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บทคัดยอ 

              การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค 1)  เพ่ือศึกษาชนิดนก อุปนิสัยการหากิน สถานภาพของนกและปริมาณความชุกชุม
ของนกท่ีเขามาใชประโยชนในพ้ืนท่ีศึกษา 2) เพ่ือศึกษาลักษณะกิจกรรมของนกท่ีเขามาใชประโยชนในพ้ืนท่ีศึกษา และ  
3) เพ่ือศึกษาขอมูลการใชประโยชนพ้ืนท่ีของชนิดนกมาใชเปนแนวทางการรักษาสภาพแวดลอมในการอนุรักษความหลากชนิด
ของนกและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ การวิจัยครั้งน้ีใชการเก็บรวบรวมดวยการสํารวจภาคสนามเกี่ยวกับชนิดนก 
ลักษณะกิจกรรมท่ีนกเขาไปใชประโยชนในเสนทางทองเท่ียวทางเรือ ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
จํานวน 3 เสนทาง และการสัมภาษณผูเกี่ยวของ โดยทําการสํารวจต้ังแตเดือนสิงหาคม 2556 – เดือนกรกฏาคม 2557  และ
วิเคราะหขอมูลเพ่ือหาปริมาณความชุกชุม ผลการศึกษาจากการสํารวจชนิดนกท้ัง 3 เสนทาง คือ เสนทางท่ี 1 (ศูนยอนุรักษปา
ชายเลนคลองโคน – ปากคลองโคน) เสนทางท่ี 2 เลียบชายฝงทะเล (ปากคลองโคน – ปากคลองชอง) และเสนทางท่ี 3 (ชุมชน
คลองชอง – ปากคลองชอง) พบนกจํานวน 35 วงศ  73 ชนิด โดยเสนทางท่ี 1  (ศูนยอนุรักษปาชายเลนคลองโคน – ปาก
คลองโคน)จะพบจํานวนชนิดนกมากท่ีสุด คือ จํานวน  65 ชนิด ดานอุปนิสัยการหากิน ประกอบดวย กลุมนกกินแมลงและตัว
หนอนของแมลง กลุมนกกินสัตวอ่ืนๆและสัตวนํ้า กลุมนกกินเมล็ดพืช กลุมนกกินนํ้าหวานจากดอกไม และกลุมนกกินลูกปลา 
กุงตัวเล็กตามริมชายคลองและชายเลน ดานสถานภาพของนก มีนกประจําถ่ิน จํานวน 42 ชนิด นกประจําถ่ินและนกอพยพ 
จํานวน  11 ชนิด และนกอพยพ จํานวน  20 ชนิด สวนปริมาณความชุกชุม ในระดับ 5 จํานวน มีจํานวน 16 ชนิด คิดเปนรอย
ละ 21.92 ของชนิดนกท่ีสํารวจพบท้ังหมด ลักษณะกิจกรรมท่ีเขามาใชประโยชนในพ้ืนท่ีศึกษาเพ่ือการหาอาหาร  ผล
การศึกษาครั้งน้ีจงึมีแนวทางในการสงเสริมใหชุมชน รวมกันสอดสองดูแลเพ่ือรวมกันอนุรักษปาชายเลน และการรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศ การใชภูมิปญญาทองถ่ินในการทําประมงแบบพ้ืนบาน เพ่ือทําใหเกิดประโยชนสูงสุดและลดตนทุนการผลิต 
โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภครวมท้ังรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  โดยหลัก
พ้ืนฐานของการประมงพ้ืนบานน้ันจะเนนการอนุรักษ ฟนฟูสิ่งแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพ เพราะนกจะมีคุณคา
ตอสิ่งแวดลอมท้ังในดานการผสมเกสร การแพรกระจายพันธุพืช การกําจัดศัตรูพืช รวมท้ัง นกเปนตัวชี้วัดความสมดุล
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                                                                     บทนํา 
          สมุทรสงคราม เปนจังหวัดเล็กๆ ท่ีอยูไมไกลจากกรุงเทพมหานคร  เปนจังหวัดท่ีมีท้ังเขตท่ีเปนนํ้าเค็ม นํ้ากรอย 
และนํ้าจืด จึงไดชื่อวาเปน “เมืองสามนํ้า” มีแมนํ้าแมกลองท่ีเปรียบเสมือนเปนเสนชีวิตของชาวสมุทรสงคราม และมี
เอกลักษณทางวัฒนธรรม และความหลากหลายของระบบนิเวศ ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ ท้ังการสรางความ
อุดมสมบูรณของระบบนิเวศทําใหเกิดมีพรรณไมยืนตนและ เปนพุมตางๆ มากมาย เชน ลําพู จากแสมดํา แสมขาว เหงือกปลา
หมอ เปนตน มีสัตวนํ้า ท่ีสําคัญไดแก ปลากระบอก ปลากระพง ปลาตะเพียน  ปลาตีน กุงแมนํ้าหรือกุงกามกราม ปูท่ีพบมาก
ไดแกปูแสม  ปูกามดาบ และหอยตางๆ มีนกอพยพ และนก  ประจําถ่ินมากกวา 100 ชนิด เชน นกยางควาย นกยางรอก 
เหย่ียวแดง นกเอ้ียง เปนตน [1] จึงเปนจุดเดนในการทองเท่ียวลองเรือชมธรรมชาติ ปาชายเลนในทองท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม 
จํานวน 3 ปา อยูในทองท่ีอําเภอเมืองสมุทรสงคราม 2 ปา และอําเภออัมพวา 1 ปา 
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คือ 1) ปาคลองย่ีสาร อยูในทองท่ีตําบลย่ีสาร อําเภออัมพวา 2) ปามาบจระเขนอน อยูในทองท่ีตําบลบางจะเกรง็ ตําบลบาง
แกว อําเภอเมืองสมุทรสงคราม และ3) ปาสงวนคลองชอง-คลองโคน อยูในทองท่ีอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม [2] 
พ้ืนท่ีตําบลคลองโคน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติของจังหวัดสมุทรสงคราม คือ แหลง
ทองเท่ียวปาชายเลน ซึ่งประชาชนไดรวมกันปลูกปา ถือวาเปนปาชายเลนท่ีมีความสมบูรณ มีระบบนิเวศท่ีเหมาะสมตอการ
เปนแหลงเรียนเรียนรู และการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ซึ่งทําใหชุมชนไดจัดโปรแกรมการทองเท่ียวท่ีประกอบดวยกิจกรรม
ทองเท่ียวตางๆ เชน ชมระบบนิเวศปาชายเชน ลองเรือชมวิถีชีวิตชาวบาน ถีบกระดานเก็บหอยแครง ชมฟารมหอยแมลงภู 
กิจกรรมปลูกปาชายเลน เปน ดังน้ันดวยความอุดมสมบูรณของพ้ืนท่ีจึงอาจจะสงผลใหมีความหลากหลายทางชีวภาพและ
ความอุดมสมบูรณดวยทรัพยากรทางชวีภาพ จึงเปนแหลงอาหารท่ีสําคัญ โดยเฉพาะสําหรับนกอพยพซึ่งตองใชพลังงานสูงใน
การอพยพยายถ่ิน อีกท้ังพ้ืนท่ีตําบลคลองโคน อยูใกลบริเวณพ้ืนท่ีชุมนํ้าดอนหอยหลอด เปนพ้ืนชุมนํ้าท่ีมีความสําคัญระหวาง
ประเทศ (Ramsar site) ลําดับท่ี 1099 ตามประกาศของภาคีอนุสัญญาวาดวยพ้ืนท่ีชุมนํ้าหรืออนุสัญญาแรมซาร ซึ่งเปนแหลง
อาหารของนกหลากหลายชนิด   ไดแก นกกระสานวล  เหย่ียวแดง  นกนางนวลแกลบเคราขาว เปนตน 
ดวยสาเหตุท่ีกลาวมาขางตน ทําใหผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงประเด็นท่ีตองการศึกษา ความหลากชนิดและการใชประโยชนพ้ืนท่ีของ
นก ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม     หากไดทําการศึกษาในครั้งน้ีแลวจะทําใหไดทราบถึงความหลาก
ชนิดของนก ในเสนทางลองเรือทองเท่ียวของโปรแกรมการทองเท่ียวของคลองโคน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เพ่ือใช
เปนฐานขอมูลทรัพยากรชนิดนกในการทองเท่ียวเชิงนิเวศในเสนทางลองเรือชมธรรมชาติใหกับชุมชนและนักทองเท่ียวไดมี
ความรูความเขาใจดานความหลากชนิดของนกท่ีมาใชประโยชนในพ้ืนท่ีท้ังนกประจําถ่ินและนกอพยพรวมท้ังรวมกันรักษา
สภาพแวดลอมของระบบนิเวศในทองถ่ินท่ีเอ้ือตอการใชประโยชนพ้ืนท่ีของนก ซึ่งจากการศึกษาครั้งน้ีจะสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) คือ การรักษาฐานทรัพยากรและความ
สมดุลของระบบนิเวศเพ่ือรักษาสมดุลระหวางการอนุรักษ และการใชประโยชนพัฒนาระบบการจัดการรวมเพ่ืออนุรักษและ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และวิสัยทัศนของจังหวัดสมุทรสงครามท่ีวา “เปนเมืองแหงอาหารทะเลและผลไมปลอดภัยจาก
สารพิษ ศูนยกลางการพักผอน การทองเท่ียวเชิงอนุรักษทางลําคลองระดับชาติ ดินแดนแหงประชาชนรักถ่ินกําเนิด อนุรักษ
สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมอันดีงาม” 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
          1. เพ่ือศึกษาชนิดนก อุปนิสัยการหากิน สถานภาพของนกและปริมาณความชุกชุมของนกท่ีเขามาใชประโยชนในพ้ืนท่ี
ศึกษา 
          2. เพ่ือศึกษาลักษณะกิจกรรมของนกท่ีเขามาใชประโยชนในพ้ืนท่ีศึกษา 
          3. เพ่ือศึกษาขอมูลการใชประโยชนพ้ืนท่ีของชนิดนกมาใชเปนแนวทางการรักษาสภาพแวดลอมในการอนุรักษความ
หลากชนิดของนกและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
 

วิธีการวิจัย 
           1. การสํารวจชนิดนก 
          1.1 การสํารวจชนิดนกโดยใชกลองสองทางไกลแบบ 2 ตา (Binocular) และกลองถายรูป และจําแนกนกท่ีพบ
ตามหนังสือ A guide to the Birds of Thailand [3] และ [4] โดยใชเวลาในการสํารวจในชวงเชา ต้ังแตเวลา 07.00 - 10.00 
น. และชวงบายเวลา 15.00 – 18.00 น.  ซึ่งทําการสํารวจเดือนละ 1 วัน        
              1.2 การบันทึกชนิดนกในพ้ืนท่ีท่ีสํารวจในเสนทางทองเท่ียวทางเรือชมธรรมชาติ ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม      
 2. การรวบรวมผลการศึกษาภาคสนามเกี่ยวกับชนิดนก อุปนิสัยการหากินอาหาร สถานภาพของนก การวิเคราะหคา
ความชุกชุมของชนิดนก [5] และลักษณะกิจกรรมการใชประโยชนพ้ืนท่ีของนกในพ้ืนท่ีศึกษา 
           3. การสัมภาษณแบบเจาะจงกับผูรูท่ีรูจรงิ ไดแก  ปราชญชาวบาน ผูนําชุมชน กรรมการชุมชน เจาของสวนปา
โกงกาง ผูประกอบการเรือ ผูประกอบการโฮมสเตย ผูประกอบการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายคลอง เปนตน เกี่ยวกับชนิดนกท่ีเขา
ไปใชประโยชนพ้ืนท่ีชายคลอง และแนวทางการอนุรักษความหลากชนิดของนกในเสนทางทองเท่ียวทางเรือ 
   4. สรุปผลและรายงานผล 



ผลการวิจัย 
    จากการวิจัยครั้งน้ี พบวา 
         1. ในเสนทางทองเท่ียวทางเรือ ตําบลคลองโคน   อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มีความหลากชนิดของนก จํานวน 
35 วงศ  73 ชนิด โดยเสนทางท่ี 1  (ศูนยอนุรักษปาชายเลนคลองโคน – ปากคลองโคน)จะพบจํานวนชนิดนกมากท่ีสุด คือ 
จํานวน  65 ชนิด รองลงมาคือเสนทางท่ี 3 (ชุมชนคลองชอง – ปากคลองชอง)  พบชนิดนก จํานวน 49 ชนิด    และเสนทางท่ี 
2 เลียบชายฝงทะเล อาวไทยตอนใน (ปากคลองโคน – ปากคลองชอง) พบชนิดนก จํานวน 36 ชนิด ซึ่งชนิดนกท่ีพบใน
เสนทางทองเท่ียวทางเรือ ในพ้ืนท่ีตําบลคลองโคน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ในทุกเดือนท่ีทําการสํารวจ จํานวน 14 
ชนิด ไดแก นกกินเปยว  นกพิราบปา  นกเขาใหญ นกยางเปย นกยางกรอกพันธุชวา นกอีแพรดแถบอกดํา นกกางเขนบานนก
นางแอนบาน นกกานํ้าเล็ก นกยางโทนใหญ เปนตน 
        2. ดานอุปนิสัยการหากิน  พบกลุมนกกินแมลงและตัวหนอนของแมลง ไดแก นกกระจิบธรรมดา นกนางแอนบาน นก
แอนพง เปนตน กลุมนกนกกินสัตวอ่ืนๆ และสัตวนํ้า ไดแก นกกระเต็นหัวดํา นกกินเปยว เปนตน กลุมนกกินเมล็ดพืช ไดแก 
นกกระต๊ิดข้ีหมู นกกระต๊ิดตะโพกขาว เปนตน กลุมนกกินนํ้าหวานจากดอกไม ไดแก นกกินปลีอกเหลือง นกกินปลีคอสีนํ้าตาล 
เปนตน และกลุมนกกินลูกปลา กุงตัวเล็กตามริมชายคลอง ไดแก นกยางเปย นกยางกรอกพันธุชวา นกกวัก นกเดาดิน เปนตน 
กลุมนกกินลูกปลา กุงตัวเล็กตามริมชายเลน ไดแก นกชายเลนนํ้าจืด นกชายเลนบึง นกอีกอยเล็ก นกปากแอนหางดํา นก
ตีนเทียน นกหัวโตทรายเล็ก เปนตน 
        3. สวนสถานภาพของนก มีนกประจําถ่ิน จํานวน 42 ชนิด นกประจําถ่ินและนกอพยพ จํานวน  11 ชนิด และนกอพยพ 
จํานวน  20 ชนิด ดังตารางท่ี 1 
         
ตารางที่ 1 ชนิดนกและสถานภาพของนกในเสนทางทองเท่ียวทางเรือในพ้ืนท่ีตําบลคลองโคน อําเภอเมือง  จังหวัด 
              สมุทรสงคราม ระหวางเดือนสิงหาคม 2556-กรกฏาคม 2557 

เสนทางทองเทียวทางเรือ จํานวนชนิดนก สถานภาพของนก 
นกประจําถ่ิน นกประจําถ่ิน

และนกอพยพ 
นกอพยพ 

เสนทางท่ี 1 65 37 10 18 
เสนทางท่ี 2 36 16 6 14 
เสนทางท่ี 3 49 30 5 14 

ท้ัง 3 เสนทาง 73 42 11 20 
 
หมายเหตุ เสนทางท่ี 1 ศูนยอนุรักษปาชายเลนคลองโคน – ปากคลองโคน 
             เสนทางท่ี 2 เลียบชายฝงทะเล อาวไทยตอนใน (ปากคลองโคน – ปากคลองชอง) 
  เสนทางท่ี 3 ชุมชนคลองชอง – ปากคลองชอง 
 
        4. ในดานระดับความชุกชุม พบวาระดับความชุกชุม ระดับ 5 นกท่ีพบบอยมาก (Abundance : A)    มีจํานวน 16 
ชนิด คิดเปนรอยละ 21.92คือ นกกินเปยว นกพิราบปา นกเขาใหญ นกเขาไฟ เหย่ียวแดง นกยางกรอกพันธุชวา นกยางเปย 
นกกานํ้าเล็ก นกยางโทนใหญ เปนตน โดยในเดือนมีนาคม จะพบชนิดนกมาใชประโยชนในพ้ืนท่ีเสนทางน้ีมากท่ีสุด จํานวน 48 
ชนิด รองลงมาคือเดือนเมษายน พบชนิดนก จํานวน 40 ชนิด เน่ืองจากเปนชวงฤดูกาลท่ีมีนกอพยพ เขามาใชประโยชนใน
พ้ืนท่ีเพ่ือหาอาหาร ดังแสดงในตารางท่ี 2 
 
 
 
 
 
 



     ตารางที่ 2 ความหลากชนิดของนกท่ีพบในเสนทางทองเท่ียวทางเรือ ในพ้ืนท่ีตําบลคลองโคน อําเภอเมือง จงัหวัด 

                    สมุทรสงคราม โดยแบงตามระดับความชุกชุม ระหวางเดือนสิงหาคม 2556-กรกฏาคม 2557  

ระดับความชุกชุม จํานวนชนิดนก รอยละของจํานวนชนิดนก 
5 16 21.92 
4 8 10.95 
3 16 21.92 
2 21 28.77 
1 12 16.44 

รวม 73 100.00 

 

      5. ลักษณะการใชประโยชนพ้ืนท่ี ในการศึกษาครัง้น้ี พบวา  
          5.1 การใชประโยชนพ้ืนท่ีของนกประจําถ่ิน เพ่ือหาอาหาร ประกอบดวย  
                    กลุมนกกินแมลงและตัวหนอนของแมลงตางๆ ไดแก นกหัวขวานเขียวปาไผ นกจาบคาหัวเขียว  นกกระจิบ
ธรรมดา นกอีแพรดแถบอกดํา นกกระจิบธรรมดา นกโกงกางหัวโต นกกระจอยปาโกงกาง เปนตน กลุมนกกินสัตวอ่ืนๆ และ
รวมถึงสัตวนํ้า ไดแก  นกกินเปยว เปนตน กลุมนกกินท้ังพืชและสัตว ไดแก เหย่ียวแดง อีกา นกกวัก  เปนตน กลุมนกกินเมล็ด
พืช ไดแก  นกกระต๊ิดข้ีหมู นกกระต๊ิดตะโพกขาว เปนตน กลุมนกกินนํ้าหวานจากดอกไม ไดแก นกกินปลีอกเหลือง นกกินปลี
คอสีนํ้าตาล เปนตน กลุมนกกินลูกปลา กุงตัวเล็กตามริมชายคลอง ไดแก นกยางกรอกพันธุชวา นกกานํ้าเล็ก เปนตน กลุมนก
กินสัตวนํ้า ไดแก นกปากหาง เปนตน          
          5.2 การใชประโยชนพ้ืนท่ีของนกประจําถ่ินและนกอพยพ เพ่ือการหาอาหาร ประกอบดวย 
                   กลุมนกกินแมลงและตัวหนอนของแมลงตางๆ ไดแก นกนางแอนบาน นกจับแมลงสีนํ้าตาล นกจาบคาหัวเขียว 
เปนตน กลุมนกกินสัตวท่ีอยูบนบกและสัตวครึ่งบกครึ่งนํ้า ไดแก เหย่ียวนกเขาชิครา เปนตน  กลุมนกกินลูกปลา กุงตัวเล็กตาม
ริมชายคลองและชายเลน ไดแก นกยางโทนนอย นกยางโทนใหญ เปนตน 
         5.3 การใชประโยชนพ้ืนท่ีของนกอพยพ   เพ่ือการหาอาหาร ประกอบดวย 
                    กลุมนกกินสัตวอ่ืนๆ และรวมถึงสัตวนํ้า ไดแก นกกะเต็นหัวดํา นกกะเต็นนอยธรรมดา เปนตน กลุมนกกินลูก
ปลา กุงตัวเล็ก ปู หอย หนอนตามริมชายคลองและชายเลน ไดแก นกอีกอยเล็ก นกอีกอยใหญ นกปากแอนหางดํา นกหัวโต
ทรายเล็ก  นกหัวโตหลังจุดสีทอง เปนตน กลุมนกกินปลา ไดแก นกนางนวลแกลบเคราขาว นกนางนวลธรรมดา เหย่ียว
ออสเปร เปนตน 
       6. แนวทางการรักษาสภาพแวดลอมชายคลองในเสนทางการทองเท่ียวทางเรือ เพ่ือการอนุรักษความหลากชนิดของนก
ชายคลองและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ จากการสมัภาษณ สมาชิกในศูนยอนุรักษปาชายเลน คลองโคน กลุมอาจารย
และนักเรียน กลุมนักทองเท่ียว เกี่ยวกับแนวทางการรักษาสภาพแวดลอมชายคลองในเสนทางการทองเท่ียวทางเรือ เพ่ือการ
อนุรักษความหลากชนิดของนกชายคลองและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ดังน้ี 
           6.1 ความหลากชนิดของนกในแหลงทองเท่ียวสําคัญของเสนทางทองเท่ียวทางเรือ 
               เสนทางทองเท่ียวทางเรือ   ในเสนทางท่ี 1 (ศูนยอนุรักษปาชายเลนคลองโคน – ปากคลองโคน)มีกิจกรรมการ
ทองเท่ียวท่ีสําคัญ ไดแก การชมความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณสองฝงคลอง ชมวิถีชีวิตการประมงพ้ืนบาน ในการ
เพาะเลี้ยงหอยแครง กิจกรรมการปลูกปาชายเลน สวนเสนทางท่ี 2 เลียบชายฝงทะเล (ปากคลองโคน- ปากคลองชอง) มี
กิจกรรมการทองเท่ียว ไดแก ชมวิถีชีวิตการประมงพ้ืนบาน ในการเพาะเลี้ยงหอยแครง การดักจับเคยท่ีนํามาทํากะปดําคลอง
โคน และในเสนทางท่ี 3 (ชุมชนคลองชอง – ปากคลองชอง) มีกิจกรรมการทองเท่ียว ไดแก ชมวิถีชีวิตการประมงพ้ืนบาน ใน
การเพาะเลี้ยงหอยแครง การดักจับเคยท่ีนํามาทํากะปดําคลองโคน 
          6.2 ชนิดนกท่ีเขามาใชประโยชนในพ้ืนท่ีชายคลอง 

      ชนิดนกท่ีเขามาใชประโยชนในบริเวณชายคลอง  ในเสนทางทองเท่ียวทางเรือ ท้ังในบริเวณปาชายคลอง และปา

ชายเลน ซึ่งในพ้ืนท่ีเสนทางทองเท่ียวทางเรือจะมีนกท่ีมีคุณคาตอระบบนิเวศปาชายเลน คือ ท้ังชวยผสมเกสรดอกไม  ชวย



กําจัดศัตรูพืช กินแมลงและตัวหนอนของแมลง และกินหอยเชอรี่  โดยเปนกลุมนกกินแมลง ไดแก นกอีแพรดแถบอกดํา นก

หัวขวานสามน้ิวหลังทอง นกจาบคาหัวเขียว เปนตน กลุมนกกินหอยเชอรี่    ไดแก  นกยาง นกปากหาง เปนตน กลุมนกชวย

ผสมเกสรดอกไม ไดแก นกกินปลีอกเหลือง และ  นกกินปลีคอสีนํ้าตาล เปนตน 

          6.3 สาเหตุท่ีทําใหจํานวนชนิดนกท่ีเขามาใชประโยชนในพ้ืนท่ีเสนทางทองเท่ียวทางเรือลดลงกวาในอดีต เน่ืองจากมี

บานเรือนท่ีอยูอาศัยเพ่ิมมากข้ึน การท้ิงขยะลงในลําคลอง โดยเฉพาะขยะท่ียอยสลายยาก ไดแก โฟม พลาสติก เปนตน และ

การปลอยนํ้าท้ิง เพ่ิมข้ึน จึงทําใหคุณภาพนํ้าเปลี่ยนไปสงผลกระทบตอปริมาณสัตวนํ้าลดลง เปนตน ซึ่งสาเหตุบางสวนอาจจะ

เกิดการสะสมมาจากพ้ืนท่ีอ่ืนสะสมสารปนเปอนลงมาในแหลงนํ้าสายเดียวกัน  

 6.4 การมีสวนรวมในการรักษาสภาพแวดลอมในเสนทางทองเท่ียวทางเรือ 

      การรวมมือกันภายในชุมชนเพ่ือรักษาสภาพแวดลอม ในเสนทางทองเท่ียวทางเรือ โดยสมาชิกกลุมเรือของศูนย

อนุรักษปาชายเลนคลองโคน  มีสวนรวมในการแนะนํานักทองเท่ียวไมใหท้ิงขยะลงในลําคลอง สวนกิจกรรมของศูนยอนุรักษ

ปาชายเลนคลองโคน  ท่ีจัดโปรแกรมใหกับกลุมนักทองเท่ียว ไดแก กิจกรรมการสงเสริมความรูเกี่ยวกับความหลากชนิดของ

พืชและสัตวในระบบนิเวศปาชายเลน กิจกรรมการปลูกปาชายเลน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปาชายเลนบริเวณชาย่ัทะเล เพ่ือเอ้ือ

ประโยชนตอการปองกันการกัดเซาะชายฝง การสรางแหลงอาหารใหกับสัตวนํ้า รวมทงเปนแหลงอนุบาลของสัตวนํ้า รวมท้ัง

ชาวบานจะใชภูมิปญญาพ้ืนบานในการเพาะเลี้ยงหอยแครง การเครื่องมือจับสัตวนํ้าแบบวิถีชีวิตแบบประมงพ้ืนบาน  

 
สรุปและอภิปรายผล 

           ดังน้ัน แนวทางรักษาสภาพแวดลอมบริเวณชายคลอง เพ่ืออนุรักษความหลากชนิดของนกท่ีเขามาใชประโยชนใน

พ้ืนท่ี และสงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในเสนทางทองเท่ียวทางเรือ มีดังน้ี 1) การรวมมือกันดูแลรักษา

สภาพแวดลอมชายคลองของผูนําชุมชน ประชากรในชุมชน รวมถึงนักทองเท่ียวท่ีเขามาเท่ียวในเสนทางทองเท่ียวทางเรือ 2)

ศูนยอนุรักษปาชายเลนคลองโคน ควรจัดกิจกรรมสงเสรมิความรูเกี่ยวกับความหลากชนิดของนกในระบบนิเวศปาชายเลน 

ใหกับกลุมนักทอง เท่ียวเพ่ือใหเล็งเห็นถึงความสําคัญของชนิดนก ซึ่งนก ถือเปนตัวชี้วัดความสมบูรณของระบบนิเวศ 3)

การจัดกิจกรรมสงเสริมความรูเกี่ยวกับความหลากชนิดของนกในระบบนิเวศปาชายเลน ใหกับกลุมนักเรียนและเครือขาย

เล็งเห็นถึงความสําคัญของชนิดนก ซึ่งนก ถือเปนตัวชี้วัดความสมบูรณของระบบนิเวศ 4) การจัดกิจกรรมดูนกเขาใน

โปรแกรมการทองเท่ียงเชิงอนุรักษรวมกับกิจกรรมการปลูกปาชายเลนและชมวิถีชีวิตทองถ่ินเพ่ือการทองเท่ียวเชิงอนุรักษใน

เสนทางทองเท่ียวทางเรือบริเวณชายคลอง 5) การอบรมกลุมนักเรียนเพ่ือสรางกลุมมัคคุเทศนอยแนะนําความหลากชนิดของ

พันธุไมชายเลนและชนิดนกในระบบนิเวศปาชายเลน เพ่ือสงเสริมใหชุมชนและนักทองเท่ียวเกิดความตระหนักในการรักษา

ฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน 6) สงเสริมใหชมุชนรวมกันรักษาฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินเพ่ือให

ประโยชนตอการเปนแหลงเรียนรูและการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ซึ่งสอดคลองกับ [6] ไดกลาวเกี่ยวกับกิจกรรมการทองเท่ียวเชิง

อนุรักษ คือ   กิจกรรมท่ีเหมาะสมสําหรับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษควรเปนกิจกรรม ท่ีมีลักษณะดังตอไปน้ี 1) มีโอกาสได

ใกลชิดและไดประสบการณตรงจากธรรมชาติและวิถีชีวิตทองถ่ิน 2) มีโอกาสไดเขาใจ เรียนรู และเกิดความตระหนักในคุณคา

ของทรัพยากรทองเท่ียว 3) มีโอกาสท่ีจะสรางงานและรายไดแกคนทองถ่ิน และ 4) กิจกรรมท่ีสงผลดานการอนุรักษ ไม

กอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและวิถีชีวิตทองถ่ิน   

 

                                                            ขอเสนอแนะ 

         ขอเสนอแนะในครั้งตอไป  ควรศึกษาการเปรียบเทียบความหลากชนิดของนกและความคลายคลึงของนกท่ีเขามาใช

ประโยชนในระบนิเวศ 3 สาม คือ ระบบนิเวศนํ้าจืด ระบบนิเวศนํ้ากรอย และระบบนิเวศนํ้าเค็ม ในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม 

และควรจัดทําคูมือดูนกสําหรับนักทองเท่ียว ในเสนทางทองเท่ียวทางเรือ จังหวัดสมุทรสงคราม 



                                                       กิตติกรรมประกาศ 
            การวิจัยครั้งน้ี ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา งบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ 
2557  ซึ่งการดําเนินงานวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลลุวงไดดวยความชวยเหลือของผูบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะ
อาจารยประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ผูทรงคณุวุฒิท่ีใหคําแนะนําและขอเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการวิจัย 
และผูท่ีใหความอนุเคราะหภาพประกอบทุกทาน เจาหนาท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา ท่ีใหความชวยเหลือในการติดตอ
ประสานงาน และแจงขาวสารเกี่ยวกับข้ันตอนการดําเนินงานใหผูวิจัยรับทราบ คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
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