
บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
การวิจัยเรื่อง ความหลากชนิดและการใชประโยชนพื้นท่ีของนก ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง จังหวัด

สมุทรสงคราม  มีวัตถุประสงค คือ 1. เพื่อศึกษาชนิดนก อุปนิสัยการหากิน สถานภาพของนกและปริมาณ
ความชุกชุมของนกท่ีเขามาใชประโยชนในพื้นท่ีศึกษา 2. เพื่อศึกษาลักษณะกิจกรรมของนกท่ีเขามาใช
ประโยชนในพื้นท่ีศึกษา และ 3. เพื่อศึกษาขอมูลการใชประโยชนพื้นท่ีของชนิดนกมาใชเปนแนวทางการรักษา
สภาพแวดลอมในการอนุรักษความหลากชนิดของนก และสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  ดังนั้นผูวิจัย 
จึงไดศึกษาแนวทางและเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ 

2.1 ขอมูลท่ัวไปของจังหวัดสมุทรสงคราม 

      จังหวัดสมุทรสงครามต้ังอยูในภาคกลางตอนลางลงมาทางใตตามแนวชายฝงทะเลดานตะวันตกของ

อาวไทยพื้นท่ีเปนท่ีราบลุมน้ําและท่ีราบชายฝงทะเลบริเวณปากน้ําแมกลองมีพื้นท่ีประมาณ 417 ตาราง

กิโลเมตร หรือประมาณ 461,000 ไร แบงออกเปน 3 อําเภอคือ อําเภอเมือง อําเภออัมพวา อําเภอบางคนที        

ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไป เปนท่ีราบลุมมีแมน้ําแมกลองไหลผานตอนกลางของพื้นท่ีตามแนวเหนือ-ใต ผาน

อําเภอบางคนทีอําเภออัมพวา แลวไหลลงสูอาวไทยท่ีปากแมน้ําในเขตอําเภอเมืองบริเวณพื้นท่ีชายทะเลมี

ความยาวประมาณ 22 กิโลเมตรพื้นท่ีเกือบท้ังหมดของจังหวัดเปนท่ีราบชายฝงมีความลาดเอียงไปทางชายฝง

ทะเลไมมีภูเขาและเกาะมีคลองธรรมชาติและคลองขุดเช่ือมตอกันเปนเครือขายท่ัวพื้นท่ีมากกวา 300 สาย

คลองเหลานี้ชวยระบายน้ําระหวางพื้นท่ีสวนบนกับฝงทะเลในแตละวันจะมีน้ําข้ึนน้ําลงท่ีอาวไทยเกิดน้ําทะเล

หนุนเขามาตามแมน้ําแมกลองและตามคูคลองตางๆทําใหพื้นท่ีของจังหวัดมีความแตกตางกันแบงออกไดเปน

สามเขตคือ    

                   เขตน้ําเค็ม คือ พื้นท่ีต้ังแตริมทะเลเขามาในแผนดินประมาณ  3 กิโลเมตร   สภาพเปนน้ําเค็ม 

ไดแก พื้นท่ีอําเภอเมือง และอําเภออัมพวา 

                  เขตน้ํากรอย คือ พื้นท่ีถัดจากเขตน้ําเค็มเขามาประมาณ3กิโลเมตร ไดแก   เขตอัมพวาและ

อําเภอเมือง 

                  เขตน้ําจืด คือ พื้นท่ีถัดจากเขตน้ํากรอยสภาพเปนน้ําจืดสามารถนํามาใชประโยชนในการ

อุปโภคบริโภคไดแกพื้นท่ีในเขตอําเภออัมพวาตอนเหนือและอําเภอบางคนทีท้ังหมด 

 การประกอบอาชีพ   ประชากรสวนใหญรอยละ 80 มีอาชีพเกษตรกรรมและกสิกรรม ไดแก การทํา

สวนมะพราว สวนผลไม เชน ล้ินจ่ี สมโอ พืชผักตางๆ ประมง การเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง พื้นท่ีเพาะปลูกของ

จังหวัดประมาณ 142,000 ไร ในเขตอําเภอบางคนที จะมีพื้นท่ีเพาะปลูกมากท่ีสุด รองลงมาคืออําเภออัมพวา

และอําเภอเมือง พืชท่ีสําคัญไดแก มะพราว, สมโอ, ล้ินจ่ีและขาว 

           สวนพื้นท่ีติดชายฝงทะเล คืออําเภออัมพวา และอําเภอเมือง ซึ่งในอดีตมีพื้นท่ีปาชายเลนหนาแนน 

และอุดมสมบูรณมากท่ีสุดแหงหนึ่ง ปาชายเลนในทองท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 3 ปา อยูในทองท่ีอําเภอ

เมืองสมุทรสงคราม 2 ปา และอําเภออัมพวา 1 ปา คือ 1) ปาคลองยี่สาร อยูในทองท่ีตําบลยี่สาร    อําเภอ

อัมพวา มีเนื้อท่ีประมาณ 30.00 ตารางกิโลเมตร (22,500 ไร) จังหวัดไดรวมกับกรมปาไมดําเนินการเพื่อจะ
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ประกาศเปนปาสงวน ตามมาตรา 1 แหงพระราชบัญญัติคุมครองและสงวนปา พ.ศ.2481 เมื่อปพ.ศ. 2479 แต

ราษฎรจํานวนมากรองเรียนวาท่ีดินดังกลาวบรรพบุรุษของพวกเขาไดเขาไปมีภูมิลําเนาประกอบอาชีพสวนจาก

และไรโกงกางมาไมนอยกวา 50 ป ในท่ีสุดกระทรวงเกษตรจึงไดแจงจังหวัดเมื่อป พ.ศ. 2500 ใหระงับการ

ดําเนินการสงวนปาแปลงนี้ แลวจัดเปนท่ีดินเพื่อดําเนินการจัดสรรท่ีดินใหแกราษฎรตอไป 2) ปามาบจระเข

นอน อยูในทองท่ีตําบลบางจะเกร็ง ตําบลบางแกว อําเภอเมืองสมุทรสงคราม มีเนื้อท่ีประมาณ 38.25 ตาราง

กิโลเมตร (23,900 ไร) ในป พ.ศ. 2500 ใหระงับการดําเนินการสงวนปาแปลงนี้ แลวจัดเปนท่ีดินเพื่อ

ดําเนินการจัดสรรท่ีดินใหแกราษฎรตอไป 3) ปาสงวนคลองชอง-คลองโคน อยูในทองท่ีอําเภอเมือง จังหวัด

สมุทรสงคราม มีเนื้อท่ีประมาณ 60 ตารางกิโลเมตร (37,500 ไร) ปาแหงนี้มีราษฎรเขาไปทํามาหากินมาชา

นานแลว จึงสมควรเพิกถอนเพื่อประโยชนของประชาชน สรุปแลวปาชายเลนท้ัง 3 แปลง ราษฎรยังคงทํามา

หากินโดยการทําสวนจากและปลูกปาโกงกางเปนอาชีพหลักกันอยู ทําใหพื้นท่ีโดยท่ัวไปยังคงสภาพปาอยูตอไป 

และบางสวนมีการขยายพื้นท่ีการเล้ียงกุงกุลาดํา อันเปนผลทําใหพื้นท่ีด้ังเดิมซึ่งสวนใหญยังมีตนแสม โกงกาง 

ตะบูน จาก และไมอื่นๆ รวมท้ังเกิดมลภาวะข้ึนอยางรุนแรงในน้ําทะเลและดินในพื้นท่ีเล้ียงกุง จนทําใหไม

สามารถทําการเล้ียงกุงกุลาดําจนถึงบัดนิ้ ทําใหราษฎรหันกลับไปปลูกปาโกงกางซึ่งยังเปนไมเศรษฐกิจและ

ตลาดตองการอยู  ดังนั้นจังหวัดเห็นวามีความจําเปนท่ีจะตองอนุรักษปาชายเลนท่ียังเหลืออยูไวใหไดและ

เนื่องจากมีพื้นท่ีชายทะเลบางสวนท่ีมีดินท่ีงอกเพิ่มข้ึนอกไปในทะเล อันเนื่องจากน้ําทะเลไดพัดพาเอาดิน

ตะกอนข้ึนมาทับถมทุกป ซึ่งจังหวัดจะไดดําเนินการสงวนหวงหามท่ีงอกนี้ และทําการปลูกปาชายเลนข้ึนใน

ท่ีดินดังกลาวตอไป 

การกระจายของพันธุไมปาชายเลน จังหวัดสมุทรสงคราม พบการกระจายตัวไมหนาแนนท้ังในบริเวณ

ชายฝงทะเล ปากแมน้ําแมกลอง ตามสองฝงคลอง ปาชายเลนบริเวณพื้นท่ีชายฝงจังหวัดสมุทรสงครามมี

ลักษณะพื้นท่ีเปนดินเลนงอกใหม ตามแนวชายฝงทะเลท้ังดานตะวันตกและตะวันออกของปากแมน้ําแมกลอง 

ท้ังนี้จังหวัดสมุทรสงครามมีโครงการขยายการปลูกพันธุไมชายเลนในพื้นท่ีเลนงอกใหม ซึ่งเปนท่ีดินสาธารณะ

เพื่อฟนฟูสภาพปาชายเลนใหได นอกจากนี้ยังมีพื้นท่ีชายเลนอยูในบริเวณปากแมน้ําแมกลอง ทางดานฝงซาย

ในทองท่ีตําบลบางจะเกร็ง และตําบลบางแกว และทางดานฝงขวาในพื้นท่ีตําบลแหลมใหญ ตําบลคลองโคน 

และตําบลยี่สาร โดยปาชายเลนในตําบลยี่สารเปนปาปลูกเอกชน ท่ีถือวาเปนชายเลนท่ีมีการปลูเปนผืนใหญ

ท่ีสุดของจังหวัดสมุทรสงคราม สําหรับพันธุไมเดนท่ีพบไดในปาชายเลน ทองท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม ไดแก 

โกงกางใหญ โกงกางใบเล็ก โปรงแดง แสม ลําพู เหงือกปลาหมอ ปรงทะเล จาก เปนตน 

สภาพปาชายเลน อาจแบงแยกใหเห็นเปนภาพปาอยางชัดเจนข้ึน อาจแบงเปน 2 ประเภท คือ ปา

อนุรักษและปาปลูก คือ 

          1.สภาพปาอนุรักษ จากขอมูลของสํานักงานปาไมจังหวัดสมุทรสงคราม (2539) บริเวณท่ีทางราชการ

ไดสงวนไวสําหรับเปนพื้นท่ีปลูกปาชายเลน เปนท่ีดินสาธารณะท่ีงอกออกชายฝงทะเล มีแนวบริเวณปลูกปา

ชายเลน เริ่มจากปากแมน้ําแมกลองดานตะวัตกถึงเขตจังหวัดสมุทรสงครามตอกับจังหวัดเพชรบุรี มีความยาว

ของบริเวณปลูกปาชายเลนประมาณ 8 กิโลเมตร การปลูกปาชายเลน เริ่มบริเวณแผนดินติดชายฝงทะเลกอน
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แลวจึงคอยๆปลูกลํ้าเขามาในพื้นท่ีเลนงอกใหมและขยายเพิ่มออกไปในทะเล ตามโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ท่ีตําบลคลองโคน จํานวน 400 ไร และขยายพื้นท่ีไปเรื่อยๆจนเต็มพื้นท่ีโครงการ 

         2. สภาพปาปลูก พื้นท่ีปลูกปาของจังหวัดสมุทรสงคราม สวนใหญดําเนินการในตําบลยี่สาร อําเภอ

อัมพวา โดยสวนมากปลูกโกงกางใบเล็ก โดยความชวยเหลือของกรมปาไม ใหเกษตรกรเริ่มโครงการปลูกปา

เศรษฐกิจ ทําใหราษฎรมีรายไดเพิ่มข้ึน สําหรับพื้นท่ีท่ียังไมเหมาะกับการปลูกโกงกางใบเล็ก ตองปลูกพันธุไม

ชายเลนอื่นทดแทน เชน แสม ตะบูน และยังสามารถขอเขารวมโครงการปลูกปาเศรษฐกิจ เพื่อชวยเหลือ

รายไดของเกษตรกรในชวงระยะเริ่มแรกปลูกไดเชนกัน 

2.2 ขอมูลตําบลคลองโคน 
          พื้นท่ีตําบลคลองโคน เปนพื้นท่ีสวนใหญเปนท่ีราบชายฝงติดทะเลฝงอาวไทย มีพื้นท่ีปาชายเลนจะเปน
พื้นท่ีน้ําเค็ม และพื้นท่ีบางสวนจะเปนพื้นท่ีน้ํากรอย และลําคลองจํานวนมาก พื้นดินมีสภาพเปนดินโคลน 
ชาวบานจึงเรียกพื้นท่ีนี้วา “คลองโคน” ตําบลคลองโคนมีอาณาเขตติดตอ  คือ 
           ทิศเหนือ    ติดตอ ตําบลบางขันแตก อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
           ทิศใต        ติดตอ ตําบลบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
           ทิศตะวันออก ติดตอ ตําบลแหลมใหญ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
           ทิศตะวันตก ติดตอ ตําบลยี่วาร อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
                               (http://www.Klongkone.go.th) 
         ตําบลคลองโคน ต้ังอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสุทรสงคราม ประกอบดวย 7 หมูบาน คือ หมูท่ี 1 
บานคลองคต หมูท่ี 2 และหมูท่ี 3 บานคลองโคน หมูท่ี 4 บานแพรกทะเล หมูท่ี 5 บานคลองชอง หมูท่ี 6 
บานประชาชมช่ืน และหมูท่ี 7 บานคลองชองนอย ซึ่งอยุติดทะเลและพื้นท่ีปาชายเลนกระจายอยูท่ัวไป ยกเวน
หมูท่ี 6 เทานั้น ไมไดอยูติดทะเล ประชากรในพื้นท่ีสวนใหญประกอบอาชีพการทําประมงชายฝงควบคูกับการ
ทํากะป รวมท้ังการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา เชน เล้ียงกุง หอยแครง หอยแมลงภูพื้นท่ีตําบลคลองโคน มีแหลง
ทองเท่ียวทางธรรมชาติของจังหวัดสมุทรสงคราม คือ แหลงทองเท่ียวปาชายเลน ซึ่งประชาชนไดรวมกันปลูก
มากกวา 2,500 ไร เปนปาชายเลนท่ีมีความสมบูรณ และยังเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษท่ีดีและเปนปาท่ีมี
ความสมบูรณเปนอยางมาก ซึ่งในหนวยงานและชุมชนไดจัดโปรแกรมการทองเท่ียวท่ีประกอบดวยกิจกรรม
ทองเท่ียวตางๆ เชน ชมระบบนิเวศปาชายเลน ลองเรือชมวิถีชีวิตชาวบาน ถีบกระดานเก็บหอยแครง ชมฟารม
หอยแมลงภู กิจกรรมปลูกปาชายเลน เปนตน (http://www. KlongKlone.go.th)      ซึ่งตําบลคลองโคนมี
คําขวัญวา “ถ่ินหอยแครง แหลงกะป เขตดําริปลูกปา ลํ้าคาทรัพยากร” ดังนั้นดวยความอุดมสมบูรณของพื้นท่ี
จึงอาจจะสงผลใหมีความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณดวยดวยทรัพยากรทางชีวภาพ จึงเปน
แหลงอาหารและโปรตีนท่ีสําคัญ โดยเฉพาะสําหรับนกอพยพซึ่งตองใชพลังงานสูงในการอพยพยายถ่ิน อีกท้ัง
พื้นท่ีตําบลคลองโคน อยูใกลบริเวณพื้นท่ีชุมน้ําดอนหอยหลอด เปนพื้นชุมน้ําท่ีมีความสําคัญระหวางประเทศ 
(Ramsar site) ลําดับท่ี 1099 ตามประกาศของภาคีอนุสัญญาวาดวยพื้นท่ีชุมน้ําหรืออนุสัญญาแรมซาร ซึ่งเปน
แหลงอาหารของนกหลากหลายชนิด   ไดแก นกกระสานวล  เหยี่ยวแดง นกแอนกินรัง นกนางนวลแกลบเครา
ขาว นกยางกรอกพันธุชวา เปนตน (http://wetland.onep.go.th/wetlands/fronten/theme/ramsars) 
ดังนั้นพื้นท่ีในตําบลคลองโคน ซึ่งมีพื้นท่ีปาชายเลนท่ีประชาชนรวมกันปลูก จึงเหมาะแกการเปนถ่ินท่ีอยูอาศัย
ของนกเพื่อมาใชประโยชนพื้นท่ีท้ังเปนแหลงอาหาร การทํารังวางไข และแหลงอาหารของนกอพยพ จึงเปน
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สวนหนึงในการจัดกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ และจะเปนสถานท่ีหนึ่งท่ีมีศักยภาพเปนแหลงดูนกท่ีสําคัญ
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.1 แผนท่ีตําบลคลองโคน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
ท่ีมา : http://samutsongkhram.kapook.com/wp-content/uploads/2008/10/mapbig_1.gif 

http://samutsongkhram.kapook.com/wp-content/uploads/2008/10/mapbig_1.gif
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2.3 ความหลากหลายทางชีวภาพ 

ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biological Diversity หรือ Biodiversity) เปนคําท่ีนักวิชาการ
ทางดานตางๆไดกลาวถึงกันอยางมากมายในปจจุบัน เปนการกลาวถึงความมหัศจรรยของโลกท่ีเปนแหลงรวม
ของสรรพส่ิงมีชีวิตจํานวนมากและมนุษยเรารูจักการใชประโยชน ไมวาจะเปนดานอาหาร ยารักษาโรค 
เครื่องนุ งหม ท่ีอยูอาศัย หรือแมแตเครื่องตอบสนองความสะดวกสบายของชีวิตก็ลวนแตมาจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ และโดยเฉพาะอยางยิ่งทรัพยากรชีวภาพท่ีโลกไดส่ังสมมาตามวิวัฒนาการมากกวา 600 
ลานป 
 2.3.1 ความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพ 
  วิสุทธิ์ ใบไม (2545) ไดใหความหมายของความหลากหลายทาชีวภาพ หมายถึง ความ
หลากหลายของส่ิงมีชีวิตนานาชนิด( Species Diversity )ไมวาจะเปนจุลินทรีย พืช สัตวรวมท้ังมนุษย 
ส่ิงมีชีวิตแตละชนิดลวนแตมีองคประกอบทางพันธุกรรมแตกตางกัน (Genetic Diversity) เพื่อใหเกิดความ
สอดคลองเหมาะสมกับสภาพแหลงท่ีอยูอาศัยในแตละทองถ่ินอันเปนระบบนิเวศท่ีซับซอนและหลากหลายใน
บริเวณตางๆของโลก (Ecosystem Diversity) 
  สุมณฑา พรหมบุญ (2545) กลาววา ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง ความ
หลากหลายใน 3 ระดับ คือ ความหลากหลายของชนิดหรือชนิดพันธุของส่ิงมีชีวิต ( Species Diversity ) 
ความหลากหลายแบบนี้วัดไดจากจํานวนชนิดของส่ิงมีชีวิต และจํานวนประชากรของส่ิงมีชีวิตแตละชนิด 
รวมท้ังโครงสรางอายุและเพศของประชากรดวย ความหลากหลายทางพันธุกรรม(Genetic Diversity) เปน
ความหลากหลายขององคประกอบทางพันธุกรรมในส่ิงมีชีวิต ซึ่งแสดงออกดวยลักษณะพันธุกรรมตางๆ ท่ี
ปรากฏใหเห็นท่ัวไปท้ังภายในส่ิงมีชีวิตชนิดเดียวกันและระหวางส่ิงมีชีวิตตางชนิด ซึ่งระดับความแตกตางนี้ใช
กําหนดความใกลชิดหรือความหางของส่ิงมีชีวิตในสายวิวัฒนาการ และความหลากหลายของระบบนิเวศ
(Ecosystem Diversity)  
  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (2547) ใหความหมายความ
หลากหลายทางชีวภาพ วา หมายถึง การท่ีมีส่ิงมีชีวิตมากมายหลากหลายสายพันธุและชนิดในบริเวณหนึ่ง
บริเวณใด ความผิดแผกแตกตางความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตนี้ท้ังในชนิดพันธุเดียวกัน คือ ความหลากหลาย
ในพันธุกรรม ความหลากหลายในชนิดพันธุ และความหลากหลายในระบบนิเวศ 
  โดยสรุปความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง ความหลากหลายในท้ัง 3 ระดับ คือ ความ
หลากหลายของชนิดส่ิงมีชีวิตนานาชนิด ซึ่งลวนแตมีความหลากหลายทางพันธุกรรมท่ีแตกตางกัน เพื่อใหเกิด
ความสอดคลองเหมาะสมกับสภาพแหลงท่ีอยูอาศัยในแตละทองถ่ินท่ีมีความซับซอน และความหลากหลาย
ของระบบนิเวศ ในบริเวณตางๆในโลก 
 2.3.2  องคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ 
  สมศักด์ิ สุขวงศ (2537) ไดกลาวถึง องคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ 
ประกอบดวย 

1. ความหลากหลายชนิดของส่ิงมีชีวิต หมายถึง ความหลากหลายของชนิดส่ิงมีชีวิตท่ีมี
อยูในพื้นท่ีหนึ่ง ซึง่มีความหมาย 2 ประการ คือ 

1.1 ความมากชนิด (Species richness) หมายถึง จํานวนชนิดของส่ิงมีชีวิตตอหนวย 
พื้นท่ี 
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1.2 ความสม่ําเสมอของชนิด (Species evenness) หมายถึง สัดสวนของส่ิงมีชีวิตชนิด
ตางๆ ท่ีมีอยูในท่ีนั้น 

2. ความหลากหลายของพันธุกรรม หมายถึง ความมากชนิดของยีน ท่ีมีอยูในส่ิงมีชีวิต 
แตละชนิด ส่ิงมีชีวิตชนิดเดียวกัน อาจมียีนท่ีแตกตางไปตามสายพันธุ เชน ขาวมีสายพันธุนับพันชนิด มันฝรั่ง 
ขาวโพด พริก หรือ ส่ิงมีชีวิตชนิดอื่นๆมีมากมายหลายสายพันธุ 

3. ความหลากหลายของระบบนิเวศ มีอยู 3 ประเด็น คือ 
3.1 ความหลากหลายถ่ินกําเนิดตามธรรมชาติ (Habitat diversity) หมายถึง  

ธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนเอง มีลักษณะท่ีแตกตางกัน เชน ลําน้ํา หาดทราย หวย พรุ แตละถ่ินกําเนิดก็มีส่ิงมีชีวิตท่ี
อาศัยอยูแตกตางกัน ทําใหเกิดความหลากหลายของชนิดพันธุส่ิงมีชีวิตมากข้ึน 

3.2 ความหลากหลายของการทดแทน (Successional diversity) กลาวคือ เมื่อ 
ธรรมชาติถูกทําลายจะโดยวิธีใดก็ตาม ตอมาจะมีพืชบุกเบิก เชน หญาคา สาบเสือ กลวยไมปา และเถาวัลย 
เกิดข้ึนหากปลอยไวโดยไมมีการรบกวน ทรัพยากรธรรรมชาติ จะอุดมสมบูรณอีกครั้ง เรียกกระบวนการนี้วา 
การทดแทนทางนิเวศวิทยา (Ecological Succession) 

3.3 ความหลากหลายของภูมิประเทศ (Landscape diversity) หรือระบบนิเวศมีความ
หลากหลายแตกตางกันมากมาก ในทองท่ีบางแหงมีถ่ินกําเนิดตามธรรมชาติ เชน ลําน้ํา บึง หาดทราย ถํ้า หนา
ผา ภูเขา หุบเขา ลานหิน และมีสังคมพืชท่ีมีความหลากหลายของชนิดพันธุ 
 หลายคนมักเขาใจวาความหลากหลายทางชีวภาพนั้นหมายถึงความหลากชนิด (Species) แตในความ
เปนจริงแลว ความหลากหลายทางชีวภาพนั้นประกอบดวยความหลากหลายใน 3 ระดับดวยกัน ไดแก 

1. ความหลากหลายทางพันธุกรรม(Genetic Diversity) ซึ่งเปนความหลากหลายของยีนใน 
ส่ิงมีชีวิตท่ีทําใหเกิดสายพันธุตางๆมากมาย 

2. ความหลากหลายทางชนิดพันธุ(Species Diversity ) ท่ีบงบอกถึงความมากมายและความ 
สม่ําเสมอของสายพันธุท่ีนอกจากจะจํานวนชนิดมากแลวในแตละชนิดตองมีปริมาณมากพอท่ีจะสืบตอพันธุให
เกิดความยั่งยืนในชนิดของตนเองได 

3. ความหลากหลายทางระบบนิเวศ(Ecosystem Diversity) หรือความหลากหลายทางถ่ินท่ีอยู 
อาศัย  (Habitat Diversity) เปนความหลากหลายของระบบท่ีเกิดจากความแตกตางของปจจัยแวดลอมท่ี
เหมาะสมกับชนิดท่ีแตกตางกัน ไมวาจะเปนภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ดิน น้ํา เปนตน ซึ่งทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพนั้นตองอาศัยทรัพยากรธรรมชาติในการดํารงชีวิต 
 2.3.3 คุณคาและความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ 

 มนุษยใชความหลากหลายทางชีวภาพเปนแหลงอาหาร พลังงาน ยารักษาโรค แหลงความรู และมี

คุณคาทางสุนทรียภาพ เปนเบาหลอหลอมและพัฒนาจิตใจของมนุษย เปนแหลงกําเนิดของบรรพบุรุษของ

มนุษย เปนแหลงกําเนิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี มีคุณคาทางสังคม จริยธรรม วัฒนธรรม 

และเศรษฐกิจ นอกจากนี้ความหลากหลายทางชีวภาพมีความสําคัญตอการศึกษาประวัติศาสตรของส่ิงมีชีวิต 

และกลไกการเกิดส่ิงมีชีวิตชนิดใหมๆท่ีมีความหลากหลายในแตละทองท่ีของทุกมุมโลก รวมท้ังดานวิชาการ

ชีววิทยาพื้นฐาน (วรัญญา จีระวิพูลวรรณ,2542) 

 นักวิชาการคาดวาส่ิงมีชีวิตบนโลกเปนส่ิงมีชีวิตท่ีไดถูกคนพบและต้ังช่ือวิทยาศาสตรแลวประมาณ 1.7 

ลานชนิด ในจํานวนนี้มีอยูในประเทศไทยถึงรอยละ 7 ท้ังนี้เนื่องจากประเทศไทยเปนปาเขตรอนท่ีมีสภาพทาง



11 

 

ภูมิศาสตรท่ีแตกตางกันและยังไดรับอิทธิพลของลมมรสุม ทําใหเอื้อตอการเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิตมากข้ึน  

(สุมณฑา พรหมบุญ, 2545) 

 ความหลากหลายทางชีวภาพเปนทรัพยากรของโลก แตความหลากหลายทางชีวภาพสวนใหญสูญพันธุ

ไปเนื่องจากการทําลายแหลงท่ีอยูตามธรรมชาติโดยฝมือของมนุษย ดังนั้นความจําเปนเรงดวนท่ีมนุษยควร

ปฏิบัติ เพื่อท่ีจะอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพไว คือ ควรมีการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพ

กอนท่ีจะสูญพันธุไป แตปญหาสําคัญของการอนุรกัษ คือ การขาดความรูและการวิจัยติดตามเพื่อจะไดขอมูล

พื้นฐานในการกําหนดแนวทางปฏิบัติ จึงจําเปนท่ีจะตองทราบวาส่ิงมีชีวิตยังคงมีชีวิตอยูจํานวนมากนอย

เพียงใด การกระจายทางภูมิศาสตร คุณสมบัติทางชีวภาพ และความเส่ียงเมื่อสภาพแวดลอมเปล่ียนไป  

2.4 ความหลากชนิดของนก 
 อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เปนแหลงสําคัญในการเปนท่ีอยูอาศัยของชนิดนก ซึ่งในจังหวัด
สมุทรสงคราม จะมีนกชนิดตางๆ เชน  นกยาง  เหยี่ยว  นกกระจิบ  นกปรอท  เปนตน 
(วีระ เทพกรณ, 2549) 
         จากการศึกษาเกี่ยวกับความหลากชนิดของนก พบชนิดนกในเสนทางทองเท่ียวทางเรือ ในอําเภออัมพ
วา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งไดรวบรวมผลการศึกษาจากผูท่ีทําการศึกษา ไดขอมูลสรุปไดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.1 ช่ือพื้นเมือง ช่ือวิทยาศาสตร (Lekagul and Round, 1991) ท่ีคาดวาจะเปนศัตรู  ทาง   
                 ธรรมชาติของห่ิงหอย ระหวางเดือนธันวาคม 2547 – ธันวาคม 2548 ตามเสนทาง 

สํารวจ ณ บานโคกเกตุ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
              ช่ือพื้นเมือง        ช่ือทางวิทยาศาสตร 
            นกกวัก Amaurornis phoenicurus Penn. 
            นกกระปูดใหญ Centropus sinensis Step. 
            นกกระจิบธรรมดา Orthotomus sutorius Penn. 
            นกกระจอกบาน Passer montanus Linn. 
            นกกระเต็นนอยสามนิ้ว Ceyx erithacus Linn. 
            นกกางเขนบาน Copsychus saularis Linn. 
            นกกินเปยว Todirhamphus chloris Bodd. 
             นกยางเปย Egretta garzetta Linn. 
ท่ีมา: ภัทรวรรณ เลิศสุชาตวนิช, (2548) 
 
            ในเสนทางลองเรือชมธรรมชาติ บริเวณชายคลอง ในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ไดแก 
คลองอัมพวา คลองบางนางล่ี คลองบางแค คลองโพงพางคลองแควออม และคลองทาคา มีความหลากชนิด
ของนก จํานวน 32 วงศ  59 ชนิด ดังแสดงในตารางท่ี 2.2 
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ตารางท่ี 2.2 ช่ือวงศ และชนิดนกท่ีพบบริเวณชายคลองในเสนทางลองเรือชมธรรมชาติ ใน 
                  อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระหวางเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน  
                  2554 

ท่ี ช่ือวงศ/ชนิดนก ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร 

1 วงศนกหัวขวาน (Picidae) 

นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง 

 

Common  Flameback 

 

Dinopium javanense 

2 วงศนกโพระดก (Megalaimidae) 

นกโพระดกธรรมดา 

 

Lineated  Barbet 

 

Megalaima  lineate 

3 นกตีทอง Coppersmith  Barbet Megalaima 

haemecephala 

4 วงศนกตะขาบ (Coraciidae) 

นกตะขาบทุง 

 

Indian  Roller 

 

Coracias benghalensis 

5 วงศนกกระเต็น (Alcedinidae / 

Halcyonidae) 

นกกระเต็นนอยธรรมดา 

 

 

Common  Kingfisher 

 

 

Alcedo atthis 

6 นกกระเต็นอกขาว   White – throated Kingfisher Halcyon smyrmensis 

7 นกกระเต็นหัวดํา Black – capped Kingfisher Halcyon pileata 

8 นกกินเปยว Collared Kingfisher Todirhamphus Chloris 

9 วงศนกจาบคา (Meropidae) 

นกจาบคาหัวเขียว 

 

Blue-tailed  Bee-eater 

 

Merops  philippinus 

10 วงศนกคัดดู ( Cuculidae) 

นกอีวาบต๊ักแตน   

 

Plaintire  Cuckoo 

 

Cacomantis  merulinus 

11 นกกาเหวา Asian Koel Endynamys scolopaceus 

12 นกบ้ังรอกใหญ Green-billed  Malkoha Rhopodytes tristis 

13 วงศนกกระปูด (Centropodidae) 

นกกะปูดใหญ   

 

Greater  Coucal 

 

Centropus sinensis 

14 นกกระปูดเล็ก   Lesser  Coucal Centropus bengalensis 

15 วงศนกแกวและนกหก (Psittacidae) 

นกแขกเตา 

 

Red-breasted  Parakeet 

 

Psittacula alexandri 

16 วงศนกเคา (Strigidae) 

นกเคากู   

 

Collared Scops  Owl 

 

Otus lettia 

17 วงศนกพิราบและนกเขา (Columbidae)   
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นกพิราบปา   Rock  Pigeon Columba livia 

ตารางท่ี 2.2 (ตอ) ช่ือวงศ และชนิดนกท่ีพบบริเวณชายคลองในเสนทางลองเรือชมธรรมชาติ ใน 
                  อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระหวางเดือนพฤษภาคม - พฤศจิกายน 2554 
ท่ี ช่ือวงศ/ชนิดนก ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร 

18 นกเขาไฟ   Red  Collared  Dove Streptopelia 

tranquebarica 

19 นกเขาใหญ Spotted  Dove Streptopelia Chinensis 

20 นกเขาชวา Zebra  Dove Geopelia  striata 

21 นกเปลาคอสีมวง Pink-necked Green pigeon Treron vernans 

22 วงศนกอัญชัน (Rallidae) 

นกกวัก 

White–breasted  Waterhen Amaurornis phoenicurus 

23 วงศนกหัวโตและนกกระแต 

(Charadriidae) 

นกกระแตแตแวด 

 

 

Red – wattled  Lapwing 

 

 

Vanellus indicus 

24 วงศนกนางนวลแกลบและนกนางนวล  

(Laridae) 

นกนางนวลแกลบเคราขาว   

 

 

Whiskered  Tern 

 

 

Chlidonias hybrid 

25 วงศเหยี่ยวและนกอินทรีย (Accipitridae) 

เหย่ียวแดง 
 

Brahminy Kite 
 

Haliastur Indus 

26 เหยี่ยวนกเขาชิครา   Shikra Accipiter  badius 

27 เหยี่ยวดํา   Black  kite Milvus  migrans 

28 วงศนกกาน้ํา (Phalacrocoracidae) 

นกกาน้ําเล็ก 

 

Little  Cormorant 

 

Phalacrocorax  niger 

29 วงศนกยาง (Ardeidae) 

นกยางเปย 

 

Little  Egret 

 

Egretta garzetta 

30 นกยางกรอกพนัธุชวา Javan  Pond  Heron Ardeola speciosa 

31 นกยางเขียว Little  Heron   Butorides striata 

32 นกยางควาย   Cattle Egret Bulbulcus ibis 

33 วงศนกกระทุง (Pelecanidae) 

นกกระทุง 

Spot – billed Pelican Pelecanus  philippensis 

34 วงศนกอีกาและนกกะลิงเขียด 

(Corvidae)นกกาแวน   
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Racket – tailed  Treepie Crypsirina  temia 

ตารางท่ี 2.2 (ตอ) ช่ือวงศ และชนิดนกท่ีพบบริเวณชายคลองในเสนทางลองเรือชมธรรมชาติ ใน 
                  อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระหวางเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน  
                  2554 
ท่ี ช่ือวงศ/ชนิดนก ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร 

35 อีกา Large – billed  Crow Corvus macrorhynchos 

36 วงศนกแอนพง (Artamidae) 

นกแอนพง 

 

Ashy Woodswallow 

 

Artamus  fuscus 

37 วงศนกขม้ิน (Oriolidae) 

นกขมิ้นทายทอยดํา   

 

Black – napped Oriole 

 

Oriolus  chinensis 

38 วงศนกอีแพรด (Rhipiduridae) 

นกอีแพรดแถบอกดํา 

 

Pied  Fantail 

 

Rhipidura javanica 

39 วงศนกแซงแซว (Dicruridae) 

นกแซงแซวหางปลา 

 

Black  Drongo 

 

Dicrurus macrocercus 

40 นกแซงแซวสีเทา Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus 

41 นกแซงแซวหางบวงใหญ Greater  Racket-tailed  

Drongo 

Dicrurus paradiseus 

42 วงศนกแซวสวรรค (Monarchidae) 

นกแซวสวรรค 

 

Asian  Paradise-Flycatcher 

 

Terpsiphone  paradise 

43 วงศนกจับแมลงและนกเขน 

(Muscicapidae) 

นกกางเขนบาน 

 

 

Oriental  Magpie  Robin 

 

 

Copsychus saularis 

44 นกยอดหญาหัวดํา Eastern Stonechat Saxicola  maurus 

45 นกจับแมลงคอแดง   Red – throated Flycatcher Ficedula  albicilla 

46 นกจับแมลงสีน้ําตาล Asia Brown Flycatcher Muscicapa  dauurica 

47 วงศนกเอี้ยงและนกก้ิงโครง (Sturnidae) 

นกเอี้ยงหงอน 

 

White-vented  Myna 

 

Acridotheres  grandis 

48 นกเอี้ยงสาริกา   Common  Myna Acridotheres tristis 

49 วงศนกนางแอน (Hirundinidae) 

นกนางแอนบาน 

 

Barn  Swallow 

 

Hirundo rustica 

50 วงศนกปรอด (Pycnonotidae) 

นกปรอดหนานวล   

 

Yellow – vented  Bulbul 

 

Pycnonotus goiavier 
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51 นกปรอดสวน Streak-eared  Bulbul Pycnonotus blanfordi 

ตารางท่ี 2.2 (ตอ) ช่ือวงศ และชนิดนกท่ีพบบริเวณชายคลองในเสนทางลองเรือชมธรรมชาติ ใน 
                  อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระหวางเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน  
                  2554 
ท่ี ช่ือวงศ/ชนิดนก ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร 

52 วงศนกกระจิบ นกพง และนกกระจ๊ิด 

(Sylviidae) 

นกกระจิบหญาสีเรียบ 

 

 

Plain  Prinia 

 

 

Prinia  inomata 

53 นกกระจิบธรรมดา Common Tailorbird Orthotomus sutorius 

54 วงศนกกาฝาก (Dicaeidae) 

นกสีชมพูสวน   

Scarlet-backed 

Flowerpecker 

Daaeum cruentatum 

55 วงศนกกินปลีและนกปลีกลวย 

(Nectariniidae) 

นกกินปลีคอสีน้ําตาล 

 

 

Brown-throated  Sunbird 

 

 

Anthreptes malacensis 

56 นกกินปลีอกเหลือง Olive-backed  Sunbird Nectarinia  jugularis 

57 วงศนกกระจอก (Passeridae) 

นกกระจอกตาล 

 

Plain – backed Sparrow 

 

Passer  flaveolus 

58 นกกระจอกบาน Eurasian Tree Sparrow Passer montanus 

59 วงศนกกระต๊ิด (Estrildidae) 

นกกระต้ิดข้ีหมู   

 

Scaly-breasted  Munia 

 

Lonchura punctulata 

ท่ีมา : นิธินาถ เจริญโภคราช, (2554) 
 
          ในเสนทางลองเรือชมธรรมชาติ บริเวณชายคลอง ในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ไดแก คลอง
อัมพวา คลองบางนางล่ี คลองบางแค คลองโพงพาง คลองแควออม และคลองทาคา มีความหลากชนิดของนก 
จํานวน 59 ชนิด โดยบริเวณชายคลองบางแค จะพบจํานวนชนิดมากท่ีสุด คือ จํานวน 51 ชนิด รองลงมาคือ
คลองทาคา จํานวน 46 ชนิด ดังแสดงในตารางท่ี 2.3 
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ตารางท่ี 2.3 ชนิดนกท่ีพบบริเวณชายคลองในเสนทางลองเรือชมธรรมชาติ  ในอําเภออัมพวา  
                 จังหวัดสมุทรสงคราม ระหวางเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน 2554 
 

ที่ ชนิดนก 

ช่ือคลอง 

อัมพวา บาง 

นางลี ่

บางแค โพงพาง แควออม ทาคา 

1 นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง       

2 นกโพระดกธรรมดา       

3 นกตีทอง       

4 นกตะขาบทุง       

5 นกกระเต็นนอยธรรมดา       

6 นกกระเต็นอกขาว         

7 นกกระเต็นหัวดํา       

8 นกกินเปยว       

9 นกจาบคาหัวเขียว       

10 นกอีวาบต๊ักแตน         

11 นกกาเหวา       

12 นกบ้ังรอกใหญ       

13 นกกะปูดใหญ         

14 นกกะปูดเล็ก         

15 นกแขกเตา       

16 นกเคากู         

17 นกพิราบปา         

18 นกเขาไฟ         

19 นกเขาใหญ       

20 นกเขาชวา       

21 นกเปลาคอสีมวง       

22 นกกวัก       

23 นกกระแตแตแวด       

24 นกนางนวลแกลบเคราขาว         

25 เหยี่ยวแดง       

26 เหยี่ยวนกเขาชิครา         
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ตารางท่ี 2.3 (ตอ) ชนิดนกท่ีพบบริเวณชายคลองในเสนทางลองเรือชมธรรมชาติ  ในอําเภออัมพวา  
                 จังหวัดสมุทรสงคราม ระหวางเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน 2554 
 

ที่ ชนิดนก 

ช่ือคลอง 

อัมพวา บาง 

นางลี ่

บางแค โพงพาง แควออม ทาคา 

27 เหยี่ยวดํา       

28 นกกาน้ําเล็ก       

29 นกยางเปย       

30 นกยางกรอกพนัธุชวา       

31 นกยางเขียว       

32 นกยางควาย       

33 นกกระทุง       

34 นกกาแวน         

35 อีกา       

36 นกแอนพง       

37 นกขมิ้นทายทอยดํา         

38 นกอีแพรดแถบอกดํา       

39 นกแซงแซวหางปลา       

40 นกแซงแซวสีเทา       

41 นกแซงแซวหางบวงใหญ       

42 นกแซวสวรรค       

43 นกกางเขนบาน       

44 นกยอดหญาหัวดํา       

45 นกจับแมลงคอแดง         

46 นกจับแมลงสีน้ําตาล       

47 นกเอี้ยงหงอน       

48 นกเอี้ยงสาริกา         

49 นกนางแอนบาน       

50 นกปรอดหนานวล         

51 นกปรอดสวน       

52 นกกระจิบหญาสีเรียบ       
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ตารางท่ี 2.3 (ตอ) ชนิดนกท่ีพบบริเวณชายคลองในเสนทางลองเรือชมธรรมชาติ  ในอําเภออัมพวา  
                 จังหวัดสมุทรสงคราม ระหวางเดือนพฤษภาคม - พฤศจิกายน  2554 

ที่ ชนิดนก 

ช่ือคลอง 

อัมพวา บาง 

นางลี ่

บางแค โพงพาง แควออม ทาคา 

53 นกกระจิบธรรมดา       

54 นกสีชมพูสวน         

55 นกกินปลีคอสีน้ําตาล       

56 นกกินปลีอกเหลือง       

57 นกกระจอกตาล       

58 นกกระจอกบาน             

59 นกกระต้ิดข้ีหมู         

 รวม 37 43 51 36 39 46 

ท่ีมา : นิธินาถ เจริญโภคราช, (2554) 

 

            ในเสนทางลองเรือชมธรรมชาติ บริเวณชายคลองขุดยี่สาร ต้ังแตประตูน้ําแพรกหนามแดง ถึง แมน้ํา

บางตะบูน ในตําบลยี่สาร อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และตําบลบางตะบูน อําเภอบานแหลม จังหวัด

เพชรบุรี ระหวางเดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2556 มีความหลากชนิดของนก จํานวน 27 วงศ 46 

ชนิด ดังแสดงในตารางท่ี 2.4 

 

ตารางท่ี 2.4 ช่ือวงศ และชนิดนกท่ีพบบริเวณชายคลองในเสนทางลองเรือชมธรรมชาติ ใน 
                  ตําบลยี่สาร อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และตําบลบางตะบูน อําเภอบานแหลม  
                  จังหวัดเพชรบุรี ระหวางเดือนพฤษภาคม-กรกฏาคม พ.ศ. 2556  
 

ท่ี ช่ือวงศ/ชนิดนก ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร 

1 วงศนกโพระดก (Megalaimidae) 

นกตีทอง 

 

Coppersmith  Barbet 

Megalaima 

haemecephala 

2 วงศนกกระเต็น (Alcedinidae / 

Halcyonidae) 

นกกระเต็นนอยธรรมดา 

 

 

Common  Kingfisher 

 

 

Alcedo atthis 

3 นกกระเต็นอกขาว   White – throated Kingfisher Halcyon smyrmensis 

4 นกกินเปยว Collared Kingfisher Todirhamphus Chloris 
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ตารางท่ี 2.4   (ตอ) ช่ือวงศ และชนิดนกท่ีพบบริเวณชายคลองในเสนทางลองเรือชมธรรมชาติ ใน 
                  ตําบลยี่สาร อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และตําบลบางตะบูน อําเภอบานแหลม  
                  จังหวัดเพชรบุรี ระหวางเดือนพฤษภาคม - กรกฏาคม พ.ศ. 2556  
 
ท่ี ช่ือวงศ/ชนิดนก ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร 

5 วงศนกจาบคา (Meropidae) 

นกจาบคาหัวเขียว 

 

Blue-tailed  Bee-eater 

 

Merops  philippinus 

6 นกบ้ังรอกใหญ Green-billed  Malkoha Rhopodytes tristis 

7 วงศนกกระปูด (Centropodidae) 

นกกะปูดใหญ   

Greater  Coucal Centropus sinensis 

8 วงศนกพิราบและนกเขา (Columbidae) 

นกพิราบปา   

Rock  Pigeon Columba livia 

9 นกเขาไฟ   Red  Collared  Dove Streptopelia 

tranquebarica 

10 นกเขาใหญ Spotted  Dove Streptopelia Chinensis 

11 นกเขาชวา Zebra  Dove Geopelia  striata 

12 วงศนกอัญชัน (Rallidae) 

นกกวัก 

White–breasted  Waterhen Amaurornis phoenicurus 

13 นกหนูแดง Ruddy-breasted Crake Porzana fusca 

14 นกอัญชันอกเทา Staty-breasted Rail Gallirallus stiatus 

15 วงศนกนางนวลแกลบ (Sternidae) 

นกนางนวลแกลบเคราขาว   

Whiskered  Tern Chlidonias hybrida 

16 วงศเหยี่ยวและนกอินทรีย (Accipitridae) 

เหยี่ยวแดง 

Brahminy Kite Haliastur Indus 

17 วงศนกยาง (Ardeidae) 

นกยางเปย 

Little  Egret Egretta garzetta 

18 นกยางกรอกพนัธุชวา Javan  Pond  Heron Ardeola speciosa 

19 นกยางเขียว Little  Heron   Butorides striata 

20 นกยางโทนนอย   Intermediate Egret Mesophoyx intermedia 

21 นกยางโทนใหญ Great Egret Ardea alba 

22 นกยางควาย Cattle Egret Bubulcus ibis 

23 นกแขวก Black-crowned Night-heron Nycticorax nycticorax 
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ตารางท่ี 2.4   (ตอ) ช่ือวงศ และชนิดนกท่ีพบบริเวณชายคลองในเสนทางลองเรือชมธรรมชาติ ใน 
                  ตําบลยี่สาร อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และตําบลบางตะบูน อําเภอบานแหลม  
                  จังหวัดเพชรบุรี ระหวางเดือนพฤษภาคม-กรกฏาคม พ.ศ. 2556  
ท่ี ช่ือวงศ/ชนิดนก ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร 

24 วงศนกขม้ิน (Oriolidae) 

นกขมิ้นนอยธรรมดา   

 

Common Iora  

 

Aegithina tiphia 

 

25 วงศนกอีแพรด (Rhipiduridae) 

นกอีแพรดแถบอกดํา 

Pied  Fantail Rhipidura javanica 

26 วงศนกแซงแซว (Dicruridae) 

นกแซงแซวหางปลา 

Black  Drongo Dicrurus macrocercus 

27 วงศนกจับแมลงและนกเขน 

(Muscicapidae) 

นกกางเขนบาน 

Oriental  Magpie  Robin Copsychus saularis 

28 วงศนกเอี้ยงและนกก้ิงโครง (Sturnidae) 

นกเอี้ยงหงอน 

White-vented  Myna Acridotheres  grandis 

29 นกเอี้ยงสาริกา   Common  Myna Acridotheres tristis 

30 นกเอี้ยงดาง Asian Pied Myna   Gracupica contra 

31 วงศนกนางแอน (Hirundinidae) 

นกนางแอนบาน 

Barn  Swallow Hirundo rustica 

32 นกปรอดสวน Streak-eared  Bulbul Pycnonotus blanfordi 

33 วงศนกกระจิบ (Cisticolidae) 

นกกระจิบหญาสีเรียบ 

 

Plain  Prinia 

 

Prinia  inomata 

34 นกกระจิบธรรมดา Common Tailorbird Orthotomus sutorius 

35 วงศนกกาฝาก (Dicaeidae) 

นกสีชมพูสวน   

Scarlet-backed 

Flowerpecker 

Daaeum cruentatum 

36 วงศนกกินปลีและนกปลีกลวย 

(Nectariniidae) 

นกกินปลีคอสีน้ําตาล 

Brown-throated  Sunbird Anthreptes malacensis 

37 นกกินปลีอกเหลือง Olive-backed  Sunbird Nectarinia  jugularis 

38 วงศนกกระจอก (Passeridae) 

นกกระจอกบาน 

 

Eurasian Tree Sparrow 

 

Passer montanus 
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ตารางท่ี 2.4   (ตอ) ช่ือวงศ และชนิดนกท่ีพบบริเวณชายคลองในเสนทางลองเรือชมธรรมชาติ ใน 
                  ตําบลยี่สาร อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และตําบลบางตะบูน อําเภอบานแหลม  
                  จังหวัดเพชรบุรี ระหวางเดือนพฤษภาคม - กรกฏาคม พ.ศ. 2556  
ท่ี ช่ือวงศ/ชนิดนก ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร 

39 วงศนกกระต๊ิด (Estrildidae) 

นกกระต้ิดข้ีหมู   

Scaly-breasted  Munia Lonchura punctulata 

40 นกกระต๊ิดตะโพกขาว White-rumped Munia Lonchura striata 

41 วงศกระทุง (Pelecanidae) 

นกกระทุง 

 

Spot-billed Pelican 

 

Pelecanus philippensis 

42 วงศนกกาน้ํา (Phalacrocoracidae) 

นกกาน้ําปากยาว 

 

Indian Cormorant 

 

Phalacrocorax fuscicollis 

43 นกกาน้ําเล็ก Little Cormorant   Microcarbo niger 

44 วงศนกแวนตาขาว (Zosteropidae) 

นกแวนตาขาวสีทอง 

 

Oriental White-eye 

 

Zosterops palpebrosus 

45 วงศนกกระสา (Ciconiidae) 
นกกาบบัว 

 

Painted Stork 

 

Ibis Leucocephalu 

46 นกปากหาง Asian Openbill    Anastomus oscitans 

ท่ีมา : สุพิชฌาย ศรีจิตรพงศ และอัจฉราพรรณ  มากฤทธิ์, (2556) 
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ในเสนทางทองเท่ียวทางเรือ บริเวณชายคลอง ในตําบลทาคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ระหวางเดือน ระหวางเดือนตุลาคม 2555-กันยายน 2556 มีความหลากชนิดของนก จํานวน 33 วงศ 63 ชนิด 
ดังแสดงในตารางท่ี 2.5 
 
ตารางท่ี 2.5 ช่ือวงศ และชนิดนกท่ีพบบริเวณ เสนทางทองเท่ียวทางเรือ ตําบลทาคา  อําเภออัมพวา  
                จังหวัดสมุทรสงคราม ระหวางเดือนตุลาคม 2555-กันยายน 2556  
 

ท่ี ช่ือวงศ/ชนิดนก ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร 
 
1 

วงศนกหัวขวาน (Picidae) 
นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง 

 
Common  Flameback 

 
Dinopium javanense 

2 นกหัวขวานเขียวปาไผ Laced Woodpecker   Picus vittatus 

 
3 

วงศนกโพระดก (Megalaimidae) 
นกโพระดกธรรมดา 

 
Lineated  Barbet 

 
Megalaima  lineata 

4 นกตีทอง Coppersmith  Barbet Megalaima haemecephala 
 
5 

วงศนกตะขาบ (Coraciidae) 
นกตะขาบทุง 

 
Indian  Roller 

 
Coracias benghalensis 

 
6 

วงศนกกระเต็น (Alcedinidae) 
นกกะเต็นอกขาว   

 
White – throated Kingfisher 

 
Halcyon smyrmensis 

7 นกกะเต็นหัวดํา Black-capped Kingfisher   Halcyon pileata  

8 นกกะเต็นนอยธรรมดา Common Kingfisher   Alcedo atthis 

9 นกกินเปยว Collared Kingfisher Todirhamphus Chloris 
 

10 
วงศนกจาบคา (Meropidae) 
นกจาบคาหัวเขียว 

 
Blue-tailed  Bee-eater 

 
Merops  philippinus 

 
11 

วงศนกคัดดู ( Cuculidae) 
นกอีวาบต๊ักแตน   

 
Plaintive  Cuckoo 

 
Cacomantis  merulinus 

12 นกกาเหวา Asian Koel Endynamys scolopaceus 
13 นกบ้ังรอกใหญ Green-billed  Malkoha Phaenicophaeus tristis 

14 นกกระปูดใหญ   Greater  Coucal Centropus sinensis 

 
 

15 

วงศนกเฉ่ียวและนกพญาไฟ 
(Campephagidae) 
นกเฉ่ียวบุงใหญ 

 
Black-winged Cuckooshrike   

 
Coracina melaschistos 

 
16 

วงศนกเคา (Strigidae) 
นกเคากู   

 
Collared Scops  Owl 

 
Otus lettia 

 
 

17 

วงศนกพิราบและนกเขา 
(Columbidae) 
นกพิราบปา   

 
 
Rock  Pigeon 

 
 
Columba livia 
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ตารางท่ี 2.5 (ตอ) ช่ือวงศ และชนิดนกท่ีพบบริเวณ เสนทางทองเท่ียวทางเรือ ตําบลทาคา  อําเภออัมพวา  
                จังหวัดสมุทรสงคราม ระหวางเดือนตุลาคม 2555 - กันยายน 2556  
 
ท่ี ช่ือวงศ/ชนิดนก ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร 
18 นกเขาไฟ   Red  Collared  Dove Streptopelia tranquebarica 
19 นกเขาใหญ Spotted  Dove Spilopelia chinensis  

20 นกเขาชวา Zebra  Dove Geopelia  striata 
21 นกเปลาคอสีมวง Pink-necked Green pigeon Treron vernans 
 

22 
วงศนกอัญชัน (Rallidae) 
นกกวัก 

 
White–breasted  Waterhen 

 
Amaurornis phoenicurus 

 
 

23 

วงศนกหัวโตและนกกระแต 
(Charadriidae) 
นกกระแตแตแวด 

 
 
Red – wattled  Lapwing 

 
 
Vanellus indicus 

 
 

24 

วงศเหยี่ยวและนกอินทรีย 
(Accipitridae) 
เหยี่ยวแดง 

 
 
Brahminy Kite 

 
 
Haliastur indus 

25 เหยี่ยวนกเขาชิครา Shikra  Accipiter badius 

 
26 

วงศนกยาง (Ardeidae) 
นกยางเปย 

 
Little  Egret 

 
Egretta garzetta 

27 นกยางกรอกพนัธุชวา Javan  Pond  Heron Ardeola speciosa 
28 นกยางเขียว Striated Heron   Butorides striata 

29 นกยางไฟหัวดํา Yellow Bittern   Ixobrychus sinensis 

 
 

30 

วงศนกอีกาและนกกะลิงเขียด 
(Corvidae) 
นกกาแวน   

 

 

Racket – tailed  Treepie 

 

 

Crypsirina temia 

31 อีกา Large – billed  Crow Corvus macrorhynchos 
 

32 
วงศนกแอนพง (Artamidae) 
นกแอนพง 

 
Ashy Woodswallow 

 
Artamus  fuscus 

 
33 

วงศนกขม้ิน (Oriolidae) 
นกขมิ้นทายทอยดํา  

 
Black – napped Oriole 

 
Oriolus  chinensis 

34 นกขมิ้นนอยธรรมดา Common Iora  Aegithina tiphia 

 
35 

วงศนกอีแพรด (Rhipiduridae) 
นกอีแพรดแถบอกดํา 

 
Pied  Fantail 

 
Rhipidura javanica 

 
36 

วงศนกแซงแซว (Dicruridae) 
นกแซงแซวหางบวงใหญ 

 
Greater  Racket-tailed  Drongo 

 
Dicrurus paradiseus 
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ตารางท่ี 2.5 (ตอ) ช่ือวงศ และชนิดนกท่ีพบบริเวณ เสนทางทองเท่ียวทางเรือ ตําบลทาคา  อําเภออัมพวา  
                จังหวัดสมุทรสงคราม ระหวางเดือนตุลาคม 2555 - กันยายน 2556  
ท่ี ช่ือวงศ/ชนิดนก ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร 
37 นกแซงแซวหางปลา Black Drongo   Dicrurus macrocercus 

38 นกแซงแซวสีเทา Ashy Drongo   Dicrurus leucophaeus 

 
39 

วงศนกแซวสวรรค (Monarchidae) 
นกแซวสวรรค 

 

Asian  Paradise-Flycatcher 

 

Terpsiphone  paradise 

 
 

40 

วงศนกจับแมลงและนกเขน 
(Muscicapidae) 
นกกางเขนบาน 

 
 
Oriental  Magpie  Robin 

 
 
Copsychus saularis 

41 นกจับแมลงสีน้ําตาล Asian Brown Flycatcher   Muscicapa dauurica 

42 นกจับแมลงคอแดง Taiga Flycatcher   Ficedula albicilla 

43 นกจับแมลงตะโพกเหลือง Yellow-rumped Flycatcher   Ficedula zanthopygia 

 
 

44 

วงศนกเอี้ยงและนกก้ิงโครง 
(Sturnidae) 
นกเอี้ยงหงอน 

 
 
White-vented  Myna 

 
 
Acridotheres  grandis 

45 นกเอี้ยงสาริกา   Common  Myna Acridotheres tristis 
46 นกเอี้ยงดาง Asian Pied Myna   Gracupica contra 

 
47 

วงศนกนางแอน (Hirundinidae) 
นกนางแอนบาน 

 
Barn  Swallow 

 
Hirundo rustica 

 
48 

วงศนกปรอด (Pycnonotidae) 
นกปรอดหนานวล   

 
Yellow – vented  Bulbul 

 
Pycnonotus goiavier 

49 นกปรอดสวน Streak-eared  Bulbul Pycnonotus blanfordi 
 

50 
วงศนกกระจิบ (Cisticolidae) 
นกกระจิบธรรมดา 

 
Common Tailorbird 

 
Orthotomus sutorius 

51 นกกระจิบหญาสีเรียบ Plain Prinia   Prinia inornata 

52 นกกระจิบคอดํา Dark-necked Tailorbird   Orthotomus atrogularis 

 
53 

วงศนกกาฝาก (Dicaeidae) 
นกสีชมพูสวน   

 
Scarlet-backed Flowerpecker 

 
Daaeum cruentatum 

 
 

54 

วงศนกกินปลีและนกปลีกลวย 
(Nectariniidae) 
นกกินปลีคอสีน้ําตาล 

 
 
Brown-throated  Sunbird 

 
 
Anthreptes malacensis 

55 นกกินปลีอกเหลือง Olive-backed  Sunbird Cinnyris jugularis 

 
56 

วงศนกกระจอก (Passeridae) 
นกกระจอกบาน 

 
Eurasian Tree Sparrow 

 
Passer montanus 



25 

 

ตารางท่ี 2.5 (ตอ) ช่ือวงศ และชนิดนกท่ีพบบริเวณ เสนทางทองเท่ียวทางเรือ ตําบลทาคา  อําเภออัมพวา  
                จังหวัดสมุทรสงคราม ระหวางเดือนตุลาคม 2555-กันยายน 2556 

ท่ี ช่ือวงศ/ชนิดนก ช่ือสามัญ ช่ือวิทยาศาสตร 
 

57 
วงศนกกระต๊ิด (Estrildidae) 
นกกระต้ิดข้ีหมู   

 
Scaly-breasted  Munia 

 
Lonchura punctulata 

58 นกกระต๊ิดตะโพกขาว White-rumped Munia Lonchura striata 
 

59 
วงศนกเปดผี (Podicididae) 
นกเปดผีเล็ก 

 
Little Grebe 

 
Tachybaptus ruficollis 

 
60 

วงศนกเปดน้ํา (Anatidae) 
เปดแดง 

 
Lesser Whistling-Duck 

 
Dendrocygna javanica 

 
61 

วงศนกกระสา (Ciconiidae) 
นกปากหาง 

 

Asian Openbill    

 

Anastomus oscitans 

 
62 

วงศนกกินแมลง (Timaliidae) 
นกกินแมลงอกเหลือง 

 

Pin-striped Tit Babbler   

 

Macronus gularis 

 
63 

วงศนกกาน้ํา(Phalacrocoracidae) 
นกกาน้ําเล็ก 

 

Little Cormorant   

 

Microcarbo niger 

ท่ีมา : นิธินาถ  เจริญโภคราช ,(2555) 
   

         2.4.1 นิเวศวิทยาของนก 

             โดยท่ัวไปนกจะกินอาหารนอยเพื่อไมใหมีน้ําหนักตัวมากเกินไป อาหารท่ีกินเขาไปจะถูกยอยอยาง

รวดเร็ว แลวถายออกมาแมในขณะบินก็ถายได ดังนั้นนกจึงกินบอยและถายบอย ตามปกตินกจะกินอาหาร

ในชวงเชากับชวงบาย สวนตอนกลางวันแดดรอนนกจะหยุดพักหลบรอนตามสุมทุมพุมไม นกท่ีกินเมล็ดพืช

หรือกินแมลงอาจหาอาหารกินตลอดวัน สวนนกท่ีกินเนื้อสัตวจะหาอาหารกินเมื่อเวลาหิวจึงออกหากินไมเปน

เวลาแนนอน (รุงโรจน จุกมงคล, 2536) ในแตละวันนกจะพยายามหาอาหารท่ีมีประโยชนตอรางกายมากท่ีสุด 

และจะเลือกกินอาหารประเภทประเภทหนึ่ง เชน นกเขากินเมล็ดพืช เหยี่ยวกินเนื้อสัตว แตอีกาและนกเอี้ยง

จะกินอาหารไดหลายชนิด ทําใหหาอาหารไดงายจึงมีชีวิตรอดมากกวานกท่ีกินอาหารเพียงอยางเดียว นกท่ีกิน

พืชเมื่อมีลูกออนก็จําเปนตองหาอาหารท่ีมีโปรตีนสูงไดแกหนอนหรือแมลงมาปอนลูก การกินอาหารของนก 

บางทีก็รวมกันหากินเปนฝูง เชน นกนางนวลแกบจะบินรอนหาปลาตามชายทะเลเปนฝูง ตามบึง การรวมกัน

เปนฝูงอาจหาอาหารไดมากกวาการหากินตามลําพัง นกยางตางๆจะเดินหากินตามทองน้ําเดียวกันทําใหหา

สัตวน้ําเล็กๆไดงายข้ึน การรวมเปนฝูงยังชวยในการระวังภัยไดดีกวาการหากินตามลําพังอีกดวย นกเอี้ยง นก

แซงแซว มักจะหากินอยูตามฝูงวัว ควาย เมื่อวัวควานเดินย่ําไปตามพื้นดิน ทําใหแมลงบินหนีข้ึนมา นกก็จับ

แมลงเหลานี้กินเปนอาหาร นกเอี้ยงชอบจับแมลงท่ีเกาะตามตัวของวัวควายกินอีกดวย 
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นอกจากอาหารแลวนกยังตองด่ืมน้ํา สวนมากนกจะด่ืมน้ําโดยการจุมปากลงในนแลวผงกหัวข้ึนใหน้ํา

ไหลลงคออยางรวดเร็ว เชน นกกระจอกบาน นกนางแอนบานบินโฉบเรี่ยผิวน้ําแลวใชปากจุมลงไปในน้ําผงก

หัวข้ึนอยางรวดเร็ว น้ําจะไหลลงลําคอ นกพิราบกินน้ําโดยใชวิธีดูดน้ําจึงเปนปจจัยหนึ่งในการดํารงชีวิตของนก  

      นกมีการเลือกถ่ินอาศัยแตกตางกันไป (รุงโรจน จุกมงคล, 2536) ไดแบงถ่ินอาศัยของนกเปน 5 ประเภท

ดังนี้ 

1. บริเวณรอบๆบานเรือน แหลงชุมชนและบริเวณใกลเคียง มีนกอาศัยอยูหลายชนิด เชนนกกระจอก

บาน นกกางเขนบาน นกปรอดสวน นกกระจิบธรรมดา นกเอี้ยง เปนตน  

2. บริเวณทุงหญา ท่ีลุมน้ําขังและหนองบึง ตามชานเมืองท่ีเปนพื้นท่ีเกษตรกรรม มักมีนกอาศัย

มากมายโดยหาอาหารจากพื้นดิน นกยางจะเดินหากินตามท่ีเจ่ิงน้ํา นกกระต๊ิดหากิน ดอกหญาท่ีข้ึนอยูตามคัน

นา บริวณทุงโลงจะมีนแซงแซวหางปลา นกตะขาบทุง คอยจับแมลงเปนอาหาร ตามหนองน้ําจะมีเปดแดง 

ลอยอยูเปนกลุมๆ บริเวณริมหนองน้ําหรือบึงจะมีนกยางกรอกพันธุจีน ยืนนิ่งจองจับลูกปลาตัวเล็กๆ นกกวัก 

นกอีลํ้า จะเดินหากินเลาะขอบบึงเรื่อยๆ ไป บริเวณนี้จะพบนกไดมากชนิดฃ 

3. บริเวณปาชายเลนและปากแมน้ําจะมีไมชายเลนพวกโกงกาง แสม จะมีสัตวน้ําเล็กๆ ใหนกชายเลน

หากิน เชน นกทะเลขาแดง นกตัวโตทราย นกชายเลนปากโคง นกอีกอยเล็ก นกตีนเทียนท่ีมีขายางสีแดงเดิน

หากินตามชายปา บนทองฟาอาจมีเหยี่ยวแดงบินรอนหาอาหารตํ่าลงมา มีนกนางนวลแกลบโฉบไปมาบนผิวน้ํา 

นับเปนบริเวณท่ีพบนกไดมากชนิด 

 4. บริเวณชายหาดและทองทะเล ตามแนวชายหาดริมทะเลจะมีนกเล็กๆ เดินหากินอยู เชน นกหัวโต

มลายู นกยางทะเล สวนในทะเลก็มีนกโจรสลัด นกสกัว และนกนางนวลแกลบ 

5. ปาไม เปนสถานท่ีมีนกอาศัยอยูมาก ปาไมทีหลายประเภท เชน ปาดิบช้ืน ปาดิบเขา ปาดิบแลง ปา

ดิบท่ีราบตํ่า ปาเบญจพรรณ และปาเต็งรัง เปนตน  ปาแตละแหงก็มีอาหารขอนกแตกตางกันไป ตามปาจะพบ

นกหลายชนิด เชน ในระดับยอดไมอาจพบ  นกโพระดก นกปแพร เหยี่ยว และนกพญาไฟ ระดับตํ่าลงมาจาก

ยอดไม อาจพบ นกเปลา นกปรอด นกเขียวกานตอง สวนใกลพื้นดินจะพบนกท่ีหากินแมลง เชน นกจับแมลง 

นกกะราง นกพญาปากกวาง และท่ีพื้นดินอาจจะพบนกกระทา นกแตวแลว ไกปา ไกฟา เปนตน    

สภาพแวดลอมหนึ่งจะเมีความหมาะสมตอการดํารงชีวิตขอนกชนิดหนึ่ง นกบางชนิดชอบท่ีแหงแลง 

นกสวนใหญชอบท่ีอบอุนอุดมสมบูรณ ดังนั้นเราจะพบเห็นกท่ีแปลงกๆออกไปตามสวนตางๆของโลก 
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       2.4.2 ลักษณะของนกตามชีพลักษณ 
 เอก วัฒนา (2543) ไดใหคําอธิบายคําวา ชีพลักษณ (Life Form) แบงลักษณะของนกตาม 
ชีพลักษณโดยดัดแปลงมาจากหนังสือ A Field Guide to the Bird of South –East Asia ของBen King, 
et.al ชีพลักษณ หมายถึงลักษณะการดํารงชีพของนกแตละประเภท และแบงนกตามชีพลักษณได 10 ประเภท 
ดังนี้ 

1.นกน้ํา หมายถึง นกท่ีหากินในน้ํา วายน้ําได หรือดําน้ําไดคลองแคลว 
2.นกชายน้ํา หมายถึง นกท่ีมีขายาว คอ และปากยาว หากินตามชายน้ํา หรือย่ําไปบนพืชท่ีลอยน้ําอยู 

วายน้ําไมได 
3.นกหากินบนพื้นดิน หมายถึง นกท่ีชอบหาอาหารบนพื้นดินเปนสวนใหญ ถึงแมวาจะบินจะบินได

คลองแคลวก็ตาม 
4.นกหากินบนตนไม หมายถึง นกท่ีชอบหาอาหารบนตนไมเปนสวนใหญ 
5.นกหากินกลางอากาศ หมายถึง นกท่ีโฉบกินแมลงท่ีบินอยูท่ีโลงกลางอากาศ 
6.นกท่ีชอบบินรอน หมายถึง นกท่ีชอบมองหาเหยื่อโดยการบินรอนไปกลางอากาศ 
7.นกท่ีหากินตามท่ีโลง หมายถึง นกท่ีชอบหากินตามบริเวณท่ีโลง ซึ่งอาจมีพุมไม หรือ  

ไมยืนตนเปนประปราย เชน บริเวณนาขาว เปนตน 
8.นกท่ีหากินตามพุมไมและกอหญา หมายถึง นกท่ีชอบหากินตามพุมไมและกอหญาไมวาตามชายน้ํา

หรือบนบก 
9.นกท่ีบินอยูนิ่งกลางอากาศ เพื่อมองหาเหยื่อหรือนกบางชนิดบินอยูนิ่งๆเวลาดูดน้ําหวานจากดอกไม 
10.นกท่ีโฉบลงไปใตน้ําและบินกลับข้ึนมาในอากาศอยางรวดเร็วเพื่อจับเหยื่อท่ีอยูใตน้ํา 
 

      2.4.3 ชนิดอาหารของนกในพื้นท่ีอาศัย 
พิพัฒน สุดเสนห (2543) ไดกลาวไววา นกแตละชนิดหากินอาหารในพื้นท่ีท่ีระดับสูงและตําแหนง

ตางกัน ดังนี ้
 1.บริเวณเรือนยอดตนไม พบนกท่ีกินผลไม เกสร หรือน้ําหวานดอกไมเปนอาหาร ไดแก นกปรอดหัวสี
เขมา นกปรอดสวน นกปรอดหัวโขน เปนตน 
 2.บริเวณท่ีโลงหรือพื้นน้ํา เหมาะสมสําหรับการมองหาอาหารจําพวกแมลงท่ีบินอยูในอากาศหรืออยู
ตามพื้นดินหรือพื้นน้ํา บริเวณผิวน้ําและใตผิวน้ํา อาหาร ไดแก พวกปลา กุง แมลงเล็กๆ และเมล็ดสาหราย 
เปนตน นกท่ีพบเปนพวกเหยี่ยวและนกน้ํา 
 3. บริเวณรมไมหรือกิ่งไม คือ พื้นท่ีท่ีตํ่ากวาเรือนยอดลงมาถึงตามกิ่งและลําตน นกท่ีพบเปนนกกิน
แมลงและหนอนท่ีเกาะอาศัยตามบริเวณเปลือก กิ่งหรือใบไม ไดแก นกกระจ๊ิดธรรมดา นกเอี้ยงสาลิกา นก
กางเขนบาน เปนตน 
 4. บริเวณยอดพุมไมขนาดเล็ก พบนกท่ีกินแมลง หรือแมงขนาดเล็กบางชนิดเปนอาหาร ไดแก 
นกกระจิบธรรมดา นกจับแมลงสีน้ําตาล นกกระต๊ิดข้ีหมู นกกระจิบหญาสีเรียบ เปนตน 
 5. บริเวณพื้นดิน พบนกท่ีหากินเมล็ดพืช แมลง แมง และหนอนขนาดตาง ๆ เปนอาหาร ไดแก  
นกเดาดินทุง นกเขาใหญ นกกระจอกบาน นกเอี้ยงสาริกา เปนตน  
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       นอกจากนี้ โดม ประทุมทอง (2552) ไดแบงกลุมนกออกตามประเภทอาหารท่ีกินได 7 ประเภท คือ 
 1. กลุมนกกินแมลงและตัวหนอนของแมลงตางๆ (Insectivorous) นกพวกนี้มีจํานวนมากท่ีพบใน
บานเรา แตท่ีโดดเดนมากๆ ก็เรียกช่ือตามพฤติกรรมการเลือกกินอาหารจะเปนกลุมนกกินแมลง (Babbier) 
และกลุมนกจับแมลงชนิดตางๆ เชน นกกินแมลงอกเหลือง นกกินแมลงคอเทา นกจับแมลงสีน้ําตาล นกจับ
แมลงจุกดํา เปนตน 
 2. กลุมนกกินสัตวอื่นๆ และรวมถึงสัตวน้ํา (Carnivorous) เปนนกนักลา อาหารมีหลากหลาย
ประเภทดวยกัน เชน เหยี่ยวแดง นกกระเต็นหัวดํา เปนตน 
 3. กลุมนกกินท้ังพืชและสัตว (Omnivorous) นกในกลุมนี้กินอาหารไดหลายประเภท จะเปนชนิดท่ี
กินพืชเปนอาหารหลัก หรือเปนชนิดท่ีกินสัตวเปนอาหารหลักก็ได เชนนกเอี้ยงถํ้า อีกา นกระวังไพรปากเหลือง 
เปนตน 
 4. กลุมนกกินเมล็ดพืช (Granivorous) อาหารของนกพวกนี้คือ เมล็ดพืชชนิดตางๆ ซึ่งอาจเปนเมล็ด
ของไมตน เมล็ดหญา เมล็ดขาวหรือเมล็ดธัญพืช เชน นกแขกเตา นกกระต๊ิดข้ีหมู เปนตน 
 5. กลุมนกกินผลไม (Fruit-eating) เปนนกท่ีกินลูกไมตางๆ เปนอาหาร เชน นกเขาเปลาธรรมดา นก
ลุมพูเขียว เปนตน นกพวกนี้พบวายังกินดินโปรง หรือน้ําในโปงเพื่อเพิ่มแรธาตุบางอยางท่ีมีนอยในพืชในพืช 
 6. กลุมนกกินน้ําตอยหรือน้ําหวานดอกไม (Nectar feeding) โดยสวนใหญพบวานกพวกนี้มีขนาดเล็ก
และปราดเปรี้ยว ท่ีสําคัญนกจะมีปากท่ียาวเรียวเพื่อยื่นเขาไปดูดน้ําหวานท่ีโคนดอกไม เชน นกกินปลีอก
เหลือง นกปลีกลวยเล็ก เปนตน 
 7. กลุมนกกินซากสัตวท่ีเปอย (Scavenger) นกเหลานี้ทําหนาท่ีในการกําจัดซากส่ิงสกปรกท่ีตกคางใน
ปาและพื้นท่ีตางๆ อาจเรียกนกกลุมนี้วา นกเทศบาล เชน พวกแรงชนิดตางๆ 
 ดังนั้นการท่ีนกตางชนิดหากินในท่ีตางกัน มีวิธีหาอาหารท่ีตางกัน ทําใหไดอาหารชนิดท่ีตางกัน เปน
การหลีกเล่ียงการแกงแยงใชประโยชนจากอาหารชนิดเดียวกัน เปนผลใหโอกาสอยูรอดของนกชนิดตางๆท่ี
อาศัยอยูในบริเวณเดียวกันมีมากข้ึน 
 

2.4.4  พฤติกรรมการหากินอาหารของนก 
                   ทวี  หนูทอง (2525) ไดแบงลักษณะการหากินอาหารของนก ไดดังนี ้

        1. หาอาหารในน้ํา ไดแกพวกท่ีวายน้ําหรือดําน้ํา เชน นกกาน้ํา นกเปดน้ํา นกอายงั่ว เปนตน 
พวกท่ีบินโฉบหาอาหารในน้ําขณะท่ีกําลังบิน เชน นกนางนวล เหยี่ยวบางชนิด เปนตน และพวกท่ีบินโฉบ
อาหารในน้ําขณะท่ีเกาะอยู เชน นกกระเต็น เปนตน  

        2. หาอาหารบนพื้นดิน ไดแก 
                      2.1 นกท่ีอยูตามพื้นดินเสมอ เชน ไกปา นกกระทา นกคุม นกชายเลน เปนตน  
                      2.2 นกท่ีอาศัยตามกิ่งไม ใตไมพุม แลวบินไปหากินบนพื้นดิน เชน นกเขา นกกระจิบ อีกา 
นกกระสา นกกะรางหัวขวาน นกกางเขน 
                      2.3 นกท่ีอาศัยอยูบนพุมไม แลวบินหากินบนพื้นดิน เชน นกยาง นกกางเขน อีกา นก
กระสา เหยี่ยว 
                      2.4 นกท่ีมองหาอาหารขณะท่ีบิน เชน เหยี่ยว 
                      2.5 นกท่ีมองหาอาหารขณะท่ีเกาะอยูตามกิ่งไม เชน นกกระเต็น นกจาบคา 
                3. หาอาหารโดยไตตามตนไมหรือกิ่งไม เชน นกไตไม นกหัวขวาน นกขุนแผน เปนตน 
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                4. หาอาหารตามใตเรือนยอดหรือพุมของเรือนยอดของตนไม เชน นกกนิแมลง นกกาฝาก นก
พญาปากกวาง นกคัดคู นกเขียวคราม  
                5. หาอาหารเหนือเรือนยอดของตนไม เชน นกโพระดก นกเขียวคราม นกกาฝาก อีกา นกกินปลี 
นกนางแอน 
                6. จับอาหารในอากาศ แบงยอยไดดังนี ้
                    6.1 จับเหยื่อในขณะบิน เชน นกตบยุง นกนางแอน 
                    6.2 จับหรือมองหาเหยื่อตอนเกาะกิ่งไม เชน นกแซงแซว 
                   6.3 เกาะบนกิ่งไมมองหาเหยื่อและบินจับ เชน นกจาบคา เหยี่ยว 
                   6.4 มองหาเหยื่อโดยเกาะบนพื้นดิน เชน นกแอนทุง 
                   6.5 แยงอาหารจากนกอื่น เชน นกโจรสลัด โดยแยงจากปากนกอื่นท่ีจับอาหารไดแลว เชน 
แยงจากนกนางนวล เปนตน 

นอกจากนี้ โอภาส ขอบเขตต (2533) พบวานกกนิอาหารตางๆกัน โดยแบงเปน 5 พวก ดังนี้ 
 1. นกท่ีกินแมลงเปนอาหาร แมลงสวนใหญ ไดแก ต๊ักแตน จ้ิงหรีด รองลงมาคือ แมลงปกแข็ง ผีเส้ือ 
มวน แมลงวัน จักจ่ัน ผ้ึง ตอ แตน ปลวก แมลงปอ เปนตน ตัวอยางนกท่ีกินแมลงตางๆเปนอาหาร ไดแก นก
ตะขาบทุง นกจาบคาหัวสีสม นกแซงแซวสีเทา นกแซงแซวหางบวงใหญ นกกระจิบธรรมดา เปนตน 
 2. นกท่ีกินตัวหนอนของแมลง สวนใหญจะกินตัวหนอนท่ีเจาะเนื้อไม  ชนิดนกท่ีกินตัวหนอนของ
แมลง ไดแก นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง นกหัวขวานใหญสีดํา นกหัวขวานเขียวตะโพกแดง นอกจากนี้ยังมีนก
กะรางหัวขวาน เปนตน 
     3. นกท่ีกินเนื้อ สวนใหญจะกินเนื้อของสัตวอื่นๆ เชน กิ้งกา กบ เขียด ไสเดือน แมงตางๆ เชน แมงมุม 
นอกจากนี้ยังกินแมลงตางๆ นกประเภทนี้ ไดแก เหยี่ยวนกเขาชิครา นกกะปูดใหญ นกเตาแคระ เปนตน 
 4. นกกินพืช คือ พวกท่ีสวนใหญกินผลไมหรือน้ําหวานดอกไม โดยท่ีตนไมท่ีนกกินเปนอาหารนั้นนก
อาจกินเฉพาะผลไม หรือกินเฉพาะน้ําหวานดอกไม หรือกินท้ังสองอยาง ตนไมท่ีนกกินผลหรือน้ําหวานดอกไม
มีหลายชนิด เชน ไทรใญ หวา เต็ง รัง ชนิดนกท่ีกินผลไมตางๆ เชน นกเขาเปลาธรรมดา นกปรอดหัวสีเขมา 
นกปรอดเหลืองหัวจุก และนกขุนทอง สวนนกท่ีกินน้ําหวานดอกไม เชน นกกินปลีอกเหลือง นกกปลีกลวยเล็ก 
และนกสีชมพูสวน เปนตน 
 5.นกท่ีกินเมล็ดธัญพืชตางๆ เชน นกกระทาทุง ไกปา สวนนกท่ีกินท้ังพืชและสัตวหรือกินทุกอยางท่ีมี
โอกาส ไดแก อีกา และนกปกลายสกอต เปนตน 
 โอภาส ขอบเขตต (2541) ไดกลาวถึง พฤติกรรมการหาอาหารของนกแบงออกเปน 6 ประเภท คือ 
 1. หาอาหารในน้ําหรือนกน้ํา (aquatic birds) หมายถึง นกท่ีหากินในน้ํามีหลายกลุมหลายชนิด 
พฤติกรรมการหาอาหารท่ีแตกตางกัน สามารถแบงออกเปน 3 แบบยอย คือ 
  1.1 วายหรือดําน้ํา นกท่ีวายหรือดําน้ําหาอาหาร ปกติจะมีพังผืดนิ้ว นกเหลานี้จะวายน้ํา
พรอมกับจับอาหารไปดวย บางชนิดก็วายแลวดําน้ําจับอาหาร เชน นกเปดผี นกกาน้ํา นกอายงั่ว นกเปดน้ํา 
เปนตน 
  1.2 บินโฉบอาหารในน้ํา นกท่ีบินโฉบจับอาหาร มีท้ังวายน้ําได และวายน้ําไมได ปกตินก
เหลานี้จะบินรอนอยูกลางอากาศ หรือบินฉวัดเฉวียนอยูเหนือผิวน้ําคอยจองหาเหยื่อในน้ํา เมื่อพบเหยื่อจะบิน
ลงมาโฉบเหย่ือดวยกรงเล็บหรือดวยปากอยางใดอยางหนึ่ง เชน นกกระทุง นกนางนวลแกลบ นกกระเต็น
ปกหลัก เปนตน 
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  1.3 เกาะโฉบหาอาหารในน้ํา นกท่ีเกาะโฉบหาอาหารในน้ําปกติจะวายน้ําไมได มักจะเกาะ
ตามตอไม กิ่งไม สายไฟฟาหรือวัตถุท่ีใกลหรืออยูริมน้ําคอยจองหาเหยื่อในน้ํา เมื่อพบเหยื่อก็จะบินโฉบเหยื่อ
ดวยปาก เชน นกกระเต็นหรือนกกินปลาเกือบทุกชนิด เปนตน 
 2. นกชายน้ํา (marsh birds) หมายถึง นกท่ีมีขายาว คอยาว นิ้วเทายาว ชอบย่ําไปในชายน้ําต้ืน ๆ ใน
เวลาหากิน แบงออกเปน 2 แบบยอย คือ  
  2.1 ยืนในน้ําหาอาหาร นกท่ียืนในน้ําหาอาหาร ปกติจะมีขายาว คอยาวปากยาว มักจะยืนอยู
ในน้ําท่ีไมลึกมากนัก หรือเปนบริเวณชายแหลงน้ํา อาจจะยืนนิ่งๆ คอยจองหาเหยื่อหรือใชตีนขางหนึ่งแหย
โคลนเพื่อใหเหยื่อตกใจออกมาจากท่ีซอน หรือยองไปตามน้ํา เมื่อพบเหยื่อก็จะงับเหยื่อทันที นกท่ีหาอาหาร
แบบนี้ เชน นกยาง นกกระสา นกกระเรียน นกตีนเทียน เปนตน 
  2.2 ยืนบนพืชลอยน้ํา นกท่ียืนบนพืชลอยน้ํา ปกติจะมีนิ้วยาวมาก สามารถพยุงตัวใหยืนบน
พืชลอยน้ําไดโดยไมจมลงในน้ํา บางชนิดสามารถวายน้ําไดโดยการแกวงนิ้วยางนี้ พฤติกรรมการหาอาหารจะใช
ท้ังการวายน้ํา และยืนบนพีชลอยน้ําจองาเหยื่อแลวใชปากงับเมื่อพบเหยื่อ บางครั้งก็เดิน ตามพืชลอยน้ําเพื่อ
หากินแมลง สัตวน้ํา และพืชน้ํา นกท่ีหากินแบบนี้ เชน นกอีแจว นกกวัก นกอีโกง เปนตน 
 3. นกหากินบนพื้นดิน (terrestrial birds) หมายถึง นกท่ีมักหากินตามพื้นดิน ซึ่งพื้นดินในท่ีนี้รวมถึง
บริเวณท่ีเปนโคลน หาดทราย พื้นหญา พื้นดิน และพื้นปา มีนกหลายชนิดท่ีหาอาหารตามบริเวณดังกลาว และ
มีพฤติกรรมการหาอาหารหลายแบบแตกตางกัน คือ เดินตามพื้นดิน นกท่ีเดินหาอาหารตามพื้นดิน ปกติจะกิน
เมล็ดพืช ธัญพืช และสัตว โดยมีพฤติกรรมหลายแบบ คือ 
  3.1 อยูตามพื้นดินเสมอ ไดแก ไกปา นกกระทา นกคุม เปนตน 
  3.2 บางครั้งพักอยูใตเรือนยอดของตนไม เปนนกท่ีเดินหาอาหารตามพื้นดินเชนเดียวกัน แต
ไมอยูบนพื้นดินตลอดเวลา บางครั้งเกาะตามกิ่งกานของตนไม ตอไม หรือพุมหญา และลงมาเดินหาอาหารตาม
พื้นดินเปนครั้งคราว เชน นกเขาไฟ นกเขาใหญ นกเขาเขียว นกเอี้ยง นกกิ้งโครง นกกระจอกบาน นกกระราง
หัวขวาน เปนตน 
  3.3 บางครั้งพักอยูบนเรือนยอดของตนไม เปนนกท่ีหาอาหารตามพื้นดิน แตไมอยูบนพื้นดิน
ตลอดเวลา บางครั้งจับเกาะอยูเรือนยอดของตนไม และลงมาเดินหาอาหารตามพื้นดินเปนครั้งคราว เชน อีกา 
นกกะปูด นกกางเขนบาน เปนตน 
 4. นกหากินบนตนไม หรือ ตามไมพุม (arboreal birds) หมายถึง นกท่ีมักอาศัยอยูในบริเวณท่ีเปนปา
ไม หรือบริเวณท่ีมีไมยืนตนข้ึนอยูรวมไปถึงตามไมพุมตางๆ นกพวกนี้จะเกาะหาอาหารตามกิ่งกานหรือตามลํา
ตนพืช หรือตามยอดไม อาหารสวนใหญจะเปนแมลงและผลไม เชน นกกระจิบหญา นกกระจอย นกปรอด นก
แขกเตา นกพญาไฟ นกขุนทอง นกเงือก เปนตน 
 5. นกหากินในอากาศ (aerial birds) หรือนกท่ีชอบโฉบจับอาหารกลางอากาศ ซึ่งสวนใหญจะใชปาก
ในการจับแมลงกินเปนอาหาร การโฉบจับเหย่ืออาจมีพฤติกรรมหลายแบบตางกัน เปนตนวา บินจองหาเหยื่อ 
เมื่อพบก็โฉบเหยื่อกลางอากาศทันที เชน นกนางแอน นกแอน หรืเกาะตามกิ่งไม สายไฟฟา หรือส่ิงกอสราง 
เมื่อพบเหยื่อก็บินโฉบจับ เชน นกแซงแซว หรือใชท้ังสองแบบดังกลาว เชน นกจาบคา นกจับแมลง หรืออยู
ตามพื้นดินจองหาเหยื่อในอากาศ เมื่อพบเหยื่อก็บินข้ึนแลวโฉบจับกลางอากาศ เชน นกโจรสลัด เปนตน 
 6. นกชอบบินรอน (soaring birds) หมายถึง นกท่ีมักบินรอนอยูสูง เพื่อหาเหยื่อจากพื้นลาง เมื่อเจอ
เหยื่อก็บินโฉบลงมาจับเหยื่อทันท่ี โดยใชกรงเล็บท่ีแหลมคม เชน เหยี่ยวขาว เปนตน 
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พฤติกรรมการกินอาหารจะมีความสัมพันธอยางมากกับโครงสรางท่ีดัดแปลงไปเพื่อการหาอาหาร เชน 
นกยางมีคอและปากยาวเพื่อใชจับปลาในน้ํา การเกิดพฤติกรรมนี้จะเกิดข้ึนโดยสภาพการเปล่ียนแปลงของ
ระดับสารเคมีในตัวของสัตวเอง และเกิดจากการเห็นอาหาร พฤติกรรมการกินอาหารจะมีความแตกตางกัน
ข้ึนอยูกับชนิดนก และจะเปนผลดีในการลดการแกงแยง โดยเฉพาะกับสัตวท่ีอาศัยในบริเวณเดียวกัน เชน นก
ท่ีหากินในหนองน้ํา ซึ่งกินปลาเปนอาหารหลัก แตนกแตละชนิดในบริเวณดังกลาวจะมีพฤติกรรมการกินอาหาร
ตางกันท้ังวิธีการจับปลาและเวลาท่ีออกหากิน ดังนั้นการแกงแยงจึงลดลง (นิตยา เลาหะจินดา, 2528) 
 

           2.4.5 ระดับการหากินของนก 
                 นกจะกินอาหารท่ีตางกัน และมีวิธีการหากินแตตางกัน ตนไมตนหนึ่งจะพบนกในระดับตางกัน
โดยแบงระดับการหากินของนกในปา (รุงโรจน จุกมงคล, 2536) ไดดังนี ้
                  1. ระดับเรือนยอด เปนระดับหากินของนกกลุมนกเงือก นกโพระดก นกพญาไฟ เหยี่ยว เปนตน 
                   2. ระดับกลางเรือนยอดไม เปนระดับหากินของนกในกลุมนกปรอด นกเปลา นกเขียวกานตอง 
เปนตน 
                   3. ระดับลางเรือนยอดไม เปนระดับหากินของนกกินแมลง เชน นกจับแมลง นกพญาปากกวาง 
เปนตน 
                   4. บริเวณลําตน มักพบเฉพาะกลุมของนกหัวขวาน และนกไตไม 
                   5. พื้นลางปา เปนกลุมนําท่ีหากินโดยการเดินและกระโดด เชน กลุมนกกระทา   ไกปา       
นกแตวแลว  
                   6. ตามลําธาร มักพบหากินในน้ํากรือริมน้ํา เชน นกกางเขนน้ํา เปนตน 
 
            2.4.6 โครงสรางนก 
  รูปรางของนกโดยท่ัวไป ซึ่ง โดม ประทุมทอง (2552) ไดแบงโครงสรางเปน 7 สวนหลัก พอ
สรุปได ดังตอไปนี้ 
  สวนท่ี 1 ปาก (Bill)  
   รูปรางของปากจะประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน คือ ขากรรไกรบนและขากรรไกร
ลาง โดยรูปรางท่ีแตกตางกันของขากรรไกรจะมีสวนสัมพันธุกันกับอุปนิสัยการกินอาหารของนกเปนหลัก 
นอกจากนี้รูปรางของปากยังเปนเครื่องมือในการจําแนกนกชนิดนกไดอีกดวย โดยมีรูปแบบท่ีสําคัญๆ คือ 
   1. ปากตรง (Straight) เปนปากท่ีปกติแลวจะยาว คือความยาวของชวงขากรรไกร
มากกวาความยาวชวงหัว ปากประเภทนี้ดัดแปลงสําหรับการหากินอาหารตามชายน้ํา หรือตามพืชลอยน้ํา เชน 
ปากนกยาง นกกระสา เปนตน 
   2. ปากโคง (Recelved) เปนปากท่ียาว มักโคงลง ซึ่งอาจโคงมากหรือโคงนอย เชน 
ปากของนกจาบคา นกกินปลี เปนตน 
   3. ปากแอน (Recurved) เปนปากท่ียาว ปลายปากมักแอนหรือโคงข้ึนดัดแปลงเพื่อ
ใชหากินกับน้ําหรือหาจับสัตวน้ําตามพื้นโคลน เชน นกชายเลนปากแอน นกปากแอนหางดํา เปนตน 
   4. ปากแบนขาง (Compressed) เปนปากท่ีปกติคอนขางยาว สันปากมักสูงเมื่อ
เทียบกับสวนกวาง เปนปากท่ีแข็งแรง ดัดแปลงสําหรับโฉบหาปลาหรือสัตวน้ําตางๆ ความสูงของปากมากกวา
ดานขาง เพราะเวลาโฉบอาหารจะคาบเหยื่อไวระยะหนึ่งกอนโดยการกดทําใหเหยื่อตายแลวจึงกิน เชน นก
ระเต็นชนิดตางๆ เปนตน 
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   5. ปากแบน (Depressed) เปนปากท่ีคอนขางส้ัน สันขากรรไกรบนไมเดนชัด ปากมี
สวนกวางมากกวาสวนสูง ดัดแปลงสําหรับกินพืชหรือสัตวน้ําตางๆ เชน ปากของเปดชนิดตางๆ 
   6. ปากขอ (Hooked) เปนปากท่ีปกติส้ัน ขากรรไกรบนจะยาวกวาขากรรไกรลาง 
และปลายตะโคงลงมายังขากรรไกรลาง ดัดแปลงสําหรับกินเนื้อหรือเมล็ดไมเปลือกแข็ง เชน เหยี่ยวชนิดตางๆ 
นกแกว นกเคา เปนตน 
   7. ปากกรวย (Conical) เปนปากท่ีส้ันโดยมีโคนปากใหญเรียวลงไปท่ีปลายปากใน
ทันท่ีทันใด ดัดแปลงสําหรับกินเมล็ดธัญพืชเปนอาหาร เชน นกกระจาบ นกกระต๊ิด เปนตน 
   8. ปากแหลม(Acute) ปากท่ีอาจสนหรือยาวเล็กนอยและเรียวแหลมไปทางปลาย 
ดัดแปลงสําหรับการกินแมลงเปนอาหาร เชน นกกระจ๊ิด นกกินแมลง นกกางเขน เปนตน 
   9. ปากชอน (Spatulated) เปนปากท่ียาว ปลายปากแบน และแผออกเปนรูปชอน 
ดัดแปลงไปสําหรับการหากินสัตวน้ํา เชน นกปากชอน เปนตน 
  ปากมีโครงสรางพิเศษ (With Special Structure) ปากของนกบางชนิดมีโครงสรางพิเศษ
เพิ่มเติม ดังนี้ 
  1. โหนกแข็ง (Casqued) เปนโครงสรางคลายกระดูกบวมโตข้ึนมาบริเวณขากรรไกรบน นกท่ี
มีโหนกแข็งเชนนี้ ไดแก นกเงือกชนิดตางๆ 
  2. หงอน (Comb) เปนโครงสรางคลายแผนหนังบวมโตท่ีบริเวณขากรรไกรลน ปกติเปนรูป
ครึ่งวงกลม เชน เปด หงส เปนตน 
  3. กระบัง ( Shield) เปนโครงสรางคลายกระดูกแผข้ึนไปจากโคนขากรรไกรบนจนถึง
หนาผาก บางครั้งอาจเรียกวากระบังหนา เพราะโครงสรางนี้ปกคลุมไปถึงหนา อาจพบเฉพาะในตัวผูชวงฤดู
ผสมพันธุ แตบางชนิดก็พบโครงสรางนี้ท้ังสองเพศและทุกฤดูกาล เชน นกอีลํ้า นกอีโกง เปนตน 
  4. หนังจมูก (Sere) เปฌนโครงสรางท่ีมีลักษณะคลายเปนหนังอยูตอนกลางของขากรรไกร
บน บางครั้งก็ปดทับรูจมูก เชน นกเหยี่ยว นกเคา นกพิราบ เปนตน 
 
 สวนท่ี 2 หัว (Head)  
  สวนตางๆ ของหัวนกนี้ เรามีช่ือเรียกท่ีแตกตางกันออกไป คือ 
  1. หนาผาก (forehead) อยูบริเวณดานหนาของหัวสวนบน 
  2. กระหมอม (crown) อยูบริเวณตรงกลางสูงสุดของหัว 
  3. ทายทอย (nape) อยูทางดานทายสุดตอจากลําคอดานบน 
  4. คาง (chin) อยูตอนหนาสุดโคนขากรรไกรลาง 
  5. แกม (major region) คือ บริเวณดานขางของหัวและคอท้ังหมด 
  6. หู (auricular region)คือ บริเวณรูหูหรือบริเวณทายตา 
  7. เบาตา (orbital region) คือ บริเวณตา หนังตา และรอบๆตา 
  8. หัวตา (lore) คือ ชองวางบริเวณตาและปาก 
  นกบางชนิดมีอวัยวะท่ีเรียกวา ถุงใตคาง (gular pouch) ซึ่งพบในนกตะกราม นกกระทุง 
โดยโครงสรางดังกลาวจะแผกวางต้ังแตปลายปาก ถึงใตคาง   
  นกบางกลุมมีลักษณะเดนอยูท่ีบริเวณใบหนา เชน วงรอบเบา (eye ring) เชน นกแวนตาขาว 
นอกจากนี้บางกลุมมีแถบคาดตา(eye-line) ท่ีเดนชัด เชน นกอีเสือ เปนตน โครงสรางสุดทาย คือ ขนตา 
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(eyelash) ซึ่งเปนโครงสรางพิเศษท่ีแตกตางไปจากขนนกโดยท่ัวไป และในนกบางชนิดมีขนลักษณะเดียวกันนี้
ท่ีบริเวณมุมปาก เชน นกตบยุง นกปากกบ เปนตน 
 
 สวนท่ี 3 คอ (neck)  
  คอของนกมีลักษณะเปนรูปทรงกระบอก แบงออกเปนกลุมคอส้ัน เชน นกกระต๊ิด นกแตว
แลว เปนตน สวนอีกกลุมเปนนกท่ีมีคอยาว เพื่อหากินในน้ํา เชน นกยาง นกกระสา เปนตน คอของนกมีช่ือ
เรียกสวนตางๆ ดังนี ้
  1. คอดานบน (nape หรือ nuchai area) ไดแก ลําคอดานบนทงหมด 
  2. คอดานลาง (jugulum) ไดแก ลําคอดานลางท้ังหมด  
 
 สวนท่ี 4 ลําตัว (trunk) 
  นกมีลําตัวเปนรูปไข (oval shape) คือ ดานหนาใหญและเรียวเล็กนอยไปทางทาย สวน
ตางๆของลําตัวแบงออกไดดังนี ้
  1. หลัง (back) ไดแก บริเวณ 2 ใน 3 ทางดานหนาของลําตวดานบน 
  2. ตะโพก (rump) ไดแก บริเวณ 1 ใน 3 ทางดานทายของลําตัวดานบน ซึ่งบริเวณตะโพกใน
นกบางชนิดจะมีสีสันเดนสะดุดตาสามารถใชเปนส่ิงจําแนกชนิดหรือกลุมของนกไดเชนเดียวกัน 
  3. อก (breast) คือ บริเวณหนาสุดของลําตัวดานลาง มีลักษณะกลมนูน 
  4. ทอง (belly หรือ abdomen) คือ บริเวณตอจากอกจนถึงรูกน (vent) หรือ จนถึงโคนขน
หางดานลาง 
  5. ดานขาง (sides) คือ บริเวณระหวางลําตัวดานบนและดานลางท้ังหมดปกติถูกคลุมดวยปก
ท้ัง 2 ขาง จะเห็นไดชัดตอเมื่อนกบินหรือกางปกดานขางลําตัว บริเวณใตปก และเหนือขา หรือสีขาง(flank) 
ซึ่งบางครั้งก็จะเห็นไดชัดเจนแมนกจะหุบปกก็ตาม 
 
 สวนท่ี 5 ปก (wings) 
  สวนสําคัญท่ีสุดของปกนก คือ ขนปก ประกอบไปดวย ขนปลายปก(primaries) และ ขน
กลางปก(secondary) ท้ังขนปลายปกและขนกลางปกเปนขนท่ีใชสําหรับบินมีช่ือเรียกรวมกันวา ขนปกบิน
(remiges)  
  นอกจากขนปกแลวบริเวณปกยังมีขนอีกหลายพวก ไดแก ขนปกนอย (alula หรือ bastard 
wing) ขนโคนปก(tertiaries) ขนคลุมขนปก(coverts or tectrices) ขนคลุมขนปลายปก(primary covert) 
ขนคลุมขนกลางปก(secondary covert) ขนคลุมขนปลายปกแถวนอก(greater secondary covert) ขนคลุม
ขนกลางปกแถวกลาง (middle secondary covert) ขนคลุมขนกลางปกแถวใน (lesser or (minor) 
secondary covert) ขนคลุมขอบปก (marginal covert) ขนคลุมขนปกดานลาง (wing lining  or  under 
wing cover) และขนคลุมรักแร (axillaries)  
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 สวนท่ี 6 หาง (Tail) 
  ขนนกท่ียื่นยาวออกไปจากหางท่ีแทจริง ซึ่งแบงออกเปนขนหางและขนคลุมโคนขนหาง คือ 
  1. ขนหาง (rectrices) เปนขนท่ีแข็งและยาวใชเปนหางเสือในการบินของนก 
  2. ขนคลุมโคนขนหาง (tail covert) ประกอบดวย ขนคลุมโคนขนหางดานบน (upper tail 
covert) และขนคลุมโคนหางดานลาง (under tail or crissum)  
 
 ประเภทของหาง แบงออกประเภทตางๆ ดังนี้ 
  1. หางตัด (square) เปนหางท่ีขนหางทุกเสนยาวเทากันหมดทําใหเห็นปลายหางเปนรูปตัด 
เชน หางนกปรอด หรือนกเงือกชนิดตางๆ 
  2. หางเวาต้ืน (notched) เปนหางท่ีขนหางทุกๆ เสนยาวเทากันหมด ยกเวนขนหางคูในสุด
จะส้ันกวาคูอื่นๆเล็กนอย ทําใหเห็นหางเวาไปเล็กนอย เชน หางของนกแอนทุงใหญ นกจาบปกออนตางๆ เปน
ตน 
  3.หางเวาลึก (forked) เปนหางท่ีขนหางคูนอกสุดจะยาวท่ีสุดและคูในๆถัดมาส้ันลดหล่ันกัน
ตามลําดับจนกระท่ังคูในสุดส้ันท่ีสุดทําใหเห็นหางเปนรอยเวาลึก เชน หางนกนางแอนบาน นกแซงแซวหาง
ปลา เปนตน 
  4. หางแฉก (elongated outer feather) เปนหางท่ีขนหางคูกลางจะส้ันและยาวข้ึน
ตามลําดับจนกระท่ังถึงขนหางคูนอกสุดจะยาวมากทําใหเห็นขนหางเปนรอยเวาลึกมาก เชน หางนกนางนวล
แกลบชนิดตางๆ 
  5. หางบวง (rackets) เปนหางท่ัวๆไป ปลายหางอาจะตัดเวาต้ืนหรือเวาลึก แตขนหางคูนอก
สุดจะมีขนซึ่งมีกานขนยาวมากยื่นออกไป ปลายกานขนท่ียื่นยาวออกมาอาจจะมีแผงขนดานใดดานหนึ่ง หรือ
ท้ังสองดาน หรือไมมีแผงขนเลย เชนหางนกแซงแซวหางบวงใหญ เปนตน 
  6. หางเข็ม หางกระสวย (elongated central feather) เปนหางท่ีขนหางคูนอกสุดจะส้ัน
ท่ีสุด คูในๆ ถัดไปจะยาวข้ึนตามลําดับ ยกเวนคูในสุดจะยื่นยาวออกไปมากและมักจะซอนทับกันจนเห็นเปน
เสนเดียวกันเรียกวา “หางเข็ม” เชน หางของนกเปลาหางเข็ม นกจาบคาเล็ก เปนตน หรือขนหางคูในสุดยื่น
ยาวออกไปมากแยกออกจากกันเดนชัด เรียกวา หางกะลวย ซึ่งใชเรียกหางของไกโดยเฉพาะ 
  7. หางมน (rounded) เปนหางท่ีขนหางคูในสุดจะยาวท่ีสุด คูนอกๆ จะส้ันกวาเล็กนอย
ลดหล่ันกันตามลําดับ ทําใหเห็นปลายหางมีลักษณะกลมมน เชน หางนกนางนวลธรรมดา นกกาน้ํา เปนตน 
  8. หางแพน หรือหางพัด หรือหางพล่ัว (fan or wedge- shape) เปนหางท่ีมีลักษณะคลาย
กับหางมน แตปลายหางแตละคูมักจะแผออกไปทางดานขางเล็กนอนเปนหางพล่ัว หรืออาจจะแผออกไปทาง
ดานขางมากเปนหางแพนหรือหางพัด เชน หางของนกอีแพรดชนิดตางๆ 
  9. หางบ้ัง (graduated) เปนหางท่ีขนหางทุกคูซอนทับกันตามลําดับ โดยหางคูใตสุดจะส้ัน
ท่ีสุดและขนหางคูบนสุดจะยาวท่ีสุดทําใหเห็นขนหางเปนบ้ังหรือเปนช้ันๆ โดยเฉพาะเมื่อดูจากดานลางของหาง 
เชน หางนกขุนแผน 
  10. หางแหลม (pointed) เปนหางท่ีขนหางคูนอกสุดจะส้ันท่ีสุด คูในๆถัดไปจะยาวมากข้ึน
ตามลําดับขนหางคูกลางมักจะซอนทับกันและยาวท่ีสุดทําใหเห็นปลายหางมีลักษณะแหลม เชน หางนกกินปลี 
นกกระต๊ิดตะโพกขาว เปนตน 
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 สวนท่ี 7 ขา (Feet) 
  ลักษณะการจัดเรียงนิ้วตีนของนกแบบตางๆ มีดังนี้ 
  1. การจัดเรียงนิ้วแบบนิ้วค่ีตาง (anisodactyl) คือนิ้วแรกหรือนิว้ท่ี 1 ช้ีไปทางดานหลัง อีก
สามนิ้วท่ีเหลือช้ีไปทางดานหนา 
  2. การจัดเรียงแบบนิ้วคูสลับ (zygodactyl) โดยท่ีนิ้ว 1 และนิ้วท่ี 4 ช้ีไปทางดานหลัง นิ้วท่ี 2 
และนิ้วท่ี 3 ช้ีไปดานหนา เชน นกคัดคู นกหัวหวาน เปนตน 
  3. การจัดเรียงนิ้วแบบนิ้วคูตาง (heterodactyl) โดยนิ้วท่ี 1 และนิ้วท่ี 2 ช้ีไปทางดานหลัง 
และนิ้วท่ี 3 และนิ้วท่ี 4 ช้ีไปทางดานหนา เชน นกขุนแผน 
  4. การจัดเรียงนิ้วแบบนิ้วสาม (tridactyl) นกชนิดนี้มี 3 นิ้ว แตนิ้วหนึ่งไดลดรูปหรือมีขนาด
เล็กมากจนเห็นเพียงแค 2 นิ้วเทานั้น 
 
  ลักษณะของพังผืดนิ้ว ของนก มีดังนี ้
  1. ตีนพัดเต็ม (totipalmate) ตีนนกจะมีพังผืดนิ้วเช่ือมตอกันท้ัง 4 นิ้วท่ีช้ีไปทางดานหลัง 
และดานหนา เชน นกกระทุง นกกาน้ํา เปนตน 
  2. ตีนพัด (palmate) นิ้วตีนมีพังผืดนิ้วเช่ือมเฉพาะสามนิ้วท่ีช้ีไปทางดานหนา เชน เปดน้ํา 
นกนางนวลใหญ  
  3. ตีนพัดกิ่ง (semipalmate) นิ้วตีนมีพังผืดนิ้วเช่ือมระหวางนิว้คูใดคูหนึ่งท่ีช้ีไปทางดานหนา
หรือเช่ือมเพียงครึ่งหนึ่งหรือสวนหนึง่ของนิ้วท่ีช้ีไปทางดานหนา เชน นกชายเลนบางชนิด 
  4. ตีนกลีบ (lobate) นิ้วตีนมีพังผืดนิ้วแผกวางออกไปแตละนิ้วและไมเช่ือมตอกัน เชน เปดผี 
ฟนฟุต เปนตน  
 

         2.4.7 การจําแนกประเภทของนกตามชวงเวลาท่ีพบนกและการแพรกระจาย 
               ในประเทศไทยมีการจัดจําแนกประเภทของนกตามชวงเวลาท่ีพบนกและการแพรกระจาย (โอภาส 
, 2541 : Lekagul และ Round, 1991)  ดังนี้ 
       1. นกประจําถ่ิน (resident) คือ ชนิดท่ีสามารถพบเห็นไดตลอดป และมีการผสมพันธุหรือ
สันนิษฐานวามีการจับคูผสมพันธุในประเทศไทย 
       2. นกอพยพยายถ่ิน (winter visitor) คือชนิดท่ีปรากฏในชวงฤดูหนาว ประมาณเดือนกันยายน
ถึงเดือนพฤษภาคม และไมพบการสรางรังวางไขในประเทศ บางครั้งจึงเรียกวานกอพยพชวงนอกฤดูผสมพันธุ 
(non-breeding visitor) 
       3. นกอพยพผาน (passage migrant) คือ ชนิดท่ีปรากฏในชวงส้ันๆ มักพบระหวางเดือนมีนาคม
ถึงพฤษภาคม หรือระหวาง เดือนสิงหาคมถึงธันวาคม โดมากมักเดินทางผานหรือแวะพักเปนชวงเวลาส้ันๆ
ประมาณ 2-3 วัน กอนท่ีจะอพยพไปทางตอนใต 
      4. นกอพยพเพื่อสรางรังวางไข (breeding visitor) คือ ชนิดท่ีอพยพเขามาในประเทศไทยเพื่อ
สรางรังวางไขในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยมากมักจะเปนชวงฤดูฝน ระหวางปลายเดือนเมษายนหรือตนเดือน
พฤษภาคม มีเพียงบางชนิดท่ีเขามาสรางรังวางไขในชวงฤดูหนาว 
      5. นกหลงเขามา (vagrant) เปนนกท่ีพบครั้งเดียว หรือนอยครั้งมากและเมื่อพิจารณาถ่ินกําเนิด
แลวไมนาจะพบในประเทศไทย หรือนกท่ีพบผิดสถานท่ี เชน นกทะเลแตกลับมาพบบนแผนดิน เปนตน 
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การอพยพยายถ่ิน  
นกท่ีอาศัยอยูในแถบท่ีมีอากาศรอน สภาพอากาศไมเปล่ียนแปลงมากนักจะมีอาหารกินตลอดป จึงไม

มีความจําเปนท่ีตองอพยพยายถ่ิน สวนนกในแถบเหนือของโลกซึงมีอากาศหนาว เชน แถบไซบีเรีย ยุโรป 
ตลอดไปถึงข้ัวโลกเหนือ เมื่ออุณหภูมิลดลงตํ่ากวาศูนยองศาเซลเซียส หิมะจะตกปกคลุมบริเวณท่ีอยูอาศัยของ
นก อาหารเริ่มหายาก โดยเฉพาะแมลงแทบไมมีเลย นกกท่ีกินแมลงจึงจําเปนตองอพยพยายถ่ินเพื่อความอยู
รอด จึงเคล่ือนยายไปหาพื้นท่ีท่ีมีอาหารอุดมสมบูรณกวา นกเหลานี้จึงอพยพลงมาทางใตซึ่งมีอากาศอบอุนกวา 
มีอาหารสมบูรณืกวา เมื่อฤดูหนาวผานพนไปนกก็จะอพยพกลับไปยังถ่ินเดิมเพื่อผสมพันธุทํารังวางไขและเล้ียง
ลูกออนหมุนเวียนเชนนี้เปนประจําทุกป (รุงโรจน จุกมงคล, 2536) เมื่ออุณหภูมิลดลง กลางวันจะส้ัน จะเปน
ส่ิงท่ีกระตุนใหนกเริ่มเตรียมตัวอพยพนกจะตองเตรียมรางกายใหพรอม สะสมพลังงานใหสมบูรณ ผลัดขนชุด
ใหม เมื่อขนเจริญดีแลวการอพยพดวยกัน นกนางนวลแถบอารกติกเดินทางไกลท่ีสุด (อุษณีย ยศยิ่งยวด, 
2538) โดยฤดูรอนจะอยูเหนือแถบอารกติกแลวมุงอพยพไปใชชีวิตฤดูรอนท่ีแอนตารกติกโดยใชเสนทางได
หลายเสนทางแตท่ีใชมากคื เสนทางจากแคนาดาผานยุโรป แอฟริกาและอเมริกาใตไปถึงแอนคารกติกการ
อพยพนี้ทําใหนกนางนวลแถบอารกติกใชชีวิตชวงฤดูรอนไดตลอดป ตามเสนทางท่ียาวไกลถึง 11,000 ไมล 
หรือ 17,600 กิโลเมตรในการบินอพยพ นกมันจะบินไปเปนฝูง เชน นกชายเลน นกเปดน้ํา การบินรวมกันเปน
ฝูงทําใหนกหาทิศทางไดดีกวาบินไปตามลําพัง นกจะบินเกาะกลุมกันอยางมีระเบียบ เชนฝูงหานปาจะบิน
รวมกันเปนรูปตัววี การบินแบบนี้นกท่ีบินตามหลังมาในฝูง จะไดรับกระแสอากาศ ซึ่งจะยกตัวข้ึนเนื่องจากการ
บินของตัวแรกทําใหการบินของนกตัวหลังประหยัดพลังงานไดดี ประโยชนของการบินเปนฝูง อีกอยางหนึ่งคือ
ทําใหศัตรูโจมตีไดยากข้ึนเปนการชวยนกตัวเล็กดวย ในแตละวันนกจะบินเปนระยะทาง มากกวา 480 
กิโลเมตรหรือกวา 300 ไมล โดยนกจะใชเสนทางเดิมทุกปและนกสามารถจําทางไดอยางแมนยํา นกขนาดเล็ก
มักบินอพยพในชวงเวลากลางคืน และใชเวลากลางวันพักหาอาหาร สวนนกขนาดใหญ เชน นกอืนทรี และนก
กระสาจะบินอพยพท้ังกลางวันและกลางคืน โดยแวะหาอาหารตามเสนทางไปดวย 

 
            กลุมของนกอพยพ 
              1. กลุมนกบก (Terrestrial Bird) เมื่ออากาศหนาว ดินแหง ตนพืชหยุดเจริญเติบโตไมผลิดอกออก
ผล แมลงจะหลบซอนตัวอยูในดิน หรือในแหลงตางๆนกก็ตองอพยพลงมาสูพื้นท่ีมีแหลงท่ีมีอาหารอุดมสมบูรณ 
ไดแก นกกินเมล็ด พืช และนกกินแมลง เชน นกจาบปกออน นกเดาลม นกพงหญา นกนางแอนบาน ฯลฯ 
   2. กลุมนกทะเล (Sea Bird) เมื่ออากาศหนาว น้ําเปนน้ําแข็งก็ไมสมารถจับหาปลาเปนอาหารได ก็
ตองอพยพเคล่ือนยายมาตามชายฝงท่ีอบอุนกวา ไดแก นกนางนวล ฯลฯ 
   3. กลุมนกชายเลน (Shore Bird) เมื่อน้ําเปนน้ําแข็ง นกท่ีอาศัยในพื้นท่ีแหลงน้ํา ก็ตองอพยพไปหา
แหลงน้ําท่ีมีอาหารและท่ีหลบภัยทางตอนใต ซึ่งสามารถอยูไดอยางปลอดภัยตลอดฤดูหนาว ไดแก นกทะเลขา
แดง นกปากซอม นกสต๊ินท ฯลฯ 
   4. กลุมนกลุยน้ํา (Wadering Bird) เมื่ออากาศหนาว นกท่ีอาศัยในพื้นท่ีแหลงน้ํา ก็ตองอพยพไปหา
แหลงน้ําท่ีอมีอาหารและท่ีหลบภัยทางตอนใต ไดแก นกยาง นกระสา นกอัญชัน ฯลฯ 
   5. กลุมหานปาและนกเปดน้ํา (Waterflow) ไดแก หานคอขาว เปดแดง เปดลาย ฯลฯ 
   6.กลุมนกลาเหยื่อ เมื่อนกหรือสัตวท่ีเปนเหยื่ออพยพลงมาทางใต นกลาเหยื่อไมสามารถหาอาหาร
กินไดก็ตองอพยพตามลงมาเชนกัน ไดแก เหยี่ยวและนกอินทรีชนิดตางๆ เชน เหยี่ยวนกเขาพันธุจีน เหยี่ยว
นกเขาพันธุญี่ปุน ฯลฯ (www.dnp.go.th/wildlife/ wildlifeyearbook/abstract/…/3.1.pdf) 
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      2.4.8 อิทธิพลของสิ่งแวดลอมท่ีมีตอพฤติกรรมของนก 
             ส่ิงแวดลอมนับวามีอิทธิพลตอพฤติกรรมของนก (ทวี หนูทอง, 2525) ดังนี้ 
  1. อิทธิพลของอุณหภูมิ อืทธิพลขออากาศในท่ีตางๆท่ัวโลกยอมมีความแตกตางกัน อุณหภูมิ
ท่ีแตกตางกัน นกมีพฤติกรรมการปรับตัวใหเขากับอุณหภูมิแวดลอม ท้ังนี้ข้ึนอยูกับชนิดและถ่ินท่ีอยู เชน วันท่ี
อุณหภูมิสูงนกจะอยูภายในรมไม นอกจากนี้หากอุณหภูมิสูงข้ึนนกจะกินอาหารลดลง 
  2. อิทธิพลของแสง การเปล่ียนแปลงของแสงแสวางกับชวงความมืดของแตละวันไมเทากัน 
ทําใหแบงพฤติกรรมกาหากินของนกได 3 ประเภท คือ นกท่ีหากินกลางคืน เชน นกฮูก นกเคาแมว นกท่ีหากิน
กลางวัน เชน นกชนิดตางๆท่ีหากินแมลงและผลไม และนกท่ีหากินในชวงเวลาเชามืดหรือพลบคํ่า เชน  
นกตบยุง นกในกลุมนกฮูกบางชนิด เปนตน 
  3. อิทธิพลของฤดูกาล การเปล่ียนแปลงของฤดูกาลมีผลตอพฤติกรรมของนกมากโดยเฉพาะ
พฤติกรรมการสืบพันธุ พบวานกหลายชนิดมีการสืบพันธุในบางฤดูเทานั้น นอกจากนี้ระดับกิจกรรมทางเพศใน
แตละวันก็ไมเทากัน บางชนิดมีความตองการตลอดป แตการผสมพันธุจะมีมากในชวงเชาตรูและกอนคํ่า 
  4. อิทธิพลของลม ลมมีอิทธิพลท่ีทําใหนกแสดงพฤติกรรมบางอยาง เชน เมื่อเกิดพายุ หรือ
ลมแรงนกจะหลบในท่ีกําบัง แตนกบางชนิดชอบออกมาแสดงการบินจับเหยื่อ เปนตน 
  5. อิทธิพลของดินและความอุดมสมบูรณของดิน ดินเปนแหลงกําเนิดของส่ิงแวดลอมสําหรับ
การดํารงชีวิตสําหรับนก คือ อาหาร น้ํา ท่ีหลบภัย และพื้นท่ีเพื่อทํากิจกรรม หากส่ิงเหลานี้มีความอุดมสมบูรณ
ก็จะสงผลใหกิจกรรมของนกไมวาดานการคอบครองพื้นท่ี หรือการหากิน แตกตางไปจากพื้นท่ีท่ีไมมีความอุด
สมสมบูรณของดินดวย 
  6. อิทธิพลของความช้ืน มีบทบาทโดยตรงตออุณหภูมิของอากาศ ถามีความช้ืนสูงอุณหภูมิจะ
ตํ่า และจะสงผลตอพฤติกรรมของนก เชน การเลือกท่ีอยูอาศัย โดยจะพยายามเลือกอาศัยในบริเวณท่ีมี
ความช้ืนสูง 
 2.4.9 ความสัมพันธของนกกับการเกษตร 
                 นก เปนทรัพยากรชีวภาพอยางหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ชวยใหระบบ
นิเวศดํารงอยูไดอยางสมดุล ซึ่งพอสรุปคุณคาของนกกับการเกษตร ไดดังนี้ 
         1. ชวยผสมเกสร นกท่ีกินน้ําหวานดอกไม เชน นกกินปลี นกปลีกลวย นกเขียวกานตอง มีสวน
ชวยในการผสมเกสร ใหแกดอกไม ปากของนกเหลานี้มีรูปทรงเรียวยาว เมื่อนกแหยปากเขาไปดูดน้ําหวาน
ภายในดอกไม เกสรดอกไมจะติดไป กับปากนก เมื่อนกไปกินน้ําหวานจากดอกอื่น เกสรท่ีติดปากนกก็จะผสม
กับดอกไมดอกนั้น ชวยใหดอกไมไดรับการผสมพันธุ 
  2. ชวยแพรกระจายพันธุพืช นกสวนใหญชอบกินผลไมเปนอาหาร เชน นกเงือก นกโพระดก 
นกปรอด เมื่อนกกินผลไมเขาไป เวลาถายมูล จะมีเมล็ดติดออกมาดวย เมื่อเมล็ดตกลงพื้นดินก็จะงอกเปนตน
ใหม จึงเปนการชวยกระจายพันธุพืช ใหไปงอกงามตามท่ีตางๆ 
  3. ชวยกําจัดศัตรูพืช นกท่ีกินแมลงและลาสัตวอื่นเปนอาหาร เปนหวงโซอาหารในการ
ควบคุมสมดุลของระบบนิเวศ เพราะ แมลงและสัตวท่ีนกกินเขาไปมักเปนศัตรูพืช ซึ่งหากมีจํานวนมากเกินไป
ยอมทําใหพืชพรรณเสียหาย จนทําใหธรรมชาติขาดสมดุล นกเหลานี้จึงมีสวนชวยใหไมตองใชสารเคมีและยา
ฆาแมลงในการกําจัดศัตรูพืช ทําใหเกษตรกรประหยัดรายจายไปไดอยางมากมายและยังไม ทําให
สภาพแวดลอมเส่ือมโทรมลงดวย เชน ฝูงนกนางแอนท่ีบินจับแมลงบนทองฟา นกกระจิบชวยกําจัดหนอนตาม
ตนไม เหยี่ยวและนกเคาชวยกําจัดหนูท่ีมากัดกินตนขาว เปนตน 
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  4. ชวยกําจัดซากสัตว นกจําพวกแรงชอบกินซากสัตวเปนอาหารจึงมีสวนชวยกําจัดซาก
กอนท่ีจะเนาเปอยจนกลายเปนแหลงเพาะเช้ือโรค ปจจุบันแรงทุกชนิดในประเทศไทยเปนสัตวใกลสูญพันธุ 
เนื่องจากขาดอาหารและถ่ินอาศัย 
  5. ปุย มูลนกบางชนิด โดยเฉพาะมูลนกทะเล ท่ีถายออกมาจะสะสมเปนกองใหญ และถูก
นําไปเปนปุยมูลนกเปนปุยท่ีอุดมสมบูรณไปดวยฟอสเฟตและไนโตรเจน 
 จากการท่ีนกมีความสามารถในการปรับตัวใหอยูในสภาพแวดลอมท่ีหลากหลายตางกันออกไป นก
เปนตัวบงช้ีถึงสภาพแวดลอมแตละแหงไดอยางดี ขณะเดียวกันสภาพแวดลอมก็สามารถบอกถึงชนิดนกท่ีจะ
พบไดดวยเชนกัน เชน นกกระจอก นกเอี้ยง เปนนกท่ีสามารถปรับตัวไดดี แมวาสภาพแวดลอมจะเปล่ียนแปลง
ไป เราจึงพบนกเหลานี้อาศัยอยูตามชุมชนรวมกับคนไดท่ัวไป สวนนกเงือกจะเปนตัวช้ีวัดถึงความอุดมสมบูรณ
ของผืนปา เพราะนกเงือกอาศัยอยูในปาดงดิบเทานั้น ดังนั้นหากปาดงดิบถูกทําลายจนหมดส้ินไป นกเงือกก็
ตองสูญพันธุตามไปดวย (http://www.bcst.or.th/birding/birding12.htm) 
 

2.5 ลักษณะการใชประโยชนพ้ืนท่ี 
ลักษณะการใชประโยชนพื้นท่ี หมายถึง กิจกรรมของนกท่ีกระทําในพื้นท่ีศึกษา โดยแตละชนิดจะมี

การครอบครอลอาณาเขตของตนท้ังท่ีเปนอาณาเขตช่ัวคราวและถาวร ซึ่งวีรยุทธ เลาหะจินดา (2528) กลาว
วานกจะมีอาณาเขตไวเพื่อใชในวัตถุประสงคท่ีตางกันออกไปตามแตละตัว ชนิด  และชวงเวลาการเก็บขอมูลท่ี
เกี่ยวกับลักษณะการใชประโยชนพื้นท่ีจึงทําใหทราบวานกท่ีเขามาใชประโยชนในพื้นท่ีศึกษาใชประโยชนพื้นท่ี
ศึกษาเพื่อทํากิจกรรมใดและในชวงเวลาใด ซึ่งนกจะใชประโยชนท้ังในการหากิน เกี้ยวพาราสี ผสมพันธุ สราง
รังวางไข เล้ียงดูลูกออน เสนทางอพยพผาน เปนตน 
 นอกจากนี้โครงสรางของสังคมพืชท่ีแตกตางกันทําใหพื้นท่ีหลบภัยสัตวปามีคุณภาพตางกัน โดย
โครงสรางปาท่ีมีความซับซอน พบวามีการสรางรังวางไขของนกมากกวาเพราะสามารถรองรับการใชประโยชน
เพื่อการสรางรังวางไข การหาอาหาร การหลบภัยจากผูลา และการเล้ียงดูลูกออน ท้ังนี้ยังข้ึนกับพฤติกรรมของ
นกดวย (Jirawatkavi, N, 2000) นอกจากนี้ ประโยชน กานจันทร (2539) ท่ีกลาววา พื้นท่ีท่ีมีความอุดม
สมบูรณมีความเหมาะสมแกการอาศัยและหลบภัยของนกอีกท้ังความตองการหรืออุปนิสัยของนกก็ตองการใช
พื้นท่ีหลายพื้นท่ีเพื่อทํากิจกรรมในเวลาตางกัน 
 การรบกวนถ่ินท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติของนกเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลกระทบตอการคงอยูของชนิด
และประชากรนก ท้ังนี้ปจจัยท่ีกอใหเกิดการรบกวนและเปล่ียนแปลงสถานภาพถ่ินท่ีอยูอาศัยมากท่ีสุด คือ การ
กระทํากิจกรรมของมนุษย (จิราภรณ เทียมพันธพงศ,2545) มนุษยใชท่ีดินทําประโยชนตางๆ เชน ทําไร ทํา
สวน หรือถมคลองบอบึง เปนท่ีอยูอาศัย ซึ่งการกระทําดังกลาวเปนการทําลายท่ีอยูของนก เชน ตองตัดตนไม 
ถางปา นกตางๆท่ีตองใชตนไมทํารัง หรือ นกท่ีหากินตามบอ หรือบึงตองหนีไปอยูท่ีอื่น ทําใหจํานวนนกใน
บริเวณนั้นลดนอยลง  อีกท้ังการเปล่ียนแปลงสภาพธรรมชาติท่ีนกอาศัยอยูตามปกติของมนุษยไปเปนสวน
ผลไม ไรพืชเศษฐกิจ เปนตน ทําใหถ่ินท่ีอยูอาศัยของนกลดลงหรือเปล่ียนแปลงไปมากจนอาจไมสามารถอยู
อาศัยไดตอไป และเมื่อไมมีท่ีเหมาะสมท่ีจะหาไดใหมทําใหประชากรนกลดลงไป (วีรยุทธ เลาหะจินดา,2528) 
แตอยางไรก็ดีในบางกรณี        การรบกวนพื้นท่ีในระดับท่ีเหมาะสมก็มีผลตอการใชประโยชนของนกไดดีข้ึน 
(จิราภรณ เทียมพันธพงศ, 2545) 
 
 

http://www.bcst.or.th/birding/birding12.htm


39 

 

2.6 การดูนก 
     2.6.1 อุปกรณท่ีใชในการดูนก 

         โอภาส ขอบเขตต(2541) ไดจัดอุปกรณท่ีสําคัญท่ีใชสําหรับการดูนกไว 6 อยาง คือ 
 กลองสองตา กลองโทรทรรศน หนังสือคูมือดูนก สมุดบันทึก กลองถายรูป และ เครื่องบันทึกเสียง 

 นอกจากนี้ โดม  ประทุมทอง (2552) ไดกลาวถึง อุปกรณสําหรับใชดูนก มีดังนี้ 
 1.กลองสองทางไกล เปนอุปกรณชนิดแรกท่ีชวยใหเห็นรายละเอียดของนกไดชัดเจน ซึ่ง

ประกอบดวย 
     1.1 กลองสองทางไกลสองตา (Binoculars) โดยท่ัวไปแลวมีกําลังขยายอยูท่ี 7-10 เทา 

จากตัวเลขท่ีกํากับไวท่ีกลอง เชน 8 x 10 เทา เลข 8 หมายถึงวากลองตัวนั้นมีกลังขยาย 8 เทา โดยถาสอง
กลองท่ีระยะ 80 เมตร จะเห็นภาพเหมือนกับการมองเห็นดวยตาเปลาในระยะ 10 เมตรเทานั้น สวนหมายเลข 
40 หมายถึงเสนผานศูนยกลางของลนส หรือหนากลองมีขนาด 40 มิลลิเมตร ความกวางหนาเลนสนี้มี
ประโยชนตรงท่ีวา หากกลองมีความกวางมากยิ่งทําใหเรามองเห็นไดสวางชัดเจนมากยิ่งข้ึน ในท่ีท่ีมีแสงนอย 
เชน ในพื้นท่ีปารกทึบ นอกจากนี้ถาหนากลองยิ่งกวางยิ่งสามารถมองเห็นภาพไดในมุมกวางข้ึนตามไปดวย 

     1.2 กลองตาเดียว (Telescope) เปนกลองท่ีมีกําลังขยายสูงกวากลองสองตามาก โดย
ปกติมีกําลังขยายต้ังแต 15-60 เทา เมื่อกําลังขยายสูงจึงไมสามารถใชมือถือได เนื่องจากภาพจะไหว เพราะ
กลองไมนิ่งพอ ดังนั้นกลองประเภทนี้จึงจําเปนตองมีขาต้ังกลองเปนอุปกรณเสริมดวย การใชกลองสองทางไกล
แบบตาเดียวจะชวยใหเราดึงภาพเขามาไดใกล และสามารถสังเกตรายละเอียดของนกท่ีอยูในระยะไกลๆได
อยางชัดเจนโดยเฉพาะบรรดานกชายเลน และนกน้ําชนิดตางๆ 

 2. หนังสือคูมือดูนก เปนองคประกอบหนึ่งท่ีชยใหการดูนกของเราสมบูรณและสนุกสนาน
มากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะชวยใหสามารถจําแนกชนิดนกไดอยางถูกตองและแมนยํา  

 3. สมุดบันทึก การจดบันทึกเปนส่ิงสําคัญประการหนึ่ง  เพราะจะชวยใหเก็บขอมูล
รายละเอียดของนกท่ีเราสังเกตเห็นไดอยางชัดเจนซึ่งขอมูลท่ีไดมาจากการจดบันทึกนั้จะเปนประโยชนอยาง
มากตอการศึกษานกในภายภาคหนา โดยท่ัวไปขอมูลท่ีจดบันทึก มีดังนี้ 

  3.1 ใสช่ือนกและขนาดของนก โดยการเปรียบเทียบกับชนิดนกท่ีคุนเคย เชน 
นกกระจอกบาน ไกบาน ฯลฯ 

  3.2 ทําการบันทึกรูปรางลักษณะของตัวนกท่ีพบ โดยพยายามสังเกตจุดเดนของนก
ชนิดนั้นๆ และบันทึกรายละเอียดของตัวนกใหไดมากท่ีสุด โดยเฉพาะชนิดท่ีมีสีสันบางแหงผิดไปจากปกติ เชน 
ชวงผลัดเปล่ียนสีขนเขาสูฤดูผสมพันธุ หรือเปล่ียนจากตัวไมเต็มวัยเปนตัวเต็มวัย เปนตน 

  3.3 บันทีกพฤติกรรม การบันทึกพฤติกรรมนกนับวาเปนสวนสําคัญท่ีชวยใหได
เรียนรูชีวิตของนกไดมากข้ึน 

  3.4 บันทึกเสียงรอง นกแตละชนิดมีเสียงรองท่ีแตกตางกันออกไป การบันทึกจะชวย
ใหสามารถจําแนกชนิดนกไดแมนยํายิ่งข้ึน  

   3.5 บันทึกแหลงท่ีอยูอาศัย รายละเอียดเกี่ยวกับแหลงท่ีอยูของนกเปนส่ิงท่ีจําเปน 
เนื่องจากนกมีการปรับตัวเพื่อการดํารงชีวิตอยูในสภาพแหลงท่ีอยูอาศัยท่ีแตกตางกัน การบันทึกแหลงท่ีอยู
อาศัยของนกชวยยืนยันความนาเช่ือถือไดวาเปนนกท่ีอาศัยในพื้นท่ีเชนนั้นจริงๆ 

  3.6 บันทึกเวลา วันเดือนป และสถานท่ี ขอมูลเหลานี้ชวยใหไดรูถึงความสัมพันธของ
นกกับชวงเวลาท่ีพบ ซึ่งจะเปนประโยชนในการศึกษานกตอไปในอนาคต 
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  3.7 สภาพแวดลอมและสภาพอากาศ ขอมูลท้ังสองสวนจะชวยใหเรามีรายละเอียด
เกี่ยวกับนกชนิดนั้นสมบูรณยิ่งข้ึน โดยเฉพาะชนิดท่ีพลัดหลงเขามาในชวงท่ีสภาพอากาศแปรปรวน 

  3.8 การวาดภาพประกอบ ในการบันทึกท่ีดีควรมีการวาดภาพประกอบอยางคราวๆ 
โดยภาพจะสวยงามหรือไมนั้นข้ึนอยูกับประสบการณของแตละบุคคล การวาดภาพไมจําเปนตองมีความ
สวยงาม ขอเพียงแคผูบันทึกสามารถเขาใจในรายละเอียดตางๆก็เพียงพอแลว 

  นอกจากอุปกรณหลักท้ัง 3 อยาง ท่ีมีความจําเปนสําหรับการดูนกแลว ยังมี
อุปกรณเสริมตางๆ เชน กลองถายรูป กลองวิดีโอ เทปบันทึกเสียง เครื่องสนาม เปนตน ติดตัวไปดวยท้ังนี้
ข้ึนอยูกับสถานท่ีในการดูนก 

 
      นอกจากนี้ อนุสาร อ.ส.ท. ,(2554) ไดแนะนําอุปกรณท่ีจําเปนในการดูนก ประกอบดวย 
 1. กลองสองทางไกล กลองสองทางไกล แบงออกเปน 2 แบบ คือ  
  1.1 กลองสองทางไกลแบบสองตา ควรเลือกขนาดท่ีเหมาะสมและมีน้ําหนักถนัดมือ เพื่อ
ไมใหภาพส่ันไหวขณะมอง พกพาสะดวก ผูเริ่มตนกิจกรรมดูนก แนะนําใหเริ่มตนท่ีกําลังขยาย 8 เทา เชน 8 X 
32 หรือ 8 x 42 เปนตน 
  1.2 กลองสองทางไกลแบบตาเดียว หรือเทเลสโคป จะใหกําลังขยายมากกกวากลองสอง
ทางไกลแบบสองตา กลองชนิดนี้มีขนาดใหญจึงตองใชควบคูกับขาต้ังกลอง  
 2. หนังสือคูมือนก เปนหนังสือท่ีใหรายละเอียดภาพและคําบรรยายเกี่ยวกับนกแตละชนิดเพื่อใหนักดู
นกสามารถจําแนกประเภทและบอกชนิดไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 
 3. สมุดบันทึก เพื่อใหเราไดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับนกท่ีพบเห็น ระบุสถานท่ี วัน เวลา 
สภาพแวดลอม และอาจวาดภาพประกอบ เพื่อชวยในการจําแนกชนิดนก 
 4. กลองถายภาพ เพื่อบันทึกภาพและเก็บรายละเอียดของนกท่ีพบเห็น ซึ่งสามารถบันทึกวัน เวลา ท่ี
พบเห็นนกแตละชนิด 
 5. เครื่องบันทึกเสียง เพื่อบันทึกเสียงนกแตละชนิด และเก็บเปนขอมูลในการดูนกในครั้งตอไป 
 6. เส้ือผาเครื่องแตงกาย ควรสวมเส้ือผา รองเทา หมวกใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม เชน เลือกสีให
กลมกลืนกับส่ิงแวดลอม อยางสีเขียว สีน้ําตาล สีกากี สีน้ําเงิน ไมควรสวมใสเส้ือผาสีฉูดฉาด รองเทาควรเปน
รองเทาหุมสนท่ีใสสบาย 
 7. อุปกรณเสริมอื่นๆ เชน หมวก ขวดน้ํา อุปกรณสําหรับยังชีพในปา เชน เต็นท ฯลฯ 
  
     2.6.2 การจําแนกนกในธรรมชาติ 

การจําแนกนกตามธรรมชาติเปนส่ิงสําคัญสําหรับการดูนก เพราะทําใหทราบวาเปนนกชนิดใด มี
พฤติกรรมเชนไร รุงรัชนี  พิมาทัย(2543) ไดกลาวถึงหลักในการสังเกต ดังนี้ 

 1) ขนาดรูปราง 
       - ขนาดรูปรางของลําตัว โดยดูวาขนาดเทาไร เมื่อเปรียบเทียบกับนกท่ีเปนท่ีรูจักกันดี 

เชน นกเอ้ียง โดยดูวา ใหญ เล็ก แคไหน เปนตน 
      - ลักษณะของคอ วาส้ันยาวแคไหน เปนตน 
      - ลักษณะของปาก วา ยาว ส้ัน แหลม หรือ โต ปากงุมหรือตรง 
      - ลักษณะของหาง ดูวาเปนแฉกหรือตรง ส้ัน ยาว เปนตน 
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      - ลักษณะของปก ปกกวางหรือยาว ปลายปกแหลมหรือมน 
 
       ใหสังเกตสีขนท่ีปกคลุมลําตัว และลวดลายท่ีเดน เชน 
       - บริเวณใบหนา หัว และปาก  
                  - บริเวณลําตัวดานลางทอง 
                  - บริเวณปกดานนอกและลําตัวดานบน 
                  - บริเวณตะโพก 
 2) ลักษณะทาทาง 
        - สังเกตทาเกาะพัก ดูวานกเกาะต้ังฉากหรือขนานกับกิ่งไม 
                 - สังเกตการไตไม นกจะมีลักษณะไตข้ึนหรือไตลง 
                 - สังเกตลักษณะการบิน วาเปนมันเปนเสนตรงหรือข้ึนๆลงๆ 
        - สังเกตเสียงรอง 

       2.6.3 กิจกรรมการดูนกในธรรมชาติ  
 รุงโรจน จุกมงคล(2536) กลาวถึง กิจกรรมการดูนกวา คือ งานอดิเรกหรือกิจกรรมท่ีใหความ
เพลิดเพลิน ใหความสุขและผอนคลายความตึงเครียดจากการทํางานหรือสภาพแวดลอมท่ีจําเจ เมื่อไดมีโอกาส
อยูในสภาพแวดลอมท่ีสวยงาม มีอากาศบริสุทธิ์ ก็จะนําไปสูการไดรูจักธรรมชาติส่ิงแวดลอมรอบๆตัว ตลอดจน
ชนิดและพฤติกรรมของนกตางๆ เพราะในขณะท่ีดูนกเพื่อทําความรูจักกับนกชนิดนั้นๆ ท่ีจําเปนตองรูถึงปจจัย
แวดลอมตางๆ ของนกนั้นๆ ดวยเนื่องจากทุกอยางลวนมีความเกี่ยวของสัมพันธกันท้ังส้ิน นอกจากนั้นการดูนก
มีประโยชนอื่นๆอีกคือ 
 1. เปนการพักผอนและไดรับความเพลิดเพลิน ความสวยงามและเสียงอันไพเราะของนกจะทําใหเกิด
ความสุขและความเพลิดเพลินแกผูพบเห็น ท้ังการออกไปดูนกในธรรมชาติไมวาจะเปนทองทุง ปาเขาหนองบึง
หรือชายทะเล และทําใหไดเขาไปสัมผัสความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ อีกท้ังยังเปนการออกกําลังกาย 
          2. ไดรูจักธรรมชาติ นกแตละชนิดจะอาศัยอยูในสภาพแวดลอมท่ีตางกัน เมื่อออกไปดูนก ก็เทากับได
ออก ไป สัม ผัสกั บ ธ ร รมชา ติ อั นหลากหลาย  รู จั ก สภาพป าประ เภทต า ง ๆ  เ ช น  ป า ด ง ดิบ  ป า 
เบญจพรรณ ปาเต็งรัง ฯลฯ ซึ่งนกจะเปนตัวท่ีบงช้ีสภาพพื้นท่ีและส่ิงแวดลอมจากการอาศัยของมัน เพราะนก
แตละชนิดจะมีการปรับตัวเพื่อใหมี ชีวิตอยู ไดในพื้นท่ีตางกัน การดูนกจึงทําใหเห็นความสําคัญของ
สภาพแวดลอมท่ีมีผลตอนกชนิดนั้นๆ 
 3.ไดรับความรูเกี่ยวกับนก เมื่อไดรูจักสภาพแวดลอมในถ่ินอาศัยของนกแลว ยังทําใหรูจักนกชนิด
ตางๆ รวมท้ังการดํารงชีวิตและพฤติกรรมของนกแตละชนิดดวย เชน เสียงรอง การไซรขน การเกี้ยวพาราสี 
อาหาร 
 4. มีความเขาใจเกี่ยวกับความสัมพันธในธรรมชาติ เมื่อดูนกไปนานๆยมสังเกตเห็นถึงความสัมพันธ
ของนกกับธรรมชาติวามีสวนเกี่ยวของกันอยูมาก เชน ฤดูกาลกับนก เมื่อเห็นนกบางชนิดก็สามารถบอกถึง
ฤดูกาลได 
 5. ไดรูประโยชนของนก นอกจากการไดรับความเพลิดเพลินจากสีสันอันสวยงามและเสียงรองอัน
ไพเราะของนกแลว นกยังใหประโยชนอื่น เชน ในการกําจัดศัตรูของพืช 
 นอกจากนี้ โดม ประทุมทอง(2552) ไดกลาวถึงประโยชนของนก ซึ่งสรุปไดดังนี้ 
 1. เปนกิจกรรมพักผอนหยอนใจ 
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 2. ชวยแพรกระจายพันธุพืช เปนรูปแบบความสัมพันธท่ีพืชไดประโยชนจากนกในการอาศัยเปนส่ือ
การกระจายเมล็ดพันธุ สวนนกไดประโยชนจากตนพืชในรูปของอาหารเปนผลตอบแทน  
 3. ชวยผสมเกสร ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งท่ีสรางผลประโยชนตอพืชดอกเปนอยางมากและโดยสวนใหญ
แลวพืชดอกเหลานี้ก็ใหรางวัลแกนกท่ีชวยผสมเกสรโดยการใหน้ําหวานเปนการตอบแทน ซึ่งวงจรชีวิตของพืช
ตนหนึ่งๆ จีงไดอาศัยนกเปนผูชวยอีกทางหนึ่ง และยังชวยสังคมปามีความอุดมสมบูรณเปนแหลงปจจัยส่ีท่ี
มนุษยจําเปนตองใชในการดํารงชีวิต 
 4. เปนบทบาทท่ีนกรับบทเปนผูลาในระบบนิเวศ เปนนกกินแมลงและสัตวตัวเล็กๆเปนอาหาร เพราะ
แมลงและสัตวตัวเล็กๆ หลายอยางเปนศัตรูพืชท่ีสรางความเสียหายใหแกพืชผลทางการเกษตร ดังนั้นนกจึง
คอยทําหนาท่ีควบคุมปริมาณของแมลงและสัตวตัวเล็กๆท่ีเปนศัตรูพืช 

กิจกรรมการดูนก เปนกิจกรรมท่ีไดรับความนิยมอยางแพรหลายในปจจุบัน เพราะนกท่ีสัตวท่ีมีความ
สวยงามและสรางแรงดึงดูดความประทับใจแกผูพบเห็น จึงเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเกิดนักดูนกใหมๆตลอดเวลา  
แตนักดูนกท่ีดีนั้นตองมีความระมัดระวังในการไมกอใหเกิดการรบกวนนก โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงฤดูทํารัง
และวางไข ซึ่งเปนชวงเวลาท่ีทําใหนกต่ืนตกใจงาย เพราะการรบกวนเพียงนอยนิดอาจทําใหนกละท้ิงรังและ
หยุดการวางไขในฤดูกาลนั้นได 

  1. ชวงเวลาในการดูนก 
การดูนกในธรรมชาติ ผูดูนกจะตองเขาใจถึงสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และเวลาท่ีจะไปดูนก เวลาท่ี

นกมีกิจกรรมใหเห็นคือ ชวงเวลาออกหาอาหาร ดังนั้นเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการดูนก คือชวงเชาและชวงเย็น 
ในตอนเชาหากเปนฤดูหนาวซี่งมีนกอพยพเขามาอีก เราอาจจะเริ่มออกดูนกในเวลาประมาณ 07.00 น, 
เรื่อยไปจนถึงเวลาประมาณ 11.00 น. สวนตอนเย็นเริ่มเวลาประมาณ 15.00 น. ไปจนถึงเวลาประมาณ 17.00 
น.  
       2. ขอควรปฏิบัติในการดูนก 
       2.1 ควรออกไปดูนกเปนกลุมเล็ก เพราะจะทําใหมีโอกาสเห็นนกไดงายกวาออกไปเปนกลุมใหญ 
ควรชักชวนเพื่อนท่ีมีประสบการณและเช่ียวชาญเรื่องนกไปดวย เพราะจะไดชวยจําแนกชนิดของนกและ
อธิบายรายละเอียดตางๆ เปนการเสริมสรางความรูไดมากข้ึน 
       2.2 เมื่อไปถึงสถานท่ีดูนกแลวตองทําตัวใหเงียบท่ีสุด เคล่ือนไหวอยางระมัดระวังไมใหเกิดเสียง
ดัง เพราะนกมักตกใจงาย 
        2.3 พยายามสํารวจดูและฟงเสียงนกรอบๆตัว เพราะนกแตละชนิดอาศัยอยูในสภาพแวดลอมท่ี
ตางกัน 
        2.4 หลังจากเห็นนกแลว ควรสองกลองดูนิ่งๆ พยายามสังเกตจดจํารายละเอียดตางๆ ของนกให
มากท่ีสุด เชน สีสัน ลักษณะหัว ปาก หลังทอง ฯลฯ รวมท้ังพฤติกรรมแสดงออก เมื่อนกไปแลวจึงคอยเปดคูมือ
ดูวานกท่ีพบเปนชนิดใด แลวจดรายละเอียดท่ีเห็นลงในสมุดบันทึก 
        2.5 ความอดทน คือ คุณสมบัติท่ีดีและจําเปนของนักดูนก ซึ่งมักทําใหมีโอกาสไดพบนกดีๆ 
        2.6 นักดูนกตองมีความรับผิดชอบตอนก ไมรบกวนนกจนเกินไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงสราง
รังวางไข เพราะนกอาจต่ืนกลัวจนท้ิงรังและลูกไปได นักดูนกไมควรบุกรุกและเปล่ียนแปลงท่ีอยูอาศัยของนก 
(รุงโรจน จุกมงคล, 2553) 
        2.7 ควรศึกษาระดับน้ําข้ืนลงในในพื้นท่ีคลอง เพราะถาระดับน้ําข้ึนสูง จะไมพบนกบางชนิด
ออกมาหากิน 
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       3. การจําแนกและจดจํานก 
 การจําแนกชนิดของนกใหถูกจึงตองเรียนรูและสังเกตจุดเดนตางๆของนก ดังตอไปนี้ 
    3.1 ขนาดและรูปราง นกแตละชนิดมีขนาดและรูปรางท่ีตางกัน จึงควรจดจําวานกท่ีเห็นมีขนาด
ใหญหรือเล็ก ปากส้ัน ปกกวางหรือยาว มีหางส้ันหรือยาว เวาเปนแฉกหรือตัดตรง ปานหรือแหลม 
   3.2 สีและลวดลาย เปนตัวชวยใหการจําแนกชัดเจนยิ่งข้ึน เชน มีลายบริเวณหนาอก หรือจุดสีดําขาง
แกม ดวงตาสีเหลือง มีสีขาวเปนบ้ังๆท่ีปลายป เปนตน 
   3.3 พฤติกรรม คือ ส่ิงท่ีนกชอบทําบอยๆ และสามารถบงบอกไดวานิสัยแบบนี้เปนนกชนิดใด เชน 
นกหัวขวาน ท่ีชอบใชปากเจาะตนไมใหเปนโพรงเพื่อทํารัง เปนตน 
   3.4 ส่ิงแวดลอมหรือแหลงท่ีอยูอาศัย มีลักษณะอยางไร เปนปาแบบไหน มีความสูงจากระดับทะเล
ปานกลางเทาใด 
    3.5 ฤดูกาล จะชวยใหเราทราบวานกชนิดนั้นเปนนกประจําถ่ินหรือนกอพยพ หายาก หรือวาหางาย 
     3.6 เสียง เสียงรองของนกแตละชนิดมีความจําเพาะ ถาสามารถจดจําเสียงนกได จะเปนการชวย
ในการจําแนกชนิดนกไดอีกวิธีหนึ่ง 
 นกเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสําคัญและมีประโยชนท้ังในดานความงามตามธรรมชาติ คุณคา
ทางจิตใจ และคุณคาทางดานนันทนาการ นกหลายชนิดชวยกําจัดแมลง หนอนและศัตรูพืช นกบางชนิดชวย
ผสมเกสรดอกไม อีกท้ังบางชนิดชวยแพรกระจายเมล็ดพันธุพืชไดไกล ดังนั้นความหลากหลายทางชีวภาพของ
นกจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองศึกษาและรวบรวมใหเปนปจจุบัน โดยเฉพาะความหลากหลายของพื้นท่ีแตละ
แหง 
 

 2.7 วิธี Mackinnon Lists 
Mackinnon and Philips  (1993) ไดใหแนวคิดวา Mackinnon Lists เปนวิธีการสํารวจนกเพื่อนํา

ขอมูลมานําเสนอเปนกราฟแสดงจํานวนชนิดสะสม (Species discovery curve) และวิเคราะหหาคาดัชนี

ความชุกชุมสัมพัทธ (Index of relative abundance) โดยผูสํารวจจะบันทึกชนิดนกท่ีพบใหมแตละชนิด

จนกระท่ังถึงจํานวนตามท่ีกําหนดไว ชนิดนกจะถูกบันทึกเพียงครั้งเดียวในแตละรายช่ือ (List) แตอาจจะบันทึก

ลงในรายช่ือถัดไปได ความยาวของจํานวนรายช่ือท่ีเหมาะสมนั้นควรอยูระหวาง 8 - 20 ชนิด ในการ

เปรียบเทียบแตละครั้งท่ีทําการสํารวจจะตองมีความยาวของรายการเทากัน (Colin Bibby, Martin Jones 

and Stuart Marsden,1998) 

             ตัวอยางเชนการสํารวจชนิดของนกจํานวน 10 ชนิดสําหรับหนึ่งรายช่ือ (List) โดยบันทึกชนิดนกลง

ในรายช่ือจนครบจํานวน ชนิดนกในหนึ่งรายช่ือจะไมซ้ํากัน เมื่อครบหนึ่งรายช่ือแลวจึงเริ่มบันทึกบันทึกลงใน

รายช่ือใหม ในรายช่ือใหมนี้สามารถบันทึกชนิดท่ีเคยบันทึกลงในรายช่ือกอนหนานั้นได     

  

2.8 การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
      2.8.1 ความหมายของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
       Ceballos Lascurain (1991) ไดใหความหมายของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ วา เปนการทองเที่ยว
รูปแบบหนึ่งท่ีเกี่ยวของกับการเดินทางไปยังแหลงธรรมชาติ โดยไมใหเกิดการรบกวนหรือทําความเสียหาย
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แกธรรมชาติ แตมีวัตถุประสงค เพื่อชื่นชม ศึกษาเรียนรู และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ สัตว
ปา ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมท่ีปรากฏในแหลงธรรมชาติเหลานั้น 
       Western (1993) ไดใหความหมายของการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ คือ การเดินทางทองเที่ยวท่ี

รับผิดชอบตอแหลงธรรมชาติ ซึ ่งมีการอนุรักษสิ่งแวดลอม และทําใหชีวิตความเปนอยูของประชาชน

ทองถ่ินดีข้ึน 

องคประกอบและวัตถุประสงคของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ดังนี ้
1. การสรางจิตสํานึกเกี่ยวกับการอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
2. ความพึงพอใจของนักทองเท่ียว 
3. การมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน 

กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
 กิจกรรมท่ีเหมาะสมสําหรับการทองเท่ียวเชิงอนุรกัษควรตองเปนกิจกรรม ท่ีมีลักษณะ

ดังตอไปนี ้
1. มีโอกาสไดใกลชิดและไดประสบการณตรงจากธรรมชาติและวิถีชีวิตทองถ่ิน 
2. มีโอกาสไดเขาใจ เรียนรู และเกิดความตระหนักในคุณคาของทรัพยากรทองเท่ียว 
3. มีโอกาสท่ีจะสรางงานและรายไดแกคนทองถ่ิน 
4. กิจกรรมท่ีสงผลดานการอนุรักษ ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมทาง 

ธรรมชาติและวิถีชีวิตทองถ่ิน (ชูสิทธิ์ ชูชาติ, 2544) 
 
      2.8.2 แนวคิดพื้นฐานของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
  ดรรชนี เอมพันธุ และ สุรเชษฎ เชษฐมาส (2539) ไดกลาวถึงแนวคิดท่ีเปนพื้นฐานหรือ
หลักการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ โดยสรุปไดดังนี้ 
  1. เปนแหลงทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวธรรมชาติ (Nature-Based) รวมถึงแหลงวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร ซึ่งมีความเปนเอกลักษณเฉพาะถ่ิน (Identical or unique) และทรงคุณคาในพื้นท่ีนั้น 
  2. เปนการทองเท่ียวอยางรับผิดชอบ (Responsibly Travel) และมีการจัดการอยางยั่งยืน 
(Sustainable Management) ไมกอใหเกิดผลกระทบหรือสงผลกระทบกับส่ิงแวดลอมคอนขางตํ่า (No or 
Low Impact) และชวยสงเสริมการรักษาสภาพส่ิงแวดลอมของแหลงทอเงท่ียวใหยั่งยืนตลอดไป 
  3. เปนการทองเท่ียวท่ีมีกระบวนการเรียนรู (Learning) และการใหการศึกษา (Education) 
เกี่ยวกับระบบนิเวศและส่ิงแวดลอมของแหลงทอเงท่ียวและเพิ่มพูนความรู (Knowledge) ความประทับใจ 
(Appreciation) และประสบการณ (Experience) ท่ีมีคุณคาซึ่งจะสรางความตระหนักและจิตสํานึกท่ีถูกตอง
ทางการอนุรักษท้ังตอนักทองเท่ียว ประชาชนทองถ่ินตลอดจนผูประกอบการท่ีเกี่ยวของ 
  4. เปนการทองเท่ียวท่ีนําไปสูการกระจายรายได ท้ังในระดับทองถ่ินและระดับประเทศโดย
คํานึงถึงการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน (Involvement of Local Community or People Participation) 
ในภาคบริการตางๆ เพื่อกอใหเกิดผลประโยชนตอทองถ่ิน (Local Benefit) มากกวาการทองเท่ียวท่ีเคน
สงเสริมกันมาต้ังแตอดีตจนกระท่ังปจจุบัรท่ีเรียกวา Coventional Tourism ซึ่งมักจะเปนการทองเท่ียวแบบ
หมูคณะใหญ (Mass Tourism) ท่ีผลประโยชนสวนใหญมักจะตกอยูกับผูประกอบการหรือบริษัทนําเท่ียว
เทานั้น 
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   2.8.3 องคประกอบของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  
 ดรรชนี เอมพันธุ และ สุรเชษฎ เชษฐมาส (2539) ไดกลาวถึงองคประกอบของการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษ ประกอบดวย 
      1) ทรัพยากรการทองเท่ียว 
         การทองเท่ียวเชิงอนุรักษเกี่ยวของกับธรรมชาติ ท่ียังคงสภาพไวซึ่งสภาพดังเดิมของระบบ
นิเวศ และวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีมีความเปนเอกลักษณเฉพาะถ่ิน แหลงทองท่ียวเชิงอนุรักษืสวนใหญจึงมัก
ปรากฏอยูในพื้นท่ีอนุรักษ เชน อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปาและอุทยานประวัติศาสตรเปนตน 
        2) นักทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
                      สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ (2540) ระบุวา นักทองเท่ียวเชิงอนุรักษสามารถจําแนกได 4 
ประเภท คือ 
     ประเภทท่ี 1 นักทองเท่ียวแบบหัวกระทิ (Hard-Core Nature Tourists) เปนนักทองเท่ียว
ท่ีเนนความสําคัญในการศึกษาคนควาขณะท่ีเท่ียวชมธรรมชาติ 
     ประเภทท่ี 2 นักทองเท่ียวธรรมชาติแบบอุทิศตน (Dedicated Nature Tourists)  เปน
นักทองเท่ียวท่ีเนนเจาะจงไปเท่ียวสถานท่ีธรรมชาติโดยเฉพาะ เพื่อจะไดรูไดเขาใจในธรรมชาติหรือประเพณี
ทองถ่ิน 
      ประเภทท่ี 3 นักทองเท่ียวธรรมชาติเปนหลัก (MainStream Nature Tourists)  เปน
นักทองเท่ียวท่ีชอบไปสถานท่ีแปลกๆท่ีไมเคยมากอน หรือจุดหมายปลายทางอื่นๆ ท่ีเปนการริเริ่มสําหรับ
โปรแกรมทองเท่ียวพิเศษ 
     ประเภทท่ี 4 นักทองเท่ียวธรรมชาติตามโอกาส (Casual  Nature Tourists) เปน
นักทองเท่ียวท่ีบังเอิญตองไปชมธรรมชาติ เพราะเปนสวนหนึ่งของโปรแกรมทองเท่ียวท่ีตนไดเลือกไป 
  3) การตลาด 
                        การตลาดนับเปนสวนสําคัญในการชักจูงนักทองเท่ียวใหไปทองเท่ียว โดยเปนส่ือกลาง
ระหวางนักทองเท่ียว ผูประกอบการและแหลงทองเท่ียวซึ่งในเชิงการตลาดจะตองทําความเขาใจใหชัดเจนวา 
การทองเ ท่ียวเชิงอนุรักษมี ลักษณะอยางไร โดยการใหขอมูลและส่ิง ท่ีคาดหวังจากการทองเ ท่ียว 
(Expectation) อยางถูกตองแกนักทองเท่ียว เพื่อเปนการชวยใหนักทองเท่ียวตัดสินใจวารูปแบบของการ
ทองเท่ียวในลักษณะเชนนี้เหมาะสมกับความสนใจและตรงตามความตองการของตนเองหรือไมและสามารถ
ยอมรับกฏหรือกติกาของการทองเท่ียวเชิงอนุรักษไดหรือไม 
  4) การบริการ 
      การทองเท่ียวซึ่งรวมถึงการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ตองการส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆท่ี
จําเปนเพื่อสนองความตองการของนักทองเท่ียวในขณะท่ีมีกิจกรรมทองเท่ียว แตการทองเท่ียวเชิงอนุรักษนั้น 
ตองการการบริการท่ีใหขอมูลขาวสารและการบริการ เพื่อใหนักทองเท่ียวไดรับประสบการณ ความรูความ
เขาใจอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถ่ิน เชน บริการดานส่ือความหมายธรรมชาติ การมีสวน
รวมของประชาชนทองถ่ินในภาคบริการ ซึ่งไดแกการจัดท่ีพักท่ีสอดคลองกลมกลืนกับธรรมชาติและวัฒนธรรม
ทองถ่ิน เปนมัคคุเทศนนําทางในการเดินปา เปนตน ปจจุบันการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ไดรับการผลักดันและ
สงเสริมใหเปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่งของการพัฒนาอยางยั่งยืนและสามารถใชเครื่องมือหรือมาตรการ
หนึ่งในการสงเสริมเพื่อการอนุรักษทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งมีแนวโนมวาจะลดนอยหรือเส่ือมโทรมลง อันเปนผล
มาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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ปญหาสิ่งแวดลอมและสาเหตุความเสื่อมโทรมในแหลงทองเท่ียว 
ช่ืนใจ บูชาธรรม (2542) ไดกลาวถึง ปญหาส่ิงแวดลอมและสาเหตุความเส่ือมโทรมใน 

แหลงทองเท่ียว ไวดังนี้ 
1) การวางแผนและการไมสามารถนําไปปฏิบัติใหตรงตามแผน 

ตลอดชวงเวลาท่ีผานมา การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) ไดดําเนินการจัดทํา 
แผนพัฒนาการทองเท่ียวท่ีจังหวัดตางๆ ในระดับต้ังแตการสํารวจเบ้ืองตน การศึกษาเบ้ืองตน การจัดทําแผน
หลักและการศึกษาความเปนไปได 
        นอกจากการดําเนินงานในดานการวางแผนแลว การทองเท่ียวแหงประเทศไทยยังไดจัดทําคูมือ
พัฒนาแหลงทองเท่ียวพื้นท่ีจังหวัดตางๆข้ึน คูมือตางๆไดเสนอแนะแนวทางการพฒันาท่ีไมขัดตอ
สภาพแวดลอม เสนอแนะดานการจัดวางองคประกอบส่ิงกอสรางใหกลมกลืนกับสภาพแวดลอม นอกจากนี้ยัง
มีการศึกษาดานผลกระทบของการทองเท่ียวตอสังคมและวัฒนธรรมรมถึงการศึกษาเรื่องขีดความสามารถใน
การรองรับของพืน้ท่ีก็เปนการศึกษาอีกแนวหนึ่งท่ีการทองเท่ียวแหงประเทศไทยดําเนินการมาโดยตลอด การ
ดําเนินการดานการวางแผน การจัดทําคูมือการศึกษาผลกระทบและการศึกษาขีดความสามาถในการรองรับ
ของพื้นท่ี เปนการดําเนินงานท่ีอยูภายใตความตระหนักในความสําคัญของส่ิงแวดลอมและภายใตความคิดใน
การพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable Developmenet) ซึ่งหมายถึง การวางแผนพัฒนาท่ีคํานึงถึงขีด
ความสามารถของคุณภาพส่ิงแวดลอม(Environmentally Sound Development) โดยตระหนักถึงขอจํากัด 
ของทรัพยากรและส่ิงแวดลอมท่ีจะใชประโยชนในการพัฒนา ควบคูกับการควบคุมปองกันและติดตาม
ผลกระทบจากการพัฒนาการทองเท่ียวและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้เพื่อสามารถใช
ทรัพยากรธรรมชาติไดอยางมีประสทธิภาพสูงสุดและยั่งยืนนาน รวมท้ังกอประโยชนกระจายตอสังคมสวนรวม
และมีกาปองกันมลภาวะท่ีอาจจะเกิดข้ึนได 
 อยางไรก็ตาม หากพิจารณาถึงการปฏิบัติท่ีเปนจริงนั้น การศึกษาดานแผนพัฒนาการทองเท่ียวและ
การวิจัยดานอื่นๆสวนใหญยังไมสามารถนํามาสูการปฏิบัติไดอยางจริงจัง ดงนั้น การเติบโตของการทองเท่ียวจึง
มีลักษณะไรทิศทาง ขาดความเหมาะสมจึงกอใหเกิดปญหาและผลกระทบตางๆตามมาอยสงมากมาย 
       2) การบริหารจัดการ  
   ในแหลงทอเงท่ียวสวนใหญท่ีเกิดปญหา สวนหนึ่งเกิดจากสาเหตุท่ีไมมีการบริหารจัดการท่ีดี 
ขาดกําลังเจาหนาท่ีดูแลจัดการอยูเปนประจํา เจาหนาท่ีบางรายท่ีมีสวนรับผิดชอบก็ไมปฏิบัติตามกฏระเบียบท่ี
ไดมีการกําหนดไว อีกท้ังในบางพื้นท่ีการดําเนินงานในบางอยางก็กระทําไปดวยความรูความเขาใจหรือดวย
ความรูเทาไมถึงการณ 
 3) การขาดจิตสํานึกในความสําคัญของส่ิงแวดลอม 
    บางรายของนักทองเท่ียว ผูประกอบการดานการทองเท่ียว ประชาชนในทองถ่ินรวมถึง
เจาหนาท่ีภาครัฐ เปนผูท่ีกอใหเกิดความเส่ือมโทรมและความไรระเบียบในอุตสาหกรรมการทองเท่ียวดวย
สาเหตุท่ีขาดจิตสํานึกในความสําคัญของส่ิงแวดลอม ท้ังส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอมทางสังคม 
พฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงการขาดจิตสํานึกทางส่ิงแวดลอม อาทิ การท้ิงขยะไมเลือกท่ี การปลอยน้ําเสียลง
แมน้ําลําคลองและทะเล การระเบิดปลา การทอดสมอเรือลงบนแหลงปะการัง การเก็บปะการังหรือหิน
สวยงาม การเก็บกลวยใหรือพันธุไมปา การลาหรือบริโภคสัตวปา เปนตน 
 4) การขาดควารับผิดชอบตอสวนรวม 
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 เมื่อมนุษยมุงหวังท่ีกอบโกยผลประโยชนจากธรรมชาติมาจนเกินความเหมาะสมไมมีการเสียสละเพื่อ
สวนรวม เพื่อสังคม และเพื่อมนุษยชาติ เห็นแกประโยชนของตนเองเปนท่ีต้ัง ดังนัน้ภายใตแนวความคิดทาง
เศรษฐกิจท่ีวา ทรัพยากรธรรมชาติมีอยูอยางจํากัดและตองตอบสนองความตองการของมนุษยท่ีมีอยูอยางไม
จํากัด สภาพโดยท่ัวไปจึงเกิดปญหาการกอบโกยผลประโยชนในทุกวิถีทาง เชน การละเลยท่ีจะบําบัดน้ําเสียท่ี
เกิดข้ึนของโรมแรม เพราะจะทําใหเพิ่มคาใชจายในการลงทุน การนําขยะและส่ิงปฏิกูลไปท้ิงหรือกองรวมไว
โดยไมจํากัดท้ังๆควรจะตองกอสรางเตาเผาขยะ การบุกรุก การต้ังรานหาบเรและแผงลอยตามแหลงทองเท่ียว 
เปนตน การกระทําเหลานี้กอใหเกิดผลเสียหายและปญหาตางๆตามมาอีกมากมาย 
 5) การขาดการประสานงานระหวาวหนวยงาน 
  ปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึน สวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดการประสานงานระหวางหนวยงานท่ี
เกี่ยวของกับปญหา โดยเฉพาะอยางยิ่งในหลายๆปญหาท่ีเกิดข้ึนกับอุตสาหกรรมการทองเท่ียวยังไมมีหนวยงาน
ใดเปนหนวยงานหลักในการรับผิดชอบแกปญหา เนื่องจากปญหาตางๆนั้นกระจายอยูในหลายสวน หลาย
หนวยงานและหลายพื้นท่ี ดังนั้นในเรื่องการแกไขจึงจําเปนตองมีการประสานงานกันอยางจรงิจังท้ังในดาน
เวลา งบประมาณรวมถึงบุคลากรดวย 
 6) ปญหาดานกฏหมาย 
  เมื่อพิจารณาในแงของกฏหมายแลว พบวากฏหมายบางฉบับมีขอดอยในเรื่องความลาสมัย 
แมจะมีกฏหมายมากมายหลายฉบับ ท้ังกฏหมายเกาและกฏหมายใหม แตก็มักเกิดปญหาดานการผสมผสาน อี
ท้ังปญหาดานความซ้ําซอน ความขัดแยงในขอกฏหมายและผูใชกฏหมายนั้นๆภาวะท่ีเกิดข้ึนตามมาก็คือ มีการ
แยงกันปฏิบัติ เกี่ยงกันปฏิบัติและไมมีการประสานงานกนั 
 7) ปญหาความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน 
  ภาคเอกชนท่ีเปนภาคธุรกิจบางรายมักจะไมใหความรวมมือกับภาครัฐ ท้ังนี้นักธุรกิจดังกลาว
จะพยายามหาชองทางในการท่ีจะหลีกเล่ียงขอกฏหมายอีก และลักลอบรุกรานสภาพแวดลอม 
 8) การพัฒนาดานเทคโนโลยี 
  เทคโนโลยีนับวาเปนดาบสองคม กลาวคือ ขณะท่ีมนุษยพัฒนาเทคโนโลยีข้ึนใหเกิดเครื่องมือ 
เครื่องจักรและอุปกรณท่ีทันสมัยและมนุษยก็นําเทคโนโลยีเหลานั้นมาเปนเครื่องมือในการทําลายส่ิงแวดลอม
ระรานและเอาชนะตอธรรมชาติ จึงเปนสาเหตุท่ีทําใหส่ิงแวดลอมเส่ือมโทรมลงในระยะเวลาอันรวดเร็ว  
 ดังนั้นการทองเท่ียวเชิงอนุรักษเปนการสงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรทางธรรมชาติ ซึ่งมี
หลายรูปแบบและการทองเท่ียวเชงอนุรักษยังเปนการพัฒนาการทองเท่ียวแบบยั่งยืน 
  

2.9 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 มงคล ไชยภักดี และวัลยา ชนิตตาวงษ (2549) ไดทําวิจัยเรื่อง ความหลากชนิดของนกในพื้นท่ีชุมน้ํา
บริเวณอาวไทยตอนในฝงตะวันออก ต้ังแตจังหวัดสมุทรปราการถึงปากแมน้ําบางปะกง ผลการศึกษาและ
สํารวจความหลากชนิดของนกในพื้นท่ีชุมน้ําบริเวณอาวไทยตอนในดานตะวันออกต้ังแต ตําบลบางปูใหม 
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ถึงปากแมน้ําบางปะกง จังหวัฉะเชิงเทรา ในเดือนตุลาคม 2547 ถึงเดือน
กันยายน 2548 พบนกท้ังส้ิน 60 ชนิด แยกตามหลักอนุกรมวิธานได 6 อันดับ 20 วงศ และ 46 สกุล จัดเปน
นกประจําถ่ิน 24 ชนิด นกอพยพ 27 ชนิด และนกท่ีเปนท้ังนกประจําถ่ินและนกอพยพ จํานวน 9 ชนิด 
 เจริญชัย โตไธสง และสมหญิง ทัฬหิกรณ (2554) ศึกษาความหลากชนิดและการใชประโยชนพื้นท่ี
ของนกปา ในปาดิบเขา เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง จังหวัดเลย พบนกท่ีเขามาใชประโยชนในปาดิบเขา
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ท้ังส้ิน 124 ชนิด มีสถานภาพเปนนกประจําถ่ิน 104 ชนิด นกอพยพ 11 ชนิด นกอพยพผาน 2 ชนดิ นกอพยพ
มาทํารังวางไข 1 ชนิด และเปนนกประจําถ่ินและนกอพยพ 6 ชนิด โดยชวงเดือนท่ีพบชนิดนกเขามาใช
ประโยชนมาก คือ เดือนตุลาคม-กุมภาพันธ เดือนท่ีมีความหลากชนิดนกมากท่ีสุด คือ เดือนธันวาคม เปนนกท่ี
พบบอยมากท้ังส้ิน 10 ชนิด นกท่ีพบบอยมี 18 ชนิด นกท่ีพบปานกลางมี 23 ชนิด นกท่ีพบนอยมี 38 ชนิด 
และนกท่ีพบไดยากมี 34 ชนิด และเปนนกประจําถ่ินท่ีมีการใชประโยชนในพื้นท่ีท้ังในการหากิน เกี้ยวพาราสี 
ผสมพันธุ สรางรังวางไข และเล้ียงลูกออน พบชนิดท่ีใชประโยชนพื้นท่ีในการสรางรังวางไข 16 ชนิด สวนใน
กลุมของนกท่ีอพยพผาน พบมีการใชประโยชนพื้นท่ีเฉพาะในชวงฤดูอพยพ (เดือนกันยายน-กุมภาพันธ)เทานั้น 
โดยมากพบมาหากินรวมกันเปนฝูงใหญ 
 เดช ปงคําเฟย (2539) ศึกษาความหลากชนิดและความสัมพันธกับถ่ินอาศัยชนิดตางๆของนกในเขต
หามลาสัตวปาหนองบงคาย จังหวัดเชียงราย พบวาจําแนกเปน นกประจําถ่ิน 46 ชนิด นกอพยพ 35 ชนิด นก
ประจําถ่ินและนกอพยพ 7 ชนิด นกอพยพผาน 1 ชนิด นกประจําถ่ินและอพยพเพื่อผสมพันธุ 1 ชนิด นก
อพยพและอพยพผาน 1 ชนิด และนกประจําถ่ิน อพยพและอพยพผาน 1 ชนิด นกในเขตหามลาสัตวปา
หนองคาย มีความสัมพันธกับปริมาณน้ําฝนและอุณหภูมิในลักษณะเปนปฏิภาคกัน เมื่อปริมาณน้ําฝนมาก
จํานวนชนิดของนกนอย และเมื่ออุณหภูมิสูงจํานวนชนิดของนกนอยดวย รวมท้ังมีนก จํานวน 14 ชนิด ท่ีมี
ความสัมพันธกับถ่ินท่ีอยูอาศัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในลักษณะการใชพื้นท่ีเปนแหลงอาหาร การพักผอน 
การหลบภัย และการสรางรังวางไข 

ธิดารัตน  ตกแตง (2548) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลของการฟนฟูปาตอความหลากหลายของชนิดและ
องคประกอบของสังคมนกในอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ –ปุย ประเทศไทย ระหวาง พ.ศ.2545-2546 ผล
การศึกษาพบนกท้ังหมด 88 ชนิด 57 สกุล 30 วงศ เปนนกประจําถ่ิน 64 ชนิด นกอพยพ 19 ชนิด เปนนกกิน
ผลไม 3 ชนิด นกกินท้ังพืชและสัตว 15 ชนิด พบนกในแปลงควบคุม 36 ชนิด พบนกในแปลงป พ.ศ.2543, 
2545 และ 2541 จํานวน 43 ,45 และ 47 ชนิดตามลําดับ กลุมนกปรอดเปนชนิดนกเดนในแปลงปา เชน นก
ปรอดหัวโขน นกปรอดเปนชนิดนกเดนในแปลงปลูกปา เชน นกปรอดหัวโขน นกปรอดหัวสีเขมา และนก
ปรอดหัวตาขาว ชนิดนกเดนในแปลงควบคุมคือ นกกินแมลงกระหมอมแดง นกปรอดหัวโขน และนกกระจิบ
หญาอกเทา ผลการศึกษาจากวิธี Mackinnon List  พบวาแปลงอายุ 2 ปมีความหลากชนิดของนกมากท่ีสุด 
รองลงมาคือแปลงควบคุม แปลงอายุ 1 ป และสุดทายคือแปลงอายุ 4 ป วิธีการ Point count ไดผลสรุปวา
แปลงปลูกปามีความหลากชนิดของนก และคาหลากหลายมากกวาในแปลงควบคุม ในแปลงควบคุมมีความ
สม่ําเสมอของคาความชุกชุมของนกสูงกวาแปลงปลูกทุกแปลงซึงสอดคลองกัน สวนความหนาแนนของ
ประชากรนกในแปลงควบคุมมีมากกวาในแปลงปลูกปา และในแปลงควบคุมมีความหนาแนนของประชากรนก
ท่ีชอบอาศัยในพื้นท่ีเปดโลงมากกวาในแปลงปลูกปาในขณะท่ีในแปลงปลูกปามีความหนาแนนของประชากร
นกท่ีชอบอาศัยในพื้นท่ีปามากกวาในแปลงควบคุม นกใชประโยชนจากพืชท่ีมีเนื้อไมจํานวน 41 ชนิด ซึ่งใน
จํานวนนี้ 18 ชนิดเปนพืชอาหารของนก โดยนกใชประโยชนดวยการกินผลไม ดอกไม และน้ําหวานจากดอกไม 
และยังพบวา 54% ของชนิดนกในพื้นท่ีปลูกปาเปนชนิดเดียวกันกับท่ีพบในปาธรรมชาติใกล เคียง  
        ธีรพล ทองเพชร (2550) ไดทําการศึกษาความชุกชุมของชนิดนกในอุทยานแหงชาติเขาสก จังหวัด
สุราษฏรรธานี พบวา มีนกท้ังหมด 145 ชนิด วงศท่ีพบมากท่ีสุด คือ วงศนกปรอด พบ 15 ชนิด นกท่ีมีความ
ชุกชุมสูงมาก จํานวน 16 ชนิด นกท่ีมีความชุกชุมมาก จํานวน 14 ชนิด นกท่ีมีความชุกปานกลาง จํานวน 32 
ชนิด นกท่ีมีความชุกชุมคอนขางนอย จํานวน 51 ชนิด และนกท่ีมีความชุกชุมนอยจํานวน 32 ชนิด  นกท่ีพบ
ไดตลอดปหรือทุกครั้งท่ีสํารวจ มีจํานวน 13 ชนิด เดือนท่ีพบชนิดมากท่ีสุด คือ เดือนกุมภาพันธุ 2549   
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           โกเศศ รัตนะ (2542) ศึกษาความหลากหลายของชนิดบริเวณปาชุมชนแมน้ําเทพา จังหวัดยะลาและ
สงขลา พบนก 128 ชนิด  จาก 12 อันดับ 36 วงศ ปจจัยท่ีมีตอความหลากหลายของชนิดนกในแตละพื้นท่ีเปน
ผลจากความหลากหลายของพรรณไม ความชุกชุมของช้ันพุมไม และการคุกคามท่ีอยูบริเวณใกลเคียง 
 
2.10 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

  1.การศึกษาความหลากชนิดของนก 
      1.1 ชนิดของนก อุปนิสัยการกิน
อาหาร สถานภาพของนก และปริมาณ
ความชุกชุม 
      1.2 ลักษณะกิจกรรมของนกท่ีเขามา
ใชประโยชนในพื้นท่ีศึกษา 
 2. การใชประโยชนจากฐานขอมูล
ทรัพยากรชนิดนกมาสงเสริมการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษ 
 

การสํารวจสภาพแวดลอมในเสนทาง 

ทองเท่ียวทางเรือ ตําบลคลองโคน 

อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 


