ่ืนแทน 

จากข้อมูลการประมงในอ่าวไทย พบว่าการเปลี่ยนแปลงในผลจับของสัตว์น้ าบางกลุ่ม มี
ความสัมพันธ์กันสูง ทั้งความสัมพันธ์ทางบวกหรือทางลบ กล่าวคือ บางกลุ่มชนิดมีการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงพร้อม
กัน ในขณะที่บางกลุ่มชนิดมีการเพ่ิมขึ้นลดลงตรงข้ามกัน ตัวอย่างกลุ่มสัตว์น้ าที่มีความสัมพันธ์ในทางบวก เช่น 
ปลาเป็ด กุ้งกลุ่ม Non-penaeid หมึกกระดอง ปลาซีกเดียว ปลาสีกุนอ่ืน ๆ หมึกสาย และปลาโอ ในขณะที่
กลุ่มท่ีมีความสัมพันธ์เชิงลบ เช่น ปลาสาก หมึกหอม และปลาโอลาย เป็นต้น (ภาพท่ี 12) 

อีกวิธีหนึ่งในการท าความเข้าใจโครงสร้างที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (PCA) คือ น า
องค์ประกอบหลักที่ได้มาจัดกลุ่มแบบล าดับชั้น (Hierarchical clustering) โดยวิธีการนี้สามารถท าได้กับ
ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์อ่ืน ๆ ที่เป็นการวิเคราะห์แบบการจัดต าแหน่ง (Ordination) ในลักษณะเดียวกันกับ
การวิเคราะห์ PCA เช่น การวิเคราะห์การสมนัยพหุคูณ (Multiple Correspondence Analysis) หรือการ
วิเคราะห์องค์ประกอบแบบหลายปัจจัย (Multiple Factor Analysis) การจัดกลุ่มผลวิเคราะห์ที่ได้จาก PCA 
ท าให้การจัดกลุ่มหรือคลัสเตอร์มีความชัดเจนขึ้น สามารถระบุขอบเขตขององค์ประกอบหลักแต่ละกลุ่มได้
ชัดเจน ดังแสดงในแผนภาพแสดงกิ่งก้านสีต่าง ๆ ในภาพที่ 13 a ซึ่งแบ่งแยกคลัสเตอร์ผลจับสัตว์น้ าในอ่าวไทย
ที่ได้จากการวิเคราะห์ PCA ออกเป็นกลุ่มปีต่าง ๆ ภาพที่ 13 b ท าให้เกิด 'รูปแบบองค์ประกอบการจับ' (Catch 
composition regimes) ซึ่งรูปแบบที่ได้สอดคล้องและสมเหตุสมผลกับข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เรื่อง
การประมงในอดีต สอดคล้องกับกราฟองค์ประกอบสัตว์น้ าในภาพที่ 13 c และสอดคล้องกับการวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ของชนิดสัตว์น้ า การที่สัตว์น้ าชนิดต่าง ๆ มีการเพ่ิมขึ้นสูงสุดหรือลดลงต่ าสุดในช่วงเวลาต่าง ๆ ของ
กราฟจะช่วยแยกแยะ 'รูปแบบองค์ประกอบการจับ' (สัตว์น้ านั้นอาจไม่ได้เป็นชนิดเด่นในช่วงเวลานั้น แต่การมี/
ไม่มีสัตว์น้ าชนิดนั้นท าให้เกิดความแตกต่างของช่วงเวลา ในการวิเคราะห์ PCA) ในช่วงปีแรก ๆ สัตว์น้ าที่มี
ขนาดใหญ ่เช่น ฉลาม มีความโดดเด่นมาก จากนั้นสัตว์ที่มีขนาดเล็กกว่าซึ่งมีการแพร่พันธุ์ที่ดีกว่าโดดเด่นขึ้นมา
แทนที่เนื่องจากแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ าขนาดใหญ่ลดลงตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 1980 ในช่วงต้นทศวรรษ 
2000 สัตว์น้ าที่เด่นได้แก่ ปลาทรายแดง ปลาดาบลาว และปลากะตัก หลังจากนั้นปลาปากคมก็เริ่มมี
ความส าคัญมากขึ้น การจัดการประมงแบบใหม่ที่เริ่มด าเนินการในปี 2558 ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน
ต่อผลจับสัตว์น้ า แต่ไม่ใช่การย้อนกลับไปเหมือนในอดีตเพราะเป็นการยากที่จะย้อนกลับไปเหมือนช่วงมีการ
ประมงใหม่ๆ รูปแบบองค์ประกอบการจับใหม่นี้มีสัตว์น้ าที่โดดเด่น คือ หอยสองฝา และปลาผิวน้ าขนาดใหญ่ 
เช่น ปลาอินทรี และปลากินเนื้อขนาดใหญ่ (Larger predatory species) อาทิเช่น ปลาสาก 
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c) (d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 13 การวิเคราะห์ "รูปแบบองค์ประกอบการจับ" ในอ่าวไทย: (a) การจัดกลุ่มแบบล าดับชั้นบน
องค์ประกอบหลัก โดยมีกลุ่มที่ชัดเจน (“รูปแบบองค์ประกอบการจับ”) ที่ท าเครื่องหมายเป็นกลุ่มสี 
(b) ระบบสี เหล่านั้นท าเครื่องหมายบนการสร้างภาพ 2 มิติของพ้ืนที่  PCA; (c) “รูปแบบ
องค์ประกอบการจับ” องค์ประกอบการจับในปีพ.ศ. 2514-2557 ที่เหมือนกันถูกจัดกลุ่มโดยท า
เครื่องหมายกลุ่มที่เหมือนกันไว้ด้วยกัน  และ (d) พล็อตทางเลือกของพ้ืนที่ PCA ที่แสดงให้เห็น
ไม่ใช่เฉพาะแต่เส้นทางต่อเนื่องตามระยะเวลา แต่ยังแสดงถึงกลุ่มสายพันธุ์ที่แยกแยะช่วงเวลาที่
แตกต่างกัน (ไม่ว่าจะเป็นเพราะจับได้บ่อยกว่าในช่วงเวลาอ่ืนหรือเพราะสูญหายไปจากการจับใน
ขณะนั้น) โดย“สูญหาย” หมายความว่า กลุ่มที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ในผลจับ แต่ปัจจุบันพบได้น้อยมาก 
(หรืออาจหายไปจากผลจับทั้งหมด) ดังนั้น กลุ่มปลาเหล่านี้อาจจะยังคงอยู่หรือไม่พบในระบบนิเวศ 
แต่ไม่เห็นบ่อยนักในผลจับ หรือไม่พบในระดับเดียวกับในอดีต 

ที่มา: Leadbitter, D. et al, (in press) 
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กำรก ำหนดอิทธิพล (Defining métiers) 

การ defining métiers คือการวิเคราะห์ที่ใช้การวิเคราะห์โดยใช้ตัวแปรที่กล่าวถึงข้างต้น มา
วิเคราะห์ร่วมกันเพ่ือหาความสัมพันธ์และอิทธิพลของแต่ละกลุ่มตัวแปร (และอิทธิพลร่วม) ที่มีต่อการประมง
และระบบนิเวศ เช่น กองเรือ, เครื่องมือประมง, แหล่งประมง และองค์ประกอบชนิดของสัตว์น้ ามาวิเคราะห์
ร่วมกันภายใต้วิธีการวิเคราะห์หลายตัวแปร เช่น การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก หรือ การจัดกลุ่ม (Moore et 
al., 2019) โดยเริ่มต้นด้วยรูปแบบการบันทึกข้อมูลที่มีตัวแปรมีหลาหลายกลุ่ม เช่น 

Year Gear GearSize Area Species Yield GearSizeAreaID 

       

 

เครื่องมือประมงสามารถแยกประเภทตามชนิดเครื่องมือประมง ขนาดเรือประมง  ตัวอย่างที่กรมประมงใช้
จ าแนก ดังนี้ 

• อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดต่ ากว่า 14 เมตร (OBT1   Otter board trawl < 14 m LOA) 
• อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาด 14-18 เมตร (OBT2   Otter board trawl 14-18 m LOA) 
• อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาด 18-25 เมตร (OBT3   Otter board trawl 18-25 m LOA) 
• อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดมากว่า 25 เมตร (OBT4   Otter board trawl > 25 m LOA) 
• อวนลากคูข่นาดต่ ากว่า 14 เมตร (PT1  Pair trawl < 14 m LOA) 
• อวนลากคูข่นาด 14-18 เมตร (PT2 Pair trawl 14-18 m LOA) 
• อวนลากคูข่นาดมากกว่า 18 เมตร (PT3  Pair trawl > 18 m LOA) 
• อวนลากคานถ่าง (BT  Beam trawl) 
• อวนล้อมจับ (PS  Purse seine) 
• อวนล้อมจับปลากะตัก (APS  Anchovy purse seine) 

 

จากชุดข้อมูลทั้งหมดสามารถสรุปเป็นผลรวม (หรือค่าเฉลี่ยหรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ตลอด
ช่วงเวลา ต่อชนิด ต่อขนาดเครื่องมือ ต่อพ้ืนที่  จากนั้นจึงวิเคราะห์ PCA จากชุดข้อมูลที่สรุปได้ ส าหรับการ
ประมงในอ่าวไทยพบว่า 2 องค์ประกอบแรก สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ มากกว่าร้อยละ 45 (ภาพท่ี 14 
a) เมื่อพิจารณากราฟการจัดกลุ่มตามพ้ืนที่ (ภาพท่ี 14 b) ตามเครื่องมือ (ภาพท่ี 14 c) และตามขนาดเครื่องมือ 
(ภาพที่ 14 d) เห็นได้ชัดว่าเครื่องมือและขนาดเครื่องมืออธิบายความแปรปรวนส่วนใหญ่ได้อย่างชัดเจน โดย
พิจารณาจากภาพที่ 14 c และภาพที ่14 d โดยในรูปสามารถวาดเส้นล้อมรอบกลุ่มสัญลักษณ์ประเภทเดียวกัน
ได้ โดยมีการทับซ้อนกับกลุ่มอ่ืน ๆ น้อยที่สุด ในทางตรงกันข้าม พ้ืนที่ไม่ใช่ปัจจัยที่สร้างความแตกต่างที่ชัดเจน 
สัญลักษณ์ส าหรับพื้นที่ต่าง ๆ มีการผสมกันภายในและไม่มีการจัดกลุ่มที่ชัดเจน ซึ่งหมายความว่าในแง่ของการ
พัฒนาแบบจ าลองทางสถิติหรือแบบจ าลองทางนิเวศในอนาคต แบบจ าลองที่ไม่ใช่แบบจ าลองเชิงพ้ืนที่ซึ่ง
มุ่งเน้นไปที่กลุ่มชนิด และพารามิเตอร์การประมงตามขนาดเครื่องมือ ควรได้รับการพัฒนาและเป็นที่ยอมรับ 
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(a) (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

c)          (d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 14 แผนภาพสรุปจากการวิเคราะห์พ้ืนที่อ่าวไทย: (a) แผนผัง (อธิบายความแปรปรวน) (b) พล็อต PCA ที่มีสีตามพ้ืนที่ท าการประมง (พ้ืนที่หลายส่วนซ้อนทับกัน
มากซึ่งบ่งชี้ว่าไม่ใช่ปัจจัยแยกแยะที่เป็นประโยชน์) (c) พล็อต PCA แสดงการจัดกลุ่มตามประเภทเครื่องมือประมง และ (d) พล็อต PCA แสดงจุดตามขนาด
ของเครื่องมือประมง 

ที่มา: Leadbitter, D. et al, (in press) 
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ข้อมูลจำกงำนวิจัยที่มีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลแค่ช่วงระยะเวลำใดเวลำหนึ่ง (limited data) 

ส าหรับข้อมูลจากงานวิจัยของนักวิจัยส่วนใหญ่จะเก็บข้อมูลในแหล่งน้ าตามโครงการวิจัยซึ่งส่วน
ใหญ่มักจะท าการศึกษาวิจัยเป็นระยะเวลาเพียง 1-2 ปีเท่านั้น และจะขอโครงการวิจัยอีกครั้งในแหล่งน้ าเดิม
เมื่อเวลาผ่านไปท าให้ชุดข้อมูลที่มีนั้นขาดความต่อเนื่อง ถ้านักวิจัยมีข้อมูลในลักษณะนี้สามารถน าข้อมูลมา
ศึกษาเปรียบเทียบโดยใช้การศึกษาตัวชี้วัด (indicator) การใช้ตัวชี้วัดนักวิจัยจ าเป็นต้องตระหนักว่า ข้อมูลที่จะ
น ามาศึกษาเปรียบเทียบโดยใช้การศึกษาตัวชี้วัดนั้น ต้องรวบรวมมาจากแหล่งน้ าเดิม รวมทั้งใช้วิธีการเดิมใน
การรวบรวมข้อมูลเพ่ือให้ตัวชี้วัดที่ถูกต้อง แม่นย า สามารถใช้ในการบริหารจัดการได้ เช่น การศึกษาตัวชี้วัด
ทรัพยากรสัตว์น้ าหน้าดิน: กรณีศึกษาเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดต่ ากว่า 14 เมตร อ าเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ที่ท าการศึกษาเปรียบเทียบอัตราการจับ องค์ประกอบชนิดและขนาดของสัตว์น้ าที่จับได้โดยเรือ
อวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดต่ ากว่า 14 เมตร ในปี 2540 และ 2545 ข้อมูลทั้งสองปี เก็บรวบรวมจากเรืออวนลาก
แผ่นตะเฆ่กลุ่มเดิม ในอ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น 

 
ตัวชี วัด (indicator) 
ในการประชุม FAO Council ในปี 1995 ได้มีการจัดท า Code of Conduct for Responsible 

fisheries โดยใน Article 7 เรื่องของการบริหารจัดการประมง ได้ให้ความส าคัญเรื่องการท าวิจัยและการ
บริหารจัดการทรัพยากร โดยการน าข้อมูลวิจัยมาใช้เพ่ือการจัดการทรัพยากรให้เกิดความยั่งยืนอย่างมี
ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ  ในปี  2542 FAO ไ ด้ จั ด ท า คู่ มื อ ชื่ อ  FAO Guideline on Indicators for Sustainable 
Development of Martine Capture Fisheries คู่มือฉบับนี้จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานงานวิจัยระหว่างประเทศ
ออสเตร เลี ยและ FAO ในการประชุ ม  Australian-FAO Technical Consultation on Sustainability 
Indicators in Marine Capture Fisheries ที่จัดขึ้นโดยกรมเกษตร ประมงและป่าไม้ ของประเทศออสเตรเลีย 
ในวันที่ 18-22 มกราคม 2542 หลังจากนั้น FAO และ SEAFDEC ได้ร่วมกับประเทศเวียดนามจัดการประชุมใน
ร ะดั บภู มิ ภ าค เ รื่ อ ง  Regional Technical Consultation on Indicators for Sustainable Fisheries 
Management ในปี 2544 การประชุมครั้งนี้ได้มีการประชุมนักวิชาการเพ่ือพิจารณาหาตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และในการประชุมนี้ได้ข้อสรุปโดยได้แบ่งตัวชี้วัดออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ๆ คือ  

1. ตัวชี้วัดเรื่องการลงแรงประมง และกองเรือ ตัวชี้วัดในกลุ่มนี้เช่น จ านวนเรือประมง ก าลัง
เครื่องยนต์เรือ (ก าลังแรงม้าของเรือ) ระวางขับของเครื่องยนต์ ระยะเวลาท าการประมง ชนิดและจ านวนของ
เครื่องมือประมง  

2. ตัวชี้วัดทางด้านทรัพยากร ตัวชี้วัดในกลุ่มนี้เช่น ผลจับหรือปริมาณการจับ อัตราการจับสัตว์
น้ า (CPUE) องค์ประกอบชนิดสัตว์น้ า จ านวนชนิดของสัตว์น้ าที่จับได้ ขนาดของสัตว์น้ าที่จับได้ และขนาดของ
พ่อแม่พันธุ์  

3. ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น รายได้ ต้นทุนและก าไรในการท าประมง จ าน วน
ชาวประมง จ านวนแรงงานประมง และอัตราการบริโภคปลาต่อคนต่อปี 

ในการประชุม ASEAN-SEAFDEC เรื่อง Sustainable Fisheries for Food Security in the 
New millenniums, Fish for the People ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 19-24 ธันวาคม 2544 การ
ประชุมครั้งนี้ได้มีมติและแผนปฏิบัติการด้านการประมงอย่างยั่งยืนเพ่ือความมั่นคงด้านอาหารของภูมิภาค
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อาเซียนที่รัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านการประมงและเจ้าหน้าที่อาวุโสของประเทศสมาชิก  ASEAN-SEAFDEC 
รับรอง ในการประชุมครั้งนี้มีสิ่งส าคัญเกิดขึ้นหลายอย่าง และในการประชุมนี้ได้ตกลงที่จะจัดท าคู่มือเพ่ือการ
ส่งเสริมให้มีการใช้ตัวชี้วัดในการบริหารจัดการทรัพยากรในเขตร้อนขึ้น 

 
ควำมหมำยของตัวชี วัด  
SEAFDEC (2001) ได้ให้ความหมายของตัวชี้วัดว่า  
ตัวชี้วัด (indicator) เป็นเครื่องมือที่ใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มการประมงต่อการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนในการบริหารจัดการทรัพยากร ตัวชี้วัดสามารถใช้ท านายหรือใช้เพ่ือเตือนเกี่ยวกับปัญหาที่
อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ การใช้ตัวชี้วัดเป็นเครื่องมือในการจัดการประมงอย่างยั่งยืน หมายความว่าการประมง
ต้องได้รับการป้องกันและฟ้ืนฟสู าหรับคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต 

 
หลักกำรของตัวชี วัด 
ตัวชี้วัดจะบอกถึงสภาวะทรัพยากรในขณะนั้น ๆ และช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากร การ

ก าหนดนโยบายทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับจังหวัด แต่อย่างไรก็ตามตัวชี้วัดไม่ได้บอกถึงขนาด
ของทรัพยากรเหมือนผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY) แต่จะบอกให้ทราบถึงสภาวะของทรัพยากรในขณะนั้น ๆ ซึ่ง
ต่างจาก MSY ที่บอกให้ทราบถึงแนวโน้มของทรัพยากรว่าจะเป็นอย่างไรในอนาคต  

 
หลักเกณฑ์ในกำรเลือกตัวชี วัด  

1. ส าคัญคือมีข้อมูลเพียงพอ มีข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลฐาน (baseline information) และข้อมูลนั้นเก็บ
ในพ้ืนที่เดียวกัน วิธีการเดียวกัน 

2. ไม่ใช้งบประมาณสูงมากนัก 
3. ง่ายในการท าความเข้าใจ ทั้งผู้บริหาร นักวิจัย และง่ายส าหรับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือคนที่

สนใจ ที่ส าคัญคือผู้ใช้ทรัพยากร นั้นคือชาวประมงเข้าใจ 
4. ถูกต้องและแม่นย า 
5. เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ 
6. สามารถตอบปัญหาให้กับผู้บริหารจัดการทรัพยากร และผู้ใช้ทรัพยากรได ้
7. เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
8. สื่อสารให้เข้าใจได้ง่าย 
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ตำรำงท่ี 2 ตัวอย่างของตัวชี้วัดและจุดอ้างอิงที่จะใช้ในการเปรียบเทียบ 

 ตัวชี้วัด การพิจารณา จุดอ้างอิง 
การจับ ปริมาณการจับ 

สัตว์น้ าพลอยจับ 
พิจารณารายชนิ ดสั ตว์ น้ า  (by 
species)  

รายพื้นที่ (by area) 

รายกลุ่มย่อย (by fishery sub-
sector) เช่น กลุ่มชาวประมง
พ้ืนบ้าน และพาณิชย์ 

ผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน 
(MSY) 
ข้อมูลในอดีต (historical 
level) 
จุดอ้างอิงระดับนโยบาย 
(Policy target level) 

การลงแรง จ านวนเรือ 
ปริมาณการลงแรง
ประมง (effort) 
จ านวนเครื่องมือ 

รายเครื่องมือ  
องค์ประกอบอายุของเครื่องมือท า
การประมง 
 

ข้อมูลในอดีต 
จุดอ้างอิงระดับนโยบาย 

การอุดหนุน การลดหย่อนภาษี (tax 
rebates) 
ทุน (grants) 

รายกองเรือ (by fleet /fisheries) 

รายกลุ่มย่อย by sub-sector 

ข้อมูลในอดีต 
จุดอ้างอิง 

มูลค่าสัตว์น้ า ราคาปลา (price 
index) 

 พิจารณารายกลุ่มสัตว์น้ า (by 
species group)  

พิจารณารายชนิดสัตว์น้ า  

ข้อมูลในอดีต 
 

การลงทุน  มูลค่าสินทรัพย์ตาม
ราคาตลาดในกรณีท่ีมี
การซื้อทดแทน 
(Market or 
replacement value) 
ค่าเสื่อมราคา 
องค์ประกอบอายุของ
เรือในการประมง 

พิจารณารายเครื่องมือ (by fleet 
type) 

ทั้งระบบ (by fishery) 

ข้อมูลในอดีต 
 

การจ้างงาน การจ้างงานทั้งระบบ รายกลุ่มย่อย (by fishery sub-
sector) เช่น กลุ่มชาวประมง
พ้ืนบ้าน และพาณิชย์ 
ทั้งระบบ 

ข้อมูลในอดีต 

เศรษฐกิจ ก าไร  
รายได้/ต้นทุน 
 

รายกลุ่มย่อย (by fishery sub-
sector) เช่น กลุ่มชาวประมง
พ้ืนบ้าน และพาณิชย์ 
ทั้งระบบ 

ข้อมูลในอดีต 
ผลผลิตที่ก่อให้เกิดก าไร
สูงสุด (Maximum 
economic yield, MEY) 
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ขั นตอนในกำรคัดเลือกตัวชี วัด 

1. ขั้นต้นต้องมีการตั้งวัตถุประสงค์พร้อมทั้งแนวทางในการด าเนินการในการศึกษาตัวชี้วัดโดยพิจารณา
จากปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 

2. คัดเลือกตัวชี้วัดและจุดอ้างอิงที่จะใช้ ก าหนดกรอบแนวคิดในการด าเนินการวิจัยแต่ละครั้ง โดยอาจจะ
เลือกตัวชี้วัดไม่เหมือนกันขึ้นกับวัตถุประสงค์การศึกษา และข้อมูลที่มีอยู่โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นข้อมูล
ฐานหรือจุดอ้างอิง (baseline information or reference point) ที่จะใช้ 

3. พิจารณาจากหลักเกณฑ์ในการเลือกตัวชี้วัด เช่น มีข้อมูลเพียงพอหรือไม่ ง่ายที่จะท าความเข้าใจกับทุก
ภาคส่วนไหม และท่ีส าคัญง่ายที่จะใช้ในการสื่อสารต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดหรือไม่ เป็นต้น 

 
ตัวชี วัดที่สำมำรถเลือกใช้ในกำรประมงของไทย 
Supongpan (2005) กล่าวถึงตัวชี้วัดที่ใช้ในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) เพ่ือใช้ในการบริหาร

จัดการทรัพยากรควรง่ายที่จะใช้ในการสื่อสาร และง่ายต่อการเข้าใจ รวมทั้งต้องง่ายในการรวบรวมข้อมูลที่จะ
ใช้เป็นตัวชี้วัด เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะชาวประมงที่เป็นผู้ใช้ทรัพยากร สามารถ
ค านวณและสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการยอมรับและตระหนักถึงสภาวะความ
เป็นอยู่ และสภาวะทรัพยากรในระบบนิเวศเมื่อจ าเป็นต้องมีการก าหนดมาตรการจากภาครัฐ จะท าให้
ชาวประมงยอมรับและได้รับความร่วมมือง่ายขึ้น หรือชาวประมงสามารถตระหนักรู้ได้ด้วยตัวเองว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับทรัพยากร และควรจะต้องมีการแก้ไขปัญหา หรือมีการปรับปรุงวิธีการท าการประมง 
เพ่ือให้ทรัพยากรมีใช้ได้อย่างยั่งยืน ได้แนะน าตัวชี้วัดที่สามารถน ามาใช้ในภูมิภาคนี้ โดยการเลือกใช้ขึ้นอยู่กับ
ข้อมูลที่มีอยู่ ซึ่งประกอบด้วย 

1. อัตราการจับต่อการลงแรง (Catch per Unit Effort, CPUE) 
2. การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบชนิดสัตว์น้ าในผลจับ 
3. การเปลี่ยนแปลงของจ านวนชนิดของสัตว์น้ าที่จับได้ 
4. การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของความยาวของสัตว์น้ าที่พบ 
5. ขนาดของพ่อแม่พันธุ์ หรือร้อยละของพ่อแม่พันธุ์ในผลจับสัตว์น้ า 

 
ในคู่มือฉบับนี้จะน าเสนอตัวชึ้วัดที่สามารถใช้ได้ในประเทศไทยและน าเสนอตัวอย่างการวิเคราะห์

ดังต่อไปนี้ 

ตัวชี้วัดทรัพยากรและตัวชี้วัดการลงแรงประมง และกองเรือ ในที่นี้จะหมายถึง อัตราการจับต่อ
การลงแรง (CPUE) การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบชนิดสัตว์น้ าในผลจับ การเปลี่ยนแปลงของจ านวนชนิด
ของสัตว์น้ าที่จับได ้และการเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของความยาวของสัตว์น้ าที่พบ 

อัตราการจับต่อการลงแรง (CPUE) 

ในทางการประมง อัตราการจับต่อการลงแรง (CPUE) สามารถใช้ในการวัดความอุดมสมบูรณ์ของ
แหล่งน้ า การเปลี่ยนแปลงอัตราการจับต่อการลงแรง จะแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่ง
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น้ า อัตราการจับต่อการลงแรงที่ลดลงบ่งชี้ว่ามีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรมากเกินไป ในขณะที่ อัตราการจับต่อ
การลงแรงที่ไม่เปลี่ยนแปลงบ่งชี้ถึงการท าการประมงอย่างยั่งยืน (แต่ทั้งนี้ต้องตรวจสอบองค์ประกอบชนิดและ
ขนาดของสัตว์น้ าในผลจับด้วย) อัตราการจับต่อการลงแรง มีข้อดีหลายอย่าง เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดที่ง่าย และใช้
ข้อมูลในการพิจารณาเพียง 2 ข้อมูลหลัก คือ ปริมาณการจับ (Catch ) และการลงแรงประมง (Fishing effort) 
ซึ่งง่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูล และง่ายในการวิเคราะห์แม้แต่ผู้ที่ไม่ใช่นักวิชาการหรือผู้เชี่ ยวชาญ โดยเฉพาะ
ผู้ใช้ทรัพยากร เช่น ชาวประมง สามารถค านวณและเข้าใจได้ง่าย ดังนั้นการใช้อัตราการจับต่อการลงแรงเป็น
ตัวชี้วัดจึงง่ายส าหรับชาวประมงที่จะเข้าใจสภาวะทรัพยากรด้วยตัวเอง และง่ายส าหรับนักวิชาการที่จะใช้ใน
การสื่อสารเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และง่ายในการ
ก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม 

ในการใช้อัตราการจับต่อการลงแรงเป็นตัวชี้วัดทรัพยากรอาจจะใช้ข้อมูลที่เป็นอนุกรมเวลา หรือ
ใช้ข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมเป็นครั้งคราวแล้วจึงน าข้อมูลที่ได้มาเทียบกับข้อมูลในปีฐาน (จุดอ้างอิง) หรือน ามา
เปรียบเทียบกับข้อมูลก่อนมีการก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการใหม่  (ตารางที่ 2) และอาจจะอยู่ในรูป
อัตราการจับต่อการลงแรงรายชนิดสัตว์น้ า เช่น ปลาทู  อัตราการจับต่อการลงแรงรายพ้ืนที่ เช่น อ่าวไทย
ตอนบน หรืออัตราการจับต่อการลงแรงรายเครื่องมือประมง เช่น อัตราการจับต่อการลงแรงของเรืออวนลาก
เดี่ยวขนาดต่ ากว่า 30 ตันกรอส เป็นต้น จุดที่จะใช้ในการเปรียบเทียบอาจใช้ข้อมูลผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน ข้อมูล
ในอดีต หรืออาจใช้จุดอ้างอิงระดับนโยบายได้เช่นกัน 

โดยในที่นี้ จะขอยกตัวอย่างจากการด าเนินการโครงการตัวชี้วัดระหว่างกองวิจัยและพัฒนา
ประมงทะเล กรมประมง ประเทศไทย ร่วมกับ SEAFDEC เรื่อง การจัดการอวนลากแผ่นตะเฆ่ในอ าเภอปราณ
บุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

จากตารางตัวชี้วัดสัตว์น้ าหน้าดินที่จับได้จากเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดต่ ากว่า 14 เมตร จาก
ข้อมูลด้านทรัพยากร การประมง และเศรษฐกิจโดยเปรียบเทียบผลการวิจัยของเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดต่ า
กว่า 14 เมตร ปี 2540 และ 2545 โดยใช้จุดอ้างอิงคือ ข้อมูลในอดีต (ปี 2540) และเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม
ในปี 2545 เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาวะทรัพยากรโดยใช้การศึกษาตัวชี้วัด ผลการศึกษา ดังตาราง 
ตำรำงที่ 3 ตัวอย่างของตัวชี้วัดทรัพยากรและตัวชี้วัดการลงแรงประมง และกองเรือ และจุดอ้างอิงที่จะใช้ใน

การเปรียบเทียบ 

 ตัวชี้วัด การพิจารณา จุดอ้างอิง 
การจับ (catch) ปริมาณการจับ 

สัตว์น้ าพลอยจับ 
พิจารณารายชนิดสัตว์น้ า (by 
species)  

รายพื้นที่ (by area) 

by fishery sub-sector 

ผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY) 
ข้อมูลในอดีต (historical 
level) 
จุดอ้างอิงระดับนโยบาย 
(Policy target level) 

การลงแรง 
(effort) 

จ านวนเรือ 
การลงแรง (effort) 
จ านวนเครื่องมือ 

รายเครื่องมือ องค์ประกอบ
อายุของเครื่องมือท าการ
ประมง 
 

ข้อมูลในอดีต 
จุดอ้างอิงระดับนโยบาย 
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ตำรำงท่ี 4 การศึกษาตัวชี้วัดทรัพยากรและตัวชี้วัดการลงแรงประมง และกองเรือ 
 

ตัวชี้วัด จุดอ้างอิงข้อมูลในอดีต ข้อมูลที่ท าการศึกษา 
ปี 2540 2545 
ตัวชี วัดเรื่องกำรลงแรงประมง และกองเรือ   
การลงแรงประมง (วัน/เที่ยว) 1 1 
การลงแรงประมง (ชั่วโมง/วัน) 10 13.56 
ตัวชี วัดทำงด้ำนทรัพยำกร   
สัตว์น้ าเป้าหมายของเครื่องมือ กุ้ง กุ้ง 
CPUE (กก./ชั่วโมง) 21.949 20.122 
สัตว์น้ าเศรษฐกิจ : ปลาเป็ด (%) 61:39 68:32 
CPUE (กก./ล า) 219.455 272.823 
CPUE of สัตว์น้ าเศรษฐกิจ (กก./ชั่วโมง) 13.290 13.640 
CPUE of ปลาเป็ด (กก./ชั่วโมง) 8.659 6.482 
CPUE of สัตว์น้ าเป้าหมาย (กุ้ง : กก./ชั่วโมง) 9.187 10.365 
Catch of สัตว์น้ าเป้าหมาย (กุ้ง : กก./ล า/วัน) 96.796 147.449 
สัตว์น้ าเศรษฐกิจขนาดเล็ก : ปลาเป็ดแท ้(%) 35 : 65 31:69 
กลุ่มสัตว์น้ าที่จับได้มากท่ีสุดในปลาเป็ด (%) ปลาหน้าดิน 

(12.31%) 
ปลาหน้าดิน 
 (15.46%) 

ที่มา : รัตนาวลี, 2548 
 

การแปรผลการใช้ตัวชี้วัดเรื่องการลงแรงประมง และกองเรือ และตัวชี้วัดทางด้านทรัพยากร 
(ตารางที่ 4) ซึ่งตัวชี้วัดทั้งสองไม่สามารถแยกในการแปรผลได้ นักวิชาการควรที่จะพิจารณาตัวชี้วัดทั้งสองไป
พร้อม ๆ กัน  

1. โดยปกตินักวิชาการมักใช้อัตราการจับสัตว์น้ ารวม (Total CPUE) เป็นตัวชี้วัดทรัพยากรโดย
ไม่ได้พิจารณาลงลึกถึงรายละเอียดของอัตราการจับสัตว์น้ ารายชนิดเป็นตัวชี้วัดสภาพของทรัพยากรนั้นไม่
เพียงพอ เพราะจะท าให้การน าผลที่ได้ไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรผิดพลาด จากตาราง  ถ้าพิจารณา
จากอัตราการจับสัตว์น้ ารวมในปี 2545 ซึ่งลดลงจากอัตราการจับสัตว์น้ าในปี 2540 ถึง 1.827 กก./ชม. จะ
สรุปว่าทรัพยากรสัตว์น้ าที่จับได้จากเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดต่ ากว่า 14 เมตร บริเวณที่ท าการศึกษา
เสื่อมโทรมลง แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า อัตราการจับสัตว์น้ าเศรษฐกิจกลับไม่ได้ลดลงคือในปี 2540 
อัตราการจับสัตว์น้ าเศรษฐกิจเท่ากับ 13.290 กก./ชม. ในปี 2545 เท่ากับ 13.640 กก./ชม. จะเห็นว่าอัตราการ
จับสัตว์น้ าเศรษฐกิจโดยเฉพาะกุ้ง ซึ่งเป็นสัตว์น้ าเป้าหมายหลักของเครื่องมือนี้กลับมีอัตราการจับสูงขึ้นจาก 9.187 
กก./ชม. ในปี 2540 เป็น 10.365 กก./ชม. ในปี 2545 และสัตว์น้ าที่มีผลจับลดลง คือปลาเป็ดจับได้ลดลง 2.177 
กก./ชม. โดยที่ลูกสัตว์น้ าเศรษฐกิจและปลาเป็ดแท้จับได้ลดลง 1.013 กก./ชม. และ 1.164 กก./ชม. ตามล าดับ 
ดังนั้นในการศึกษาตัวชี้วัดน่าจะท าการศึกษาลงลึกไปถึงอัตราการจับสัตว์น้ ารายชนิดส าหรับบริเวณอ าเภอ
ปราณบุรีที่มีผลจับกุ้งเพ่ิมสูงขึ้น เพราะบริเวณนี้มีโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติของกรมป่าไม้ โดยการ
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่ ด าเนินการในแปลงปลูก FPT 29 บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าคลองเก่า-คลองเตย อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระ
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เจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสขึ้นครองราชย์ปีที่ 50 ในปีพุทธศักราช 2537  ซึ่งบริเวณนี้มีการปลูกป่าชายเลนจ านวน 
399 ไร่ เริ่มด าเนินการในปี 2539 และสิ้นสุดในปี 2542  การที่ชาวประมงจับกุ้งได้มากขึ้นน่าจะเป็นผลจากการ
จัดการป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ าบริเวณนี้  

นอกจากตัวชี้วัดจะบอกถึงสภาวะของทรัพยากร นักวิชาการสามารถหาข้อมูลระบบนิเวศที่
เชื่อมโยงกับทรัพยากรมาวิเคราะห์ร่วมหรือสนับสนุนแนวคิดได้เช่นกัน 

2. จากตาราง ถ้าพิจารณาเพียงข้อมูลที่น าเสนอในตาราง โดยดูจากอัตราการจับสัตว์น้ ารวม ในปี 
2540 ซึ่งเท่ากับ 21.949 กก./ชม. และในปี 2545 เท่ากับ 20.122 กก./ชม.  สรุปว่าอัตราการจับของสัตว์น้ า
รวมลดลง แสดงว่าทรัพยากรสัตว์น้ าบริเวณนั้นเสื่อมโทรมลง และถ้าพิจารณาจากอัตราการจับสัตว์น้ ารวมในรูป
ของกิโลกรัมต่อล า กลับพบว่าอัตราการจับสัตว์น้ าสูงขึ้นจากเดิม คือในปี 2540 อัตราการจับสัตว์น้ าเท่ากับ 
219.455 กก./ล าและในปี 2545 อัตราการจับสัตว์น้ าเท่ากับ 272.823 กก./ล า ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเดิมถึง 53.368 
กก./ล า ถ้าพิจารณาอัตราการจับสัตว์น้ าจาก กิโลกรัมต่อชั่วโมง และกิโลกรัมต่อล า จะเห็นว่าข้อมูลที่ได้สวนทาง
กัน ถ้าใช้ข้อมูลอัตราการจับเป็นตัวชี้วัดทรัพยากร ยังมีสิ่งที่จ าเป็นต้องพิจารณาเพ่ิม คือจะต้องมีการน าข้อมูล
อัตราการลงแรงงานประมงมาพิจารณาร่วมด้วย จากข้อมูลชุดนี้จะเห็นว่าในปี 2540 อัตราการลงแรงของ
ชาวประมงเท่ากับ 10 ชม./เที่ยว ในขณะที่ในปี 2545 อัตราการลงแรงของชาวประมงเท่ากับ 13.56 ชม./เที่ยว 
จึงท าให้อัตราการจับสัตว์น้ า ในปี 2545 สูงถึง 272.823 กก./ล า เพราะมีอัตราการลงแรงสูงกว่าปี 2540 ถึง 
3.56 ชม./เที่ยว 

 
การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบชนิดสัตว์น้ าในผลจับ (%) และการเปลี่ยนแปลงของจ านวน

ชนิดของสัตว์น้ าที่จับได้ 
การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบชนิดสัตว์น้ าในผลจับ (%) และการเปลี่ยนแปลงของจ านวน

ชนิดของสัตว์น้ าที่จับได้ สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดทางด้านทรัพยากร เนื่องจากองค์ประกอบชนิดของสัตว์น้ าที่พบ
ในการประมงจะบ่งบอกถึง Species diversity และความชุกชมของสัตว์น้ า เมื่อการประมงหนึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงผลจับจะสามารถสะท้อนภาพของระบบนิเวศที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน รวมทั้งยัง
สามารถสะท้อนการท าประมงของเครื่องมือได้อย่างดี (ตารางท่ี 5) 

 
ตารางที่ 5 ตัวชี้วัดและจุดอ้างอิงที่จะใช้ในการเปรียบเทียบ 

 ตัวชี้วัด การพิจารณา จุดอ้างอิง 
การจับ องค์ประกอบชนิดสัตว์

น้ าในผลจับ (%) 
การเปลี่ยนแปลงของ
จ านวนชนิดของสัตว์น้ า
ที่จับ 

พิจารณารายชนิดสัตว์น้ า (by 
species)  

รายพื้นที่ (by area) 

by fishery sub-sector 

ข้อมูลในอดีต (historical 
level) 
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ตำรำงที่ 6 ผลจับสัตว์น้ าและองค์ประกอบชนิดสัตว์น้ าที่จับได้จากเรืออวนล้อมจับบริเวณอ่าวไทยตอนบน
ในช่วงมาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ าตามประกาศปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ในปี 2557-2559 

 

 
หมายเหตุ : ผลจับ มีหน่วย กิโลกรัม/เที่ยว/วัน 
ที่มา : ปวโรจน์และคณะ 2561 

 
จากตารางที่ 6 ข้อมูลผลจับสัตว์น้ าและองค์ประกอบชนิดสัตว์น้ าที่จับได้จากการท าประมงอวน

ล้อมจับ (อวนด า) ในช่วงการประเมินผลมาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ าตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เรื่อง ห้ามใช้เครื่องมือบางชนิดท าการประมงในที่จับสัตว์น้ าบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี ในระยะเวลาที่ก าหนด ลง
วันที่ 13 สิงหาคม 2556  บริเวณอ่าวไทยตอนบน ปี 2557-2559 หรือที่มักเรียกกันว่า ปิดอ่าวไทยรูปตัว ก 
ข้อมูลผลจับสัตว์น้ าและองค์ประกอบชนิดสัตว์น้ าหลังเปิดอ่าวอาทิตย์แรกจะเห็นว่าในปี 2557 เรืออวนล้อมจับ
มีอัตราการจับสัตว์น้ า 8,420.42 กิโลกรัม/เท่ียว/วัน และจับปลาทูได้สูงถึงร้อยละ 89.84 รองลงมาคือปลาแป้น 
และปลาหลังเขียว ในปี 2558 เรืออวนล้อมจับมีอัตราการจับสัตว์น้ า ลดลงเหลือ 2,380.68 กิโลกรัม/เที่ยว/วัน 
โดยที่จับปลาแป้นได้เป็นอันดับแรกร้อยละ 43.69 และจับปลาทูได้สูงเพียงร้อยละ 11.96 ส าหรับในปี 2559 
เรืออวนล้อมจับมีอัตราการจับสัตว์น้ าสูงขึ้นกว่าปี 2557 โดยมีผลจับเท่ากับ 2,514.69 กิโลกรัม/เท่ียว/วัน โดยที่
จับปลาแป้นได้เป็นอันดับแรก รองลงมาคือปลาหลังเขียว และปลาตะเพียนน้ า และจับปลาทูได้สูงเพียงร้อยละ 
0.37 จากข้อมูลแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศอย่างชัดเจน นักวิชาการจ าเป็นต้องหาค าตอบ
ต่อไปว่าท าไมจึงเป็นเช่นนี้ จากข้อมูล Trophic level ในบริเวณอ่าวไทยจาก Introducing ecosystem-
based management in the gulf of Thailand ภายใต้ โครงการ ECOS (Supongpan, M. et al, 2005) 
เมื่อพิจารณาปลาทู ซึ่งกินแพลงก์ตอนพืชเป็นหลัก อยู่ใน trophic level เดียวกับปลาในกลุ่ม ปลาแป้น ปลา
ตะเพียนน้ าเค็ม และปลาหลังเขียว โดยจะเห็นว่าปลาที่อยู่ใน trophic level เดียวกับปลาทูที่กินแพลงก์ตอน
พืชเป็นหลัก (ภาพท่ี 15) เช่นปลาแป้น ปลาตะเพียนน้ าเค็ม เข้ามาทดแทนปลาทู เมื่ออาหารคือแพลงก์ตอนพืช
ไม่ถูกแย่งโดยปลาทู ปลาที่ใช้ประโยชน์อาหารเหมือนกันจึงเจริญเติบโตได้ดีขึ้นมาทดแทน ซึ่งสะท้อนว่าในปี 
2558 เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศเนื่องจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากร 

 

2014 2015 2016
องค์ประกอบ CPUE ร้อยละ องค์ประกอบ CPUE ร้อยละ องค์ประกอบ CPUE ร้อยละ
ปลาทู 7,564.91   89.84      ปลาแป้น 1,040.12   43.69      ปลาแป้น 727.75     28.94      
ปลาแป้น 261.03     3.10        ปลาทู 284.73     11.96      ปลาหลังเขียว 401.85     15.98      
ปลาหลังเขียว 131.36     1.56        ปลาข้างเหลือง 217.59     9.14        ตะเพียนน ้าเค็ม 386.51     15.37      
ปลาลัง 58.10      0.69        ปลาหลังเขียว 154.98     6.51        ปลาอีปุดตาโต 312.58     12.43      
ปลาสะดือขอ 53.05      0.63        ปลามงโกรย 76.66      3.22        ปลาสีกุนเขียว 160.44     6.38        
สัตว์น ้าอ่ืนๆ 351.97     4.18        สัตว์น ้าอ่ืนๆ 606.60     25.48      สัตว์น ้าอ่ืนๆ 353.06     14.04      

ปลาทู 9.30        0.37        
รวม 8,420.42  100.00     รวม 2,380.68  100.00     รวม 2,514.69  100.00     
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ภำพที่ 15 trophic level ของสัตว์น้ าในอ่าวไทยจากโปรแกรม Ecopath with Ecosim 
ที่มา : Supongpan, M. et al, (2005) 

 
ข้อควรระวังในการใช้การเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบชนิดสัตว์น้ าในผลจับ และการเปลี่ยนแปลง

ของจ านวนชนิดของสัตว์น้ าที่จับได้ เป็นตัวชี้วัดสภาพทรัพยากรนั้นสิ่งที่ส าคัญ มาตรฐานในการจ าแนกชนิดพันธุ์
สัตว์น้ าในการศึกษาต้องใช้มาตรฐานเดียวกัน โดยเฉพาะสัตว์น้ าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของเครื่ องมือนั้น ๆ 
จะต้องท าการจ าแนกให้ถึงระดับชนิด เนื่องจากว่าในกรณีที่มีการหายไปของสัตว์น้ าบางชนิดในแหล่งประมง 
มักจะหายไปในระดับชนิดไม่ใช่ระดับสกุล เช่น ในงานวิจัยเรื่อง การศึกษาตัวชี้วัดทรัพยากรสัตว์น้ าหน้าดิน: 
กรณีศึกษาเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดต่ ากว่า 14 เมตร อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในปี 2545 
(รัตนาวลี, 2548) ได้ท าการศึกษาตัวชี้วัดโดยใช้ข้อมูลจากวิทยานิพนธ์ เรื่อง การประเมินความสูญเสียทางการเงิน
ของลูกสัตว์น้ าที่จับได้จากเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดต่ ากว่า 14 เมตร ที่ท าการสึกษาผลจับสัตว์น้ าในปี 2540 
เป็นจุดอ้างอิง (รัตนาวลี, 2543) ซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลในอดีตเป็นจุดอ้างอิง ในงานวิจัยพบว่า ปี 2545 พบจ านวน
ชนิดของกุ้งเล็ก ทั้งสิ้น 8 ประเภท (ครอบครัว/สกุล/ชนิด) และในปี 2540 พบ 6 ประเภท (ครอบครัว/สกุล/ชนิด) 
เนื่องจากมาตรฐานในการจ าแนกชนิดในปี 2540 และ 2545 มีวัตถุประสงค์ท่ีแตกต่างกัน ในปี 2540 แยกกุ้งเล็ก
เพียงชนิดเดียว คือ Metapenaeopsis stridulans ซึ่งเป็นชนิดที่เป็นชนิดเด่น (dominance) ในสกุลนี้ในแหล่ง
ประมงนี้เท่านั้น แต่ในปี 2545 ได้แยกชนิดของกุ้งในสกุล Metapenaeopsis อย่างละเอียด และในปี 2540 
จ าแนกหมึกกระดองแค่ระดับสกุลเท่านั้น แต่ในการศึกษาในปี 2545 ได้จ าแนกจนถึงระดับชนิด ท าให้เห็นว่า
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มาตรฐานในการจ าแนกแตกต่างท าให้การเปรียบเทียบท าได้ยาก ดังนั้น ถ้าจะใช้องค์ประกอบชนิด เป็นตัวชี้วัด
ต้องมีการก าหนดมาตรฐานในการจ าแนกชนิดพันธุ์สัตว์น้ าและควรจะท าการศึกษาลงลึกถึงระดับชนิด 

 
ตัวชี้วัดทรัพยากรที่จะกล่าวถึงตัวต่อไปคือ ขนาดของพ่อแม่พันธุ์ หรือร้อยละของพ่อแม่พันธุ์ในผล

จับสัตว์น้ า หรือขนาดสัตว์น้ าที่มีความส าคัญ  
ข้อมูลชีววิทยาของสัตว์น้ า ความยาวของสัตว์น้ าที่พบในผลจับของเครื่องมือประมงแต่ละชนิด 

สามารถน ามาใช้เป็นตัวชี้วัดที่จะใช้ในการบริหารจัดการประมงได้ เนื่องจากการจับสัตว์ที่ที่มีขนาดเล็กเกินไปหรือ
จับพ่อแม่พันธุ์จะส่งผลต่อระบบนิเวศได้  ถ้าชาวประมงยังคงท าการประมงโดยจับสัตว์น้ าที่มีขนาดเล็กเกินไป
อย่างต่อเนื่อง สัตว์น้ าจะไม่สามารถเติบโตทันการใช้ประโยชน์ได้จะท าให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรี ยกว่า growth 
overfishing (Sparre and Venema, 1998) แต่ถ้ามีการจับสัตว์น้ าขนาดพ่อแม่พันธุ์มากเกินไป จนท าให้ไม่มีลูก
สัตว์น้ าเข้ามาทดแทนในระบบจนส่งผลท าให้เกิด recruitment overfishing ซึ่งจะเป็นสัญญานที่บอกว่าระบบ
นิเวศก าลังมีปัญหาต้องได้รับการดูแล หรือต้องมีการบริหารจัดการ ปัญหานี้จะส่งให้ผลจับสัตว์น้ าในปีถัดไปลดลง 
สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือ ชาวประมงจะเพ่ิมการลงแรงประมง เพ่ือให้สามารถจับสัตว์น้ าได้ปริมาณผลจับเท่าเดิม 
หรือให้พอคุ้มทุน ซึ่งในแนวทางการบริหารจัดการประมงต้องการการตัดสินใจที่จะด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพ่ือลดปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น ขยายขนาดตาอวนของเครื่องมือ การห้ามท าการประมงในพ้ืนที่บางช่วงเวลาในพ้ืนที่
นั้น ๆ เช่น ห้ามท าประมงในพ้ืนที่อ่าวไทยตอนบนในช่วงที่สัตว์น้ าสืบพันธุ์วางไข่ เป็นต้น  

 
ตำรำงท่ี 7 ตัวชี้วัดและจุดอ้างอิงที่จะใช้ในการเปรียบเทียบ 

 ตัวชี้วัด การพิจารณา จุดอ้างอิง 
ความยาวสัตว์น้ า ความยาวสัตว์น้ าที่มี

ความส าคัญของการ
ประมงนั้น 
ความยาวของพ่อแม่
พันธุ์ 

พิจารณารายชนิดสัตว์น้ า (by 
species)  
รายพื้นที่ (by area) 
by fishery sub-sector 

ขนาดแรกสืบพันธุ์ (L50%) 
ข้อมูลในอดีต (historical 
level) 
 

 
การใช้ขนาดของพ่อแม่พันธุ์ หรือร้อยละของพ่อแม่พันธุ์ในผลจับสัตว์น้ า หรือขนาดของสัตว์น้ าที่มี

ความส าคัญ จากปัญหาที่กล่าวมาแล้วจากการประมงอวนล้อมจับในช่วงมาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ าตามประกาศ
ปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ในปี 2557-2559 องค์ประกอบผลจับของปลาทูจากอวนล้อมจับในปี 2559 ลดลงเหลือร้อย
ละ 0.37 ของผลจับทั้งหมด ทั้ง ๆ ที่ในปี 2557 เรืออวนล้อมจับสามารถจับปลาทูได้สูงถึงร้อยละ 89.84 ของผล
จับทั้งหมด (ตารางท่ี 6) 

ค าถามที่นักวิชาการต้องหาค าตอบกันต่อไปว่าเกิดอะไรขึ้นกับการประมงอวนล้อมจับ เมื่อพิจารณา
ความยาวของปลาทูที่จับได้จากการท าประมงอวนด าในช่วงการประเมินผลมาตรการปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ปี 2557 
พบว่าก่อนปิดอ่าวเรืออวนด าจับปลาทูขนาดตั้งแต่ 10.75-18.25 ซม. โดยที่ปลาทูร้อยละ 62.85 มีขนาดที่พร้อม
จะสืบพันธุ์วางไข่ ในช่วงปิดอ่าวเรืออวนด าจับปลาทูมีขนาดที่พร้อมจะสืบพันธุ์กว่าร้อยละ 92.89 หลังจากเปิด
อ่าวยังคงจับปลาทูที่มีขนาดพร้อมจะสืบพันธุ์สูงถึงร้อยละ 97.93 (ภาพที่ 16)  
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ภำพที่ 16 การกระจายความถี่ความยาวปลาทูที่จับได้จากการท าประมงอวนด าในช่วงการประเมินผลมาตรการ

ปิดอ่าวไทยรูปตัว ก ปี 2557  
เส้นประสีด า คือขนาดปลาทูที่เล็กท่ีสุดที่สามารถสืบพันธุ์ได้ (14.30 ซม.) เส้นประสีแดงคือขนาดแรก
สืบพันธุ์ของปลาทู (17.55 ซม.) 
ที่มา : ปวโรจน์และคณะ, 2561 

 
การใช้ขนาดของพ่อแม่พันธุ์ หรือร้อยละของพ่อแม่พันธุ์ในผลจับสัตว์น้ า หรือขนาดสัตว์น้ าที่มี

ความส าคัญ เป็นตัวชี้วัดสภาพทรัพยากรนั้นควรท าการศึกษาขนาดของสัตว์น้ าเป้าหมายหลักของเครื่องมือเป็น
ส าคัญ 

 
การใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นตัวชี้วัดเนื่องจากตัวชี้วัดในกลุ่มนี้ง่ายในการสื่อสารกับผู้ใช้

ทรัพยากร นั้นคือชาวประมงเข้าใจได้ง่าย รับรู้ได้ไว เมื่อการประมงถูกใช้ประโยชน์อย่างมากจนส่งให้เกิดผล
กระทบทางลบ เช่นจับสัตว์น้ าได้ลดลง ส่งผลให้ชาวประมงต้องออกท าการประมงนานขึ้น เพ่ือให้จับสัตว์น้ าได้
ปริมาณผลจับเท่าเดิม หรือให้คุ้มทุน ชาวประมงอาจต้องลงทุนมากขึ้น เนื่องจากออกท าการประมงนานขึ้น ต้อง
ลงน้ ามันซึ่งเป็นต้นทุนหลักในการท าประมงมากขึ้นพร้อมกันนั้นชาวประมงจ าเป็นต้องขยายพ้ืนที่ท าการประมง
ให้ไปไกลขึ้นจึงต้องการเรือและเครื่องยนต์ที่ดีขึ้น ดังนั้น ต้นทุน ผลตอบแทน และก าไรจึงสะท้อนสภาวะของ
ทรัพยากรได้อีกทางหนึ่ง ส าหรับราคาสัตว์น้ าจะสะท้อนถึงอุปทานและขนาดของสัตว์น้ าที่ชาวประมงจับได้ ซึ่งจะ
สะท้อนในเรื่องการลงแรงที่มากจนส่งกระทบให้สัตว์น้ าที่จับได้มีขนาดเล็กลง เนื่องจากสัตว์น้ ามีการปรับตัวเพ่ือ
จะสืบพันธ์วางไข่ให้เร็ว จึงเป็นตัวชี้วัดอีกกลุ่มที่นักวิชาการควรท าการศึกษา ในการใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจ คือ
รายได้ ต้นทุน และราคาสัตว์น้ า เป็นตัวชี้วัดนั้นจะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารที่ดีกับชาวประมง เพ่ือขอความ
ร่วมมือในการบริหารจัดการทรัพยากร เพราะเป็นข้อมูลที่ชาวประมงเข้าใจง่ายและมีผลกระทบกับตัวชาวประมง
โดยตรง ตัวอย่างตัวชี้วัดในตารางที่ 8 
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ตำรำงท่ี 8 ตัวอย่างของตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจและสังคม และจุดอ้างอิงที่จะใช้ในการเปรียบเทียบ 

 ตวัชีว้ดั การพิจารณา จดุอา้งอิง 

เศรษฐกิจ ก าไร  
รายได/้ต้นทุน 
ราคาปลา (price index) 

by fishery sub-sector 
ทั้งระบบ 

ข้อมูลในอดีต 
MEY 

 

ตำรำงท่ี 9 ต้นทุน รายได้และราคาสัตว์น้ าเป้าหมายจากการท าประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดต่ ากว่า 14 เมตร 
อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
ตัวชี้วัด จุดอ้างอิง ข้อมูลที่ศึกษา 
 2540 2545 
ต้นทุน (บาท/ล า/เที่ยว) 2,607.23 2,881.96 
รายได้ (บาท/ล า/เที่ยว) 2,522.25 2,891.37 
ราคาของสัตว์น้ าเป้าหมาย (กุ้ง : บาท/กก.) 13 11.88 

 
ในงานวิจัยเรื่อง การศึกษาตัวชี้วัดทรัพยากรสัตว์น้ าหน้าดิน: กรณีศึกษาเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่

ขนาดต่ ากว่า 14 เมตร อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ตารางที่ 9) ถ้าพิจารณาจากข้อมูลรายได้ของ
ชาวประมงเปรียบเทียบระหว่างปี 2540 และ 2545 พบว่ารายได้ของชาวประมงสูงขึ้นถึง 369.12 บาท/ล า/วัน 
แต่เมื่อพิจารณาจากต้นทุนในปี 2540 ซึ่งชาวประมงท าการประมง 10 ชม./เที่ยว และในปี 2545 ท าการประมง 
13.56 ชม./เที่ยว ถึงแม้ชาวประมงจะมีรายได้เพ่ิมถึง 369.12 บาท/ล า/วัน แต่จะเห็นว่าต้นทุนในการท าประมง
ในปี 2545 นั้นสูงกว่าต้นทุนการท าประมงในปี 2540 ถ้าปรับปริมาณการลงแรงในปี 2545 ให้เท่ากับการท า
ประมงในปี 2540 เพ่ือให้ง่ายในการเปรียบเทียบ รายได้ของชาวประมงในปี 2545 ที่ปรับลดลงแล้วจะเท่ากับ 
2,133.77 บาท/ล า/เที่ยว (ตารางที่ 4) เนื่องจากผลจับสัตว์น้ ารวมของปี 2545 ลดลงจาก 272.823 กก./ล า/วัน 
เหลือ 201.221 กก./ล า/วัน ประกอบกับราคาของกุ้งเล็กในปี 2540 มีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 13 บาท แต่ราคากุ้ง
เล็กในปี 2545 เฉลี่ยตลอดปีกิโลกรัมละ 11.88 บาท เมื่อราคาสัตว์น้ าเป้าหมายหลักของเครื่องมือลดลง ย่อมมี
ผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของชาวประมง และราคาสัตว์น้ าเป้าหมายยังสะท้อนถึงการใช้ทรัพยากรจนส่งผลให้
ขนาดของสัตว์น้ าเป้าหมายลดลง จากผลการวิจัยจะเห็นว่าชาวประมงจะพยายามท าการประมงให้ยังพออยู่ได้ สิ่ง
ที่ชาวประมงจะท าได้ คือการเพ่ิมระยะเวลาในการท าประมงเพ่ือให้จับสัตว์น้ าได้เพ่ิมมากขึ้น โดยในปี 2540 
ชาวประมงท าการประมง 10 ชม./เที่ยว และในปี 2545 เพ่ิมการลงแรงประมงเป็น 13.56 ชม./เที่ยว  จากข้อมูล
จะเห็นว่าชาวประมงจับกุ้งได้สูงขึ้นจากเดิม ในปี 2540 จับกุ้งเล็กได้ 96.796 กก./ล า/วัน และในปี 2545 จับกุ้ง
เล็กได้ 147.449 กก./ล า/วัน จะเห็นว่าจับกุ้งเล็กได้สูงขึ้นถึง 50.653 กก./ล า/วัน เพราะชาวประมงลงแรงงานท า
การประมงมากขึ้น 

จากผลพบว่า มาตรการต่าง ๆ ที่หน่วยงานของรัฐด าเนินการ เช่นโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระ
เกียรติของกรมป่าไม้  และโครงการปะการังเทียมที่ด าเนินการโดยกรมประมงในบริเวณอ าเภอปราณบุรีนั้นส่งผล
ให้ทรัพยากรบริเวณนี้มีการฟ้ืนตัวดีขึ้น แต่ในทางกลับกันชาวประมงบริเวณมีการลงแรงประมงที่เพ่ิมขึ้นคือ ท า
การประมงโดยเพ่ิมระยะเวลาให้มากกว่าเดิม ถึงแม้สัตว์น้ าจะมีการฟ้ืนตัวขึ้นเพราะโครงการต่าง ๆ แต่ถ้ายังมี
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การท าประมงแบบนี้ต่อไปจะท าให้สัตว์น้ าเติบโตไม่ทันการใช้ประโยชน์ ดังนั้น ควรให้ความรู้แก่ชาวประมงถึง
ผลกระทบที่จะตามมาเนื่องจากการลงแรงงานที่เพ่ิมมากขึ้นของชาวประมงนั้นแทนที่จะมีผลดีจะยิ่งส่งผลเสียให้
ชาวประมงท าการประมงไม่คุ้มทุนมากขึ้น เนื่องจากจับสัตว์น้ าที่มีขนาดเล็กลง ผลที่ตามมาคือราคาต่อกิโลกรัม
ของสัตว์น้ าย่อมลดลง ทั้งยังมีต้นทุนในการท าประมงท่ีสูงขึ้น และควรจะมีมาตรการในการบริหารจัดการประมง
ในระยะยาวต่อไป 

 
หลักกำรในกำรเลือกใช้ตัวชี วัดให้เหมำะสม และกำรแปรผล 

1. ในการใช้ข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งเป็นตัวชี้วัดสภาพทรัพยากรนั้นไม่เพียงพอในการพิจารณาสภาพ
ทรัพยากรหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยากร เช่น ในกรณีที่มีการปล่อยกุ้งที่ด าเนินการโดยกรมประมง  
หรือ ผลที่เกิดจากการปลูกป่าชายเลน จ าเป็นต้องพิจารณาตัวชี้วัดทั้งตัวชี้วัดทรัพยากรและตัวชี้วัดการลงแรง
ประมง และกองเรือ และตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจและสังคมประกอบกัน เพราะถ้าขาดข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งอาจท าให้
ไม่ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงที่เกิดขึ้นกับทรัพยากร และในการขอความร่วมมือกับชาวประมงในการบริหารจัดการ
และอนุรักษ์ทรัพยากร ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจในเรื่องของต้นทุน รายได้ และก าไร จะเป็นข้อมูลส าคัญที่ใช้ใน
การสื่อสารเพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์ และท าให้ชาวประมงทราบถึงสภาวะต่าง ๆ ได้ดีที่สุด เพราะ
เป็นข้อมูลที่มีผลกระทบโดยตรงต่อชาวประมง และเป็นข้อมูลที่เข้าใจง่าย ส าหรับตัวชี้วัดทั้งตัวชี้วัดทรัพยากร
และตัวชี้วัดการลงแรงประมง และกองเรือใช้ในการสื่อสารกับผู้มีอ านาจในการบริหารจัดการ เพ่ือก าหนด
มาตรการในการดูแลทรัพยากรต่อไป 

2. ตัวชี้วัดที่ดีต้องมีการรวบรวมข้อมูลอย่างมีระบบ ต่อเนื่อง และใช้มาตรฐานเดียวกันตลอด ทั้ง
เรื่องข้อมูลผลจับและการวัดขนาดสัตว์น้ า เช่นข้อมูลเรือส ารวจประมง ในกรณีที่ไม่ได้มีการรวบรวมข้อมูล
ต่อเนื่องอาจจะท าการส ารวจทุก 3-5 ปี แต ่FAO 1990 ได้เสนอแนะว่า ถ้าเป็นไปได้ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตัวชี้วัดอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ถ้าเป็นไปได้ขอให้มีการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ (review เป็น routine)  

ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลทางทะเลมีคู่มือที่จัดท าขึ้นโดยกรมประมงร่วมมือกับ SEAFDEC 
เรื่อง คู่มือการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดทางการประมงในประเทศไทย ที่ได้ก าหนดมาตรฐานในการรวบรวมข้อมูลส าหรับ
นักวิชาการและผู้สนใจไว้ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, 2551) นักวิชาการ
สามารถใช้เป็นแนวทางในการรวบรวมข้อมูลต่อไปได้  
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ภำคผนวก ค ำสั่งส ำหรับโปรแกรม R (R-script) ที่ใช้ในคู่มือ 
 
 
1: กำรตรวจสอบข้อมูล 
 
มีโปรแกรมหลากหลายในการใช้ตรวจสอบข้อมูลแต่ที่ใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายคือโปรแกรม Microsoft Excel และ โปรแกรม R ส าหรับข้อมูลเชิงพ้ืนที่สามารถใช้
โปรแกรม R ได้เช่นกัน แต่ข้อมูลเชิงพ้ืนที่บางชนิดสามารถใช้โปรแกรม GIS เช่น QGIS ในการตรวจสอบได้เช่นกัน 
 
โปรแกรม Microsoft Excel  ส าหรับกราฟที่แสดงในภาพที่ 1และภาพที่ 2 สามารถใช้ค าสั่งเพื่อสร้างกราฟ ดังนี้ 

1. สร้างตารางบันทึกข้อมูลเริ่มต้นดังนี้ 
 
 
ปี (Year) คอลัมน์ 1 คอลัมน์ 2 คอลัมน์... คอลัมน์ X 
     

โดย คอลัมน์ อาจเป็นข้อมูลผลจับรายชนิด หรือ การลงแรงประมงรายเครื่องมือ 
 
 

2. เลือกชุดข้อมูลที่ต้องการสร้างกราฟ 
3. เลือกการสร้างกราฟ โดยเลือกสร้างกราฟเส้น (Line Chart) 

หลังจากนั้นจะมีชนิดของกราฟให้เลือก เลือกกราฟแท่งแบบเรียง
ซ้อนกัน (stacked bar) หรือกราฟแท่งแบบสัดส่วน (100% 
stacked bar) ตามรูป 

1. เลือกชุดข้อมูลที่ต้องการสร้างกราฟ (เช่น ผลจับรวมรายปีของสัตว์น้ าในการประมง หรือในพ้ืนท่ี  

2. ใช้ค าสั่ง Insert 
4. ในกรณีต้องการกราฟค่าท่ีแท้จริงให้เลือกการสร้าง

กราฟแท่งแบบเรียงซ้อนกัน (stacked bar) ส่วนใน
กรณีที่ต้องการกราฟสัดส่วนองค์ประกอบให้เลือก
กราฟแท่งแบบสัดส่วน (100% stracked bar) 3. เลือกชนิดของกราฟเป็นกราฟเส้น 
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โปรแกรม R เป็นภาษาท่ีใช้งานได้หลากหลายมากส าหรับการท างานกับข้อมูล แต่เป็นโปรแกรมท่ีต้องเรียนรู้ค าสั่งมากกว่าโปรแกรมส าเร็จรูปแบบ โปรแกรม Microsoft Excel 
เป็นโปรแกรมท่ีใช้กันอยู่อย่างแพร่หลาย 

ในคู่มือนี้จะแสดงค าสั่งหรือสคริปต์ง่ายๆ เพ่ือแสดงขั้นตอนที่จ าเป็นในการท างานกับข้อมูล อย่างไรก็ตามมีแพ็คเกจมากมายที่ใช้จัดการข้อมูลที่ซับซ้อน (professional 
packages) ซึ่งหากสนใจสามารถค้นหาได้จากอินเตอร์เน็ต 
การสร้างกราฟแท่งแบบเรียงซ้อนกัน (stacked bar) 

1. ล้ำงข้อมูลค ำสั่งใน R เพ่ือเป็นการเริ่มต้นใหม่ จากนั้นโหลดแพคเกจ (packages) ที่เก่ียวข้องในการวิเคราะห์ด้วยค าสั่งไลบรารี (library) ที่เกี่ยวข้องที่จ าเป็นในการ
ประมวลผลข้อมูล 

# การล้างข้อมูลค าสั่งใน R 
rm(list=ls()) 
 
# การโหลด packages 
library(tidyverse)  
library(devtools)  
library(ggplot2)  
library(RColourBrewer) 
library(dplyr) 
 

2. สร้ำงตำรำงบันทึกข้อมูลเริ่มต้นดังนี้ 
RawCatchData.csv 
 
Year Gear Area Species Group Yield 
      

และ 
RawEffortData.csv 
 
Year Gear Area Effort 
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3. น ำเข้ำข้อมูล (Load the data)  ใช้ค าสั่ง read.table กับไฟล์นามสกุล csv ที่มีเครื่องหมายจุลภาคค่ันระหว่างค่าในแถว หรือใช้แท็บเป็นตัวคั่น (tab) แต่หากแน่ใจว่า
ใช้ไฟล์นามสกุล csv ที่ค่ันด้วยเครื่องหมายจุลภาค สามารถใช้ค าสั่ง read.csv หรือ read_csv ได้เช่นกัน ทั้งนี้ในการน าเข้าข้อมูลหรือเขียนค าสั่งต่างๆ ควรระวังเรื่อง
ความเปน็ case-sensitive ของโปรแกรม R ด้วย 

 
GoTCatchData <-read.table("RawCatchData.csv", header=TRUE, sep = ",")  

GoTEffortData <-read.table("RawEffortData.csv ", header=TRUE, sep = ",") 
 
 
ชุดข้อมูลที่โหลดเหล่านี้เรียกว่า data frames 

 
4. สรุปข้อมูล (Summarise the data) เพ่ือจัดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการในการใช้งาน หรือ data bipe (%>%) เป็นการรวมข้อมูลตั้งต้น

แต่ละคอลัมน์ผ่านค าสั่ง group_by() เช่น รวมปี รวมเครื่องมือ รวมชนิดสัตว์น้ า จากนั้นจึงวิเคราะห์ข้อมูลผ่านค าสั่ง summarise() ซึ่งมีฟังก์ชันที่มีประโยชน์มากมายให้
เลือก เช่น sum(), mean(), median(), min(), max(), quantile(), sd() และ n() รูปแบบของค าสั่ง summarise() คือ 
 

summarise(NewVariableName = function(DataColumnName)) 
ซึ่งสามารถสั่งได้หลายฟังก์ชันในคราวเดียว ตัวอย่างเช่น 

summarise(NewSum = sum(ColName), NewMean = mean(ColName)) 

ในแพจเกจส าเร็จรูปส่วนใหญ่มีค าสั่ง summarise() รวมอยู่ใน R libraries ในที่นี้แนะน าให้ใช้แพคเกจ tidyverse ซึ่งเป็นแพจเกจส าหรับจัดการข้อมูล โดยเขียนค าสั่ง dplyr::summarise 
และในการจัดการข้อมูลปริมารการจับและการลงแรงประมงที่กล่าวมาท าได้โดยใช้ค าสั่ง 
 
# การค านวณหาผลจับรายชนิดรายเครื่องมือรายปี (รวมทุกพ้ืนที่) 

SumCatchSp <- RawCatchData %>% 

group_by(Year, Gear, Species) %>% 
dplyr::summarise(TotalYieldSp = sum(Yield))  
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# การค านวณหาผลจับรายเครื่องมือรายปี (total catch per species per gear per year) (รวมทุกพ้ืนที่ ทุกชนิดสัตว์น้ า) 
SumCatchGear <- RawCatchData %>% 
group_by(Year, Gear) %>% 
dplyr::summarise(TotalYieldGear = sum(Yield), MeanYieldGear = mean(Yield), StdDevYieldGear = sd(Yield)) 

 
# การค านวณหาผลจับรายปี (total catch per gear per year) (รวมทุกพ้ืนที่ ทุกเครื่องมือ ทุกชนิดสัตว์น้ า) 
SumTotalCatch <- RawCatchData %>%  

group_by(Year) %>%  
dplyr::summarise(TotalYield = sum(Yield)) 

 
# การค านวณหาการลงแรงประมงรายเครื่องมือรายปี (total effort per gear per year) (รวมทุกพ้ืนที่) 
SumEffortGear <- RawCatchData %>%  

group_by(Year, Gear) %>% 
dplyr::summarise(TotalEffortGear = sum(Effort)) 
 

กรณีท่ีชุดข้อมูลมีขนาดขนาดใหญ่มีชนิดสัตว์จ านวนมาก และต้องการจัดกลุ่มชนิดสัตว์น้ าตามที่ได้ระบุไว้ เช่น กลุ่มปลาผิวน้ า กลุ่มปลาหน้าดิน และกลุ่มปลาหมึก เป็นต้น ในกรณี
นี้ในการรวมข้อมูลตามกลุ่มสัตว์น้ า จะใช้ค าสั่ง ดังนี้ 
 
SumCatchGroup <- RawCatchData %>% 

group_by(Year, Gear, Group) %>% 
dplyr::summarise(TotalYieldGroup = sum(Yield)) 

 
5. ท ำกำรแปลงข้อมูลอย่ำงง่ำย ๆ ท่ีจ ำเป็น (data transformations) ตัวอย่างเช่น การหาค่า CPUE (ผลจับหารด้วยการลงแรงประมง โดยในคู่มือนี้ไม่ได้ 

standardisation ข้อมูล) ตามภาพที่ 4 โดยเริ่มจากการรวมข้อมูลผลจับรายเครื่องมือ จากนั้นจึงค านวณหาค่า CPUE ด้วยค าสั่ง  
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SumCPUE <- merge(SumCatchGear, SumEffort, by=c("Year","Gear ")) SumCPUE$CPUE 
<- (SumCPUE$TotalYieldGear / SumCPUE$TotalEffortGear) 
 
ในการค านวณค่าความแปรปรวน (Coefficient of Variation :CV) สามารถหาได้จาก ค าสั่ง 
 
SumCatchGear$CV <- (SumCatchGear$StdDevYieldGear / SumCatchGear$MeanYieldGear) * 100.0 
 

6. กำรแสดงผลข้อมูล (Plot the results)  มีตัวเลือกมากมายในการแสดงผลของข้อมูลในโปรแกรม R ในที่นี้เลือกใช้ ggplot2 แต่ถ้านักวิชาการคุ้นเคยกับแพคเกจอ่ืน
สามารถใช้ได้เช่นกัน 

 
# ขั้นต้นสร้างรายชื่อเครื่องมือประมงท่ีต้องการแสดงผล 
GearLabel <- c("Name1", " Name2", " Name3", …. , " NameY") ## โดยค าสั่ง c จะเป็นการรวม (combine) ชื่อเครื่องมือให้อยู่ในเวกเตอร์เดียวกัน  
gear_names <- as_labeller(c(`GearCode1` = "Name1", ` GearCode2` = "Name3", …. , `GearCodeY` = "NameY")) 
 
# สร้างกราฟผลจับรวมรายชนิดสัตว์น้ ารายปี – เป็นกราฟแท่งแบบเรียงซ้อนกัน– เลือกใช้โทนสีน้ าตาลเขียว 
colourCount = length(unique(SumCatchSp$Species)) # ระบุจ านวนสีเท่ากับจ านวนชนิดสัตว์น้ าที่ต้องการแสดงผล 
ggplot(data = SumCatchSp, aes(x = Year, y = TotalYieldSp, fill = Species))   # เลือกข้อมูลที่น ามาสร้างกราฟ ให้ปีเป็นแกน x ปริมาณการจับเป็นแกน  y 

geom_bar(colour = "black", stat="identity", size = 0.1) # ก าหนดสีของขอบแท่งกราฟแต่ละแท่งเป็นสีด า อยู่อิสระต่อกัน และมีความหนา 0.1 
scale_fill_manual(values = colourRampPalette(brewer.pal(12, "BrBG"))(colourCount))  # ก าหนดโทนสีที่ใช้ในแท่งกราฟ 
theme_bw()             # ก าหนดโทนสีพื้นหลังและแกนของกราฟ  
labs(x="Years", y = "Tonnes", fill = "Species\n")  # ก าหนดชื่อแกนและค าอธิบายชุดของข้อมูล 
theme(axis.text=element_text(size=16,face="bold"),         axis.title=element_text(size=20,face="bold"), 

legend.title=element_text(size=18,face="bold"), legend.text = element_text(size=16)) # ก าหนดขนาดตัวอักษร 
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# สร้างกราฟผลจับสัตว์น้ ารายกลุ่มรายปี – กราฟแท่งแบบเรียงซ้อนกัน แต่หากต้องการสร้างกราฟแสดงพ้ืนที่ (stacked area) ให้ใช้ค าสั่ง geom_area() แทน geom_bar() 
colourCount = length(unique(SumCatchGroup$Group)) 
ggplot(data = SumCatchGroup, aes(x = Year, y = TotalYieldGroup, fill = Group))  

geom_bar(colour = "black", stat="identity", size = 0.1)  
scale_fill_manual(values = colourRampPalette(brewer.pal(12, "BrBG"))(colourCount))  
theme_bw()  
labs(x="Years", y = "Tonnes", fill = "Major Groups\n")  
theme(axis.text=element_text(size=16,face="bold"), axis.title=element_text(size=20,face="bold"), 

legend.title=element_text(size=18,face="bold"), legend.text = element_text(size=16)) 
 
# สร้างกราฟสัดส่วนผลจับสัตว์น้ ารายกลุ่มรายปี 
colourCount = length(unique(SumCatchGroup$Group)) 
ggplot(data = SumCatchGroup, aes(x = Year, y = TotalYieldGroup, fill = Group))  

geom_bar(colour = "black", position="fill", stat="identity", size = 0.1)  
scale_fill_manual(values = colourRampPalette(brewer.pal(12, "BrBG"))(colourCount)) + theme_bw()  
labs(x="Years", y = "Proportional catch composition", fill = "Major Groups\n")  
theme(axis.text=element_text(size=16,face="bold"),         axis.title=element_text(size=20,face="bold"), 

legend.title=element_text(size=18,face="bold"), legend.text = element_text(size=16))  
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# สร้างกราฟการลงแรงประมงรวมรายเครื่องมือรายปี (ไม่จ าเป็นต้องใช้ค าสั่ง colourCount เนื่องจากจ านวนเครื่องมือที่จะสร้างกราฟมีน้อยกว่าค่าสีตั้งต้นในโปรแกรม) 
ggplot(data = SumEffortGear, aes(x = Year, y = TotalEffortGear, fill = Gear))  
geom_bar(colour = "black", stat="identity", size = 0.1)  

scale_fill_brewer(palette="PiYG" , labels = GearLabel) # เลือกใช้โทนสีชมพูเขียว (PinkGreen) และแสดงชื่อชุดข้อมูลเป็นชื่อเครื่องมือประมง 
theme_bw()  
labs(x="Years", y = "Effort", fill = "Major gears\n")  
theme(axis.text=element_text(size=16,face="bold"),         axis.title=element_text(size=20,face="bold"), 

legend.title=element_text(size=18,face="bold"), legend.text = element_text(size=16)) 
 
 
# สร้างกราฟการลงแรงประมงรวมรายเครื่องมือรายปี (total effort per gear per year) - โดยแยกแสดงผลกราฟละเครื่องมือ 
ggplot(data = SumEffortGear, aes(x = Year, y = TotalEffortGear, fill = Gear))  

geom_bar(colour = "black", stat="identity", size = 0.1)  
facet_wrap(Gear~., scales="free", ncol = 2, labeller = gear_names)   # สั่งให้แสดงผลกราฟละเครื่องมือ 
scale_fill_brewer(palette="PiYG", labels = GearLabel)  
theme_bw()  
labs(x="Years", y = "Effort", fill = "Major gears\n")  
theme(axis.text=element_text(size=16,face="bold"),         axis.title=element_text(size=20,face="bold"), 

legend.title=element_text(size=18,face="bold"), legend.text = element_text(size=16)) 
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# สร้างกราฟ CPUE รวมรายปี (total CPUE per year) – เลือกใช้โทนสีม่วงส้ม (PurpleOrange) 
ggplot(data = SumCPUE, aes(x = Year, y = CPUE, fill = Gear))  

geom_bar(colour = "black", stat="identity", size = 0.1)  
scale_fill_brewer(palette="PuOr", labels = GearLabel) 
theme_bw() 
labs(x="Years", y = "CPUE", fill = "Major gears\n") 
theme(axis.text=element_text(size=16,face="bold"),         axis.title=element_text(size=20,face="bold"), 

legend.title=element_text(size=18,face="bold"), legend.text = element_text(size=16)) 
 
# สร้างกราฟแสดงค่าความแปรปรวนของผลจับรายเครื่องมือรายปี (CV of catch per gear per year) – ใช้วธิีก าหนดโทนสีเอง 
manual_palette <- c("#551A8B", "#8968CD", "#AB82FF", "#FF8C00", "#CD6600", "#8B4500")  # ก าหนดสีที่ต้องการใช้ 

ggplot(data = SumCatchGear, aes(x = Year, y = CV, colour = Gear)) + geom_line()  
facet_wrap(Gear~., scales="free", ncol = 2, labeller = gear_names)  
scale_colour_manual(values=manual_palette, name="Gear")  
theme_bw() + labs(x="Years", y = "CV of Catch") + ylim(0, 650)  # ylim คือการก าหนดค่าสูงสุดต่ าสุดของแกน y 
theme(axis.text=element_text(size=16,face="bold"),         axis.title=element_text(size=20,face="bold"), 

legend.title=element_text(size=18,face="bold"), legend.text = element_text(size=16)) 
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หากต้องการเก็บกราฟที่แสดงในรูปไฟล์ดิจิตอล ให้เพ่ิมค าสั่งที่เป็นตัวหนำนอกเหนือจากค าสั่งปกติที่แสดงผลบนหน้าจอเพียงอย่างเดียว 
colourCount = length(unique(SumCatchSp$Species)). 
png('Total_Catch_Per_SpeciesGroup.png', 1200, 800) 
ggplot(data = SumCatchSp, aes(x = Year, y = TotalYieldSp, fill = Species))  

geom_bar(colour = "black", stat="identity", size = 0.1)  
scale_fill_manual(values = colourRampPalette(brewer.pal(12, "BrBG"))(colourCount)) + theme_bw()  
labs(x="Years", y = "Tonnes")  
theme(axis.text=element_text(size=16,face="bold"),         axis.title=element_text(size=20,face="bold"), 

legend.title=element_text(size=18,face="bold"), legend.text = element_text(size=16)) 
 
dev.off() 
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2: กำรวิเครำะห์แบบจัดกลุ่ม (Cluster analyses) 
 
ค าสั่งในโปรแกรม R (R script) ที่ใช้ในการวิเคราะห์แบบจัดกลุ่มอย่างง่ายที่แสดงผลในคู่มือ 
 
# การล้างข้อมูลค าสั่งใน R 

rm(list=ls()) 
 
# โหลด Libraries  
library(tidyverse)  
library(devtools)  
library(ggplot2) library(RColourBrewer) 
library(factoextra) 
library (FactoMineR) library(corrplot)  
library(ape) 
 
เริ่มต้นด้วยการน าเข้าข้อมูลผลจับสัตว์น้ า โดยข้อมูลในคอลัมน์เป็น “ปี” และข้อมูลในแถวเป็น “ชนิดสัตว์น้ า” 
 
# น าเข้าข้อมูลจากไฟล์ที่มีนามสกุล csv 
YR_as_col <- read.table(‘CatchDataFile.csv',sep=",",header=T,row.names=1) 
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จากนั้นใช้ค าสั่งในการจัดกลุ่ม 
 
# การจัดกลุ่มโดยใช้การวัดระยะแบบ Euclidean distance และแนวทางการจัดกลุ่มแบบล าดับขั้น Ward Hierarchical cluster  
# ใช้ค าสั่งเพ่ือค้นหา hclust เพ่ือดูว่ามีตัวเลือกการจัดกลุ่มแบบอ่ืนหรือไม่ 
dd <- dist(scale(YR_as_col), method = "euclidean") hc <- hclust(dd, 
method = "ward.D2") 
 
# สร้างกราฟ dendrogram 
plot(hc, hang = -1, cex = 0.6)   
# เพ่ือสร้างภาพเต็มหน้ากระดาษ 
hcd <- as.dendrogram(hc) 
nodePar <- list(lab.cex = 0.6, pch = c(NA, 19), cex = 0.7, col = "blue") par(cex=0.5)  #  
plot(hcd, xlab = "Height", nodePar = nodePar, horiz = TRUE) 
 
plot(as.phylo(hc), type = "unrooted", cex = 0.6, no.margin = TRUE) # สร้างพล็อตเป็นกิ่งก้านทั่วทั้งหน้า 
 
# สร้างภาพวงกลม (circular arc or fan) 
par(cex=0.8) 
plot(as.phylo(hc), type = "fan") 
colours = c("red", "blue", "green", "black", "yellow", "purple", "grey", "brown", "magenta", "cyan", "violetred", "tomato") 
clus = cutree(hc, 12)                                      # Identify the clusters based on cutting the tree at a specific height  
plot(as.phylo(hc), type = "fan", tip.colour = colours[clus],label.offset = 1, cex = 0.7). # ให้สีขอบของวงกลมตามกลุ่มคลัสเตอร์ที่ได้  
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3: Principal component analyses 
 
ค าสั่งในโปรแกรม R (R script) ที่ใช้ในการวิเคราะห์ PCA ตามท่ีกล่าวไว้ในคู่มือ 
 
# ล้างข้อมูลค าสั่งใน R 
rm(list=ls()) 
 
# โหลด Packagees 
# การจัดการข้อมูลและการปรับรูปแบบตารางให้เหมาะสมกับการวิเคราะห์ PCA 
library(tidyverse) library(reshape2) 
library(devtools) 
 
# การสร้างกราฟ 
library(ggplot2) library(RColourBrewer) 
library(ggbiplot) library("plot3D") 
library(plotly) 
 
# PCA and การจัดกลุ่ม 
library(factoextra)  
library (FactoMineR) library(corrplot)  
library(ape) 
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#จัดข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ PCA โดยให้ข้อมลูในคอลัมน์เป็น “ชนิดสัตว์น้ า” และข้อมูลในแถวเป็น “ปี” 
read.table("CatchData.csv", header=TRUE, sep = ",") 
DataSum <- CatchData %>% 

group_by(Year, PCA_CLASSIF) %>% 
dplyr::summarise(TotalYield = sum(Yield)) 

SP_as_col <- dcast(DataSum, Year ~ PCA_CLASSIF, value.var = "TotalYieldGrp", fill = 0) 
 
# การค านวณ PCA - ใช้วิธีการ spectral decomposition ผ่านวิธี princomp  
# สตริงชื่อคอลัมน์เพ่ือบอกฟังก์ชันว่าจะใช้คอลัมน์ใดในการวิเคราะห์ 
dimC <- dim(SP_as_col) 
pc.f <- formula(paste("~", paste(names(SP_as_col)[2:dimC[2]], collapse = "+"))) 
 
# ค านวณ PCA - ใช้วิธีการ spectral decomposition ผ่านวิธี princomp  
pl.pca <- princomp(pc.f, cor=TRUE, data=SP_as_col) 
 
# พิมพ์ PCA loadings 
pl.pca$loadings 
 
# พิมพ์ PCA summary– เพ่ือแสดงความแปรปรวน 
summary(pl.pca) 
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# หากคุณต้องการใช้ singular value decomposition สามารถใช้ค าสั่ง ดังนี้ 
pl.pca <- prcomp(SP_as_col, scale = TRUE) 
 
# พล็อตความแปรปรวนอธิบาย (plot the variance) 
fviz_eig(pl.pca) 
 
## การสร้างภาพ PCA 2 มิติ (2D) 
PoV <- pl.pca$sdev^2/sum(pl.pca$sdev^2) # อธิบายความแปรปรวน (สามารถแสดงชื่อชุดข้อมูลในกราฟได้) 
 
# น าชื่อชุดข้อมูลมาใส่ในกราฟ 
row.names(pl.pca$scores) <- SP_as_col$Year pcx <- 
pl.pca$scores[,1] 
pcy <- pl.pca$scores[,2] 
pcz <- pl.pca$scores[,3] 
 
pcxlab <- paste("PC1 (", round(PoV[1] * 100, 2), "%)") 
pcylab <- paste("PC2 (", round(PoV[2] * 100, 2), "%)") 
pczlab <- paste("PC3 (", round(PoV[3] * 100, 2), "%)") 
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# สร้างภาพผลการวิเคราะห์ที่ได้ 
 
df <- data.frame(comp1=pl.pca$scores[,1], comp2=pl.pca$scores[,2]) 
ggplot(data = df, aes(x=comp1, y=comp2, group=1))  

geom_point(size=5, aes(colour=rownames(pl.pca$scores)))  
geom_path(size = 0.2)  
geom_text(label=rownames(pl.pca$scores)  
theme(legend.position="none") 

 
# ทางเลือกในการท าภาพ 2 มิติ คือ 
fviz_pca_ind(pl.pca, 
col.ind = "contrib",  # ก าหนดสตีามค่าที่ค านวณได้ 
gradient.cols = c("#00AFBB", "#E7B800", "#FC4E07"), 
repel = TRUE, # ป้องกันการซ้อนทับกันของชื่อชุดข้อมูล 
label=SP_as_col$Year)  
labs(title ="PCA", x = "PC1", y = "PC2") 
 
# การใส่เวกเตอร์ของตัวแปรบน biplot 
fviz_pca_var(pl.pca, 

col.var = "contrib", # ก าหนดสีตามค่าที่ค านวณได ้
gradient.cols = c("#00AFBB", "#E7B800", "#FC4E07"), 
repel = TRUE # ป้องกันการซ้อนทับกันของชื่อชุดข้อมูล 
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# ค านวณ hierarchical clustering บน principal components 
res.pca <- PCA(SP_as_col, ncp = 3, graph = FALSE)  
res.hcpc <- HCPC(res.pca, graph = FALSE) 
 
# สร้าง dendrogram ของผลลัพธ์ที่ได้ 
fviz_dend(res.hcpc, 

cex = 0.7,                       # ขนาด (size) ชื่อชุดข้อมูล 
palette = "jco",                    # ก าหนดโทนสีที่จะใช ้
rect = TRUE, rect_fill = TRUE,     #เพ่ิมกรอบสี่เหลี่ยมรอบกลุ่ม 
rect_border = "jco",              #ระบุสีในกรอบสี่เหลี่ยม 
labels_track_height = 0.8  # ใส่ป้ายชื่อชุดข้อมูล 
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# สร้างภาพ PCA ใหม่จากกลุ่มคลัสเตอร์ที่ได้ 
fviz_cluster(res.hcpc, 

repel = TRUE, # หลีกเลี่ยงการทับซ้อนกันของชื่อชุดข้อมูล 
show.clust.cent = TRUE,   
palette = "jco", # เลือกโทนส ี
ggtheme = theme_minimal(),  
main = "Factor map" 

 
 
 
 
 
 
## สร้างภาพ PCA แบบ 3 มิติ (3D) 
scatter3D(pcx, pcy, pcz, bty = "g", pch = 20, cex = 2, 

col = gg.col(100), theta = 150, phi = 0, main = "PCA Scores", xlab = pcxlab, 
ylab =pcylab, zlab = pczlab) 

text3D(pcx, pcy, pcz, labels = rownames(pl.pca$scores), add = TRUE, colkey = FALSE, cex = 0.7) 
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# สร้างภาพ 3 มิติ พร้อมแสดงเส้นเชื่อมต่อ 
scatter3D(pcx, pcy, pcz, bty = "g", type = "b", pch = 20, cex = 2, 

col = gg.col(100), theta = 150, phi = 0, lwd = 4, main = "PCA Scores", xlab = pcxlab,  
ylab =pcylab, zlab = pczlab) 

text3D(pcx, pcy, pcz, labels = rownames(pl.pca$scores), add = TRUE, colkey = FALSE, cex = 0.7) 
 
# สร้างภาพ 3D ที่สามารถ หมุน ขยาย และดูค่าข้อมูลได้ 
manual_palette <- c("#551A8B", "#8968CD", "#AB82FF", "#FF8C00", "#CD6600", "#8B4500") 
df3D <- data.frame(comp1=pl.pca$scores[,1], 

comp2=pl.pca$scores[,2],  
comp3=pl.pca$scores[,3]) 

fig <- plot_ly(df3D, x = ~comp1, y = ~comp2, z = ~comp3, colour = ~comp3, mode = 'lines+markers', 
# Hover text: 
text = ~rownames(pl.pca$scores)) 

fig <- fig %>% add_markers() 
fig <- fig %>% add_text(textposition = "top right") 
fig <- fig %>% layout(scene = list(xaxis = list(title = pcxlab), 

yaxis = list(title = pcylab), 
zaxis = list(title = pczlab)), annotations = list( 
x = 1.13, 
y = 1.05, 
text = 'PC3 Score',  
showarrow = FALSE)) 

 
fig  #สร้างภาพผลสรุปที่ได้ 
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## Correlation analysis 
 
M <-cor(SP_as_col, method="pearson")  # ส าหรับ Pearson correlation 
M <-cor(SP_as_col, method="spearman") # ส าหรับ Spearman correlation 
 
 
 

 
# สร้างภาพผลความสัมพันธ์ (correlations) ที่ได้ 
corrplot(M, type="upper", order="hclust", col=brewer.pal(n=8, name="RdYlBu"), tl.col="black", tl.cex=0 



 

 


