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หวัขอ้ทีน่ าเสนอ:
Presentation Overview



Please take your time 
(4 minutes)

watching the Video clip of shrimps Processions 
moving upstream at Lam Duan waterfall 
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1. ความเป็นมาของกุง้เดนิขบวน
(Background)



น ้าตกแกง่ล าดวน
น ้าตกแกง่ล าดวน

น ้าตกแกง่ล าดวน เขตรักษาพันธุส์ตัวป่์ายอด
โดม อ.น ้ายนื จ.อบุลราชธาน ี

120 กม,จากตัวเมอืงอบุลราชธานี
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1. ความเป็นมาของกุง้เดนิขบวน
(Background)

เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตทิีด่งึดดูความสนใจกนัอยา่งกวา้งขวางคอื 
● กุง้ฝอยน ้าจดื จ านวนมากไดร้วมกลุม่และพรอ้มกันเดนิเรยีงกนัเป็นแถวขา้มโขดหนิ  
สวนทางกบัการไหลของกระแสน ้า ทีม่นี ้าเชีย่วกรากของล าโดมใหญ ่

● เทอืกเขาพนมดงรักทีบ่รเิวณแกง่ล าดวน เขตรักษาพันธุส์ตัวป่์ายอดโดม อ.น ้ายนื 
จ.อบุลราชธาน ี

● ปรากฏการณ์นีจ้ะมขีึน้ในชว่งเดอืน กนัยายน ของทกุปี และมักจะเกดิในเวลากลางคนื 
● ปรากฏการณ์นี ้สรา้งความสนใจและสง่ผลใหเ้กดิขอ้สนันษิฐาน ตา่งๆกนัไป
● ยังไมม่กีารศกึษาถงึสาเหต ุเงือ่นไข ปัจจัยทีแ่ทจ้รงิ

 

♦พฤตกิรรมการเคลือ่นยา้ย(เดนิขบวน)ทวนกระแสน ้า 
ของกุง้น ้าจดืทีแ่กง่ล าดวนในเขตตน้น ้าล าโดมใหญ่



Mean monthly rainfalls of Ubon Ratchathani Province  for the period 2000 to 2012.

Migration 
period
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..ความเชือ่แตเ่ดมิ กอ่นการศกึษา…



เขตตน้น ้า 
(Headwater Zone)



● แกะสลักบนแผ่นหนิรูปนารายณ์บรรทมสนิธุ ์อยู่เหนือพญานาคราชเจ็ดเศยีร 

● มคีวามยาว 120 เซนตเิมตร สงู 50 เซนตเิมตร 

● อยู่ในเวิง้น ้าของล าโดมใหญ่ ดา้นทศิตะวันตก บรเิวณปากล าหว้ยไห 

● เชือ่ว่าเป็นผมีอืของชาวบา้นทีเ่ดนิทางผ่าน เพือ่หาแหล่งหนิใชก้่อสรา้ง 

● อายุอยู่ในราวพุทธศตวรรษ ที ่16 - 17

● ภาพสลักนี้อยูใ่ตน้ ้าในฝ่ังของเขตรักษาพันธุส์ัตวป์ายอดโดม 

ภาพแกะสลักนารายณบ์รรทมสนิธุ ์





รอ่งรอยสตัวป่์า ทัง้ซากรอยโบราณ  และรอยทีเ่กดิขึน้ใหม.่..



...และกุง้น ้าจดื ...
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2. งานวจัิย (Researches)

I.  การจ าแนกชนดิและศกึษาปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่พฤตกิรรมการเคลือ่นยา้ยประชากรของกุง้
ฝอยน ้าจดืสกลุ Macrobrachium sp.ในน ้าตกแกง่ล าดวนจังหวัดอบุลราชธานี (Identification 
of freshwater shrimp species and factors affecting its upstream mass migration in 
Lum Duan waterfall, Ubonratchathani Province, Thailand)

II. การพัฒนาแบบจ าลองดชันแีหลง่อาศยัทีเ่หมาะสมของกุง้กา้มขน ซึง่มพีฤตกิรรมการ
เคลือ่นยา้ย(เดนิขบวน) ในเขตตน้น ้าล าโดมใหญ ่ จ.อบุลราชธาน ีเพือ่วางแผนการอนุรักษ์

(Development of Habitat Suitability Index (HSI) Models of upstream migrating 
freshwater shrimp (Macrobrachium dienbienphuense Dang & Nguen, 19720) in Lam 
Dome Yai river headwater, Ubonratchathani Province, for Conservation Planning 
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I. การจ าแนกชนดิและศกึษาปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่
พฤตกิรรมการเคลือ่นยา้ยประชากรของกุง้ฝอยน ้าจดื
สกลุ Macrobrachium sp.ในน ้าตกแกง่ล าดวนจังหวัด

อบุลราชธานี (Identification of freshwater shrimp species and
factors affecting its upstream mass migration in Lum Duan

waterfall, Ubonratchathani Province, Thailand)

งานวจัิย I 



● เพือ่พสิจูนช์นดิ (Species) ของกุง้ทีแ่สดงพฤตกิรรมการเคลือ่นยา้ยประชากร 
ในพืน้ทีศ่กึษา

● วเิคราะหปั์จจัยสิง่แวดลอ้มทีม่อีทิธพิลตอ่พฤตกิรรมการเคลือ่นยา้ยประชากร
และการอยูอ่าศยัของกุง้ชนดินี ้

16

วัตถปุระสงค์
Research Objectives
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พืน้ทีศ่กึษาและรวบรวมตัวอย่างกุง้จาก 10 สถานีเก็บตัวอย่าง 

วธิกีารศกึษา

จดุส ารวจการแพรก่ระจายพันธุข์องกุง้ตามสถานศีกึษา
ตา่งๆ ในพืน้ทีเ่ขตตน้น ้าล าโดมใหญ ่ จังหวัด
อบุลราชธานี



 เก็บขอ้มูลภาคสนาม 3 ช่วงดงันี้
(1) ฤดฝูน (พ.ค.- ก.ย)
(2) ฤดแูลง้(ต.ค.- เม.ย) 
(3) เฝ้าตดิตามพฤตกิรรมการเดนิขบวนของกุง้

ทีบ่รเิวณน ้าตกแกง่ล าดวน (ก.ค.-ก.ย.)

 ขอ้มูลปัจจยัแวดลอ้มทีเ่ก ีย่วขอ้งทีต่รวจวเิคราะหใ์นแตล่ะสถานี; water 
temperature, pH, conductivity, salinity, turbidity, alkalinity, current 
flow and dissolved oxygen, และบันทกึการเกดิพฤตกิรรมการเดนิขบวน
(presence/absence)

 การตดิตามปรากฏการณ์กุง้เดนิขบวนทีบ่รเิวณน ้าตกแกง่ล าดวน บันทกึขอ้มูล
และเก็บตัวอย่างกุง้มาศกึษา (1700-1730 น.), และ (2200 น., 0500-0530 น.). 

แผนและวธิกีารศกึษา
Study Design / Methods

วธิกีารด าเนนิงานในภาคสนาม
Field Study: 
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การจ าแนกชนดิกุง้ ตามหลักอนุกรมวธิาน
Shrimp identification 

วเิคราะหใ์นหอ้งปฏบิตักิาร
● The captured individuals were pooled and preserved for taxonomic 

identification. 
● Adult and juvenile shrimps were identified with a key modified from 

Cai et al,  ; Naiyanetr and Noiwangklang. 
Carapace length (CL); distance from posterior margin of the
orbit to the posterior margin of carapace was measured 

● วเิคราะหปั์จจัยสิง่แวดลอ้มทีม่อีทิธพิลตอ่พฤตกิรรมการเคลือ่นยา้ยประชากรกุง้
น าคา่พารามเิตอรท์างดา้นสิง่แวดลอ้มทัง้ 8 คา่มาประมวลความหาความคลา้ยคลงึของสถานี

เก็บตวัอยา่ง  และความสมัพนัธก์บัการเกดิพฤตกิรรมการเดนิขบวนของกุง้ โดยใช ้โปรแกรม
Artificial Neural Networks (ANN) 
เพือ่จัดแบง่กลุม่ขอ้มลูโดยใชแ้ผนผังการจัดระเบยีบตวัเอง (Self-Organizing Maps (SOM) 
วเิคราะหแ์ละจัดกลุม่ โดยใชว้ธิขีอง Self Organizing Map เพือ่วเิคราะห์
และน ามา Visualization เพือ่ใหอ้ยูใ่นรปู Topography ของ SOM 
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ผลการศกึษา I

♦ การศกึษาทางอนุกรมวธิานของกุง้น ้าจดื สกลุ Macrobrachium ในบรเิวณ ล าโดมใหญ ่ต.โดม

ประดษิฐ ์อ.น ้ายนื จ.อบุลราชธาน ีซึง่การศกึษากุง้ตัวอยา่ง จาก 10 สถาน ีระหวา่งเดอืน มนีาคม 2551 
ถงึเดอืน มนีาคม 2552 สามารถจัดจ าแนกกุง้ได ้3 ชนดิคอื
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(A) กุง้ฝอยน ้าจดื Macrobrachium  lanchesteri De Man,1911),
(B) กุง้กา้มขน Macrobrachium  dienbienphuense Dang and Nguyen,1972) 
(C) กุง้ชฎา Macrobrachium  sintangense De Man,1898) 

ผลการศกึษาอนุกรมวธิานและลกัษณะทัว่ไปของกุง้น ้าจดื 
ในพืน้ทีศ่กึษา



ชนดิของกุง้ทีเ่ดนิขบวน (Migration species)

● พฤตกิรรมการเดนิขบวนทีแ่กง่ล าดวน(LD); 
- เริม่พบเมือ่เวลา17.00-17.30 น. พลบค า่

- หยดุเวลา05.00-05.30 น. รุง่เชา้

● กลุม่กุง้ทีม่พีฤตกิรรมนีค้อืกุง้กา้มขน Macrobrachium dienbienphuense
(Dang and Nguyen, 1972)

● กุง้กา้มขน M. dienbienphuense มลีกัษณะเดน่คอื 

- ขาเดนิคูท่ี ่2 (major pereopods2 ) จะมขีนหนานุ่มปกคลมุทีบ่รเิวณ Palm 
และกา้มหนบีจะมคีวามยาวมากกวา่Palm, 

- กร ี(rostrum)ตรง,
- กา้นตาสัน้, สว่นกุง้อกีสองชนดิ ไมม่ขีนที ่กา้มหนบี กรโีคง้งอน และกา้นตายาว

21



ขอ้มูลของประชากรกุง้กา้มขน
ขณะทีก่ าลัง “เดนิขบวน”

• จ านวน 98%  เป็นกุง้วัยรุ่น (Juveniles) 
(2.94 – 6.90 mm CL and 1.60 – 3.16 
cm total length)

• ทีเ่หลอื 2%  เป็นกุง้โตเต็มวัย (adults) 

• 95% ของกลุม่เป็นกุง้ตัวเมยีทีย่ังไมม่ี
ไข ่(non-berried females shrimps) 

• 5% เป็นกุง้เพศผู ้(adult males) 

ขนาด
ความยาวเฉลีย่ : 5.10 mm CL with 1.87 cm total length
ความยาวสงูสดุ : 9.26 mm CL with 3.16 cm length  เพศผู ้
ความยาวต า่สดุ: 4.02 mm CL with 1.52 mm total length เพศเมยี
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กุง้กา้มขน: กร ี(rostrum)ตรงสัน้ (A), กา้นตาสัน้ (B) และมขีนทีส่ว่นปลายของขาเดนิคูท่ี2่ (C)

A B C

F
ED

กุง้ฝอยน า้จดื : กรยีาวปลายงอนขึน้ (D), กา้นตายาว(E) และไมม่ขีนทีส่ว่นปลายของขาเดนิคูท่ี2่ (F)

ขอ้แตกตา่งระหวา่งกุง้กา้มขน (M. dienbienphuense De Man,) 
กบักุง้ฝอยน ้าจดื M.lanchesteri, De Man,1911),



ผลการศกึษาปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การเดนิขบวนของ
กุง้กา้มขน

(A) แผนผังการจัดกลุม่ของสถานศีกึษากุง้เดนิขบวน โดยใชแ้ผนผังการจัดระเบยีบตัวเอง (Self-
Organizing Maps (SOM) สามารถแบง่กลุม่ของสถานศีกึษา ไดเ้ป็น 3 กลุม่ ( I,II และ III)

(B) แสดงการแบง่กลุม่ (Clusters) ของสถาน ีโดยวธิกีาร Hierarchical cluster analysis จาก
ความคลา้ยคลงึของ SOM cells 

A

B
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การกระจายตัวของคา่พารามเิตอรท์างดา้นสิง่แวดลอ้ม  ดา้นกายภาพของสถานศีกึษาบนแผนผังการ
จัดระเบยีบตัวเอง (SOM) สทีีเ่ขม้แสดงถงึปรมิาณของคา่ตัวแปรทีส่งูทีป่รากฏบนแตล่ะ Cell  

Water temp, atmosphere temp, conductivity, pH, DO, 
alkalinity and flow rate did not show a clear gradient 

distribution among the 3 clusters on the SOM map.

None of single variables shows 
a significant association with 
the shrimp migration.
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ผลของปัจจัยแวดลอ้มกระจายตัวทกุกลุม่  ไมแ่สดงผลเดน่ชดั แสดงวา่ไมม่ปัีจจัยเดีย่วใดๆ สง่ผลตอ่
การเคลือ่นยา้ยของกุง้



โอกาสของการเกดิพฤตกิรรมการเดนิขบวนของกุง้กา้มขน

• จากการน าคา่เชงิคณุภาพ ของการพบ และไม่พบ  การเกดิปรากฏการณ์ “เดนิขบวน” 
ดว้ยคา่ 0 = ไม่พบ, และ 1 = พบ 

• ใหโ้ปรแกรมแผนผังการจัดระเบยีบตัวเอง (SOM) ค านวณโอกาสทีจ่ะเกดิ
ปรากฏการณ์ (Occurrence probability)
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โอกาสของการเกดิพฤตกิรรมการเดนิขบวนของกุง้กา้มขน 
ในแต่ละสถานีศกึษา

(A) รปูแบบของโอกาสทีจ่ะเกดิปรากฏการณ์ “เดนิขบวน”   ของกุง้กา้มขน (M. dienbienphuense) บนแผนผังการจัด
ระเบยีบตวัเอง (SOM) Cells ทีส่เีขม้แสดงถงึคา่เฉลีย่ของโอกาสทีส่งูกวา่ Cells ทีส่จีาง

(B) แสดงการคาดการณ์ของการทีจ่ะเกดิปรากฏการณ์กุง้เดนิขบวน (Mass migration probability) ณ สถานศีกึษาทัง้
10 แหง่ ทีค่ านวณโดย โปรแกรมแผนผังการจดัระเบยีบตวัเอง (SOM)

Comparing to a probability power of 1.00 for occurrence probability at Kaeng Lum Duan (LD), there are seven 
stations (DLD2, DLD1. ULD3, ULD5. ULD1, ULD3 and DLD4) have a probability lower than 0.20, and two 
stations (ULD4 and ULD2) are predicted as the lowest probability of the shrimp migration. 

A B
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สรุปผลการศกึษา (I) 

1. ชนดิของกุง้ทีแ่สดงพฤตกิรรมการเคลือ่นยา้ยประชากรทีแ่ก่งล าดวนคอืกุง้กา้มขน
(M. dienbienphuense (Dang and Nguyen,1972)

2. การเคลือ่นยา้ยของประชากรกุง้กา้มขน  พฤตกิรรมนี้จัดอยู่ในประเภทการตอบสนองโดยการ
เคลือ่นทีส่วนทางของไหลของกระแสน ้าทีเ่รยีกว่า “Positive Rheotaxis”.

3. สาเหตุของการเคลือ่นยา้ยของประชากรกุง้กา้มขน  มาจากอทิธพิลของปัจจัยดา้นกายภาพ
ของสิง่แวดลอ้มที ่มบีทบาทร่วมกัน อย่างนอ้ย 3 ปัจจัย ตามล าดับความส าคัญไดแ้ก่

(1) ความเร็วกระแสน า้ ไม่นอ้ยกว่า 60  ซม/วนิาท ี
(2) ความมดื ชว่งเวลาระหว่างตอนพลบค า่จนถงึตอนย า่รุ่ง เป็นชว่งเวลาทีค่วามเขม้ของแสง

ค่อยๆลดลงจนเหมาะสม
(3) ลกัษณะของชายฝั่งของล าน า้  เป็นพืน้แข็งมพีืน้ทีม่คีวามลาดพอประมาณและเปียกชุม่น ้า

เนื่องจากการ ไหลสาดของน ้า 

“An organism’s response to water current is termed ‘rheotactic response’ and a positive response indicates an ability to move 
upstream against current”

28

การศกึษาของคณะผูว้จัิย (Ngamsnae & Neelamol,2013) โดยการสนับสนุนของ ส านักงานกองทนุสนับสนุนการวจัิย (สกว)ปี 2549)



Glebe Weir showing sampling sites. A, river  at base of weir. B, buttress wall. 
C, top of spillway.  

A B

A Mass Migration of the Freshwater Prawn, Macrobrachium australiense 
Holthuis, 1950 (Decapoda, Palaemonidae) 
Author(s): C. L. Lee and D. R. Fielder 
Source: Crustaceana, Vol. 37, No. 2 (Sep., 1979), pp. 219-222 

ผลการศกึษา.... (ตอ่)....

กุง้เดนิขบวนในตา่งประเทศ….



Macrobrachium australiense Holthuis 
climbing buttress wall (site B) 
soon after the beginning of the night 
migration. 
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Macrobrachium dienbienphuense 
Dang &  Nguen, 1972)

Rob Hurle : “ประชาชนทัง้ประเทศลกุขึน้ตอ่สูข้องเวยีดนาม คอืการลกุขึน้สูข้อง
ประชาชนทกุคนโดยพึง่ตนเองและด าเนนิในระยะยาว การสรา้งสรรคก์องทัพสาม
หน่วยใหแ้ข็งแกรง่คอื จรยทุธท์หารทอ้งถิน่และทหารหลัก ตลอด 7-8 ปีของการท า
สงครามกูช้าตไิด ้ชว่ยใหก้องทัพเวยีดนามจากการเป็นฝ่ายตัง้รับไดก้ลายมาเป็นฝ่าย
รกุในการโจมต”ี

https://th.wikipedia.org/wiki/ยทุธการทีเ่ดยีนเบยีนฟู

ต านานสงครามเดยีนเบยีนฟ ู
เวยีดนาม-ฝร่ังเศส เมือ่ 60 กวา่ปี
มาแลว้ ค.ศ.1954 (พ.ศ.2497)

ตน้แบบการเคลือ่นยา้ยก าลงัพลทีส่ าคญัใน
ประวตัศิาสตรข์องมนุษย์

เรือ่งราว..ประจวบเหมาะ  
อยา่งบังเอญิ
…Drama!..
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ยทุธการทีเ่ดยีนเบยีนฟู
●เป็นยทุธการทีส่ าคัญในสงครามอนิโดจนีครัง้ทีห่นึง่ ระหวา่งกองทัพรบนอกประเทศภาคพืน้ตะวนัออกไกลของฝร่ังเศสและนักปฏวิตั ิ
คอมมวินสิต-์ชาตนิยิมเวยีดมนิห ์
● ระหวา่งเดอืนมนีาคมถงึพฤษภาคม ค.ศ. 1954 และสิน้สดุลงดว้ยความพา่ย แพข้องฝร่ังเศส  มผีลใหเ้กดิการเจรจาทีน่ครเจนวีา 
● เดยีนเบยีนฟเูป็น "ครัง้แรกซึง่ขบวนการเรยีกรอ้งเอกราชอาณานคิมววิฒันาผา่นทกุขัน้ตอนจากกองโจรไปเป็นกองทัพซึง่จัดระเบยีบและตดิ
อาวธุตามแบบจนสามารถเอาชนะเจา้อาณานคิมตะวันตกสมัยใหมใ่นการรบแบบทีต่ัง้ม่ัน (pitched battle)"

● ความกลา้หาญเด็ดเดีย่วของทหารประชาชน ซึง่ถอดปืนใหญอ่อกเป็นชิน้ๆ แลว้ขนล าเลยีงขึน้ไปบนยอดเขารอบเมอืงเดยีนเบยีนฟู
● ประกอบปืนใหญ ่ณ จดุทีอ่ยูต่ามยอดเขารอบป้อมเดยีนเบยีนฟ ูแลว้ระดมยงิปืนใหญเ่ขา้ตป้ีอมของฝร่ังเศสอยา่งพรอ้มเพรียงกัน จนป้อม
เดยีนเบยีนฟแูตก 
● ฝร่ังเศสยอมพา่ยแพแ้ละถอนตัวไปจากเวยีดนาม  เป็นชยัชนะครัง้ยิง่ใหญท่ีส่ดุของชาตเิอเชยีอาคเนยเ์หนอืชาตมิหาอ านาจตะวนัตก 
● ขอ้ตกลงในการประชมุเจนวีาเมือ่วนัที ่21 กรกฎาคม 1954 แบง่เวยีดนามออกเป็นเวยีดนามเหนอืและเวยีดนามใตด้ว้ยเสน้ขนานที่ 17
● กอ่นทีส่งครามอนิโดจนีครัง้ที ่2 หรอืสงครามเวยีดนามจะเกดิตามมาอกีใน 3 ปีถัดมา โดยสหรัฐฯเขา้มามบีทบาทในการสูร้บและก็พา่ย
แพไ้ปในทีส่ดุเชน่กัน 

https://th.wikipedia.org/wiki/ยทุธการทีเ่ดยีนเบยีนฟู

● กุง้กา้มขน Dang and Nguyen (1972) 
รายงานครัง้แรกในประเทศเวยีดนามและมกีารกระจายอยา่งกวา้งขวางตัง้แตต่อนใต ้

ของจนีลงมาถงึภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืของประเทศไทยโดยมกีารกระจายมาตามแมน่ ้าโขง 
นอกจากจะมกีารกระจายในแมน่ ้าโขงแลว้ยงัพบในแมน่ ้าช ีแมน่ ้ามลูและแมน่ ้าสาขาของแมน่ ้าโขง
อกีหลายสาย
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จบ…
ภาคทีห่นึง่…



34

II. การพัฒนาแบบจ าลองดชันแีหลง่อาศยัทีเ่หมาะสมของ
กุง้กา้มขน ซึง่มพีฤตกิรรมการเคลือ่นยา้ย(เดนิขบวน) ในเขต
ตน้น ้าล าโดมใหญ ่ จ.อบุลราชธาน ีเพือ่วางแผนการอนุรักษ์

Development of Habitat Suitability Index (HSI) Models of upstream 
migrating freshwater shrimp (Macrobrachium dienbienphuense Dang & 
Nguen, 19720) in Lam Dome Yai river headwater, Ubonratchathani
Province, for Conservation Planning 

งานวจัิย II 
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• ขอ้มลูในดา้นทีอ่ยูอ่าศยัทีเ่หมาะสมของกุง้กลุม่นี ้ทัง้เชงิปรมิาณและคณุภาพ  โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่กุง้กา้มขน ยังไมพ่บวา่มกีารศกึษามากอ่น  

• จากการสงัเกตของชมุชน  และขอ้มลูของศนูยศ์กึษาธรรมชาตแิละสตัวป่์าอบุลราชธาน ี
พบวา่จ านวนประชากรของกุง้ทีร่วมกลุม่ขึน้มา “เดนิขบวน” มแีนวโนม้ลดลงทกุปี  

• เป็นทีว่ติกวา่ปรากฏการณ์ธรรมชาตทิีเ่ป็นเอกลักษณ์ของทอ้งถิน่  ส ิง่นี ้จะหายไปในทีส่ดุ 

ความจ าเป็นของงานวจัิยII: 



วตัถุประสงคข์องโครงการวจิยั II
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1 เพือ่พัฒนาแบบจ าลองแหลง่ทีอ่ยูอ่าศัยทีเ่หมาะสม (Habitat Suitability Index 
Model) ของกุง้กา้มขน

2 เพือ่ประเมนิแหลง่ทีเ่ลอืกอาศัยอยู ่(Habitat use) ของกุง้กา้มขนในพืน้ทีเ่ขตตน้น ้าล า
โดมใหญ ่ จังหวัดอบุลราชธานี

3 เพือ่ศกึษาปัจจัยทีเ่ป็นภาวะคกุคามตอ่การด ารงชวีติ  และทีอ่ยูอ่าศยัของกุง้กา้มขน

4 เพือ่พัฒนาแผนภมูคิวามสมัพันธ ์(Venn Diagram) เชือ่มโยงระหวา่งกลุม่ผูใ้ช ้

ประโยชน ์ สภาพของภัยคกุคามทางนเิวศ  การคุม้ครอง  และการใชป้ระโยชนจ์าก
ทรัพยากรกุง้  อยา่งยั่งยนื



กรอบแนวความคดิของโครงการวจัิย II
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• คณุลักษณะพืน้ฐานทางกายภาพของระบบนเิวศแหลง่น ้า

• มคีวามส าคัญตอ่การอยู่อาศัยและการแพร่กระจายของสัตวน์ ้า 3 ประการ (Hued 
and Bisttoni, 2006; Yu and Peters,1997) ไดแ้ก ่

(1) ความเร็วกระแสน ้า 
(2) ความลกึ
(3) ลักษณะของพืน้ทอ้งน ้า 

• การเลอืกถิน่ทีอ่ยูอ่าศัยของสัตวน์ ้าขึน้อยูปั่จจัยและคณุลักษะเหลา่นี้ 

• ปัจจุบันคณุลักษณะทางนเิวศของแหลง่น ้าเหลา่นี้ ไดถู้กน ามาใชใ้นการจ าแนก,
ประเมนิและคาดคะเนผลกระทบตอ่การ แพร่กระจายของสัตวน์ ้า โดยผูท้ีม่สีว่น
เกีย่วขอ้งในการวางแผนบรหิารจัดการทรัพยากรทางน ้าอยา่งกวา้งขวาง

คณุลักษณะทางกายภาพของ
แหล่งทีอ่ยู่อาศัย



Habitat 
Suitability Index 

Models (HSI)
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• วธิกีารไดพั้ฒนาโดย U.S. Fish and Wildlife Service และสรุปเป็นเอกสารคู่มอื “Habitat 
Evaluation Procedures Handbook” ในปี 1980 (http://policy.fws.gov/) 

• หลักการโดยสรุปคอื 

• 1. การตรวจวัดปัจจัยทางชวีภาพ และกายภาพ ของแหล่งทีอ่ยู่อาศัยเป็นตัวเลขเชงิปรมิาณ 

• 2. ประเมนิความสัมพันธข์องปัจจัยดังกล่าวกับคุณภาพของการด ารงชวีติของสัตวเ์ป้าหมาย ดา้น
ต่างๆ เชน่

• การขยายพันธุ ์อัตรารอด และการเจรญิเตบิโต ฯลฯ 

• ทีท่ าใหส้ัตวช์นดินัน้เพิม่ของประชากรจนเขา้ใกลจุ้ดสูงสุด (carrying capacity) ที่
สภาพแวดลอ้มนัน้สามารถการรองรับได ้

• ความสัมพันธนั์น้ เรยีกว่า “Suitability Index (SI)” ค่า SI เหมาะสมทีสุ่ด คอื 
1 และค่าต า่ทีส่ดุคอื 0 

การประเมนิคณุลักษณะของแหลง่ทีอ่ยูอ่าศยั  
(Habitat Evaluation Procedure; HEP)



แบบจ าลองทีอ่ยู่อาศัยทีเ่หมาะสม และแหล่งทีเ่ลอืกอยู่อาศัย   
(HABITAT SUITABILITY INDEX MODELS AND HABITAT USE)   
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• ผนวกค่า Suitability Index (SI) ของตัวแปร หรอืปัจจัย ทุกปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งต่อคุณภาพการ 

ด ารงชวีติของสิง่มชีวีติทีศ่กึษา

• สรา้งเป็นสมการ ทีส่ามารถค านวณเป็นค่าตัวเลขหรอืเชงิปรมิาณ  (Quantitative) ซึง่จะบ่ง
บอกลักษณะโดยภาพรวมเชงิคุณภาพ (Qualitative) ของปัจจัยทัง้หมดได ้

• สมการหรอืแบบจ าลองนีม้อีงคป์ระกอบ 3 ประการ ไดแ้ก ่ 

• (1) ค าบรรยายรายละเอยีด (Words),
• (2) กราฟ (Graphs) แสดงความสัมพันธข์องคุณภาพของปัจจัยทีเ่ป็นอยู่จรงิ กับคุณภาพ

ทีเ่หมาะสมทีสุ่ดส าหรับสัตวท์ีศ่กึษา 
• (3) สมการทางคณิตศาสตร ์(Mathematical: regression model):โดยการค านวณ

Suitability Index (SI) ของแต่ละปัจจัยและค่า Habitat Quality โดยรวม

• แบบจ าลองทีอ่ยู่อาศัยทีเ่หมาะสมจงึแสดงความสัมพันธท์ีเ่ฉพาะตัวของสัตวแ์ละ
สภาพแวดลอ้ม (Species-habitat relationships) 

• แบบจ าลองทีผ่่านการทดสอบ และปรับปรุงโดยสมบูรณ์ จะสามารถใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการ
ประเมนิผลกระทบ การบรหิารจัดการ  รวมทัง้การอนุรักษ์สัตวน์ ้าเป้าหมายและระบบนเิวศแหล่ง
น ้าได ้อย่างมปีระสทิธภิาพ



การแปลผลและการประยุกตใ์ชป้ระโยชน์
ของแบบจ าลอง
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                 (HSI Score) 

             

(Habitat  Assessment) 

< 0.1            (Not suitable) 

0.1- 0.3              (Marginally suitable)  

> 0.3- 0.5             (Minimally suitable)  

0.5- 0.7         (Suitable) 

> 0.7- 0.9           (Highly suitable)  

> 0.9                   (Near Optimal) 

 
ทีม่า: Terrell et al., (1982)



แนวทางการศกึษา HSI ของกุง้กา้มขน
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• แบบจ าลองแหล่งทีอ่ยูอ่าศยัทีเ่หมาะสม (Habitat Suitability Index Model) ของกุง้

กา้มขน (M. dienbienphuense Dang and Nguyen,1972)

แผนภมูแิสดงองคป์ระกอบของปัจจัยดา้นกายภาพ ในการด ารงชวีติของกุง้กา้มขน (M. 
dienbienphuense Dang and Nguyen,1972) ในระบบนเิวศล าน ้าจดื

U.S. Fish and Wildlife Service และสรปุเป็นเอกสารคูม่อื “Habitat Evaluation Procedures Handbook” ในปี 1980 
(http://policy.fws.gov/) 

องคป์ระกอบดา้นคณุภาพน ้า

องคป์ระกอบดา้นการขยายพนัธุ์



วตัถปุระสงค/์
เป้าหมาย

วเิคราะหต์วัแปร

โครงสรา้ง
แบบจ าลอง

ตรวจสอบ
แบบจ าลอง

กระบวนการพัฒนาแบบจ าลอง HSI 

-การรวบรวมขอ้มลูและงานวจัิย ของชนดิพันธุท์ีต่อ้งการ
ศกึษา
-ก าหนดวตัถปุระสงคใ์หช้ดัเจน
-ลักษณะพืน้ทีท่างภมูศิาสตร/์การประยกุตใ์ช ้

-การวเิคราะหห์าตัวแปรถิน่ทีอ่ยูอ่าศัยทีเ่ป็นกญุแจส าคัญ
(seasonal habitat, life stage, substrate types 

-อธบิายตัวแปรถิน่ทีอ่ยูอ่าศัยทีเ่หมาะสม  
-ความสมัพันธร์ะหวา่งตัวแปรทีค่รอบคลมุความสัมพันธ ์  
เชงิพืน้ที่
-การเชือ่มตอ่ถิน่ทีอ่ยูอ่าศัย

-วเิคราะหต์ัวอยา่งขอ้มลู
-ทบทวน/วจิารณ์
-ทดสอบขอ้มลูในภาคสนาม



ขอบเขตของการด าเนนิงานในโครงการวจัิย
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• ระยะเวลาด าเนนิโครงการ : 12 เดอืน

• ด าเนนิการทัง้ในภาคสนามเพือ่เก็บตัวอย่างกุง้กา้มขน และตรวจวัด บันทึกขอ้มูล
คณุลักษณะทางนเิวศของแหลง่น ้า 

• เพือ่ประกอบการวเิคราะหแ์ละประเมนิ แบบจ าลองแหลง่ทีอ่ยู่อาศัยทีเ่หมาะสม 
(Habitat Suitability Index Model) ของกุง้กา้มขนและ แหลง่ทีเ่ลอืกอาศัยอยู่
(Habitat Preference) ของกุง้กา้มขนในพืน้ทีเ่ขตตน้น ้าล าโดมใหญ่  จังหวัด

อบุลราชธานี

พืน้ทีศ่กึษาและรวบรวมตัวอย่างกุง้จาก 10 สถานีเก็บตัวอย่าง 



การวเิคราะหข์อ้มูล

46

• (1) วเิคราะหข์อ้มูลเบือ้งตน้ เชน่ การแจกแจงความถี ่รอ้ยละ และวัดแนวโนม้เขา้สู่ศูนยก์ลาง
แบบมัชฌมิเลขคณิต ท่ัวไป โดยใชโ้ปรแกรมวเิคราะหข์อ้มูลส าเร็จรูป SPSS Ver. 12.0

• (2)  วเิคราะหส์ัมประสทิธิก์ารถดถอยแบบพหตุัวแปร (multivariate) ของตัวแปรอสิระ ทีม่ี
อทิธพิลต่อตัวแปรตามคอืความชกุชมุของกุง้กา้มขนโดยโปรแกรมส าเร็จรูปSPSS Ver. 12.0

• (3) การประเมนิคุณลักษณะของแหล่งทีอ่ยู่อาศัยและแบบจ าลองทีอ่ยู่อาศัยทีเ่หมาะสมของกุง้
กา้มขนโดยใชห้ลักการ Habitat suitability index models ของ Terrell et al., (1982)

• (4)  การประเมนิแหล่งทีเ่ลอืกอยู่อาศัย (Habitat Preference/Habitat Use)) ของกุง้กา้มขน
ในเขตตน้น ้าล าโดมใหญ่ โดยใชว้ธิกีารของ Baker et al.,(2003)

แผนการศกึษา ตลอดระยะเวลาและแผนปฏบิัตงิาน ระยะเวลาท างานวจัิย 1 ปี

(สกว.ปีงบประมาณ 2557-2558)



ผลการศกึษา

• คณุสมบัตขิองน ้าทางกายภาพในแหลง่ทีอ่ยู่ของกุง้กา้มขน
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Variables Minimum Maximum Mean 
No. of shrimps 14 40 27.25 
Elevation (m)  35 60 46.24 
Width(m) 2.5 14 5.6 
Depth(m) 0.30 1.20 0.71 
Velocity(m/s) 0 0.23 0.12 
Substrate particle size(mm) 0.06 254 24.50 

Temperature(°C) 23.30 27.02 25.13 

Turbidity(NTU) 27 135 74.35 
Alkalinity(mg/l as CaCO3) 34.50 64.30 43.50 
Hardness (mg/l as CaCO3) 15.6 42.5 32.21 
Conductivity (µS/cm.) 85 246 113.53 
Dissolved oxygen(mg/l) 7.15 8.50 7.84 
pH 5.73 5.96 5.80 
Total dissolved solid (mg/l) 147 243 185 
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กราฟดชัน ีความเหมาะสมของปจัจยัยอ่ย (SI) แตล่ะชนดิ พรอ้มทัง้ค าอธบิายเพิม่เตมิ
มดีังตอ่ไปนี้

SI graph ของ อณุหภมู ิ (V1);

SI graph ของความขุน่ของน ้า (V2)

ผลการศกึษา HSI ของกุง้กา้มขน
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SI graph ของลักษณะพืน้ทอ้งน ้า (V5). 

(A=Clay, B=Silt, C=Sand, D=Gravel)
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1.องคป์ระกอบดา้นคณุภาพน ้า
Water Quality (CWQ) : CWQ =  (SIV1× SIV2 × SIV3)

1/3

or, if any value ≤ 0.4, then  CWQ = V1, V2  or V3, whichever value is lower.

2. องคป์ระกอบดา้นการขยายพันธุ์
Reproduction (CR ) : CR =   [SIV4× (SIV5× SI2*

V6)]
1/4

* ปัจจัย V6 ทีห่ลบซอ่นในแหลง่น ้าทคีวามส าคญั และจ าเป็นในการรักษา Carrying capacity ของแหลง่

อาศยักุง้ในระยะยาว ทีจ่ะตอบสนองทัง้ดา้นอาหารและดา้นแหลง่อาศยั  จงึใหค้า่น ้าหนักสงูกวา่ดชัน ีSI ตวั
อืน่ๆ 2 เทา่ (Turner and Brody, 1983)

3.แบบจ าลองแหลง่ทีอ่ยูอ่าศยัทีเ่หมาะสม
HSI determination: HSI   =  CWQ หรอื CR   คา่ทีต่ า่กวา่

จัดอยูใ่นประเภท Riverine Model ดงันี ้

สรปุแบบจ าลองแหลง่ทีอ่ยูอ่าศยัทีเ่หมาะสม (Habitat Suitability 

Index Model) ของกุง้กา้มขน (M. dienbienphuense Dang and 

Nguyen,1972)



การตรวจสอบแบบจ าลอง (MODEL VERIFICATION)
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ความสมัพันธร์ะหวา่งดัชน ีHSI นี ้กบัความชกุชมุ (Abundance) ของจ านวนกุง้ในสถานทีีศ่กึษา
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การตรวจสอบตวัแปรในแบบจ าลองโดยใชข้อ้มลู3 ชดุ จากการบนัทกึในพืน้ทีภ่าคสนาม
เพือ่ประเมนิคา่HSI ของล าน ้าทีศ่กึษา ตอ่การด ารงการอยูอ่าศยัของกุง้กา้มขน

●ขอ้มลูชุดที ่1,2  ค านวณคา่ HSI ได ้0.59, 0.57 แสดงถงึความเหมาะสมของถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัของแหลง่น ้านีม้คีา่ในระดบั
มคีวามเหมาะสม  

● ขอ้มลูชุดที่ 3 ค านวณได ้0.00 เหมาะสม
สามารถพจิารณายอ้นกลบัเพือ่ทราบถงึปัจจัยทีเ่ป็นตวัแปรสาเหตทุีท่ าใหด้ชัน ีHSI  ต า่ได ้
จ าท าใหเ้ราใชเ้ป็นแนวทางปรับปรงุแกไ้ขไดถ้กูจดุ เพือ่อนุรักษ์แหลง่น ้าใหม้คีณุภาพเหมาะสม
ตอ่การด ารงชวีติของกุง้กา้มขนอยา่งยั่งยนืตอ่ไป



ผลการศกึษาแหล่งทีเ่ลอืกอาศัย(Habitat use) ของกุง้กา้ม
ขนในล าน ้าในเขตพืน้ทีต่น้น ้าล าโดมใหญ่

• แหล่งทกีุง้ใชเ้ป็นทีอ่ยูอ่าศยั (Habitat use) เป็นขอ้มูลทีม่คีวามส าคัญในการจัดการ 
ประชากรของกุง้เนื่องจากเป็นผลของการปรับตัวใหส้อดคลอ้งกับปฏสิัมพันธข์องปัจจัยและ
เงือ่นไขทีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ทีนั่น้ๆ 

• การศกึษาครัง้นี้จะใชปั้จจัยพืน้ฐานทางกายภาพของระบบนเิวศแหล่งน ้า (Baker et al.,(2003). 
ทีเ่ป็นตัวแทนเชงิมติขิองแหล่งน ้า 3 ปัจจัยคอื 

• ลักษณะของพืน้ทอ้งน ้า (Substrate types), 

• ความลกึ (Depth) และ

• ความเร็วกระแสน ้า (Current velocity)
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● พจิารณาคุณลักษณะทั่วไปของแหล่งน ้า คุณภาพน ้าทางกายภาพและทางเคม ีของจุดส ารวจทีพ่บ
กุง้กา้มขนในล าโดมใหญ่ ตามทีส่รุปในตารางทีผ่่านมา 

● น าขอ้มูลวเิคราะหห์าสัมประสทิธิส์หสัมพันธ ์(Correlation Coefficients)
● พบวา่ ม ี3 ตัวแปรคอื 

ความลกึ อัตราเร็วกระแสน ้า และ ลักษณะของพืน้น ้า 
มคีวามสัมพันธก์ับมคีวามสัมพันธก์ับจ านวนกุง้ทีพ่บในการส ารวจอย่างมนัียส าคัญ 
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ตารางแสดงคา่สมัประสทิธิก์ารถดถอยของตัวแปรทีม่ผีลตอ่จ านวนกุง้กา้มขนในแหลง่น ้า

Variable Regression coefficient Standard error F ProbF 
Intercept -0.4696 1.4490 0.05 0.7027 
Velocity 3.9487 0.6110 28.35 0.0001 
Substrate type 0.0074 0.0017 5.32 0.0273 
Depth -0.0451 0.0184 2.54 0.0841 
 



● กราฟแสดงความสัมพันธข์อง 3 ปัจจัยหลักพื้นฐานแต่ละกลุ่มปัจจัยกับความชุกชุมของกุง้ทีจั่บหรือ
พบในล าน ้าที่ศกึษา 
●และดัชนีความเหมาะสม (SI) ของปัจจัยย่อย แยกเฉพาะปัจจัย
(A) ความลกึ, 
(B) ลักษณะของพื้นน ้า และ 
(C) ความเร็วกระแสน ้า
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(C) ความเร็วกระแสน ้า

เมือ่พจิารณาจากกราฟดัชนคีวามเหมาะสม( suitability curves) ของปัจจัยยอ่ยแตล่ะปัจจัย 
พบวา่กุง้กา้มขน

- ชอบอาศัยอยูท่ีค่วามลกึน ้ากลุม่ที ่4 (30-50 ซม.) 
- ลักษณะพืน้น ้ากลุม่ที ่1,2 และ 5 (Clay,Silt, Sand/Silt).
- ความเร็วกระแสน ้า กลุม่ที ่ 2 และ 1 ตามล าดับ (0.1-0,15 cm/sec)



สรุปผลการประเมนิแหล่งทีเ่ลอืกอาศัยอยู่ (HABITAT USE)ของ
กุง้กา้มขนในพืน้ทีเ่ขตตน้น ้าล าโดมใหญ่ 
จังหวัดอบุลราชธานี

• ความเหมาะสมของทีอ่าศัยของกุง้กา้มขน
• ส่วนใหญ่จะเกดิขึน้ทีบ่รเิวณความลกึน ้าทีไ่ม่เกนิ 60 ซม.
• ความเร็วกระแสน ้าไม่เกนิ 0.15 ซม./วนิาท ีและ
• พืน้ทอ้งน ้าทีม่ลีักษณะเป็นดนิเลน (Silt) หรอื ตะกอนขนาดเล็ก มกีารพบกุง้กา้มขนบา้งทีค่วามลกึ

มากกว่า 60 ซม. และความเร็วกระแสน ้า สูงกว่า 20 ซม./วนิาท ีแต่มจี านวนนอ้ย  
• ไม่ปรากฏว่ามกีุง้ชนดินี้ทีร่ะดับความลกึสงูกว่า 100 ซม.

สามารถสรุปไดว้่า คณุลักษณะทีเ่หมาะสมส าหรับกุง้กา้มขนคอื 
• ชว่งความลกึระหว่าง 40-50 ซม. 
• ความเร็วกระแสน ้า 0.10-0.15 ซม./วนิาท ี
• และพืน้ทอ้งน ้ามลีักษณะเป็น โคลน (Small clay) ถงึตะกอนโคลน (Silt)
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ผลการประเมนิภาวะคุกคามต่อการด ารงชวีติและทีอ่ยู่อาศัยของกุง้กา้มขน
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การศกึษาปัจจัยทีเ่ป็นภาวะคกุคามตอ่การด ารงชวีติ 
และทีอ่ยูอ่าศยัของกุง้กา้มขน



สรุปปัญหาทีก่ระทบต่อการลดลงของประชากรกุง้กา้มขนโดยตรง

61

แผนภมูแิสดงความสมัพนัธ(์ของการวเิคราะหส์ถานการณ์ ปัญหาการลดลงของประชากรกุง้กา้มขน 
พืน้ทีป่่าตน้น ้าล าโดมใหญ่



บทบาทการมสี่วนร่วมของหน่วยงานต่างๆ ต่อการอนุรักษ์ระบบป่าตน้น ้าและ
นเิวศล าน ้าโดมใหญ่
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4. การใชป้ระโยชน์จากงานวจัิย
เพือ่การอนุรักษ์ และการท่องเทีย่ว

• เผยแพร่ผลการวจัิย 

• ใหค้วามรู/้ความจรงิแกช่มุชน สังคม ทุกระดับ

• สง่เสรมิกจิกรรมการอนุรักษ์ รูปแบบต่างๆ
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กจิกรรมอบรมถา่ยทอดความรู ้ และสรา้งจติส านกึในการอนุรักษ์แกเ่ยาวชน
17-18 มถินุายน 2558

ศนูยศ์กึษาธรรมชาตแิละสตัวป่์าอบุลราชธานี
ส านักบรหิารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่9 (อบุลราชธาน)ี
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ท าการเพาะพันธุก์ุง้กา้มขน
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การรณรงคภ์าคประชาชน/สังคม
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สภาพของหว้ยบอน ล าน ้าสาขาของล าโดมใหญท่ีไ่มม่ปีรากฏการณ์ “เดนิขบวนของกุง้” 
ชาวบา้นสามารถจับกุง้เป็นอาหารได ้
(มนีาคม –พฤษภาคม 2557)
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สภาพของแกง่ล าดวน ชว่งทีม่ปีรากฏการณ์ “เดนิขบวนของกุง้”
(กรกฎาคม – ตลุาคม  2557) 



75

ล าโดมใหญ ่ ชว่งทีไ่มม่เีกาะแกง่หนิ ไมม่ปีรากฏการณ์ “กุง้เดนิขบวน” ใหเ้ห็น

ตวัอยา่งกุง้  และอปุกรณ์ดกักุง้
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• สนับสนุนวชิาการ

• งบประมาณ

• ถา่ยทอดองค์
ความรู ้

• ไดรั้บขอ้มลูที่
ถกูตอ้ง

• Scientific/Dramatic 
Information

• Brochure/Leaflet

• Safty guide 

• วัฒนธรรม/ความเชือ่

• องคค์วามรูใ้หม่

• ส านกึสาธารณะ

• มสีว่นรว่มในการ
จัดการ

• จัดเป็นกจิกรรมประจ า
ชุมชน

• Biology/Life cycle

• HSI, 
HU/Information

• Basic requirements

• Breeding

• Propagation

• Conservation
กุง้กา้มขน

ชมุชนทอ้งถิน่/
เครอืขา่ย 
ประชาชน

หน่วยงานรัฐ/
สถาบนัการศกึ
ษา/ หน่วงงาน
เอกชน  

นักทอ่ง

เทีย่ว

5. สรปุองคป์ระกอบและกลไกการจดับรหิารจดัการ กุง้เดนิขบวนเพือ่การ
อนรุกัษแ์ละการทอ่งเทีย่วอยา่งย ัง่ยนื
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