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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

       ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ1)เพื่อศึกษาชนิดนก อุปนิสัยการหากิน สถานภาพของนกและ
ปริมาณความชุกชุมของนกท่ีเขามาใชประโยชนในพื้นท่ีศึกษา 2) เพื่อศึกษาลักษณะกิจกรรมของนกท่ีเขามาใช
ประโยชนในพื้นท่ีศึกษา และ 3)เพื่อศึกษาขอมูลการใชประโยชนพื้นท่ีของชนิดนกมาใชเปนแนวทางการรักษา
สภาพแวดลอมในการอนุรักษความหลากชนิดของนกและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ โดยสรุปผลการวิจัย 
ไดดังนี ้
  
5.1 พื้นท่ีทําการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง การใชประโยชนพื้นท่ีของชนิดนก ในพื้นท่ีเสนทางทองเท่ียวทางเรือ ตําบลทาคา 

จังหวัดสมุทรสงคราม โดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจงพื้นท่ีศึกษาในเสนทางทองเท่ียวทางเรือ จํานวน 3 เสนทาง 

คือ เสนทางท่ี 1 (ศูนยอนุรักษปาชายเลนคลองโคน - ปากคลองโคน)  เสนทางท่ี 2 เลียบชายฝงทะเล อาวไทย

ตอนใน (ปากคลองโคน – ปากคลองชอง) และ เสนทางท่ี 3 (ชุมชนคลองชอง – ปากคลองชอง) 

5.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
         1. การศึกษาภาคสนาม 
    1.1 การทําแผนท่ีของพื้นท่ีศึกษา โดยใชเครื่องบอกพิกัด (GPS) 
             1.2  การสํารวจความหลากชนิดของนก 
  1) การสํารวจชนิดนกโดยใชกลองสองทางไกลแบบ 2 ตา และกลองถายรูป และจําแนกนกท่ี
พบตามหนังสือ A Guide to the Birds of Thailand โดย Boonsong Lekagul และ Philip D. Round 
(1991) และ A Filed Guide to the Birds of Thailand and South-East Asia โดย Craig Robson 
(2008) โดยใชเวลาในการสํารวจในชวงเชา ต้ังแตเวลา 07.00 – 10.00 น. และชวงบายเวลา 15.00 – 18.00 
น. โดยทําการสํารวจเดือนละ 1 วัน 
           2) บันทึกชนิดของนกและจํานวนนกท่ีพบเห็นโดยตรง และจากการไดยินเสียงรอง ในพื้นท่ีท่ี
สํารวจ 
           3)วิเคราะหอุปนิสัยการหากิน และสถานภาพของนก ท่ีเขาไปใชประโยชนในพื้นท่ีเสนทาง
ทองเท่ียวทางเรือ           
                    4) วิเคราะหหาคาความชุกชุมของชนิดนก โดยวิธีของ Pettingill (1969)  
                    5) วิเคราะหลักษณะกิจกรรมของนกท่ีเขาไปใชประโยชนในพื้นท่ีของนกประจําถ่ิน และนก
อพยพ 
                     6) การสัมภาษณแบบเจาะจงกับผูท่ีเกี่ยวของ ไดแก ประธานและสมาชิกกลุมเรือศูนยอนุรักษ
ปาชายเลนคลองโคน ผูนําชุมชน กลุมนักทองเท่ียว เปนตน เกี่ยวกับการใชประโยชนพื้นท่ีของนกและแนว
ทางการอนุรักษความหลากชนิดของนก เพื่อสงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ในเสนทางทองเท่ียวทาง
เรือ 
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                       7) การจัดกิจกรรมใหความรูเรื่องการดูนกในเสนทางทองเท่ียวทางเรือ ใหกับกลุมนักเรียน 
กลุมนักทองเท่ียว และกลุมเรือของศูนยอนุรักษปาชายเลนคลองโคน เพื่อใหเกิดความรูความเขาเกี่ยวกับการใช
ประโยชนพื้นท่ีของนก และเกิดความตระหนักในการรวมกันรกัษาสภาพแวดลอมท่ีเปนพื้นท่ีท่ีนกเขาไปใช
ประโยชน  
        2. การรวบรวมผลการศึกษาภาคสนามและการวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจและการสัมภาษณ   
        3. เสนอแนะแนวทางการอนุรักษความหลากชนิดของนกในเสนทางทองเท่ียวทางเรือ              
        4. สรุปผลและรายงานผล 
  
5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
                1) ขอมูลปฐมภูมิ 
  1.1 เก็บขอมูลโดยใชทําการสํารวจชนิดนก โดยใชกลองสงทางไกลแบบ 2 ตา กลองถายรูป 
และจําแนกนกท่ีพบตามหนังสือคูมือดูนก นกเมืองไทย โดยนายแพทยบุญสง เลขะกุล (2550) ในชวงเชาและ
ชวงบายต้ังแตเดือนสิงหาคม 2556 – กรกฏาคม 2557 เดือนละ 1 วัน ในเสนทางทองเท่ียวทางเรือ  
  1.2 เก็บขอมูลสภาพพื้นท่ีสองฝงคลองในเสนทางทองเท่ียวทางเรือ ซึ่งจะมีจุดทองเท่ียวชม
ธรรมชาติ จุดชมวิถีชีวิตการทําประมงพื้นบาน เปนตน     
  1.3 เก็บขอมูลจํานวนประชากรนกแตละชนิด และลักษณะกิจกรรมของนกท่ีเขาไปใช
ประโยชนในเสนทางทองเท่ียวทางเรือ 
  1.4 บันทึกขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะจงกับของผูท่ีเกี่ยวของ เกี่ยวกับชนิดนกท่ีเขามา
ใชประโยชนในพื้นท่ีและแนวทางการอนุรักษความหลากชนิดของนก เพื่อสงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษ ในเสนทางทองเท่ียวทางเรือ พื้นท่ีตําบลคลองโคน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
                2) ขอมูลทุติยภูมิ  
                       รวบรวมขอมูลตางๆท่ีเกี่ยวของไดแกเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
5.4.ข้ันตอนในการดําเนนิการวิจัย 
              1. ขอมูลเชิงคุณภาพ     ผูวิจัยไดทําการเก็บรวมรวมขอมูลจากการสํารวจภาคสนาม 
      1.1 ขอมูลสภาพแวดลอมท่ีชนิดนกท่ีเขาไปใชประโยชนในพื้นท่ีในเสนทางทองเท่ียวทาง
เรือ ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ในชวงเดือนสิงหาคม 2556– กรกฏาคม 2557 
       1.2 ขอมูลการสัมภาษณแบบเจาะจงกับของผูท่ีเกี่ยวของ เกี่ยวกับชนิดนกท่ีเขามาใช
ประโยชนในพื้นท่ีและแนวทางการอนรุักษความหลากชนิดของนก เพื่อสงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษ ในเสนทางทองเท่ียวทางเรือ พื้นท่ีตําบลคลองโคน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม           
              2. ขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัยไดทําการบันทึกขอมูลจํานวนประชากรของนก 
                       2.1 หาคาความถ่ีของนกท่ีเขาไปใชประโยชนในพื้นท่ีเสนทางทองเท่ียวทางเรือ 
     2.2 จําแนกหาอุปนิสัยการหากิน และสถานภาพของนกแตละชนิด ไดแก นกประจําถ่ิน นก

อพยพ นกประจําถ่ินและนกอพยพ 

                       2.3 วิเคราะหหาปริมาณความชุกชุม (relative abundance) โดยวิธีของ Pettingill 
(1969) ดังนี้ 
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  รอยละของความชุกชุม =       จํานวนครั้งท่ีพบนกชนิดนั้นๆ    x 100  
                                                                       จํานวนครั้งท่ีสํารวจ 
 
                จากนั้นนํารอยละของความชุกชุมท่ีไดมาเปรียบเทียบตามเกณฑระดับความชุกชุม ดังนี้ 
     ระดับ 5          นกท่ีมีความชุกชุมสูงมาก (Abundance  : A)     

             พบในอัตรารอยละ 90 – 100   พบไดบอยมาก 

   ระดับ 4          นกท่ีมีความชุกชุมมาก (Common : C)          

                                         พบในอัตรารอยละ  65 – 89  พบบอย 

   ระดับ 3           นกท่ีมีความชุกชุมปานกลาง    (Moderately common : MC) 

                                         พบในอัตรา รอยละ 31 – 64  พบไดปานกลาง 

   ระดับ 2           นกท่ีมีความชุกชุมคอนขางนอย    

                                          พบในอัตรารอยละ 10 – 30  (Uncommon : UC) พบไดคอนขางนอย 

                    ระดับ 1            นกท่ีมีความชุกชุมนอย (Rare : R)    

                                          พบในอัตรารอยละ 1 – 9 พบนอย 

                     2.4 จําแนกลักษณะกิจกรรมของนกท่ีเขามาใชประโยชนในพื้นท่ีศึกษา 
 
          การวิเคราะหขอมูล 

1. ขอมูลเชิงปริมาณ 
1. วิเคราะหหาจํานวนประชากรชนิดนก โดยหาคาความถ่ี 
2. วิเคราะหหาปริมาณความชุมชุก (relative abundance) โดยวิธีของ Pettingill  

(1969) 
            2. ขอมูลเชิงคุณภาพ ดําเนินการดังนี้ 
  การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหาใน การสัมภาษณ 
หลังจากนั้นไดนําการจดบันทึกขอมูลและเทปบันทึกมาวิเคราะหประกอบ รวมท้ังการศึกษาภาคสนาม ท้ังการ
บันทึกจํานวนชนิดนก  ในเสนทางทองเท่ียวทางเรือ มาวิเคราะหขอมูลและนําผลวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพมา
ใชประกอบกับขอมูลเชิงปริมาณ เพื่อใหเห็นถึงการใชประโยชนพื้นท่ีของนก ในเสนทางทองเท่ียวทางเรือ 
ตําบลคลองโคน  อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม รวมท้ังเสนอแนะแนวทางการอนรุักษความหลากชนิดของ
นกในเสนทางทองเท่ียวทางเรือ              
 

5.5 สรุปผลการวิจัย 

       ผลการวิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
            5.5.1.ชนิดนก ปริมาณความชุกชุม และสถานภาพของนกท่ีพบในเสนทางทองเท่ียวทางเรือ 
                 1) ชนิดนกในเสนทางทองเท่ียวทางเรือ ตําบลคลองโคน   อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
พบวา ในเสนทางทองเท่ียวทางเรือ ตําบลคลองโคน   อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มีความหลากชนิด
ของนก จํานวน 35 วงศ  73 ชนิด โดยเสนทางท่ี 1  (ศูนยอนุรักษปาชายเลนคลองโคน – ปากคลองโคน)  
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จะพบจํานวนชนิดนกมากท่ีสุด คือ จํานวน  65 ชนิด รองลงมาคือเสนทางท่ี 3 (ชุมชนคลองชอง – ปากคลอง
ชอง)  พบชนิดนก จํานวน 49 ชนิด    และเสนทางท่ี 2 เลียบชายฝงทะเล อาวไทยตอนใน (ปากคลองโคน – 
ปากคลองชอง)  พบชนิดนก จํานวน 36 ชนิด 
                  
                2) ในดานอุปนิสัยการหากินอาหาร และสถานภาพของนก ในเสนทางทองเท่ียวทางเรือ มีดังนี้ 
                    เสนทางท่ี 1 (ศูนยอนุรักษปาชายเลนคลองโคน – ปากคลองโคน) พื้นท่ีตําบลคลองโคน 
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม  พบวา  พบวา กลุมนกกินแมลงและตัวหนอนของแมลง ไดแก นกกระจิบ
ธรรมดา นกนางแอนบาน นกแอนพง เปนตน กลุมนกกินสัตวอื่นๆ และสัตวน้ํา ไดแก นกกินเปยว นกกะเต็น
นอยธรรมดา นกกะเต็นหัวดํา เปนตน กลุมนกกินเมล็ดพืช ไดแก นกกระต๊ิดข้ีหมู เปนตน กลุมนกกินน้ําหวาน
จากดอกไม ไดแก นกกินปลีอกเหลือง นกกินปลีคอสีน้ําตาล เปนตน และกลุมนกกินลูกปลา กุงตัวเล็กตามริม
ชายคลอง ไดแก นกยางเปย นกยางกรอกพันธุชวา นกกวัก เปนตน สวนสถานภาพของนก มีนกประจําถ่ิน 
จํานวน 37 ชนิด นกประจําถ่ินและนกอพยพ จํานวน  10 ชนิด และนกอพยพ จํานวน  18 ชนิด 
                เสนทางท่ี 2 เลียบชายฝงทะเล อาวไทยตอนใน (ปากคลองโคน – ปากคลองชอง)   พื้นท่ีตําบล
คลองโคน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม  พบวา กลุมนกกินแมลงและตัวหนอนของแมลง ไดแก  นก
นางแอนบาน  เปนตน กลุมนกกินสัตวอื่นๆ และสัตวน้ํา ไดแก นกกินเปยว เปนตน และกลุมนกกินลูกปลา กุง
ตัวเล็กตามริมชายเลน ไดแก นกยางเปย นกยางกรอกพันธุชวา นกยางโทนนอย นกยางโทนใหญ เปนตน สวน
สถานภาพของนก มีนกประจําถ่ิน จํานวน 16 ชนิด นกประจําถ่ินและนกอพยพ จํานวน  6 ชนิด และนก
อพยพ จํานวน  14 ชนิด                 
         เสนทางท่ี 3 (ชุมชนคลองชอง – ปากคลองชอง)  พื้นท่ีตําบลคลองโคน อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม  พบวา     กลุมนกกินแมลงและตัวหนอนของแมลง ไดแก นกกระจิบธรรมดา นกนางแอนบาน 
เปนตน กลุมนกกินสัตวอื่นๆ และสัตวน้ํา ไดแก นกกินเปยว นกกะเต็นนอยธรรมดา นกกะเต็นหัวดํา เปนตน 
กลุมนกกินเมล็ดพืช ไดแก นกกระต๊ิดข้ีหมู นกกระต๊ิดตะโพกขาว เปนตน กลุมนกกินน้ําหวานจากดอกไม ไดแก 
นกกินปลีอกเหลือง เปนตน และกลุมนกกินลูกปลา กุงตัวเล็กตามริมชายคลอง ไดแก นกยางเปย นกยางกรอก
พันธุชวา  นกยางเขียว เปนตน สวนสถานภาพของนก มีนกประจําถ่ิน จํานวน 30 ชนิด นกประจําถ่ินและนก
อพยพ จํานวน  5 ชนิด และนกอพยพ จํานวน  14 ชนิด           

   สวนเสนทางทองเท่ียวทางเรือท้ัง 3 เสน ในพื้นท่ีตําบลคลองโคน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม  
พบวา กลุมนกกินแมลงและตัวหนอนของแมลง ไดแก นกกระจิบธรรมดา นกนางแอนบาน นกแอนพง เปนตน 
กลุมนกนกกินสัตวอื่นๆ และสัตวน้ํา ไดแก นกกระเต็นหัวดํา นกกินเปยว เปนตน กลุมนกกินเมล็ดพืช ไดแก 
นกกระต๊ิดข้ีหมู นกกระต๊ิดตะโพกขาว เปนตน กลุมนกกินน้ําหวานจากดอกไม ไดแก นกกินปลีอกเหลือง นก
กินปลีคอสีน้ําตาล เปนตน และกลุมนกกินลูกปลา กุงตัวเล็กตามริมชายคลอง ไดแก นกยางเปย นกยางกรอก
พันธุชวา นกกวัก นกเดาดิน เปนตน กลุมนกกินลูกปลา กุงตัวเล็กตามริมชายเลน ไดแก นกชายเลนน้ําจืด นก
ชายเลนบึง นกอีกอยเล็ก นกปากแอนหางดํา นกตีนเทียน นกหัวโตทรายเล็ก เปนตน สวนสถานภาพของนก มี
นกประจําถ่ิน จํานวน 42 ชนิด นกประจําถ่ินและนกอพยพ จํานวน  11 ชนิด และนกอพยพ จํานวน  20 ชนิด 
 
            3) ในดานปริมาณความชุกชุม พบวาในพื้นท่ีเสนทางทองเท่ียวทางเรือ มีปริมาณความชุกชุม ดังนี้  

                     เสนทางท่ี 1(ศูนยอนุรักษปาชายเลนคลองโคน – ปากคลองโคน) ในพื้นท่ีตําบลคลองโคน 

อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มีชนิดนกท่ีมีปริมาณความชุกชุม ในระดับ 5   จํานวน 8 ชนิด คือ  
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นกกินเปยว นกพิราบปา นกเขาไฟ นกยางเปย นกยางกรอกพันธุชวา นกเอี้ยงหงอน นกนางแอนบาน และ

นกกระจอกบาน  โดยในเดือนมีนาคม จะพบชนิดนกมาใชประโยชนในพื้นท่ีเสนทางนี้มากท่ีสุด จํานวน 47 

ชนิด รองลงมาคือเดือนพฤศจิกายน พบชนิดนก จํานวน 38 ชนิด เนื่องจากเปนชวงฤดูกาลท่ีมีนกอพยพ เขามา

ใชประโยชนในพื้นท่ีเพื่อหาอาหาร ในชวงเวลาสํารวจเปนชวงน้ําลงมากทําใหพบนกท่ีเขามาใชประโยชนบริเวณ

ชายเลน                

                     เสนทางท่ี 2 เลียบชายฝงทะเล อาวไทยตอนใน (ปากคลองโคน – ปากคลองชอง)    ในพื้นท่ี
ตําบลคลองโคน อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มีชนิดนกท่ีมีปริมาณความชุกชุม ในระดับ 5   จํานวน 5 
ชนิด คือ เหย่ียวแดง นกยางเปย นกยางกรอกพันธุชวา นกยางโทนใหญ และนกกาน้ําเล็ก    โดยในเดือน
มีนาคม จะพบชนิดนกมาใชประโยชนในพื้นท่ีเสนทางนี้มากท่ีสุด จํานวน 25 ชนิด รองลงมาคือเดือนมกราคม 
พบชนิดนก จํานวน 23 ชนิด เนื่องจากเปนชวงฤดูกาลท่ีมีนกอพยพ เขามาใชประโยชนในพื้นท่ีเพื่อหาอาหาร 
                     เสนทางท่ี 3 (ชุมชนคลองชอง – ปากคลองชอง) ในพื้นท่ีตําบลคลองโคน อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม มีชนิดนกท่ีมีปริมาณความชุกชุม ในระดับ 5 จํานวน 12 ชนิด คือ นกกินเปยว นกพิราบ
ปา นกเขาไฟ นกเขาใหญ เหยี่ยวแดง นกยางเปย นกยางโทนใหญ นกเอี้ยงหงอน นกปรอดสวน นกอีแพรด
แถบอกดํา นกกางเขนบาน และนกกาน้ําเล็ก  โดยในเดือนกุมภาพันธ จะพบชนิดนกมาใชประโยชนในพื้นท่ี
เสนทางนี้มากท่ีสุด จํานวน 33 ชนิด รองลงมาคือเดือนเมษายน  พบชนิดนก จํานวน 31 ชนิด เนื่องจากเปน
ชวงฤดูกาลมีนกอพยพ เขามาใชประโยชนในพื้นท่ีหาอาหาร 
                  สวนเสนทางทองเท่ียวทางเรือ ท้ัง 3 เสน ในพื้นท่ีตําบลคลองโคน อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม มีชนิดนกท่ีมีปริมาณความชุกชุม ในระดับ 5 จํานวน มีจํานวน 16 ชนิด คิดเปนรอยละ 21.92

คือ นกกินเปยว นกพิราบปา นกเขาใหญ นกเขาไฟ เหยี่ยวแดง นกยางกรอกพันธุชวา นกยางเปย นกกาน้ําเล็ก 
นกยางโทนใหญ เปนตน โดยในเดือนมีนาคม จะพบชนิดนกมาใชประโยชนในพื้นท่ีเสนทางนี้มากท่ีสุด จํานวน 
51 ชนิด รองลงมาคือเดือนพฤศจิกายน พบชนิดนก จํานวน 43 ชนิด เนื่องจากเปนชวงฤดูกาลท่ีมี 
นกอพยพ เขามาใชประโยชนในพื้นท่ีเพื่อหาอาหาร 
             4)   ในดานลักษณะการใชประโยชนพื้นท่ีของนก ในเสนทางทองเท่ียวทางเรือ ท้ัง 3 เสนทาง มีดังนี้ 
                  4.1 การใชประโยชนพื้นท่ีของนกประจําถ่ิน 
                       จากการศึกษาพบวานกประจําถ่ินจะมีการใชประโยชนในพื้นท่ีศึกษาเพื่อการหาอาหารผสม
พันธุ การทํารัง และเล้ียงลูก ดังนี้ 
                      1) การใชประโยชนพื้นท่ีของนก เพื่อการหาอาหาร ประกอบดวย  
                         1) การใชประโยชนพื้นท่ีของนก เพื่อการหาอาหาร ประกอบดวย  
                    กลุมนกกินแมลงและตัวหนอนของแมลงตางๆ ไดแก นกหัวขวานเขียวปาไผ นกจาบคาหัว
เขียว  นกกระจิบธรรมดา อีแพรดแถบอกดํา นกกระจิบธรรมดา นกโกงกางหัวโต นกกระจอยปาโกงกาง เปน
ตน 
          กลุมนกกินสัตวอื่นๆ และรวมถึงสัตวน้ํา ไดแก  นกกินเปยว เปนตน 
          กลุมนกกินท้ังพืชและสัตว ไดแก เหยี่ยวแดง อีกา นกกวัก  เปนตน 
          กลุมนกกินเมล็ดพืช ไดแก  นกกระต๊ิดข้ีหมู นกกระต๊ิดตะโพกขาว เปนตน 
  กลุมนกกินน้ําหวานจากดอกไม ไดแก นกกินปลีอกเหลือง นกกินปลีคอสีน้ําตาล เปนตน 
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                    กลุมนกกินลูกปลา กุงตัวเล็กตามริมชายคลอง ไดแก นกยางกรอกพันธุชวา นกกาน้าํเล็ก  
เปนตน 
                    กลุมนกกินสัตวน้ํา ไดแก นกปากหาง เปนตน          
          4.2 การใชประโยชนพื้นท่ีของนกประจําถ่ินและนกอพยพ 
                การใชประโยชนพื้นท่ีของนก เพื่อการหาอาหาร ประกอบดวย 
                   กลุมนกกินแมลงและตัวหนอนของแมลงตางๆ ไดแก นกนางแอนบาน นกจับแมลงสีน้ําตาล 
นกจาบคาหัวเขียว เปนตน 
                  กลุมนกกินสัตวท่ีอยูบนบกและสัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา ไดแก เหยี่ยวนกเขาชิครา เปนตน   
                  กลุมนกกินลูกปลา กุงตัวเล็กตามริมชายคลองและชายเลน ไดแก นกยางโทนนอย นกยางโทน
ใหญ เปนตน 
  4.3 การใชประโยชนพื้นท่ีของนกอพยพ    
                 การใชประโยชนพื้นท่ีของนก เพื่อการหาอาหาร ประกอบดวย 
                   กลุมนกกินสัตวอื่นๆ และรวมถึงสัตวน้ํา ไดแก นกกะเต็นหัวดํา นกกะเต็นนอยธรรมดา เปนตน 
                   กลุมนกกินลูกปลา กุงตัวเล็ก ปู หอย หนอนตามริมชายคลองและชายเลน ไดแก นกอีกอยเล็ก 
นกอีกอยใหญ นกปากแอนหางดํา นกหัวโตทรายเล็ก  นกหัวโตหลังจุดสีทอง เปนตน 
                   กลุมนกกินปลา ไดแก นกนางนวลแกลบเคราขาว นกนางนวลธรรมดา เหยี่ยวออสเปร เปนตน 
          5) แนวทางการการรักษาสภาพแวดลอม เพื่อการอนุรักษความหลากชนิดของนกและสงเสริมการ
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษในเสนทางทองเท่ียวทางเรือ 
  จากการสัมภาษณ สมาชิกในศูนยอนุรักษปาชายเลน คลองโคน กลุมอาจารยและนักเรียน 
กลุมนักทองเท่ียว เกี่ยวกับแนวทางการรักษาสภาพแวดลอมชายคลองในเสนทางการทองเท่ียวทางเรือ เพื่อการ
อนุรักษความหลากชนิดของนกชายคลองและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ดังนี้ 
                 1. ชนิดนกท่ีเขามาใชประโยชนในพื้นท่ีชายคลอง 

             ชนิดนกท่ีเขามาใชประโยชนในบริเวณชายคลอง  ในเสนทางทองเท่ียวทางเรือ บริเวณปา

ชายคลองและปาชายเลน  ซึ่งในพื้นท่ีเสนทางทองเท่ียวทางเรือจะมีนกท่ีมีคุณคาตอการเกษตร คือ ท้ังชวยผสม

เกสรดอกไม  ชวยกําจัดศัตรูพืช กินแมลงและตัวหนอนของแมลง และกินหอยเชอรี่  โดยเปนกลุมนกกินแมลง 

ไดแก นกอีแพรดแถบอกดํา นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง นกจาบคาหัวเขียว เปนตน กลุมนกกินหอยเชอรี่    

ไดแก   นกปากหาง เปนตน กลุมนกชวยผสมเกสรดอกไม ไดแก นกกินปลีอกเหลือง และ  นกกินปลีคอสี

น้ําตาล เปนตน 

                  2. สาเหตุท่ีทําใหจํานวนชนิดนกท่ีเขามาใชประโยชนในพื้นท่ีเสนทางทองเท่ียวทางเรือลดลงกวา

ในอดีต เนื่องจากมีบานเรือนท่ีอยูอาศัยเพิ่มมากข้ึน การท้ิงขยะลงในลําคลอง โดยเฉพาะขยะท่ียอยสลายยาก 

ไดแก โฟม พลาสติก เปนตน และการปลอยน้ําท้ิง เพิ่มข้ึน จึงทําใหคุณภาพน้ําเปล่ียนไปสงผลกระทบตอ

ปริมาณสัตวน้ําลดลง เปนตน ซึ่งสาเหตุบางสวนอาจจะเกิดการสะสมมาจากพื้นท่ีอื่นสะสมสารปนเปอนลงมา

ในแหลงน้ําสายเดียวกัน  

        3. การมีสวนรวมในการรักษาสภาพแวดลอมในเสนทางทองเท่ียวทางเรือ 
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            การรวมมือกันภายในชุมชนเพื่อรักษาสภาพแวดลอม ในเสนทางทองเท่ียวทางเรือ โดยสมาชิก

กลุมเรือของศูนยอนุรักษปาชายเลนคลองโคน  มีสวนรวมในการแนะนํานักทองเท่ียวไมใหท้ิงขยะลงในลําคลอง 

สวนกิจกรรมของศูนยอนุรักษปาชายเลนคลองโคน  ท่ีจัดโปรแกรมใหกับกลุมนักทองเท่ียว ไดแก กิจกรรมการ

สงเสริมความรูเกี่ยวกับความหลากชนิดของพืชและสัตวในระบบนิเวศปาชายเลน กิจกรรมการปลูกปาชายเลน 

เพื่อเพิ่มพื้นท่ีปาชายเลนบริเวณชายั่ทะเล เพื่อเอื้อประโยชนตอการปองกันการกัดเซาะชายฝง การสรางแหลง

อาหารใหกับสัตวน้ํา รวมทงเปนแหลงอนุบาลของสัตวน้ํา รวมท้ังชาวบานจะใชภูมิปญญาพื้นบานในการ

เพาะเล้ียงหอยแครง การเครื่องมือจับสัตวน้ําแบบวิถีชีวิตแบบประมงพื้นบาน 

               
5.6 อภิปรายผล 
            ดังนั้นจากผลการศึกษาพบความหลากชนิดนกในเสนทางทองเท่ียวทางเรือ ตําบลคลองโคน   อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ท่ีประกอบดวยพื้นท่ีปาชายเลน และพื้นท่ีหาดเลนในชวงน้ําลง มีจํานวน 35 วงศ  
73 ชนิด ซึ่งมีชนิดนกท่ีสอดคลองกับ รุงโรจน จุกมงคล, (2545) ไดกลาวถึงแหลงอาศัยของนกตามสภาพ
ธรรมชาติ ไดแก ปาชายเลน เปนปาท่ีมีความสําคัญตอระบบนิเวศของส่ิงมีชีวิต ซึ่งจะข้ืนตามชายฝงทะเลท่ีมีดิน
โคลนและน้ําทวมถึง นกท่ีพบในปาชายเลนสวนใหญ เชน นกกระจอยปาโกงกาง นกแวนตาขาวสีทอง นก
โกงกางหัวโต นกกนิเปยว สวนหาดเลนและชายหาด ตามชายฝงทะเล เปนพื้นท่ีท่ีมีความสําคัญสําหรับนกชาย
เลนท่ีบินยายถ่ินเขามาในชวงฤดูหนาว โดยเฉพาะในชวงเวลาน้ําลดจะเปนแหลงหากินของนกชายเลนหลาย
ชนิด เชน นกอีกอยใหญ นกทะเลขาแดง นกปากแอนหางดํา เขามากินสัตวขนาดเล็กและตัวออนของสัตวน้ํา
จํานวนมาก และสอดคลองกับ จักรกริช พวกแกว และ คณะ, (2549) ท่ีกลาวไววา นกชายเลนเปนตัวบงช้ี
ความอุดมสมบูรณของพื้นท่ีตางๆดวย โดยเฉพาะหาดเลนบริเวณปากแมน้ําเปนพื้นท่ีท่ีมีอาหารสมบูรณท่ีสุด 
เราสามารถพบนกอยูรวมกันไดหลากหลายชนิด นกเหลานี้กินสัตวไมมีกระดูกสันหลังขนาดเล็กท่ีอาศัยตามหาด 
จําพวกกุง หอย ปู หนอน และไสเดือนทะเลท่ีซอนตัวอยูใตเลน  
              โดยในเดือนมีนาคม จะพบชนิดนกมาใชประโยชนในพื้นท่ีเสนทางนี้มากท่ีสุด จํานวน 48 ชนิด 
รองลงมาคือเดือนเมษายน พบชนิดนก จํานวน 40 ชนิด เนื่องจากเปนชวงฤดูกาลท่ีมีนกอพยพ เขามาใช
ประโยชนในพื้นท่ีเพื่อหาอาหาร ซึ่งสอดคลองกับ สมิทธิ์ สุติบุตร, (2552) ท่ีกลาวไววา ในชวงเวลาท่ีพบนก 
ชายเลนและนกน้ํารวมตัวกันมากคือ ชวงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน  อันเปนเวลาท่ีนกกลุมใหญอพยพมาถึง 
และนกจะแยกยายกระจายกันหากินในชวงกลางฤดูอพยพ หรือบางสวนก็จะอพยพเลยประเทศไทยลงไปทาง
ใตแลว และจะพบมากอีกครั้งราวเดือนมีนาคม-เมษายน ซึ่งเปนชวงท่ีนกรวมฝูงกอนอพยพกลับ (ยศพล วงศ
เลิศวิทย, 2554) 
                นอกจากนี้ศูนยอนุรักษปาชายเลนคลองโคน ท่ีอยูในพื้นท่ีศึกษา มีการจัดกิจกรรมสงเสริมความรู

ใหกับนักทองเท่ียวเกี่ยวกับระบบนิเวศปาชายเลน รวมท้ังมีกิจกรรมปลูกปาชายเลน ดังนั้นจากผลการศึกษาใน

ครั้งนี้จึงเปนฐานขอมูลความหลากชนิดของนกในพื้นท่ีศึกษา ซึ่งสามารถจัดกิจกรรมดูนกเขาในโปรแกรมการ

ทองเท่ียงเชิงอนุรักษรวมกับกิจกรรมการปลูกปาชายเลนและชมวิถีชีวิตทองถ่ินเพื่อการทองเท่ียวเชิงอนุรักษใน

เสนทางทองเท่ียวทางเรือบริเวณชายคลอง รวมท้ังการอบรมกลุมนักเรียนเพื่อสรางกลุมมัคคุเทศนอยแนะนํา

ความหลากชนิดของพันธุไมชายเลนและชนิดนกในระบบนิเวศปาชายเลน เพื่อสงเสริมใหชุมชนและ

นักทองเท่ียวเกิดความตระหนักในการรักษาฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน เพื่อใหประโยชนตอการ
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เปนแหลงเรียนรูและการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ซึ่งสอดคลองกับ ชูสิทธิ์ ชูชาติ (2544) ไดกลาวเกี่ยวกับกิจกรรม

การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ คือ   กิจกรรมท่ีเหมาะสมสําหรับการทองเท่ียวเชิงอนุรักษควรเปนกิจกรรม ท่ีมี

ลักษณะดังตอไปนี้ การมีโอกาสไดใกลชิดและไดประสบการณตรงจากธรรมชาติและวิถีชีวิตทองถ่ิน ไดเขาใจ 

เรียนรู และเกิดความตระหนักในคุณคาของทรัพยากรทองเท่ียว สรางงานและรายไดแกคนทองถ่ิน และเปน

กิจกรรมท่ีสงผลดานการอนุรักษ ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและวิถีชีวิตทองถ่ิน   

 

5.7 ขอเสนอแนะ 

      5.7.1 ขอเสนอแนะ ในการวิจัยคร้ังนี้ 

    1. ควรมีการสงเสริมใหชุมชน รวมกันสอดสองดูแลเพื่อรวมกันอนุรักษปาชายเลน และการรักษา

สมดุลของระบบนิเวศ การใชภูมิปญญาทองถ่ินในการทําประมงแบบพื้นบาน เพื่อทําใหเกิดประโยชนสูงสุดและ

ลดตนทุนการผลิต โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภครวมท้ังรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความ

หลากหลายทางชีวภาพ  โดยหลักพื้นฐานของการประมงพืน้บานนั้นจะเนนการอนรุักษ ฟนฟูส่ิงแวดลอมและ

ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งกลไกธรรมชาติส่ิงมีชีวิตตางๆจะมีบทบาทสําคัญในการสรางสมดุลของระบบ

นิเวศ 

             2. การสรางเครือขายชุมชนเพื่อมีบทบาทในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชประโยชนเปนฐานขอมูล
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ินอยางตอเนื่อง 
            3. การจัดทําคูมือดูนกใหกับนักทองเท่ียว เพื่อใชในกิจกรรมดูนกในเสนทางทองเท่ียวทางเรือ เพื่อ

สงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในทองถ่ิน 

             4. การสรางเครือขายในทองถ่ินใหชาวประมงไดเห็นคุณคาของนกตอระบบนิเวศปาชายเลน ท่ีเปน

ตัวช้ีวัดคุณภาพส่ิงแวดลอมทางชีวภาพ ซึ่งนกจะมคุีณคาท้ังในดานการผสมเกสร  การแพรกระจายพันธุพืช 

การกําจัดแมลงศัตรูพืช เปนตน 

        

      ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป  

          1. ควรศึกษาการเปรียบเทียบความหลากชนิดของนกและความคลายคลึงของนกท่ีเขามาใชประโยชน

ในระบนิเวศ 3 สาม คือ ระบบนิเวศน้ําจืด ระบบนิเวศน้ํากรอย และระบบนิเวศน้ําเค็ม ในพื้นท่ีจังหวัด

สมุทรสงคราม 

          2. ควรจัดทําคูมือดูนกสําหรับนักทองเท่ียว ในเสนทางทองเท่ียวทางเรือ จังหวัดสมุทรสงคราม 

          3. ควรศึกษาลักษณะกิจกรรมของนกประจําถ่ินและนกอพยพท่ีเขามาใชประโยชนในพื้นท่ีแหลง

ทองเท่ียว จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
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5.8 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.  ไดฐานขอมูลพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติดานชนิดนกในเสนทางทองเท่ียวทางเรือ   ตําบล
คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม 
          2. สงเสริมใหชุมชน สมาชิกกลุมเรือ กลุมนักเรียน และกลุมนักทองเท่ียว รวมกันรักษาสภาพแวดลอม
ในเสนทางทองเท่ียวทางเรือ  การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ การใชภูมิปญญาทองถ่ินในการทําประมงแบบ
พื้นบาน เพื่อทําใหเกิดประโยชนสูงสุดและลดตนทุนการผลิต โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภครวมท้ัง
รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษความหลากชนิดของนก  


