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1)เพื่อศึกษาชนิดนก ปริมาณความชุกชุม และสถานภาพของนก 2. เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์
พื้นที่ของนก ในบริเวณพื้นที่ท่ีศึกษา 3. เพื่อ น าฐานข้อมูลทรัพยากรชนิดนกมาใช้ประโยชน์ใน
การส่งเสริมเกษตรกรท าสวนผลไม้ปลอดสารพิษ การวิจัยครั้งน้ีใช้การเก็บรวบรวมด้วยการ
สัมภาษณ์เจ้าของสวนผลไม้ และการส ารวจภาคสนามเกี่ยวกับชนิดนก ลักษณะกิจกรรมที่นก
เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนผลไม้ 3 ประเภท คือ สวนลิ้นจ่ี สวนมะพร้าว และสวนส้มโอ
อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 6 สวน โดยท าการส ารวจตั้งแต่เดือนเมษายน-
กันยายน 2555  และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าร้อยละของความชุกชุม 
 ผลการศึกษาจากการส ารวจชนิดนกทั้ง 6 สวน พบนกจ านวน 24 วงศ์  38 ชนิด โดยใน
สวนมะพร้าว ในต าบลบางนกแขวก อ าเภอบางคนที จะพบจ านวนชนิดนกมากที่สุด คือ จ านวน 
31 ชนิด ส่วนระดับความชุกชุม ระดับ 5 คือนกที่พบบ่อยมาก มีจ านวน 18 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 
47.37 ของชนิดนกทั้งหมดท่ีพบ ได้แก่ นกกินเปี้ยว นกกาเหว่า นกกะปูดใหญ่ นกยางเปีย  
นกกวัก นกยางกรอกพันธุ์ชวา นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ นกกินปลีอกเหลือง เป็นต้น ส่วน
สถานภาพของนก มีนกประจ าถิ่น จ านวน 36 ชนิด นกประจ าถิ่นและนกอพยพ จ านวน  1 ชนิด 
และนกอพยพ จ านวน 1 ชนิด         โดยในช่วงเดือนกรกฏาคม มีชนิดของนกท่ีเข้ามาใช้
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อาหาร ประกอบด้วย กลุ่มนกกินแมลงและตัวหนอนของแมลง ได้แก่ นกกระจิบธรรมดา นก
กระจ๊ิดขาสีเนื้อ เป็นต้น กลุ่มนกกินสัตว์อื่นๆ และสัตว์น้ า ได้แก่ นกกระเต็นอกขาว นกกินเปี้ยว  
เป็นต้น กลุ่มนกกินเมล็ดพืช ได้แก่ นกกระติ๊ดขี้หมู นกกระติ๊ดตะโพกขาว เป็นต้น กลุ่มนกกิน
น้ าหวานจากดอกไม้ ได้แก่ นกกินปลีอกเหลือง นกกินปลีคอสีน้ าตาล เป็นต้น กลุ่มนกกินลูก
ปลา กุ้งตัวเล็กตามริมชายคลอง ได้แก่ นกยางเปีย นกยางกรอกพันธุ์ชวา นกกวัก เป็นต้น เพื่อ 
ท ารังวางไข่ และเลี้ยงลูก  ในช่วงเวลาที่ท าการศึกษาในพื้นที่สวนผลไม้ ได้แก่นกยางกรอกพันธุ์
ชวา นกกระติ๊ดตะโพกขาว และนกกวัก ดังนั้นจึงควรส่งเสริมให้เกษตรกรท าสวนผลไม้แบบ
ผสมผสานและแบบเกษตรอินทรีย์เพื่ออนุรักษ์ความหลากชนิดของนก เพราะนกจะมีคุณค่าต่อ
การเกษตรท้ังในด้านการผสมเกสร การแพร่กระจายพันธุ์พืช การก าจัดศัตรูพืช เป็นต้น 
 
ค ำส ำคัญ :  ความหลากชนิดของนก, สวนผลไม้, อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

www.ssru.ac.th



Abstract 
 

Research            : Bird Species Diversity in Fruit Garden Areas of Bang Khonthee District,  
                                   Samutsongkram Province   
Researcher     :  Associate Professor Nitinarth  Charoenpokaraj 
Year                :  2012 
  This research is exploratory, quantitative and qualitative research. The aims of this 
research are 1) to study bird species, relative abundance and bird status 2) to study birds’ 
usage in studying site 3) to apply bird species data into encouragement of organic fruit 
gardening.  The data, in this research, was carried out by interview the owners of fruit 
gardens and bird species field survey in three kinds of fruit gardens namely; linchi garden, 
coconut garden and pomelo garden in Bang Khon Thi sub-district, Samutsongkram province 
from April to September 2012 and analyzed the data for percentage of abundance.        
  The result of this bird species survey in six gardens found that 24 families 
and 38 species were found. The most 31 bird species were found in coconut garden in Bang 
Nok Kwaek sub-district, Bang Khon Thi district. In density level, there were 18 species in the 
fifth level as very common seen species, 47.37 %, such as Collared Kingfisher Todirhamphus 
Chloris, Asian Koel Endynamys scolopaceus, Greater  Coucal Centropus sinensi, Little  Egret 
Egretta garzetta, White–breasted Waterhen Amaurornis phoenicurus, Javan  Pond  Heron 
Ardeola speciosa,  Greater Racket-tailed Drongo Dicrurus paradiseus, Olive-backed  Sunbird 
Nectarinia  jugularis etc. About bird status, there were 36 resident birds. There also 1 resident 
and passage migrant bird and 1 migrant bird. 31 bird species, in July, used studying sites for 
feeding namely; insectivores such as Common Tailorbird Orthotomus sutorius, Pale-legged 
Leaf Warbler Phylloscopus tenellipes etc., predators and piscivores such as White - throated 
Kingfisher Halcyon smyrmensis, Collared Kingfisher Todirhamphus Chloris etc. granivores 
such as Scaly-breasted  Munia Lonchura punctulata, White-rumped Munia Lonchura striata 
etc., nectarivores such as Olive-backed  Sunbird Nectarinia  jugularis, Brown-throated  
Sunbird Anthreptes malacensis etc., pisivores such as Little  Egret Egretta garzetta, Javan 
Pond Heron Ardeola speciosa, White–breasted  Waterhen Amaurornis phoenicurus etc., for 
breeding and nestling in studying period such as Javan  Pond  Heron Ardeola speciosa, 
White-rumped Munia Lonchura striata, White–breasted  Waterhen Amaurornis phoenicurus. 
So there should be encouragement the gardeners to do their mixed and organic gardens to 
conserve bird species diversity because the bird is valuable to agriculture in pollination, plant 
propagation and pest eradication.   
  
Keywords :  bird species diversity, fruit garden, Bang Khon Thi, Samutsongkram  
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 

1.1 ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
 

ประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้นซึ่งได้ชื่อว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพ  รวมท้ัง
จังหวัดสมุทรสงครามที่มีพื้นที่ด้านท่ีติดฝั่งทะเลเป็นแหล่งประมงส าคัญ ส่วน ด้านในเป็นพื้นที่
ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์มีแม่น้ าแม่กลองเป็นแม่น้ าสายหลักหล่อเลี้ยงให้ความชุ่มชื้น  ประกอบด้วย 3 
อ าเภอ คือ อ าเภอเมือง อ าเภออัมพวา และอ าเภอบางคนที ดังนั้นจังหวัดสมุทรสงครามจึงมี
พื้นที่ท่ีเป็นท้ังน้ าเค็ม น้ ากร่อยและน้ าจืด จึงได้ชื่อว่าเป็น “เมืองสามน้ า ” ด้วยความที่เป็นเมืองที่
ล าคลองกระจายอยู่ทั่วไปในพื้นที่จึงมีความชุมชื้นอย่างต่อเนื่อง เหมาะการแก่ท าการกษตร
โดยเฉพาะสวนผลไม้ จึงท าให้ บริเวณที่เป็นสวนผลไม้เก่าในเขตอ าเภออัมพวาและอ าเภอบาง
คนที ประกอบกับความคงอยู่ของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ทั้งวิถีชีวิตริมคลอง และมี
อาชีพการท าสวนผลไม้ โดยเฉพาะสวนผลไม้หลักคือ สวนส้มโอ สวนลิ้นจ่ี และสวนมะพร้าว การ
เคี้ยวน้ าตาลมะพร้าว จึงท าให้จัง หวัดสมุทรสงครามเป็นเมืองที่มีเสน่ห์และเป็นเป้าหมายหน่ึง
ของการเดินทางส าหรับผู้สนใจการท่องเที่ยวที่จะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม 
(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2548) จากความโดดเด่นของพื้นท่ี จังหวัดสมุทรสงครามจึงได้
มีการก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการพักผ่อน และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทาง
แม่น้ าล าคลองระดับชาติ ปลูกจิตส านึกให้ชาวจังหวัดสมุทรสงครามรักถิ่นก าเนิด อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมดีงาม    รวมท้ังการด ารงรักษาความเป็นเมืองที่มีระบบนิเวศ 3 น้ า 
คือ ทั้งระบบนิเวศน้ าจืด ระบบนิเวศน้ ากร่อย และระบบนิเวศน้ าเค็ม   ด้วยเหตุผลนี้เองจึง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดว่า “เป็นเมืองแห่งอาหารทะเล และศูนย์กลางกุ้งแม่น้ า ผลไม้
ปลอดภัยจากสารพิษ ศูนย์กลางการพักผ่อนและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางแม่น้ าล าคลอง
ระดับชาติ ดินแดนแห่งประชาชนรักถิ่นก าเนิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมดีงา ม”
(www.samutsongkhram.go.th/2010/doc/vision_new53.doc)  
 อ าเภอบางคนที เป็นอ าเภอหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงครามที่มีพื้นที่ต าบลอยู่ท้ัง  สองฝั่ง
แม่น้ าแม่กลองโดยมีล าคลองแยกสาขาในพื้นที่รวม 136 คลอง   จึงท าให้สภาพทั่วไปเป็นที่ราบ
ลุ่มดินอุดมสมบูรณ์  มีความสามารถในการอุ้มน้ าสูง และมีอินทรียวัตถุสูง  เหมาะในการปลูก
ต้นไม้ และปลูกพืชผัก  ส่วนใหญ่มีการยกร่องท าสวนผลไม้หลักทั้งสวนส้มโอ สวนลิ้นจ่ี และสวน
มะพร้าว ( http://www3.cdd.go.th/bangkhonthi/index.php/history-bangkhonthi) ซึ่งในการท า
สวนผลไม้โดยท่ัวไป จะมีทั้งการท าสวนผลไม้ที่มีการใช้สารเคมีในการควบคุมผลผลิต เพื่อให้ได้
ผลผลิตออกมาในปริมาณมาก โดยไม่ค านึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ 
และบางสวนผลไม้ที่ปฏิเสธการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชและปุ๋ยเคมี โดยเลือกใช้อินทรีย์วัตถุ เช่น 
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ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยชีวภาพ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง ท า
ให้ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค รวมทั้งบางสวนผลไม้ก็มีการใช้ท้ังปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี    
ส่วนการใช้สารเคมีทางการเกษตรท่ีมีการใช้โดยมาก ได้แก่ ปุ๋ยและสารปรับศัตรูทางการเกษตร 
ซึ่งประกอบด้วยสารเคมีก าจัดวัชพืช สารเคมีก าจัดโรค และสารเคมีก าจัดแมลง เป็นส่วนใหญ่ 
ซึ่งสารเคมีเหล่านี้มีผลกระทบในทางลบทั้งในด้านความหลากหลาย การสืบพันธุ์ประชากร และ
พฤติกรรมต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ เช่น DDT นั้นมีผลต่อโครงสร้างของเปลือกไข่ของนกเปราะบางและ
ลูกนกไม่สามารถฟักให้เป็นตัวจนสมบูรณ์ได้ รวมไปถึงยับยั้งการพัฒนาการร้องของนก
โดยเฉพาะในนกเพศผู้ เป็นต้น ( http://www.vcharkarn.com)   ส่วนการท าสวนผลไม้แบบ
เกษตรอินทรีย์ ที่เป็นระบบการผลิตที่ค านึงถึงสภาพแวดล้อม รักษาสมดุลของธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีระบบการจัดการนิเวศวิทยาที่คล้ายคลึงกับธรรมชาติ และ
หลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ที่อาจก่อให้เกิดมลพิษในสภาพแวดล้อม รวมถึงการน าภูมิปัญญา
ชาวบ้านมาใช้ประโยชน์ด้วย (กรมวิชาการเกษตร , 2543) ในด้านความหลากชนิดของนกในสวน
ผลไม้บริเวณชายคลอง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม   พบชนิดนกที่มีความชุกชุมมาก 
เช่น นกเอี้ยงสาลิกา นกกินเปี้ยว นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ นกปรอดสวน นกกาเหว่า นกกินปลี
อกเหลือง เป็นต้น (สุภัสสร ฉิมเฉิด และนุชจรี แพทย์วงษ์ , 2555) ซึ่ง นก เป็นทรัพยากรชีวภาพ
อย่างหนึ่งที่มีความส าคัญต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยให้ระบบนิเวศด ารงอยู่ได้อย่างสมดุล 
และมีคุณค่าต่อการเกษตร คือ 1) ช่วยผสมเกสร นกที่กินน้ าหวานดอกไม้ เช่น นกกินปลี นกปลี
กล้วย นกเขียวก้านตอง มีส่วนช่วยในการผสมเกสร ให้แก่ดอกไม้ ปากของนกเหล่านี้มีรูปทรง
เรียวยาว เมื่อนกแหย่ปากเข้าไปดูดน้ าหวานภายในดอกไม้ เกสรดอกไม้จะติดไป กับปากนก 
เมื่อนกไปกินน้ าหวานจากดอกอื่น เกสรที่ติดปากนกก็จะผสมกับดอกไม้ดอกนั้น ช่วยให้ดอกไม้
ได้รับการผสมพันธุ์ 2) ช่วยแพร่กระจายพันธุ์พืช นกส่วนใหญ่ชอบกินผลไม้เป็นอาหาร เช่น นก
เงือก นกโพระดก นกปรอด เมื่อนกกินผลไม้เข้าไป เวลาถ่ายมูล จะมีเมล็ดติดออกมาด้วย เม่ือ
เมล็ดตกลงพื้นดินก็จะงอกเป็นต้นใหม่ จึงเป็นการช่วยกระจายพันธุ์พืช ให้ไปงอกงามตามที่
ต่างๆ และ 3) ช่วยก าจัดศัตรูพืช นกที่กินแมลงและล่าสัตว์อื่นเป็นอาหาร เป็นห่วงโซ่อาหารใน
การควบคุมสมกุลของระบบนิเวศ เพราะ แมลงและสัตว์ที่นกกินเข้าไปมักเป็นศัตรูพืช ซึ่งหากมี
จ านวนมากเกินไปย่อมท าให้พืชพรรณเสียหาย จนท าให้ธรรมชาติขาดสมดุล นกเหล่านี้จึงมีส่วน
ช่วยให้ไม่ต้องใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงในการก าจัดศัตรูพืช ท าให้เกษตรกรประหยัดรายจ่ายไป
ได้อย่างมากมายและยังไม่ท าให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลงด้วย เช่น ฝูงนกนางแอ่นท่ีบินจับ
แมลงบนท้องฟ้า นกกระจิบช่วยก าจัดหนอนตามต้นไม้ เหยี่ยวและนกเค้าช่วยก าจัดหนูท่ีมากัด
กินต้นข้าว เป็นต้น  ดังนั้นการรักษาสภาพแวดล้อมของความหลากชนิดของนก ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) คือ การ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังเน้นการ
ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา ที่ประกอบด้วย ความรอบรู้  คุณธรรม และความเพียร ด้วย
เหตุผลดังกล่าวข้างต้น จากประเด็นส าคัญของความมุ่งหวังและเป้าหมายท้ังวิสัยทัศน์ของ
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จังหวัดสมุทรสงคราม และยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555-2559) ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ การอนุรักษ์ฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และด้วยพื้นที่อ าเภอบางคนที มีพื้นท่ีสวนผลไม้ที่มีการท าสวนผลไม้ที่ใช้
ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลัก จีงน่าจะมีความหลากชนิดของนกที่มีคุณค่าต่อการเกษตร และจัดเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพราะพื้นท่ีการเกษตรเป็นแหล่งอาหารและแหล่งที่อยู่อาศัยท่ีส าคัญของนก
หลายชนิดท่ีเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะท าวิจัย
เรื่อง ความหลากชนิดของนกในพื้นท่ีสวนผลไม้ อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม   
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาชนิดนก ปริมาณความชุกชุม และสถานภาพของนก  
 2. เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์พื้นที่ของนก ในบริเวณพื้นที่ท่ีศึกษา  
 3. เพื่อน าฐานข้อมูลทรัพยากรชนิดนกมาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมเกษตรกรท า   
สวนผลไม้ปลอดสารพิษ 
 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
  1.3.1 พื้นที่ที่ศึกษา 
   พื้นที่สวนผลไม้ ในอ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  ทั้งสวนส้มโอ สวน
ลิ้นจี่ และสวนมะพร้าว  
 1.3.2 การศึกษาภาคสนาม 
    1. การส ารวจชนิดนก 
         1.1 การส ารวจชนิดนกโดยใช้กล้องส่องทางไกลแบบ 2 ตา (Binocular) และกล้อง
ถ่ายรูป และจ าแนกนกท่ีพบตามหนังสือ A guide to the Birds of Thailand โดย Boonsong 
Lekgul และ Philip D. Round  โดยใช้เวลาในการส ารวจในช่วงเช้า ตั้งแต่พระอาทิตย์เริ่มขึ้น 
จนถึงเวลา 11.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 15.00 จนถึงพระอาทิตย์ตกดิน รวมเป็นการส ารวจเดือน
ละ 1 วัน              
                 1.2 บันทึกชนิดนกในพื้นท่ีที่ส ารวจ 
 2. การสัมภาษณ์เจ้าของสวนผลไม้ เกี่ยวกับความหลากชนิดของนก การใช้ประโยชน์ใน
พื้นที่ และการท าสวนผลไม้ปลอดสารพิษ 

1.3.3 ขอบเขตด้านประชากร    

             กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัย ท าการ สัมภาษณ์เจ้าของสวนผลไม้ทั้งสวน
ส้มโอ สวนลิ้นจ่ี และสวนมะพร้าว  
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1.3.4 ขอบเขตด้านตัวแปร 

  ตัวแปรอิสระ ชนิดของสวนผลไม้ ได้แก่ สวนส้มโอ สวนลิ้นจ่ี และสวนมะพร้าว  
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ชนิดนก ปริมาณความชุกชุม สถานภาพของนก และการใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ของนก 

1.3.5 ขอบเขตด้านพื้นที่วิจัยและระยะเวลาในการวิจัย 

   พื้นที่ สวนผลไม้ อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยใช้ระยะเวลาในการ

ศึกษาวิจัยครั้งน้ีคือ เดือนเมษายน พ.ศ. 2555 – เดือนกันยายน พ.ศ.2555 

1.4 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
          เส้นทางส ารวจ คอื สวนผลไม้ ในพื้นที่อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  ได้แก่ 
สวนส้มโอ สวนลิ้นจ่ี และสวนมะพร้าว  
          สวนผลไม้แบบเกษตรอนิทรีย์ คอื การท าสวนผลไม้ที่ค านึงถึงสภาพแวดล้อม รักษา
สมดุลของธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีระบบการจัดการนิเวศวิทยาที่
คล้ายคลึงกับธรรมชาติ และหลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ที่อาจก่อให้เกิดมลพิษใน
สภาพแวดล้อม รวมถึงการน าภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ประโยชน์ด้วย  
 
1.6  ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 
          1. ได้แนวทางในการรักษาฐานข้อมูลชนิดนกและการท าสวนผลไม้ปลอดสารพิษที่เน้น
เกษตรอินทรีย์ 
 2. น าไปเผยแพร่ให้ชุมชนได้ใช้เป็นแนวทางรักษาฐานข้อมูลชนิดนกและการร่วมกันท า
สวนผลไม้แบบเกษตรอินทรีย์    

 - ชนิดนก  
  - ปริมาณความชุกชุม  
  - สถานภาพของนก  
  -การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของนก 
 

-การส ารวจสภาพแวดล้อมใน 

สวนผลไม้ ในพื้นที ่อ าเภอบางคนที 

จังหวัดสมุทรสงคราม 
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

  ในการวิจัยเร่ือง ความหลากชนิดของนกในพื้นท่ีสวนผลไม้ อ าเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม     ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาชนิดนก ปริมาณความชุกชุมและสถานภาพ
ของนก 2. เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์พื้นที่ของนก ในบริเวณพื้นที่ท่ีศึกษา 3. เพื่อน าฐานข้อมูล
ทรัพยากรชนิดนกมาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมเกษตรกรท าสวนผลไม้ปลอดสารพิษ  ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้
ศึกษาแนวทางและเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี คือ  
 
2.1 ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสมุทรสงคราม 
          จังหวัดสมุทรสงครามตั้งอยู่ในภาคกลางตอนล่างลงมาทางใต้ตามแนวชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก
ของอ่าวไทยพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มน้ าและท่ีราบชายฝั่งทะเลบริเวณปากน้ าแม่กลองมีพื้นที่ประมาณ 417
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 461,000 ไร่ แบ่งออกเป็น 3 อ าเภอคือ อ าเภอเมือง อ าเภออัมพวา 
อ าเภอบางคนที        ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ าแม่กลองไหลผ่านตอนกลาง
ของพื้นท่ีตามแนวเหนือ -ใต้ ผ่านอ าเภอบางคนทีอ าเภออัมพวา แล้วไหลลงสู่อ่าวไทยท่ีปากแม่น้ าในเขต
อ าเภอเมืองบริเวณพื้นที่ชายทะเลมีความยาวประมาณ  22 กิโลเมตรพื้นท่ีเกือบทั้งหมดของจังหวัดเป็นท่ี
ราบชายฝั่งมีความลาดเอียงไปทางชายฝั่งทะเลไม่มีภูเขาและเกาะมีคลองธรรมชาติและคลองขุดเชื่อมต่อ
กันเป็นเครือข่ายท่ัวพื้นที่มากกว่า 300 สายคลองเหล่านี้ช่วยระบายน้ าระหว่างพื้นที่ส่วนบนกับฝั่งทะเล
ในแต่ละวันจะมีน้ าขึ้นน้ าลงที่อ่าวไทยเกิดน้ าทะเลหนุนเข้ามาตามแม่น้ าแม่กลองและตามคูคลองต่างๆท า
ให้พื้นท่ีของจังหวัดมีความแตกต่างกันแบ่งออกได้เป็นสามเขตคือ         
                     เขตน้ าเค็ม     คือพื้นที่ตั้งแต่ริมทะเลเข้ามาในแผ่นดินประมาณ  3 กิโลเมตร   สภาพ
เป็นน้ าเค็ม ได้แก่ พื้นที่อ าเภออัมพวา 
                     เขตน้ ากร่อย   คือพื้นที่ถัดจากเขตน้ าเค็มเข้ามาประมาณ3กิโลเมตร ได้แก่   ในเขต
อัมพวาและอ าเภอเมือง 
                      เขตน้ าจืด      คือพื้นที่ถัดจากเขตน้ ากร่อยสภาพเป็นน้ าจืดสามารถน ามาใช้ประโยชน์
ในการอุปโภคบริโภคได้แก่พื้นท่ีในเขตอ าเภออัมพวาตอนเหนือและอ าเภอบางคนทีทั้งหมด  
 การประกอบอาชีพ   ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 80 มีอาชีพเกษตรกรรมและกสิกรรม ได้แก่ การ
ท าสวนมะพร้าว สวนผลไม้ เช่น ลิ้นจ่ี ส้มโอ พืชผักต่างๆ ประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง พื้นที่
เพาะปลูกของจังหวัดประมาณ 142,000 ไร่ ในเขตอ าเภอบางคนที จะมีพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุด 
รองลงมาคืออ าเภออัมพวาและอ าเภอเมือง พืชที่ส าคัญได้แก่ มะพร้าว, ส้มโอ, ลิ้นจี่และข้าว 
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พีชเศรษฐกิจที่ส าคัญ 
 1. มะพร้าว เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าส าคัญของจังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องจากเป็นจังหวัด
ชายทะเลที่มีภูมิอากาศเหมาะแก่การปลูกมะพร้าว เกษตรกรจึงนิยมปลุกมะพร้าวกันเป็นเวลาช้านานการ
ท าสวนมะพร้าว แบ่งแยกออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
    1.1 มะพร้าวผล แหล่งเพาะปลูกมะพร้าวผลที่ส าคัญอยู่ในเขตอ าเภออัมพวา เนื่องจาก
เกษตรกรนิยมปลูกมะพร้าวผลแทนการผลิตน้ าตาลมะพร้าว  
    1.2 มะพร้าวน้ าตาล มีแหล่งเพาะปลูกซึ่งถือว่าเป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุด ได้แก่ 
อ าเภอเมืองสมุทรสงครามในเขตท้องที่ต าบลนางตะเคียน ต าบลลาดใหญ่ ต าบลคลองเขิน ต าบลแหลมห
ใญ่   อ าเภออัมพวาในเขต ต าบลบางนางลี่ ต าบลสวนหลวง ต าบลวัดประดู่ อ าเภอบางคนทีในเขตท้องที่ 
ต าบลบางกระบือ ต าบลจอมปลวก ต าบลดอนมะโนรา ต าบลบางพรม เป็นต้น โดยเขตอ าเภอเมือง
สมุทรสงคราม จะมีปริมาณของผลผลิตและพื้นท่ีเพาะปลูกมากที่สุด  
    1.3 มะพร้าวอ่อน ในจังหวัดสมุทรสงคราม ถ้าเปรียบเทียบการปลูกมะพร้าวทั้งหมด ทั้ง
มะพร้าวผล มะพร้าวน้ าตาล และมะพร้าวอ่อนแล้ว มะพร้าวอ่อนจะมีพื้นที่ในการปลูกน้อยมาก แหล่ง
ปลูกส าคัญ คือ อ าเภอบางคนี และอ าเภออัมพวา 
 2. ลิ้นจี ่เป็นผลไม้ที่นิยมของผู้บริโภค ปลูกกันมานานกว่า 200 ปีแล้ว  พันธุ์ที่นิยมปลูกจะ
แตกต่างกว่าที่อื่น คือ พันธุ์ค่อม พันธุ์หอมล าเจียก พันธุ์จีน พันธุ์สาแหลกหอม เป็นต้น พื้นท่ีแหล่งปลูก
ส าคัญในท้องที่ต าบลบางสะแก ต าบลแควอ้อม ต าบลเหมืองใหม่ ต าบลบางกุ้ง ในเขตอ าเภออัมพวา และ
อ าเภอบางคนที 
 3. ส้มโอ การเพาะปลูกส้มโอของจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ปลูกมานานไม่ต่ ากว่า 150 ปีมาแล้ว   
ส้มโอพันธุ์ที่นิยมปลูก คือ พันธุ์ขาวใหญ่ มีรสหวานกลมกล่อม อมเปร้ียวเล็กน้อย เนื้อแห้ง แกะออก
เปลือกง่าย เมล็ดน้อยและเล็กบางครั้งแทบไม่มีเมล็ดเลย เปลือกบาง ส่วนของผลจะนูนข้ึนเล็กน้อยแต่ไม่
ถึงกับเป็นจุก ด้านล่างตรงกลางผลบุ๋มเล็กน้อย แหล่งผลิตที่ส าคัญอยู่ในเขตอ าเภออัมพวา รองลงมาคือ 
อ าเภอบางคนที และอ าเภอเมือง ตามล าดับ 
 

ข้อมูลอ าเภอบางคนที 

            อ าเภอบางคนที เดิมเป็นหมู่บ้านท่ีขึ้นกับอ าเภอแพงพวย เมืองราชบุรี ทางการได้แบ่งอ าเภอ

แพงพวยเป็น 2 อ าเภอ คือ อ าเภอสี่หมื่น และอ าเภอด าเนิสะดวก และบ้านบางคนที อยู่ในเขตปกครอง

ของอ าเภอสี่หมื่น บ้านบางคนที สมัยน้ันเรียกว่า “บางกุลฑี” แปลว่า หม้อน้ ามีหูที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ า 

เรียกมาช้านานจนเพี้ยนเป็น “บางกับที” ในหมู่บ้านมีวัดเก่าแก่สองวัด คือ วัดบางคณฑีใน และวัดบาง

คณฑีนอก ชาวบ้านจึงเรียกช่ือหมู่บ้านเป็น “บางคนที” และใช้เป็นภาษาราชการจนถงปัจจุบัน บ้านบา

คนที ได้ยกฐานะเป็นแขวงบางคนที และต่อมาได้ยกฐานะเป็นอ าเภอ อยู่ในเขคปกครองของจังหวัด

สมุทรสงคราม ประกอบด้วย 13 ต าบล ได้แก่ 
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           1. ต าบลบางคนที   2. ต าบลกระดังงา 

           3. ต าบลบางพรม   4. ต าบลดอนมะโนรา 

           5. ต าบลบางกระบือ   6. ต าบลจอมปลวก 

           7. ต าบลยายแพง   8. ต าบลบางนกแขวก 

           9. ต าบลบางย่ีรงค์   10. ต าบลโรงหีบ 

          11. ต าบลบางสะแก   12. ต าบลบ้านปราโมทย์ 

          13. ต าบลบางกุ้ง 

(วีรพงษ์  อ่างทอง, 2552) 

 

ที่มา : http://www.google.co.th 

     สภาพทั่วไป อ าเภอบางคนที เป็น 1 ใน 3 อ าเภอ ของจังหวัดสมุทรสงคราม มีเนื้อที่ 77 ตาราง

กิโลเมตร สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป เป็นเขตร้อนและชุ่มชื้น มีแม่น้ าแม่กลองไหลผ่าน มี 13 ต าบล 101 

หมู่บ้าน เทศบาล 2 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล 9 แห่ง  อาชีพหลัก ท าสวนมะพร้าว ลิ้นจี่ ส้มโอ 

กล้วย และท าน้ าตาลมะพร้าว อาชีพเสริม ค้าขาย และเลี้ยงสัตว์  

        ทีต้ั่ง 

        ทิศเหนือ   ตดิกบั เทศบาลบางนกแขวก  

        ทิศใต ้ ตดิกบั ต าบลกระดังงา 

        ทิศตะวนัออก ตดิกบั ต าบลยายแพง 

        ทิศตะวนตก ตดิกบั ต าบลบางย่ีรงค์  
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รูปที่ 2.1 แผนที่อ าเภอบางคนที จ.สมุทรสงคราม ที่มา : http://www.google.co.th          

        ด้านการเกษตรและอตุสาหกรรมผลผลติทางการเกษตรท่ีส าคญั ได้แก่ มะพร้าว น้ าตาลมะพร้าว 

ส้มโอ ลิ้นจี้ กล้วยน้ าว้า มะม่วงหาวมะนาวโห่ แหล่งน้ าที่ส าคัญ ได้แก่ แม่น้ าแม่กลอง คลองบางนกแขวก 

คลองบางน้อย คลองแควอ้อม  โรงงานอุตสาหกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ โรงงานน้ าตาลสด โรงกลั่นน้ ามัน

มะพร้าว และผลิตน้ ามันไบโอดีเซล (กระทรวงมหาดไทย, 2552) 

2.2 ความหลากหลายทางชีวภาพ 
        ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biological Diversity หรือ Biodiversity) เป็นค าที่นักวิชาการ
ทางด้านต่างๆได้กล่าวถึงกันอย่างมากมายในปัจจุบัน เป็นการกล่าวถึงความมหัศจรรย์ของโลกที่เป็น
แหล่งรวมของสรรพสิ่งมีชีวิตจ านวนมากและมนุษย์เรารู้จักการใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหาร ยา
รักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย หรือแม้แต่เครื่องตอบสนองความสะดวกสบายของชีวิตก็ล้วนแต่มา
จากทรัพยากรธรรมชาติ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรชีวภาพที่โลกได้สั่งสมมาตามวิวัฒนาการ
มากกว่า 600 ล้านปี 
 2.2.1 ความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพ  
  วิสุทธิ์ ใบไม้ ( 2545) ได้ให้ความหมายของความหลากหลายทาชีวภาพ หมายถึง ความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตนานาชนิด( Species Diversity )ไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์ พืช สัตว์รวมท้ังมนุษย์ 
สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดล้วนแต่มีองค์ประกอบทางพันธุกรรมแตกต่างกัน (Genetic Diversity) เพื่อให้เกิด
ความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแหล่งที่อยู่อาศัยในแต่ละท้องถิ่นอันเป็นระบบนิเวศที่ซับซ้อนและ
หลากหลายในบริเวณต่างๆของโลก (Ecosystem Diversity) 
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  สุมณฑา พรหมบุญ ( 2545) กล่าวว่า ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง ความ
หลากหลายใน 3 ระดับ คือ ความหลากหลายของชนิดหรือชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ( Species Diversity ) 
ความหลากหลายแบบน้ีวัดได้จากจ านวนชนิดของสิ่งมีชีวิต และจ านวนประชากรของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด 
รวมท้ังโครงสร้างอายุและเพศของประชากรด้วย ความหลากหลายทางพันธุกรรม(Genetic Diversity) 
เป็นความหลากหลายขององค์ประกอบทางพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต ซึ่งแสดงออกด้วยลักษณะพันธุกรรม
ต่างๆ ที่ปรากฏให้เห็นท่ัวไปทั้งภายในสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันและระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างชนิด ซึ่งระดับ
ความแตกต่างนี้ใช้ก าหนดความใกล้ชิดหรือความห่างของสิ่งมีชีวิตในสายวิวัฒนาการ และความ
หลากหลายของระบบนิเวศ(Ecosystem Diversity)  
 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( 2547) ให้ความหมายความ
หลากหลายทางชีวภาพ ว่า หมายถึง การที่มีสิ่งมีชีวิตมากมายหลากหลายสายพันธุ์และชนิดในบริเวณ
หนึ่งบริเวณใด ความผิดแผกแตกต่างความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนี้ท้ังในชนิดพันธุ์เดียวกัน คือ ความ
หลากหลายในพันธุกรรม ความหลากหลายในชนิดพันธุ์ และความหลากหลายในระบบนิเวศ  
 โดยสรุปความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง ความหลากหลายในท้ัง 3 ระดับ คือ ความ
หลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิตนานาชนิด ซึ่งล้วนแต่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมที่แตกต่างกัน 
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแหล่งที่อยู่อาศัยในแต่ละท้องถิ่นที่มีความซับซ้อน และ
ความหลากหลายของระบบนิเวศ ในบริเวณต่างๆในโลก 
 2.2.2  องค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ 
  สมศักดิ์ สุขวงศ์ ( 2537) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ 
ประกอบด้วย 

1. ความหลากหลายชนิดของสิ่งมีชีวิต หมายถึง ความหลากหลายของชนิด
สิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ในพื้นที่หน่ึง ซึ่งมีความหมาย 2 ประการ คือ 

1.1 ความมากชนิด (Species richness) หมายถึง จ านวนชนิดของสิ่งมีชีวิตต่อหน่วย 
พื้นที่ 

1.2 ความสม่ าเสมอของชนิด (Species evenness) หมายถึง สัดส่วนของสิ่งมีชีวิต
ชนิดต่างๆ ที่มีอยู่ในท่ีนั้น 

2. ความหลากหลายของพันธุกรรม หมายถึง ความมากชนิดของยีน ที่มีอยู่ในสิ่งมีชีวิต  
แต่ละชนิด สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน อาจมียีนที่แตกต่างไปตามสายพันธุ์ เช่น ข้าวมีสายพันธุ์นับพันชนิด 
มันฝรั่ง ข้าวโพด พริก หรือ สิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆมีมากมายหลายสายพันธุ์  

3. ความหลากหลายของระบบนิเวศ มีอยู่ 3 ประเด็น คือ 
3.1 ความหลากหลายถิ่นก าเนิดตามธรรมชาติ (Habitat diversity) หมายถึง  

ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเอง มีลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น ล าน้ า หาดทราย ห้วย พรุ แต่ละถิ่นก าเนิดก็มี
สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่แตกต่างกัน ท าให้เกิดความหลากหลายของชนิดพันธุ์สิ่งมีชีวิตมากขึ้น  

3.2 ความหลากหลายของการทดแทน (Successional diversity) กล่าวคือ เมื่อ 
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ธรรมชาติถูกท าลายจะโดยวิธีใดก็ตาม ต่อมาจะมีพืชบุกเบิก เช่น หญ้าคา สาบเสือ กล้วยไม้ป่า และ
เถาวัลย์ เกิดขึ้นหากปล่อยไว้โดยไม่มีการรบกวน ทรัพยากรธรรรมชาติ จะอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง เรียก
กระบวนการนี้ว่า การทดแทนทางนิเวศวิทยา (Ecological Succession) 

3.3 ความหลากหลายของภูมิประเทศ (Landscape diversity) หรือระบบนิเวศมี
ความหลากหลายแตกต่างกันมากมาก ในท้องที่บางแห่งมีถิ่นก าเนิดตามธรรมชาติ เช่น ล าน้ า บึง หาด
ทราย ถ้ า หน้าผา ภูเขา หุบเขา ลานหิน และมีสังคมพืชที่มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ 
 หลายคนมักเข้าใจว่าความหลากหลายทางชีวภาพนั้นหมายถึงความหลากชนิด (Species) แต่
ในความเป็นจริงแล้ว ความหลากหลายทางชีวภาพนั้นประกอบด้วยความหลากหลายใน 3 ระดับด้วยกัน 
ได้แก่ 

1. ความหลากหลายทางพันธุกรรม(Genetic Diversity) ซึ่งเป็นความหลากหลายของยีนใน 
สิ่งมีชีวิตที่ท าให้เกิดสายพันธุ์ต่างๆมากมาย 

2. ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์(Species Diversity ) ที่บ่งบอกถึงความมากมายและความ 
สม่ าเสมอของสายพันธุ์ที่นอกจากจะจ านวนชนิดมากแล้วในแต่ละชนิดต้องมีปริมาณมากพอที่จะสืบต่อ
พันธุ์ให้เกิดความยั่งยืนในชนิดของตนเองได้ 

3. ความหลากหลายทางระบบนิเวศ(Ecosystem Diversity) หรือความหลากหลายทางถิ่นที่อยู่ 
อาศัย  (Habitat Diversity) เป็นความหลากหลายของระบบท่ีเกิดจากความแตกต่างของปัจจัยแวดล้อมที่
เหมาะสมกับชนิดที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ดิน น้ า เป็นต้น ซึ่งทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพนั้นต้องอาศัยทรัพยากรธรรมชาติในการด ารงชีวิต  
 2.2.3 คุณค่าและความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ 

 มนุษย์ใช้ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นแหล่งอาหาร พลังงาน ยารักษาโรค แหล่งความรู้ 

และมีคุณค่าทางสุนทรียภาพ เป็นเบ้าหล่อหลอมและพัฒนาจิตใจของมนุษย์ เป็นแหล่งก าเนิดของบรรพ

บุรุษของมนุษย์ เป็นแหล่งก าเนิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี มีคุณค่าทางสังคม จริยธรรม 

วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ นอกจากนี้ความหลากหลายทางชีวภาพมีความส าคัญต่อการศึกษา

ประวัติศาสตร์ของสิ่งมีชีวิต และกลไกการเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ๆที่มีความหลากหลายในแต่ละท้องที่ของ

ทุกมุมโลก รวมท้ังด้านวิชาการชีววิทยาพื้นฐาน (วรัญญา จีระวิพูลวรรณ,2542) 

 นักวิชาการคาดว่าสิ่งมีชีวิตบนโลกมีประมาณ 5-30 ล้านชนิด ในจ านวนน้ีเป็นสิ่งมีชีวิตที่ได้ถูก

ค้นพบและตั้งชื่อวิทยาสาสตร์แล้วประมาณ 1.7 ล้านชนิด โดยมากกว่าร้อยละ 50 เป็นสิ่งมีชีวิตที่พบใน

ป่าเขตร้อน ในจ านวนน้ีมีอยู่ในประเทศไทยถึงร้อยละ 7 ทั้งน้ีเนื่องจากประเทศไทยเป็นป่าเขตร้อนที่มี

สภาพทางภูมิศาสตร์ท่ีแตกต่างกันและยังได้รับอิทธิพลของลมมรสุม ท าให้เอื้อต่อการเจริญเติบโตของ

สิ่งมีชีวิตในแต่ละพื้นที่ของประเทศให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น (สุมณฑา พรหมบุญ,2545) 

 ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นทรัพยากรของโลก แต่ความหลากหลายทางชีวภาพส่วนใหญ่

สูญพันธุ์ไปเนื่องจากการท าลายแหล่งที่อยู่ตามธรรมชาติโดยฝีมือของมนุษย์ ดังนั้นความจ าเป็นเร่งด่วน
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ที่มนุษย์ควรปฏิบัติ เพื่อที่จะอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพไว้ คือ ควรมีการส ารวจความ

หลากหลายทางชีวภาพก่อนท่ีจะสูญพันธุ์ไป แต่ปัญหาส าคัญของการอนุรักษ์ คือ การขาดความรู้และ

การวิจัยติดตามเพื่อจะได้ข้อมูลพื้นฐานในการก าหนดแนวทางปฏิบัติ จึงจ าเป็นท่ีจะต้องทราบว่าสิ่งมีชีวิต

ยังคงมีชีวิตอยู่จ านวนมากน้อยเพียงใด การกระจายทางภูมิศาสตร์ คุณสมบัติทางชีวภาพ และความ

เสี่ยงเม่ือสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป  

2.3 ความหลากชนิดของนก 
 อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นแหล่งส าคัญในการเป็นท่ีอยู่อาศัยของชนิดนก ซึ่งใน
จังหวัดสมุทรสงคราม จะมีนกชนิดต่างๆ เช่น  นกยาง  เหยี่ยว  นกกระจิบ  นกปรอท  เป็นต้น  
(วีระ เทพกรณ์, 2549.) 
ตารางที่ 2.1 ชื่อพื้นเมือง ชื่อวิทยาศาสตร์ (Lekagul and Round, 1991) ที่คาดว่าจะเป็นศัตรู  ทาง   
                 ธรรมชาตขิองหิง่หอ้ย ระหวา่งเดือนธนัวาคม 2547 – ธันวาคม 2548            ตาม     

  เส้นทางส ารวจ ณ บ้านโคกเกตุ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
              ชื่อพื้นเมือง        ชื่อทางวทิยาศาสตร์ 
            นกกวกั Amaurornis phoenicurus Penn. 
            นกกระปูดใหญ ่ Centropus sinensis Step. 
            นกกระจิบธรรมดา Orthotomus sutorius Penn. 
            นกกระจอกบ้าน Passer montanus Linn. 
            นกกระเตน็น้อยสามน้ิว Ceyx erithacus Linn. 
            นกกางเขนบ้าน Copsychus saularis Linn. 
            นกกินเป้ียว Todirhamphus chloris Bodd. 
             นกยางเปีย Egretta garzetta Linn. 
ที่มา: ภัทรวรรณ เลิศสุชาตวนิช, (2548) 
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ตารางที่ 2.2 แสดงชนิดนกที่เป็นชนิดเด่นที่พบบริเวณชายคลองในเส้นทางล่องเรือชมธรรมชาติใน  
                อ าเภออมัพวา จังหวดัสมุทรสงคราม ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2553 

ที่ ชื่อพื้นเมือง ชื่อวิทยาศาสตร์ 
ชื่อคลอง 

อัมพวา 
บาง
นางลี ่

บาง
แค 

แคว
อ้อม 

ท่าคา 

1 นกกินเปี้ยว Todiramphus Chloris 
     

2 นกกาเหว่า Endynamys scolopacea      
3 นกกวัก Amaurornis phoenicurus      
4 นกกินปลีคอสีน้ าตาล Anthreptes malacensis      
5 นกเปล้าคอสีม่วง Treron Vernans      
6 นกยางกรอกพันธุ์ชวา Ardeola speciosa      
7 นกยางเขียว Butorides striatus      
8 นกยางเปีย Egretta garzetta 

     
9 นกเอี้ยงหงอน Acridotheres grandis 

     
10 นกอีแพรดแถบอกด า Rhipidura javanica      
11 นกกางเขนบ้าน Copsychus saularis 

     
12 นกกะปูดใหญ่ Centropus sinensis      
13 นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ Dicrurus paradiseus      
14 นกกระจิบธรรมดา Orthotomus sutorius 

     
15 นกกระจอกบ้าน Passer montanus 

  /   
16 นกสีชมพูสวน Dicaeum cruentatum      
17 นกเอี้ยงสาริกา Acridotheres tristis 

     
18 นกตีทอง Megalaima haemacephala      
19 นกโพระดกธรรมดา Megalaima lineate      
20 นกปรอดสวน Pycnonotus blanfordi      
21   นกกระจิบหญ้าสีเรียบ Prinia inomata      
22 นกจาบคาหัวเขียว Merops  philippinus      
23 นกกระติ้ดขี้หมู Lonchura punctulata      
25 นกตะขาบทุ่ง Coracias benghalensis      
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ) แสดงชนิดนกที่เป็นชนิดเด่นที่พบบริเวณชายคลองในเส้นทางล่องเรือชมธรรมชาติใน  
                อ าเภออมัพวา จังหวดัสมุทรสงคราม ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2553 

ที่ ชื่อพื้นเมือง ชื่อวิทยาศาสตร์ 
ชื่อคลอง 

อัมพวา 
บาง
นางลี ่

บาง
แค 

แคว
อ้อม 

ท่าคา 

26 นกแอ่นพง Artamus  fuscus      
27 นกเขาไฟ Streptopelia tranquebarica 

     
28 เหยี่ยวแดง Haliastur Indus      

29 นกพิราบป่า Columba livia 
     

30 นกอีวาบตั๊กแตน Cacomantis  merulinus      
 
ที่มา : นิธินาถ เจริญโภคราช, (2553) 
 
            ในเส้นทางลอ่งเรือชมธรรมชาต ิบริเวณชายคลอง ในอ าเภออมัพวา จังหวดัสมุทรสงคราม 
ได้แก่ คลองอัมพวา คลองบางนางลี่ คลองบางแค คลองโพงพางคลองแควอ้อม และคลองท่าคา มีความ
หลากชนิดของนก จ านวน 32 วงศ์  59 ชนิด ดังแสดงในตารางที่ 2.3 
 
ตารางที่ 2.3 ชื่อวงค์ และชนิดนกที่พบบริเวณชายคลองในเส้นทางล่องเรือชมธรรมชาติ ใน 
                 อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน 2554 
 

ที่ ชื่อวงศ์/ชนิดนก ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 

1 วงศ์นกหัวขวาน (Picidae) 

นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง 

Common  Flameback Dinopium javanense 

2 วงศ์นกโพระดก (Megalaimidae) 

นกโพระดกธรรมดา 

Lineated  Barbet Megalaima  lineate 

3 นกตีทอง Coppersmith  Barbet Megalaima haemecephala 

4 วงศ์นกตะขาบ (Coraciidae) 

นกตะขาบทุ่ง 

Indian  Roller Coracias benghalensis 

5 วงศ์นกกระเต็น (Alcedinidae / 

Halcyonidae) 

นกกระเต็นน้อยธรรมดา 

Common  Kingfisher Alcedo atthis 
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ตารางที่ 2.3  (ต่อ) ชื่อวงค์ และชนิดนกที่พบบริเวณชายคลองในเส้นทางล่องเรือชมธรรมชาติ  

                  ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน 2554 

ที่ ชื่อวงศ์/ชนิดนก ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 

6 นกกระเต็นอกขาว   White – throated Kingfisher Halcyon smyrmensis 

7 นกกระเต็นหัวด า Black – capped Kingfisher Halcyon pileata 

8 นกกินเปี้ยว Collared Kingfisher Todirhamphus Chloris 

9 วงศ์นกจาบคา (Meropidae) 

นกจาบคาหัวเขียว 

Blue-tailed  Bee-eater Merops  philippinus 

10 วงศ์นกคัดดู ( Cuculidae) 

นกอีวาบตั๊กแตน   

Plaintire  Cuckoo Cacomantis  merulinus 

11 นกกาเหว่า Asian Koel Endynamys scolopaceus 

12 นกบั้งรอกใหญ่ Green-billed  Malkoha Rhopodytes tristis 

13 วงศ์นกกระปูด (Centropodidae) 

นกกะปูดใหญ่   

Greater  Coucal Centropus sinensis 

14 นกกระปูดเล็ก   Lesser  Coucal Centropus bengalensis 

15 วงศ์นกแก้วและนกหก (Psittacidae) 

นกแขกเต้า 

Red-breasted  Parakeet Psittacula alexandri 

16 วงศ์นกเค้า (Strigidae) 

นกเค้ากู่   

Collared Scops  Owl Otus lettia 

17 วงศ์นกพิราบและนกเขา 

(Columbidae) 

นกพิราบป่า   

Rock  Pigeon Columba livia 

18 นกเขาไฟ   Red  Collared  Dove Streptopelia tranquebarica 

19 นกเขาใหญ่ Spotted  Dove Streptopelia Chinensis 

20 นกเขาชวา Zebra  Dove Geopelia  striata 

21 นกเปล้าคอสีม่วง Pink-necked Green pigeon Treron vernans 

22 วงศ์นกอัญชัน (Rallidae) 

นกกวัก 

White–breasted  Waterhen Amaurornis phoenicurus 
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ตารางที่ 2.3  (ต่อ) ชื่อวงค์ และชนิดนกที่พบบริเวณชายคลองในเส้นทางล่องเรือชมธรรมชาติ  

                  ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน 2554 

ที่ ชื่อวงศ์/ชนิดนก ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 

23 วงศ์นกหัวโตและนกกระแต 

(Charadriidae) 

นกกระแตแต้แว๊ด 

Red – wattled  Lapwing Vanellus indicus 

24 วงศ์นกนางนวลแกลบและนก

นางนวล  (Laridae) 

นกนางนวลแกลบเคราขาว   

Whiskered  Tern Chlidonias hybrida 

25 วงศ์เหย่ียวและนกอินทรีย์ (Accipitridae) 

เหยี่ยวแดง 
Brahminy Kite Haliastur Indus 

26 เหยี่ยวนกเขาชิครา   Shikra Accipiter  badius 

27 เหยี่ยวด า   Black  kite Milvus  migrans 

28 วงศ์นกกาน้ า (Phalacrocoracidae) 

นกกาน้ าเล็ก 

Little  Cormorant Phalacrocorax  niger 

29 วงศ์นกยาง (Ardeidae) 

นกยางเปีย 

Little  Egret Egretta garzetta 

30 นกยางกรอกพันธุ์ชวา Javan  Pond  Heron Ardeola speciosa 

31 นกยางเขียว Little  Heron   Butorides striata 

32 นกยางควาย   Cattle Egret Bulbulcus ibis 

33 วงศ์นกกระทุง (Pelecanidae) 

นกกระทุง 

Spot – billed Pelican Pelecanus  philippensis 

34 วงศ์นกอีกาและนกกะลิงเขียด 

(Corvidae) 

นกกาแวน   

Racket – tailed  Treepie Crypsirina  temia 

35 อีกา Large – billed  Crow Corvus macrorhynchos 

36 วงศ์นกแอ่นพง (Artamidae) 

นกแอ่นพง 

Ashy Woodswallow Artamus  fuscus 
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ตารางที่ 2.3  (ต่อ) ชื่อวงค์ และชนิดนกที่พบบริเวณชายคลองในเส้นทางล่องเรือชมธรรมชาติ  

                  ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน 2554 

ที่ ชื่อวงศ์/ชนิดนก ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 

37 วงศ์นกขมิ้น (Oriolidae) 

นกขม้ินท้ายทอยด า   

Black – napped Oriole Oriolus  chinensis 

38 วงศ์นกอีแพรด (Rhipiduridae) 

นกอีแพรดแถบอกด า 

Pied  Fantail Rhipidura javanica 

39 วงศ์นกแซงแซว (Dicruridae) 

นกแซงแซวหางปลา 

Black  Drongo Dicrurus macrocercus 

40 นกแซงแซวสีเทา Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus 

41 นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ Greater  Racket-tailed  

Drongo 

Dicrurus paradiseus 

42 วงศ์นกแซวสวรรค์ (Monarchidae) 

นกแซวสวรรค์ 

Asian  Paradise-Flycatcher Terpsiphone  paradise 

43 วงศ์นกจับแมลงและนกเขน 

(Muscicapidae) 

นกกางเขนบ้าน 

Oriental  Magpie  Robin Copsychus saularis 

44 นกยอดหญ้าหัวด า Eastern Stonechat Saxicola  maurus 

45 นกจับแมลงคอแดง   Red – throated Flycatcher Ficedula  albicilla 

46 นกจับแมลงสีน้ าตาล Asia Brown Flycatcher Muscicapa  dauurica 

47 วงศ์นกเอี้ยงและนกกิ้งโครง 

(Sturnidae) 

นกเอี้ยงหงอน 

White-vented  Myna Acridotheres  grandis 

48 นกเอี้ยงสาริกา   Common  Myna Acridotheres tristis 

49 วงศ์นกนางแอ่น (Hirundinidae) 

นกนางแอ่นบ้าน 

Barn  Swallow Hirundo rustica 

50 วงศ์นกปรอด (Pycnonotidae) 

นกปรอดหน้านวล   

Yellow – vented  Bulbul Pycnonotus goiavier 
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ตารางที่ 2.3  (ต่อ) ชื่อวงค์ และชนิดนกที่พบบริเวณชายคลองในเส้นทางล่องเรือชมธรรมชาติ  

                  ในอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน 2554 

ที่ ชื่อวงศ์/ชนิดนก ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 

51 นกปรอดสวน Streak-eared  Bulbul Pycnonotus blanfordi 

52 วงศ์นกกระจิบ นกพง และนก

กระจิ๊ด (Sylviidae) 

นกกระจิบหญ้าสีเรียบ 

Plain  Prinia Prinia  inomata 

53 นกกระจิบธรรมดา Common Tailorbird Orthotomus sutorius 

54 วงศ์นกกาฝาก (Dicaeidae) 

นกสีชมพูสวน   

Scarlet-backed 

Flowerpecker 

Daaeum cruentatum 

55 วงศ์นกกินปลีและนกปลีกล้วย 

(Nectariniidae) 

นกกินปลีคอสีน้ าตาล 

Brown-throated  Sunbird Anthreptes malacensis 

56 นกกินปลีอกเหลือง Olive-backed  Sunbird Nectarinia  jugularis 

57 วงศ์นกกระจอก (Passeridae) 

นกกระจอกตาล 

Plain – backed Sparrow Passer  flaveolus 

58 นกกระจอกบ้าน Eurasian Tree Sparrow Passer montanus 

59 วงศ์นกกระติ๊ด (Estrildidae) 

นกกระติ้ดขี้หมู   

Scaly-breasted  Munia Lonchura punctulata 

ที่มา : นิธินาถ เจริญโภคราช, (2554) 
 
          ในเส้นทางลอ่งเรือชมธรรมชาต ิบริเวณชายคลอง ในอ าเภออมัพวา จังหวดัสมุทรสงคราม ได้แก่ 
คลองอัมพวา คลองบางนางลี่ คลองบางแค คลองโพงพางคลองแควอ้อม และคลองท่าคา มีความหลาก
ชนิดของนก จ านวน 59 ชนิด โดยบริเวณชายคลองบางแค จะพบจ านวนชนิดมากที่สุด คือ จ านวน 51 
ชนิด รองลงมาคือคลองท่าคา จ านวน 46 ชนิด ดังแสดงในตารางที่ 2.4 
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ตารางที่ 2.4 ชนิดนกที่พบบริเวณชายคลองในเส้นทางล่องเรือชมธรรมชาติ ในอ าเภออัมพวา  
                 จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน 2554 

ที่ ชนิดนก 

ชื่อคลอง 

อัมพวา 
บาง 

นางลี ่
บางแค โพงพาง 

แคว

อ้อม 
ท่าคา 

1 นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง       

2 นกโพระดกธรรมดา       

3 นกตีทอง       

4 นกตะขาบทุ่ง       

5 นกกระเต็นน้อยธรรมดา       

6 นกกระเต็นอกขาว         

7 นกกระเต็นหัวด า       

8 นกกินเปี้ยว       

9 นกจาบคาหัวเขียว       

10 นกอีวาบตั๊กแตน         

11 นกกาเหว่า       

12 นกบั้งรอกใหญ่       

13 นกกะปูดใหญ่         

14 นกกะปูดเล็ก         

15 นกแขกเต้า       

16 นกเค้ากู่         

17 นกพิราบป่า         

18 นกเขาไฟ         

19 นกเขาใหญ่       

20 นกเขาชวา       

21 นกเปล้าคอสีม่วง       

22 นกกวัก       

23 นกกระแตแต้แว๊ด       

24 นกนางนวลแกลบเคราขาว         
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ตารางที่ 2.4 (ต่อ) ชนิดนกที่พบบริเวณชายคลองในเส้นทางล่องเรือชมธรรมชาติ ในอ าเภออัมพวา  

                 จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน 2554 

ที่ ชนิดนก 

ชื่อคลอง 

อัมพวา 
บาง 

นางลี ่
บางแค โพงพาง 

แคว

อ้อม 
ท่าคา 

25 เหยี่ยวแดง       

26 เหยี่ยวนกเขาชิครา         

27 เหยี่ยวด า       

28 นกกาน้ าเล็ก       

29 นกยางเปีย       

30 นกยางกรอกพันธุ์ชวา       

31 นกยางเขียว       

32 นกยางควาย       

33 นกกระทุง       

34 นกกาแวน         

35 อีกา       

36 นกแอ่นพง       

37 นกขม้ินท้ายทอยด า         

38 นกอีแพรดแถบอกด า       

39 นกแซงแซวหางปลา       

40 นกแซงแซวสีเทา       

41 นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่       

42 นกแซวสวรรค์       

43 นกกางเขนบ้าน       

44 นกยอดหญ้าหัวด า       

45 นกจับแมลงคอแดง         

46 นกจับแมลงสีน้ าตาล       

47 นกเอี้ยงหงอน       

48 นกเอี้ยงสาริกา         
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ตารางที่ 2.4 (ต่อ) ชนิดนกที่พบบริเวณชายคลองในเส้นทางล่องเรือชมธรรมชาติ ในอ าเภออัมพวา  

                 จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน 2554 

ที่ ชนิดนก 

ชื่อคลอง 

อัมพวา 
บาง 

นางลี ่
บางแค โพงพาง 

แคว

อ้อม 
ท่าคา 

49 นกนางแอ่นบ้าน       

50 นกปรอดหน้านวล         

51 นกปรอดสวน       

52 นกกระจิบหญ้าสีเรียบ       

53 นกกระจิบธรรมดา       

54 นกสีชมพูสวน         

55 นกกินปลีคอสีน้ าตาล       

56 นกกินปลีอกเหลือง       

57 นกกระจอกตาล       

58 นกกระจอกบ้าน             

59 นกกระติ้ดขี้หมู         

 รวม 37 43 51 36 39 46 

ที่มา : นิธินาถ เจริญโภคราช, (2554) 

       2.3.1 นิเวศวิทยาของนก 
 
             โดยท่ัวไปนกจะกนิอาหารน้อยเพ่ือไมให้มีน้ าหนักตวัมากเกนิไป อาหารท่ีกนิเข้าไปจะถกูย่อย
อย่างรวดเร็ว แล้วถ่ายออกมาแม้ในขณะบินก็ถ่ายได้ ดังนั้นนกจึงกินบ่อยและถ่ายบ่อย ตามปกตินกจะ
กินอาหารในช่วงเช้ากับช่วงบ่าย ส่วนตอนกลางวันแดดร้อนนกจะหยุดพักหลบร้อนตามสุมทุมพุ่มไม้ นก
ที่กินเมล็ดพืชหรือกินแมลงอาจหาอาหารกินตลอดวัน ส่วนนกที่กินเนื้อสัตว์จะหาอาหารกินเม่ือเวลาหิว
จึงออกหากินไม่เป็นเวลาแน่นอน (รุ่งโรจน์ จุกมงคล, 2536) ในแต่ละวันนกจะพยายามหาอาหารท่ีมี 
ประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุด และจะเลือกกินอาหารประเภทประเภทหนึ่ง เช่น นกเขากินเมล็ดพืช 
เหยี่ยวกินเนื้อสัตว์ แต่อีกาและนกเอี้ยงจะกินอาหารได้หลายชนิด ท าให้หาอาหารได้ง่ายจึงมีชีวิตรอด
มากกว่านกที่กินอาหารเพียงอย่างเดียว นกที่กินพืชเมื่อมีลูกอ่อนก็จ าเป็นต้องหาอาหารท่ีมีโปรตีนสูง
ได้แก่หนอนหรือแมลงมาป้อนลูก การกินอาหารของนก บางทีก็รวมกันหากินเป็นฝูง เช่น นกนางนวล
แกบจะบินร่อนหาปลาตามชายทะเลเป็นฝูง ตามบึง การรวมกันเป็นฝูงอาจหาอาหารได้มากกว่าการหา
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กินตามล าพัง นกยางต่างๆจะเดินหากินตามท้องน้ าเดียวกันท าให้หาสัตว์น้ าเล็กๆได้ง่ายขึ้น การรวมเป็น
ฝูงยังช่วยในการระวังภัยได้ดีกว่าการหากินตามล าพังอีกด้วย นกเอี้ยง นกแซงแซว มักจะหากินอยู่ตาม
ฝูงวัว ควาย เม่ือวัวควานเดินย่ าไปตามพื้นดิน ท าให้แมลงบินหนีขึ้นมา นกก็จับแมลงเหล่านี้กินเป็น
อาหาร นกเอี้ยงชอบจับแมลงที่เกาะตามตัวของวัวควายกินอีกด้วย 
          นอกจากอาหารแลว้นกยังตอ้งด่ืมน้ า สว่นมากนกจะด่ืมน้ าโดยการจุ่มปากลงในน้แลว้ผงกหัวข้ึน
ให้น้ าไหลลงคออย่างรวดเร็ว เช่น นกกระจอกบ้าน นกนางแอ่นบ้านบินโฉบเรี่ยผิวน้ าแล้วใช้ปากจุ่มลงไป
ในน้ าผงกหัวขึ้นอย่างรวดเร็ว น้ าจะไหลลงล าคอ นกพิราบกินน้ าโดยใช้วิธีดูดน้ าจึงเป็นปัจจัยหน่ึงในการ
ด ารงชีวิตของนก  

นกมีการเลือกถิ่นอาศัยแตกต่างกันไป (รุ่งโรจน์ จุกมงคล, 2536) ได้แบ่งถิ่นอาศัยของนกเป็น 5 
ประเภทดังนี้ 
 1. บริเวณรอบๆบ้านเรือน แหล่งชุมชนและบริเวณใกล้เคียง มีนกอาศัยอยู่หลายชนิด เช่น
นกกระจอกบ้าน นกกางเขนบ้าน นกปรอดสวน นกกระจิบธรรมดา นกเอี้ยง เป็นต้น  
 2. บริเวณทุ่งหญ้า ที่ลุ่มน้ าขังและหนองบึ่ง ตามชานเมืองที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม มักมีนกอาศัย
มากมายโดยหาอาหารจากพื้นดิน นกยางจะเดินหากินตามที่เจ่ิงน้ า นกกระติ๊ดหากิน ดอกหญ้าที่ขึ้นอยู่
ตามคันนา บริวณทุ่งโล่งจะมีนแซงแซวหางปลา นกตะขาบทุ่ง คอยจับแมลงเป็นอาหาร ตามหนองน้ าจะ
มีเป็ดแดง ลอยอยู่เป็นกลุ่มๆ บริเวณริมหนองน้ าหรือบึงจะมีนกยางกรอกพันธุ์จีน ยืนนิ่งจ้องจับลูกปลา
ตัวเล็กๆ นกกวัก นกอีล้ า จะเดินหากินเลาะขอบบึงเรื่อยๆ ไป บริเวณนี้จะพบนกได้มากชนิด 
 3. บริเวณป่าชายเลนและปากแม่น้ าจะมีไม้ชายเลนพวกโกงกาง แสม จะมีสัตว์น้ าเล็กๆ ให้นก
ชายเลนหากิน เช่น นกทะเลขาแดง นกตัวโตทราย นกชายเลนปากโค้ง นกอีก๋อยเล็ก นกตีนเทียนที่มีขา
ยางสีแดงเดินหากินตามชายป่า บนท้องฟ้าอาจมีเหยี่ยวแดงบินร่อนหาอาหารต่ าลงมา มีนกนางนวล
แกลบโฉบไปมาบนผิวน้ า นับเป็นบริเวณที่พบนกได้มากชนิด  
 4. บริเวณชายหาดและท้องทะเล ตามแนวชายหาดริมทะเลจะมีนกเล็กๆ เดินหากินอยู่ เช่น นก
หัวโตมลายู นกยางทะเล ส่วนในทะเลก็มีนกโจรสลัด นกสกัว และนกนางนวลแกลบ 
 5. ป่าไม้ เป็นสถานท่ีมีนกอาศัยอยู่มาก ป่าไม้ทีหลายประเภท เช่น ป่าดิบชื้น ป่าดิบเขา ป่าดิบ
แล้ง ป่าดิบที่ราบต่ า ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง เป็นต้น  ป่าแต่ละแห่งก็มีอาหารขอนกแตกต่างกันไป 
ตามป่าจะพบนกหลายชนิด เช่น ในระดับยอดไม้อาจพบ  นกโพระดก นกปีแพร เหยี่ยว และนกพญาไฟ 
ระดับต่ าลงมาจากยอดไม้ อาจพบ นกเปล้า นกปรอด นกเขียวก้านตอง ส่วนใกล้พื้นดินจะพบนกที่หากิน
แมลง เช่น นกจับแมลง นกกะราง นกพญาปากกว้าง และท่ีพื้นดินอาจจะพบนกกระทา นกแต้วแล้ว ไก่
ป่า ไก่ฟ้า เป็นต้น 
 สภาพแวดล้อมหนึ่งจะเมีความหมาะสมต่อการด ารงชีวิตขอนกชนิดหน่ึง นกบางชนิดชอบที่แห้ง
แล้ง นกส่วนใหญ่ชอบที่อบอุ่นอุดมสมบูรณ์ ดังนั้นเราจะพบเห็นกที่แปลงกๆออกไปตามส่วนต่างๆของ
โลก 
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       2.3.2 ลักษณะของนกตามชีพลักษณ์ 
 เอก วัฒนา ( 2543) ได้ให้ค าอธิบายค าว่า ชีพลักษณ์ (Life Form) แบ่งลักษณะของนกตาม 
ชีพลักษณ์โดยดัดแปลงมาจากหนังสือ A Field Guide to the Bird of South –East Asia ของBen King, 
et.al ชีพลักษณ์ หมายถึงลักษณะการด ารงชีพของนกแต่ละประเภท และแบ่งนกตามชีพลักษณ์ได้ 10 
ประเภท ดังนี้ 

1.นกน้ า หมายถึง นกที่หากินในน้ า ว่ายน้ าได้ หรือด าน้ าได้คล่องแคล่ว 
2.นกชายน้ า หมายถึง นกที่มีขายาว คอ และปากยาว หากินตามชายน้ า หรือย่ าไปบนพืชที่ลอย

น้ าอยู่ ว่ายน้ าไม่ได้ 
3.นกหากินบนพื้นดิน หมายถึง นกที่ชอบหาอาหารบนพื้นดินเป็นส่วนใหญ่ ถึงแม้ว่าจะบินจะบิน

ได้คล่องแคล่วก็ตาม 
4.นกหากินบนต้นไม้ หมายถึง นกที่ชอบหาอาหารบนต้นไม้เป็นส่วนใหญ่  
5.นกหากินกลางอากาศ หมายถึง นกที่โฉบกินแมลงที่บินอยู่ท่ีโล่งกลางอากาศ  
6.นกที่ชอบบินร่อน หมายถึง นกที่ชอบมองหาเหยื่อโดยการบินร่อนไปกลางอากาศ  
7.นกที่หากินตามที่โล่ง หมายถึง นกที่ชอบหากินตามบริเวณที่โล่ง ซึ่งอาจมีพุ่มไม้ หรือ  

ไม้ยืนต้นเป็นประปราย เช่น บริเวณนาข้าว เป็นต้น  
8.นกที่หากินตามพุ่มไม้และกอหญ้า หมายถึง นกที่ชอบหากินตามพุ่มไม้และกอหญ้าไม่ว่าตาม

ชายน้ าหรือบนบก 
9.นกที่บินอยู่น่ิงกลางอากาศ เพื่อมองหาเหยื่อหรือนกบางชนิดบินอยู่น่ิงๆเวลาดูดน้ าหวานจาก

ดอกไม ้
10.นกที่โฉบลงไปใต้น้ าและบินกลับขึ้นมาในอากาศอย่างรวดเร็วเพื่อจับเหยื่อที่อยู่ใต้น้ า  
 

      2.3.3 ชนิดอาหารของนกในพื้นที่อาศัย 
พิพัฒน์ สุดเสน่ห์ ( 2543) ได้กล่าวไว้ว่า นกแต่ละชนิดหากินอาหารในพื้นที่ที่ระดับสูงและ

ต าแหน่งต่างกัน ดังนี้ 
 1.บริเวณเรือนยอดต้นไม้ พบนกที่กินผลไม้ เกสร หรือน้ าหวานดอกไม้เป็นอาหาร ได้แก่  
นกปรอดหัวสีเขม่า นกปรอดสวน นกปรอดหัวโขน เป็นต้น 
 2.บริเวณที่โล่งหรือพื้นน้ า เหมาะสมส าหรับการมองหาอาหารจ าพวกแมลงที่บินอยู่ในอากาศ
หรืออยู่ตามพื้นดินหรือพื้นน้ า บริเวณผิวน้ าและใต้ผิวน้ า อาหาร ได้แก่ พวกปลา กุ้ง แมลงเล็กๆ และ
เมล็ดสาหร่าย เป็นต้น นกที่พบเป็นพวกเหยี่ยวและนกน้ า 
 3. บริเวณร่มไม้หรือกิ่งไม้ คือ พื้นที่ท่ีต่ ากว่าเรือนยอดลงมาถึงตามกิ่งและล าต้น นกที่พบเป็นนก
กินแมลงและหนอนท่ีเกาะอาศัยตามบริเวณเปลือก กิ่งหรือใบไม้ ได้แก่ นกกระจ๊ิดธรรมดา นกเอี้ยง
สาลิกา นกกางเขนบ้าน เป็นต้น 
 4. บริเวณยอดพุ่มไม้ขนาดเล็ก พบนกที่กินแมลง หรือแมงขนาดเล็กบางชนิดเป็นอาหาร ได้แก่ 
นกกระจิบธรรมดา นกจับแมลงสีน้ าตาล นกกระติ๊ดขี้หมู นกกระจิบหญ้าสีเรียบ เป็นต้น  
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 5. บริเวณพื้นดิน พบนกที่หากินเมล็ดพืช แมลง แมง และหนอนขนาดต่างๆ เป็นอาหาร ได้แก่ 
นกเด้าดินทุ่ง นกเขาใหญ่ นกกระจอกบ้าน นกเอี้ยงสาลิกา เป็นต้น  
 
 นอกจากนี้ โดม ประทุมทอง ( 2552) ได้แบ่งกลุ่มนกออกตามประเภทอาหารที่กินได้ 7 ประเภท 
คือ 
 1. กลุ่มนกกินแมลงและตัวหนอนของแมลงต่างๆ ( Insectivorous) นกพวกนี้มีจ านวนมากที่พบ
ในบ้านเรา แต่ที่โดดเด่นมากๆ ก็เรียกชื่อตามพฤติกรรมการเลือกกินอาหารจะเป็นกลุ่มนกกินแมลง 
(Babbier) และกลุ่มนกจับแมลงชนิดต่างๆ เช่น นกกินแมลงอกเหลือง นกกินแมลงคอเทา นกจับแมลงสี
น้ าตาล นกจับแมลงจุกด า เป็นต้น 
 2. กลุ่มนกกินสัตว์อื่นๆ และรวมถึงสัตว์น้ า ( Carnivorous) เป็นนกนักล่า อาหารมีหลากหลาย
ประเภทด้วยกัน เช่น เหยี่ยวแดง นกกระเต็นหัวด า เป็นต้น 
 3. กลุ่มนกกินท้ังพืชและสัตว์ ( Omnivorous) นกในกลุ่มน้ีกินอาหารได้หลายประเภท จะเป็น
ชนิดที่กินพืชเป็นอาหารหลัก หรือเป็นชนิดที่กินสัตว์เป็นอาหารหลักก็ได้ เช่นนกเอี้ยงถ้ า อีกา นก
ระวังไพรปากเหลือง เป็นต้น 
 4. กลุ่มนกกินเมล็ดพืช ( Granivorous) อาหารของนกพวกนี้คือ เมล็ดพืชชนิดต่างๆ ซึ่งอาจเป็น
เมล็ดของไม้ต้น เมล็ดหญ้า เมล็ดข้าวหรือเมล็ดธัญพืช เช่น นกแขกเต้า นกกระติ๊ดขี้หมู เป็นต้น 
 5. กลุ่มนกกินผลไม้ ( Fruit-eating) เป็นนกที่กินลูกไม้ต่างๆ เป็นอาหาร เช่น นกเขาเปล้า
ธรรมดา นกลุมพูเขียว เป็นต้น นกพวกนี้พบว่ายังกินดินโปร่ง หรือน้ าในโป่งเพื่อเพิ่มแร่ธาตุบางอย่างที่มี
น้อยในพืชในพืช 
 6. กลุ่มนกกินน้ าต้อยหรือน้ าหวานดอกไม้ ( Nectar feeding) โดยส่วนใหญ่พบว่านกพวกนี้มี
ขนาดเล็กและปราดเปรี้ยว ที่ส าคัญนกจะมีปากที่ยาวเรียวเพื่อยื่นเข้าไปดูดน้ าหวานท่ีโคนดอกไม้ เช่น 
นกกินปลีอกเหลือง นกปลีกล้วยเล็ก เป็นต้น 
 7. กลุ่มนกกินซากสัตว์ที่เปื่อย ( Scavenger) นกเหล่านี้ท าหน้าที่ในการก าจัดซากสิ่งสกปรกที่
ตกค้างในป่าและพื้นท่ีต่างๆ อาจเรียกนกกลุ่มนี้ว่า นกเทศบาล เช่น พวกแร้งชนิดต่างๆ  
 พฤติกรรมการกินอาหารจะมีความสัมพันธ์อย่างมากกับโครงสร้างที่ดัดแปลงไปเพื่อการหา
อาหาร เช่น นกยางมีคอและปากยาวเพื่อใช้จับปลาในน้ า การเกิดพฤติกรรมนี้จะเกิดขึ้นโดยสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของระดับสารเคมีในตัวของสัตว์เอง และเกิดจากการเห็นอาหาร พฤติกรรมการกินอาหารจะ
มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดนก และจะเป็นผลดีในการลดการแก่งแย่ง โดยเฉพาะกับสัตว์ที่อาศัยใน
บริเวณเดียวกัน เช่น นกที่หากินในหนองน้ า ซึ่งกินปลาเป็นอาหารหลัก แต่นกแต่ละชนิดในบริเวณ
ดังกล่าวจะมีพฤติกรรมการกินอาหารต่างกันทั้งวิธีการจับปลาและเวลาที่ออกหากิน ดังนั้นการแก่งแย่ง
จึงลดลง (นิตยา เลาหะจินดา, 2528) 
 ดังนั้นการที่นกต่างชนิดหากินในที่ต่างกัน มีวิธีหาอาหารท่ีต่างกัน ท าให้ได้อาหารชนิดที่ต่างกัน 
เป็นการหลีกเลี่ยงการแก่งแย่งใช้ประโยชน์จากอาหารชนิดเดียวกัน เป็นผลให้โอกาสอยู่รอดของนกชนิด
ต่างๆที่อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันมีมากขึ้น 
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2.3.4 ลักษณะการหากินอาหารของนก 
                   ทวี  หนูทอง (2525) ได้แบ่งลักษณะการหากินอาหารของนก ได้ดังนี้ 

        1. หาอาหารในน้ า ได้แก่ พวกที่ว่ายน้ าหรือด าน้ า เช่น นกกาน้ า นกเป็ดน้ า นกอ้ายงั่ว 
เป็นต้น พวกที่บินโฉบหาอาหารในน้ าขณะท่ีก าลังบิน เช่น นกนางนวล เหยี่ยวบางชนิด เป็นต้น และ
พวกที่บินโฉบอาหารในน้ าขณะท่ีเกาะอยู่ เช่น นกกระเต็น เป็นต้น  

        2. หาอาหารบนพื้นดิน ได้แก่ 
                      2.1 เดินหากินบนพื้นดิน เช่น นกยาง นกเด้าลม นกกางเขนน้ า 
                      2.2 นกที่อาศัยตามกิ่งไม้ ใต้ไม้พุ่ม แล้วบินไปหากินบนพื้นดิน เช่น นกเขา นกกระจิบ 
อีกา นกกระสา นกกะรางหัวขวาน นกกางเขน 
                      2.3 นกที่อาศัยอยู่บนพุ่มไม้ แล้วบินหากินบนพื้นดิน เช่น นกยาง นกกางเขน อีกา นก
กระสา เหยี่ยว 
                      2.4 นกที่มองหาอาหารขณะที่บิน เช่น เหยี่ยว 
                      2.5 นกที่มองหาอาหารขณะที่เกาะอยู่ตามกิ่งไม้ เช่น นกกระเต็น  นกจาบคา 
                3. หาอาหารโดยไต่ตามต้นไม้หรือ่กิ่งไม้ เช่น นกไต่ไม้ นกหัวขวาน นกขุนแผน เป็นต้น  
                4. หาอาหารตามใต้เรือนยอดหรือพุ่มของเรือนยอดของต้นไม้ เช่น นกกินแมลง นกกาฝาก 
นกพญาปากกว้าง นกคัดคู นกเขียวคราม  
                5. หาอาหารเหนือเรือนยอดของต้นไม้ เช่น นกโพระดก นกเขียวคราม นกกาฝาก อีกา นก
กินปลี นกนางแอ่น 
                6. จับอาหารในอากาศ แบ่งย่อยได้ดังนี้ 
                    6.1 จับเหยื่อในขณะบิน เช่น นกตบยุง นกนางแอ่น 
                    6.2 จับหรือมองหาเหยื่อตอนเกาะกิ่งไม้ เช่น นกแซงแซว 
                   6.3 เกาะบนกิ่งไม้มองหาเหยื่อและบินจับ เช่น นกจาบคา เหยี่ยว 
                   6.4 มองหาเหยื่อโดยเกาะบนพื้นดิน เช่น นกแอ่นทุ่ง 
                   6.5 แย่งอาหารจากนกอื่น เช่น นกโจรสลัด โดยแย่งจากปากนกอื่นท่ีจับอาหารได้แล้ว 
เช่น แย่งจากนกนางนวล เป็นต้น 

นอกจากนี้ โอภาส ขอบเขตต์ (2533) พบว่านกกินอาหารต่างๆกัน โดยแบ่งเป็น 5 พวก ดังนี ้
 1. นกที่กินแมลงเป็นอาหาร แมลงส่วนใหญ่ ได้แก่ ตั๊กแตน จิ้งหรีด รองลงมาคือ แมลงปีกแข็ง 
ผีเสื้อ มวน แมลงวัน จักจ่ัน ผึ้ง ต่อ แตน ปลวก แมลงปอ เป็นต้น ตัวอย่างนกที่กินแมลงต่างๆเป็นอาหาร 
ได้แก่ นกตะขาบทุ่ง นกจาบคาหัวสีส้ม นกแซงแซวสีเทา นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ นกกระจิบธรรมดา 
เป็นต้น 
 2. นกที่กินตัวหนอนของแมลง ส่วนใหญ่จะกินตัวหนอนที่เจาะเนื้อไม้  ชนิดนกที่กินตัวหนอน
ของแมลง ได้แก่ นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง นกหัวขวานใหญ่สีด า นกหัวขวานเขียวตะโพกแดง 
นอกจากนี้ยังมีนกกะรางหัวขวาน เป็นต้น 
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     3. นกที่กินเนื้อ ส่วนใหญ่จะกินเนื้อของสัตว์อื่นๆ เช่น กิ้งก่า กบ เขียด ไส้เดือน แมงต่างๆ เช่น 
แมงมุม นอกจากนี้ยังกินแมลงต่างๆ นกประเภทน้ี ได้แก่ เหยี่ยวนกเขาชิครา นกกะปูดใหญ่ นกเต้า
แคระ เป็นต้น 
 4. นกกินพืช คือ พวกที่ส่วนใหญ่กินผลไม้หรือน้ าหวานดอกไม้ โดยท่ีต้นไม้ที่นกกินเป็นอาหาร
นั้นนกอาจกินเฉพาะผลไม้ หรือกินเฉพาะน้ าหวานดอกไม้ หรือกินทั้งสองอย่าง ต้นไม้ที่นกกินผลหรือ
น้ าหวานดอกไม้มีหลายชนิด เช่น ไทรใญ่ หว้า เต็ง รัง ชนิดนกที่กินผลไม้ต่างๆ เช่น นกเขาเปล้า
ธรรมดา นกปรอดหัวสีเขม่า นกปรอดเหลืองหัวจุก และนกขุนทอง ส่วนนกที่กินน้ าหวานดอกไม้ เช่น นก
กินปลีอกเหลือง นกกปลีกล้วยเล็ก และนกสีชมพูสวน เป็นต้น 
 5.นกที่กินเมล็ดธัญพืชต่างๆ เช่น นกกระทาทุ่ง ไก่ป่า ส่วนนกที่กินทั้งพืชและสัตว์หรือกินทุก
อย่างที่มีโอกาส ได้แก่ อีกา และนกปีกลายสก๊อต เป็นต้น 
 โอภาส ขอบเขตต์ ( 2541) ได้กล่าวถึง พฤติกรรมการหาอาหารของนกแบ่งออกเป็น 6 ประเภท 
คือ 
 1. หาอาหารในน้ าหรือนกน้ า ( aquatic birds) หมายถึง นกที่หากินในน้ ามีหลายกลุ่มหลายชนิด 
พฤติกรรมการหาอาหารท่ีแตกต่างกัน สามารถแบ่งออกเป็น 3 แบบย่อย คือ 
  1.1 ว่ายหรือด าน้ า นกที่ว่ายหรือด าน้ าหาอาหาร ปกติจะมีพังผืดนิ้ว นกเหล่านี้จะว่ายน้ า
พร้อมกับจับอาหารไปด้วย บางชนิดก็ว่ายแล้วด าน้ าจับอาหาร เช่น นกเป็ดผี นกกาน้ า นกอ้ายงั่ว 
นกเป็ดน้ า เป็นต้น 
  1.2 บินโฉบอาหารในน้ า นกที่บินโฉบจับอาหาร มีท้ังว่ายน้ าได้ และว่ายน้ าไม่ได้ ปกติ
นกเหล่านี้จะบินร่อนอยู่กลางอากาศ หรือบินฉวัดเฉวียนอยู่เหนือผิวน้ าคอยจ้องหาเหยื่อในน้ า เมื่อพบ
เหยื่อจะบินลงมาโฉบเหยื่อด้วยกรงเล็บหรือด้วยปากอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น นกกระทุง นกนางนวล
แกลบ นกกระเต็นปักหลัก เป็นต้น 
  1.3 เกาะโฉบหาอาหารในน้ า นกที่เกาะโฉบหาอาหารในน้ าปกติจะว่ายน้ าไม่ได้ มักจะ
เกาะตามตอไม้ กิ่งไม้ สายไฟฟ้าหรือวัตถุที่ใกล้หรืออยู่ริมน้ าคอยจ้องหาเหยื่อในน้ า เมื่อพบเหยื่อก็จะบิน
โฉบเหยื่อด้วยปาก เช่น นกกระเต็นหรือนกกินปลาเกือบทุกชนิด เป็นต้น 
 2. นกชายน้ า ( marsh birds) หมายถึง นกที่มีขายาว  คอยาว นิ้วเท้ายาว ชอบย่ าไปในชายน้ า
ตื้นๆ ในเวลาหากิน แบ่งออกเป็น 2 แบบย่อย คือ  
  2.1 ยืนในน้ าหาอาหาร นกที่ยืนในน้ าหาอาหาร ปกติจะมีขายาว คอยาวปากยาว มักจะ
ยืนอยู่ในน้ าที่ไม่ลึกมากนัก หรือเป็นบริเวณชายแหล่งน้ า อาจจะยืนน่ิงๆ คอยจ้องหาเหยื่อหรือใช้ตีนข้าง
หนึ่งแหย่โคลนเพื่อให้เหยื่อตกใจออกมาจากที่ซ่อน หรือย่องไปตามน้ า เมื่อพบเหยื่อก็จะงับเหยื่อทันที 
นกที่หาอาหารแบบน้ี เช่น นกยาง นกกระสา นกกระเรียน นกตีนเทียน เป็นต้น  
  2.2 ยืนบนพืชลอยน้ า นกที่ยืนบนพืชลอยน้ า ปกติจะมีนิ้วยาวมาก สามารถพยุงตัวให้
ยืนบนพืชลอยน้ าได้โดยไม่จมลงในน้ า บางชนิดสามารถว่ายน้ าได้โดยการแกว่งนิ้วยางนี้ พฤติกรรมการ
หาอาหารจะใช้ทั้งการว่ายน้ า และยืนบนพีชลอยน้ าจ้องาเหยื่อแล้วใช้ปากงับเมื่อพบเหยื่อ บางครั้งก็เดิน 
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ตามพืชลอยน้ าเพื่อหากินแมลง สัตว์น้ า  และพืชน้ า นกที่หากินแบบน้ี เช่น นกอีแจว นกกวัก นกอีโก้ง 
เป็นต้น 
 3. นกหากินบนพื้นดิน ( terrestrial birds) หมายถึง นกที่มักหากินตามพื้นดิน ซึ่งพื้นดินในท่ีนี้
รวมถึงบริเวณที่เป็นโคลน หาดทราย พื้นหญ้า พื้นดิน และพื้นป่า มีนกหลายชนิดท่ีหาอาหารตามบริเวณ
ดังกล่าว และมีพฤติกรรมการหาอาหารหลายแบบแตกต่างกัน คือ เดินตามพื้นดิน นกที่เดินหาอาหาร
ตามพื้นดิน ปกติจะกินเมล็ดพืช ธัญพืช และสัตว์ โดยมีพฤติกรรมหลายแบบ คือ 
  3.1 อยู่ตามพื้นดินเสมอ ได้แก่ ไก่ป่า นกกระทา นกคุ่ม เป็นต้น 
  3.2 บางครั้งพักอยู่ใต้เรือนยอดของต้นไม้ เป็นนกที่เดินหาอาหารตามพื้นดิน
เช่นเดียวกัน แต่ไม่อยู่บนพื้นดินตลอดเวลา บางครั้งเกาะตามกิ่งก้านของต้นไม้ ตอไม้ หรือพุ่มหญ้า และ
ลงมาเดินหาอาหารตามพื้นดินเป็นคร้ังคราว เช่น นกเขาไฟ นกเขาใหญ่ นกเขาเขียว นกเอี้ยง นก
กิ้งโครง นกกระจอกบ้าน นกกระรางหัวขวาน เป็นต้น 
  3.3 บางครั้งพักอยู่บนเรือนยอดของต้นไม้ เป็นนกที่หาอาหารตามพื้นดิน แต่ไม่อยู่บน
พื้นดินตลอดเวลา บางครั้งจับเกาะอยู่เรือนยอดของต้นไม้ และลงมาเดินหาอาหารตามพื้นดินเป็นคร้ัง
คราว เช่น อีกา นกกะปูด นกกางเขนบ้าน เป็นต้น 
 4. นกหากินบนต้นไม้ หรือ ตามไม้พุ่ม ( arboreal birds) หมายถึง นกที่มักอาศัยอยู่ในบริเวณที่
เป็นป่าไม้ หรือบริเวณที่มีไม้ยืนต้นขึ้นอยู่รวมไปถึงตามไม้พุ่มต่างๆ นกพวกนี้จะเกาะหาอาหารตามกิ่ง
ก้านหรือตามล าต้นพืช หรือตามยอดไม้ อาหารส่วนใหญ่จะเป็นแมลงและผลไม้ เช่น นกกระจิบหญ้า นก
กระจ้อย นกปรอด นกแขกเต้า นกพญาไฟ นกขุนทอง นกเงือก เป็นต้น 
 5. นกหากินในอากาศ (aerial birds) หรือนกที่ชอบโฉบจับอาหารกลางอากาศ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้
ปากในการจับแมลงกินเป็นอาหาร การโฉบจับเหยื่ออาจมีพฤติกรรมหลายแบบต่างกัน เป็นต้นว่า บิน
จ้องหาเหยื่อ เมื่อพบก็โฉบเหยื่อกลางอากาศทันที เช่น นกนางแอ่น นกแอ่น หรืเกาะตามกิ่งไม้ 
สายไฟฟ้า หรือสิ่งก่อสร้าง เมื่อพบเหยื่อก็บินโฉบจับ เช่น นกแซงแซว หรือใช้ทั้งสองแบบดังกล่าว เช่น 
นกจาบคา นกจับแมลง หรืออยู่ตามพื้นดินจ้องหาเหยื่อในอากาศ เมื่อพบเหยื่อก็บินขึ้นแล้วโฉบจับกลาง
อากาศ เช่น นกโจรสลัด เป็นต้น 
 6. นกชอบบินร่อน ( soaring birds) หมายถึง นกที่มักบินร่อนอยู่สูง เพื่อหาเหยื่อจากพื้นล่าง 
เมื่อเจอเหยื่อก็บินโฉบลงมาจับเหยื่อทันที่ โดยใช้กรงเล็บที่แหลมคม เช่น เหยี่ยวขาว เป็นต้น 
 

           2.3.5 ระดับการหากินของนก 
                 นกจะกนิอาหารท่ีตา่งกนั และมีวธิกีารหากนิแตตา่งกนั ตน้ไม้ตน้หน่ึงจะพบนกในระดับ
ต่างกันโดยแบ่งระดับการหากินของนกในป่า (รุ่งโรจน์ จุกมงคล, 2536) ได้ดังนี ้
                  1. ระดับเรือนยอด เป็นระดับหากินของนกกลุ่มนกเงือก นกโพระดก นกพญาไฟ เหยี่ยว 
เป็นต้น 
                   2. ระดับกลางเรือนยอดไม้ เป็นระดับหากินของนกในกลุ่มนกปรอด นกเปล้า นกเขียว
ก้านตอง เป็นต้น 
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                   3. ระดับล่างเรือนยอดไม้ เป็นระดับหากินของนกกินแมลง เช่น นกจับแมลง นก
พญาปากกว้าง เป็นต้น 
                   4. บริเวณล าต้น มักพบเฉพาะกลุ่มของนกหัวขวาน และนกไต่ไม้ 
                   5. พื้นล่างป่า เป็นกลุ่มน าที่หากินโดยการเดินและกระโดด เช่น กลุ่มนกกระทา   ไก่ป่า       
นกแต้วแล้ว  
                   6. ตามล าธาร มักพบหากินในน้ ากรือริมน้ า เช่น นกกางเขนน้ า เป็นต้น 
    
            2.3.6 โครงสร้างนก 
  รูปร่างของนกโดยทั่วไป ซึ่ง โดม ประทุมทอง (2552) ได้แบ่งโครงสร้างเป็น 7 ส่วนหลัก 
พอสรุปได้ ดังต่อไปนี้ 
  ส่วนที่ 1 ปาก (Bill)  
   รูปร่างของปากจะประกอบด้วยส่วนส าคัญ 2 ส่วน คือ ขากรรไกรบนและ
ขากรรไกรล่าง โดยรูปร่างที่แตกต่างกันของขากรรไกรจะมีส่วนสัมพันธุ์กันกับอุปนิสัยการกินอาหารของ
นกเป็นหลัก นอกจากนี้รูปร่างของปากยังเป็นเครื่องมือในการจ าแนกนกชนิดนกได้อีกด้วย โดยมีรูปแบบ
ที่ส าคัญๆ คือ 
   1. ปากตรง ( Straight) เป็นปากที่ปกติแล้วจะยาว คือความยาวของช่วง
ขากรรไกรมากกว่าความยาวช่วงหัว ปากประเภทนี้ดัดแปลงส าหรับการหากินอาหารตามชายน้ า หรือ
ตามพืชลอยน้ า เช่น ปากนกยาง นกกระสา เป็นต้น 
   2. ปากโค้ง ( Recelved) เป็นปากที่ยาว มักโค้งลง ซึ่งอาจโค้งมากหรือโค้งน้อย 
เช่น ปากของนกจาบคา นกกินปลี เป็นต้น 
   3. ปากแอ่น (Recurved) เป็นปากที่ยาว ปลายปากมักแอ่นหรือโค้งขึ้นดัดแปลง
เพื่อใช้หากินกับน้ าหรือหาจับสัตว์น้ าตามพื้นโคลน เช่น นกชายเลนปากแอ่น นกปากแอ่นหางด า เป็นต้น  
   4. ปากแบนข้าง (Compressed) เป็นปากที่ปกติค่อนข้างยาว สันปากมักสูงเมื่อ
เทียบกับส่วนกว้าง เป็นปากที่แข็งแรง ดัดแปลงส าหรับโฉบหาปลาหรือสัตว์น้ าต่างๆ ความสูงของปาก
มากกว่าด้านข้าง เพราะเวลาโฉบอาหารจะคาบเหยื่อไว้ระยะหนึ่งก่อนโดยการกดท าให้เหยื่อตายแล้วจึง
กิน เช่น นกระเต็นชนิดต่างๆ เป็นต้น 
   5. ปากแบน ( Depressed) เป็นปากที่ค่อนข้างสั้น สันขากรรไกรบนไม่เด่นชัด 
ปากมีส่วนกว้างมากกว่าส่วนสูง ดัดแปลงส าหรับกินพืชหรือสัตว์น้ าต่างๆ เช่น ปากของเป็ดชนิดต่างๆ  
   6. ปากขอ ( Hooked) เป็นปากที่ปกติสั้น ขากรรไกรบนจะยาวกว่าขากรรไกร
ล่าง และปลายตะโค้งลงมายังขากรรไกรล่าง ดัดแปลงส าหรับกินเนื้อหรือเมล็ดไม้เปลือกแข็ง เช่น เหยี่ยว
ชนิดต่างๆ นกแก้ว นกเค้า เป็นต้น 
   7. ปากกรวย (Conical) เป็นปากที่สั้นโดยมีโคนปากใหญ่เรียวลงไปที่ปลายปาก
ในทันที่ทันใด ดัดแปลงส าหรับกินเมล็ดธัญพืชเป็นอาหาร เช่น นกกระจาบ นกกระติ๊ด เป็นต้น  
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   8. ปากแหลม( Acute) ปากที่อาจส้นหรือยาวเล็กน้อยและเรียวแหลมไปทาง
ปลาย ดัดแปลงส าหรับการกินแมลงเป็นอาหาร เช่น นกกระจ๊ิด นกกินแมลง นกกางเขน เป็นต้น  
   9. ปากช้อน ( Spatulated) เป็นปากที่ยาว ปลายปากแบน และแผ่ออกเป็นรูป
ช้อน ดัดแปลงไปส าหรับการหากินสัตว์น้ า เช่น นกปากช้อน เป็นต้น 
  ปากมีโครงสร้างพิเศษ ( With Special Structure) ปากของนกบางชนิดมีโครงสร้าง
พิเศษเพิ่มเติม ดังนี ้
  1. โหนกแข็ง (Casqued) เป็นโครงสร้างคล้ายกระดูกบวมโตขึ้นมาบริเวณขากรรไกรบน 
นกที่มีโหนกแข็งเช่นน้ี ได้แก่ นกเงือกชนิดต่างๆ 
  2. หงอน (Comb) เป็นโครงสร้างคล้ายแผ่นหนังบวมโตที่บริเวณขากรรไกรลน ปกติเป็น
รูปครึ่งวงกลม เช่น เป็ด หงส์ เป็นต้น 
  3. กระบัง ( Shield) เป็นโครงสร้างคล้ายกระดูกแผ่ขึ้นไปจากโคนขากรรไกรบนจนถึง
หน้าผาก บางครั้งอาจเรียกว่ากระบังหน้า เพราะโครงสร้างนี้ปกคลุมไปถึงหน้า อาจพบเฉพาะในตัวผู้ช่วง
ฤดูผสมพันธุ์ แต่บางชนิดก็พบโครงสร้างนี้ท้ังสองเพศและทุกฤดูกาล เช่น นกอีล้ า นกอีโก้ง เป็นต้น 
  4. หนังจมูก ( Sere) เปฌนโครงสร้างที่มีลักษณะคล้ายเป็นหนังอยู่ตอนกลางของ
ขากรรไกรบน บางครั้งก็ปิดทับรูจมูก เช่น นกเหยี่ยว นกเค้า นกพิราบ เป็นต้น  
 ส่วนที่ 2 หัว (Head)  
  ส่วนต่างๆ ของหัวนกน้ี เรามีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป คือ 
  1. หน้าผาก (forehead) อยู่บริเวณด้านหน้าของหัวส่วนบน 
  2. กระหม่อม (crown) อยู่บริเวณตรงกลางสูงสุดของหัว 
  3. ท้ายทอย (nape) อยู่ทางด้านท้ายสุดต่อจากล าคอด้านบน 
  4. คาง (chin) อยู่ตอนหน้าสุดโคนขากรรไกรล่าง 
  5. แก้ม (major region) คือ บริเวณด้านข้างของหัวและคอทั้งหมด 
  6. หู (auricular region)คือ บริเวณรูหูหรือบริเวณท้ายตา 
  7. เบ้าตา (orbital region) คือ บริเวณตา หนังตา และรอบๆตา 
  8. หัวตา (lore) คือ ช่องว่างบริเวณตาและปาก 
  นกบางชนิดมีอวัยวะที่เรียกว่า ถุงใต้คาง ( gular pouch) ซึ่งพบในนกตะกราม นกกระทุง 
โดยโครงสร้างดังกล่าวจะแผ่กว้างตั้งแต่ปลายปาก ถึงใต้คาง   
  นกบางกลุ่มมีลักษณะเด่นอยู่ที่บริเวณใบหน้า เช่น วงรอบเบ้า ( eye ring) เช่น นก
แว่นตาขาว นอกจากนี้บางกลุ่มมีแถบคาดตา( eye-line) ที่เด่นชัด เช่น นกอีเสือ เป็นต้น โครงสร้าง
สุดท้าย คือ ขนตา ( eyelash) ซึ่งเป็นโครงสร้างพิเศษที่แตกต่างไปจากขนนกโดยทั่วไป และในนกบาง
ชนิดมีขนลักษณะเดียวกันน้ีที่บริเวณมุมปาก เช่น นกตบยุง นกปากกบ เป็นต้น  
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 ส่วนที่ 3 คอ (neck)  
  คอของนกมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก แบ่งออกเป็นกลุ่มคอสั้น เช่น นกกระติ๊ด  
นกแต้วแล้ว เป็นต้น ส่วนอีกกลุ่มเป็นนกที่มีคอยาว เพื่อหากินในน้ า เช่น นกยาง นกกระสา เป็นต้น  
คอของนกมีช่ือเรียกส่วนต่างๆ ดังนี้ 
  1. คอด้านบน (nape หรือ nuchai area) ได้แก่ ล าคอด้านบนท้งหมด 
  2. คอด้านล่าง (jugulum) ได้แก่ ล าคอด้านล่างท้ังหมด  
 ส่วนที่ 4 ล าตัว (trunk) 
  นกมีล าตัวเป็นรูปไข่ (oval shape) คือ ด้านหน้าใหญ่และเรียวเล็กน้อยไปทางท้าย ส่วน
ต่างๆของล าตัวแบ่งออกได้ดังนี้ 
  1. หลัง (back) ได้แก่ บริเวณ 2 ใน 3 ทางด้านหน้าของล าต้วด้านบน 
  2. ตะโพก ( rump) ได้แก่ บริเวณ 1 ใน 3 ทางด้านท้ายของล าตัวด้านบน ซึ่งบริเวณ
ตะโพกในนกบางชนิดจะมีสีสันเด่นสะดุดตาสามารถใช้เป็นสิ่งจ าแนกชนิดหรือกลุ่มของนกได้
เช่นเดียวกัน 
  3. อก (breast) คือ บริเวณหน้าสุดของล าตัวด้านล่าง มีลักษณะกลมนูน 
  4. ท้อง (belly หรือ abdomen) คือ บริเวณต่อจากอกจนถึงรูก้น ( vent) หรือ จนถึงโคน
ขนหางด้านล่าง 
  5. ด้านข้าง ( sides) คือ บริเวณระหว่างล าตัวด้านบนและด้านล่างท้ังหมดปกติถูกคลุม
ด้วยปีกทั้ง 2 ข้าง จะเห็นได้ชัดต่อเมื่อนกบินหรือกางปีกด้านข้างล าตัว บริเวณใต้ปีก และเหนือขา หรือ
สีข้าง(flank) ซึ่งบางครั้งก็จะเห็นได้ชัดเจนแม้นกจะหุบปีกก็ตาม 
 ส่วนที่ 5 ปีก (wings) 
  ส่วนส าคัญที่สุดของปีกนก คือ ขนปีก ประกอบไปด้วย ขนปลายปีก( primaries) และ ขน
กลางปีก(secondary) ทั้งขนปลายปีกและขนกลางปีกเป็นขนที่ใช้ส าหรับบินมีชื่อเรียกรวมกันว่า ขนปีก
บิน(remiges)  
  นอกจากขนปีกแล้วบริเวณปกยังมีขนอีกหลายพวก ได้แก่ ขนปีกน้อย  (alula) หรือ 
bastard wing) ขนโคนปีก(tertiaries) ขนคลุมขนปีก(coverts or tectrices) ขนคลุมขนปลายปีก(primary 
covert) ขนคลุมขนกลางปีก( secondary covert) ขนคลุมขนปลายปีกแถวนอก(greater secondary 
covert) ขนคลุมขนกลางปีกแถวกลาง ( middle secondary covert) ขนคลุมขนกลางปีกแถวใน ( lesser 
or (minor) secondary covert) ขนคลุมขอบปีก (marginal covert) ขนคลุมขนปีกด้านล่าง ( wing lining  
or  under wing cover) และขนคลุมรักแร้ (axillaries)  
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 ส่วนที่ 6 หาง (Tail) 
  ขนนกที่ย่ืนยาวออกไปจากหางที่แท้จริง ซึ่งแบ่งออกเป็นขนหางและขนคลุมโคนขนหาง  
คือ 
  1. ขนหาง (rectrices) เป็นขนท่ีแข็งและยาวใช้เป็นหางเสือในการบินของนก 
  2. ขนคลุมโคนขนหาง ( tail covert) ประกอบด้วย ขนคลุมโคนขนหางด้านบน ( upper 
tail covert) และขนคลุมโคนหางด้านล่าง (under tail or crissum)  
 ประเภทของหาง แบ่งออกประเภทต่างๆ ดังนี้  
  1. หางตัด ( square) เป็นหางที่ขนหางทุกเส้นยาวเท่ากันหมดท าให้เห็นปลายหางเป็น
รูปตัด เช่น หางนกปรอด หรือนกเงือกชนิดต่างๆ 
  2. หางเว้าตื้น (notched) เป็นหางที่ขนหางทุกๆ เส้นยาวเท่ากันหมด ยกเว้นขนหางคู่ใน
สุดจะสั้นกว่าคู่อื่นๆเล็กน้อย ท าให้เห็นหางเว้าไปเล็กน้อย เช่น หางของนกแอ่นทุ่งใหญ่ นกจาบปีกอ่อน
ต่างๆ เป็นต้น 
  3.หางเว้าลึก ( forked)  เป็นหางที่ขนหางคู่นอกสุดจะยาวที่สุดและคู่ในๆถัดมาสั้น
ลดหลั่นกันตามล าดับจนกระท่ังคู่ในสุดสั้นท่ีสุดท าให้เห็นหางเป็นรอยเว้าลึก เช่น หางนกนางแอ่นบ้าน 
นกแซงแซวหางปลา เป็นต้น 
  4. หางแฉก ( elongated outer  feather) เป็นหางที่ขนหางคู่กลางจะสั้นและยาวขึ้น
ตามล าดับจนกระท่ังถึงขนหางคู่นอกสุดจะยาวมากท าให้เห็นขนหางเป็นรอยเว้าลึกมาก เช่น หางนก
นางนวลแกลบชนิดต่างๆ 
  5. หางบ่วง (rackets) เป็นหางทั่วๆไป ปลายหางอาจะตัดเว้าตื้นหรือเว้าลึก แต่ขนหางคู่
นอกสุดจะมีขนซึ่งมีก้านขนยาวมากยื่นออกไป ปลายก้านขนที่ย่ืนยาวออกมาอาจจะมีแผงขนด้านใดด้าน
หนึ่ง หรือทั้งสองด้าน หรือไม่มีแผงขนเลย เช่นหางนกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ เป็นต้น  
  6. หางเข็ม หางกระสวย ( elongated central feather) เป็นหางที่ขนหางคู่นอกสุดจะสั้น
ที่สุด คู่ในๆ ถัดไปจะยาวขึ้นตามล าดับ ยกเว้นคู่ในสุดจะยื่นยาวออกไปมากและมักจะซ้อนทับกันจนเห็น
เป็นเส้นเดียวกันเรียกว่า “หางเข็ม” เช่น หางของนกเปล้าหางเข็ม นกจาบคาเล็ก เป็นต้น หรือขนหางคู่
ในสุดยื่นยาวออกไปมากแยกออกจากกันเด่นชัด เรียกว่า หางกะลวย ซึ่งใช้เรียกหางของไก่โดยเฉพาะ  
  7. หางมน ( rounded) เป็นหางที่ขนหางคู่ในสุดจะยาวที่สุด คู่นอกๆ จะสั้นกว่าเล็กน้อย
ลดหลั่นกันตามล าดับ ท าให้เห็นปลายหางมีลักษณะกลมมน เช่น หางนกนางนวลธรรมดา นกกาน้ า เป็น
ต้น 
  8. หางแพน หรือหางพัด หรือหางพลั่ว ( fan or wedge- shape) เป็นหางที่มีลักษณะ
คล้ายกับหางมน แต่ปลายหางแต่ละคู่มักจะแผ่ออกไปทางด้านข้างเล็กน้อนเป็นหางพลั่ว หรืออาจจะแผ่
ออกไปทางด้านข้างมากเป็นหางแพนหรือหางพัด เช่น หางของนกอีแพรดชนิดต่างๆ  
  9. หางบ้ัง ( graduated) เป็นหางที่ขนหางทุกคู่ซ้อนทับกันตามล าดับ โดยหางคู่ใต้สุดจะ
สั้นที่สุดและขนหางคู่บนสุดจะยาวที่สุดท าให้เห็นขนหางเป็นบั้งหรือเป็นช้ันๆ  โดยเฉพาะเม่ือดูจาก
ด้านล่างของหาง เช่น หางนกขุนแผน 
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  10. หางแหลม ( pointed) เป็นหางที่ขนหางคู่นอกสุดจะสั้นท่ีสุด คู่ในๆถัดไปจะยาวมาก
ขึ้นตามล าดับขนหางคู่กลางมักจะซ้อนทับกันและยาวที่สุดท าให้เห็นปลายหางมีลักษณะแหลม เช่น หาง
นกกินปลี นกกระติ๊ดตะโพกขาว เป็นต้น 
 ส่วนที่ 7 ขา (Feet) 
  ลักษณะการจัดเรียงนิ้วตีนของนกแบบต่างๆ มีดังนี้ 
  1. การจัดเรียงนิ้วแบบนิ้วคี่ต่าง ( anisodactyl) คือนิ้วแรกหรือนิ้วที่ 1 ชี้ไปทางด้านหลัง 
อีกสามนิ้วที่เหลือชี้ไปทางด้านหน้า 
  2. การจัดเรียงแบบนิ้วคู่สลับ ( zygodactyl) โดยท่ีนิ้ว 1 และน้ิวที่ 4 ชี้ไปทางด้านหลัง 
นิ้วที่ 2 และน้ิวที่ 3 ชี้ไปด้านหน้า เช่น นกคัดคู นกหัวหวาน เป็นต้น 
  3. การจัดเรียงนิ้วแบบนิ้วคู่ต่าง ( heterodactyl) โดยน้ิวที่ 1 และน้ิวที่ 2 ชี้ไปทางด้าน
หลัง และน้ิวที่ 3 และน้ิวที่ 4  ชี้ไปทางด้านหน้า เช่น นกขุนแผน 
  4. การจัดเรียงนิ้วแบบนิ้วสาม ( tridactyl) นกชนิดนี้มี 3 นิ้ว แต่นิ้วหนึ่งได้ลดรูปหรือมี
ขนาดเล็กมากจนเห็นเพียงแค่ 2 นิ้วเท่าน้ัน 
 
  ลักษณะของพังผืดนิ้ว ของนก มีดังนี้  
  1. ตีนพัดเต็ม ( totipalmate) ตีนนกจะมีพังผืดนิ้วเชื่อมต่อกันทั้ง 4 นิ้วที่ชี้ไปทางด้าน
หลัง และด้านหน้า เช่น นกกระทุง นกกาน้ า เป็นต้น 
  2. ตีนพัด (palmate) นิ้วตีนมีพังผืดนิ้วเชื่อมเฉพาะสามนิ้วที่ชี้ไปทางด้านหน้า เช่น เป็ด
น้ า นกนางนวลใหญ่  
  3. ตีนพัดกิ่ง (semipalmate) นิ้วตีนมีพังผืดนิ้วเชื่อมระหว่างนิ้วคู่ใดคู่หนึ่งที่ช้ีไปทางด้าน
หน้าหรือเชื่อมเพียงครึ่งหนึ่งหรือส่วนหน่ึงของนิ้วที่ชี้ไปทางด้านหน้า เช่น นกชายเลนบางชนิด  
  4. ตีนกลีบ ( lobate) นิ้วตีนมีพังผืดนิ้วแผ่กว้างออกไปแต่ละนิ้วและไม่เชื่อมต่อกัน เช่น 
เป็ดผี ฟินฟุต เป็นต้น  
 

         2.3.7 การจ าแนกประเภทของนกตามช่วงเวลาที่พบนกและการแพร่กระจาย  
               ในประเทศไทยมีการจัดจ าแนกประเภทของนกตามช่วงเวลาท่ีพบนกและการแพร่กระจาย 
(โอภาส , 2541 : Lekagul และ Round, 1991)  ดังนี ้
       1. นกประจ าถิ่น ( resident) คือ ชนิดที่สามารถพบเห็นได้ตลอดปี และมีการผสมพันธุ์หรือ
สันนิษฐานว่ามีการจับคู่ผสมพันธุ์ในประเทศไทย 
       2. นกอพยพย้ายถิ่น ( winter visitor) คือชนิดที่ปรากฏในช่วงฤดูหนาว ประมาณเดือน
กันยายนถึงเดือนพฤษภาคม และไม่พบการสร้างรังวางไข่ในประเทศ บางครั้งจึงเรียกว่านกอพยพช่วง
นอกฤดูผสมพันธุ์ (non-breeding visitor) 
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       3. นกอพยพผ่าน ( passage migrant) คือ ชนิดที่ปรากฏในช่วงสั้นๆ มักพบระหว่างเดือน
มีนาคมถึงพฤษภาคม หรือระหว่าง เดือนสิงหาคมถึงธันวาคม โดมากมักเดินทางผ่านหรือแวะพักเป็น
ช่วงเวลาสั้นๆประมาณ 2-3 วัน ก่อนท่ีจะอพยพไปทางตอนใต้ 
      4. นกอพยพเพื่อสร้างรังวางไข่ ( breeding visitor) คือ ชนิดที่อพยพเข้ามาในประเทศไทย
เพื่อสร้างรังวางไข่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยมากมักจะเป็นช่วงฤดูฝน ระหว่างปลายเดือนเมษายนหรือ
ต้นเดือนพฤษภาคม มีเพียงบางชนิดที่เข้ามาสร้างรังวางไข่ในช่วงฤดูหนาว  
      5. นกหลงเข้ามา ( vagrant) เป็นนกที่พบครั้งเดียว หรือน้อยครั้งมากและเม่ือพิจารณาถิ่น
ก าเนิดแล้วไม่น่าจะพบในประเทศไทย หรือนกที่พบผิดสถานท่ี เช่น นกทะเลแต่กลับมาพบบนแผ่นดิน 
เป็นต้น 
 
 การอพยพย้ายถิ่น  
  นกที่อาศัยอยู่ในแถบที่มีอากาศร้อน สภาพอากาศไม่เปลี่ยนแปลงมากนักจะมีอาหารกิน
ตลอดปี จึงไม่มีความจ าเป็นท่ีต้องอพยพย้ายถิ่น ส่วนนกในแถบเหนือของโลกซึงมีอากาศหนาว เช่น 
แถบไซบีเรีย ยุโรป ตลอดไปถึงขั้วโลกเหนือ เมื่ออุณหภูมิลดลงต่ ากว่าศูนย์องศาเซลเซียส หิมะจะตกปก
คลุมบริเวณที่อยู่อาศัยของนก อาหารเริ่มหายาก โดยเฉพาะแมลงแทบไม่มีเลย นกกที่กินแมลงจึง
จ าเป็นต้องอพยพย้ายถิ่นเพื่อความอยู่รอด จึงเคลื่อนย้ายไปหาพื้นที่ท่ีมีอาหารอุดมสมบูรณ์กว่า นก
เหล่านี้จึงอพยพลงมาทางใต้ซึ่งมีอากาศอบอุ่นกว่า มีอาหารสมบูรณืกว่า เมื่อฤดูหนาวผ่านพ้นไปนกก็จะ
อพยพกลับไปยังถิ่นเดิมเพื่อผสมพันธุ์ท ารังวางไข่และเลี้ยงลูกอ่อนหมุนเวียนเช่นนี้เป็นประจ าทุกปี 
(รุ่งโรจน์ จุกมงคล, 2536) เมื่ออุณหภูมิลดลง กลางวันจะสั้น จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้นกเริ่มเตรียมตัว
อพยพนกจะต้องเตรียมร่างกายให้พร้อม สะสมพลังงานให้สมบูรณ์ ผลัดขนชุดใหม่ เม่ือขนเจริญดีแล้ว
การอพยพด้วยกัน นกนางนวลแถบอาร์กติกเดินทางไกลที่สุด (อุษณีย์ ยศยิ่งยวด, 2538) โดยฤดูร้อนจะ
อยู่เหนือแถบอาร์กติกแล้วมุ่งอพยพไปใช้ชีวิตฤดูร้อนที่แอนตาร์กติกโดยใช้เส้นทางได้หลายเส้นทางแต่ที่
ใช้มากคื เส้นทางจากแคนาดาผ่านยุโรป แอฟริกาและอเมริกาใต้ไปถึงแอนคาร์กติกการอพยพนี้ท าให้นก
นางนวลแถบอาร์กติกใช้ชีวิตช่วงฤดูร้อนได้ตลอดปี ตามเส้นทางที่ยาวไกลถึง  11,000 ไมล์ หรือ 17,600 
กิโลเมตรในการบินอพยพ นกมันจะบินไปเป็นฝูง เช่น นกชายเลน นกเป็ดน้ า การบินรวมกันเป็นฝูงท า
ให้นกหาทิศทางได้ดีกว่าบินไปตามล าพัง นกจะบินเกาะกลุ่มกันอย่างมีระเบียบ เช่นฝูงห่านป่าจะบิน
รวมกันเป็นรูปตัววี การบินแบบน้ีนกที่บินตามหลังมาในฝูง จะได้รับกระแสอากาศ ซึ่งจะยกตัวขึ้น
เนื่องจากการบินของตัวแรกท าให้การบินของนกตัวหลังประหยัดพลังงานได้ดี ประโยชน์ของการบินเป็น
ฝูง อีกอย่างหนึ่งคือท าให้ศัตรูโจมตีได้ยากขึ้นเป็นการช่วยนกตัวเล็กด้วย ในแต่ละวันนกจะบินเป็น
ระยะทาง มากกว่า 480 กิโลเมตรหรือกว่า 300 ไมล์ โดยนกจะใช้เส้นทางเดิมทุกปีและนกสามารถจ า
ทางได้อย่างแม่นย า นกขนาดเล็กมักบินอพยพในช่วงเวลากลางคืน และใช้เวลากลางวันพักหาอาหาร 
ส่วนนกขนาดใหญ่ เช่น นกอืนทรี และนกกระสาจะบินอพยพทั้งกลางวันและกลางคืน โดยแวะหาอาหาร
ตามเส้นทางไปด้วย 
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            กลุ่มของนกอพยพ 
              1. กลุ่มนกบก ( Terrestrial Bird) เมื่ออากาศหนาว ดินแห้ง ต้นพืชหยุดเจริญเติบโตไม่ผลิ
ดอกออกผล แมลงจะหลบซ่อนตัวอยู่ในดิน หรือในแหล่งต่างๆนกก็ต้องอพยพลงมาสู่พื้นที่มีแหล่งที่มี
อาหารอุดมสมบูรณ์ ได้แก่ นกกินเมล็ด พืช และนกกินแมลง เช่น นกจาบปีกอ่อน นกเด้าลม นกพงหญ้า 
นกนางแอ่นบ้าน ฯลฯ 
   2. กลุ่มนกทะเล (Sea Bird) เมื่ออากาศหนาว น้ าเป็นน้ าแข็งก็ไม่สมารถจับหาปลาเป็นอาหาร
ได้ ก็ต้องอพยพเคลื่อนย้ายมาตามชายฝั่งที่อบอุ่นกว่า ได้แก่ นกนางนวล ฯลฯ 
 3. กลุ่มนกชายเลน (Shore Bird) เมื่อน้ าเป็นน้ าแข็ง นกที่อาศัยในพื้นท่ีแหล่งน้ า ก็ต้องอพยพไป
หาแหล่งน้ าที่มีอาหารและท่ีหลบภัยทางตอนใต้ ซึ่งสามารถอยู่ได้อย่างปลอดภัยตลอดฤดูหนาว ได้แก่ 
นกทะเลขาแดง นกปากซ่อม นกสติ๊นท์ ฯลฯ 
 4. กลุ่มนกลุยน้ า (Wadering Bird) เมื่ออากาศหนาว นกที่อาศัยในพื้นท่ีแหล่งน้ า ก็ต้องอพยพไป
หาแหล่งน้ าที่อมีอาหารและที่หลบภัยทางตอนใต้ ได้แก่ นกยาง นกระสา นกอัญชัน ฯลฯ  
 5. กลุ่มห่านป่าและนกเป็ดน้ า (Waterflow) ได้แก่ ห่านคอขาว เป็ดแดง เป็ดลาย ฯลฯ 
 6.กลุ่มนกล่าเหยื่อ เมื่อนกหรือสัตว์ที่เป็นเหยื่ออพยพลงมาทางใต้ นกล่าเหยื่อไม่สามารถหา
อาหารกินได้ก็ต้องอพยพตามลงมาเช่นกัน ได้แก่ เหยี่ยวและนกอินทรีชนิดต่างๆ เช่น เหยี่ยวนกเขา
พันธุ์จีน เหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่น ฯลฯ (www.dnp.go.th/wildlife/ wildlifeyearbook/abstract/…/3.1.pdf) 
 

      2.3.8 อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อพฤติกรรมของนก 
             สิง่แวดลอ้มนับวา่มีอทิธพิลตอ่พฤตกิรรมของนก (ทวี หนูทอง, 2525) ดังนี้ 
  1. อิทธิพลของอุณหภูมิ อืทธิพลขออากาศในท่ีต่างๆทั่วโลกย่อมมีความแตกต่างกัน 
อุณหภูมิที่แตกต่างกัน นกมีพฤติกรรมการปรับตัวให้เข้ากับอุณหภูมิแวดล้อม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับชนิดและถิ่น
ที่อยู่ เช่น วันท่ีอุณหภูมิสูงนกจะอยู่ภายในร่มไม้ นอกจากนี้หากอุณหภูมิสูงขึ้นนกจะกินอาหารลดลง  
  2. อิทธิพลของแสง การเปลี่ยนแปลงของแสงแสว่างกับช่วงความมืดของแต่ละวันไม่
เท่ากัน ท าให้แบ่งพฤติกรรมกาหากินของนกได้ 3 ประเภท คือ นกที่หากินกลางคืน เช่น นกฮูก นกเค้า
แมว นกที่หากินกลางวัน เช่น นกชนิดต่างๆที่หากินแมลงและผลไม้ และนกที่หากินในช่วงเวลาเช้ามืด
หรือพลบค่ า เช่น นกตบยุง  นกในกลุ่มนกฮูกบางชนิด เป็นต้น 
  3. อิทธิพลของฤดูกาล การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลมีผลต่อพฤติกรรมของนกมาก
โดยเฉพาะพฤติกรรมการสืบพันธุ์ พบว่านกหลายชนิดมีการสืบพันธุ์ในบางฤดูเท่าน้ัน นอกจากนี้ระดับ
กิจกรรมทางเพศในแต่ละวันก็ไม่เท่ากัน บางชนิดมีความต้องการตลอดปี แต่การผสมพันธุ์จะมีมาก
ในช่วงเช้าตรู่และก่อนค่ า 
  4. อิทธิพลของลม ลมมีอิทธิพลที่ท าให้นกแสดงพฤติกรรมบางอย่าง เช่น เมื่อเกิดพายุ 
หรือลมแรงนกจะหลบในที่ก าบัง แต่นกบางชนิดชอบออกมาแสดงการบินจับเหยื่อ เป็นต้น  
  5. อิทธิพลของดินและความอุดมสมบูรณ์ของดิน ดินเป็นแหล่งก าเนิดของสิ่งแวดล้อม
ส าหรับการด ารงชีวิตส าหรับนก คือ อาหาร น้ า ที่หลบภัย และพื้นท่ีเพื่อท ากิจกรรม หากสิ่งเหล่านี้มี
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ความอุดมสมบูรณ์ก็จะส่งผลให้กิจกรรมของนกไม่ว่าด้านการคอบครองพื้นที่ หรือการหากิน แตกต่างไป
จากพื้นที่ที่ไม่มีความอุดสมสมบูรณ์ของดินด้วย 
  6. อิทธิพลของความชื้น มีบทบาทโดยตรงต่ออุณหภูมิของอากาศ ถ้ามีความชื้นสูง
อุณหภูมิจะต่ า และจะส่งผลต่อพฤติกรรมของนก เช่น การเลือกที่อยู่อาศัย โดยจะพยายามเลือกอาศัยใน
บริเวณที่มีความชื้นสูง 
 2.3.9 ความสัมพันธ์ของนกกับการเกษตร  
                 นก เป็นทรัพยากรชีวภาพอย่างหน่ึงท่ีมีความส าคญัตอ่ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ช่วยให้
ระบบนิเวศด ารงอยู่ได้อย่างสมดุล ซึ่งพอสรุปคุณค่าของนกกับการเกษตร ได้ดังนี้ 
         1. ช่วยผสมเกสร นกที่กินน้ าหวานดอกไม้ เช่น นกกินปลี นกปลีกล้วย นกเขียวก้านตอง 
มีส่วนช่วยในการผสมเกสร ให้แก่ดอกไม้ ปากของนกเหล่านี้มีรูปทรงเรียวยาว เมื่อนกแหย่ปากเข้าไปดูด
น้ าหวานภายในดอกไม้ เกสรดอกไม้จะติดไป กับปากนก เมื่อนกไปกินน้ าหวานจากดอกอื่น เกสรที่ติด
ปากนกก็จะผสมกับดอกไม้ดอกนั้น ช่วยให้ดอกไม้ได้รับการผสมพันธุ์  
  2. ช่วยแพร่กระจายพันธุ์พืช นกส่วนใหญ่ชอบกินผลไม้เป็นอาหาร เช่น นกเงือก นก
โพระดก นกปรอด เมื่อนกกินผลไม้เข้าไป เวลาถ่ายมูล จะมีเมล็ดติดออกมาด้วย เม่ือเมล็ดตกลงพื้นดินก็
จะงอกเป็นต้นใหม่ จึงเป็นการช่วยกระจายพันธุ์พืช ให้ไปงอกงามตามที่ต่างๆ  
  3. ช่วยก าจัดศัตรูพืช นกที่กินแมลงและล่าสัตว์อื่นเป็นอาหาร เป็นห่วงโซ่อาหารในการ
ควบคุมสมดุลของระบบนิเวศ เพราะ แมลงและสัตว์ที่นกกินเข้าไปมักเป็นศัตรูพืช ซึ่งหากมีจ านวนมาก
เกินไปย่อมท าให้พืชพรรณเสียหาย จนท าให้ธรรมชาติขาดสมดุล นกเหล่านี้จึงมีส่วนช่วยให้ไม่ต้องใช้
สารเคมีและยาฆ่าแมลงในการก าจัดศัตรูพืช ท าให้เกษตรกรประหยัดรายจ่ายไปได้อย่างมากมายและยัง
ไม่ท าให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลงด้วย เช่น ฝูงนกนางแอ่นท่ีบินจับแมลงบนท้องฟ้า นกกระจิบช่วย
ก าจัดหนอนตามต้นไม้ เหยี่ยวและนกเค้าช่วยก าจัดหนูท่ีมากัดกินต้นข้าว เป็นต้น  
  4. ช่วยก าจัดซากสัตว์ นกจ าพวกแร้งชองกิยซากสัตว์เป็นอาหารจึงมีส่วนช่วยก าจัดซาก
ก่อนท่ีจะเน่าเปื่อยจนกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค  ปัจจุบันแร้งทุกชนิดในประเทศไทยเป็นสัตว์ใกล้สูญ
พันธุ์ เนื่องจากขาดอาหารและถิ่นอาศัย 
 จากการที่นกมีความสามารถในการปรับตัวให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายต่างกันออกไป 
นกเป็นตัวบ่งชี้ถึงสภาพแวดล้อมแต่ละแห่งได้อย่างดี ขณะเดียวกันสภาพแวดล้อมก็สามารถบอกถึงชนิด
นกที่จะพบได้ด้วยเช่นกัน เช่น นกกระจอก นกเอี้ยง เป็นนกที่สามารถปรับตัวได้ดี แม้ว่าสภาพแวดล้อม
จะเปลี่ยนแปลงไป เราจึงพบนกเหล่านี้อาศัยอยู่ตามชุมชนร่วมกับคนได้ทั่วไป ส่วนนกเงือกจะเป็น
ตัวชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า เพราะนกเงือกอาศัยอยู่ในป่าดงดิบเท่านั้น ดังนั้นหากป่าดงดิบ
ถูกท าลายจนหมดสิ้นไป นกเงือกก็ต้องสูญพันธุ์ตามไปด้วย  
(http://www.bcst.or.th/birding/birding12.htm) 
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         2.3.10 ลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นที่ 
 ลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นที่  หมายถึง กิจกรรมของนกที่กระท าในพื้นที่ศึกษา โดยแต่ละชนิด
จะมีการครอบครอลอาณาเขตของตนท้ังที่เป็นอาณาเขตชั่วคราวและถาวร ซึ่งวีรยุทธ์ เลาหะจินดา 
(2528) กล่าวว่านกจะมีอาณาเขตไว้เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ที่ต่างกันออกไปตามแต่ละตัว ชนิด  และ
ช่วงเวลาการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นที่จึงท าให้ทราบว่านกที่เข้ามาใช้ประโยชน์
ในพื้นที่ศึกษาใช้ประโยชน์พื้นที่ศึกษาเพื่อท ากิจกรรมใดและในช่วงเวลาใด ซึ่งนกจะใช้ประโยชน์ทั้งใน
การหากิน เกี้ยวพาราสี ผสมพันธุ์ สร้างรังวางไข่ เลี้ยงดูลูกอ่อน เส้นทางอพยพผ่าน เป็นต้น  
 นอกจากนี้โครงสร้างของสังคมพืชที่แตกต่างกันท าให้พื้ นที่หลบภัยสัตว์ป่ามีคุณภาพต่างกัน โดย
โครงสร้างป่าที่มีความซับซ้อน พบว่ามีการสร้างรังวางไข่ของนกมากกว่าเพราะสามารถรองรับการใช้
ประโยชน์เพื่อการสร้างรังวางไข่ การหาอาหาร การหลบภัยจากผู้ล่า และการเลี้ยงดูลูกอ่อน ทั้งนี้ยัง
ขึ้นกับพฤติกรรมของนกด้วย ( Jirawatkavi, N, 2000) นอกจากนี้ ประโยชน์ ก้านจันทร์ ( 2539) ที่กล่าว
ว่า พื้นที่ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์มีความเหมาะสมแก่การอาศัยและหลบภัยของนกอีกทั้งความต้องการหรือ
อุปนิสัยของนกก็ต้องการใช้พื้นที่หลายพื้นที่เพื่อท ากิจกรรมในเวลาต่างกัน  
 การรบกวนถิ่นท่ีอยู่อาศัยตามธรรมชาติของนกเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการคงอยู่ของ
ชนิดและประชากรนก ทั้งน้ีปัจจัยท่ีก่อให้เกิดการรบกวนและเปลี่ยนแปลงสถานภาพถิ่นท่ีอยู่อาศัยมาก
ที่สุด คือ การกระท ากิจกรรมของมนุษย์ (จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์, 2545) มนุษย์ใช้ที่ดินท าประโยชน์
ต่างๆ เช่น ท าไร่ ท าสวน หรือถมคลองบ่อบึง เป็นท่ีอยู่อาศัย ซึ่งการกระท าดังกล่าวเป็นการท าลายท่ีอยู่
ของนก เช่น ต้องตัดต้นไม้ ถางป่า นกต่างๆที่ต้องใช้ต้นไม้ท ารัง หรือ นกที่หากินตามบ่อ หรือบึงต้องหนี
ไปอยู่ที่อื่น ท าให้จ านวนนกในบริเวณนั้นลดน้อยลง  อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติที่นกอาศัย
อยู่ตามปกติของมนุษย์ไปเป็นสวนผลไม้ ไร่พืชเศษฐกิจ เป็นต้น ท าให้ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกลดลงหรือ
เปลี่ยนแปลงไปมากจนอาจไม่สามารถอยู่อาศัยได้ต่อไป และเมื่อไม่มีที่เหมาะสมที่จะหาได้ใหม่ท าให้
ประชากรนกลดลงไป (วีรยุทธ์ เลาหะจินดา, 2528) แต่อย่างไรก็ดีในบางกรณีการรบกวนพื้นที่ในระดับท่ี
เหมาะสมก็มีผลต่อการใช้ประโยชน์ของนกได้ดีขึ้น (จิราภรณ์ เทียมพันธ์พงศ์,2545) 

2.3.11 การดูนก 
       1. อุปกรณ์ที่ใช้ในการดูนก 
              โอภาส ขอบเขตต์(2541) ได้จัดอุปกรณ์ที่ส าคัญที่ใช้ส าหรับการดูนกไว้ 6 อย่าง คือ 

 กล้องสองตา กล้องโทรทรรศน์ หนังสือคู่มือดูนก สมุดบันทึก กล้องถ่ายรูป และ เครื่องบันทึกเสียง 
 นอกจากนี้ โดม  ประทุมทอง ( 2552) ได้กล่าวถึง อุปกรณ์ส าหรับใช้ดูนก มีดังนี้ 
 1.กล้องส่องทางไกล เป็นอุปกรณ์ชนิดแรกที่ช่วยให้เห็นรายละเอียดของนกได้ชัดเจน ซึ่ง

ประกอบด้วย 
     1.1 กล้องส่องทางไกลสองตา ( Binoculars) โดยท่ัวไปแล้วมีก าลังขยายอยู่ที่ 7-10 

เท่า จากตัวเลขที่ก ากับไว้ที่กล้อง เช่น 8 x 10 เท่า เลข 8 หมายถึงว่ากล้องตัวนั้นมีกลังขยาย 8 เท่า โดย
ถ้าส่องกล้องที่ระยะ 80 เมตร จะเห็นภาพเหมือนกับการมองเห็นด้วยตาเปล่าในระยะ 10 เมตรเท่านั้น 
ส่วนหมายเลข 40 หมายถึงเส้นผ่านศูนย์กลางของลนส์ หรือหน้ากล้องมีขนาด 40 มิลลิเมตร ความกว้าง
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หน้าเลนส์น้ีมีประโยชน์ตรงท่ีว่า หากกล้องมีความกว้างมากยิ่งท าให้เรามองเห็นได้สว่างชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น ในที่ที่มีแสงน้อย เช่น ในพื้นที่ป่ารกทึบ นอกจากนี้ถ้าหน้ากล้องยิ่งกว้างยิ่งสามารถมองเห็นภาพ
ได้ในมุมกว้างขึ้นตามไปด้วย 

     1.2 กล้องตาเดียว ( Telescope) เป็นกล้องที่มีก าลังขยายสูงกว่ากล้องสองตามาก 
โดยปกติมีก าลังขยายตั้งแต่ 15-60 เท่า เมื่อก าลังขยายสูงจึงไม่สามารถใช้มือถือได้ เนื่องจากภาพจะไหว 
เพราะกล้องไม่น่ิงพอ ดังนั้นกล้องประเภทนี้จึงจ าเป็นต้องมีขาตั้งกล้องเป็นอุปกรณ์เสริมด้วย การใช้
กล้องส่องทางไกลแบบตาเดียวจะช่วยให้เราดึงภาพเข้ามาได้ใกล้ และสามารถสังเกตรายละเอียดของนก
ที่อยู่ในระยะไกลๆได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะบรรดานกชายเลน และนกน้ าชนิดต่างๆ  

 2. หนังสือคู่มือดูนก  เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ช่ยให้การดูนกของเราสมบูรณ์และ
สนุกสนานมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะช่วยให้สามารถจ าแนกชนิดนกได้อย่างถูกต้องและแม่นย า  

 3. สมุดบันทึก การจดบันทึกเป็นสิ่งส าคัญประการหน่ึง เพราะจะช่วยให้เก็บข้อมูล
รายละเอียดของนกที่เราสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนซ่ึงข้อมูลที่ได้มาจากการจดบันทึกนั้จะเป็นประโยชน์
อย่างมากต่อการศึกษานกในภายภาคหน้า  โดยท่ัวไปข้อมูลที่จดบันทึก มีดังนี้  

  3.1 ใส่ชื่อนกและขนาดของนก โดยการเปรียบเทียบกับชนิดนกที่คุ้นเคย เช่น 
นกกระจอกบ้าน ไก่บ้าน ฯลฯ 

  3.2 ท าการบันทึกรูปร่างลักษณะของตัวนกที่พบ โดยพยายามสังเกตจุดเด่น
ของนกชนิดน้ันๆ และบันทึกรายละเอียดของตัวนกให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะชนิดท่ีมีสีสันบางแห่งผิดไป
จากปกติ เช่น ช่วงผลัดเปลี่ยนสีขนเข้าสู่ฤดูผสมพันธุ์ หรือเปลี่ยนจากตัวไม่เต็มวัยเป็นตัวเต็มวัย เป็นต้น  

  3.3 บันทีกพฤติกรรม การบันทึกพฤติกรรมนกนับว่าเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยให้ได้
เรียนรู้ชีวิตของนกได้มากขึ้น 

  3.4 บันทึกเสียงร้อง นกแต่ละชนิดมีเสียงร้องที่แตกต่างกันออกไป การบันทึกจะ
ช่วยให้สามารถจ าแนกชนิดนกได้แม่นย ายิ่งขึ้น  

   3.5 บันทึกแหล่งที่อยู่อาศัย รายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งที่อยู่ของนกเป็นสิ่งที่
จ าเป็น เนื่องจากนกมีการปรับตัวเพื่อการด ารงชีวิตอยู่ในสภาพแหล่งที่อยู่อาศัยท่ีแตกต่างกัน การบันทึก
แหล่งที่อยู่อาศัยของนกช่วยยืนยันความน่าเชื่อถือได้ว่าเป็นนกที่อาศัยในพื้นที่เช่นนั้นจริงๆ  

  3.6 บันทึกเวลา วันเดือนปี และสถานท่ี ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ได้รู้ถึง
ความสัมพันธ์ของนกกับช่วงเวลาที่พบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการศึกษานกต่อไปในอนาคต  

  3.7 สภาพแวดล้อมและสภาพอากาศ ข้อมูลทั้งสองส่วนจะช่วยให้เรามี
รายละเอียดเกี่ยวกับนกชนิดน้ันสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะชนิดท่ีพลัดหลงเข้ามาในช่วงที่สภาพอากาศ
แปรปรวน 

  3.8 การวาดภาพประกอบ ในการบันทึกที่ดีควรมีการวาดภาพประกอบอย่าง
คราวๆ โดยภาพจะสวยงามหรือไม่น้ันข้ึนอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละบุคคล การวาดภาพไม่
จ าเป็นต้องมีความสวยงาม ขอเพียงแค่ผู้บันทึกสามารถเข้าใจในรายละเอียดต่างๆก็เพียงพอแล้ว  
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  นอกจากอุปกรร์หลักทั้ง 3 อย่าง ที่มีความจ าเป็นส าหรับการดูนกแล้ว ยังมี
อุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น กล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ เทปบันทึกเสียง เครื่องสนาม เป็นต้น ติดตัวไปด้วย
ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับสถานที่ในการดูนก 

       2. การจ าแนกนกในธรรมชาติ 
   การจ าแนกนกตามธรรมชาติเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการดูนก เพราะท าให้ทราบว่าเป็น

นกชนิดใด มีพฤติกรรมเช่นไร รุ่งรัชนี  พิมาทัย(2543) ได้กล่าวถึงหลักในการสังเกต ดังนี้ 
 2.1 ขนาดรูปร่าง 
       - ขนาดรูปร่างของล าตัว โดยดูว่าขนาดเท่าไร เมื่อเปรียบเทียบกับนกที่เป็นที่รู้จัก

กันดี เช่น นกเอี้ยง โดยดูว่า ใหญ่ เล็ก แค่ไหน เป็นต้น 
      - ลักษณะของคอ ว่าสั้นยาวแค่ไหน เป็นต้น 
      - ลักษณะของปาก ว่า ยาว สั้น แหลม หรือ โต ปากงุ้มหรือตรง 
      - ลักษณะของหาง ดูว่าเป็นแฉกหรือตรง สั้น ยาว เป็นต้น 
      - ลักษณะของปีก ปีกกว้างหรือยาว ปลายปีกแหลมหรือมน 
 2.2 สีและลวดลาย 
       ให้สงัเกตสขีนท่ีปกคลมุล าตวั และลวดลายท่ีเด่น เช่น  
       - บริเวณใบหน้า หัว และปาก  
                  - บริเวณล าตัวด้านล่างท้อง 
                  - บริเวณปีกด้านนอกและล าตัวด้านบน 
                  - บริเวณตะโพก 
 2.3 ลักษณะท่าทาง 
      - สังเกตท่าเกาะพัก ดูว่านกเกาะตั้งฉากหรือขนานกับกิ่งไม้ 
                 - สังเกตการไต่ไม้ นกจะมีลักษณะไต่ขึ้นหรือไต่ลง 
                 - สังเกตลักษณะการบิน ว่าเป็นมันเป็นเส้นตรงหรือขึ้นๆลงๆ 
     - สังเกตเสียงร้อง 
 2.3.12 กิจกรรมการดูนกในธรรมชาติ   

 รุ่งโรจน์ จุกมงคล( 2536) กล่าวถึง กิจกรรมการดูนกว่า คือ งานอดิเรกหรือกิจกรรมที่ให้ความ
เพลิดเพลิน ให้ความสุขและผ่อนคลายความตึงเครียดจากการท างานหรือสภาพแวดล้อมที่จ าเจ เม่ือได้มี
โอกาสอยู่ในสภาพแวดล้อมที่สวยงาม มีอากาศบริสุทธิ์ ก็จะน าไปสู่การได้รู้จักธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
รอบๆตัว ตลอดจนชนิดและพฤติกรรมของนกต่างๆ เพราะในขณะที่ดูนกเพื่อท าความรู้จักกับนกชนิด
นั้นๆ ที่จ าเป็นต้องรู้ถึงปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ของนกนั้นๆ ด้วยเนื่องจากทุกอย่างล้วนมีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กันท้ังสิ้น นอกจากนั้นการดูนกมีประโยชน์อื่นๆอีกคือ  
 1. เป็นการพักผ่อนและได้รับความเพลิดเพลิน ความสวยงามและเสียงอันไพเราะของนกจะท า ให้
เกิดความสุขและความเพลิดเพลินแก่ผู้พบเห็น ทั้งการออกไปดูนกในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นท้องทุ่ง  
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ป่าเขา หนองบึง หรือชายทะเล และท าให้ได้เข้าไปสัมผัสความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ อีกทั้งยังเป็น  
การออกก าลังกาย 
             2. ได้รู้จักธรรมชาติ นกแต่ละชนิดจะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน เม่ือออกไปดูนก ก็
เท่ากับได้ออกไปสัมผัสกับธรรมชาติอันหลากหลาย รู้จักสภาพป่าประเภทต่างๆ เช่น ป่าดงดิบ ป่าเบญจ
พรรณ ป่าเต็งรัง ฯลฯ ซึ่งนกจะเป็นตัวที่บ่งช้ีสภาพพื้นที่และสิ่งแวดล้อมจากการอาศัยของมัน เพราะนก
แต่ละชนิดจะมีการปรับตัวเพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้ในพื้นท่ีต่างกัน การดูนกจึงท าให้เห็นความส าคัญของ
สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อนกชนิดนั้นๆ 
 3.ได้รับความรู้เกี่ยวกับนก เมื่อได้รู้จักสภาพแวดล้อมในถิ่นอาศัยของนกแล้ว ยังท าให้รู้จักนก
ชนิดต่างๆ รวมท้ังการด ารงชีวิตและพฤติกรรมของนกแต่ละชนิดด้วย เช่น เสียงร้อง การไซร้ขน การ
เกี้ยวพาราสี อาหาร 
 4. มีความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในธรรมชาติ เมื่อดูนกไปนานๆย่มสังเกตเห็นถึง
ความสัมพันธ์ของนกกับธรรมชาติว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกันอยู่มาก เช่น ฤดูกาลกับนก เมื่อเห็นนกบางชนิด
ก็สามารถบอกถึงฤดูกาลได้ 
 5. ได้รู้ประโยชน์ของนก นอกจากการได้รับความเพลิดเพลินจากสีสันอันสวยงามและเสียงร้อง
อันไพเราะของนกแล้ว นกยังให้ประโยชน์อื่น เช่น ในการก าจัดศัตรูของพืช  
 นอกจากนี้ โดม ประทุมทอง( 2552) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของนก ซึ่งสรุปได้ดังน้ี 
 1. เป็นกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ 
 2. ช่วยแพร่กระจายพันธุ์พืช เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่พืชได้ประโยชน์จากนกในการอาศัยเป็น
สื่อการกระจายเมล็ดพันธุ์ ส่วนนกได้ประโยชน์จากต้นพืชในรูปของอาหารเป็นผลตอบแทน   
 3. ช่วยผสมเกสร ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งท่ีสร้างผลประโยชน์ต่อพืชดอกเป็นอย่างมากและโดยส่วน
ใหญ่แล้วพืชดอกเหล่านี้ก็ให้รางวัลแก่นกที่ช่วยผสมเกสรโดยการให้น้ าหวานเป็นการตอบแทน ซึ่งวงจร
ชีวิตของพืชต้นหนึ่งๆ จีงได้อาศัยนกเป็นผู้ช่วยอีกทางหนึ่ง และยังช่วยสังคมป่ามีความอุดมสมบูรณ์เป็น
แหล่งปัจจัยสี่ที่มนุษย์จ าเป็นต้องใช้ในการด ารงชีวิต  
 4. เป็นบทบาทที่นกรับบทเป็นผู้ล่าในระบบนิเวศ เป็นนกกินแมลงและสัตว์ตัวเล็กๆเป็นอาหาร 
เพราะแมลงและสัตว์ตัวเล็กๆ หลายอย่างเป็นศัตรูพืชท่ีสร้างความเสียหายให้แก่พืชผลทางการเกษตร 
ดังนั้นนกจึงคอยท าหน้าที่ควบคุมปริมาณของแมลงและสัตว์ตัวเล็กๆที่เป็นศัตรูพืช 

กิจกรรมการดูนก เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เพราะนกที่สัตว์ที่มี
ความสวยงามและสร้างแรงดึงดูดความประทับใจแก่ผู้พบเห็น จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดนักดูนก
ใหม่ๆตลอดเวลา  แต่นักดูนกที่ดีนั้นต้องมีความระมัดระวังในการไม่ก่อให้เกิดการรบกวนนก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงฤดูท ารังและวางไข่ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ท าให้นกตื่นตกใจง่าย เพราะการรบกวนเพียงน้อย
นิดอาจท าให้นกละท้ิงรังและหยุดการวางไข่ในฤดูกาลนั้นได้ 

  1. ช่วงเวลาในการดูนก 
การดูนกในธรรมชาติ ผู้ดูนกจะต้องเข้าใจถึงสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และเวลาที่จะไปดูนก 

เวลาที่นกมีกิจกรรมให้เห็นคือ ช่วงเวลาออกหาอาหาร ดังนั้นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการดูนก คือช่วง
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เช้าและช่วงเย็น ในตอนเช้าหากเป็นฤดูหนาวซี่งมีนกอพยพเข้ามาอีก เราอาจจะเริ่มออกดูนกในเวลา
ประมาณ 07.00 น, เรื่อยไปจนถึงเวลาประมาณ 11.00 น. ส่วนตอนเย็นเริ่มเวลาประมาณ 15.00 น, ไป
จนถึงเวลาประมาณ 17.00 น.  
     2. อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการดูนก 
 2.1 กล้องส่องทางไกล กล้องส่องทางไกล แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ  
  2.1.1 กล้องส่องทางไกลแบบสองตา ควรเลือกขนาดที่เหมาะสมและมีน้ าหนักถนัดมือ 
เพื่อไม่ให้ภาพสั่นไหวขณะมอง พกพาสะดวก ผู้เริ่มต้นกิจกรรมดูนก แนะน าให้เริ่มต้นท่ีก าลังขยาย 8 
เท่า เช่น 8 X 32 หรือ 8 x 42 เป็นต้น 
  2.1.2 กล้องส่องทางไกลแบบตาเดียว หรือเทเลสโคป จะให้ก าลังขยายมากกกว่ากล้อง
ส่องทางไกลแบบสองตา กล้องชนิดนี้มีขนาดใหญ่จึงต้องใช้ควบคู่กับขาตั้งกล้อง  
  2.1.3 หนังสือคู่มือนก เป็นหนังสือที่ให้รายละเอียดภาพและค าบรรยายเกี่ยวกับนกแต่ละ
ชนิดเพื่อให้นักดูนกสามารถจ าแนกประเภทและบอกชนิดได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง  
  2.1.4 สมุดบันทึก เพื่อให้เราได้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับนกที่พบเห็น ระบุสถานท่ี วัน 
เวลา สภาพแวดล้อม และอาจวาดภาพประกอบ เพื่อช่วยในการจ าแนกชนิดนก  
  2.1.5 กล้องถ่ายภาพ เพื่อบันทึกภาพและเก็บรายละเอียดของนกที่พบเห็น ซึ่งสามารถ
บันทึกวัน เวลา ที่พบเห็นนกแต่ละชนิด 
  2.1.6 เครื่องบันทึกเสียง เพื่อบันทึกเสียงนกแต่ละชนิด และเก็บเป็นข้อมูลในการดูนกใน
ครั้งต่อไป 
  2.1.7 เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ควรสวมเสื้อผ้า รองเท้า หมวกให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม เช่น เลือกสีให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม อย่างสีเขียว สีน้ าตาล สีกากี สีน าเงิน ไม่ควรสวม
ใส่เสื้อผ้าสีฉูดฉาด รองเท้าควรเป็นรองเท้าหุ้มส้นที่ใส่สบาย 
  2.1.8 อุปกรณ์เสริมอื่นๆ เช่น หมวก ขวดน้ า อุปกรณ์ส าหรับยังชีพในป่า เช่น เต็นท์ 
ฯลฯ (อนุสาร อ.ส.ท. , 2554) 
       3. ข้อควรปฏิบัติในการดูนก 
       3.1 ควรออกไปดูนกเป็นกลุ่มเล็ก เพราะจะท าให้มีโอกาสเห็นนกได้ง่ายกว่าออกไปเป็นกลุ่ม
ใหญ่ ควรชักชวนเพื่อนท่ีมีประสบการณ์และเชี่ยวชาญเรื่องนกไปด้วย เพราะจะได้ช่วยจ าแนกชนิดของ
นกและอธิบายรายละเอียดต่างๆ เป็นการเสริมสร้างความรู้ได้มากขึ้น  
       3.2 เมื่อไปถึงสถานท่ีดูนกแล้วต้องท าตัวให้เงียบท่ีสุด เคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังไม่ให้เกิด
เสียงดัง เพราะนกมักตกใจง่าย 
        3.3 พยายามส ารวจดูและฟังเสียงนกรอบๆตัว เพราะนกแต่ละชนิดอาศัยอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ต่างกัน 
        3.4 หลังจากเห็นนกแล้ว ควรส่องกล้องดูนิ่งๆ พยายามสังเกตจดจ ารายละเอียดต่างๆ ของ
นกให้มากที่สุด เช่น สีสัน ลักษณะหัว ปาก หลังท้อง ฯลฯ รวมท้ังพฤติกรรมแสดงออก เมื่อนกไปแล้วจึง
ค่อยเปิดคู่มือดูว่านกที่พบเป็นชนิดใด แล้วจดรายละเอียดท่ีเห็นลงในสมุดบันทึก  
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        3.5  ความอดทน คือ คุณสมบัติที่ดีและจ าเป็นของนักดูนก ซึ่งมักท าให้มีโอกาสได้พบนก
ดีๆ 
         3.6 นักดูนกต้องมีความรับผิดชอบต่อนก ไม่รบกวนนกจนเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงสร้างรังวางไข่ เพราะนกอาจตื่นกลัวจนท้ิงรังและลูกไปได้ นักดูนกไม่ควรบุกรุกและเปลี่ยนแปลงที่
อยู่อาศัยของนก (รุ่งโรจน์ จุกมงคล, 2553) 
         3.7 ควรศึกษาระดับน้ าขื้นลงในในพื้นที่คลอง เพราะถ้าระดับน้ าขึ้นสูง จะไม่พบนกบาง
ชนิดออกมาหากิน 
       4. การจ าแนกและจดจ านก 
 การจ าแนกชนิดของนกให้ถูกจึงต้องเรียนรู้และสังเกตจุดเด่นต่างๆของนก ดังต่อไปนี้  
    4.1 ขนาดและรูปร่าง นกแต่ละชนิดมีขนาดและรูปร่างที่ต่างกัน จึงควรจดจ าว่านกที่เห็นมี
ขนาดใหญ่หรือเล็ก ปากสั้น ปีกกว้างหรือยาว มีหางสั้นหรือยาว เว้าเป็นแฉกหรือตัดตรง ป้านหรือแหลม  
   4.2 สีและลวดลาย เป็นตัวช่วยให้การจ าแนกชัดเจนย่ิงขึ้น เช่น มีลายบริเวณหน้าอก หรือจุดสี
ด าข้างแก้ม ดวงตาสีเหลือง มีสีขาวเป็นบั้งๆที่ปลายปี เป็นต้น 
   4.3 พฤติกรรม คือ สิ่งที่นกชอบท าบ่อยๆ และสามารถบ่งบอกได้ว่านิสัยแบบนี้เป้นนกชนิดใด 
เช่น นกหัวขวาน ที่ชอบใช้ปากเจาะต้นไม้ให้เป็นโพรงเพื่อท ารัง เป็นต้น  
   4.4 สิ่งแวดล้อมหรือแหล่งที่อยู่อาศัย มีลักษณะอย่างไร เป้นป่าแบบไหน มีความสูงจากระดับ
ทะเลปานกลางเท่าใด 
    4.5 ฤดูกาล จะช่วยให้เราทราบว่านกชนิดน้ันเป็นนกประจ าถิ่นหรือนกอพยพ หายาก หรือว่า
หาง่าย 
     4.6 เสียง เสียงร้องของนกแต่ละชนิดมีความจ าเพาะ ถ้าสามารถจดจ าเสียงนกได้ จะเป็นการ
ช่วยในการจ าแนกชนิดนกได้อีกวิธีหนึ่ง 
 นกเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญและมีประโยชน์ท้ังในด้านความงามตามธรรมชาติ 
คุณค่าทางจิตใจ และคุณค่าทางด้านนันทนาการ นกหลายชนิดช่วยก าจัดแมลง หนอนและศัตรูพืช นก
บางชนิดช่วยผสมเกสรดอกไม้ อีกทั้งบางชนิดช่วยแพร่กระจายเมล็ดพันธุ์พืชได้ไกล ดังนั้นความ
หลากหลายทางชีวภาพของนกจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาและรวบรวมให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะ
ความหลากหลายของพื้นที่แต่ละแห่ง 
 
2.4 เกษตรอินทรีย์ 
      2.4.1 ความหมายของเกษตรอินทรีย์ 
    กรมวิชาการเกษตร (2543) ได้ให้ความหมายของเกษตรอินทรีย์ไว้ว่า หมายถึง ระบบการผลิต
ที่ค านึงถึงสภาพแวดล้อม รักษาสมดุลของธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีระบบการ
จัดการนิเวศวิทยาที่คล้ายคลึงกับธรรมชาติ และหลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ที่อาจก่อให้เกิดมลพิษใน
สภาพแวดล้อม รวมถึงการน าภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ประโยชน์ด้วย 
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   วิเชียร เพชรพิสิฐ ( 2544) ได้ให้ความหมายเกษตรอินทรีย์คือ การท าเกษตร ที่ไม่ใช้สารเคมี 
แต่ใช้วัสดุธรรมชาติแทนเพื่อลดพิษภัยที่อาจเกิดจากสารเคมี ทั้งในดิน ในน้ า ในอากาศและในผลผลิต  
    อัจฉรา สุขสมบูรณ์ ( 2544) ได้ให้ความหมายของเกษตรอินทรีย์ไว้ว่า หมายถึง การท า
การเกษตรท่ีไม่มีสารพิษตกค้าง ไม่ว่าสารพิษดังกล่าวจะมาจากทางดิน ทางน้ า ทางอากาศ หรือแม้แต่
จากการตัดต่อพันธุกรรม เพื่อให้ทั้งผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมปลอดภัยจากสารพิษเป็นการช่วย
รักษาความสมดุลทางธรรมชาติและลดต้นทุนการผลิต แล้วหันมาใช้สารอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก 
ปุ๋ยพืช หรือใช้สารสกัดชีวภาพบ ารุงพืชแทน โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดินจนถึงการเก็บเกี่ยว  
     สุดใจ จงวรกิจวัฒนา ( 2545) ได้ให้ความหมายของเกษตรอินทรีย์ไว้ว่า หมายถึง ระบบ
เกษตรทางเลือกระบบหน่ึง ที่ใช้พื้นฐานของหลักการทางนิเวศวิทยาประยุกต์กับการท าเกษตร โดยมี
จุดประสงค์หลักในการท าเกษตรแบบยั่งยืนให้ผลผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟู
สภาพแวดล้อม โดยใช้หลักการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพก่อให้เกิดการผลิตที่เน้นการผสมผสาน
เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
   ซึ่งกล่าวโดยได้ว่า เกษตรอินทรีย์ หมายถึง การท าเกษตรท่ีปลอดสารเคมี โดยเน้นในเรื่องการ
รักษาสมดุลของระบบนิเวศ การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการท าเกษตรแบบพึ่งตนเอง เพื่อท าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและลดต้นทุนการผลิต โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภครวมทั้งรักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
   2.4.2 หลักการเกษตรอินทรีย์ 
 หลักพื้นฐานของเกษตรอินทรีย์น้ันะเน้นการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ดังนี้  
 1. การอนุรักษ์นิเวศการเกษตร ซึ่งกลไกธรรมชาติสิ่งมีชีวิตต่างๆจะมีบทบาทส าคัญในการสร้าง
สมดุลของนิเวศการเกษตร 
 2. การฟื้นฟูนิเวศการเกษตร คือ การปรับปรุงบ ารุงดินด้วยอินทรียวัตถุและการเพิ่มความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
 3. การควบคุมและป้องกันมลพิษต่างๆจากภายนอก ไม่ให้ปนเปื้อนกับผลผลิต 
    2.4.3 การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
 การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย เกิดขึ้นจากปัจจัย 4 ประการ คือ (ชนวน รัตนวราหะ
,,2550) 
 ปัจจัยแรก คือ ความตระหนักถึงสุขภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มของประชากรที่มีการศึกษา ที่ได้รับ
ข้อมูลของสาเหตุของโรคมะเร็งท่ีมีผลมาจากการบริโภคอาหารที่มีสารพิษตกค้าง ฉะนั้นคนจ านวนมาก
เริ่มระมัดระวังการบริโภคอาหารที่มีสารตกค่างมากขึ้น โดยพยายามหาซ้ือพืชผักที่ปลอดสารพิษ ดังนั้น
เกษตรกรจึงได้เห็นความส าคัญของการท าเกษตรอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น  
 ปัจจัยท่ีสอง กลุ่มขององค์กรเอกชนได้พัฒนา เกษตรกรรมทางเลือกที่เป็นตัวอย่างความส าเร็จ
ของเกษตรท่ีไม่จ าเป็นต้องใช้ปัจจัยการผลิตที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์และสามารถปลดเปลื้องหนี้สินได้
จ านวนมาก ฉะนั้น การเรียนรู้ประสบการณ์ซ่ึงกันและกันของเกษตรกรได้ท าให้การเกษตรทางเลือก ซึ่ง
เป็นหนทางน าไปสู่เกษตรอินทรีย์ได้ขยายออกไปมากขึ้นเป็นล าดับ  
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 ปัจจัยท่ีสาม ความตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมที่ถูกปนเปื้อนจากสารพิษที่ใช้ในการเกษตร ซึ่งมีผล
ท าให้สิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ ซึ่งเป็นอาหารของประชาชนได้ถูกท าลายไปเป็นจ านวนมาก ฉะนั้น
การเกษตรทางเลือกซึ่งเน้นการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์
จึงได้รับการพัฒนาจนน าไปสู่การเกษตรอินทรีย์ท่ีเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน  
 ปัจจัยท่ีสี่ ความต้องการสินค้าอินทรีย์ของตลาดต่างประเทศได้เพิ่มมมากขึ้น รวมทั้งราคา
ผลผลิตอินทรีย์ในตลาดต่างประเทศสูงกว่าราคาผลผลิตธรรมดา จึงเป็นแรงจูงใจให้ได้มีส่วนผลักดันให้
เกิดการพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์มากขึ้นในประเทศไทย 
    2.4.4 แนวทางเกษตรอินทรีย์ 
 ในการท าเกษตรอินทรีย์มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ (วิฑูรย์ ปัญญากุล และวิบูลย์ เข็มเฉลิม
,2546) 
 1. การอนุรักษ์นิเวศการเกษตร และสิ่งแวดล้อม บทบาทส าคัญในการสร้างสมดุลของนิเวศ
การเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการช่วยควบคุมประชากรของสิ่งมีชีวิตอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งศัตรูพืช หรือการ
พึ่งพาอาศัยในการด ารงชีวิต 
 2. การฟื้นฟูนิเวศเกษตร คือ การปรับปรุงบ ารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ และการเพิ่มความ
หลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้ผลผลิตของเกษตรอินทรีย์ยังมีรสชาติดี และมีคุณค่าทางโภชนาการที่
ครบถ้วน ส่วนการท่ีมีสิ่งมีชีวิตความหลากหลายชนิดอยู่ร่วมกัน ย่อมก่อให้เกิดความเกื้อกูลและสมดุล
ของระบบนิเวศ ซึ่งวิธีการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพอาจท าได้หลายรูปแบบ เช่น การปลูกพืช
ร่วมพืชแซม พืชหมุนเวียน เป็นต้น 
 3. การพึ่งพากลไกธรรมชาติในการท าเกษตร กลไกในธรรมชาติที่ส าคัญต่อการเกษตรอินทรีย์ 
ได้แก่ วงจรหมุนเวียนธาตุอาหาร รวมท้ังการพึ่งพากันของสิ่งมีชีวิตอย่างสมดุลในระบบนิเวศ ทั้งในเชิง
ของการเกื้อกูล การพึ่งพา และห่วงโซ่อาหาร อีกทั้งการหมั่นสังเกต เรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และท า
การทดลอง เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีต้องด าเนินการไปอย่างต่อเนื่อง  
 4. การควบคุมและป้องกันมลพิษ เกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์จึงต้องพยายามอย่างเต็มที่ในการ
ป้องกันมลพิษต่างๆจากภายนอกมิให้ปนเปื้อนผลผลิต การป้องกันนี้อาจท าได้โดการจัดท าแนวกันชน
และแนวป้องกันมลพิษ 
 5. การพึ่งพาตนเองด้านปัจจัยการผลิต เกษตรอินทรีย์มีแนวทางท่ีมุ่งให้เกษตรกรพยายามผลิต
ปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ เมล็ดพันธุ์ ฯลฯ ดังนั้นการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร
ในระบบเกษตรอินทรีย์ จึงเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างความเข้มแข็งและความเป็นอิสระของเกษตรกรและ
องค์กรเกษตรกร ซึ่งจะมีส่วนส าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยระดับรากหญ้าอีกด้วย  
 6. เกษตรอินทรีย์กับการพัฒนาที่ย่ังยืน  เป็นแนวทาการพัฒนาภาคการเกษตร เพราะหลัก
การเกษตรย่ังยืนให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการยกระดับความเป็นอยู่
ทางเศรษฐกิจของเกษตรกร 
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      2.4.5 การประยุกต์หลักนิเวศธรรมชาติเพื่อเกษตรอินทรีย์  
             พชืและสตัวท่ี์มีความหลากหลายท้ังชนิด และพนัธุท่ี์อยู่ร่วมกนัในสภาพธรรมชาต ิในสภาพ
ของระบบนิเวศตามธรรมชาติที่ปราศจากการรบกวนของมนุษย์น้ัน สิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายของ
ชนิด และเผ่าพันธุ์จะอาศัยอยู่รวมกันอย่างมีความสมดุล มีการหมุนเวียนอาหาร แร่ธาตุ อย่างต่อเนื่อง
และย่ังยืน ส่วนเกษตรอินทรีย์จะละเว้นการใช้หลักปัจจัยการผลิตที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์ทั้งหลาย เช่น 
ปุ๋ยเคมี สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ฯลฯ (ชนวน รัตนวราหะ,2550) 
 การปรับใช้หลักของนิเวศธรรมชาติเพื่อการเกษตรอินทรีย์ เป็นการประยุกต์ใช้หลักการ
ปฏิสัมพันธ์ในระบบนิเวศจากการหลักการธรรมชาติ โดยสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศใดๆก็
ตามจะมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่อยู่ในระบบนิเวศเดียวกัน  
 
 2.4.6 การใช้ปุ๋ยชีวภาพ  
        มุกดา  สขุสวสัด์ิ ( 2547) กล่าวว่า ปุ๋ยชีวภาพเป็นปุ๋ยท่ีได้จากการน าเอาจุลินทรีย์ท่ีมี
ประโยชน์ต่อดินและพืชมาเพาะเลี้ยงเพื่อเพิ่มจ านวนมากๆ แล้วเติมลงในดินท่ีจะเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 
จุลินทรีย์ท่ีใช้ในการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ได้แก่ แบคทีเรีย เชื้อรา และสาหร่ายสีน้ าเงินแกมเขียว  
                 ปุ๋ยชีวภาพ หมายถงึ การท่ีน าเอาจุลนิทรีย์มาใช้ปรับปรุงดินทางชีวภาพ ทางกายภาพ ทาง
ชีวเคมี และการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ พืช จากอินทรีย์หรือจากอนินทรียวัตถุ (มุกดา  สุขสวัสดิ์ ,2548)  
คุณสมบัติส าคัญของจุลินทรีย์ท่ีน ามาผลิตปุ๋ยชีวภาพมีดังน้ี  
  1. สามารถผลิตธาตุอาหาร และสารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชได้ 
  2. เจริญเติบโตได้รวดเร็ว และสามารถเพาะเลี้ยงได้ปริมาณมาก 
  3. ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี และขึ้นได้ดีในทุกแหล่งที่ปลูกพืช 
  4. มีความคงทนต่อสารเคมีทางการเกษตร 
 น้ าสกัดชีวภาพ หมายถึง สารละลายหรือน้ าสกัดที่ได้จากการย่อยสลายของวัสดุเหลือใช้จากส่วน
ต่างๆของพืชและสัตว์ โดยผ่านกระบวนการหมักในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนและมีออกซิเจน  ซึ่งมีจุลินทรีย์
ท าหน้าที่ย่อยสลายเศษซากพืชหรือสัตว์ ให้กลายเป็นสารละลายหรือน้ าสกัดชีวภาพ  
 ประเภทของน้ าสกัดชีวภาพ  
 น้ าสกัดชีวภาพสามารถจ าแนกตามลักษณะของวัสดุเหลือใช้ที่น ามาผลิตเป็นประเภทใหญ่ คือ 
สกัดชีวภาพที่ได้จากพืชและน้ าสกดัชีวภาพที่ได้จากสัตว์ (สุริยา สาสนรักกิจ, 2542) 
 1. น้ าสกัดชีวภาพที่ได้จากพืช โดยน าวัสดุเหลือใช้จากพืชเท่ากับ 1 : 3 จะได้น้ าสกัดชีวภาพที่มี
สีน้ าตาลเข้ม มีกลิ่นหอม ซึ่งประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรต โปรตีน กรดอะมิโน ฮอร์โมน เอนไซม์ และ
อื่นๆ 
     วัตถุเหลือใช้จากพืช กรมพัฒนาที่ดิน ( 2545) ได้จ าแนกไว้ดังนี้ 
  1.1 เศษพืชผักต่างๆ ได้แก่ ผักคะน้า ผักกาดขาว ผักาดหอม กะหล่ าปลี มะเขือ มะเขือ
เทศ ข้าวโพด ฟักเขียว และพืชตระกูลแตง เป็นต้น ในวัสดุดังกล่าวนี้จะมีองค์ประกอบของแร่ธาตุและ
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สารอาหารที่เป็นประโยชน์หลายชนิด เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม เหล็ก 
วิตามินเอ ไรโบฟลาวิน ไนอาซีน และกรดแอสคอร์บิก 
  1.2 เศษผลไม้ต่างๆ ซึ่งรวมทั้งเปลือกด้วย ได้แก่ มะละกอ ส้ม มะนาว สับปะรด กล้วย 
เงาะ ชมพู่ มังคุด ขนุน สตรอเบอรี่ ล าไย และลิ้นจ่ี เป็นต้น เศษชนิดนี้มีองค์ประกอบของแร่ธาตุและ
สารอาหารที่เป็นประโยชน์หลายชนิดคล้ายกันกับพืชผัก  
  1.3 พืชสมุนไพร ได้แก่ ใบสะเดา ตะไคร้หอม ขม้ินชัน สาบเสือ ยาสูบ พริก บอระเพ็ด 
เป็นต้น สารสกัดสมุนไพรจะมีความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมน้อยกว่าสารเคมี เนื่องจาก
ความเป็นพิษจากพืชสมุนไพรมีการสลายตัวได้รวดเร็ว สารสกัดจากสมุนไพรแต่ละชนิดมีความแตกต่าง
กันในการป้องกันแมลงศัตรูพืช 
  1.4 เศษอาหารจากบ้านเรือน ขยะเปียกเป็นเศษอาหารจากบ้านเรือนประกอบด้วยเศษ
อาหาร เศษผัก และผลไม้ 
 2. น้ าสกัดชีวภาพที่ได้จากสัตว์ วัสดุเหลือใช้จากสัตว์ที่สามารถน าไปผลิตเป็นน้ าสกัดชีวภาพมี
หลายชนิด เช่น หอยเชอรี่ แมลง เปลือกกุ้ง กระดองปู ปลาเล็กปลาน้อย ท าการหมักโดยใช้อัตราส่วน 
กากน้ าตาลต่อวัสดุเหลือใช้จากสัตว์เท่ากับ 1 : 1 อาจมีการเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์ละลายน้ าลงไปด้วย 1 
ส่วน ปิดฝาและเก็บไว้ในที่ร่ม อากาศถ่ายเทดี มีการกวนบ้างเป็นคร้ังคราว เพื่อไม่ให้มีกลิ่นเหม็นจนกว่า
วัสดุที่ใช้หมักจะย่อยสลายดีแล้ว จะได้น้ าสกัดชีวภาพมีกลิ่นหอม 
 เศษวัสดุเหลือใช้จากปลาหรือปลาเล็กปลาน้อย ซึ่งมีธาตุอาหารพืชที่พบในปลาและวัสดุเหลือใช้
จากปลา ได้แก่ ฟอสฟอรัส แคลเซียม แมกนีเซียม ก ามะถัน เหล็ก ทองแดง แมงกานีส สังกะสี ซิลิกา 
ไอโอดีน โบรอน โซเดียม และธาตุอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีส่วนของกรดอะมิโนและโปรตีนที่เกิดจากการย่อย
สลายโดยส่วนประกอบดังกล่าวนี้ จะมีผลในเชิงบวกต่อพืช เช่น ช่วยเร่งการแตกยอดของพืช เร่งการ
ออกดอกของพืชมีผลให้ดอกไม้มีสีสด หรืออาจท าให้คุณภาพของไม้ผลในด้านรสชาติดีขึ้น เป็นต้น 
(สุริยา สาสนรักกิจ, 2542) 
 ข้อดีของปุ๋ยชีวภาพ  
  1. มักมีผลอยู่นานไม่ต้องใส่บ่อยๆ 
  2. ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายน้อย 
 ข้อจ ากัดของปุ๋ยชีวภาพ  
  1. ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์เฉพาะบางธาตุ 
  2. การเก็บรักษาปุ๋ยชีวภาพต้องระมัดระวังเป็นพิเศษและเก็บไว้ได้ไม่นาน 
  3. ปุ๋ยชีวภาพมีข้อจ ากัดที่ยุ่งยากเกี่ยวกับสภาพที่เหมาะสมในการใช้ปุ๋ยให้ได้ผล  

2.4.7 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
 ปุ๋ยอินทรีย์ หมายถึง สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุอาหารพืชเป็นองค์ประกอบ และเป็น

สารปรับปรุงดิน ท าให้ดินมีคุณสมบัติทางกายภาพดีขึ้น มีแหล่งก าเนิดมาจากสารอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยคอก 
ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยพืชสด เป็นต้น (มุกดา สุขสวัสดิ์, 2548) 
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        กรมวิชการเกษตร (2543) ปุ๋ยอินทรีย์ คือ ปุ๋ยที่ได้จากอืนทรีย์สาร ซึ่งผลิตขึ้นโดยกรรมวิธี
ต่างๆ และจะเป็นประโยชน์ต่อพืชก็ต้องผ่านขบวนการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพเสียก่อน มีวัตถุประสงค์
หลายประเภทท่ีสามารถน ามาท าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้  

อิทธิพลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ต่อสิ่งแวดล้อม 
1. ก าจัดแหล่งศัตรูพืช การหมักซากพืชซากสัตว์ เป็นการท าลายแหล่งที่อยู่อาศัยของโรคหรือ

แมลงที่เป็นสาเหตุของโรคพืชบางชนิด ที่อาจเข้าท าลายพืชท่ีเกษตรกรเพาะปลูกในฤดูกาล ซึ่งอาจแพร่
ระบาดไปสู่บริเวณอื่น อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืช 
 2. ช่วยลดสารพิษที่เกิดจากการใช้สารเคมีที่ควบคุมศัตรูพืชพืช 
 3. ช่วยในการก าจัดขยะมูลฝอย การจัดการสารอินทรีย์ที่เป็นส่วนย่อยสลายได้โดยน ามาหมักให้
เป็นปุ๋ย แล้วน าไปปรับปรุงบ ารุงดิน ท าให้ภายในบ้านพักอาศัยสะอาดและเป็นระเบียบ มีทัศนียภาพที่น่า
อยู่แก่ผู้อาศัย  
 4. ก าจัดวัชพืชน้ า แหล่งน้ าต่างๆที่มีวัชพืช เช่น ผักตบชวา จอก และแหน มักจะท าให้คุณภาพ
น้ าเสียไป หรือไม่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น้ าที่อาศัยอยู่ ดังนั้นการก าจัดวัชพืชยังมีผลต่อการ
คมนาคมทางน้ า ท าให้สัญจรได้อย่างสะดวก ตลอดจนสามารถใช้น้ าที่สะอาดในบริเวณดังกล่าวได้  
 5. ลดอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติ  

        ข้อดีของปุ๋ยอนิทรีย์ 
 1. ช่วยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของดินได้ดีกว่าปุ๋ยเคมี เช่น ความโปร่ง 

ความร่วนซุย ความสามารถในการอุ้มน้ า และการปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดิน  
  2. เพิ่มปริมาณจุลินรีย์ดินบางชนิดมากกว่าปุ๋ยเคมี  
  3. มีธาตุอาหารเสริมมากกว่าปุ๋ยเคมี 
  4. ส่งเสริมให้จุลินทรีย์ในดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกที่มีประโยชน์ต่อการบ ารุงดินให้
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
        ข้อจ ากดัของปุ๋ยอนิทรีย์  
  1. มีธาตุปุ๋ยอยู่น้อย ท าให้เสียค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยสูง 
  2. ไม่สามาถปรับแต่งให่เหมาะกับดินและพืชได้ ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหาการสะสม  
ไนเตรทในพืช 
  3. ควบคุมให้ปล่อยธาตุอาหารให้ตรงเวลาได้ยาก อาจเกิดปัญหาการชะล้างไนเตรทลง
ในแหล่งน้ า 
  4. ท าให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกจากดิน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้โลกร้อน  
  5. อาจมีโรคพืช และวัชพืชติดมา 
  6. อาจมีสารพิษหรือธาตุโลหะติดมา 
  7. หายาก เมื่อพิจารณาในด้านเม่ือต้องการใช้ในปริมาณมาก  
  8. ปุ๋ยอินทรีย์สลายตัวยาก 
  9. ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์และวัสดถเหลือทิ้งจากโรงงาน ส่งกลิ่นเหม็น 
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  10. การใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากของเหลือใช้จากท่อระบายน้ าโสโครกตามบ้านเรือน ก่อให้เกิด
การปนเปื้อนของโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท 
 ชนิดของปุ๋ยอินทรีย์  

1.ปุ๋ยคอก คือ ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการเลี้ยงสัตว์ 
   ปุ๋ยคอก เป็นผลพลอยได้จากการเลี้ยงสัตว์ที่มีการน ามาใช้ทางด้านการเกษตรเป็นเวลานาน

มาแล้ว ปุ๋ยคอกไม่เพียงแต่จะให้อินทรียวัตถุและธาตุอาหารพืชแก่ดิน แต่ยังช่วยป้องกันและรักษาดิน 
ตลอดจนช่วยปรับปรุงดินให้เหมาะสมต่อการปลูกพืช(มุกดา สุขสวัสดิ์, 2548) 

 ประโยชน์ของปุ๋ยคอก คือ เพิ่มธาตุอาหารพืช ให้ธาตุอาหารในลักษณะต่อเนื่อง ช่วยปรับปรุง
ดิน และช่วยกระตุ้นให้สาหร่ายและแพลงตอนพืช ซึ่งเป็นอาหารปลาสามารถเจริญเติบโตได้ดี  

 
ประโยชน์ของปุ๋ยคอกอัดเม็ด ได้แก่ 

1. สะดวกในการขนย้ายและน าไปใช้ประโยชน์ 
2. สามารถน าไปใช้กับเครื่องหยอดปุ๋ยอัตโนมัติ 
3. ลดปัญหาด้านกลิ่นและแมลงวันเพราะมีการบรรจุถุงอย่างดี  
4. การฟุ้งกระจายเป็นฝุ่นลดลง 
5. ทราบปริมาณธาตุอาหารที่แน่นอน  

(มุกดา สุขสวัสดิ์, 2548) 
2. ปุ๋ยพืชสด คือ ปุ๋ยที่ได้จากการสลายตัวของพืชที่ยังสดหรือยังเขียวอยู่  
    ปุ๋ยพืชสด หมายถึง ปุ๋ยที่ได้จากการไถกลบพืชและคลุกเคล้าลงสู่ดิน เพื่อปรับปรุงสมบัติของ

ดินให้ดีขึ้น โดยได้จากการปลูกพืชบางชนิด เมื่อเจริญเติบโตถึงระยะที่พืชเริ่มออกดอกถึงระยะดอกบาน 
จะไถกลบลงในดิน หรือได้จากการไถกลบเศษซากพืชจากตอซังพืชท่ีเหลือทิ้งในไร่นา หลังจากซากพืช
ย่อยสลายโดยสมบูรณ์จึงปลูกพืชหลักหรือพืชเศรษฐกิจต่อไป 

ประโยชน์ของปุ๋ยพืชสด คือ การเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน เพิ่มธาตุอาหารไนโตรเจนแก่ดิน รักษา
ปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน ช่วยในการจัดการดินอนุรักษ์ดินและน้ า  

การพิจารณาการคัดเลือกพืชที่เหมาะสมส าหรับใช้เป็นปุ๋ยพืชสด  
1. เป็นพืชท่ีเจริญเติบโตได้ในดินท่ัวๆไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดินเลวและทนทานต่อสภาพ

ความแห้งแล้งได้ดี 
2. เมล็ดพืชนั้นควรมีความงอกดี และสามารถงอกได้รวดเร็วแม้จะอยู่ในสภาวะของความชื้นใน

ดินต่ า 
3. เป็นพืชท่ีขยายพันธุ์ได้ง่าย เพื่อประโยชน์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์และเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ในฤดู

ต่อๆไป 
4. พืชนั้นมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ออกดอกในระยะเวลาอันสั้น ประมาณ 1-2 เดือน และ

ให้น้ าหนักสดของมวลชีวภาพสูง 
5. เป็นพืชท่ีมีความต้านทานต่อโรคและแมลงได้ดี 
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6. ในการไถกลบจะต้องไถกลบได้ง่าย ล าต้นเปราะ และมีการสลายตัวอย่างรวดเร็ว เพิ่มธาตุ
อาหารให้แก่ดินสูง 

7. เป็นพืชท่ีอาจจะใช้เป็นอาหารคนหรือสัตว์ได้ด้วย และสามารถก าจัดได้ง่าย ไม่มีลักษณะที่จะ
เป็นวัชพืชต่อไป 

3. ปุ๋ยหมัก คือ ปุ๋ยที่ได้จากการหมักสารอินทรีย์ให้สลายตัวผุพังตามธรรมชาติ โดยน าสิ่ง
เหล่านั้นมากองรวมกัน รดน้ าให้ชื้นแล้วปล่อยท้ิงไว้ให้เกิดการย่อยสลายโดยกิจกรรมของจุลินทรีย์ แล้ว
จึงน าไปใช้ปรับปรุงดินและเป็นการเพิ่มคุณค่าด้านธาตุอาหารของปุ๋ยหมักด้วย  

ปุ๋ยหมัก เป็นปุ๋ยอินทรีย์อีดชนิดหนึ่งที่ได้มาจากการหมักวัสดุเหลือทิ้งที่เป็นสารอินทรีย์บางชนิด 
โดยน าสารอินทรีย์เหล่านั้นมากองรวมกัน และเม่ือเกิดการย่อยสลายจากกิจกรรมของจุลินทรีย์ในสภาพ
ที่ชื้นและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

ปุ๋ยหมัก คือ ปุ๋ยที่ได้จากการหมักสารอินทรีย์ให้สลายตัวผุพังตามธรรมชาติ โดยน าสิ่งเหล่านั้น
มากองรวมกัน รดน้ าให้ชื้น แล้วปล่อยท้ิงไว้ให้เกิดการย่อยสลายตัวโดยกิจกรรมของจุลินทรีย์ จึงน าไปใช้
ปรับปรุงดิน ในการเตรียมกองปุ๋ยหมักอาจใส่ปุ๋ยเคมีเพื่อช่วยเร่งกิจกรรมของจุลินทรีย์ดิน และเป็นการ
เพิ่มคุณค่าด้านธาตุอาหารของปุ๋ยหมักด้วย (มุกดา สุขสวัสดิ์, 2548) 

นอกจากนี้ กรมวิชาการเกษตร ( 2543) ให้ความหมายของปุ๋ยหมัก คือ ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ย
ธรรมชาติชนิดหนึ่งที่ได้มาจากการน าเอาเศษซากพืช เช่น ฟางข้าว ซังข้าวโพด ต้นถั่วต่างๆ หญ้าแห้ง 
ผักตบชวา ของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนขยะมูลฝอยตามบ้านเรือนหมักรวมกับมูลสัตว์  

ประโยชน์ของปุ๋ยหมัก  
1. ช่วยเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุให้แก่ดิน ท าให้ดินอุดมสมบูรณ์ 
2. ช่วยเปลี่ยนสภาพของดิน จากดินเหนียวหรือดินทรายให้เป็นดินร่วนท าให้สะดวกในการไถ

พรวน  
3. ช่วยสงวนรักษาความชุ่มชื้นในดินได้ดีขึ้น 
4. ท าให้การถ่ายเทอากาศในดินได้ดี 
5. สามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ 
6. ช่วยกระตุ้นให้ธาตุอาหารพืชบางอย่างในดินท่ีละลายน้ ายาก ละลายน้ าง่าย เป็นอาหารแก่พืช

ได้ดีขึ้น 
7. ไม่เป็นอันตรายต่อดินแม้ใช้ในปริมาณมากๆติดต่อกันนานๆ  
8. ช่วยปรับสภาพแวดล้อม เช่น ก าจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชท้ังหลายให้หมดไป  

(มุกดา สุขสวัสดิ์, 2547) 
ข้อดี 
1. ท าได้ง่าย มีขั้นตอนน้อย 
2. ไม่ต้องใช้มูลสัตว์หรือปุ๋ยคอกเป็นตัวเร่ง 
3. ไม่ต้องกลับกองปุ๋ยหมักตลอดระยะเวลาการหมัก 
4. ช่วยท าลายเศษขยะในบ้านแลในชุมชนให้หมดไปได้ 
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5. ช่วยก าจัดกลิ่นและสิ่งปฏิกูลของตลาดสด 
6. ช่วยท าลายเมล็ดวัชพืช หนอน ไข่แมลง ไข่พยาธิ เชื้อโรค โรคพืชที่ติดมากับวัสดุท าปุ๋ยหมัก

ให้ลดน้อยลงจนหมดไปได้ 
ข้อเสีย 
1. ถ้าการดูและรักษากองปุ๋ยหมักไม่ถูกต้อง จะท าให้กองวัสดุสลายตัวช้า 
2. วัสดุเหลือทิ้งบางชนิดไม่เหมาะสมต่อการท าปุ๋ยหมักแบบใหม่ เช่น ขี้ตะกรันน้ าตาล หญ้า

ขจรจบ และกากอาหารสัตว์ เป็นต้น 
สรุปเปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมี ดังนี้ 
  
ตารางที่ 2.5 เปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมี 
ข้อเปรียบเทียบ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคม ี

1. ดูดซึมธาตุอาหาร ดูดซับได้ดี ไม่ม ี

2. การอุ้มน้ า ท าให้อุ้มน้ าได้ดีขึ้น ไม่มี 

3. การท าให้ร่วนซุยของดิน ท าให้ดินร่วนซุย ท าให้ดินอัดเป็นก้อนแข็งในระยะยาว 

4. ระดับความเป็นกรด ช่วยรักษาความสมดุลของความเป็นกรด

ด่างให้ pH ใกล้ 7 ที่สุด 

เพิ่มขึ้น 

5. ระยะเวลาที่มีผลของดิน คงอยู่ในดินนาน พืชเก็บอินทรียวัตถุได้

นาน 

ระยะส้ันหายเร็วจากการชะล้างหรือ

เปล่ียนรูป 

6. ความเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ เติบโตในดินได้นาน เติบโตได้ดีแต่ระยะส้ัน 

7. การขยายพันธุ์ของแมลง แมลงไม่มารบกวน ขยายพันธุ์รวดเร็ว 

8. การป้องกันโรคพืช ช่วยป้องกัน ไม่ช่วยป้องกัน 

9. ผลผลิตที่ได้ รสชาติและคุณภาพดี รสชาติและคุณภาพไม่มี 

ที่มา : ท.ีอาร์.เอ็ม. แอสโซซิเอทิด, บริษัท จ ากัด (2549) 
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2.4.7 การบริหารการจัดการโดยวิธีทางธรรมชาติของระบบการท าเกษตรอินทรีย์  
การท าเกษตรอินทรีย์จุดมุ่งหมายในการฟื้นฟูและรักษาความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ

เกษตรด้วยวิธีการที่ย่ังยืน (วิฑูรย์ ปัญญากุล,2547) ประกอบด้วย 
1. การใช้วัสดุเหลือใช้คลุมดิน โดยใช้เศษซากอินทรีย์วัตถุพวกใบไม้ ฟางข้าว  แกลบ ชานอ้อย 

มูลสัตว์  หรือปล่อยให้พืชขึ้นมาปกคลุมดินในบริเวณที่ต้องการเพื่อรักษาความชื้นและอุณหภูมิภายในดิน 
เพื่อป้องกันการชะล้างของผิวดินท่ีเกิดจากน้ าและลม และเป็นการบ ารุงดินรวมท้ังการควบคุมวัชพืช  
 2. การปรับปรุงดินโดยพืชตระกูลถั่ว เนื่องจากมีประโยชน์ในการให้ปุ๋ยไนโตรเจนแก่ดิน ช่วยให้
เศษซากพืชย่อยสลายได้ดีขึ้น ลดการกระบาดของแมลง รักษาความชื้นของดิน และสามารถป้องกันการ
ชะล้างของผิวหน้าดินได้อย่างมีประสืทธิภาพ 
 3. หากมีวัชพิชมากสามารถควบคุมโดยการปลูกพืชหลายชนิด  ปลูกพืชคลุมดินหรือใช้กลวิธี
ปล่อยวัชพืชขึ้นในหน้าแล้งแล้วตัดในหน้าฝน หรือการปลูกพืชที่มีกลิ่นฉุน เช่น ดาวเรือง ตะไคร้ และใช้
สารสะเดา เพื่อป้องกันแมลงเข้าท าลายพืชปลูก (นิพนธ์  ไชยมงคล, 2546) 
 
2.5 ผลกระทบของสารเคมีทางการเกษตรต่อการด ารงชีวิตของนก 
 สารเคมีทางการเกษตรท่ีมีการใช้โดยมาก ได้แก่ ปุ๋ยและสารปรับศัตรูทางการเกษตร ซึ่ง
ประกอบด้วยสารเคมีก าจัดวัชพืช สารเคมีก าจัดโรค และสารเคมีก าจัดแมลง เป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยัง
มีสารเคมีควบคุมสัตว์ฟันแทะที่อาจจะใช้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณที่มีหนูระบาด การใช้สารเคมี
เหล่านี้มีผลกระทบในทางลบทั้งในด้านความหลากหลาย การสืบพันธุ์ประชากร และพฤติกรรมต่อ
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นพืชที่ขึ้นตามธรรมชาติจากการใช้สารเคมีก าจัดวัชพืช หรือจุลินทรีย์ท่ีเป็น
ประโยชน์จากการใช้สารเคมีก าจัดโรค หรือแมลงที่เป็นประโยชน์จากการใช้สารเคมีก าจัดแมลงรวมไปถึง
นกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆ ที่กินพืชหรือแมลงที่มีสารปนเปื้อนสารเคมีเหล่านี้เป็นอาหารหรือได้รับ
ผลกระทบจากสารเคมีโดยตรง และจากหนังสือเรื่อง วสันต์สงัด ( Slient Spring) ที่เขียนโดย ราเชล 
คาร์ลสัน ( Rachel Carlson) ในปี ค.ศ. 1962 ได้เขียนจากการที่นักดูนกที่สังเกตเห็นว่าฤดูใบไม้ผลิที่พึ่ง
ผ่านมามีเสียงนกร้องน้อยมาท าให้ป่าเงียบสงัดไปจึงได้น ามาตั้งเป็นช่ือของหนังสืเล่มนี้ หนังสือเล่มนี้ได้
รวบรวมและวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบต่อสารเคมีก าจัดแมลงต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ รวมท้ังนก ดีดีที (DDT) 
เป็นสารเคมีท่ีก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นสารเคมีกลุ่มออร์แกโนคลอรีน สารเคมี
กลุ่มนี้สลายตัวช้าจึงมีฤทธิ์ตกค้างนานมากกว่า 20 ปี และสามารถถ่ายทอดตามห่วงโซ่อาหารท่ีเริ่มจาก
การปนเปื้อนของ DDT ในน้ าในอัตราเพียง 0.000003 ส่วนในล้านส่วน แต่ในสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัย
ในน้ า เช่น พวกไรแดง หนอนแดง จะพบว่ามีการสะสมของ DDT ในสัตว์เหล่านี้เพิ่มขึ้นเป็น 0.04 ส่วน
ในล้านส่วน และในปลาที่กินสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเป็นอาหาร จะมีการสะสมของ DDT ในตัวปลามากถึง 2 
ส่วนในล้านส่วน และเม่ือนกที่กินปลาเป็นอาหาร จะมี DDT สะสมในตัวได้มากถึง 25 ส่วนในล้านส่วน
ทีเดียว โดยได้รับผลกระทบจาก DDT ส่วนใหญ่ผู้บริโภคอันดับสูงมักจะเป็นนกกินแมลงและนกผู้ล่า
ขนาดใหญ่ เช่น เหยี่ยว นกออก โดย DDT นั้นมีผลต่อโครงสร้างของเปลือกไข่ของนกเปราะบางและลูก
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นกไม่สามารถฟักให้เป็นตัวจนสมบูรณ์ได้ รวมไปถึงยับยั้งการพัฒนาการร้องของนกโดยเฉพาะในนก
เพศผู้เนื่องจากโครงสร้างคล้ายคลึงกับฮอร์โมนเพศเอสโตรเจน ผลจากการตระหนักถึงภัยจาก DDT และ
สารเคมีอื่นๆ ในกลุ่มออร์แกโนคลอรีนท าให้มีการห้ามผลิตห้ามขาย และใชยกเว้นในกรณีที่จ าเป็น เช่น 
การใช้เพื่อควบคุมมาเลเรีย ในประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการศึกษาแล้ว
ด าเนินการลดสารตกค้างของสารในกลุ่มออร์แกโนคลอรีนในสภาพแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต
ต่างๆ อย่างไรก็ดียังมีสารก าจัดแมลงกลุ่มอื่นๆ ที่มีการพัฒนาเพื่อทดแทนสารในกลุ่มออร์แกโนคลอรีน 
เช่น กลุ่มออร์แกโนฟอสเฟต คาร์บาเมต ไพรีธรอยด์ เป็นต้น ซึ่งสารเหล่านี้มีฤทธิ์ตกค้างสั้น ( 7-12 วัน) 
และไม่มีการถ่ายทอดตามห่วงโซ่อาหารแบบเพิ่มปริมาณในระดับผู้บริโภคที่สูงขึ้น แต่สารเหล่านี้ เช่น  
ไดอาซินอน ,ไอโซเฟนฟอส, คลอไพริฟอส มีพิษร้ายแรงกว่าสารในกลุ่มออร์แกโนคลอรีน อย่างน้อย 5-
10 เท่า ซึ่งมีรายงานผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆ โดยเฉพาะนกอย่างฉับพลัน นอกจากนี้สารเคมีก าจัด
วัชพืชอื่นก็ผลกระทบต่อนกได้ เช่น พาราควอท ก็มีรายงานว่าได้เกิดผลกระทบต่อนกหลายชนิด รวมทั้ง
ส่งผลกระทบทางอ้อมต่อพืชอาหารของนกหรือแหล่งที่อยู่ของนกที่ท ารังในบริเวณพงพืช  
(http://www.vcharkarn.com) 
 
2.6 แนวทางการการจัดการเกษตรเพ่ือรักษาความหลากชนิดของนก 
 1. ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร โดยอาศัยวิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ที่มีการใช้
วิธีทางเลือกต่างๆ เช่น การใช้น้ าหมักชีวภาพ การปลูกพืชคลุมดิน การปลูกพืชหมุนเวียน เป็นต้น 
มาร่วมกันควบคุมศัตรูพืช รวมท้ังเว้นพื้นที่ทางการเกษตร โดยไม่ใช้สารเคมีอย่างน้อย 5-10% เพื่อลด
การต้านทานของวัชพืช แมลงศัตรูพืชและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงและพืชท่ีจะเป็นอาหารแก่นก  
 2. ถ้าจ าเป็นต้องสารเคมีควรเลือกสารเคมีที่สลายได้ง่าย เป็นพิษต่อนกต่ า มีความเจาะจงต่อ
เป้าหมายสูง เช่น สารเคมีในกลุ่มนีโอนิโคตินนอยด์ ที่มีฤทธิ์ต่อแมลงเป้าหมายสูง แต่ต่ าส าหรับนกและ
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และสารเคมีในกลุ่มน้ีบางตัวมีผลท าให้นกส ารอกเม่ือกินเมล็ดที่คลุกด้วยสารเคมีเข้า
ไป 
 3. เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ เช่น การปลูกพืชท้องถิ่นหลายๆชนิดผสมกัน ปลูก
ต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาและผลแก่นก ไม่รบกวนพื้นที่โดยการเผา 
 4. เปลี่ยนชนิดหรือพันธุ์ของพืชปลูกที่จ าเป็นต้องอาศัยสารเคมีสูง เช่น ฝ้าย ข้าวโพด เป็นพืช
ชนิดอื่นท่ีไม่จ าเป็นต้องพึ่งพาสารเคมี หรือเป็นพืชพันธุ์ท้องถิ่นที่มีความต้านทานโรคและแมลงอยู่แล้ว 
ถึงแม้จะให้ผลผลิตไม่สูงนักแต่ก็มีต้นทุนต่ า 
 5. เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสถึงแม้ว่าจะมีนกมากินเมล็ดพืช ก็อาจจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ได้ พื้นที่การเกษตรเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่ส าคัญของนกหลายชนิด เนื่องจากมีอาหารสมบูรณ์แต่การใช้
สารเคมีทางเกษตรในพื้นที่ก็อาจจะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อนกได้ทั้งในทางตรงโดยเป็นพิษแบบ
เฉียบพลันและเป็นพิษอย่างเรื้อรังต่อนก หรือในทางอ้อมโดยท าลายพืชอาหารหรือแมลงอาหารของนก 
ถ้ามีการจัดการในการอนุรักษ์นกในพื้นท่ีการเกษตรเพิ่มประชากรกรและความหลากหลายของนกแล้ว 

www.ssru.ac.th

http://www.vcharkarn.com/


51 

 

นกต่างๆที่อาศัยในพื้นที่การเกษตรก็จะช่วยในการควบคุมศัตรูทางการเกษตร โดยที่แทบไม่ต้องจ าเป็น
พึ่งสารเคมีการเกษตร ซึ่งช่วยในการจัดการพื้นที่การเกษตรอย่างยั่งยืน (http://www.vcharkarn.com) 
 
2.7 การท าสวนผลไม ้
         2.7.1 สวนลิ้นจี่    
                     ลิ้นจี่พันธุ์ค่อม เป็นลิ้นจ่ีลักษณะเด่นที่มีรสหวาน กรอบ ไม่ฉ่ าน้ า ผลโต และเนื้อหนา ด้วย
ความเป็นรสชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงสร้างความโดดเด่นของตนเอง โดยเฉพาะลิ้นจ่ีพันธุ์ค่อม 
เปรียบเป็นราชินีแห่งลิ้นจ่ีแม่กลอง ลักษณะเด่นที่ชาวสวนกล่าวถึงคือ หนามตั้ง หมายถึงหนามแหลม
เล็กละเอียดและอยู่ห่างกันไม่เป็นกระจุก หนังตึง หมายถึงลิ้นจ่ีที่แก่จัดมีสีเข้มเหมือนน้ าหมาก เปลือก
บางและตึง เนื้อเต่ง หมายถึงเนื้อจะหนา แห้งกรอบสีขาวขุ่น มีกลิ่นหอม รสหวาน และล่องชาด หมายถึง
เมื่อแก่จัด ผิวเปลือกด้านในผลเป็นร่องสีชมพูตั้งแต่ขั้วผลถึงกลางผล ลักษณะประจ าพันธุ์ค่อม คือ ล าต้น
และกิ่งเรียบ ล าต้นสีน้ าตาลอ่อน กิ่งแข็งแรง ทรงพุ่มค่อนข้างกลมไม่สูง ใบแคบเรียวเป็นลอนกลางใบ
พอง ปลายใบเรียวแหลม ใบมี 2-4 คู่ สีใบด้านบนเขียวเป็นมัน ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ผลมีขนาดใหญ่
กลมสีแดงเข้มเปลือกกรอบบาง หนามหางสั้นแหลม เนื้อหนา มีกลิ่นหอมพิเศษ เนื้อแห้ง สีขาวขุ่น ท าให้
เป็นท่ีนิยมของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก พื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในเขตอ าเภอบางคนที และอ าเภออัมพวา มี
ผลผลิตสู่ตลาดมากในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม จึงนับได้ว่าเป็นลิ้นจ่ีที่เป็นผลไม้ทางเศรษฐกิจท่ีส าคัญ
ของจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ท ารายได้ให้แก่เกษตรกรมาจนถึงทุกวันน้ี   
       สภาพดินฟ้าอากาศที่เหมาะสมในการปลูกลิ้นจี่  
               ลิน้จ่ี สามารถเตบิโตได้ดีในดินคอ่ยข้างเหนียวแตร่่วนซุย หน้าดินลกึ มีอนิทรีย์วตัถมุาก มีคา่
ความเป็นกรดด่าง อยู่ระหว่าง 6-7 อากาศที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต ควรมีอากาศเย็นในฤดูหนาว 
และไม่มีอากาศร้อนจัดในตอนกลางวัน ในช่วงก่อนออกดอกต้องการอุณหภูมิต่ ากว่า 20 องศาเซลเซียส 
ไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง เม่ือออกดอกแล้วอุณหภูมิจะสูงขึ้นก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าสูงเกิน 36.5 องศาเซลเซียส
ขึ้นไป จะท าให้มีผลกระทบต่อดอกของลิ้นจ่ี คือ ดอกไม่สมบูรณ์แห้ง หรือร่วง และเป็นดินท่ีมีการระบาย
น้ าดี ความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมที่สุดส าหรับลิ้นจ่ีในระยะก่อนออกดอก และระยะก าลังจะติดผล ควรต่ า
กว่า 80 เปอร์เซนต์ ถ้าสูงกว่านี้ดอกจะร่วง 
       การขยายพนัธ์ุ  
             ท าได้หลายวธิ ีเช่น การเพาะเมลด็ การตอนกิง่ การเสียบกิง่ และการทาบกิง่ แตท่ี่นิยมท ากนั
ในปัจจุบันคือ การขยายพันธุ์ โดยการตอนกิ่ง  ซึ่งการขยายพันธุ์โดยวิธีนี้จะท าให้พันธุ์ไม่กลาย และ
สามารถให้ผลผลิตได้ภายใน 4-5 ปี 
       ระยะการปลูกลิ้นจี่ 
              ควรปลกูในฤดูฝนหรือฤดูหนาว ในกรณท่ีีมีแหลง่น้ าเพียงพอ แตไ่ม่ควรปลกูในฤดูร้อน เพราะ
จะท าให้ลิ้นจ่ีตั้งตัวได้ยาก และมีเปอร์เซนต์การตายสูง ระยะการปลูกลิ้นจ่ี 8x8 เมตร หรือ 10 x 10 เมตร 
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       การเตรียมหลุมปลูก 
              การลงมือปลกูใช้จอบขุดดินกลางหลุมปลกูท่ีเตรียมไว ้ให้เป็นหลุมในแนวตรงบนแปลงขนาด 
กว้าง ยาว ลึก ประมาณ 50-80 เซนติเมตร ผสมดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์อัตราส่วน 3:1 โดยปริมาณคลุกให้เข้า
กันแล้วลงหลุม โดยให้ดินบริเวณปากหลุมสูงกว่าดินเดิมประมาณ 15 เซนติเมตร เพื่อป้องกันการยุบตัว
ของดินหาไม้ปักกลางหลุม เพื่อเป็นหลักแก่ต้นลิ้นจ้ีและขนาดหลุมพอจะน ากิ่งตอนลงปลูกได้กลบดิน
บริเวณหลุมให้แน่น ปลูกให้กิ่งลิ้นจ่ีโผล่พ้นจากปากหลุมประมาณ 50 เซนติเมตร แล้วใช้หลักไม้ผูกติด
กับต้นลิ้นจ่ีเพื่อป้องกันการโยกคลอน พรางแดดต้นอ่อนไว้จนลิ้นจี่ตั้งตัวได้ จากนั้นควรท าซุ้มบังแดด 
โดยใช้ทางมะพร้าว เรือนซาแลนพรางแสงแดด หมั่นรดน้ าให้ชุ่ม แล้วต้องหมั่นตรวจแมลงที่อาจจะเข้า
ท าลายกัดกินใบโดยเฉพาะในช่วงแตกใบอ่อน  
       การปฏิบัติดูแลรักษา 
             1. การให้น้ า นับตั้งแต่เริ่มปลูกต้องให้น้ าแก่ต้นลิ้นจ่ีอย่างสม่ าเสมอตลอดทั้งปี แต่ในช่วงฤดูฝน
ควรระวังในการให้น้ า เนื่องจากลิ้นจ่ีไม่ชอบน้ าขังแฉะบริเวณโคนต้น เป็นเหตุให้รากเน่าและตายได้ 
ในช่วงฤดูแล้ง ควรน าเศษหญ้าแห้งหรือใบทางมะพร้าวมาคลุมหน้าดินบริเวณโคนต้นไว้ เพื่อรักษาความ
ชุ่มชื้นในดินไว้ 
               ส าหรับลิน้จ่ีท่ีให้ผลผลติแลว้ การให้น้ าตอ้งอยู่ในช่วงจังหวะท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะมีผลตอ่การ
ออกดอกและติดผลของลิ้นจ่ี ในระยะก่อนออกดอกคือประมาณเดือนประมาณพฤศจิกายน ควรงดการให้
น้ า เนื่องจากเป็นช่วงที่ลิ้นจ่ีฟักตัว หากให้น้ าในช่วงนี้แล้วจะท าให้ลิ้นจ่ีแตกใบอ่อนแทนที่จะสร้างช่อดอก 
เมื่อลิ้นจ่ีเริ่มออกดอก จึงเริ่มให้น้ าได้ และให้ไปตลอดจนกระท่ังติดผลแก่ คือเริ่มตั้งแต่ประมาณ
กลางเดือนธันวาคมไปจนถึงเมษายน ทั้งน้ีเพื่อช่วยให้การติดผลและผลสุกเป็นไปตามปกติ  
 2. การใส่ปุ๋ย ลักษณะการใส่ปุ๋ยให้แก่ต้นลิ้นจ่ีสามารถแบ่งได้ดังนี้ 
    2.1 การใส่ปุ๋ยในต้นลิ้นจ่ียังไม่ให้ผลผลิต เป็นระยะท่ีต้นลิ้นจ่ีมีอายุตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึง 4 ปี 
ต้นลิ้นจ่ีต้องการอาหารเพื่อความเจริญเติบโตเป็นส่วนใหญ่ พร้อมใส่ปุ๋ยเคมีที่มีอัตราส่วน 1:1:1 โดยใส่
ต้นละ 1-4 กิโลกรัม ตามล าดับอายุของลิ้นจ่ี 1-4 ปี ส าหรับช่วงเวลาในการใส่ปุ๋ย ควรใส่ในช่วงก่อนเข้า
ฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกปี 
 2.2 การใส่ปุ๋ยในต้นลิ้นจ่ีที่ให้ผลผลิตแล้ว คือต้นลิ้นจ่ีที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จะแบ่งการให้ปุ๋ย
เป็น 3 ระยะดังนี้ 
      2.2.1 ระยะที่ 1 หลังการเก็บเกี่ยวและตัดแต่งกิ่งแล้ว จะให้ปุ๋ยประมาณเดือนพฤษภาคมหรือ
เดือนมิถุนายนเพื่อบ ารุงต้น โดยใส่ปุ๋ยอินทรีย์ต้นละ 20-30 กิโลกรัม และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ต้นละ 
2-5 กิโลกรัม 
       2.2.2 ระยะที่ 2 ในช่วงเดือนตุลาคม ให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24 ต้นละ 2-5 ปี  เพื่อเป็นการ
เตรียมต้นลิ้นจ่ีให้พร้อมท่ีจะออกดอก 
                2.2.3 ระยะที่ 3 เป็นช่วงลิ้นจ่ีติดผล ผลเล็ก ใช้ปุ๋ยสูตร 25-7-7 หรือ 15-15-15 อัตรา ต้นละ 
1-3 กิโลกรัม ใส่ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 20-50 กิโลกรัมต่อต้น ก่อนเก็บเกี่ยว 1 เดือนใช้ปุ๋ยสูตร 13-13-
21 อัตรา 1:3 กิโลกรัมต่อต้น เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพที่ดี 
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                การเก็บผลลิน้จ่ี เกษตรควรเก็บผลลิน้จ่ีท่ีมีสแีดงเข้ม เม่ือปอกเปลอืกดูสใีนเปลอืกจะมีสแีดง
ปนชมพูชาวสวนเรียกว่า “ร่องชาด” จึงเริ่มเก็บผลออกสู่ตลาด ซึ่งลิ้นจ่ีจังหวัดสมุทรสงครามจะออกสู่
ตลาดในช่วงเดือนมีนาคมถีงเมษายน ของทุกปี (www.samutsongkham.doae.go.th) 
         การก าจัดวัชพืช 
 เกษตรกรจะใช้มีดดายหญ้า ในการก าจัดวัชพืช เพื่อให้บริเวณแปลงปลุกโล่งเตียนเป็นการ
ท าลายแหล่งที่อยู่อาศัยของโรคและแมลง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน เนื่องจากเป็นช่วงทีเอื้ออ านวยต่อการ
เจริญเติบโตของวัชพืชอย่างมาก 
         การป้องกันก าจัดโรคและแมลง 
          เกษตรกรจะใช้สารเคมีในการป้องกนัก าจัดโรคและแมลง เพ่ือรักษาผลผลติของตนเองไว ้ซ่ึงโรค
และแมลงศัตรูท่ีเกิดกับต้นและผลของลิ้นจ่ีนั้น มีผลโดยตรงที่จะท าให้ผลผลิตลดลงทั้งทางด้านคุณภาพ
และปริมาณ โรคและแมลงที่ส าคัญมีดังนี้ 

1. โรคของลิ้นจ่ี 
1.1 โรคราด า  
     มีสาเหตุเกิดจากเชื้อราขึ้นปกคลุมใบ กิ่ง ช่อดอกและผล โรคนี้จะเกิดขึ้นได้ 

ต้องมีแมลงพวกปากดูด เช่น เพลี้ยต่างๆ มาดูดท าลายส่วนอ่อนของใ และกิ่งก้านที่แทงช่อใหม่ๆ แล้ว
ถ่ายน้ าออกมาลักษณะเหนี่ยวซึ่งมีรสหวาน ท าให้เป็นอาหารของเชื้อราดังกล่าว นานเข้าจึงเกิดมีลักษณะ
เป็นคราบเขม่าด า เขม่านี้อาจหลุดไปได้เอง แต่หากเกิดขึ้นท่ีช่อดอกจะท าให้ไม่ติดผล  
                  การป้องกนัก าจัดโดยใช้สารเคมีก าจัดแมลงฉดีพน่พวกแมลงปากดูด  

1.2 โรคผลแตกและเน่า 
สาเหตุ เกิดจากผลลิ้นจี่ได้รับอันตรายจากแมลงจ าพวกมวนเขียวผีเสื้อมวนหวานหรือ  

ผีเสื้อกลางคืนดูดน้ าผลลิ้นจี่ การถ่ายรดของมวนน้ าจะมีลักษณะเป็นกรด เม่ือถูกผลลิ้นจี่ ส่วนท่ีได้รับน้ า
ดังกล่าว จะช้ าเป็นสีน้ าตาลหรอขาวซีด แล้วจะมีเชื้อราเกิดขึ้นทีหลัง ท าให้ผลเป็นรอยแผลเน่าและผล
แตก หล่นลงพื้นก่อนผลแก่ อาการดังกล่าวมักจะเกิดกับผลลิ้นจี่ท่ีใกล้จะแก่แล้ว ซึ่งมีเปลือกเขียวเหลือง
จนถึงลิ้นจ่ีสุกแดง 
           การป้องกนัก าจัด สามารถท าได้โดยตอ้งคอยก าจัดพวกแมลงปากดูดไม่ให้เข้าท าลายผล
ลิ้นจี่ 

1.3 โรคเปลือกแตก 
สาเหตุเกิดจาก มีแมลงจ าพวกหนอนเจาะจงกิ่งท าลายก่อน เมื่อหนอนเจาะกิ่งออกไป  

แล้ว จะท าให้กิ่งนั้นมีอาการเปลือกหนาและแตก ใบกิ่งนั้นไม่เป็นเขียวเข้ม เมื่อเป็นมากๆ ก็จะท าให้กิ่ง
นั้นแห้งตายในท่ีสุด มักเป็นกับต้นลิ้นจ่ีที่โตแล้วและเป็นที่กิ่งใหญ่ 
                    การป้องกนัก าจัดโรคน้ีสามารถท าได้โดยยาป้องกนัโรครา กบัยาป้องกนัแมลงแลว้ทาลง
บนกิ่งใหญ่ และล าต้นก่อนเข้าฤดูฝนปีละครั้ง 
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2. แมลงศัตรูลิ้นจ่ี 
2.1 หนอนเจาะผลหรือหนอนเจาะขั้วผล 

หนอนเจาะผลหรือหนอนเจาะขั้วผลเป็นแมลงศัตรูท่ีส าคัญของลิ้นจ่ี เพราะท าความเสีย  
หายโดยตรงให้กับผลผลิตโดยเฉพาะท่ีใกล้สุก ตัวแก่ของหนอนชนิดนี้เป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก มีสี
เทาเงินปนน้ าตาล ลวดลายปีกแขกสีด าปนขาว ปลายปีกมีสีเหลืองทอง หลังวางไข่ประมาณ 3-5 วัน จะ
ฟักออกมาเป็นตัวหนอน จากนั้นจะเจาะเข้าท าลายผลลิ้นจ่ี โดยเข้าท าลายในส่วนของเมล็ดและเนื้อใน
ของผล ซึ่งถ้าเข้าท าลายผลลิ้นจ่ีขนาดเล็กจะท าให้ผลร่วง แต่ถ้าเจาะท าลายผลลิ้นจ้ีขนาดใหญ่ใกล้สุกอาจ
ท าให้ผลร่วงหรือไม่ร่วงก็ได้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาทีหนอนเข้าท าลาย และจะท าให้ราคาผลผลิตต่ า และไม่
เป็นท่ียอมรับของผู้บริโภค 
                 การป้องกนัจ ากดั สามารถท าได้โดยใช้ยาฆ่าแมลง ฉดีพน่ในช่วงท่ีผลลิน้จ่ีมีขนาดโตใกล้
ถึงเวลาเก็บเกี่ยว และงดพ่นก่อนเก็บผลอย่างน้อย 2 สัปดาห์ นอกจากนี้เม่ือเก็บเกี่ยวแล้วควรตัดกิ่งที่มี
ใบของรังดักแด้หนอนเจาะผลติดอยู้แล้วเผาทิ้ง 

2.2 หนอนเจาะกิ่งและล าต้น 
ตัวหนอนเกิดจากผีเสื้อกลางคืนขนาดกลางมาวางไข่ไว้ โดยหนอนจะเจาะกิ่งหรือล าต้น  

เข้าไปกัดกินภายใน โดยสามารถสังเกตได้จากจะมีขุยไม้ที่หนอนถ่ายออกมาที่ปากรูเป็นเม็ดๆ ลักษณะ
ภายในท่ีถูกกัดกินจะเป็นโพรงเป็นทางยาวของกิ่งและล าต้น กิ่งที่ถูกท าลายจะเริ่มเหี่ยวแห้งและตายไป  
                    การป้องกนัก าจัด จะตอ้งจับท าลายผเีส้ือกลางคนื โดยใช้ไฟลอ่ หรืออาจท าลายโดยใช้
ยาหยอดตรงรอยเจาะแล้วอุดด้วยดินเหนียว 

2.3 ไรก ามะหย่ีลิ้นจี่ 
ไรก ามะหย่ีลิ้นจี่ ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ลักษณะล าตัวคล้าหนอน ไรจะเข้าดูด 

ท าลายตาดอก ใบอ่อน กิ่งอ่อน ยอดอ่อน และผลขนาดเล็ก มีผลท าให้ตาดอกไม่เจริญเติบโต ใบหงิกงอ
และโป่งขึ้นเป็นกระเปาะ ผิวใบที่ถูกท าลายในช่วงแรกจะสร้างขนสีเหลืองอ่อน ต่อมาขนจะเปลี่ยนเป็นสี
น้ าตาลเข้ม ความเสียหายท่ีเกิดจากการท าลายในทุกส่วนน้ี จะมีผลท าให้ผลผลิตลงลง ช่วงที่ระบาดมัก
เป็นช่วงที่ลิ้นจ่ีแตกใบอ่อน 
                   การป้องกนัก าจัด ตอ้งใช้ยาฉดีพน่ให้ท่ัวท้ังด้านใตใ้บ และบนใบในลิน้จ่ีท่ีเร่ิมแตกใบออ่น
หรือหลังจากตัดแต่งกิ่งแล้ว 
         การเก็บเก่ียวผล 
                 ลิน้จ่ีพนัธุค์อ่ม จะออกดอกประมาณเดือนธนัวาคมถงึเดือนมกราคม โดยการเก็บจะตอ้ง
ทยอยเก็บเนื่องจากผลของลิ้นจ่ีในแต่ละต้นจะสุกไม่พร้อมกัน โดยใช้เวลาประมาณ 25-30 วัน จึงจะเก็บ
หมด 
      วิธีการเก็บเก่ียว 
            ช่วงเวลาในการเก็บควรจะเก็บผลลิน้จ่ีในช่วงเช้าหรือตอนสาย เพ่ือหลีกเลีย่งแสดงแดดกลา้ใน
ตอนบ่าย นอกจากนี้ไม่ควรเก็บผลผลิ้นจ่ีที่เปียกน้ าฝนหรือน้ าค้าง ควรปล่อยให้แห้งเสียก่อน เพราะว่า
หากเก็บแล้วจะท าให้ผลลิ้นจ่ีเกิดการเน่าเสียได้ 
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       ปฏิบัติการหลังการเก็บเก่ียว  
             1. น าเข่งหรือตะกร้าที่ใส่ลิ้นจ่ีที่เก็บมาจากต้นแล้ว มาไว้ในที่ร่ม เพื่อให้คนท่ีมีหน้าที่ตัดแต่ง
ด าเนินการต่อไป 
     2. น าช่อลิ้นจ้ีที่หักหรือตัดมาจากต้นแล้ว น ามาตัดแต่งใบส่วนเกิดนท่ีไม่ต้องการออกตัดผลที่
แตก ผลที่มีการเจริญเติบโตไม่เต็มที่ และผลที่มีโรคและแมลงเข้าท าลายท้ิงไป  
             3. ท าการคัดขนาด และมัดก าให้พวงตามขนาดที่คัดไว้แล้ว จากนั้นบรรจุลงในเข่งหรือตะกร้า
ที่กรุด้วยใบตอง เพื่อจ าหน่ายให้แก่ผู้บริโภคต่อไป(www.samutsongkham.doae.go.th) 
         2.7.2 สวนส้มโอ 
  ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ เป็นพันธุ์ส้มโอที่มีชื่อเสียงมากของจังหวัดสมุทรสงคราม พันธุ์
ขาวใหญ่ ลักษณะผลคิ่นข้างใหญ่ ถึงใหญ่มาก เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 15 – 18 ซม. สูงประมาณ 
18-20 ซม. น้ าหนักโดยประมาณ  1.2 – 2.5 กก. ทรงกลมผิวสีเขียวอมเหลืองเปลือกหนาพอประมาณมี
รสหวานกลมกล่อม อมเปร้ียวเล็กน้อย เนื้อแห้ง แกะออกเปลือกง่าย เมล็ดน้อยและเล็กบางครั้งแทบไม่มี
เมล็ดเลย เปลือกบาง ส่วนของผลจะนูนข้ึนเล็กน้อยแต่ไม่ถึงกับเป็นจุก ด้านล่างตรงกลางผลบุ๋มเล็กน้อย  
     
           สภาพดินทีเ่หมาะสม 
                    ดินควรสมบูรณ์ด้วยอินทรีย์วัตถุ ควรเป็นกรดเป็นด่าง 5.5 – 6.5 ส้มโอต้องได้รับแสง น้ า 
ปุ๋ยอย่างสม่ าเสมอ จะท าให้ส้มโอขาวใหญ่มีผลลิตดีและต่อเนื่อง 
           การเตรียมพ้ืนทีป่ลูก 
                 แบบยกร่อง สันแปลงกว้าง 6-8 ม. ร่องน้ ากว้าง 1.5 – 2 ม. ลึก 1 ม. ระยะปลูก 6 x 6 ถึง  
8 x 8 ม. พื้นที่ 1 ไร่ จะปลูกส้มโอได้ประมาณ 25 ต้น ( ปลูกกลางร่องดีที่สุด) 
         การเตรียมหลุมปลูก 
                  ขุดหลุมขนาด 50 x 50 x 50 ซม. ตากหลุมไว้ประมาณ 7 – 15 วัน เพื่อฆ่าเชื้อโรคในดิน 
หลุมปลูกควรผสมดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ หินฟอสเฟต จะท าให้ส้มเจริญเติบโตดี 
           การเลือกก่ิงพนัธ์ุ 
             ควรเป็นกิ่งไม่อ่อน หรือแก่เกินไป โดยสังเกตจากสีเปลือกจะออกเขียวมากกว่าสีน้ าตาลกิ่ง
พันธุ์ประเภทน้ีจะเจริญเติบโตเร็ว หากเป็นกิ่งแก่ หรือ กิ่งที่เคยให้ผลแล้ว น ามาท ากิ่งพันธุ์จะโตช้า 
คุณภาพไม่ดี 
 การให้ปุ๋ย 
     1.ส้มปีแรกจะออกดอกและติดผลในเดือนธันวาคม-มกราคม และเก็บผลเดือนสิงหาคม เม่ือ
เก็บรุ่นแรกหมดแล้วในเดือนกันยายน พอถึงเดือนตุลาคมจะใส่ปุ๋ยสูตร 12-24-12 หรือ 16-16-16 ต้นละ 
1 กิโลกรัม ส้มโออายุ 1-3 ปี ให้ใส่ปุ๋ยคอกผสมปุ๋ยเคมี 
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             2. เมื่อใส่ปุ๋ยเสร็จปล่อยน้ าออกจากสวนจนหมดและโกยเลนที่มีใบทองหลางเป็นหลักขึ้นมา
กลบปุ๋ย จะโดยเลนปีละ 1 ครั้ง เลนท่ีโกยจะหนาประมาณ 30 เซนติเมตร ใช้พลั่วส าหรับโกยเลนสาดไป
บนร่องและใช้มือปรับระดับให้เรียบเป็นอันเสร็จ 
   3. เมื่อเลนแห้งแล้วไม่ต้องรดน้ า ท าการกักน้ าคือท าให้ส้มอดน้ าต่อจากนี้ไปประมาณ 2-3 
สัปดาห์ จะสังเกตเห็นใบแก่ ใบที่เป็นโรคร่วง และใบที่เหลืออยู่จะเหี่ยว ดินจะแตกระแหง จึงท าการปล่อย
น้ าเข้าสวนและให้น้ าทันที โดยใช้สายยางรดน้ าทุกวันเพื่อให้ดินเปียกและเว้นระยะให้ดินแห้ง การใส่ปุ๋ย
ครั้งที่ 2 สูตร16-16-16 ต้นละ 1 กิโลกรัม ท าการรดน้ าทุกวันเพื่อให้ปุ๋ยละลายประมาณ 1-2 สัปดาห์ ส้ม
จะเริ่มออกดอก 
 4. พอส้มอายุ 3 เดือน ใส่ปุ๋ยคร้ังที่ 3 สูตร16-16-16 ต้นละ 1 กิโลกรัม และใส่ปุ๋ยครั้งท่ี 4 สูตร 
13-13-21 เมื่อผลส้มอายุ 5 เดือนต้นละ 1 กิโลกรัม  จะได้ส้มท่ีมีคุณภาพดี อายุส้มตั้งแต่ออกดอก
จนกระท่ังเก็บผลประมาณ 8-9 เดือน เก็บผลขายได้ตรงกับเดือนสิงหาคม-กันยายน เป็นระยะเวลาที่ส้ม
ราคาดี  ส่วนส้มรุ่นที่ 2 ซึ่งมีมากรองลงจะเก็บผลได้ในราวเดือนธันวาคม-มกราคม ส่วนส้มรุ่นที่ 3 มีน้อย
เก็บผลได้ประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน  
 การใส่เกลือ 
     น ามาใช้กัยต้นส้มโอเพื่อปรับปรุงคุณภาพส้มโอให้ดีขึ้น เนื่องจากส้มรุ่นท่ี 2 ซึ่งเก็บผลในราว
เดือนธันวาคม คุณภาพไม่ดีจะฟ่ามเป็นประจ าคือ ส่วนหัวของผลจะเป็นอาการที่เรียกว่าข้าวสาร ท าให้
รสชาติไม่ดี จึงได้น าเกลือมาใส้ต้นละ 1 กระป๋องนมโดยรอบๆต้น เกลือที่ใช้ต้องใช้เกลือในส่วนท่ีติดกับ
ดินซ่ึงออกสีด า พบว่าเหมาะต่อการใช้และราคาถูก จะใส่ในเดือนตุลาคมก่อน การโกยเลนและการใส่ปุ๋ย
ครั้งแรก ถ้าฝนตกก็ไม่ต้องรดน้ า ซึ่งเกลือจะละลายหมดเร็ว 
 การให้น้ า 
     ต่อแป๊ปน้ ากึ่งกลางร่องแต่ละร่องจะท าก๊อกเปิดปิดท าการสูบน้ า โดยใช้มอเตอร์ผ่านไปตาม
แป๊ปน้ า และใช้สายยางต่อฉีดทีละร่องในฤดูแล้งรดน้ ามาก โดยสังเกตดูหากดินแห้งท าการรดน้ า ส่วนใน
ฤดูฝนเมื่ฝนไม่ตกหลายวันจึงท าการรดน้ า 
 การก าจัดวัชพืช 
     โดยใช้เครื่องตัดหญ้าแทนการใช้สารเคมี ส่วนในฤดูแล้งประมาณ 2 เดือนคร้ัง เพื่อเก็บความ
ชุ่มชื้นให้แก่ดิน 
 การโกยเลน 
    ปีหน่ึงจะท าการโกยเลนเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ในเดือนตุลาคมของทุกปี ตอนต้นฤดูฝนจะตัด
กิ่งทองหลางออกหมดหรือเหลือเพียงต้นละกิ่ง แช่น้ าในท้องร่องประมาณ 1 สัปดาห์ใบจะร่วงหมด น าเอา
กิ่งมาไว้บนร่อง เพื่อเป็นปุ๋ยได้อีกเมื่อผุพัง จะไม่ท าการเผาเศษตอซังใดๆทั้งสิ้น ไม้ทองหลาง 1 ปี จะผุ
หมดกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์อย่างดี 
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 การตัดแต่งกิ่ง 
      ตดัแตง่กิง่ปีละ 3 ครั้ง เมื่อเก็บผลแต่ละรุ่นเสร็จท าการตัดแต่งกิ่งทันที โดยตัดกิ่งแห้งออกให้
หมด โดยเฉพาะกาฝากต้องหมั่นตรวจดู เมื่อพบต้องรีบตัดออกทันที มิฉะนั้นจะท าให้ส้มชะงักการ
เจริญเติบโต 
 พืชแซม  
      หมาก นอกจากสมโอเป็นหลักเพียงอย่างเดียวแล้ว แต่พอมีที่ว่างระหว่างต้น ให้น าหมากมา
ปลูก หมากจะมีล าต้นสูงขึ้นไม่มีกิ่งก้านสาขาจึงไม่บังแสงแดด ส่วนรากจะหาอาหารไม่ไกลมาก จึงไม่มี
ผลเสียหายต่อส้มโอ ท าให้มีรายได้เสริม ซึ่งการปลูกหมากมีข้อดี คือช่วยยึดริมร่องไว้ไม่ให้พังทลาย  
         กล้วย โดยเฉพาะกล้วยหอมไม่มีผลเสียต่อการเจริญเติบโตของส้มโอ ควรปลูกได้ในปีแรกที่
ปลุกส้มจะปลูกถี่ระยะ 1 เมตร เพื่เป็นร่มเงาให้แก่ส้มท่ียังเล็กอยู่ และสามารถปลูกต่อมาได้อีกเพียงครั้ง
เดียวเท่าน้ัน ระยะปลุกควรห่างเนื่องจากส้มโอโตแล้ว 
    ทองหลาง พืชที่สมควรปลูกเป็นอย่างยิ่งไม่เพียงแต่ให้ปุ๋ยเท่านั้นยังช่วยเป็นร่มเงาในฤดูแล้ง 
ท าให้ผลส้มที่ติดผลใหม่ๆ ไม่ค่อยร่วง ดังนั้นจึงไม่ตัดกิ่งเด็ดขาดในช่วงเวลานี้ 
(http://www.thaikasetsart.com) 
         ปฏิทินการปฏิบัติดูรักษาส้มโอ 
        ม.ค. – ก.พ.    – ดอกบาน ติดผลอ่อน 
               - ให้น้ าสม่ าเสมอ ฉีดพ่นสารป้องกัน/ ก าจัดโรคแมลงเพลี้ยไฟ ไรแดง หนอนฝึดาษ  
                             (ยกเว้นช่วงดอกบาน) 
        มี.ค. – เม.ย. – ตัด/ซอยผล-ก าจัดวัชพืช 

      - ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 10-30 กก./ต้น ปุ๋ยเคมี สูตร 15 - 15 – 15 หรือ 16-16-16  
      - อัตรา 1-3 กก./ต้น 

        พ.ค. – มิ.ย.   – ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันก าจัดโรคแมลง 
        -  ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 13-13-21  
        ก.ค. – ส.ค.   – งดน้ าก่อนเก็บเกี่ยว อย่างน้อย 14 วัน  
           -   เก็บเกี่ยวผลผลิต 
       - ตัดแต่งกิ่ง  
         ก.ย. – ต.ค.  – ใส่ปุ๋ย สูตร  8-24-24 ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ สูตร 0-52-34 อัตรา 100 กรัมต่อน้ า 20 
                            ลติร ส าหรับสร้างตาดอก 

      - ฉีดพ่นสารป้องกันก าจัดโรคแมลง 
         พ.ย.- ธ.ค.    – ตัด/ซอยผล 
                          - ให้ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 อัตรา 1-3 กก./ต้น ส่ปุ๋ยอินทรีย์ อัตรา 10 -30 กก./ต้น 
(www.samutsongkham.doae.go.th) 
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 แมลงศัตรูพืช  
    หนอนชอนใบส้ม จะมีการท าลายใบพืช ป้องกันและก าจัดด้วยสารสะเดา 
    หนอนฝีดาษส้ม ท าลายผลส้มท าให้เป็นปุ่มปม ผลที่ถูกท าลายยังขายได้แต่ราคาถูกลง  
ป้องกันและก าจัดด้วยการห่อผล หรือฉีดพ่นด้วยสารสะเดา 
     เพลี้ยไฟพริก ท าลายผลอ่อนโดยดูดกินน้ าเลี้ยง ท าให้แผลตกสะเก็ดสีเทา ป้องกันและก าจัด
ด้วยกับดักกาวเหนียว 
    ไรสนิมส้ม  ท าลายผลโดยการดูดน้ าเลี้ยงท าให้ผิวของผลเป็นสีน้ าตาลไม่งดงาม ผลเล็กเมื่อ
ถูกท าลายมาก ผลจะแคระแกร็น ป้องกันและก าจัดด้วยกับดักกาวเหนียว 
    ไรขาวพริก ท าลายผลอ่อนโดยดูดกินน้ าเลี้ยงท าให้เป็นแผลสีเทา เป็นแบบร่างแห ถ้าถูก
ท าลายท้ังผลต้อวปลิดทิ้ง เพราะว่าจะแคระแกร็น ถูกท าลายเป็นบางส่วนยังคงเจริญเติบโตต่อไปได้ แต่
ผลจะมีน้ าหนักเบา มีเนื้อน้อย เปลือกหนา ป้องกันและก าจัดด้วยสารเคมีไดโคโฟล 
 การส ารวจพบแมงมุมชนิดต่างๆ ซึ่งเป็นตัวห่ า กินหนอนชอนใบส้ม เพลี้ยไฟ และไร มีปริมาณ
ประชากรค่อนข้างสูง 
 โรคที่พบ  
     โรคราด า  เกิดจากเชื้อราเมลิโอลา หรือ แคปโนเดียมเชื้อราขึ้นปกคลุมได้ทั้งบนใบ ผลและกิ่ง
ส้ม ท าให้ใบสังเคราะห์แสงได้น้อยลง ท าให้ผลสกปรก  การป้องกันและก าจัด ด้วยการตัดกิ่ง หรืส่วนที่
เชื้อราเข้ามาเกาะท าลาย ด้วยการเผา หรือใช้สารเคมี 
     โรคแคงเกอร์ เกิดจากเชื้อแบคทีเรียแซนโธโมแนส อาการที่เกิดจะเห็นเป็นแผลสีน้ าตาลและ
จะนูนเกิดขึ้นที่ใบ ผล และกิ่งส้ม ท าให้ใบและผลร่วงซึ่งมีผลต่อผลผลิต โรคนี้พบในสวนส้มโอที่ยังเล็ก
อายุ 2 ปี จัดการโดยการตัดกิ่งและน าใบที่ร่วงไปเผาไฟ ส่วนส้มโออายุ 15 ปี ไม่พบอาการของโรค  
(http://www.thaikasetsart.com) 
            โรคยางไหล ลักษณะอาการจะมียางไหลออกมาตามรอยแตกของเปลือก และกิ่งแห้ง ใบมี
อาการม้วนงอ ล าต้นแคระแกร็น ติดผลน้อย การป้องกันและก าจัด ระวังอย่าให้น้ าท่วมต้นนาน เฉือน
เปลือกบริเวณที่เป็นแผลอกให้หมด น าไปเผาท าลายแล้วทาแผลด้วย ปูนกินหมาก  
           โรครากเน่าโคนเน่า ลักษณะอาการ ใบเหลืองเหี่ยว และร่วง กิ่งแห้งตาย หรือยืนต้นตายทั้งต้น 
รากเน่าถอนข้ึนง่าย เนื้อไหม้ที่รากเป็นสีน้ าตาล หรือด า ต้นโทรม ผลเปลี่ยนสีเป็นสีเหลือง ทั้งๆที่ปกติ
ควรเป็นสีเขียว และร่วง การป้องกันและก าจัด   ปรับปรุงสภาพโครงสร้างของดินให้ร่วนซุย ระบาย  และ
อากาศถ่ายเทได้ดีกับปรับสภาพ กรด-ด่าง ให้พอดีอยู่เสมอๆ การใส่ปุ๋ยระวังอย่าให้ชิดโคนต้น การพรวน
ดินอย่าให้ถูกราก จนแผลเป็น กรณีรากที่เน่า ให้เฉือนแผลเน่าออก น าไปเผาท าลายแล้วทางแผลด้วย
ปูนแดง (www.samutsongkham.doac.go.th)    
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        2.7.3 สวนมะพร้าว 
                  1) สวนมะพร้าวตาล 
  มะพร้าวตาล จะมีลักษณะให้น้ าตาลมาก บางต้นสูงถึง 4 ลิตร/จ่ัน/คืน จ่ันยาวมาก จ่ันดก
สม่ าเสมอตลอดปี จั่นนิ่ม โน้มง่าย และไม่หักง่าย ต้นเตี้ย ปล่องถี่ ล าต้นแข็งแรง ส่วนโคนใหญ่  
(ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม ,2535) 
     วิธีปลูก    

      ชอบดินตะกอนทับถม ซึ่งเป็นดินร่วนปนดินเหนียว จึงจ าเป็นต้องยกร่อง สันร่องควรกว้าง 
5.5 เมตร ท้องร่องกว้าง 1.5 เมตร ขุดดินตากให้แห้งสัก 15 วัน แล้วจึงย่อยและพูนดินให้สันร่องเป็นหลัง
เต่า เพื่อให้น้ าไม่ขังแฉะบนสันร่อง 
 การเตรียมหลุมปลูก  
                  ขุดหลุมปลูกให้อยู่ในแนวกลางสันร่องมีขนาด 50x50 เซนติเมตร น ามูลสัตว์ เช่น มูลวัว มูล
หมู หรือมูลไก่เก่าๆมาใส่หลุมละ 1 ปี๊บ คลุกเคล้าให้เข้ากับดินท่ีขุดออกมา 
 ระยะปลูก 
     ระหว่างต้น 6-7 เมตร ระหว่างแถวจะขึ้นกับขนาดของร่องโดยทั่วไประหว่างแถว 7 เมตร 
 ฤดูปลูก 
      ควรปลูกต้นฤดูฝน ในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน หลังจากปลูกหน่อพันธุ์มพร้าวลงไปแล้ว
ควรตักขี้เลนในท้องร่องขึ้นมากลบที่โคนต้นมะพร้าว จะช่วยให้มะพร้าวตั้งตัวได้เร็วยิ่งขึ้น  
 การให้ปุ๋ย 
      ควรให้ปุ๋ยคอก เช่น ปุ๋ยมูลวัวเก่าๆทุกปี ต้นละ 10 กิโลกรัม และเม่ือมะพร้าวตกผลแล้วควร
ให้ปุ๋ยเคมี เกรด 12-12-17 ต้นละ 3 กิโลกรัม ใส่ในช่วงต้นฤดูฝน มะพร้าวไม่ชอบที่แฉะ จึงควรขุดร่ออว
ระบายน้ าให้ลึกเพื่อให้น้ าถ่ายเทได้สะดวก ถ้าปล่อยให้น้ าขึ้นเต็ม และแห้งลงตามการไหลขึ้นลงของน้ าใน
แม่น้ าได้จะเป็นการด(ีศุภร จิระรัตนวรรณะ และคณะ, 2533) 
 การเก็บผล 
      มะพร้าวออกดอกโดยเฉลี่ยปีละ 12 จ่ัน ถ้าได้รับการดูแลดีก็จะติดผลทุกจ่ัน ได้ผลผลิตทุ
เดือนๆละ 1 ทะลาย แต่ตามปกติจะเก็บผลมะพร้าวได้ไม่เท่ากันในแต่ละเดือน เดือนท่ีให้ผลผลิตน้อย คือ 
ระหว่างเดือนธันวาคม ถึงมีนาคม ต่อจากนั่นจะเก็บผลมะพร้าวได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ช่วงที่เก็บผลไม้มาก
ที่สุด คือ เดือนิงหาคม ถึงกันยายน 
       ผลมะพร้าวจะเร่ิมแก่เม่ืออายุประมาณ 11 เดือน จนอายุ 12 เดือน ก็จะแก่เต็มที่ ลักษณะ
ผลแก่สังเกตได้จากสีของเปลือก จะเปลี่ยนจากสีเขียว เป็นสีก้ามปู หรือสีน้ าตาล และปริมาณน้ าในผลจะ
ลดน้อยลง เมื่อเขย่าผลดูจะได้ยินเสียงน้ าคลอน มะพร้าวในทะลายเดียวกันจะแก่ไม่พร้อมกัน ดังนั้นจึง
ควรเลือกเก็บผลจากทะลายที่ผลมะพร้าวแก่หมดแล้ว 
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      เกษตรกรนิยมสอยมะพร้าวทุก 45-60 วัน แล้วแต่ปริมาณผลมะพร้าวในสวน การสอยส่วน
ใหญ่จะใช้ไม้ไผ่ล ายาวๆ ที่มีตะขอผูกติดไว้ที่ปลายเกี่ยวทะลายที่มีผลแก่ แล้วดึงกระตุกให้ผลหลุดตกลง
มา (กรมส่งเสริมการเกษตร,2540) 
         ประโยชน์ของมะพร้าว 
   จากจั่นถึงผล ซึ่งมีทั้งเนื้อและน้ ารวมท้ังเปลือกของมะพร้าวด้วย ส าหรับเน้ือเมื่อเป็นมะพร้าว
อ่อนใช้รับประทานได้เลย พอแก่ก็เอาเนื้อมาขูดฝอยท าขนม หรือคั่นท าน้ ากะทิ ใช้ท าอาหารได้ทั้งคาว
และหวาน เนื้อมะพร้าวแห้งใช้ในอุตสาหกรรมผลิตน้ ามันมะพร้าวใช้ทอดอาหาร ใช้เป็นเชื้อเพลิงต่างๆ 
หรือจะใช้ท าเนยเทียม สบู่น้ ามันหล่อลื่น ฯลฯ เนื้อที่คั้นกะทิเรียบร้อยแล้วน าไปเป็นอาหารหมูได้ และที่
ส าคัญวงการแพทย์พบว่ากากมะพร้าวใช้เพาะเชื้อราส าหรับปรุงยาเพนนิซิลิน ได้ดีอีกด้วย  
 เปลือก หรือกาบมะพร้าว น าไปแช่ประมาณ 3 สัปดาห์ น าขึ้นมาสางเอาแต่เส้นใย ใช้ท าเชือกที่มี
คุณภาพดีกว่าเชือกชนิดอื่นท่ีผลิตจากเส้นใยธรรมชาติด้วยกัน เหมาะในการใช้งานท่ีชุ่มน้ าอยู่เสมอไม่ลื่น
หลุดและผุง่าย หรือจะท าเป็นแปรงถูบ้าน พรมเช็ดเท้า ไม้กวาด ท าเบาะรถยนต์ เบาะรองนั่งต่างๆ ใช้ยัด
ที่นอนแทนนุ่น แม้แต่ขุยมะพร้าว ก็สามารถน าไปใช้เพาะต้นไม้ได้ดี  
 กะลามะพร้าวมีประโยชน์มากมายเช่นกัน นอกจากใช้เป็นเชื้อเพลิงให้ความร้อนสูงแล้ว ยัง
สามารถประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับของใช้สอยได้สวยงามยิ่งนัก เช่น สร้อย ก าไลข้อมือ เข็มกลัด กระดุม 
ที่ประดับผม ท ากระเช้า กระบวย แจกัน ที่เขี่ยบุหรี่ เป็นต้น ตามแต่จะมีผู้ใดคิดประดิษบ์ประดอยขึ้นมา
ใช้ หรืออาจใช้ท าเครื่องเสียงให้เสียงไพเราะ น่าฟัง เช่น ซออู้ หากน ากะลาไปเผาให้เป็นถ่านละเอียดใช้
เป็นส่วนส าคัญของหม้อกรองหน้ากากป้องกันไอพิษได้เป็นอย่างดี 
 ล าต้นแก่ใช้ท าฟืน ท าเสา ท าเครื่องเรือนใช้ช่ัวคราว ท าเขื่อน ใช้เป็นสะพานข้ามร่องคูในสวน ขุด
เป็นร่องใช้เป็นรางใส่อาหารสัตว์ ยอดอ่อนก็สามารถน าประกอบอาหารได้ ทางมะพร้าวที่ใบติดอยู่ 2 ข้าง 
เอามาผ่าครึ่งแล้วถักใบเป็นแผงใช้มุงหลังคา หรือแผงกันลม ใบย่อยใช้ห่อขนมหรือสานท าของเด็กเล่น 
ท าเสื่อ ก้านใบก็ดัดแปลงเหลาท าไม้กวาด สานเป็นกระเช้า ท าไม้กลัด ไม้จ้ิมผลไม้ รากและเยื่อใบ 
นอกจากน าไปเป็นสีย้อมผ้า หรือเส้นด้ายแล้วยังเป็นยาสมุนไพร ใช้ส าหรับบ้วนปาก ล้างคอแก้ปวดฟัน
ได้ (ศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย, ม.ป.ป) 
           การผลิตน้ าตาลมะพร้าว  
        เกษตกรผูผ้ลติตอ้งท าการผลติทุกวนัตลอดท้ังปี มะพร้าวจะใช้ผลผลติได้มากในช่วงเดือน
มีนาคม-พฤษภาคม และจะลดน้อยลงในช่วงเดือนตุลาคม-มกราคม นอกจากปริมาณผลผลิตมีมากน้อย
ตามฤดูกาลแล้ว สภาพอากาศที่แห้งแล้งฝนทิ้งช่วงหรือภาวะน้ าเค็มที่หนุนเข้าในพื้นที่สวนมะพร้าวก็มี
ส่วนท าให้ปริมาณผลผลิตลดลงได้ (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม ,2535) 
 2) สวนมะพร้าวอ่อน 
            ลักษณะของมะพร้าวอ่อนท่ีดี คือ ใบมีทางใบสั้นแผ่กระจายรอบล าต้น เมื่อมองทรงพุ่ม
จากภายนอกจะคล้ายรูปวงกลม จ่ันอยู่ทุกโคนทาง มีผลโตสม่ าเสมอทั้งทะลาย ผลยาวรีเล็กน้อย และ
ตรงกันเป็นจีบเล็กน้อย น้ ามีรสหวานและกลิ่นหอม เนื้อนุ่มรสชาติกลมกล่อม ล าต้นตั้งตรง แข็งแรง อวบ 
ปล้องถี่ 
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          สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
    น้ าฝน ควรตกกระจายสม่ าเสมอประมาณ 1,500-2,000 มิลลิเมตรต่อปี ไม่ควรมีฝนตกน้อย
กว่า 50 มิลลิเมตร เกิน 30 เดือน 
    สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิเฉลี่ย 27 องศาเซลเซียส จะสูงหรือต่ ากว่านี้ไม่เกิน 7-8 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิไม่ควรเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน 
    แสงแดด มะพร้าวควรได้รับแสงแดดอย่างน้อย 5 ชั่วโมงต่อวัน แสงแดดต้องสาดส่องอย่าง
สม่ าเสมอตลอดปี มะพร้าวจึงจะเติบโตได้ดี 
    ลม ควรมีลมพัดอ่อนๆ แต่พัดอย่างสม่ าเสมอ  
    ดิน ดินไม่เปร้ียวหรือเค็มจัด จะเป็นดินอะไรก็ได้ที่มีปุ๋ยเพียงพอ และความชื้นพอเหมาะแต่ถ้า
เป็นดินน้ าไหลทรายมูลที่เกิดจากน้ าพัดพามาสะสม เช่น ดินริมแม่น้ า จะปลูกมะพร้าวได้ดีที่สุด  
 การปลูกมะพร้าว 
     การเตรียมที่ปลูก 
     1. ที่ลุ่ม พื้นที่ลุ่มน้ าท่วมขังจ าเป็นต้องยกร่องให้สูงกว่าระดับน้ า ไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร 
คันร่อง กว้าง 5-8 เมตร ร่องลึก 1 เมตร กว้าง 1.5-2 เมตร 
     2. ที่ดอน ถ้าเป็นพื้นที่รกร้าง ต้องถางให้เตียน โค่นต้นไม้และขุดตอออกให้หมด เพื่อสะดวก
ในการดูแลรักษามะพร้าวต่อไป 
          ระยะปลูก  
      ระยะปลูกที่เหมาะสมในการปลูกมะพร้าวอ่อน คือ ระยะระหว่างต้น X ระยะระหว่างแถว 6x6 
เมตร 
          วิธีปลูก 
     การเตรียมหลุม  
        ขุดหลุมขนาดกว้างยาวลึกประมาณ 1 เมตร ล่วงหน้า 1-2 เดือน ก่อนปลูกแยกดินบนและ
ดินล่างไว้คนละด้านของขอบหลุมทิ้งไว้ 7 วัน ใช้เศษหญ้าหรือใบไม้รองก้นหลุมใช้ดินบน 1 ส่วน  ผสม
ปุ๋ยคอก 7 ส่วนรองก้นหลุม แล้วจึงใส่ดินล่างผสมกับปุ๋ยรอคฟอสเฟต ครึ่งกิโลกรัมต่อหลุม ใส่ลงให้เต็ม
หลุม ทิ้งไว้จนถึงฤดูฝน 
      การปลูก  
  หลังจากฝนตกหนัก 2 ครั้ง ในช่วงต้นฝนจึงเริ่มลงมือปลูก โดยขุดดินตรงกลางหลุม 
ขนาดเท่าผลมะพร้าว เอาหน่อมะพร้าววางลงจัดรากให้แผ่ตามธรรมชาติ เอาดินกลบเหยียบด้านข้างให้
แน่น กลบดินให้เสมอผิวของผลมะพร้าว ปักหลักกันลมโยกในระยะแรกๆ ควรท าร่มบังแดดด้วย  
 การปฏิบัติดูแลรักษา 
      การให้น้ า  
  ในช่วง 1-2 ปีแรก การให้น้ าแก่ต้นมะพร้าวเป็นสิ่งจ าเป็นในฤดูแล้ง ควรรดน้ าอย่างน้อย
อาทิตย์ละครั้ง และใช้เศษหญ้าคลุมโคนมะพร้าวเพื่อรักษาความชื้น 
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       การก าจัดวชัพชื  
  วัชพืชจะแย่งอาหารให้การเจริญเติบโต แลผลผลิตมะพร้าวลดลง จึงควรก าจัดวัชพืชโดย
การไถพรวน ใช้มีดดาย หรือใส่สารเคมีฉีดพ่นท าลาย 
           การใสปุ๋่ย  
  ใส่ปุ๋ย 2 ครั้ง ในช่วงฤดูฝน ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 ปริมาณเท่าจ านวนอายุของมะพร้าว 
แต่ไม่เกิน 4 กิโลกรัม ต่อต้นต่อปี ส าหรับปุ๋ยคอกใส่ประมาณ 2 ปีบต่อต้นต่อไป ควรใส่ปุ๋ยคอกหรือ
ปุ๋ยเคมีห่างจากโคนต้นมะพร้าวออกมา 15 เซนติเมตร จนถึงรัศมี 1.5 เมตรรอบต้น 
        การปลกูพืชแซม  
                     ในปีท่ี 1-2 มะพร้าวอ่อนยังมีพุ่มไม่ใหญ่นัก และยังไม่ได้ผลผลิต ช่วงนี้จึงควรปลูกพืช
อายุสั้น เช่น พืชผัก พืชตระกูลถั่ว พืชไร่ พืชสวน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้ปลูกมะพร้าวอ่อน  
                 ศตัรูมะพร้าว 
  ด้วงแรด จะกัดกินยอดมะพร้าวท าให้ใบมะพร้าวขาดเป็นร้ิวๆ รูปสามเหลี่ยม ต่อมา
ทางมะพร้าวจะหักพังลงท าให้มะพร้าวโทรม หรือตายได้  การป้องกันก าจัด การใช้สารสกัดชีวภาพที่มี
ฤทธิ์ในการป้องกันแมลงศัตรูมะพร้าวฉีดพ่นท่ีโคนต้นมะพร้าว และใช้ดินน้ ามันอุดรูหลังการฉีดพ่น และ
ท าความสะอาดคอมะพร้าวให้หยอดทรายบนคอมะพร้าว และท าความสะอาดสวนให้ดี ไม่กองปุ๋ยหมัก
หรือเศษขยะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ 
  ด้วงงวงหรือด้วงไฟ ตัวหนอนจะกัดกินส่วนอ่อนของมะพร้าว เช่นยอดอ่อนหรือโคน
มะพร้าว ท าให้มะพร้าวแคระแกร็น ใบหดสั้น ใบอ่อนร่วงหล่น คอมะพร้าวเน่า และตายในที่สุด  การ
ป้องกันก าจัด โดยการใช้ดินน้ ามันอุดรูหรือทารอยแผลที่เกิดขึ้น ใช้สารสกัดชีวภาพที่มีฤทธิ์ในการก าจัด
แมลงผสมหรือขี้เลื่อยตามยอดมะพร้าวหรือรูที่พบตัวท าลาย รวมทั้งพรวนดินถมโคนมะพร้าวอย่าให้ราก
ลอย 
               
            การเก็บเก่ียวมะพร้าว 
                   การเก็บเก่ียวมะพร้าวออ่นจะกระท าประมาณ 20 วันต่อ 1 ครั้ง เป็นระยะท่ีมะพร้าวมีเนื้อ
เต็มกะลาพอดีไม่อ่อนหรือแก่เกินไป หรือท่เรียกว่ามะพร้าวเนื้อสองชั้น มีวิธีการสังเกต ดังนี้ 
           สงัเกตจากสีผลบริเวณรอยตอ่ผลกับข้ัวผล ถ้าเห็นสขีาวเป็นวงกวา้งแสดงวา่มะพร้าว
อ่อนเกินไป แต่เมื่อส่วนสีขาวบริเวณรอยต่อเหลือเพียงเล็กน้อย แสดงว่าได้ระยะเก็บเกี่ยวพอดี (กรม
ส่งเสริมการเกษตร, 2537) 
        3) สวนมะพร้าวผล 
               การปลูกมะพร้าว ต้องขุดหน้าดินไว้ด้านหนึ่ง และดินชั้นล่างไว้อีกทางหนึ่ง และควรขุดในฤดู
แล้ง หลังจากขุดหลุมแล้ว ให้ตากดินไว้สัก 7 วัน ถ้าสามารถหาไม้มาเผารองในก้นหลุมจะช่วยป้องกัน
ปลวกได้ หลังจากขุดหลุมแล้วใส่หน้าดินลงไปประมาณครึ่งหลุม และใช้ดินเคล้ากับปุ๋ยคอกผสมลงไป 
บางแห่งก็แนะน าให้ใส่ปุ๋ยกับดินและกาบมะพร้าว สลับกันไปเป็นช้ันๆ ปุ๋ยคอกที่ใส่ควรใส่หลุมละ
ประมาณ 1 ปี๊บ และท้ิงไว้จนถึงฤดูปลูก 
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             ฤดูปลูก 
               ฤดูปลูก ที่เหมาะสมส าหรับปลูกมะพร้าว ควรเร่ิมปลูกในฤดูฝน หลังจากที่ฝนตกใหญ่แล้ว
ประมาณ 2 ครั้ง 
            การปลูก 
    หลังจากฝนตกแล้ว ดินท่ีเตรียมไว้ในหลุมจะยุบต่ าลงไป ไม่จ าเป็นต้องเติมดินให้เต็มหลุม ควร
ปลูกต่ ากว่าปากหลุม ประมาณ 15 เซนติเมตร แต่ในบางแห่ง ซึ่งเป็น่ีลุ่มระดับน้ าใต้ดินสูง ควรปลูกให้
เสมอกับปากหลุม หรือสูงกว่าปากหลุมเล็กน้อย ในกรณีน้ี จะต้องเอาดินลงในหลุมลึกจนกระทั่ง ถึง
ระดับสูงกว่าปากหลุม ตามต้องการแล้วจึงปลูก 
           วิธีปลูก   
              ขุดดินให้เป็นบ่อเลก็ๆ ขนาดเท่ากบัผลมะพร้าว แลว้เอาหน่อมะพร้าววางลงในหลุม เอาดิน
กลบและเหยียบดินข้างๆ ให้แน่น การกลบดินอย่าให้สูงมากนัก เพราะดินจะทับคอหน่อมะพร้าว ท าให้
เจริญเติบโตช้า หลังจากปลูกแล้ว เกลี่ยดินปากหลุมให้เรียบร้อย แล้วเอาไม้ปักผูกต้นไว้ กับหลักเพื่อกัน
ลมโยก 
         การใส่ปุ๋ย 
    การใส่ปุ๋ย ให้กับมะพร้าวที่เริ่มปลูกใหม่ ควรใส่เมื่อมะพร้าวมีอายุ 6 เดือน หรือใบยอดเริ่มคลี่
ออกหลังจากลงการปลูกปีละ 2 ครั้ง ปุ๋ยที่ใส่อาจใช้ได้ ทั้งปุ๋ยมูลสัตว์ และปุ๋ยเคมี ปุ๋ยมูลสัตว์พวกมูลวัว 
มูลควาย ควรใส่ต้นละ 2 ปี๊ปต่อปี มูลเป็ด มูลได่ ควรแบ่งใส่ 2 ครั้งๆละ 1 ปื๊บ  การใส่ปุ๋ยเคมี แบ่งใส่ทุก 
6 เดือน ตอนฝนเร่ิมตกไปสัก 2-3 ครั้ง ในขณะท่ีดินมีความชื้นประมาณเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน 
ครั้งที่ 2 ตอนปลายฝน หลังจากฝนตกหนักระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม แล้วแต่ฤดูกาลของแต่
ละแห่ง ปุ๋ยเคมีที่แนะน าให้ใช้เป็นปุ๋ยผสม 13:13:21 รวมท้ังปุ๋ยแมกนีเซียมซัลเฟต  
       วิธีใส่ปุ๋ย 
            กอ่นใสปุ๋่ย ควรถางโคนตน้ให้เตยีน แลว้ใช้ปุ๋ยโรยบริเวณตัง้แตโ่คนตน้ออกมาถงึรัศมี 1.5 
เมตร โดยรอบต้นและบริเวณใส่ปุ๋ยควรขยายออกไปทุกที่ 
        วิธีใส่ปุ๋ยมูลสัตว์ 
             ให้กบัตน้มะพร้าว ควรขุดรางรอบตน้ให้ลกึประมาณ 10 เซนติเมตร กว้าง 12 เซนติเมตร  วง
ในห่างต้น 1 เมตร แล้วเอามูลสัตว์ที่ต้องการใส่ๆลงไปในรางที่ขุด แล้วกลบดิน 
              อกีวธิหีน่ึง ท่ีนิยมกนั คอื ขุดเป็นหลุม กวา้งประมาณ 30 x 30 x 30 เซนติเมตร ที่โคนต้น
ห่างจากล าต้น 1.5 เมตร ต้นละ 3 หลุม แล้วใส่ปุ๋ยในหลุมที่ขุด หลุมที่ขุดใส่ปุ๋ยเปลี่ยนทุกปีจนรอบต้น 
   การดูแลรักษาสวนมะพร้าว 
              วธิกีารดูแลรักษามะพร้าวท่ีดีและจะท าให้มะพร้าวออกผลดก มีดังน้ี 
                 1. การไถพรวน 
                      การไถพรวน ระหวา่งแถวมพร้าวไม่ให้ลกึเกนิกวา่ 20 เซนติเมตร ไถแถวเว้นแถวให้
ห่างจากต้นข้างละ 2 เมตร ให้สลับกันทุกๆ 2 ปี ฤดูที่เหมาะสมส าหรับไถพรวนคือ ช่วงปลายฤดูแล้ง 
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            2. การขุดคูระบายน้ าและการรดน้ าในฤดูแล้ง 
  ถ้ามีฝนตกมากและท่ีปลูกเป็นที่ลุ่ม น้ าท่วมแปลงปลูก ควรขุดระบายน้ าออก อย่าให้มีน้ า
ขังในแปลง ถ้าฝนแล้งนานเกินควรก็จะกระทบกระเทือนต่อการออกดอกออกผลของต้นมะพร้าว ดังนั้น
เมื่อถึงฤดูแล้ง ถ้าที่ใดพอหาน้ าที่จะรดต้นมะพร้าวได้ ก็จะท าให้มะพร้าวงามดี ออกดอกออกผลไม่เหี่ยว
เฉา น้ าที่รดต้นมะพร้าวควรใช้น้ าจืด แต่น้ าทะเลก็ใช้รดมะพร้าวได้ดี  
       3. การควบคุมวัชพืชในสวนมะพร้าว 
                    ในท่ีแห้งแลง้นานๆ คสรคอยถางหญ้าให้เตยีนด้วยมือหรือใช้จอบหมุนตดิีน บนหน้าดิน 
อย่าให้ลึกกว่า 10 เซนติเมตร หรือใช้จานพรวนระหว่างแถวมะพร้าว ส่วนบริเวณที่มีฝน ต้องเก็บหญ้า
หรือพืชคลุมดินไว้ แต่ก็ไม่ให้ขึ้นรกรุงรังมาก จึงควรมีการตัดหญ้าออกด้วยมือหรือเครื่องตัด ในที่บาง
แห่งที่ใช้จานพรวนลาก แต่ไม่กดให้ลึกมากเพื่อให้พืชคลุมดินหรือหญ้าน้ันราบลงไปบ้าง  
                4. พืชคลุมดิน 
                    ในสวนมะพร้าวท่ีมีความช้ืนพอสมควร ควรปลกูพืชคลมุดินพวกพชืตระกลูถัว่ พชืคลมุ
ดินแต่ละอย่างก็เหมาะกับแต่ละท้องถิ่น 
                 5. ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยพืชสด 
                     จะช่วยท าให้ดินเหนียวร่วนซุยข้ึน เหมาะส าหรับการชอนไชของรากเพือ่หาอาหารได้
สะดวก นอกจากนั้นธาตุอาหารที่มีอยู่ในอินทรีย์วัตถุ ยังช่วยท าให้แบคทีเรียในดินท างานได้ดี ซึ่ง
แบคทีเรียจะช่วยเปลี่ยนธาตุอาหารที่พืชดูดไปใช้ไม่ได้ ให้มาอยู่ในรูปธาตุที่พืชดูดไปเป็นอาหารได้ การ
เพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดิน จึงเป็นประโยชน์ต่อต้นมะพร้าวมาก การเพิ่มอินทรีย์วัตถุท าดังน้ี คือ ใส่ปุ๋ย
คอก ขี้ควาย ขี้ไก่ ปุ๋ยขยะ ปุ๋ยหมัก ฝังกาบมะพร้าวหรือจะปลูกพืชคลุมแล้วไถกลบ หรือเลี้ยงสัตว์ในสวน
มะพร้าวก็ได้ 
 
         เปอร์เซนตธ์าตอุาหารในปุ๋ยอนิทรีย์ตา่งๆ 
    ไนโตรเจน          ฟอสฟอริคแอซิค         โปแตส        แคลเซียม  

ขี้วัว ขี้ควาย        1.2                    0.6                     1.2 
ขี้แพะ                  2.4           0.9                     2.0 

ขี้ไก่         1.5           6.9                     2.0 
กากปลา        4.0            4.0 
กากถั่ว         7.6           1.3     1.2 

เถ้าไม้เผา              1.5       4.0 
เถ้ากากมะพร้าว           10.20 

กระดูกป่น           41.8 
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      การใส่ปุ๋ยกับต้นมะพร้าวใหญ่ มี  2 วิธี คือ 
         วธิท่ีี 1 โดยการหว่านลงในดินแล้วพรวนกลบหรือใช้จอบหมุนพรวน ให้ลึกประมาณ 10 
เซนติเมตร โดยให้ใส่ต้นละประมาณ 50 กก. 
         วธิท่ีี 2 ใส่ในรางซึ่งขุดรอบต้นมะพร้าว และกลบปุ๋ยท่ีใส่ ควรใส่ปุ๋ยพืชสด ในช่วงต้นฤดูฝน 
      การใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยขยะ 
        ควรใสใ่นรางท่ีขุดรอบตน้ หา่งตน้ละประมาณ 2 เมตร แล้วใส่ปุ๋ยลงไปแลกลบ การขุดรางบริเวณ
รอบต้น อย่าขุดให้ลึกจนติดรากมากนัก อาจขุดเป็นหลุมๆแล้วใส่ก็ได้ 
       การใช้กาบมะพร้าวเป็นปุ๋ยในหลุมกวา้ง 1 เมตร ยาว 4 เมตร ลึก 60 เซนติเมตร แล้วกลบ การฝัง
กาบมะพร้าวช่วยท าให้มะพร้าวออกผลดกขึ้น และช่วยสงวนความชื้นไว้ในดินในฤดูแล้ง กาบมะพร้าว
หากน ามาเผาเป็นถ่าน จะมีธาตุโปแตส ถึงประมาณ 20 เปอร์เซนต์ แต่ต้องใช้กาบมะพร้าวใหม่ๆและเผา
ด้วยไฟอ่อนๆ ในขณะท่ีเผาอย่าให้ไฟลุกมาก เมื่อไฟจะลุกมากก็ใส่กาบมะพร้าวใหม่ลงไป แล้วรวบรวม
เถ้ามาใส่เป็นปุ๋ย  
        โรคทีส่ าคัญ 
            โรคยอดเน่า มักพบในระยะต้นกล้า ในสภาพที่มีฝนตกชุก และอากาศมีความชื้นสูง การป้องกัน
ก าจัด ในการย้ายต้นกล้าพยายามอย่าให้หน่อช้ า เพราะโรคอาจจะเข้าท าลายได้ง่าย หากพบอาการโรค
ในระยะแรกให้ตัดส่วนท่ีเป็นโรคออก แล้วฉีดพ่นด้วยสารฆ่าเชื้อรา  ส่วนต้นกล้าหรือส่วนท่ีโรคท าลายให้
เผาท าลายให้หมด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดต่อไป 
 โรคใบจุด   ท าความเสียหายให้แก่มะพร้าวในระยะต้นกล้ามากและคุกคามอย่างรวดเร็ว การ
ป้องกันก าจัด ฉีดพ่นด้วยสารป้องกันก าจัดโรคพืช 
           โรคผลร่วง  เกิดเชื้อรา และมะพร้าวจะล่วงก่อนก าหนด  การป้องกันก าจัด ถ้าพบมะพร้าวที่เป็น
โรคให้ตัดออก และน าผลไปเผาทิ้งนอกแปลงมะพร้าวทันที 
 
          แมลงศัตรูพืชที่ส าคัญ 
               ด้วงแรด เป็นศัตรูท่ีส าคัญร้ายแรง ส าหรับมะพร้าวมาก การป้องกันก าจัด คือ การท าความ
สะอาด บริเวณสวนมะพร้าวก าจัดแหล่งขยายพันธุ์ เช่น กองปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก กองขยะ กองขี้เลื่อยแกลบ 
ต้องคอยหม่ันกลับเพื่อตรวจดูหนอนท่ีด้วงวางไข่ ตรวจพบให้จับท าลายหรือเผากองขยะนั้นเสีย หรือใช้
เชื้อรา ใส่ไว้ตามกองขยะ กองปุ๋ยคอกหรือท่อนมะพร้าวที่หนอนด้วงแรดอาศัยอยู่ เชื้อราจะแพร่กระจาย
และสามารถท าลายด้วงแรดได้ หรือใช้ลูกเหม็น ใส่บริเวณคอมะพร้าว กลิ่นลูกเหม็นจะไล่ไม่ให้ด้วงแรด
ท าลายมะพร้าว ส่วนใหญ่ท าในมะพร้าวอายุ 3-5 ปี ซึ่งมีล าต้นไม่สูงนัก 
           ด้วงงวงมะพร้าว  พบในแหล่งปลูกมะพร้าว การป้องกันก าจัด โดยหม่ันตรวจดูในแปลงมะพร้าว 
และใช้สารฆ่าแมลงประเภทดูดซึม 

www.ssru.ac.th



66 

 

          แมลงด าหนามมะพร้าว มักหลบอยู่ตามกาบใบมะพร้าว ที่ยังไม่คลี่ หรือใบมะพร้าวที่ยังอ่อนอยู่ 
ซึ่งเป็นแหล่งอาศ ย และแหล่งอาหารของแมลงชนิดนี้ ตลอดเวลาตั้งแต่ระยะไข่ จนเป็นระยะตัวเต็มวัย 
การป้องกันก าจัด โดยจับแมลงชนิดนี้มาท าลาย หรือใช้แตนเบียน จึงจะได้ผลดี  
 หนอนจั่นมะพร้าว  จะท าลายดอกมะพร้าวและผลมะพร้าวที่ยังอ่อนอยู่ การป้องกันก าจัด ควร 
จับมาท าลาย และท าความสะอาดบริเวณซอกระหว่างกาบใบและจั่นอย่าให้เป็นที่หลบซ่อนและเป็นแหล่ง
เพาะขยายพันธุ์ของหนอนต่อไป 
 หนอนร่านมะพร้าว เป็นหนอนผีเสื้อกินใบมะพร้าว การป้องกันก าจัด ถ้าระบาดเล็กน้อย ให้จับ
หนอนท าลายเสีย และหากพบว่ามีดักแด้ บริเวณก้านใบ ก็ควรเก็บใบฝังดิน หรือเผาดักแด้ท าลายเช่นกัน  
 หนอนหน้าแมว  เมื่อเกิดขึ้นเป็นจุด 1-2 ต้นก่อน แล้งจึงแพร่กระจายเป็นพื้นที่กว้างออกไป 
การป้องกันก าจัด โดยการเดินส ารวจพบจุดเริ่มต้น ที่เกิดจากการระบาดของหนอนชนิดนี้ แล้วท าลาย
เสีย จะช่วยลดการแพร่กระจายของหนอนได้เป็นอย่างดี ร่วมท้ังมีการควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดขึ้น 
โดยใช้แตนเบียน มวนเพชรฆาต ท าลายหนอนและไข่(http:// www.gotoknow.org/blogs/posts/428307) 
         2.7.4 สวนผสมผสาน  

     คือ ระบบการปลูกพืชร่วม ที่ปลูกพืชตั้งแต่สองชนิดร่วมกันในเวลาเดียวกัน ที่ไม่เป็น 
แถวเป็นแนว หากแต่จะปลูกผสมกันไปตามความเหมาะสมของสภาพที่ต้องการตามธรรมชาติ  
(ชนวน  รัตนวราหะ ,2539)  
 
 2.8 วิธ ีMackinnon Lists 

Mackinnon and Philips  (1993) ได้ให้แนวคิดว่า Mackinnon Lists เป็นวิธีการส ารวจนกเพื่อ

น าข้อมูลมาน าเสนอเป็นกราฟแสดงจ านวนชนิดสะสม  (Species discovery curve) และวิเคราะห์หาค่า

ดัชนีความชุกชุมสัมพัทธ์ (Index of relative abundance) โดยผู้ส ารวจจะบันทึกชนิดนกที่พบใหม่แต่ละ

ชนิดจนกระท่ังถึงจ านวนตามที่ก าหนดไว้ ชนิดนกจะถูกบันทึกเพียงครั้งเดียวในแต่ละรายช่ือ (List) แต่

อาจจะบันทึกลงในรายชื่อถัดไปได้ ความยาวของจ านวนรายช่ือที่เหมาะสมนั้นควรอยู่ระหว่าง 8 - 20 

ชนิด ในการเปรียบเทียบแต่ละครั้งท่ีท าการส ารวจจะต้องมีความยาวของรายชื่อเท่ากัน 

 (Colin Bibby, Martin Jones and Stuart Marsden,1998) 

             ตวัอย่างเช่นการส ารวจชนิดของนกจ านวน 10 ชนิดส าหรับหนึ่งรายช่ือ (List) โดยบันทึกชนิด

นกลงในรายช่ือจนครบจ านวน ชนิดนกในหน่ึงรายช่ือจะไม่ซ้ ากัน เม่ือครบหน่ึงรายช่ือแล้วจึงเริ่มบันทึก

บันทึกลงในรายช่ือใหม่ ในรายช่ือใหม่น้ีสามารถบันทึกชนิดที่เคยบันทึกลงในรายช่ือก่อนหน้านั้นได้     

        
2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 มงคล ไชยภักดี ( 2549) ได้ท าวิจัยเร่ือง ความหลากชนิดของนกในพื้นท่ีชุ่มน้ าบริเวณอ่าวไทย
ตอนในฝั่งตะวันออก ตั้งแต่จังหวัดสมุทรปราการถึงปากแม่น้ าบางปะกง ผลการศึกษาและส ารวจความ
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หลากชนิดของนกในพื้นท่ีชุ่มน้ าบริเวณอ่าวไทยตอนในด้านตะวันออกตั้งแต่ ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ ถึงปากแม่น้ าบางปะกง จังหวัฉะเชิงเทรา ในเดือนตุลาคม 2547 ถึงเดือน
กันยายน 2548 พบนกทั้งสิ้น 60 ชนิด แยกตามหลักอนุกรมวิธานได้ 6 อันดับ 20 วงศ์ และ 46 สกุล 
จัดเป็นนกประจ าถิ่น 24 ชนิด นกอพยพ 27 ชนิด และนกที่เป็นทั้งนกประจ าถิ่นและนกอพยพ จ านวน 9
ชนิด 
 เจริญชัย โตไธสง และสมหญิง ทัฬหิกรณ์ ( 2554) ศึกษาความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์
พื้นที่ของนกป่า ในป่าดิบเขา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย พบนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในป่า
ดิบเขาทั้งสิ้น 124 ชนิด มีสถานภาพเป็นนกประจ าถิ่น 104 ชนิด นกอพยพ 11 ชนิด นกอพยพผ่าน 2 
ชนิด นกอพยพมาท ารังวางไข่ 1 ชนิด และเป็นนกประจ าถิ่นและนกอพยพ 6 ชนิด โดยช่วงเดือนท่ีพบ
ชนิดนกเข้ามาใช้ประโยชน์มาก คือ เดือนตุลาคม-กุมภาพันธ์ เดือนท่ีมีความหลากชนิดนกมากที่สุด คือ 
เดือนธันวาคม เป็นนกที่พบบ่อยมากทั้งสิ้น 10 ชนิด นกที่พบบ่อยมี 18 ชนิด นกที่พบปานกลางมี 23 
ชนิด นกที่พบน้อยมี 38 ชนิด และนกที่พบได้ยากมี 34 ชนิด และเป็นนกประจ าถิ่นที่มีการใช้ประโยชน์
ในพื้นที่ท้ังในการหากิน เกี้ยวพาราสี ผสมพันธุ์ สร้างรังวางไข่ และเลี้ยงลูกอ่อน พบชนิดท่ีใช้ประโยชน์
พื้นที่ในการสร้างรังวางไข่ 16 ชนิด ส่วนในกลุ่มของนกที่อพยพผ่าน พบมีการใช้ประโยชน์พื้นที่เฉพาะ
ในช่วงฤดูอพยพ (เดือนกันยายน-กุมภาพันธ์)เท่าน้ัน โดยมากพบมาหากินร่วมกันเป็นฝูงใหญ่ 
 เดช ปงค าเฟย ( 2539) ศึกษาความหลากชนิดและความสัมพันธ์กับถิ่นอาศัยชนิดต่างๆของนก
ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย จังหวัดเชียงราย พบว่าจ าแนกเป็น นกประจ าถิ่น 46 ชนิด นกอพยพ 
35 ชนิด นกประจ าถิ่นและนกอพยพ 7 ชนิด นกอพยพผ่าน 1 ชนิด นกประจ าถิ่นแล ะอพยพเพื่อผสม
พันธุ์ 1 ชนิด นกอพยพและอพยพผ่าน 1 ชนิด และนกประจ าถิ่น อพยพและอพยพผ่าน 1 ชนิด นกใน
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองคาย มีความสัมพันธ์กับปริมาณน้ าฝนและอุณหภูมิในลักษณะเป็นปฏิภาคกัน 
เมื่อปริมาณน้ าฝนมากจ านวนชนิดของนกน้อย และเม่ืออุณหภูมิสูงจ านวนชนิดของนกน้อยด้วย รวมทั้งมี
นก จ านวน 14 ชนิด ที่มีความสัมพันธ์กับถิ่นที่อยู่อาศัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติในลักษณะการใช้พื้นที่
เป็นแหล่งอาหาร การพักผ่อน การหลบภัย และการสร้างรังวางไข่ 

ธิดารัตน์  ตกแต่ง ( 2548) ได้ท าการวิจัยเร่ือง ผลของการฟื้นฟูป่าต่อความหลากหลายของชนิด
และองค์ประกอบของสังคมนกในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ –ปุย ประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ.2545-2546 
ผลการศึกษาพบนกทั้งหมด 88 ชนิด 57 สกุล 30 วงศ์ เป็นนกประจ าถิ่น 64 ชนิด นกอพยพ 19 ชนิด 
เป็นนกกินผลไม้ 3 ชนิด นกกินท้ังพืชและสัตว์ 15 ชนิด พบนกในแปลงควบคุม 36 ชนิด พบนกในแปลง
ปี พ.ศ.2543, 2545 และ 2541 จ านวน 43 ,45 และ 47 ชนิดตามล าดับ กลุ่มนกปรอดเป็นชนิดนกเด่นใน
แปลงป่า เช่น นกปรอดหัวโขน นกปรอดเป็นชนิดนกเด่นในแปลงปลูกป่า เช่น นกปรอดหัวโขน นก
ปรอดหัวสีเขม่า และนกปรอดหัวตาขาว ชนิดนกเด่นในแปลงควบคุมคือ นกกินแมลงกระหม่อมแดง นก
ปรอดหัวโขน และนกกระจิบหญ้าอกเทา ผลการศึกษาจากวิธี Mackinnon List  พบว่าแปลงอายุ 2 ปีมี
ความหลากชนิดของนกมากที่สุด รองลงมาคือแปลงควบคุม แปลงอายุ 1 ปี และสุดท้ายคือแปลงอายุ 4 
ปี วิธีการ Point count ได้ผลสรุปว่าแปลงปลูกป่ามีความหลากชนิดของนก และค่าหลากหลายมากกว่า
ในแปลงควบคุม ในแปลงควบคุมมีความสม่ าเสมอของค่าความชุกชุมของนกสูงกว่าแปลงปลูกทุกแปลง
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ซึงสอดคล้องกัน ส่วนความหนาแน่นของประชากรนกในแปลงควบคุมมีมากกว่าในแปลงปลูกป่า และใน
แปลงควบคุมมีความหนาแน่นของประชากรนกที่ชอบอาศัยในพื้นที่เปิดโล่งมากกว่าในแปลงปลูกป่าใน
ขณะท่ีในแปลงปลูกป่ามีความหนาแน่นของประชากรนกที่ชอบอาศัยในพื้นที่ป่ามากกว่าในแปลงควบคุม 
นกใช้ประโยชน์จากพืชที่มีเนื้อไม้จ านวน 41 ชนิด ซึ่งในจ านวนน้ี 18 ชนิดเป็นพืชอาหารของนก โดยนก
ใช้ประโยชน์ด้วยการกินผลไม้ ดอกไม้ และน้ าหวานจากดอกไม้ และยังพบว่า 54% ของชนิดนกในพื้นที่
ปลูกป่าเป็นชนิดเดียวกันกับที่พบในป่าธรรมชาติใกล้เคียง  
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บทที่ 3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

 ความหลากชนิดของนกในพื้นท่ีสวนผลไม้ อ าเภอ บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม   เป็น
การวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์  
และการศึกษาในภาคสนาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
 

3.1 พื้นที่ท าการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “ความหลากชนิดของนกในพื้นท่ีสวนผลไม้ อ าเภอ บางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม” ได้ศึกษาพื้นที่ในอ าเภอ บางคนที จ.สมุทรสงคราม โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง
พื้นที่ศึกษาในสวนผลไม้ ได้แก่ สวนส้มโอ สวนลิ้นจ่ี และสวนมะพร้าว 
    ข้อมูลพื้นฐานอ าเภอบางคนที 

อ าเภอบางคนที ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดสมุทรสงคราม ห่างจากจังหวัดประมาณ 
15 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 77 กิโลเมตร ตาม
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 325 (ถนน
สายบางแพ-สมุทรสงคราม) โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้  
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอด าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี   
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ าเภออัมพวา และอ าเภอเมือง จังหวัด  
      สมุทรสงคราม  
  ทิศใต้  ติดต่อกับ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม   
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอวัดเพลง และอ าเภอเมือง จังหวัด  
      ราชบุรี  
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ที่มา : http://www.google.co.th          

สภาพภูมิศาสตร์   
 ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ าแม่กลอง มีแม่น้ าแม่กลองไหลผ่านพื้นที่ จากการที่มี
โครงข่ายคลองอยู่ท่ัวไปภายในพื้นที่ชุมชน ส่งผลให้เกิดความสะดวกสบายทางด้านการคมนาคม
ทางน้ า และการประกอบอาชีพโดยเฉพาะทางด้านการเกษตรกรรมเป็นอย่างมาก พื้นที่ส่วนใหญ่
ภายในชุมชน จึงเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่ส าคัญ คือการท าสวนผลไม้ ได้แก่ มะพร้าว ส้มโอ ลิ้นจี่ 
เป็นต้น และจากลักษณะสภาพทางภูมิศาสตร์ ของพื้นที่ชุมชนที่ได้รับอิทธิพลจากน้ าทะเลหนุน 
ท าให้มีน้ าไหลขึ้นลงตลอดทั้งปี และสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับคลองที่แยกย่อย  โดยมีล า
คลองแยกสาขาในพื้นที่รวม 136 คลอง   ส่งผลให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ มีพรรณไม้
ยืนต้นและไม้พุ่มต่างๆ มากมาย เช่น ล าพู จาก เหงือกปลาหมอ เป็นต้น รวมทั้งมีนกอพยพ 
และนกประจ าถิ่นมากมาย เช่น นกยางเปีย นกกินเปี้ยว นกเอี้ยง เป็นต้น ด้วยสภาพทั่วไปเป็นที่
ราบลุ่มดินอุดมสมบูรณ์  มีความสามารถในการอุ้มน้ าสูง และมีอินทรียวัตถุสูง  เหมาะในการปลูก
ต้นไม้ และปลูกพืชผัก  ส่วนใหญ่มีการยกร่องท าสวนผลไม้หลักทั้งสวนส้มโอ สวนลิ้นจ่ี และสวน
มะพร้าว ( http://www3.cdd.go.th/bangkhonthi/index.php/history-bangkhonthi) 
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็น เครื่องมือเชิงคุณภาพดังนี้  

   1) การศึกษาภาคสนาม 

    1.1 บันทึกชนิดนกในเส้นทาง ส ารวจในสวนผลไม้ ได้แก่   สวนส้มโอ 

สวนลิ้นจ่ี และสวนมะพร้าว ที่เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์       โดยใช้เครื่องจับพิกัด ( GPS) บันทึก

ต าแหน่งพิกัด  

    1.2 บันทึกสภาพพื้นที่สวนผลไม้โดยใช้เครื่องจับพิกัด (GPS) โดย

จ าแนกเป็นพื้นที่สวนส้มโอ สวนลิ้นจ่ี และสวนมะพร้าว  

    1.3 บันทึกจ านวนประชากรนกแต่ละชนิด และลักษณะกิจกรรมของนก

ที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในสวนผลไม้ 

   3) แบบสัมภาษณ์แบบเจาะจงเกี่ยวกับการท าสวนผลไม้ และชนิดนกที่เข้ามาใช้

ประโยชน์ในพื้นที่สวนผลไม้ 

 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1) ข้อมูลปฐมภูมิ 

  1.1 เก็บข้อมูลโดยใช้ท าการส ารวจชนิดนก  โดยใช้กล้องส่งทางไกลแบบ 2 ตา 

กล้องถ่ายรูป และจ าแนกนกท่ีพบตามหนังสือคู่มือดูนก นกเมืองไทย โดยนายแพทย์บุญส่ง 

เลขะกุล (2550) ในช่วงเช้าและช่วงบ่ายตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2555 เดือนละ 1 วัน 

ในเส้นทางส ารวจในสวนผลไม้ทั้ง 3 สวน ได้แก่ สวนส้มโอ สวนลิ้นจ่ี และสวนมะพร้าว 

   1.2 เก็บข้อมูลสภาพพื้นที่ของสวนผลไม้ทั้ง 3 สวน ได้แก่ สวนส้มโอ สวนลิ้นจ่ี 

และสวนมะพร้าว 

    1.3 เก็บข้อมูลจ านวนประชากรนกแต่ละชนิด และลักษณะกิจกรรมของนกที่เข้า

ไปใช้ประโยชน์ในสวนผลไม้ 

   1.4 บันทึกข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะจงกับเข้าของสวนผลไม้เกี่ยวกับ

การท าสวนผลไม้ และชนิดนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนผลไม้  ที่เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ใน

พื้นที่อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
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2) ข้อมูลทุติยภูมิ  

                       รวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องได้แก่ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3.4 ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย 

      1. ข้อมูลเชิงคุณภาพ     ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวมรวมข้อมูลจากการส ารว จ

ภาคสนาม 

      1.1 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดนกที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ในสวน

ผลไม ้อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ในช่วงเดือนเมษายน– กันยายน 2555 ได้แก่ สวน

ส้มโอ สวนลิ้นจ่ี และสวนมะพร้าว  

      1.2 น าผลที่บันทึกได้มาสรุปชนิดนกลงตารางบันทึกผลการส ารวจ  ประกอบ

กับข้อมูลการสัมภาษณ์จากเจ้าของสวนผลไม้ 

            2. ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ท าการบันทึกข้อมูลจ านวนประชากรของนก 

                       2.1 หาค่าความถี่ของนกที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนผลไม้ ทั้งสวนส้มโอ 

สวนลิ้นจ่ี และสวนมะพร้าว  

                       2.2 วิเคราะห์หาปริมาณความชุกชุม (relative abundance) โดยวิธีของ 

Pettingill (1969) ดังนี้ 

        ร้อยละของความชุกชุม =       จ านวนครั้งท่ีพบนกชนิดนั้นๆ    x 100  

                                                                       จ านวนคร้ังท่ีส ารวจ 

                จากนั้นน าร้อยละของความชุกชุมที่ได้มาเปรียบเทียบตามเกณฑ์ระดับความชุกชุม 

ดังนี ้

  ระดับ 5          นกที่มีความชุกชุมสูงมาก (Abundance  : A)    พบในอัตราร้อยละ 90 – 100 

     พบได้บ่อยมาก  

 ระดับ 4   นกที่มีความชุกชุมมาก ( Commom : C)         พบในอัตราร้อยละ  65 – 89 

     พบบ่อย  

 ระดับ 3   นกที่มีความชุกชุมปานกลาง    พบในอัตราร้อยละ 31 – 64  

      ( Moderately common : MC) พบได้ปานกลาง 

 ระดับ 2   นกที่มีความชุกชุมค่อนข้างน้อย   พบในอัตราร้อยละ 10 – 30  

      ( Uncommom : UC) พบได้ค่อนข้างน้อย 
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 ระดับ 1   นกที่มีความชุกชุมน้อย ( Rare : R)   พบในอัตราร้อยละ 1 – 9  

      พบน้อย 

                2.3 จ าแนกหาสถานภาพของนกแต่ละชนิด ได้แก่ นกประจ าถิ่น นกอพยพ  

นกประจ าถิ่นและนกอพยพ 

               การวิเคราะห์ข้อมูล  
1. ข้อมูลเชิงปริมาณ 

1. วิเคราะห์หาจ านวนประชากรชนิดนก โดยหาค่าความถี่  
2. วิเคราะห์หาปริมาณความชุมชุก  (relative abundance) โดยวิธีของ Pettingill  

(1969) 
            2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด าเนินการดังนี้ 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาใน 
การสัมภาษณ์ หลังจากนั้นได้น าการจดบันทึกข้อมูลและเทปบันทึกมาวิเคราะห์ประกอบ รวมท้ัง
การศึกษาภาคสนาม ทั้งการบันทึกจ านวนชนิดนก  ในเส้นทาง ส ารวจในสวนผลไม้ มาวิเคราะห์
ข้อมูลและน าผลวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพมาใช้ประกอบกับข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อให้เห็นถึง
ความหลากชนิดของนกในพื้นท่ีสวนผลไม้ อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  
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บทที่ 4  
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่องความหลากชนิดของนกในพื้นท่ีสวนผลไม้ อ าเภอ
บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

 
4.1 ชนิดนก ปริมาณความชุกชุม และสถานภาพของนก 
     4.1.1 ชนิดนกที่พบในสวนผลไม้ 
 พื้นทีส่วนผลไม้เป็นแหล่งที่มีความหลากชนิดของนกตามสภาพสวนผลไม้ที่มีการท า
การเกษตรอินทรีย์ท่ีเน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ที่มีทั้งสวนผลไม้ประเภทต่างๆ คือ สวนลิ้นจี่ สวน
มะพร้าว และสวนส้มโอ 
ตารางที่ 4.1 ชื่อวงค์ และชนิดนกที่พบบริเวณสวนผลไม้ ในอ าเภอบางคนที  
                 จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2555  

ที่ ชื่อวงศ์/ชนิดนก ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 
 
1 

วงศ์นกหัวขวาน (Picidae) 
นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง 

 
Common  Flameback 

 
Dinopium javanense 

 
2 

วงศ์นกโพระดก (Megalaimidae) 
นกโพระดกธรรมดา 

 
Lineated  Barbet 

 
Megalaima  lineate 

3 นกตีทอง Coppersmith  Barbet Megalaima haemecephala 
 
4 

วงศ์นกตะขาบ (Coraciidae) 
นกตะขาบทุ่ง 

 
Indian  Roller 

 
Coracias benghalensis 

 
 
5 

วงศ์นกกระเต็น (Alcedinidae / 
Halcyonidae) 
นกกระเต็นอกขาว   

 
 
White – throated Kingfisher 

 
 
Halcyon smyrmensis 

6 นกกินเปี้ยว Collared Kingfisher Todirhamphus Chloris 
 
7 

วงศ์นกคัดดู ( Cuculidae) 
นกอีวาบตั๊กแตน   

 
Plaintire  Cuckoo 

 
Cacomantis  merulinus 

8 นกกาเหว่า Asian Koel Endynamys scolopaceus 
9 นกบั้งรอกใหญ่ Green-billed  Malkoha Rhopodytes tristis 
 

10 
วงศ์นกกระปูด (Centropodidae) 
นกกะปูดใหญ่   

 
Greater  Coucal 

 
Centropus sinensis 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) ชื่อวงค์ และชนิดนกที่พบบริเวณสวนผลไม้ ในอ าเภอบางคนที  
                 จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2555  

ที่ ชื่อวงศ์/ชนิดนก ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 
 
 

11 

วงศ์นกพิราบและนกเขา 
(Columbidae) 
นกพิราบป่า   

 
 
Rock  Pigeon 

 
 
Columba livia 

12 นกเขาไฟ   Red  Collared  Dove Streptopelia tranquebarica 
13 นกเขาใหญ่ Spotted  Dove Streptopelia Chinensis 
14 นกเขาชวา Zebra  Dove Geopelia  striata 
 

15 
วงศ์นกอัญชัน (Rallidae) 
นกกวัก 

 
White–breasted  Waterhen 

 
Amaurornis phoenicurus 

 
 

16 

วงศ์นกหัวโตและนกกระแต 
(Charadriidae) 
นกกระแตแต้แว๊ด 

 
 
Red – wattled  Lapwing 

 
 
Vanellus indicus 

 
17 

วงศ์นกกาน้้า 
(Phalacrocoracidae) 
นกกาน้ าเล็ก 

 
Little  Cormorant 

 
Phalacrocorax  niger 

 
18 

วงศ์นกยาง (Ardeidae) 
นกยางเปีย 

 
Little  Egret 

 
Egretta garzetta 

19 นกยางกรอกพันธุ์ชวา Javan  Pond  Heron Ardeola speciosa 
20 นกยางเขียว Little  Heron   Butorides striata 
 

21 
วงศ์นกแอ่นพง (Artamidae) 
นกแอ่นพง 

 
Ashy Woodswallow 

 
Artamus  fuscus 

 
22 

วงศ์นกขมิ้น (Oriolidae) 
นกขม้ินน้อยธรรมดา   

 
Common lora 

 
Aegithina tiphia 

 
23 

วงศ์นกอีแพรด (Rhipiduridae) 
นกอีแพรดแถบอกด า 

 
Pied  Fantail 

 
Rhipidura javanica 

 
24 

วงศ์นกแซงแซว (Dicruridae) 
นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ 

 
Greater  Racket-tailed  
Drongo 

 
Dicrurus paradiseus 

 
 

25 

วงศ์นกจับแมลงและนกเขน 
(Muscicapidae) 
นกกางเขนบ้าน 

 
 
Oriental  Magpie  Robin 

 
 
Copsychus saularis 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) ชื่อวงค์ และชนิดนกที่พบบริเวณสวนผลไม้ ในอ าเภอบางคนที  
                 จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2555  

ที่ ชื่อวงศ์/ชนิดนก ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ 
 
 

26 

วงศ์นกเอี้ยงและนกกิ้งโครง 
(Sturnidae) 
นกเอี้ยงหงอน 

 
 
White-vented  Myna 

 
 
Acridotheres  grandis 

27 นกเอี้ยงสาริกา   Common  Myna Acridotheres tristis 
 

28 
วงศ์นกนางแอ่น (Hirundinidae) 
นกนางแอ่นบ้าน 

 
Barn  Swallow 

 
Hirundo rustica 

 
29 

วงศ์นกปรอด (Pycnonotidae) 
นกปรอดหน้านวล   

 
Yellow – vented  Bulbul 

 
Pycnonotus goiavier 

30 นกปรอดสวน Streak-eared  Bulbul Pycnonotus blanfordi 
 
 

31 

วงศ์นกกระจิบ นกพง และนก
กระจิ๊ด (Sylviidae) 
นกกระจิบธรรมดา 

 
 
Common Tailorbird 

 
 
Orthotomus sutorius 

32 นกกระจ๊ิดขาสีเนื้อ Pale-legged Leaf Warbler Phylloscopus tenellipes 
 

33 
วงศ์นกกาฝาก (Dicaeidae) 
นกสีชมพูสวน   

 
Scarlet-backed 
Flowerpecker 

 
Daaeum cruentatum 

 
 

34 

วงศ์นกกินปลีและนกปลีกล้วย 
(Nectariniidae) 
นกกินปลีคอสีน้ าตาล 

 
 
Brown-throated  Sunbird 

 
 
Anthreptes malacensis 

35 นกกินปลีอกเหลือง Olive-backed  Sunbird Nectarinia  jugularis 
 

36 
วงศ์นกกระจอก (Passeridae) 
นกกระจอกบ้าน 

 
Eurasian Tree Sparrow 

 
Passer montanus 

 
37 

วงศ์นกกระติ๊ด (Estrildidae) 
นกกระติ้ดขี้หมู   

 
Scaly-breasted  Munia 

 
Lonchura punctulata 

38 นกกระติ๊ดตะโพกขาว White-rumped Munia Lonchura striata 
 
           จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ในสวนผลไม้ทั้งสวนลิ้นจ่ี สวนมะพร้าว และสวนส้มโอ ที่เน้น
การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ในพื้นที่อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มีความหลากชนิดของนก 
จ านวน 24 วงศ์  38 ชนิด 
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นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง นกโพระดกธรรมดา 

  
นกตีทอง นกตะขาบทุ่ง 

  
นกกระเต็นอกขาว นกกินเปี้ยว 

  
นกอีวาบตั๊กแตน นกกาเหว่า 

 

รูปที่ 4.1 ชนิดนกในพื้นท่ีสวนผลไม้ อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
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นกบั้งรอกใหญ่ นกกระปูดใหญ ่

  
นกพิราบป่า นกเขาไฟ 

  
นกเขาชวา นกกวัก 

  
นกกระแตแต้แว๊ด นกกาน้้าเล็ก 

 

รูปที่ 4.1 (ต่อ) ชนิดนกในพื้นท่ีสวนผลไม้ อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
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นกยางเปีย นกยางกรอกพันธ์ุชวา 

  
นกยางเขียว นกแอ่นพง 

  
นกขมิ้นน้อยธรรมดา นกอีแพรดแถบอกด้า 

  
นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ นกกางเขนบ้าน 

 

รูปที่ 4.1 (ต่อ) ชนิดนกในพื้นท่ีสวนผลไม้ อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
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นกเอี้ยงหงอน นกเอี้ยงสาริกา 

  
นกนางแอ่นบ้าน นกปรอดหน้านวล 

  
นกปรอดสวน นกกระจิบธรรมดา 

  
นกกระจิ๊ดขาสีเนื้อ นกสีชมพูสวน 

 

รูปที่ 4.1 (ต่อ) ชนิดนกในพื้นท่ีสวนผลไม้ อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
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นกกินปลีคอสีน้้าตาล นกกินปลีอกเหลือง 

  
นกกระจอกบ้าน นกกระติ๊ดขี้หมู 

  
นกกระติ๊ดตะโพกขาว นกเขาใหญ่ 

 

รูปที่ 4.1 (ต่อ) ชนิดนกในพื้นท่ีสวนผลไม้ อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
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ตารางที่ 4.2 ชนิดนกที่พบบริเวณสวนผลไม้ ในอ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  
                 ระหว่าง เดือนเมษายน-กันยายน 2555  

ที่ ชนิดนก ชนิดของสวนผลไม ้
ลิ้นจี ้1 ลิ้นจี่ 2 มะพร้าว 

1 
มะพร้าว 

2 
ส้มโอ 1 ส้มโอ 2 

1 นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง       

2 นกโพระดกธรรมดา       

3 นกตีทอง       

4 นกตะขาบทุ่ง       

5 นกกระเต็นอกขาว         

6 นกกินเปี้ยว       

7 นกอีวาบตั๊กแตน         

8 นกกาเหว่า       

9 นกบั้งรอกใหญ่       

10 นกกะปูดใหญ่         

11 นกพิราบป่า         

12 นกเขาไฟ         

13 นกเขาใหญ่       

14 นกเขาชวา       

15 นกกวัก       

16 นกกระแตแต้แว๊ด       

17 นกกาน้ าเล็ก       

18 นกยางเปีย       

19 นกยางกรอกพันธุ์ชวา       

20 นกยางเขียว       

21 นกแอ่นพง       

22 นกขม้ินน้อยธรรมดา        

23 นกอีแพรดแถบอกด า       

24 นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่       

25 นกกางเขนบ้าน       
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) ชนิดนกที่พบบริเวณสวนผลไม้ ในอ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  
                 ระหว่าง เดือนเมษายน - กันยายน 2555  

ที่ ชนิดนก ชนิดของสวนผลไม ้
ลิ้นจี ้1 ลิ้นจี่ 2 มะพร้าว 

1 
มะพร้าว 

2 
ส้มโอ 1 ส้มโอ 2 

26 นกเอี้ยงหงอน       

27 นกเอี้ยงสาริกา         

28 นกนางแอ่นบ้าน       

29 นกปรอดหน้านวล         

30 นกปรอดสวน       

31 นกกระจิบธรรมดา       

32 นกกระจ๊ิดขาสีเนื้อ       
33 นกสีชมพูสวน         

34 นกกินปลีคอสีน้ าตาล       

35 นกกินปลีอกเหลือง       

36 นกกระจอกบ้าน             

37 นกกระติ้ดขี้หมู         

38 นกกระติ๊ดตะโพกขาว       
 รวม 25 23 31 24 28 23 

 

หมายเหตุ 1. ลิ้นจี่ 1     คือ สวนลิ้นจ่ี ในต าบลกระดังงา อ าเภอบางคนที 

  2. ลิ้นจี่ 2     คือ สวนลิ้นจ่ี ในต าบลโรงหีบ อ าเภอบางคนที 

  3. มะพร้าว 1 คือ สวนมะพร้าว ในต าบลบางนกแขวก อ าเภอบางคนที 

  4. มะพร้าว 2 คือ สวนมะพร้าว ในต าบลจอมปลวก อ าเภอบางคนที 

  5. ส้มโอ 1    คือ สวนส้มโอ ในต าบลกระดังงา อ าเภอบางคนที 

  6. ส้มโอ 2    คือ สวนส้มโอ ในต าบลบางสะแก อ าเภอบางคนที 
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รูปที่ 4.2 กราฟแสดงชนิดนกที่พบบริเวณสวนผลไม้ ในอ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  

              ระหว่าง เดือนเมษายน - กันยายน 2555  
 

                 จากตารางที่ 4.2 และรูปท่ี 4.2 พบว่า ในสวนผลไม้ทั้งสวนลิ้นจ่ี สวนมะพร้าว และสวน
ส้มโอ ที่เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ในพื้นที่อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มีความหลากชนิด
ของนก จ านวน  38 ชนิดโดยในสวนมะพร้าว ในต าบลบางนกแขวก อ าเภอบางคนที จะพบ
จ านวนชนิดนกมากที่สุด คือ จ านวน 31 ชนิด รองลงมาคือสวนส้มโอ ในต าบลกระดังงา อ าเภอ
บางคนที จ านวน 28 ชนิด    โดยจะเห็นได้จากข้อมูลการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
 

 “เจ้าของสวนมะพร้าว ในต าบลบางนกแขวก อ าเภอบางคนที จะมีการท าสวนผลไม้  

ที่เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และปล่อยตามธรรมชาติ ซึ่งสวนมะพร้าวจะเป็นการท าสวนผลไม้ที่ 

ไม่ต้องเน้นการใช้ปุ๋ยมากเท่าไร ส่วนใหญ่จะปล่อยให้เป็นธรรมชาติ และระหว่างระยะห่าง 

ของต้นมะพร้าวในทุกร่องสวนจะมีการปลูกไม้ผลและพืชผักสวนครัวที่เก็บผลผลิตได้เร็ว  

รวมท้ังมีการปลูกต้นกล้วย ไว้รอบสวนมะพร้าว และพื้นท่ีสวนมะพร้าวนี้อยู่ใกล้กับแม่น้ า 

แม่กลอง จึงมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การที่นกหลายชนิดเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่  

สวนผลไม้นี้” 

 “เจ้าของสวนส้มโอ ในต าบลกระดังงา อ าเภอบางคนที จะมีการท าสวนผลไม้ที่เป็น  
เกษตรอินทรีย์ ที่เน้นใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ประเภทปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกและปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ ไม่มีการ 
ใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช รวมท้ังมีการใช้ตัดหญ้าเพื่อเพิ่มความชุมชื้นและแร่ธาตุให้กับดิน ดังนั้น 
ในสวนผลไม้นี้จะมีนกหลายชนิดมากินแมลง น้ าหวานและเมล็ดพืชตามพงหญ้า ” 
 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้สอดคล้องกับแนวคิดของสุดใจ จงวรกิจวัฒนา ( 2545) ที่กล่าวไว้ว่า
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การท าเกษตรอินทรีย์หมายถึง ระบบเกษตรทางเลือกระบบหน่ึง ที่ใช้พื้นฐานของหลักการทาง
นิเวศวิทยาประยุกต์กับการท าเกษตร โดยมีจุดประสงค์หลักในการท าเกษตรแบบยั่งยืนให้
ผลผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม โดยใช้หลักการสร้างความ
หลากหลายทางชีวภาพก่อให้เกิดการผลิตที่เน้นการผสมผสานเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  และ 
กรมวิชาการเกษตร (2543) ได้ให้ความหมายของเกษตรอินทรีย์ไว้ว่า หมายถึง ระบบการผลิตที่
ค านึงถึงสภาพแวดล้อม รักษาสมดุลของธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีระบบ
การจัดการนิเวศวิทยาที่คล้ายคลึงกับธรรมชาติ และหลีกเลี่ยงการใช้สารสังเคราะห์ที่อาจ
ก่อให้เกิดมลพิษในสภาพแวดล้อม ส่วน วิฑูรย์ ปัญญากุล และวิบูลย์ เข็มเฉลิม, 2546) ในให้
แนวคิดเกี่ยวกับการท าเกษตรอินทรีย์ เป็นการอนุรักษ์นิเวศการเกษตร และสิ่งแวดล้อม บทบาท
ส าคัญในการสร้างสมดุลของนิเวศการเกษตร และเป็นการฟื้นฟูนิเวศเกษตร คือ การปรับปรุง
บ ารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ และการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้ผลผลิตของ
เกษตรอินทรีย์ยังมีรสชาติดี และมีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วน ส่วนการท่ีมีสิ่งมีชีวิตความ
หลากหลายชนิดอยู่ร่วมกัน ย่อมก่อให้เกิดความเกื้อกูลและสมดุลของระบบนิเวศ ซึ่งวิธีการเพิ่ม
ความหลากหลายทางชีวภาพอาจท าได้หลายรูปแบบ เช่น การปลูกพืชร่วมพืชแซม  
พืชหมุนเวียน เป็นต้น 

นอกจากนี้พื้นท่ีการเกษตรเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่ส าคัญของนกหลายชนิด เนื่องจากมี
อาหารสมบูรณ์นกต่างๆที่อาศัยในพื้นที่การเกษตรก็จะช่วยในการควบคุมศัตรูทางการเกษตร 
โดยท่ีแทบไม่ต้องจ าเป็นพึ่งสารเคมีการเกษตร ซึ่งช่วยในการจัดการพื้นที่การเกษตรอย่างยั่งยืน 
(http://www.vcharkarn.com) อีกทั้งคุณค่าของนกกับการเกษตร ในหลายด้าน คือ 1) ช่วยผสม
เกสร นกที่กินน้ าหวานดอกไม้ เช่น นกกินปลี นกปลีกล้วย มีส่วนช่วยในการผสมเกสร ให้แก่
ดอกไม้ ปากของนกเหล่านี้มีรูปทรงเรียวยาว เมื่อนกแหย่ปากเข้าไปดูดน้ าหวานภายในดอกไม้ 
เกสรดอกไม้จะติดไป กับปากนก เมื่อนกไปกินน้ าหวานจากดอกอื่น เกสรที่ติดปากนกก็จะผสม
กับดอกไม้ดอกนั้น ช่วยให้ดอกไม้ได้รับการผสมพันธุ์ 2)ช่วยแพร่กระจายพันธุ์พืช นกส่วนใหญ่
ชอบกินผลไม้เป็นอาหาร เช่น นกโพระดก นกปรอด เมื่อนกกินผลไม้เข้าไป เวลาถ่ายมูล จะมี
เมล็ดติดออกมาด้วย เม่ือเมล็ดตกลงพื้นดินก็จะงอกเป็นต้นใหม่ จึงเป็นการช่วยกระจายพันธุ์พืช 
ให้ไปงอกงามตามที่ต่างๆ 3) ช่วยก าจัดศัตรูพืช นกที่กินแมลงและล่าสัตว์อื่นเป็นอาหาร เป็น
ห่วงโซ่อาหารในการควบคุมสมดุลของระบบนิเวศ เพราะ แมลงและสัตว์ที่นกกินเข้าไปมักเป็น
ศัตรูพืช ซึ่งหากมีจ านวนมากเกินไปย่อมท าให้พืชพรรณเสียหาย จนท าให้ธรรมชาติขาดสมดุล 
นกเหล่านี้จึงมีส่วนช่วยให้ไม่ต้องใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงในการก าจัดศัตรูพืช ท าให้เกษตรกร
ประหยัดรายจ่ายไปได้อย่างมากมายและยังไม่ท าให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลงด้วย เช่น ฝูง
นกนางแอ่นท่ีบินจับแมลงบนท้องฟ้า นกกระจิบช่วยก าจัดหนอนตามต้นไม้  
 จากการที่นกมีความสามารถในการปรับตัวให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายต่างกัน
ออกไป นกเป็นตัวบ่งชี้ถึงสภาพแวดล้อมแต่ละแห่งได้อย่างดี ขณะเดียวกันสภาพแวดล้อมก็
สามารถบอกถึงชนิดนกที่จะพบได้ด้วยเช่นกัน เช่น นกกระจอก นกเอี้ยง เป็นนกที่สามารถ
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ปรับตัวได้ดี แม้ว่าสภาพแวดล้อมจะเปลี่ยนแปลงไป เราจึงพบนกเหล่านี้อาศัยอยู่ตามชุมชน
ร่วมกับคนได้ทั่วไป (http://www.bcst.or.th/birding/birding12.htm) 
 
ตารางที่ 4.3  ชนิดนกที่ส ารวจพบบริเวณสวนผลไม้ ในอ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม   
                  ในแต่ละเดือน ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2555 

ที่ ชนิด เดือน แหล่งที่พบ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง +  + + + + 1,2,4,5 

2 นกโพระดกธรรมดา + + + + + + 1,3,4,5,6 

3 นกตีทอง  +     2,3 

4 นกตะขาบทุ่ง   + + + + 1,2,3,4,5 

5 นกกระเต็นอกขาว   +   + + + 1,3,5,6 

6 นกกินเปี้ยว + + + + + + 1,2,3,4,5,6 

7 นกอีวาบตั๊กแตน       + + 3 

8 นกกาเหว่า + + + + + + 1,2,3,4,5,6 

9 นกบั้งรอกใหญ่ + + + +   3,5 

10 นกกะปูดใหญ่   + + + + + + 1,3,4,5,6 

11 นกพิราบป่า   + + + + + + 1,2,3,4 

12 นกเขาไฟ     +    4 

13 นกเขาใหญ่ + + + + + + 1,2,3,4,5,6 

14 นกเขาชวา + + + + + + 1,2,3,4,5,6 

15 นกกวัก + + + + + + 1,2,3,4,5,6 

16 นกกระแตแต้แว๊ด + +  +   3,5,6 

17 นกกาน้ าเล็ก  +     3 

18 นกยางเปีย + + + + + + 2,3,4,5,6 

19 นกยางกรอกพันธุ์ชวา + + + + + + 1,2,3,4,5,6 

20 นกยางเขียว + + + + + + 1,3,4,5,6 

21 นกแอ่นพง  +  + + + 3 

22 นกขม้ินน้อยธรรมดา     +   4 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) ชนิดนกที่ส ารวจพบบริเวณสวนผลไม้ ในอ าเภอบางคนที  
                 จังหวัดสมุทรสงคราม ในแต่ละเดือน ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2555 

ที่ ชนิด เดือน แหล่งที่พบ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

23 นกอีแพรดแถบอกด า  + + + + + 2,4,5,6 

24 นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ + + + + + + 1,2,3,4,5,6 

25 นกกางเขนบ้าน + + + + + + 1,2,3,4,5,6 

26 นกเอี้ยงหงอน + + + + + + 1,2,3,4,5,6 

27 นกเอี้ยงสาริกา   + + + + + + 1,2,3,4,5,6 

28 นกนางแอ่นบ้าน + +  +   1,3 

29 นกปรอดหน้านวล      + + + 5 

30 นกปรอดสวน + + + + + + 1,2,3,4,5,6 

31 นกกระจิบธรรมดา + + + + + + 1,2,3,4,5,6 

32 นกกระจ๊ิดขาสีเนื้อ      + 5 

33 นกสีชมพูสวน   + + + + + + 1,2,3,4,5,6 

34 นกกินปลีคอสีน้ าตาล  + + + + + 1,2,3,4,5,6 

35 นกกินปลีอกเหลือง + + + + + + 1,2,3,4,5,6 

36 นกกระจอกบ้าน   +    3 

37 นกกระติ้ดขี้หมู   + + + + + + 1,2,3,5,6 

38 นกกระติ๊ดตะโพกขาว     + + 1,2,3 

 รวม 24 28 27 31 29 30  

 
หมายเหตุ 1. ลิ้นจี่ 1     คือ สวนลิ้นจ่ี ในต าบลกระดังงา อ าเภอบางคนที 
  2. ลิ้นจี่ 2     คือ สวนลิ้นจ่ี ในต าบลโรงหีบ อ าเภอบางคนที 
  3. มะพร้าว 1 คือ สวนมะพร้าว ในต าบลบางนกแขวก อ าเภอบางคนที 
  4. มะพร้าว 2 คือ สวนมะพร้าว ในต าบลจอมปลวก อ าเภอบางคนที 
  5. ส้มโอ 1    คือ สวนส้มโอ ในต าบลกระดังงา อ าเภอบางคนที 
  6. ส้มโอ 2    คือ สวนส้มโอ ในต าบลบางสะแก อ าเภอบางคนที 
                   +   ส ารวจพบชนิดนกในพื้นท่ีศึกษา 
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           จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ชนิดนกที่พบในสวนผลไม้ท้ัง 6 สวน ในทุกเดือนท่ีท าการ
ส ารวจ ได้แก่ นกกินเปี้ยว  นกกาเหว่า  นกกะปูดใหญ่ นกพิราบป่า  นกเขาใหญ่ นกเขาชวา  
นกกวัก นกยางเปีย นกยางกรอกพันธุ์ชวา นกยางเขียว เป็นต้น โดยจะพบชนิดนกมากในเดือน
กรกฏาคม จ านวน 31 ชนิด และเดือนท่ีพบชนิดนกรองลงมา คือเดือนกันยายน จ านวน 30 
ชนิด  

กิจกรรมของนกที่กระท าในพื้นที่ศึกษา โดยแต่ละชนิดจะมีการครอบครอ บอาณาเขต
ของตนท้ังที่เป็นอาณาเขตชั่วคราวและถาวร ซึ่ง สอดคล้องกับแนคิดของวีรยุทธ์ เลาหะจินดา 
(2528) กล่าวว่านกจะมีอาณาเขตไว้เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ที่ต่างกันออกไปตามแต่ละตัว ชนิด  
และช่วงเวลาการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นที่จึงท าให้ทราบว่านกที่เข้ามา
ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ศึกษาใช้ประโยชน์พื้นที่ศึกษาเพื่อท ากิจกรรมใดและในช่วงเวลาใด ซึ่งนกจะ
ใช้ประโยชน์ทั้งในการหากิน เกี้ยวพาราสี ผสมพันธุ์ สร้างรังวางไข่ เลี้ยงดูลูกอ่อน เส้นทาง
อพยพผ่าน เป็นต้น 

 

    4.1.2 ความชุกชุมของนก ที่พบในสวนผลไม้ 
          ในพืน้ท่ีสวนผลไม้ท้ังสวนลิน้จ่ี สวนมะพร้าว และสวนสม้โอ จะมีปริมาณความชุกชุมของ

นกแตกต่างกัน ดังนี้ 

ตารางที่ 4.4 ความหลากชนิดและความชุกชุมของนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนลิ้นจ่ี  

                 ในต าบลกระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน  

                 2555 

ที่ ชนิดนก จ้านวนนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนผลไม้(ตัว) ร้อยละ

ความ

ชุกชุม 

ระดับ

ความ

ชุกชุม 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง   2  1  25.00 2 

2 นกโพระดกธรรมดา 2 3 4 2 3 3 83.33 4 

3 นกตีทอง       0.00 - 

4 นกตะขาบทุ่ง       0.00 - 

5 นกกระเต็นอกขาว   1      8.33 1 

6 นกกินเปี้ยว 1 4 6 3 7 5 83.33 4 

7 นกอีวาบตั๊กแตน         0.00 0 

8 นกกาเหว่า 4 1 3 5 2 4 91.67 5 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)ความหลากชนิดและความชุกชุมของนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนลิ้นจ่ี  

                 ในต าบลกระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน  

                 2555 

ที่ ชนิดนก จ้านวนนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนผลไม้(ตัว) ร้อยละ

ความ

ชุกชุม 

ระดับ

ความ

ชุกชุม 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 นกบั้งรอกใหญ่       0.00 - 

10 นกกะปูดใหญ่   1 4 3 4 2 3 83.33 4 

11 นกพิราบป่า   3   7  4 41.67 3 

12 นกเขาไฟ         0.00 - 

13 นกเขาใหญ่ 5 4 4 4 4 4 83.33 4 

14 นกเขาชวา 1 3 3 10 4  61.67 4 

15 นกกวัก 6 7 2  3 4 83.33 4 

16 นกกระแตแต้แว๊ด       0.00 - 

17 นกกาน้ าเล็ก       0.00 - 

18 นกยางเปีย       0.00 - 

19 นกยางกรอกพันธุ์ชวา  1  4 1 2 50.00 3 

20 นกยางเขียว     2  8.33 1 

21 นกแอ่นพง       0.00 - 

22 นกขม้ินน้อยธรรมดา        0.00 - 

23 นกอีแพรดแถบอกด า       0.00 - 

24 นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ 8 1 5 8 8 4 91.67 5 

25 นกกางเขนบ้าน 4 3  2 3 5 58.33 3 

26 นกเอี้ยงหงอน 2 7 3 6 10 10 66.67 4 

27 นกเอี้ยงสาริกา   4 3 3 6 2 4 83.33 4 

28 นกนางแอ่นบ้าน  1     8.33 1 

29 นกปรอดหน้านวล         0.00 - 

30 นกปรอดสวน 7 12 3 10 6 3 100.00 5 
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ตารางที่ 4.4 (ต่อ)ความหลากชนิดและความชุกชุมของนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนลิ้นจ่ี  

                 ในต าบลกระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน  

                 2555 

ที่ ชนิดนก จ้านวนนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนผลไม้(ตัว) ร้อยละ

ความ

ชุกชุม 

ระดับ

ความ

ชุกชุม 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

31 นกกระจิบธรรมดา 6 5 3 6 12 11 100.00 5 

32 นกกระจ๊ิดขาสีเนื้อ       0.00 - 

33 นกสีชมพูสวน   6 6 1 1 6 4 83.33 4 

34 นกกินปลีคอสีน้ าตาล  4 3 1 2 4 58.33 3 

35 นกกินปลีอกเหลือง 6 8 3 6 6 5 100.00 5 

36 นกกระจอกบ้าน       0.00 - 

37 นกกระติ้ดขี้หมู    2     8.33 1 

38 นกกระติ๊ดตะโพกขาว     1  8.33 1 

หมายเหตุ  :     ______ เดือนท่ีพบนกมีการเลี้ยงลูกในพื้นที่สวนผลไม้ 

 

 
    รูปที่ 4.3 กราฟแสดงระดับความชุกชุมของนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนลิ้นจ่ี ในต าบล  

               กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ระหว่างเดือน เมษายน –  กันยายน 2555 
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            จากตารางท่ี 4.4 และรูปท่ี 4.3 พบว่า ในสวนลิ้นจ่ี ต าบลกระดังงา อ.บางคนที  

จ.สมุทรสงคราม มีชนิดนกที่มีปริมาณความชุกชุม ในระดับ 5 จ านวน 5 ชนิด คือ นกกาเหว่า 

นกปรอดสวน นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ นกกระจิบธรรมดา และนกกินปลีอกเหลือง  โดยใน

เดือนเมษายน จะพบนกกวักมาเลี้ยงลูกในพื้นที่สวนผลไม้แห่งนี้ 

ตารางที่ 4.5 ความหลากชนิดและความชุกชุมของนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนลิ้นจ่ี  

                 ในต าบลโรงหบี อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน  

                 2555 

ที่ ชนิดนก จ้านวนนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนผลไม้(ตัว) ร้อยละ

ความ

ชุกชุม 

ระดับ

ความ

ชุกชุม 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง 1      8.33 1 

2 นกโพระดกธรรมดา       0.00 - 

3 นกตีทอง  1     8.33 1 

4 นกตะขาบทุ่ง   1 1 1  25.00 2 

5 นกกระเต็นอกขาว         0.00 - 

6 นกกินเปี้ยว 2 3 5 5 8 7 100.00 5 

7 นกอีวาบตั๊กแตน         0.00 - 

8 นกกาเหว่า 2 1 1 1  1 41.67 3 

9 นกบั้งรอกใหญ่       0.00 - 

10 นกกะปูดใหญ่         0.00 - 

11 นกพิราบป่า   10 13 15 12 13 10 100.00 5 

12 นกเขาไฟ         0.00 - 

13 นกเขาใหญ่ 6 8 4 5 2 2 91.67 5 

14 นกเขาชวา 3 3 1 6 4 2 75.00 4 

15 นกกวัก 4 2 1 2  1 50.00 3 

16 นกกระแตแต้แว๊ด       0.00 - 

17 นกกาน้ าเล็ก       0.00 - 

18 นกยางเปีย 3 2 2 3 3 4 91.67 5 
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ตารางที่ 4.5 (ต่อ)ความหลากชนิดและความชุกชุมของนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนลิ้นจ่ี  

                 ในต าบลโรงหบี อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน  

                 2555 

ที่ ชนิดนก จ้านวนนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนผลไม้(ตัว) ร้อยละ

ความ

ชุกชุม 

ระดับ

ความ

ชุกชุม 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

19 นกยางกรอกพันธุ์ชวา 1      8.33 1 

20 นกยางเขียว       0.00 - 

21 นกแอ่นพง       0.00 - 

22 นกขม้ินน้อยธรรมดา        0.00 - 

23 นกอีแพรดแถบอกด า  2     8.33 1 

24 นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ 3 3 1 1  1 58.33 3 

25 นกกางเขนบ้าน 3 6 4 2  2 58.33 3 

26 นกเอี้ยงหงอน 4 3 4 2 2 2 66.67 4 

27 นกเอี้ยงสาริกา   7 3 3 2 3 2 75.00 4 

28 นกนางแอ่นบ้าน       0.00 - 

29 นกปรอดหน้านวล         0.00 - 

30 นกปรอดสวน 3 7 6 6 9 6 91.67 5 

31 นกกระจิบธรรมดา 3 2 9 7 9 9 83.33 4 

32 นกกระจ๊ิดขาสีเนื้อ       0.00 - 

33 นกสีชมพูสวน   1  2 2 2 2 41.67 3 

34 นกกินปลีคอสีน้ าตาล  1     8.33 1 

35 นกกินปลีอกเหลือง 2 4 6 4 6 8 91.67 5 

36 นกกระจอกบ้าน       0.00 - 

37 นกกระติ้ดขี้หมู   5 2 1 2   41.67 3 

38 นกกระติ๊ดตะโพกขาว     1 1 16.67 2 

หมายเหตุ  :     ______ เดือนท่ีพบนกท ารังในพื้นที่สวนผลไม้ 
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 รูปที่ 4.4 กราฟแสดงระดับความชุกชุมของนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนลิ้นจ่ี  

              ในต าบลโรงหบี อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน  

              2555 

 

              จากตารางท่ี 4.5 และรูปท่ี 4.4 พบว่า ในสวนลิ้นจ่ี ต าบลโรงหีบ อ.บางคนที จ.

สมุทรสงคราม มีชนิดนกที่มีปริมาณความชุกชุม ในระดับ 5 จ านวน 6 ชนิด คือ นกกินเปี้ยว 

นกพิราบป่า นกเขาใหญ่นกยางเปีย นกปรอดสวน และนกกินปลีอกเหลือง   โดยในช่วงเดือน

สิงหาคม จะส ารวจพบนกกระติ๊ดตะโพกขาวมาท ารังในพื้นที่สวนผลไม้แห่งนี้  
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ตารางที่ 4.6 ความหลากชนิดและความชุกชุมของนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนมะพร้าว  

                 ในต าบลบางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ระหว่างเดือนเมษายน –  

                 กนัยายน 2555 

ที่ ชนิดนก จ้านวนนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนผลไม้(ตัว) ร้อยละ

ความ

ชุกชุม 

ระดับ

ความ

ชุกชุม 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง       0.00 - 

2 นกโพระดกธรรมดา 1 3 2 4 5 1 66.67 4 

3 นกตีทอง  1     8.33 1 

4 นกตะขาบทุ่ง      1 8.33 1 

5 นกกระเต็นอกขาว       2  16.67 2 

6 นกกินเปี้ยว 4 7 8 4 2 4 100.00 5 

7 นกอีวาบตั๊กแตน       2 2 33.33 3 

8 นกกาเหว่า 4 5 5 1  3 75.00 4 

9 นกบั้งรอกใหญ่ 2      8.33 1 

10 นกกะปูดใหญ่    2 2 1  3 33.33 3 

11 นกพิราบป่า   5 3 3 9 9 13 75.00 4 

12 นกเขาไฟ         0.00 - 

13 นกเขาใหญ่ 7 8 4 9 6 5 75.00 - 

14 นกเขาชวา 5 3 2 6 3 6 66.67 4 

15 นกกวัก 4  5 4 4  58.33 3 

16 นกกระแตแต้แว๊ด 3 2     25.00 2 

17 นกกาน้ าเล็ก  1     8.33 1 
18 นกยางเปีย 1  2 1 2  41.67 3 
19 นกยางกรอกพันธุ์ชวา   2 2 1 2 41.67 3 

20 นกยางเขียว 1   1 1  25.00 2 

21 นกแอ่นพง  4  5 4 2 66.67 4 

22 นกขม้ินน้อยธรรมดา        0.00 - 
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ)ความหลากชนิดและความชุกชุมของนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่  

                 สวนมะพร้าว ในต าบลบางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ระหว่างเดือน  

                 เมษายน –  กันยายน 2555 

ที่ ชนิดนก จ้านวนนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนผลไม้(ตัว) ร้อยละ

ความ

ชุกชุม 

ระดับ

ความ

ชุกชุม 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

23 นกอีแพรดแถบอกด า       0.00 - 

24 นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ 5 5 4 5 5 3 100.00 5 

25 นกกางเขนบ้าน 1 2 4 3 1  66.67 4 

26 นกเอี้ยงหงอน 3 8 8 9 23 10 91.67 5 

27 นกเอี้ยงสาริกา   13 9 8 4 6 6 91.67 5 

28 นกนางแอ่นบ้าน 1 5  1   25.00 2 

29 นกปรอดหน้านวล         0.00 - 

30 นกปรอดสวน 7 4 4 9 3 5 91.67 5 

31 นกกระจิบธรรมดา 3 7 10 6 10 5 100.00 5 

32 นกกระจ๊ิดขาสีเนื้อ       0.00 - 

33 นกสีชมพูสวน   8 2  10 1 5 66.67 4 

34 นกกินปลีคอสีน้ าตาล  1 4 5 2 4 66.67 4 

35 นกกินปลีอกเหลือง 6 7 5 3 7 2 91.67 5 

36 นกกระจอกบ้าน   2    8.33 1 

37 นกกระติ้ดขี้หมู      4   16.67 2 

38 นกกระติ๊ดตะโพกขาว     2 3 33.33 3 

หมายเหตุ  :     ______ เดือนท่ีพบนกเลี้ยงลูกในพื้นที่สวนผลไม้ 
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รูปที่ 4.5 กราฟแสดงระดับความชุกชุมของนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนมะพร้าว  

            ในต าบลบางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ระหว่างเดือน เมษายน –     

            กนัยายน 2555 

 

           จากตารางท่ี 4.6 และรูปท่ี 4.5 พบว่า ในสวนมะพร้าว ต าบลบางนกแขวก อ.บางคนที  

จ.สมุทรสงคราม มีชนิดนกที่มีปริมาณความชุกชุม ในระดับ 5 จ านวน 7 ชนิด คือ นกกินเปี้ยว 

นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ นกเอี้ยงหงอน นกเอี้ยงสาริกา นกปรอดสวน นกกระจิบธรรมดาและ

นกกินปลีอกเหลือง   โดยในช่วงเดือนมิถุนายน จะส ารวจพบนกกวักมาเลี้ยงลูกในพื้นที่สวน

ผลไม้แห่งนี้ 
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ตารางที่ 4.7 ความหลากชนิดและความชุกชุมของนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่  

                 สวนมะพร้าว ในต าบลจอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ระหว่างเดือน  

                 เมษายน –  กันยายน 2555 

ที่ ชนิดนก จ้านวนนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนผลไม้(ตัว) ร้อยละ

ความ

ชุกชุม 

ระดับ

ความ

ชุกชุม 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง    1 1 1 25.00 2 

2 นกโพระดกธรรมดา    1 4 2 33.33 3 

3 นกตีทอง       0.00 - 

4 นกตะขาบทุ่ง     1  8.33 1 

5 นกกระเต็นอกขาว         0.00 - 

6 นกกินเปี้ยว 8 8 5 2 5 7 100.00 5 

7 นกอีวาบตั๊กแตน         0.00 - 

8 นกกาเหว่า 3 3 3 4 1 4 91.67 5 

9 นกบั้งรอกใหญ่       0.00 - 

10 นกกะปูดใหญ่   2 2 3 8 3 3 100.00 5 

11 นกพิราบป่า       4 2 16.67 2 

12 นกเขาไฟ     1    8.33 1 

13 นกเขาใหญ่ 6 6 7 2 4 3 83.33 4 

14 นกเขาชวา    1   8.33 1 

15 นกกวัก 8 8 8 4 3 5 100.00 5 

16 นกกระแตแต้แว๊ด       0.00 - 

17 นกกาน้ าเล็ก       0.00 - 

18 นกยางเปีย   2 1   25.00 2 

19 นกยางกรอกพันธุ์ชวา 18 18 50 13 8 5 100.00 5 

20 นกยางเขียว     2  8.33 1 

21 นกแอ่นพง       0.00 - 

22 นกขม้ินน้อยธรรมดา     1   8.33 1 
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ตารางที่ 4.7 (ต่อ)ความหลากชนิดและความชุกชุมของนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่  

                 สวนมะพร้าว ในต าบลจอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ระหว่างเดือน  

                 เมษายน –  กันยายน 2555 

ที่ ชนิดนก จ้านวนนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนผลไม้(ตัว) ร้อยละ

ความ

ชุกชุม 

ระดับ

ความ

ชุกชุม 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

23 นกอีแพรดแถบอกด า    1 4 6 33.33 3 

24 นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ 6 6 6 3 4 6 91.67 5 

25 นกกางเขนบ้าน 6 6 5 4 5 2 91.67 5 

26 นกเอี้ยงหงอน 3 5 7 3 4 2 91.67 5 

27 นกเอี้ยงสาริกา   5 5 6 3 4 10 100.00 5 

28 นกนางแอ่นบ้าน       0.00 - 

29 นกปรอดหน้านวล         0.00 - 

30 นกปรอดสวน 5 5 2 3 3 8 91.67 5 

31 นกกระจิบธรรมดา 2 2 4 8 3 5 75.00 4 

32 นกกระจ๊ิดขาสีเนื้อ       0.00 - 

33 นกสีชมพูสวน     3  4  25.00 2 

34 นกกินปลีคอสีน้ าตาล    1 1  16.67 2 

35 นกกินปลีอกเหลือง 5 5 3 3 4 4 100.00 5 

36 นกกระจอกบ้าน       0.00 - 

37 นกกระติ้ดขี้หมู         0.00 - 

38 นกกระติ๊ดตะโพกขาว       0.00 - 

หมายเหตุ  :     ______ เดือนท่ีพบนกท ารัง วางไข่ เลี้ยงลูกในพื้นที่สวนผลไม้ 

www.ssru.ac.th



99 

 

 
ภาพที่ 4.6    กราฟแสดงระดับความชุกชุมของนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนมะพร้าว  

                 ในต าบลจอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ระหว่างเดือน เมษายน -   

                 กนัยายน 2555 

 

         จากตารางท่ี 4.7 และรูปท่ี 4.6 พบว่า ในสวนมะพร้าว ต าบลจอมปลวก อ.บางคนที  

จ.สมุทรสงคราม มีชนิดนกที่มีปริมาณความชุกชุม ในระดับ 5 จ านวน 10 ชนิด คือ นกกินเปี้ยว 

นกกาเหว่า นกกะปูดใหญ่ นกกวัก นกยางกรอกพันธุ์ชวา นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ นกกางเขน

บ้าน นกเอี้ยงหงอน นกเอี้ยงสาริกา นกปรอดสวน และนกกินปลีอกเหลือง   โดยในช่วงเดือน

เมษายน เดือนพฤษภาคม และเดือนสิงหาคม จะพบนกกวักมาเลี้ยงลูก ส่วนในเดือนเมษายนถึง

เดือนสิงหาคม จะพบนกยางกรอกพันธุ์ชวา มาท ารัง วางไข่และเลี้ยงลูกในพื้นที่สวนผลไม้แห่งนี้  
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ตารางที่ 4.8 ความหลากชนิดและความชุกชุมของนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่  

                 สวนสม้โอ ในต าบลกระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ระหว่างเดือน  

                 เมษายน –  กันยายน 2555 

ที่ ชนิดนก จ้านวนนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนผลไม้(ตัว) ร้อยละ

ความ

ชุกชุม 

ระดับ

ความ

ชุกชุม 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง 1    1 1 25.00 2 

2 นกโพระดกธรรมดา 1 2 2 3 2 1 66.67 4 

3 นกตีทอง       0.00 - 

4 นกตะขาบทุ่ง      1 8.33 1 

5 นกกระเต็นอกขาว      1 1  16.67 2 

6 นกกินเปี้ยว 6 8 6 6 4 9 100.00 5 

7 นกอีวาบตั๊กแตน        1 8.33 1 

8 นกกาเหว่า 5 9 5 7 2 4 100.00 5 

9 นกบั้งรอกใหญ่ 1 1 1 3   41.67 3 

10 นกกะปูดใหญ่   4 3 2 5 6 3 91.67 5 

11 นกพิราบป่า         0.00 - 

12 นกเขาไฟ         0.00 - 

13 นกเขาใหญ่  5 2   1 33.33 3 

14 นกเขาชวา 2 2 5 5 5 6 58.33 3 

15 นกกวัก 3    6 4 41.67 3 

16 นกกระแตแต้แว๊ด 1 1  1   25.00 2 

17 นกกาน้ าเล็ก       0.00 - 

18 นกยางเปีย  2 1 2 2 2 75.00 4 

19 นกยางกรอกพันธุ์ชวา  1 2    25.00 2 

20 นกยางเขียว  1 1 1   25.00 2 

21 นกแอ่นพง       0.00 - 

22 นกขม้ินน้อยธรรมดา        0.00 - 
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ)ความหลากชนิดและความชุกชุมของนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่  

                 สวนสม้โอ ในต าบลกระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ระหว่างเดือน  

                 เมษายน –  กันยายน 2555 

ที่ ชนิดนก จ้านวนนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนผลไม้(ตัว) ร้อยละ

ความ

ชุกชุม 

ระดับ

ความ

ชุกชุม 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

23 นกอีแพรดแถบอกด า  1 3  1 1 41.67 3 

24 นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ 3 6 4 2 5 5 91.67 5 

25 นกกางเขนบ้าน  3 4 2  2 50.00 3 

26 นกเอี้ยงหงอน 8 4 4 9 4  75.00 4 

27 นกเอี้ยงสาริกา   3 5 2 4 2  66.67 4 

28 นกนางแอ่นบ้าน       0.00 - 

29 นกปรอดหน้านวล      2 1 1 33.33 3 

30 นกปรอดสวน 2 5 3 8 11 3 83.33 4 

31 นกกระจิบธรรมดา 4 5 8 10 16 7 100.00 5 

32 นกกระจ๊ิดขาสีเนื้อ      3 16.67 2 

33 นกสีชมพูสวน   2     1 25.00 2 

34 นกกินปลีคอสีน้ าตาล     4 4 16.67 2 

35 นกกินปลีอกเหลือง 7 3 2 7 7 4 91.67 5 

36 นกกระจอกบ้าน       0.00 - 

37 นกกระติ้ดขี้หมู     3 2 2 2 41.67 3 

38 นกกระติ๊ดตะโพกขาว       0.00 - 
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รูปที่  4.7 กราฟแสดงระดับความชุกชุมของนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนส้มโอ ในต าบล  

               กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ระหว่างเดือนเมษายน –  กันยายน 2555 

              จากตารางท่ี 4.8 และรูปท่ี 4.6 พบว่า ในสวนส้มโอ ต าบลกระดังงา อ.บางคนที  

จ.สมุทรสงคราม มีชนิดนกที่มีปริมาณความชุกชุม ในระดับ 5 จ านวน 6 ชนิด คือ นกกินเปี้ยว 

นกกาเหว่า นกกะปูดใหญ่ นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ นกกระจิบธรรมดาและนกกินปลีอกเหลือง    
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ตารางที่ 4.9 ความหลากชนิดและความชุกชุมของนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่  

                 สวนสม้โอ ในต าบลบางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ระหว่างเดือน  

                 เมษายน –  กันยายน 2555 

ที่ ชนิดนก จ้านวนนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนผลไม้(ตัว) ร้อยละ

ความ

ชุกชุม 

ระดับ

ความ

ชุกชุม 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง       0.00 - 

2 นกโพระดกธรรมดา 1  1  1  25.00 2 

3 นกตีทอง       0.00 - 

4 นกตะขาบทุ่ง       0.00 - 

5 นกกระเต็นอกขาว        1 8.33 1 

6 นกกินเปี้ยว 6 8 7 4 6 5 100.00 5 

7 นกอีวาบตั๊กแตน         0.00 - 

8 นกกาเหว่า 5 3 3 3 4 3 100.00 5 

9 นกบั้งรอกใหญ่  2     8.33 1 

10 นกกะปูดใหญ่    5 2 2 4 2 83.33 5 

11 นกพิราบป่า         0.00 - 

12 นกเขาไฟ         0.00 - 

13 นกเขาใหญ่ 3 2 5 3 2 1 75.00 4 

14 นกเขาชวา 1  2  1  33.33 3 

15 นกกวัก 5 7 2 5 4 5 91.67 5 

16 นกกระแตแต้แว๊ด  2  2   16.67 2 

17 นกกาน้ าเล็ก       0.00 - 

18 นกยางเปีย 8 1 3 3 3 2 91.67 5 

19 นกยางกรอกพันธุ์ชวา 2  1 3 1 1 58.33 3 

20 นกยางเขียว      1 8.33 1 

21 นกแอ่นพง       0.00 - 

22 นกขม้ินน้อยธรรมดา        0.00 - 
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ)ความหลากชนิดและความชุกชุมของนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่  

                 สวนสม้โอ ในต าบลบางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ระหว่างเดือน  

                 เมษายน –  กันยายน 2555 

ที่ ชนิดนก จ้านวนนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนผลไม้(ตัว) ร้อยละ

ความ

ชุกชุม 

ระดับ

ความ

ชุกชุม 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

23 นกอีแพรดแถบอกด า  2  2 5 2 50.00 3 

24 นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ 6 3 6 1 4 1 75.00 4 

25 นกกางเขนบ้าน 2 1 1 2 2 5 66.67 4 

26 นกเอี้ยงหงอน  8 2 1 3 1 50.00 3 

27 นกเอี้ยงสาริกา    4 5 3 2 1 58.33 3 

28 นกนางแอ่นบ้าน       0.00 - 

29 นกปรอดหน้านวล         0.00 - 

30 นกปรอดสวน 3 11 3 6 11 7 100.00 5 

31 นกกระจิบธรรมดา 2 1 4 6  5 75.00 4 

32 นกกระจ๊ิดขาสีเนื้อ       0.00 - 

33 นกสีชมพูสวน   4 1 3 2 2 2 66.67 4 

34 นกกินปลีคอสีน้ าตาล  1   1  16.67 2 

35 นกกินปลีอกเหลือง 3 2 4 2 2 5 66.67 4 

36 นกกระจอกบ้าน       0.00 - 

37 นกกระติ้ดขี้หมู    1  1   16.67 2 

38 นกกระติ๊ดตะโพกขาว       0.00 - 
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รูปที่ 4.8    กราฟแสดงระดับความชุกชุมของนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนส้มโอ  

                 ในต าบลบางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ระหว่างเดือนเมษายน -   

                 กนัยายน 2555 

 

               จากตารางท่ี 4.9 และรูปท่ี 4.8 พบว่า ในสวนส้มโอ ต าบลบางสะแก อ.บางคนที  

จ.สมุทรสงคราม มีชนิดนกที่มีปริมาณความชุกชุม ในระดับ 5 จ านวน 6 ชนิด คือ นกกินเปี้ยว 

นกกาเหว่า นกกะปูดใหญ่ นกกวัก นกยางเปีย และนกปรอดสวน 
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ตารางที่ 4.10 ความหลากชนิดและความชุกชุมของนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่  

                 สวนผลไม้ ใน อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ระหว่างเดือน เมษายน –  กันยายน  

                 2555 

ที่ ชนิดนก จ้านวนนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนผลไม้(ตัว) ร้อยละ

ความ

ชุกชุม 

ระดับ

ความ

ชุกชุม 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง 2  2 1 3 2 58.33 3 

2 นกโพระดกธรรมดา 5 8 9 10 14 6 100.00 5 

3 นกตีทอง  2     16.67 2 

4 นกตะขาบทุ่ง   1 1 2 2 33.33 3 

5 นกกระเต็นอกขาว   1   1 3 1 33.33 3 

6 นกกินเปี้ยว 28 39 37 24 32 37 100.00 5 

7 นกอีวาบตั๊กแตน       2 3 33.33 3 

8 นกกาเหว่า 23 22 20 21 9 19 100.00 5 

9 นกบั้งรอกใหญ่ 3 3 1 3   41.67 3 

10 นกกะปูดใหญ่   7 16 12 20 15 15 100.00 5 

11 นกพิราบป่า   18 16 18 28 25 29 100.00 5 

12 นกเขาไฟ     1    8.33 1 

13 นกเขาใหญ่ 27 33 26 23 18 18 100.00 5 

14 นกเขาชวา 12 11 13 28 17 14 100.00 5 

15 นกกวัก 30 24 14 15 20 19 100.00 5 

16 นกกระแตแต้แว๊ด 4 5  3   41.67 3 

17 นกกาน้ าเล็ก  1     8.33 1 

18 นกยางเปีย 12 5 10 10 10 8 100.00 5 

19 นกยางกรอกพันธุ์ชวา 21 20 55 22 11 8 100.00 5 

20 นกยางเขียว 1 1 1 2 5 1 58.33 3 

21 นกแอ่นพง  4  5 4 2 66.67 4 

22 นกขม้ินน้อยธรรมดา     1   8.33 1 
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ตารางที่ 4.10 (ต่อ)ความหลากชนิดและความชุกชุมของนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่  

                 สวนผลไม้ ใน อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ระหว่างเดือน เมษายน –  กันยายน  

                 2555 

ที่ ชนิดนก จ้านวนนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนผลไม้(ตัว) ร้อยละ

ความ

ชุกชุม 

ระดับ

ความ

ชุกชุม 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

23 นกอีแพรดแถบอกด า  5 3 3 10 9 66.67 4 

24 นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ 31 24 26 20 26 20 100.00 5 

25 นกกางเขนบ้าน 16 21 18 15 11 16 100.00 5 

26 นกเอี้ยงหงอน 22 35 28 30 46 25 100.00 5 

27 นกเอี้ยงสาริกา   32 29 28 22 19 23 100.00 5 

28 นกนางแอ่นบ้าน 2 5  1   25.00 2 

29 นกปรอดหน้านวล      2 1 1 33.33 3 

30 นกปรอดสวน 27 44 23 42 43 32 100.00 5 

31 นกกระจิบธรรมดา 20 23 38 43 50 42 100.00 5 

32 นกกระจ๊ิดขาสีเนื้อ      3 16.67 2 

33 นกสีชมพูสวน   15 9 9 15 25 14 100.00 5 

34 นกกินปลีคอสีน้ าตาล  7 7 7 10 12 83.33 4 

35 นกกินปลีอกเหลือง 29 29 23 25 32 28 100.00 5 

36 นกกระจอกบ้าน   2    8.33 1 

37 นกกระติ้ดขี้หมู   5 5 3 8 4 2 83.33 4 

38 นกกระติ๊ดตะโพกขาว     4 4 33.33 3 
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รูปที่ 4.9 กราฟแสดงระดับความชุกชุมของนกในสวนผลไม้ อ.บางคนที 

        จากตารางที่ 4.10 และรูปท่ี 4.9 พบว่า ในสวนผลไม้  อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ทั้ง

สวนลิ้นจ่ี สวนมะพร้าว และสวนส้มโอ จ านวน 6 สวน มีชนิดนกที่มีปริมาณความชุกชุม ในระดับ 

5 จ านวน 18  ชนิด คือ นกโพระดกธรรมดา นกกินเปี้ยว นกกาเหว่า นกกะปูดใหญ่ นกพิราบป่า 

นกเขาใหญ่ นกกวัก นกเขาชวา  นกยางเปีย นกยางกรอกพันธุ์ชวา นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ 

นกกางเขนบ้าน นกเอี้ยงหงอน นกเอี้ยงสาริกา นกปรอดสวน นกกระจิบธรรมดา นกสีชมพูสวน 

และนกกินปลีอกเหลือง 

ตารางที่ 4.11 ความหลากชนิดของนกที่พบในพื้นทีสวนผลไม้แต่ละเดือนโดยแบ่งตาม 

                  ระดับความชุกชุม ระหวา่งดือนเมษายน – กันยายน 2555 

ระดับความ

ชุกชุม 
จ้านวนชนิดนก 

ร้อยละของ

จ้านวนชนิดนก 

จ้านวนชนิดนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์พื้นที่ศึกษาใน

แต่ละเดือน 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค.  ก.ย. 

5 18 47.37 18 18 18 18 18 18 

4 4 10.53 1 4 4 4 4 4 

3 9 23.68 5 3 4 7 6 5 

2 3 7.89 1 2 - 1 - 1 

1 4 10.53 - 1 2 1 - - 

รวม 38 100 25 28 28 31 28 28 
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 จากตารางที่ 4.11 พบว่า มีชนิดนกที่มีปริมาณความชุกชุม ในระดับ 5 จ านวน 18  ชนิด 
คิดเป็น ร้อยละ 47.37 และในช่วงเดือนกรกฏาคม มีความหลากชนิดของนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์
ในพื้นที่ศึกษา   31 ชนิด รองลงมา คือ เดือนพฤษภาคม มิถุนายน สิงหาคม และกันยายน  มี
ความหลากชนิดของนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ศึกษาเท่ากันคือ   28  ชนิด 
 จากตารางที่ 4.10 และตารางที่ 4.11 สามารถน ามาจัดแบ่งระดับความชุกชุมออกเป็น 5 
ระดับ ดังนี้  
 ระดับ 5 นกที่พบบ่อยมาก (Abundance  : A)    มีจ านวน 18 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 
47.37 ของชนิดนกทั้งหมดท่ีพบ คือ นกโพระดกธรรมดา นกกินเปี้ยว นกกาเหว่า นกกะปูดใหญ่ 
นกพิราบป่า นกเขาใหญ่ นกกวัก  นกเขาชวา  นกยางเปีย นกยางกรอกพันธุ์ชวา นกแซงแซว
หางบ่วงใหญ่ นกกางเขนบ้าน นกเอี้ยงหงอน นกเอี้ยงสาริกา นกปรอดสวน  นกกระจิบธรรมดา 
นกสีชมพูสวน และนกกินปลีอกเหลือง 
          ระดับ 4 นกที่พบบ่อย (Commom : C)   มีจ านวน 4 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 10.53  ของ
ชนิดนกทั้งหมดที่พบ คือ นกแอ่นพง นกอีแพรดแถบอกด า นกกินปลีคอสีน้ าตาล และนกกระติ๊ด
ขี้หมู    
          ระดับ 3 นกที่พบปานกลาง (Moderately common : MC) มีจ านวน 9 ชนิด คิดเป็นร้อย
ละ 23.68 ของชนิดนกทั้งหมดท่ีพบ คือ นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง นกตะขาบทุ่ง นกกระเต็น
อกขาว นกอีวาบตั๊กแตน นกบั้งรอกใหญ่ นกกระแตแต้แว้ด นกยางเขียว นกปรอดหน้านวล และ
นกกระติ๊ดตะโพกขาว 
         ระดับ 2 นกที่พบค่อนข้างน้อย   ( Uncommom : UC) มีจ านวน 3 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 
7.89 ของชนิดนกทั้งหมดท่ีพบ คือ  นกตีทอง นกนางแอ่นบ้าน และนกกระจ๊ิดขาสีเนื้อ  
         ระดับ 1 นกที่พบน้อย (Rare : R) มีจ านวน 4 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 10.53 ของชนิดนก
ทั้งหมดที่พบ คือ นกเขาไฟ นกกาน้ าเล็ก นกขม้ินน้อยธรรมดา และนกกระจอกบ้าน  
 
     4.1.3 อุปนิสัยการหากินอาหาร และสถานภาพของนก ที่พบในสวนผลไม้ 
 ในพื้นที่สวนผลไม้ ทั้งสวนลิ้นจ่ี สวนมะพร้าวและสวนส้มโอ จะพบว่านกแต่ละชนิดจะมี
อุปนิสัยการหากินอาหารและสถานภาพของนก ดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.12 ชนิดนก อุปนิสัยการหากิน และสถานภาพของนก บริเวณสวนผลไม้ 
                 ในอ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2555 

ที่ ชนิดนก อุปนิสัยการหากิน สถานภาพของนก 

1 นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง I R 

2 นกโพระดกธรรมดา F,J R 

3 นกตีทอง I,N R 

4 นกตะขาบทุ่ง I,C R 

5 นกกระเต็นอกขาว   C,P R 

6 นกกินเปี้ยว P R 

7 นกอีวาบตั๊กแตน   I R 

8 นกกาเหว่า I,F R 

9 นกบั้งรอกใหญ่ I,C R 

10 นกกะปูดใหญ่   P,C R 

11 นกพิราบป่า   G R 

12 นกเขาไฟ   G R 

13 นกเขาใหญ่ G R 

14 นกเขาชวา G R 

15 นกกวัก O R 

16 นกกระแตแต้แว๊ด O R 

17 นกกาน้ าเล็ก P R 

18 นกยางเปีย P R 

19 นกยางกรอกพันธุ์ชวา P R 

20 นกยางเขียว P R 

21 นกแอ่นพง I R 

22 นกขม้ินน้อยธรรมดา  I R 

23 นกอีแพรดแถบอกด า I R 

24 นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ I R 

25 นกกางเขนบ้าน I R 

26 นกเอี้ยงหงอน I,N R 
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ) ชนิดนก อุปนิสัยการหากิน และสถานภาพของนก บริเวณสวนผลไม้ 
                 ในอ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน 2555 

ที่ ชนิดนก อุปนิสัยการหากิน สถานภาพของนก 

27 นกเอี้ยงสาริกา   I,N R 

28 นกนางแอ่นบ้าน I R,WV 

29 นกปรอดหน้านวล   F,I R 

30 นกปรอดสวน F,I R 

31 นกกระจิบธรรมดา I R 

32 นกกระจ๊ิดขาสีเนื้อ I WV 

33 นกสีชมพูสวน   I R 

34 นกกินปลีคอสีน้ าตาล N,I R 

35 นกกินปลีอกเหลือง N,I R 

36 นกกระจอกบ้าน G,I R 

37 นกกระติ้ดขี้หมู   G R 

38 นกกระติ๊ดตะโพกขาว G R 

 
หมายเหตุ 
อุปนิสัยการกิน 
F (Frugivorous)  คือ นกพวกที่กินอาหาร ผลไม้ เป็นหลัก 
G (Granivorous) คือ นกที่กินอาหาร เมล็ดพืชเป็นหลัก 
N (Nectarivorous) คือ นกที่กินน้ าหวานจาก ดอกไม้เป็นหลัก 
 I (Insectivorous) คือ นกที่กินแมลงเป็นหลัก 
P (Piscivorous) คือ นกที่กินอาหารสัตว์น้ า เช่น  ปลา ปู กุ้ง หอย เป็นหลัก 
C (Carnivorous) คือ นกที่กินอาหาร สัตว์ที่อยู่บนบกและสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ าเป็นหลัก 
O (Omnivorous) คือ นกที่กินอาหารทั้งพืชและสัตว์เป็นหลัก แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสัตว์ 
 

สถานภาพของนก 
 R คือ นกประจ าถิ่น (resident = R) 
 WV คือ นกอพยพช่วงฤดูหนาวหรือช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์  (winter visitor = WV) 
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          จากตารางท่ี 4.12  ในการส ารวจชนิดนก ในพื้นที่สวนผลไม้ ทั้งสวนลิ้นจ่ี สวนมะพร้าว 
และสวนส้มโอ จ านวน 6 สวน ในอ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า กลุ่มนกกินแมลง
และตัวหนอนของแมลง ได้แก่ นกกระจิบธรรมดา นกกระจ๊ิดขาสีเนื้อ นกนางแอ่นบ้าน นกแอ่น
พง นกอีวาบตั๊กแตน  เป็นต้น กลุ่มนกนกกินสัตว์อื่นๆ และสัตว์น้ า ได้แก่ นกกระเต็นอกขาว นก
กินเปี้ยว เป็นต้น กลุ่มนกกินเมล็ดพืช ได้แก่ นกกระติ๊ดขี้หมู นกกระติ๊ดตะโพกขาว เป็นต้น กลุ่ม
นกกินน้ าหวานจากดอกไม้ ได้แก่ นกกินปลีอกเหลือง นกกินปลีคอสีน้ าตาล เป็นต้น และกลุ่ม
นกกินลูกปลา กุ้งตัวเล็กตามริมชายคลอง ได้แก่ นกยางเปีย นกยางกรอกพันธุ์ชวา นกกวัก เป็น
ต้น ส่วนสถานภาพของนก มีนกประจ าถิ่น จ านวน 36 ชนิด นกประจ าถิ่นและนกอพยพ จ านวน  
1 ชนิด และนกอพยพ จ านวน 1 ชนิด 
 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนิตยา เลาหะจินดา ( 2528) ที่กล่าวว่า พฤติกรรมการกิน
อาหารจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดนก และจะเป็นผลดีในการลดการแก่งแย่ง โดยเฉพาะ
กับสัตว์ที่อาศัยในบริเวณเดียวกัน เช่น นกที่หากินในหนองน้ า ซึ่งกินปลาเป็นอาหารหลัก แต่นก
แต่ละชนิดในบริเวณดังกล่าวจะมีพฤติกรรมการกินอาหารต่างกันทั้งวิธีการจับปลาและเวลาที่
ออกหากิน ดังนั้นการแก่งแย่งจึงลดลง  
 นอกจากนี้ โอภาส ขอบเขตต์ ( 2541) ได้กล่าวถึง พฤติกรรมการหาอาหารของนก ไว้
หลายประเภท ได้แก่ 1) เกาะโฉบหาอาหารในน้ า นกที่เกาะโฉบหาอาหารในน้ าปกติจะว่ายน้ า
ไม่ได้ มักจะเกาะตามตอไม้ กิ่งไม้ สายไฟฟ้าหรือวัตถุที่ใกล้หรืออยู่ริมน้ าคอยจ้องหาเหยื่อในน้ า 
เมื่อพบเหยื่อก็จะบินโฉบเหยื่อด้วยปาก เช่น นกกระเต็นหรือนกกินปลาเกือบทุกชนิด เป็นต้น  
2) ยืนในน้ าหาอาหาร นกที่ยืนในน้ าหาอาหาร ปกติจะมีขายาว คอยาวปากยาว มักจะยืนอยู่ใน
น้ าที่ไม่ลึกมากนัก หรือเป็นบริเวณชายแหล่งน้ า อาจจะยืนน่ิงๆ คอยจ้องหาเหยื่อหรือใช้ตีนข้าง
หนึ่งแหย่โคลนเพื่อให้เหยื่อตกใจออกมาจากที่ซ่อน หรือย่องไปตามน้ า เมื่อพบเหยื่อก็จะงับ
เหยื่อทันที นกที่หาอาหารแบบน้ี เช่น นกยาง เป็นต้น 3) ยืนบนพืชลอยน้ า นกที่ยืนบนพืชลอย
น้ า ปกติจะมีนิ้วยาวมาก สามารถพยุงตัวให้ยืนบนพืชลอยน้ าได้โดยไม่จมลงในน้ า บางชนิด
สามารถว่ายน้ าได้โดยการแกว่งนิ้วยางนี้ พฤติกรรมการหาอาหารจะใช้ทั้งการว่ายน้ า และยืนบน
พีชลอยน้ าจ้องหาเหยื่อแล้วใช้ปากงับเมื่อพบเหยื่อ บางครั้งก็เดิน ตามพืชลอยน้ าเพื่อหากิน
แมลง สัตว์น้ า  และพืชน้ า นกที่หากินแบบน้ี เช่น นกกวัก เป็นต้น 4) บางครั้งพักอยู่ใต้เรือนยอด
ของต้นไม้ เป็นนกที่เดินหาอาหารตามพื้นดินเช่นเดียวกัน แต่ไม่อยู่บนพื้นดินตลอดเวลา 
บางครั้งเกาะตามกิ่งก้านของต้นไม้ ตอไม้ หรือพุ่มหญ้า และลงมาเดินหาอาหารตามพื้นดินเป็น
ครั้งคราว เช่น นกเขาไฟ นกเขาใหญ่ นกเอี้ยง นกกระจอกบ้าน เป็นต้น 5) บางครั้งพักอยู่บน
เรือนยอดของต้นไม้ เป็นนกที่หาอาหารตามพื้นดิน แต่ไม่อยู่บนพื้นดินตลอดเวลา บางครั้งจับ
เกาะอยู่เรือนยอดของต้นไม้ และลงมาเดินหาอาหารตามพื้นดินเป็นคร้ังคราว เช่น  นกกะปูด นก
กางเขนบ้าน เป็นต้น 6) หากินบนต้นไม้ หรือ ตามไม้พุ่ม ( arboreal birds) หมายถึง นกที่มัก
อาศัยอยู่ในบริเวณที่เป็นป่าไม้ หรือบริเวณที่มีไม้ยืนต้นขึ้นอยู่รวมไปถึงตามไม้พุ่มต่างๆ นกพวก
นี้จะเกาะหาอาหารตามกิ่งก้านหรือตามล าต้นพืช หรือตามยอดไม้ อาหารส่วนใหญ่จะเป็นแมลง

www.ssru.ac.th



113 

 

และผลไม้ เช่น นกกระจิบหญ้า นกปรอด เป็นต้น 7) หากินในอากาศ ( aerial birds) หรือนกที่
ชอบโฉบจับอาหารกลางอากาศ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ปากในการจับแมลงกินเป็นอาหาร การโฉบจับ
เหยื่ออาจมีพฤติกรรมหลายแบบต่างกัน เป็นต้นว่า บินจ้องหาเหยื่อ เมื่อพบก็โฉบเหยื่อกลาง
อากาศทันที เช่น นกนางแอ่น นกแอ่น หรืเกาะตามกิ่งไม้ สายไฟฟ้า หรือสิ่งก่อสร้าง เมื่อพบ
เหยื่อก็บินโฉบจับ เช่น นกแซงแซว เป็นต้น 
ดังนั้นการที่นกต่างชนิดหากินในที่ต่างกัน มีวิธีหาอาหารท่ีต่างกัน ท าให้ได้อาหารชนิดที่ต่างกัน 
เป็นการหลีกเลี่ยงการแก่งแย่งใช้ประโยชน์จากอาหารชนิดเดียวกัน เป็นผลให้โอกาสอยู่รอดของ
นกชนิดต่างๆที่อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันมีมากขึ้น 
 
 4.2 ลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นที่ของนก 
 ลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นที่ ในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง กิจกรรมของนกที่กระท าใน
พื้นที่ศึกษา โดยนกแต่ละชนิดจะมีการครอบครองอาณาเขตของตนท่ีเป็นอาณาเขตชั่วคราวและ
ถาวร ซึ่งวีรยุทธ์ เลาหะจินดา ( 2528) กล่าวว่านกจะมีอาณาเขตไว้เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ที่
ต่างกันออกไปตามแต่ละตัว ชนิด  และช่วงเวลาการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับลักษณะการใช้
ประโยชน์พื้นที่จึงท าให้ทราบว่านกที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ศึกษาใช้ประโยชน์พื้นที่ศึกษา
เพื่อท ากิจกรรมใดและในช่วงเวลาใด ซึ่งนกจะใช้ประโยชน์ทั้งในการหากิน เกี้ยวพาราสี ผสม
พันธุ์ สร้างรังวางไข่ เลี้ยงดูลูกอ่อน เส้นทางอพยพผ่าน เป็นต้น  
            จากการศกึษาพบวา่นกประจ าถิน่จะมีการใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีศกึษาเพ่ือการหาอาหาร
ผสมพันธุ์ การท ารัง และเลี้ยงลูก ดังนี้ 
            1. การใช้ประโยชน์พื้นที่ของนก เพื่อการหาอาหาร ประกอบด้วย  
                  กลุ่มนกกินแมลงและตัวหนอนของแมลง ได้แก่ นกกระจิบธรรมดา นกกระจ๊ิดขาสี
เนื้อ นกนางแอ่นบ้าน นกแอ่นพง นกอีวาบตั๊กแตน  เป็นต้น  
                  กลุม่นกกินสตัวอ์ืน่ๆ และสตัวน้์ า ได้แก่ นกกระเตน็อกขาว นกกินเป้ียว  
เป็นต้น  
                  กลุม่นกกินเมลด็พชื ได้แก่ นกกระติด๊ข้ีหมู นกกระติด๊ตะโพกขาว เป็นตน้  
                  กลุม่นกกินน้ าหวานจากดอกไม้ ได้แก่ นกกินปลอีกเหลือง นกกินปลคีอสีน้ าตาล 
เป็นต้น  
                   กลุม่นกกินลกูปลา กุง้ตวัเลก็ตามริมชายคลอง ได้แก่ นกยางเปีย นกยางกรอก
พันธุ์ชวา นกกวัก เป็นต้น  
         โดยนกเหล่าน้ีจะมี พฤติกรรมการหาอาหารของนกแตกต่างกัน  ได้แก่  
                     1) เกาะตามตอไม้ กิ่งไม้ สายไฟฟ้า อยู่ริมน้ าคอยจ้องหาเหยื่อในน้ า เพื่อคอย
บินโฉบเหยื่อด้วยปาก เช่น นกกระเต็นอกขาว นกกกินเปี้ยว เป็นต้น 
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           2) ยืนในน้ าหาอาหาร คอยจ้องหาเหยื่อ เมื่อพบเหยื่อก็จะงับเหยื่อทันที เช่น 
นกยางเปีย นกยางกรอกพันธุ์ชวา นกยางเยียว เป็นต้น 
                     3) ยืนบนพืชลอยน้ าและพื้นดิน หากินตามแหล่งน้ า หากินแมลง พืช และสัตว์
น้ าขนาดเล็ก  นกที่หากินแบบน้ี เช่น นกกวัก เป็นต้น  
                     4) บางครั้งเกาะตามกิ่งก้านของต้นไม้ ตอไม้ พุ่มหญ้า หรือสายไฟและลงมา
เดินหาอาหารตามพื้นดินเป็นคร้ังคราว จิกกินเมล็ดพืช แมลง และหนอนเป็นอาหาร เช่น นกเขา
ไฟ นกเขาใหญ่ นกเขาชวา นกเอี้ยงหงอน นกเอี้ยงสาริกา นกกระจอกบ้าน เป็นต้น  
                     5) บางครั้งจับเกาะอยู่เรือนยอดของต้นไม้ และลงมาเดินหาอาหารตามพื้นดิน
เป็นคร้ังคราว เช่น  นกกะปูดใหญ่ นกกางเขนบ้าน เป็นต้น  

           6) หากิน หรือตัวหนอนตามพุ่มไม้ในระดับต่ า เช่น นกปรอดหน้านวล นก
ปรอดสวน เป็นต้น 
                      7) โฉบจับแมลงกลางอากาศทันที เช่น นกนางแอ่นบ้าน นกแอ่นพง หรือเกาะ
ตามกิ่งไม้ สายไฟฟ้า หรือสิ่งก่อสร้าง เมื่อพบเหยื่อก็บินโฉบจับ เช่น นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ 
เป็นต้น 
              2. การใช้ประโยชน์พื้นที่ของนก เพื่อ ท ารังวางไข่ และเลี้ยงลูก  ในช่วงเวลาที่

ท าการศึกษาในพื้นที่สวนผลไม้ จะพบนกบางชนิดมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อท ารังวางไข่ เลี้ยง

ลูก บนยอดต้นมะขามในสวนมะพร้าว ได้แก่นกยางกรอกพันธุ์ชวา นกบางชนิดหาใบหญ้า ดอก

หญ้ามาท ารังตามพุ่มไม้ เช่น นกกระติ๊ดตะโพกขาว และพบนกกวักเลี้ยงลูก โดยลูกจะเดินตาม

พ่อแม่ออกไปหากิน 

             3. การใช้ประโยชน์พื้นที่ของนกอพยพ คือ นกกระจ๊ิดขาสีเนื้อ เข้ามาอาศัยหากิน

แมลงตามกิ่งไม้ในพุ่มไม้ ในสวนส้มโอ พฤติกรรมจะเคลื่อนไหวอยู่เสมอ ไม่ ค่อยอยู่นิ่ง ซึ่ง

ส ารวจพบในสวนส้มโอ ในช่วงเดือนกันยายน 

4.3 การน้าฐานข้อมูลทรัพยากรชนิดนกมาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม 

      เกษตรกรท้าสวนผลไม้ปลอดสารพิษ 
   4.3.1 แนวทางการท้าสวนผลไม้แบบเกษตรอินทรีย์  

            จากการสัมภาษณ์เจ้าของสวนผลไม้ ในพื้นที่ อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

ได้สรุปแนวทางการท าสวนผลไม้แบบเกษตรอินทรีย์ ได้ดังนี้ 
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            1. สวนลิ้นจ่ี ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

                สภาพสวนผลไม้ โดยท่ัวไป มีพืน้ท่ี 16 ไร่ โดยจะปลูกต้นลิ้นจ่ีเป็นหลัก โดยจะมี

การปลูกพืชผักสวนครัว แทรกระหว่างร่องสวน เช่น ตะไคร้ กระเพรา ฟักทอง เตยหอม มะเขือ

พวง พริกขี้หนู เป็นต้น และปลูกไม้ผลชนิดอื่นๆบ้าง เช่น สับปะรด ส้มโอ มะม่วง เป็นต้น พื้นท่ี

สวนแห่งนี้ จะติดกับแม่น้ าแม่กลอง โดยจะมีขั้นตอนการท าสวนผลไม้ พอสรุปได้ดังนี้  

                สวนผลไม้แห่งน้ีจะมีการใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ หลังการเก็บเก่ียวผลผลติ และมีการถาง

หญ้าประมาณ ปีละ 4 ครั้ง  

                ความหลากชนิดของนก ท่ีเข้ามาใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีสวนผลไม้แห่งน้ี มีจ านวน 25 

ชนิด คิดเป็นร้อยละ 65.78 ของชนิดนกทั้งหมดท่ีพบ โดยมีชนิดนกที่อยู่ในระดับ 5 นกที่พบบ่อย

มาก จ านวน 5 ชนิด คือ นกกาเหว่า นกปรอดสวน นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ นกกระจิบธรรมดา 

และนกกินปลีอกเหลือง   

                     2. สวนลิ้นจ่ี ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

                 สภาพสวนผลไม้ โดยท่ัวไป มีพืน้ท่ี 7 ไร่ โดยจะปลูกต้นลิ้นจ่ีเป็นหลัก และมีการ

ปลูกส้มโอ กล้วยแซมบ้าง พื้นที่สวนแห่งนี้ จะติดกับล าคลอง โดยจะมีขั้นตอนการท าสวนผลไม้ 

พอสรุปได้ดังนี้ 

                สวนผลไม้แห่งน้ี มีการใช้ปุ๋ยอนิทรีย์แบบส าเร็จรูป และท าเอง โดยใช้ข้ีไก่ ข้ีววั และ

ปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ มีการตัดหญ้าเป็นระยะๆ และขุดลอกท้องร่องปีละครั้ง 

        ความหลากชนิดของนก ท่ีเข้ามาใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีสวนผลไม้แห่งน้ี มีจ านวน 

23 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 60.53 ของชนิดนกทั้งหมดท่ีพบ โดยมีชนิดนกที่อยู่ในระดับ 5 นกที่พบ

บ่อยมาก จ านวน 6 ชนิด คือ นกกินเปี้ยว นกพิราบป่า นกเขาใหญ่นกยางเปีย นกปรอดสวน 

และนกกินปลีอกเหลือง 

              3. สวนมะพร้าว ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

                สภาพสวนผลไม้ โดยท่ัวไป มีพืน้ท่ี 4 ไร่ โดยจะปลูกต้นมะพร้าวเป็นหลัก เป็น

ประเภทมะพร้าวผล และมะพร้าวอ่อน จะมีการท าสวนผลไม้ที่เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และปล่อย

ตามธรรมชาติ ซึ่งสวนมะพร้าวจะเป็นการท าสวนผลไม้ที่ไม่ต้องเน้นการใช้ปุ๋ยมากเท่าไร ส่วน

ใหญ่จะปล่อยให้เป็นธรรมชาติ และระหว่างระยะห่างของต้นมะพร้าวในทุกร่องสวนจะมีการปลูก

ไม้ผลและพืชผักสวนครัวที่เก็บผลผลิตได้เร็ว รวมท้ังมีการปลูกต้นกล้วย ไว้รอบสวนมะพร้าว  

และพื้นท่ีสวนมะพร้าวนี้อยู่ใกล้กับแม่น้ าแม่กลอง โดยจะมีขั้นตอนการท าสวนผลไม้ พอสรุปได้
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ดังนี้ 

               สวนผลไม้แห่งน้ี จะมีการใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ ประเภทข้ีไก่ และใช้ปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ 

รวมท้ังมีการถางหญ้าทุกเดือน เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและเป็นปุ๋ยให้กับดิน และมีการขุดลอกร่อง

สวนปีละ 1-2 ครั้ง กลบตามโคนต้น  

              ความหลากชนิดของนก ท่ีเข้ามาใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีสวนผลไม้แห่งน้ี มีจ านวน 31 

ชนิด คิดเป็นร้อยละ 81.57 ของชนิดนกทั้งหมดท่ีพบ โดยมีชนิดนกที่อยู่ในระดับ 5 นกที่พบบ่อย

มาก จ านวน  7 ชนิด คือ นกกินเปี้ยว นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ นกเอี้ยงหงอน นกเอี้ยงสาริกา 

นกปรอดสวน นกกระจิบธรรมดาและนกกินปลีอกเหลือง    

              4. สวนมะพร้าว ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

    สภาพสวนผลไม้ โดยท่ัวไป มีพื้นที่ 2 ไร่ โดยจะปลูกต้นมะพร้าวเป็นหลัก เป็น

ประเภทมะพร้าวตาล และมะพร้าวอ่อน  รอบๆสวนผลไม้แห่งนี้ จะเป็นสวนมะพร้าวเป็นส่วน

ใหญ่ มีการเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ และปลูกหญ้าแฝกริมร่องสวน โดยจะมีขั้นตอนการท าสวนผลไม้ 

พอสรุปได้ดังนี้ 

                สวนผลไม้แห่งน้ี จะใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ ประกอบด้วยข้ีไก่ ท่ีได้จากการเลีย้งไก่หลุม ขุ่ย

มะพร้าวสับ แกลบดิน และปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ โดยจะใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ปีละ 2 ครั้ง รอบโคนต้น ห่าง

จากโคนต้นประมาณ 1 ศอก มีการก าจัดศัตรูพืช โดยใช้แตนเบียน ตัวห้ า ที่ได้จากเกษตรอ าเภอ 

มาก าจัดแมลงด าหนาม ที่ท าลายยอดมะพร้าว ส่วนด้วงกินยอด จะหมักเชื้อราเขียว แล้วฉีดพ่น

ตามต้นไม้  นอกจากนี้มีการขุดลอกร่อง ปีละ 1-2 ครั้ง หรือขึ้นเลนตามร่องเพื่อให้พืชได้ธาตุ

อาหาร และมีการถางหญ้าเป็นระยะๆ 

                  ความหลากชนิดของนก ท่ีเข้ามาใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีสวนผลไม้แห่งน้ี มีจ านวน 

24 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 63.16 ของชนิดนกทั้งหมดท่ีพบ โดยมีชนิดนกที่อยู่ในระดับ 5 นกที่พบ

บ่อยมาก   จ านวน 10 ชนิด คือ นกกินเปี้ยว นกกาเหว่า นกกะปูดใหญ่ นกกวัก นกยางกรอก

พันธุ์ชวา นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ นกกางเขนบ้าน นกเอี้ยงหงอน นกเอี้ยงสาริกา นกปรอด

สวน และนกกินปลีอกเหลือง    

                5. สวนส้มโอ ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

  สภาพสวนผลไม้ โดยท่ัวไป มีพื้นที่ 6 ไร่ โดยจะปลูกต้นส้มโอเป็นหลัก เป็นส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่  

รอบๆสวนผลไม้แห่งนี้ จะเป็นสวนมะพร้าวเป็นส่วนใหญ่ โดยจะมีขั้นตอนการท าสวนผลไม้ พอ

สรุปได้ดังนี้ 
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                 สวนผลไม้แห่งน้ี ใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ ประเภทปุ๋ยข้ีไก่ ข้ีววั โดยข้ีไก่ จะให้ธาตไุนโตรเจน

สูงกว่าขี้วัว รวมท้ังมีการท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ ไว้ใช้เองในสวนผลไม้  จะมีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ไว้

ตามโคนต้น ในด้านการจัดการแมลงศัตรูพืช เช่น หนอนฝีดาษ สังเกตจากผิวของผลส้มโอจะ

เป็นปุ่ม จะมีวิธีก าจัดโดยตัดทิ้งใส่ถุงพลาสติก และมีการถางหญ้าทิ้งคลุมดิน และขุดลอก

ท้องร่อง ตามระยะที่เหมาะสม 

                 ความหลากชนิดของนก ท่ีเข้ามาใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีสวนผลไม้แห่งน้ี มีจ านวน 

28 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 73.68 ของชนิดนกทั้งหมดท่ีพบ โดยมีชนิดนกที่อยู่ในระดับ 5 นกที่พบ

บ่อยมาก   จ านวน 6 ชนิด คือ นกกินเปี้ยว นกกาเหว่า นกกะปูดใหญ่ นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ 

นกกระจิบธรรมดาและนกกินปลีอกเหลือง    

              6. สวนส้มโอ ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

                 สภาพสวนผลไม้ โดยท่ัวไป มีพืน้ท่ี 4 ไร่ โดยจะปลูกต้นส้มโอเป็นหลัก เป็นส้มโอ

พันธุ์ขาวใหญ่  ระหว่างต้นส้มโอ และด้านหลังของสวนผลไม้แห่งนี้จะมีการปลูกต้นกล้วย 

ด้านหลังสวนจะติดคลองส าโรง ด้านข้างสวนแห่งนี้จะเป็นสวนลิ้นจ่ี และสวนส้มโอ โดยจะมี

ขั้นตอนการท าสวนผลไม้ พอสรุปได้ดังนี้ 

           สวนผลไม้แห่งน้ี ใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ ประเภทปุ๋ยข้ีไก่ บริเวณรอบโคนตน้มีการตดัหญ้า ปีละ
ครั้ง และขุดลอกเลนในท้องร่องปีละครั้ง รวมท้ังช่วงตอนเย็นจะมีการสุ่มไฟเพื่อไล่แมลง 
            ความหลากชนิดของนก ท่ีเข้ามาใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีสวนผลไม้แห่งน้ี มีจ านวน 23 
ชนิด คิดเป็นร้อยละ 60.53 ของชนิดนกทั้งหมดท่ีพบ โดยมีชนิดนกที่อยู่ในระดับ 5 นกที่พบบ่อย
มาก   จ านวน 6 ชนิด คือ นกกินเปี้ยว นกกาเหว่า นกกะปูดใหญ่ นกกวัก นกยางเปีย และนก
ปรอดสวน  
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สวนลิ้นจ่ี ต.กระดังงา อ.บางคนที สวนลิ้นจ่ี ต.โรงหีบ อ.บางคนที 

  
สวนมะพร้าว ต.บางนกแขวก อ.บางคนที สวนมะพร้าว ต.จอมปลวก อ.บางคนที 

  
สวนส้มโอ ต.กระดังงา อ.บางคนที สวนส้มโอ ต.บางสะแก อ.บางคนที 

 
รูปที่ 4.10 สวนผลไม้ในพื้นที่ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
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รูปที่ 4.11 แผนที่แสดงพิกัดพื้นที่สวนส้มโอที่ส ารวจความหลากชนิดของนก  

ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
 

 

 

รูปที่ 4.12  แผนที่แสดงพิกัดพื้นที่สวนมะพร้าวที่ส ารวจความหลากชนิดของนก   
ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

 

A 

A 
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รูปที่ 4.13  แผนที่แสดงพิกัดพื้นที่สวนลิ้นจ่ีที่ส ารวจความหลากชนิดของนก   
ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

 

 

 

รูปที่ 4.14  แผนที่แสดงพิกัดพื้นที่สวนมะพร้าวที่ส ารวจความหลากชนิดของนก  
 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

 

A 

A 
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รูปที่ 4.15  แผนที่แสดงพิกัดพื้นที่สวนลิ้นจ่ี (A) และสวนส้มโอ (B)  

ที่ส ารวจความหลากชนิดของนก  ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
 

ตารางที่ 4.13 พิกัดพื้นท่ีสวนผลไม้ที่ส ารวจความหลากชนิดของนก แบ่งตามระดับความชุมชุม 
                   ท่ีพบนกบ่อยมาก 
 
ที่ พิกัด สวนผลไม้ ชนิดนกที่พบบ่อยมาก 

ระดับความชุกชุม (ระดับ 5) 

1 47p 0601934 1488858 สวนลิ้นจ่ี ต.กระดังงา 

อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

นกกาเหว่า นกปรอดสวน นก

แซงแซวหางบ่วงใหญ่ นกกระจิบ

ธรรมดา และนกกินปลีอกเหลือง   

2 47p 0600594 1488421 สวนลิ้นจ่ี ต.โรงหีบ 

อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

นกกินเปี้ยว นกพิราบป่า นกเขา

ใหญ่นกยางเปีย นกปรอดสวน 

และนกกินปลีอกเหลือง 

3 47p 0599132 1493595 สวนมะพร้าว ต.บางนกแขวก 

อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

นกกินเปี้ยว นกแซงแซวหาง

บ่วงใหญ่ นกเอี้ยงหงอน นก

เอี้ยงสาริกา นกปรอดสวน 

นกกระจิบธรรมดา และ 

นกกินปลีอกเหลือง    

A 
B 
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ที่ พิกัด สวนผลไม้ 
ชนิดนกที่พบบ่อยมาก 

ระดับความชุกชุม (ระดับ 5) 

4 47p 0605248 1489774 สวนมะพร้าว ต.จอมปลวก 

อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

นกกินเปี้ยว นกกาเหว่า  

นกกะปูดใหญ่ นกกวัก นกยาง

กรอกพันธุ์ชวา นกแซงแซวหาง

บ่วงใหญ่ นกกางเขนบ้าน  

นกเอี้ยงหงอน นกเอี้ยงสาริกา 

นกปรอดสวน และนกกินปลีอก

เหลือง    

5 47p 0602395 1489528 สวนส้มโอ ต.กระดังงา 

อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

นกกินเปี้ยว นกกาเหว่า  

นกกะปูดใหญ่ นกแซงแซวหาง

บ่วงใหญ่ นกกระจิบธรรมดาและ

นกกินปลีอกเหลือง    

6 47p 0600352 1486642 สวนส้มโอ ต.บางสะแก 

อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

นกกินเปี้ยว นกกาเหว่า  

นกกะปูดใหญ่ นกกวัก  

นกยางเปีย และนกปรอดสวน  

 
4.3.2 แนวทางการจัดท้าเกษตรอินทรีย์ในสวนผลไม้ เพื่อรักษาความหลากชนิดของนก 
                  เกษตรอินทรีย์ หมายถึง การท าเกษตรท่ีปลอดสารเคมี โดยเน้นในเรื่องการรักษา
สมดุลของระบบนิเวศ การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการท าเกษตรแบบพึ่งตนเอง เพื่อท าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและลดต้นทุนการผลิต โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภครวมทั้งรักษา
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ  
       โดยหลักพ้ืนฐานของเกษตรอนิทรีย์น้ันะเน้นการอนุรักษแ์ละฟืน้ฟสูิง่แวดลอ้ม ดังน้ี 
 1. การอนุรักษ์นิเวศการเกษตร ซึ่งกลไกธรรมชาติสิ่งมีชีวิตต่างๆจะมีบทบาทส าคัญใน
การสร้างสมดุลของนิเวศการเกษตร 
 2. การฟื้นฟูนิเวศการเกษตร คือ การปรับปรุงบ ารุงดินด้วยอินทรียวัตถุและการเพิ่ม
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 3. การควบคุมและป้องกันมลพิษต่างๆจากภายนอก ไม่ให้ปนเปื้อนกับผลผลิต 
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      ดังนั้นเกษตรกรสวนผลไม้ ควรเน้นการจัดท าเกษตรอินรีย์ เพื่อรักษาความหลากชนิดของ
นก ตามแนวทางต่อไปนี้ 
          1. ส่งเสริมการปลูกพืชแบบสวนผสมผสาน จะส่งผลให้มีความหลากชนิดของนก
มากกว่าสวนผลไม้ที่ปลูกพืชชนิดเดียว เนื่องจากจะเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งอาหารที่หลากหลาย 
ส่งผลให้นกเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ในเพื่อการหากินอาหาร และส่งผลพลอยได้ต่อการก าจัด
แมลงศัตรูพืช กระจายพันธุ์พืช และการผสมพันธุ์พืช 
 2. ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ส่งเสริมการใช้วิธีทางเลือกต่างๆ เช่น การใช้น้ า
หมักชีวภาพ การปลูกพืชคลุมดิน การปลูกพืชหมุนเวียน เป็นต้น มาร่วมกันควบคุมศัตรูพืช 
รวมท้ังเว้นพื้นที่ทางการเกษตร โดยไม่ใช้สารเคมีอย่างน้อย 5-10% เพื่อลดการต้านทานของ
วัชพืช แมลงศัตรูพืชและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของแมลงและพืชท่ีจะเป็นอาหารแก่นก 
 3. เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ เช่น การปลูกพืชท้องถิ่นหลายๆชนิดผสม
กัน ปลูกต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาและผลแก่นก ไม่รบกวนพื้นที่โดยการเผา 
 4. ปลูกพืชชนิดอื่นท่ีไม่จ าเป็นต้องพึ่งพาสารเคมี หรือเป็นพืชพันธุ์ท้องถิ่นที่มีความ
ต้านทานโรคและแมลงอยู่แล้ว แซมในสวนผลไม้ 
 5. ปลูกพืชที่มีกลิ่นฉุน ได้แก่ ดาวเรือง ตะไคร้หอม พริก สะเดา เป็นต้น แซมในสวน
ผลไม้ และปลูกไว้รอบๆสวนผลไม้ เพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืชท่ีเข้ามาท าลายผลผลิตในสวนผลไม้ 
          6. น าพืชที่มีกลิ่นฉุน ได้แก่ ดาวเรือง ตะไคร้หอม พริก สะเดา บอระเพ็ด เป็นต้น มา
เป็นวัตถุดิบในการท าสารก าจัดแมลงศัตรูพืช เพื่อน ามาฉีดพ่นป้องกัน/ก าจัดแมลงศัตรูพืชใน
สวนผลไม้ 
          7. น าวัชพืชน้ าในร่องสวนได้แก่ ผักตบชวา จอก แหน เป็นต้น มาท าปุ๋ยหมักชีวภาพ 
เพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดินให้กับไม้ผลในสวนผลไม้ ซึ่งการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ และ
การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้ท าให้ผลผลิตของเกษตรอินทรีย์ยังมีรสชาติดี 
และมีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วน ส่วนการท่ีมีสิ่งมีชีวิตความหลากหลายชนิดอยู่ร่วมกัน 
ย่อมก่อให้เกิดความเกื้อกูลและสมดุลของระบบนิเวศ 
          8. ถางหญ้าตามร่องสวนมาคลุมดิน เพื่อให้ความชุ่มชื้นและเพิ่มธาตุอาหารในดินให้กับ
ไม้ผลในสวนผลไม้ 
          9. ปลูกพืชผักสวนครัวที่เป็นไม้เลื่อย เช่น ผักบุ้ง คลุมดินเพิ่มความชุ่มชื้นและเพิ่มธาตุ
อาหารในดินให้กับไม้ผลในสวนผลไม้  
 10. พื้นที่การเกษตรเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่ส าคัญของนกหลายชนิด เนื่องจากมีอาหาร

สมบูรณ์ ดังนั้นจึงควรมีการจัดการในการอนุรักษ์นกในพื้นท่ีการเกษตรเพิ่มประชากรกรและ

ความหลากหลายของนก ซึ่งนกต่างๆที่อาศัยในพื้นที่การเกษตรก็จะช่วยในการควบคุมศัตรู

ทางการเกษตร โดยที่แทบไม่ต้องจ าเป็นพึ่งสารเคมีการเกษตร ซึ่งช่วยในการจัดการพื้นที่
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การเกษตรอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยการจัดกิจกรรม

ดูนกในสวนผลไม้ปลอดสารพิษ 

  
รูปที่ 4.17 การท าสวนผลไม้แบบเกษตรอินทรีย์ 

                           

 
รูปที่ 4.18 การท าสวนผลไม้แบบผสมผสาน 

 
   4.3.3 คุณค่าของนกต่อการเกษตร 
 จากผลการศึกษาความหลากชนิดของนกในสวนผลไม้ที่เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เป็น
ตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในนิเวศเกษตร เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรท าสวนผลไม้ปลอดสารพิษ
ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดสมุทรสงครามว่า “เป็นเมืองแห่งอาหารทะเล และศูนย์กลาง
กุ้งแม่น้ า ผลไม้ปลอดภัยจากสารพิษ ศูนย์กลางการพักผ่อนและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทาง
แม่น้ าล าคลองระดับชาติ ดินแดนแห่งประชาชนรักถิ่นก าเนิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมดี
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งาม” รวมท้ังเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส จัดสวนผลไม้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ เพราะ
พื้นที่การเกษตรเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่ส าคัญของนกหลายชนิด ซึ่งนก เป็นทรัพยากรชีวภาพ
อย่างหนึ่งที่มีความส าคัญต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยให้ระบบนิเวศด ารงอยู่ได้อย่างสมดุล 
ซึ่งพอสรุปคุณค่าของนกกับการเกษตร ได้ดังนี้ 
         1. นกช่วยผสมเกสร โดยนกที่กินน้ าหวานดอกไม้ เช่น นกกินปลีอกเหลือง นก
ปลีคอสีน้ าตาล   มีส่วนช่วยในการผสมเกสร ให้แก่ดอกไม้ ปากของนกเหล่านี้มีรูปทรงเรียวยาว 
เมื่อนกแหย่ปากเข้าไปดูดน้ าหวานภายในดอกไม้ เกสรดอกไม้จะติดไป กับปากนก เมื่อนกไป
กินน้ าหวานจากดอกอื่น เกสรที่ติดปากนกก็จะผสมกับดอกไม้ดอกนั้น ช่วยให้ดอกไม้ได้รับการ
ผสมพันธุ์ 
  2. นกช่วยแพร่กระจายพันธุ์พืช นกส่วนใหญ่ชอบกินผลไม้เป็นอาหาร เช่น นก
โพระดกธรรมดา นกปรอดสวน นกปรอดหน้านวล เมื่อนกกินผลไม้เข้าไป เวลาถ่ายมูล จะมี
เมล็ดติดออกมาด้วย เม่ือเมล็ดตกลงพื้นดินก็จะงอกเป็นต้นใหม่ จึงเป็นการช่วยกระจายพันธุ์พืช 
ให้ไปงอกงามตามที่ต่างๆ 
                    3. นกช่วยก าจัดศัตรูพืช นกที่กินแมลงเป็นอาหาร เป็นห่วงโซ่อาหารในการ
ควบคุมความสมดุลของระบบนิเวศ เพราะ แมลงที่นกกินเข้าไปมักเป็นศัตรูพืช ซึ่งหากมีจ านวน
มากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อการท าลายผลผลิตทางการเกษตรในสวนผลไม้ให้เกิดความ
เสียหาย จนท าให้ธรรมชาติขาดสมดุล นกเหล่านี้จึงมีส่วนช่วยให้ไม่ต้องใช้สารเคมีและสารฆ่า
แมลงในการก าจัดศัตรูพืช ท าให้เกษตรกรประหยัดรายจ่ายไปได้อย่างมากมายและยังไม่ท าให้
สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลงด้วย เช่น ฝูงนกนางแอ่น นกแอ่นพง ที่บินจับแมลงบนท้องฟ้า นก
แซงแซวหางบ่วงใหญ่ บินจับแมลงในอากาศ นกกระจิบธรรมดาช่วยก าจัดหนอนตามต้นไม้         
                   4. นกมีบทบาทเป็นผู้ล่าในห่วงโซ่อาหารของระบบนิเวศ เช่น เหยี่ยวและ  
นกเค้าจะช่วยก าจัดหนู ที่เป็นสัตว์ท าลายผลผลิตทางการเกษตรในสวนผลไม้ให้เกิดความ
เสียหาย จนท าให้ธรรมชาติขาดสมดุล ดังนั้นการมีนกเหล่านี้อยู่ในสวนผลไม้ ก็จะท าให้เกษตร
ชาวสวนผลไม้ไม้ต้องใช้สารเคมีก าจัดสัตว์ที่เป็นศัตรูพืช 
                   5. นกเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะแก่การศึกษา วิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างนกกับ
นิเวศเกษตร 
                   6. นกมีคุณค่าต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากนกเป็น
ตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
                   7. ความหลากชนิดของนกในสวนผลไม้เหมาะแก่การจัดกิจกรรมดูนกใน
โปรแกรมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในท้องถิ่น 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

       ในการวิจัยเร่ือง ความหลากชนิดของนกในพื้นท่ีสวนผลไม้ อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม     
ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1 . เพื่อศึกษาชนิดนก ปริมาณความชุกชุมและสถานภาพของนก  2. เพื่อ
ศึกษาการใช้ประโยชน์พื้นที่ของนก ในบริเวณพื้นที่ท่ีศึกษา 3. เพื่อน าฐานข้อมูลทรัพยากรชนิดนกมาใช้
ประโยชน์ในการส่งเสริมเกษตรกรท าสวนผลไม้ปลอดสารพิษ 
 
5.1 พื้นที่ท าการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง “ความหลากชนิดของนกในพื้นท่ีสวนผลไม้ อ าเภอบางคนที จังหวัด

สมุทรสงคราม” ได้ศึกษาพื้นที่ในอ าเภอบางคนที จ.สมุทรสงคราม โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจงพื้นที่ศึกษา

ในสวนผลไม้ ได้แก่ สวนส้มโอ สวนลิ้นจ่ี และสวนมะพร้าว จ านวน 6 สวน คือ 

                     1. สวนลิ้นจ่ี ในต าบลกระดังงา อ าเภอบางคนที 

   2. สวนลิ้นจ่ี ในต าบลโรงหีบ อ าเภอบางคนที 

   3. สวนมะพร้าว ในต าบลบางนกแขวก อ าเภอบางคนที 

   4. สวนมะพร้าว ในต าบลจอมปลวก อ าเภอบางคนที 

   5. สวนส้มโอ ในต าบลกระดังงา อ าเภอบางคนที 

   6. สวนส้มโอ ในต าบลบางสะแก อ าเภอบางคนที 
 

5.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
                 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็น เครื่องมือเชิงคุณภาพดังนี้  

   1) การศึกษาภาคสนาม 

    1.1 บันทึกชนิดนกในเส้นทาง ส ารวจในสวนผลไม้ ได้แก่   สวนส้มโอ สวนลิ้นจ่ี 

และสวนมะพร้าว ที่เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์      โดยใช้เครื่องจับพิกัด (GPS) บันทึกต าแหน่งพิกัด  

    1.2 บันทึกสภาพพื้นที่สวนผลไม้โดยใช้เครื่องจับพิกัด (GPS) โดยจ าแนกเป็น

พื้นที่สวนส้มโอ สวนลิ้นจ่ี และสวนมะพร้าว  

    1.3 บันทึกจ านวนประชากรนกแต่ละชนิด และลักษณะกิจกรรมของนกที่เข้าไป

ใช้ประโยชน์ในสวนผลไม้ 
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  2) แบบสัมภาษณ์แบบเจาะจงเกี่ยวกับการท าสวนผลไม้ และชนิดนกที่เข้ามาใช้

ประโยชน์ในพื้นที่สวนผลไม้ 

  

5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
             1) ข้อมูลปฐมภูมิ 

  1.1 เก็บข้อมูลโดยใช้ท าการส ารวจชนิดนก  โดยใช้กล้องส่งทางไกลแบบ 2 ตา กล้อง

ถ่ายรูป และจ าแนกนกท่ีพบตามหนังสือคู่มือดูนก นกเมืองไทย โดยนายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล ( 2550) 

ในช่วงเช้าและช่วงบ่ายตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2555 เดือนละ 1 วัน ในเส้นทางส ารวจในสวน

ผลไม้ท้ัง 3 ประเภท ได้แก่ สวนส้มโอ สวนลิ้นจ่ี และสวนมะพร้าว จ านวน 6 สวน 

   1.2 เก็บข้อมูลสภาพพื้นที่ของสวนผลไม้ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ สวนส้มโอ สวนลิ้นจ่ี และ

สวนมะพร้าว 

    1.3 เก็บข้อมูลจ านวนประชากรนกแต่ละชนิด และลักษณะกิจกรรมของนกที่เข้าไปใช้

ประโยชน์ในสวนผลไม้ 

   1.4 บันทึกข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะจงกับเข้าของสวนผลไม้เกี่ยวกับการท า

สวนผลไม้ และชนิดนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนผลไม้ ที่เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ในพื้นที่อ าเภอ

บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

2) ข้อมูลทุติยภูมิ  

                       รวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องได้แก่ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

5.4.ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย 
                 1. ข้อมูลเชิงคุณภาพ     ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวมรวมข้อมูลจากการส ารวจภาคสนาม 

      1.1 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลชนิดนกที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ในสวนผลไม้ 

อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ในช่วงเดือนเมษายน– กันยายน 2555 ได้แก่ สวนส้มโอ สวนลิ้นจ่ี 

และสวนมะพร้าว  

      1.2 น าผลที่บันทึกได้มาสรุปชนิดนกลงตารางบันทึกผลการส ารวจ ประกอบกับข้อมูล

การสัมภาษณ์จากเจ้าของสวนผลไม้ 
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            2. ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ท าการบันทึกข้อมูลจ านวนประชากรของนก 

                       2.1 หาค่าความถี่ของนก ที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนผลไม้ ทั้งสวนส้มโอ สวน

ลิ้นจี่ และสวนมะพร้าว  

                       2.2 วิเคราะห์หาปริมาณความชุกชุม (relative abundance) โดยวิธีของ Pettingill 

(1969) ดังนี ้

        ร้อยละของความชุกชุม =       จ านวนครั้งท่ีพบนกชนิดนั้นๆ    x 100  

                                                                       จ านวนคร้ังท่ีส ารวจ 

                จากนั้นน าร้อยละของความชุกชุมที่ได้มาเปรียบเทียบตามเกณฑ์ระดับความชุกชุม ดังนี้ 

  ระดับ 5          นกที่มีความชุกชุมสูงมาก (Abundance  : A)    พบในอัตราร้อยละ 90 – 100 

     พบได้บ่อยมาก  

 ระดับ 4   นกที่มีความชุกชุมมาก ( Commom : C)         พบในอัตราร้อยละ  65 – 89 

     พบบ่อย  

 ระดับ 3   นกที่มีความชุกชุมปานกลาง    พบในอัตราร้อยละ 31 – 64  

      ( Moderately common : MC) พบได้ปานกลาง 

 ระดับ 2   นกที่มีความชุกชุมค่อนข้างน้อย   พบในอัตราร้อยละ 10 – 30  

      ( Uncommom : UC) พบได้ค่อนข้างน้อย 

 ระดับ 1   นกที่มีความชุกชุมน้อย ( Rare : R)   พบในอัตราร้อยละ 1 – 9  

      พบน้อย 

                2.3 จ าแนกหาสถานภาพของนกแต่ละชนิด ได้แก่ นกประจ าถิ่น นกอพยพ  

นกประจ าถิ่นและนกอพยพ 
               การวิเคราะห์ข้อมูล  

1. ข้อมูลเชิงปริมาณ 
1. วิเคราะห์หาจ านวนประชากรชนิดนก โดยหาค่าความถี่  
2. วิเคราะห์หาปริมาณความชุมชุก  (relative abundance) โดยวิธีของ Pettingill  

(1969) 
            2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด าเนินการดังนี้ 
  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาใน การ
สัมภาษณ์ หลังจากนั้นได้น าการจดบันทึกข้อมูลและเทปบันทึกมาวิเคราะห์ประกอบ รวมท้ังการศึกษา
ภาคสนาม ทั้งการบันทึกจ านวนชนิดนก  ในเส้นทาง ส ารวจในสวนผลไม้ มาวิเคราะห์ข้อมูลและน าผล
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วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพมาใช้ประกอบกับข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อให้เห็นถึง ความหลากชนิดของนกใน
พื้นที่สวนผลไม้ อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
       
5.5 สรุปผลการวิจัย 

       ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
            5.5.1.ชนิดนก อุปนิสัยการหากิน และสถานภาพของนกที่พบในพื้นที่สวนผลไม้ 
                 1) ในสวนผลไม้ทั้งสวนลิ้นจ่ี สวนมะพร้าว และสวนส้มโอ ที่เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ในพื้นที่
อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มีความหลากชนิดของนก จ านวน 24 วงศ์  38 ชนิด โดยในสวน
มะพร้าว ในต าบลบางนกแขวก อ าเภอบางคนที จะพบจ านวนชนิดนกมากที่สุด คือ จ านวน 31 ชนิด 
รองลงมาคือสวนส้มโอ ในต าบลกระดังงา อ าเภอบางคนที จ านวน 28 ชนิด   
                    ชนิดนกที่พบในสวนผลไม้ท้ัง 6 สวน ในทุกเดือนท่ีท าการส ารวจ ได้แก่ นกกินเปี้ยว  นก
กาเหว่า  นกกะปูดใหญ่ นกพิราบป่า  นกเขาใหญ่ นกเขาชวา นกกวัก นกยางเปีย นกยางกรอกพันธุ์
ชวา นกยางเขียว เป็นต้น โดยจะพบชนิดนกมากในเดือนกรกฏาคม จ านวน 31 ชนิด และเดือนท่ีพบ
ชนิดนกรองลงมา คือเดือนกันยายน จ านวน 30 ชนิด  
                 2) ในด้านอุปนิสัยการหากินอาหาร พบกลุ่มนกกินแมลงและตัวหนอนของแมลง ได้แก่ 
นกกระจิบธรรมดา นกกระจ๊ิดขาสีเนื้อ นกนางแอ่นบ้าน นกแอ่นพง นกอีวาบตั๊กแตน  เป็นต้น กลุ่มนก
นกกินสัตว์อื่นๆ และสัตว์น้ า ได้แก่ นกกระเต็นอกขาว นกกินเปี้ยว เป็นต้น กลุ่มนกกินเมล็ดพืช ได้แก่ 
นกกระติ๊ดขี้หมู นกกระติ๊ดตะโพกขาว เป็นต้น กลุ่มนกกินน้ าหวานจากดอกไม้ ได้แก่ นกกินปลีอกเหลือง 
นกกินปลีคอสีน้ าตาล เป็นต้น และกลุ่มนกกินลูกปลา กุ้งตัวเล็กตามริมชายคลอง ได้แก่ นกยางเปีย นก
ยางกรอกพันธุ์ชวา นกกวัก เป็นต้น ส่วนสถานภาพของนก มีนกประจ าถิ่น จ านวน 36 ชนิด นกประจ า
ถิ่นและนกอพยพ จ านวน  1 ชนิด และนกอพยพ จ านวน 1 ชนิด 
           5.5.2 ปริมาณความชุกชุมของชนิดนกที่พบในพื้นที่สวนผลไม้ 
                 ในด้านความชุกชุมของชนิดนกในสวนผลไม้  อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ทั้งสวนลิ้นจ่ี 
สวนมะพร้าว และสวนส้มโอ จ านวน 6 สวน สามารถน ามาจัดแบ่งระดับความชุกชุมออกเป็น 5 ระดับ 
ดังนี้  
 ระดับ 5 นกที่พบบ่อยมาก (Abundance  : A)    มีจ านวน 18 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 47.37 ของ
ชนิดนกทั้งหมดที่พบ คือ นกโพระดกธรรมดา นกกินเปี้ยว นกกาเหว่า นกกะปูดใหญ่ นกพิราบป่า 
นกเขาใหญ่ นกกวัก  นกเขาชวา  นกยางเปีย นกยางกรอกพันธุ์ชวา นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ นก
กางเขนบ้าน นกเอี้ยงหงอน นกเอี้ยงสาริกา นกปรอดสวน นกกระจิบธรรมดา นกสีชมพูสวน และนก
กินปลีอกเหลือง 
          ระดับ 4 นกที่พบบ่อย (Commom : C)   มีจ านวน 4 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 10.53  ของชนิดนก
ทั้งหมดที่พบ คือ นกแอ่นพง นกอีแพรดแถบอกด า นกกินปลีคอสีน้ าตาล และนกกระติ๊ดขี้หมู    
          ระดับ 3 นกที่พบปานกลาง (Moderately common : MC) มีจ านวน 9 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 
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23.68 ของชนิดนกทั้งหมดท่ีพบ คือ นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง นกตะขาบทุ่ง นกกระเต็นอกขาว  
นกอีวาบตั๊กแตน นกบั้งรอกใหญ่ นกกระแตแต้แว้ด นกยางเขียว นกปรอดหน้านวล และนกกระติ๊ด
ตะโพกขาว 
         ระดับ 2 นกที่พบค่อนข้างน้อย   (Uncommom : UC) มีจ านวน 3 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 7.89 ของ
ชนิดนกทั้งหมดที่พบ คือ นกตีทอง นกนางแอ่นบ้าน และนกกระจ๊ิดขาสีเนื้อ 
         ระดับ 1 นกที่พบน้อย (Rare : R) มีจ านวน 4 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 10.53 ของชนิดนกทั้งหมดท่ี
พบ คือ นกเขาไฟ นกกาน้ าเล็ก นกขม้ินน้อยธรรมดา และนกกระจอกบ้าน   
         โดยในช่วงเดือนกรกฏาคม มีความหลากชนิดของนกท่ีเข้ามาใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีศกึษา   31 
ชนิด รองลงมา คือ เดือนพฤษภาคม มิถุนายน สิงหาคม และกันยายน  มีความหลากชนิดของนกที่เข้า
มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ศึกษาเท่ากันคือ   28  ชนิด 
          5.5.3 ลักษณะกิจกรรมที่นกเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนผลไม้  
               ในด้านการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของนก พบว่านกประจ าถิ่นจะมีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ศึกษาเพื่อการหาอาหารผสมพันธุ์ การท ารัง และเลี้ยงลูก ดังนี้ 
              1. การใช้ประโยชน์พื้นที่ของนก เพื่อการหาอาหาร ประกอบด้วย  
                  กลุ่มนกกินแมลงและตัวหนอนของแมลง ได้แก่ นกกระจิบธรรมดา นกกระจ๊ิดขาสีเนื้อ นก
นางแอ่นบ้าน นกแอ่นพง นกอีวาบตั๊กแตน  เป็นต้น  
                  กลุม่นกกินสตัวอ์ืน่ๆ และสตัวน้์ า ได้แก่ นกกระเตน็อกขาว นกกินเป้ียว  
เป็นต้น  
                  กลุม่นกกินเมลด็พชื ได้แก่ นกกระติด๊ข้ีหมู นกกระติด๊ตะโพกขาว เป็นตน้  
                  กลุม่นกกินน้ าหวานจากดอกไม้ ได้แก่ นกกินปลอีกเหลือง นกกินปลคีอสีน้ าตาล เป็นตน้  
                  กลุม่นกกินลกูปลา กุง้ตวัเลก็ตามริมชายคลอง ได้แก่ นกยางเปีย นกยางกรอกพันธุช์วา 
นกกวัก เป็นต้น  
         โดยนกเหล่าน้ีจะมี พฤติกรรมการหาอาหารของนกแตกต่างกัน  ได้แก่  
                     1) เกาะตามตอไม้ กิ่งไม้ สายไฟฟ้า อยู่ริมน้ าคอยจ้องหาเหยื่อในน้ า เพื่อคอยบินโฉบ
เหยื่อด้วยปาก เช่น นกกระเต็นอกขาว นกกกินเปี้ยว เป็นต้น 

           2) ยืนในน้ าหาอาหาร คอยจ้องหาเหยื่อ เมื่อพบเหยื่อก็จะงับเหยื่อทันที เช่น นกยาง
เปีย นกยางกรอกพันธุ์ชวา นกยางเยียว เป็นต้น 
                     3) ยืนบนพืชลอยน้ าและพื้นดิน หากินตามแหล่งน้ า หากินแมลง พืช และสัตว์น้ าขนาด
เล็ก  นกที่หากินแบบน้ี เช่น นกกวัก เป็นต้น  
                     4) บางครั้งเกาะตามกิ่งก้านของต้นไม้ ตอไม้ พุ่มหญ้า หรือสายไฟและลงมาเดินหา
อาหารตามพื้นดินเป็นคร้ังคราว จิกกินเมล็ดพืช แมลง และหนอนเป็นอาหาร เช่น นกเขาไฟ นกเขาใหญ่ 
นกเขาชวา นกเอี้ยงหงอน นกเอี้ยงสาริกา นกกระจอกบ้าน เป็นต้น  
                     5) บางครั้งจับเกาะอยู่เรือนยอดของต้นไม้ และลงมาเดินหาอาหารตามพื้นดินเป็นคร้ัง
คราว เช่น  นกกะปูดใหญ่ นกกางเขนบ้าน เป็นต้น  
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           6) หากิน หรือตัวหนอนตามพุ่มไม้ในระดับต่ า เช่น นกปรอดหน้านวล นกปรอดสวน 
เป็นต้น 
                      7) โฉบจับแมลงกลางอากาศทันที เช่น นกนางแอ่นบ้าน นกแอ่นพง หรือเกาะตามกิ่ง
ไม้ สายไฟฟ้า หรือสิ่งก่อสร้าง เมื่อพบเหยื่อก็บินโฉบจับ เช่น นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ เป็นต้น  
              2. การใช้ประโยชน์พื้นที่ของนก เพื่อ ท ารังวางไข่ และเลี้ยงลูก  ในช่วงเวลาที่ท าการศึกษาใน

พื้นที่สวนผลไม้ จะพบนกบางชนิดมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อท ารังวางไข่ เลี้ยงลูก บนยอดต้นมะขามใน

สวนมะพร้าว ได้แก่นกยางกรอกพันธุ์ชวา นกบางชนิดหาใบหญ้า ดอกหญ้ามาท ารังตามพุ่มไม้ เช่น นก

กระติ๊ดตะโพกขาว และพบนกกวักเลี้ยงลูก โดยลูกจะเดินตามพ่อแม่ออกไปหากิน 

             3. การใช้ประโยชน์พื้นที่ของนกอพยพ คือ นกกระจ๊ิดขาสีเนื้อ เข้ามาอาศัยหากินแมลงตามกิ่ง

ไม้ในพุ่มไม้ ในสวนส้มโอ พฤติกรรมจะเคลื่อนไหวอยู่เสมอ ไม่ ค่อยอยู่นิ่ง ซึ่งส ารวจพบในสวนส้มโอ 

ในช่วงเดือนกันยายน  

         5.5.4 การสัมภาษณ์เจ้าของสวนผลไม้เกี่ยวกับแนวทางการท าสวนผลไม้แบบเกษตร

อินทรีย์ 

            จากการสัมภาษณ์เจ้าของสวนผลไม้ ในพื้นที่ อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ได้สรุป

แนวทางการท าสวนผลไม้แบบเกษตรอินทรีย์ ได้ดังนี้ 

            1. สวนลิ้นจ่ี ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

                สภาพสวนผลไม้ โดยท่ัวไป มีพืน้ท่ี 16 ไร่ โดยจะปลูกต้นลิ้นจ่ีเป็นหลัก โดยจะมีการปลูก

พืชผักสวนครัว แทรกระหว่างร่องสวน เช่น ตะไคร้ กระเพรา ฟักทอง เตยหอม มะเขือพวง พริกขี้หนู 

เป็นต้น และปลูกไม้ผลชนิดอื่นๆบ้าง เช่น สับปะรด ส้มโอ มะม่วง เป็นต้น พื้นท่ีสวนแห่งนี้ จะติดกับ

แม่น้ าแม่กลอง โดยจะมีขั้นตอนการท าสวนผลไม้ พอสรุปได้ดังนี้  

                สวนผลไม้แห่งน้ีจะมีการใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ หลังการเก็บเก่ียวผลผลติ และมีการถางหญ้า

ประมาณ ปีละ 4 ครั้ง  

                ความหลากชนิดของนก ท่ีเข้ามาใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีสวนผลไม้แห่งน้ี มีจ านวน 25 ชนิด 

คิดเป็นร้อยละ 65.78 ของชนิดนกทั้งหมดท่ีพบ โดยมีชนิดนกที่อยู่ในระดับ 5 นกที่พบบ่อยมาก จ านวน 

5 ชนิด คือ นกกาเหว่า นกปรอดสวน นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ นกกระจิบธรรมดา และนกกินปลีอก

เหลือง   

             2. สวนลิ้นจ่ี ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

                 สภาพสวนผลไม้ โดยท่ัวไป มีพืน้ท่ี 7 ไร่ โดยจะปลูกต้นลิ้นจ่ีเป็นหลัก และมีการปลูกส้มโอ 

กล้วยแซมบ้าง พื้นที่สวนแห่งนี้ จะติดกับล าคลอง โดยจะมีขั้นตอนการท าสวนผลไม้ พอสรุปได้ดังนี้  
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                สวนผลไม้แห่งน้ี มีการใช้ปุ๋ยอนิทรีย์แบบส าเร็จรูป และท าเอง โดยใช้ข้ีไก่ ข้ีววั และปุ๋ยน้ า

หมักชีวภาพ มีการตัดหญ้าเป็นระยะๆ และขุดลอกท้องร่องปีละครั้ง 

        ความหลากชนิดของนก ท่ีเข้ามาใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีสวนผลไม้แห่งน้ี มีจ านวน 23 ชนิด 

คิดเป็นร้อยละ 60.53 ของชนิดนกทั้งหมดท่ีพบ โดยมีชนิดนกที่อยู่ในระดับ 5 นกที่พบบ่อยมาก จ านวน 

6 ชนิด คือ นกกินเปี้ยว นกพิราบป่า นกเขาใหญ่นกยางเปีย นกปรอดสวน และนกกินปลีอกเหลือง  

              3. สวนมะพร้าว ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

                สภาพสวนผลไม้ โดยท่ัวไป มีพืน้ท่ี 4 ไร่ โดยจะปลูกต้นมะพร้าวเป็นหลัก เป็นประเภท

มะพร้าวผล และมะพร้าวอ่อน จะมีการท าสวนผลไม้ที่เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และปล่อยตามธรรมชาติ ซึ่ง

สวนมะพร้าวจะเป็นการท าสวนผลไม้ที่ไม่ต้องเน้นการใช้ปุ๋ยมากเท่าไร ส่วนใหญ่จะปล่อยให้เป็น

ธรรมชาติ และระหว่างระยะห่างของต้นมะพร้าวในทุกร่องสวนจะมีการปลูกไม้ผลและพืชผักสวนครัวที่

เก็บผลผลิตได้เร็ว รวมท้ังมีการปลูกต้นกล้วย ไว้รอบสวนมะพร้าว  และพื้นท่ีสวนมะพร้าวนี้อยู่ใกล้กับ

แม่น้ าแม่กลอง โดยจะมีขั้นตอนการท าสวนผลไม้ พอสรุปได้ดังนี้  

               สวนผลไม้แห่งน้ี จะมีการใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ ประเภทข้ีไก่ และใช้ปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ รวมท้ังมีการ

ถางหญ้าทุกเดือน เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและเป็นปุ๋ยให้กับดิน และมีการขุดลอกร่องสวนปีละ 1-2 ครั้ง 

กลบตามโคนต้น  

              ความหลากชนิดของนก ท่ีเข้ามาใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีสวนผลไม้แห่งน้ี มีจ านวน 31 ชนิด คิด

เป็นร้อยละ 81.57 ของชนิดนกทั้งหมดท่ีพบ โดยมีชนิดนกที่อยู่ในระดับ 5 นกที่พบบ่อยมาก จ านวน  7 

ชนิด คือ นกกินเปี้ยว นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ นกเอี้ยงหงอน นกเอี้ยงสาริกา นกปรอดสวน นกกระจิบ

ธรรมดาและนกกินปลีอกเหลือง    

              4. สวนมะพร้าว ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

                สภาพสวนผลไม้ โดยท่ัวไป มีพืน้ท่ี 2 ไร่ โดยจะปลูกต้นมะพร้าวเป็นหลัก เป็นประเภท

มะพร้าวตาล และมะพร้าวอ่อน  รอบๆสวนผลไม้แห่งนี้ จะเป็นสวนมะพร้าวเป็นส่วนใหญ่ มีการเลี้ยงเป็ด 

เลี้ยงไก่ และปลูกหญ้าแฝกริมร่องสวน โดยจะมีขั้นตอนการท าสวนผลไม้ พอสรุปได้ดังนี้  

                สวนผลไม้แห่งน้ี จะใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ ประกอบด้วยข้ีไก่ ท่ีได้จากการเลีย้งไก่หลุม ขุ่ยมะพร้าว

สับ แกลบดิน และปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ โดยจะใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ปีละ 2 ครั้ง รอบโคนต้น ห่างจากโคนต้น

ประมาณ 1 ศอก มีการก าจัดศัตรูพืช โดยใช้แตนเบียน ตัวห้ า ที่ได้จากเกษตรอ าเภอ มาก าจัดแมลงด า

หนาม ที่ท าลายยอดมะพร้าว ส่วนด้วงกินยอด จะหมักเชื้อราเขียว แล้วฉีดพ่นตามต้นไม้  นอกจากนี้มี

การขุดลอกร่อง ปีละ 1-2 ครั้ง หรือขึ้นเลนตามร่องเพื่อให้พืชได้ธาตุอาหาร และมีการถางหญ้าเป็น

ระยะๆ 
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                  ความหลากชนิดของนก ท่ีเข้ามาใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีสวนผลไม้แห่งน้ี มีจ านวน 24 ชนิด 

คิดเป็นร้อยละ 63.16 ของชนิดนกทั้งหมดท่ีพบ โดยมีชนิดนกที่อยู่ในระดับ 5 นกที่พบบ่อยมาก   

จ านวน 10 ชนิด คือ นกกินเปี้ยว นกกาเหว่า นกกะปูดใหญ่ นกกวัก นกยางกรอกพันธุ์ชวา นกแซงแซว

หางบ่วงใหญ่ นกกางเขนบ้าน นกเอี้ยงหงอน นกเอี้ยงสาริกา นกปรอดสวน และนกกินปลีอกเหลือง    

                5. สวนส้มโอ ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

                  สภาพสวนผลไม้ โดยท่ัวไป มีพืน้ท่ี 6 ไร่ โดยจะปลูกต้นส้มโอเป็นหลัก เป็นส้มโอพันธุ์

ขาวใหญ่  รอบๆสวนผลไม้แห่งนี้ จะเป็นสวนมะพร้าวเป็นส่วนใหญ่ โดยจะมีขั้นตอนการท าสวนผลไม้ 

พอสรุปได้ดังนี้ 

                 สวนผลไม้แห่งน้ี ใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ ประเภทปุ๋ยข้ีไก่ ข้ีววั โดยข้ีไก่ จะให้ธาตไุนโตรเจนสงูกวา่ข้ี

วัว รวมท้ังมีการท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ ไว้ใช้เองในสวนผลไม้  จะมีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ไว้ตามโคนต้น ใน

ด้านการจัดการแมลงศัตรูพืช เช่น หนอนฝีดาษ สังเกตจากผิวของผลส้มโอจะเป็นปุ่ม จะมีวิธีก าจัดโดย

ตัดทิ้งใส่ถุงพลาสติก และมีการถางหญ้าทิ้งคลุมดิน และขุดลอกท้องร่อง ตามระยะที่เหมาะสม 

                 ความหลากชนิดของนก ท่ีเข้ามาใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีสวนผลไม้แห่งน้ี มีจ านวน 28 ชนิด 

คิดเป็นร้อยละ 73.68 ของชนิดนกทั้งหมดท่ีพบ โดยมีชนิดนกที่อยู่ในระดับ 5 นกที่พบบ่อยมาก   

จ านวน 6 ชนิด คือ นกกินเปี้ยว นกกาเหว่า นกกะปูดใหญ่ นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ นกกระจิบธรรมดา

และนกกินปลีอกเหลือง    

              6. สวนส้มโอ ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

                 สภาพสวนผลไม้ โดยท่ัวไป มีพืน้ท่ี 4 ไร่ โดยจะปลูกต้นส้มโอเป็นหลัก เป็นส้มโอพันธุ์

ขาวใหญ่  ระหว่างต้นส้มโอ และด้านหลังของสวนผลไม้แห่งนี้จะมีการปลูกต้นกล้วย ด้านหลังสวนจะติด

คลองส าโรง ด้านข้างสวนแห่งนี้จะเป็นสวนลิ้นจ่ี และสวนส้มโอ โดยจะมีขั้นตอนการท าสวนผลไม้ พอ

สรุปได้ดังนี้ 

           สวนผลไม้แห่งน้ี ใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ ประเภทปุ๋ยข้ีไก่ บริเวณรอบโคนตน้มีการตดัหญ้า ปีละคร้ัง และ

ขุดลอกเลนในท้องร่องปีละครั้ง รวมท้ังช่วงตอนเย็นจะมีการสุ่มไฟเพื่อไล่แมลง 

            ความหลากชนิดของนก ท่ีเข้ามาใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ีสวนผลไม้แห่งน้ี มีจ านวน 23 ชนิด คิด

เป็นร้อยละ 60.53 ของชนิดนกทั้งหมดท่ีพบ โดยมีชนิดนกที่อยู่ในระดับ 5 นกที่พบบ่อยมาก   จ านวน 6 

ชนิด คือ นกกินเปี้ยว นกกาเหว่า นกกะปูดใหญ่ นกกวัก นกยางเปีย และนกปรอดสวน  
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     5.5.5 การน าฐานข้อมูลด้านความหลากชนิดนกมาใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมให้เกษตรกรท า
สวนผลไม้ปลอดสารพิษ 
            จากผลการศึกษาความหลากชนิดของนกในสวนผลไม้ที่เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นตัวชี้วัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในนิเวศเกษตร เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรท าสวนผลไม้ปลอดสารพิษซึ่งสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของจังหวัดสมุทรสงครามว่า “เป็นเมืองแห่งอาหารทะเล และศูนย์กลางกุ้งแม่น้ า ผลไม้ปลอดภัย
จากสารพิษ ศูนย์กลางการพักผ่อนและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางแม่น้ าล าคลองระดับชาติ ดินแดน
แห่งประชาชนรักถิ่นก าเนิดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมดีงาม” รวมท้ังเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส 
จัดสวนผลไม้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ เพราะพื้นท่ีการเกษตรเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่ส าคัญของ
นกหลายชนิด ซึ่งนก เป็นทรัพยากรชีวภาพอย่างหนึ่งที่มีความส าคัญต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วย
ให้ระบบนิเวศด ารงอยู่ได้อย่างสมดุล ซึ่งพอสรุปคุณค่าของนกกับการเกษตร ได้ดังนี้  
         1. นกช่วยผสมเกสร โดยนกที่กินน้ าหวานดอกไม้ เช่น นกกินปลีอกเหลือง นกปลีคอสี
น้ าตาล   มีส่วนช่วยในการผสมเกสร ให้แก่ดอกไม้ ปากของนกเหล่านี้มีรูปทรงเรียวยาว เมื่อนกแหย่ปาก
เข้าไปดูดน้ าหวานภายในดอกไม้ เกสรดอกไม้จะติดไป กับปากนก เมื่อนกไปกินน้ าหวานจากดอกอื่น 
เกสรท่ีติดปากนกก็จะผสมกับดอกไม้ดอกนั้น ช่วยให้ดอกไม้ได้รับการผสมพันธุ์ 
  2. นกช่วยแพร่กระจายพันธุ์พืช นกส่วนใหญ่ชอบกินผลไม้เป็นอาหาร เช่น นกโพระดก
ธรรมดา นกปรอดสวน นกปรอดหน้านวล เมื่อนกกินผลไม้เข้าไป เวลาถ่ายมูล จะมีเมล็ดติดออกมาด้วย 
เมื่อเมล็ดตกลงพื้นดินก็จะงอกเป็นต้นใหม่ จึงเป็นการช่วยกระจายพันธุ์พืช ให้ไปงอกงามตามที่ต่างๆ  
  3. นกช่วยก าจัดศัตรูพืช นกที่กินแมลงเป็นอาหาร เป็นห่วงโซ่อาหารในการควบคุม

ความสมดุลของระบบนิเวศ เพราะ แมลงที่นกกินเข้าไปมักเป็นศัตรูพืช ซึ่งหากมีจ านวนมากเกินไปจะ

ส่งผลกระทบต่อการท าลายผลผลิตทางการเกษตรในสวนผลไม้ให้เกิดความเสียหาย จนท าให้ธรรมชาติ

ขาดสมดุล นกเหล่านี้จึงมีส่วนช่วยให้ไม่ต้องใช้สารเคมีและสารฆ่าแมลงในการก าจัดศัตรูพืช ท าให้

เกษตรกรประหยัดรายจ่ายไปได้อย่างมากมายและยังไม่ท าให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลงด้วย เช่น ฝูง

นกนางแอ่น นกแอ่นพง ที่บินจับแมลงบนท้องฟ้า นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ บินจับแมลงในอากาศ 

นกกระจิบธรรมดาช่วยก าจัดหนอนตามต้นไม้        

                   4. นกมีบทบาทเป็นผู้ล่าในห่วงโซ่อาหารของระบบนิเวศ เช่น เหยี่ยวและ  

นกเค้าจะช่วยก าจัดหนู ที่เป็นสัตว์ท าลายผลผลิตทางการเกษตรในสวนผลไม้ให้เกิดความเสียหาย จนท า

ให้ธรรมชาติขาดสมดุล ดังนั้นการมีนกเหล่านี้อยู่ในสวนผลไม้ ก็จะท าให้เกษตรชาวสวนผลไม้ไม้ต้องใช้

สารเคมีก าจัดสัตว์ที่เป็นศัตรูพืช 

                   5. นกเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะแก่การศึกษา วิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างนกกับนิเวศ

เกษตร 

                   6. นกมีคุณค่าต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากนกเป็นตัวชี้วัด

www.ssru.ac.th



135 

 

คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

                   7. ความหลากชนิดของนกในสวนผลไม้เหมาะแก่การจัดกิจกรรมดูนกในโปรแกรม

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในท้องถิ่น 

                   ดังน้ันจากผลการศกึษาคร้ังน้ี จะเป็นปัจจัยส าคญัในการสง่เสริมให้เกษตรกรชาวสวน

ผลไม้ ร่วมกันท าการเกษตรปลอดสารพิษหรือการเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้เป็นนิเวศการเกษตรท่ีเหมาะสม

ต่อความหลากชนิดของนกเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ท้ังในด้านการหากินอาหาร การท ารัง วางไข่ และ

เลี้ยงลูก และผลพลอยได้ที่ตามมา คือ นกมีคุณค่าต่อการเกษตรท้ังในด้านการผสมเกสร การ

แพร่กระจายพันธุ์พืช การก าจัดศัตรูพืช โดยเกษตรกรไม่ต้องพึ่งสารเคมีท่ีอาจมีผลกระทบต่อเกษตรกร

ชาวสวนผลไม้ สภาพแวดล้อม ผลผลิตทางการเกษตร และคุณค่าทางโภชนาการ รวมท้ังหน่วยงานทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านในการน าภูมิปัญญาชาวบ้านมาผสมผสานเพื่อส่งเสริม

การท าเกษตรอินทรีย์ในชุมชน ในการอนุรักษ์ความหลากหลายชีวภาพในท้องถิ่น และมีผลผลิตทาง

การเกษตรปลอดสารพิษที่คุณค่าทางโภชนาการต่อผู้บริโภค  

5.6 อภิปรายผล 

              จากผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรสวนผลไม้ ควรเน้นการจัดท าเกษตรอินทรีย์ เพื่อรักษา
ความหลากชนิดของนก โดยการส่งเสริมการปลูกพืชแบบสวนผสมผสาน จะส่งผลให้มีความหลากชนิด
ของนกมากกว่าสวนผลไม้ที่ปลูกพืชชนิดเดียว เนื่องจากจะเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งอาหารที่หลากหลาย ส่งผล
ให้นกเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ในเพื่อการหากินอาหาร และส่งผลพลอยได้ต่อการก าจัดแมลงศัตรูพืช 
กระจายพันธุ์พืช และการผสมพันธุ์พืช อีกทั้งลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ส่งเสริมการใช้วิธี
ทางเลือกต่างๆ เช่น การใช้น้ าหมักชีวภาพ การปลูกพืชคลุมดิน การถางหญ้ามาคลุมดิน การปลูกพืช
หมุนเวียน เป็นต้น และปลูกพืชที่มีกลิ่นฉุน ได้แก่ ดาวเรือง ตะไคร้หอม พริก สะเดา เป็นต้น แซมใน
สวนผลไม้ และปลูกไว้รอบๆสวนผลไม้ เพื่อป้องกันแมลงศัตรูพืชท่ีเข้ามาท าลายผลผลิตในสวนผลไม้ 
และน าพืชที่มีกลิ่นฉุนมาเป็นวัตถุดิบในการท าสารก าจัดแมลงศัตรูพืช เพื่อน ามาฉีดพ่นป้องกัน/ก าจัด
แมลงศัตรูพืชในสวนผลไม้ แม้แต่การน าวัชพืชน้ าในร่องสวนได้แก่ ผักตบชวา จอก แหน เป็นต้น มาท า
ปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อเพิ่มธาตุอาหารในดินให้กับไม้ผลในสวนผลไม้           
 ดังนั้นจึงควรมีการจัดการในการอนุรักษ์นกในพื้นท่ีการเกษตรเพิ่มประชากรและความ
หลากหลายของนก ซึ่งนกต่างๆที่อาศัยในพื้นที่การเกษตรก็จะช่วยในการควบคุมศัตรูทางการเกษตร 
โดยท่ีแทบไม่ต้องจ าเป็นพึ่งสารเคมีการเกษตร ซึ่งช่วยในการจัดการพื้นที่การเกษตรอย่างยั่งยืน ควบคู่
กับการส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยการจัดกิจกรรมดูนกในสวนผลไม้ปลอดสารพิษ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ชนวน รัตนวราหะ (2550) ที่กล่าวว่าเกษตรอินทรีย์จะละเว้นการใช้หลักปัจจัย
การผลิตที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์ทั้งหลาย เช่น ปุ๋ยเคมี สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ฯลฯ และแนวคิดของ  
วิฑูรย์ ปัญญากุล และวิบูลย์ เข็มเฉลิม (2546) ที่กล่าวว่าในการท าเกษตรอินทรีย์มีแนวทางในการปฏิบัติ 
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ดังนี้ 1) การอนุรักษ์นิเวศการเกษตร และสิ่งแวดล้อม บทบาทส าคัญในการสร้างสมดุลของนิเวศ
การเกษตร ไม่ว่าจะเป็นการช่วยควบคุมประชากรของสิ่งมีชีวิตอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งศัตรูพืช หรือการ
พึ่งพาอาศัยในการด ารงชีวิต 2) การฟื้นฟูนิเวศเกษตร คือ การปรับปรุงบ ารุงดินด้วยอินทรียวัตถุ และ
การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้ผลผลิตของเกษตรอินทรีย์ยังมีรสชาติดี และมีคุณค่า
ทางโภชนาการที่ครบถ้วน ส่วนการท่ีมีสิ่งมีชีวิตความหลากหลายชนิดอยู่ร่วมกัน ย่อมก่อให้เกิดความ
เกื้อกูลและสมดุลของระบบนิเวศ ซึ่งวิธีการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพอาจท าได้หลายรูปแบบ 
เช่น การปลูกพืชร่วมพืชแซม พืชหมุนเวียน เป็นต้น 3) การพึ่งพากลไกธรรมชาติในการท าเกษตร กลไก
ในธรรมชาติที่ส าคัญต่อการเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ วงจรหมุนเวียนธาตุอาหาร รวมท้ังการพึ่งพากันของ
สิ่งมีชีวิตอย่างสมดุลในระบบนิเวศ ทั้งในเชิงของการเกื้อกูล การพึ่งพา และห่วงโซ่อาหาร อีกทั้งการหมั่น
สังเกต เรียนรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และท าการทดลอง เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีต้องด าเนินการไปอย่าง
ต่อเนื่อง 4) การควบคุมและป้องกันมลพิษ เกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์จึงต้องพยายามอย่างเต็มที่ใน
การป้องกันมลพิษต่างๆจากภายนอกมิให้ปนเปื้อนผลผลิต การป้องกันนี้อาจท าได้โดยการจัดท าแนวกัน
ชนและแนวป้องกันมลพิษ 5) การพึ่งพาตนเองด้านปัจจัยการผลิต เกษตรอินทรีย์มีแนวทางท่ีมุ่งให้
เกษตรกรพยายามผลิตปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ เมล็ดพันธุ์ ฯลฯ ดังนั้นการส่งเสริมการ
พึ่งพาตนเองของเกษตรกรในระบบเกษตรอินทรีย์ จึงเป็นส่วนหน่ึงของการสร้างความเข้มแข็งและความ
เป็นอิสระของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร ซึ่งจะมีส่วนส าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยระดับราก
หญ้าอีกด้วย และ 6) เกษตรอินทรีย์กับการพัฒนาที่ย่ังยืน  เป็นแนวทาการพัฒนาภาคการเกษตร เพราะ
หลักการเกษตรย่ังยืนให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการยกระดับความ
เป็นอยู่ทางเศรษฐกิจของเกษตรกร 

 
5.7 ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการส่งเสริมในเกษตรกรชาวสวนผลไม้ท าสวนผลไม้แบบสวนผสมผสาน โดยเน้นการท า
เกษตรอินทรีย์ ที่เป็นการท าเกษตรท่ีปลอดสารเคมี โดยเน้นในเรื่องการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ การ
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการท าเกษตรแบบพึ่งตนเอง เพื่อท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดต้นทุนการผลิต 
โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภครวมทั้งรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  โดยหลักพื้นฐานของเกษตรอินทรีย์น้ันจะเน้นการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและความ
หลากหลายทางชีวภาพ ดังนี้ 
   1.1 การอนุรักษ์นิเวศการเกษตร ซึ่งกลไกธรรมชาติสิ่งมีชีวิตต่างๆจะมีบทบาทส าคัญในการ
สร้างสมดุลของนิเวศการเกษตร 
   1.2 การฟื้นฟูนิเวศการเกษตร คือ การปรับปรุงบ ารุงดินด้วยอินทรียวัตถุและการเพิ่มความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
   1.3  การควบคุมและป้องกันมลพิษต่างๆจากภายนอก ไม่ให้ปนเปื้อนกับผลผลิต 
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        2. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเกษตรในชุมชน จัดโครงการ/กิจกรรมการอบรม สาธิต  
การลงมือปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักถึงประโยชน์ท่ีได้รับจาก
การท าเกษตรอินทรีย์ในสวนผลไม้ 
        3. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเกษตรในชุมชน มีการผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ เพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
        4. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเกษตรในชุมชน ควรสร้างเครือข่ายชุมชนในการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักชีวภาพ สารก าจัดแมลงศัตรูพืชจากพืชในท้องถิ่น การแพร่ขยายปริมาณของแมลงที่
มีประโยชน์ เช่น ตัวห้ า ตัวเบียน กบ เพื่อช่วยควบคุมแมลงศัตรูพืช รวมท้ังเพื่อให้เกษตรกรชาวสวน
ผลไม้ได้น ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชุมชน เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัดว่า “เป็นเมืองแห่ง
อาหารทะเล และศูนย์กลางกุ้งแม่น้ า ผลไม้ปลอดภัยจากสารพิษ ศูนย์กลางการพักผ่อนและการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ทางแม่น้ าล าคลองระดับชาติ 
       5. การสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อมีบทบาทในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์เป็นฐานข้อมูล
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
       6. การจัดท าแผนที่ท่องเที่ยวกิจกรรมดูนกในสวนผลไม้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใน

ท้องถิ่น 

       7. การสร้างเครือข่ายในท้องถิ่นให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้ได้เห็นคุณค่าของนกต่อการเกษตร ที่

เป็นตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ ซึ่งนกจะมีคุณค่าทั้งในด้านการผสมเกสร  การแพร่กระจาย

พันธุ์พืช การก าจัดแมลงศัตรูพืช เป็นต้น 

       8. การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ในชุมชน ทั้งในด้านการน า

วัตถุดิบในท้องถิ่น หรือวัตถุที่เหลือใช้ทางการเกษตร มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยน้ า

หมักชีวภาพ น้ าส้มควันไม้ สารก าจัดแมลงศัตรูพืช เป็นต้น 

      ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  

  1. ควรศึกษาความหลากชนิดนกในพื้นที่สวนผลไม้ท่ีมีการใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีก าจัดแมลง

ศัตรูพืชและวัชพืช เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบฐานข้อมูลทรัพยากรความหลากชนิดของนกที่เข้า

มาใช้ประโยชน์ในพื้นที่สวนผลไม้ท่ีเน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์   

          2. ควรศึกษาความหลากชนิดของนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่อื่นๆ เช่น พื้นที่แหล่ง

ท่องเที่ยว พื้นที่โฮมสเตย์ พื้นที่ป่าชายเลน พื้นที่ป่าชุมชน เป็นต้น 

          3. ควรศึกษาชนิดและลักษณะกิจกรรมของนกอพยพที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในเส้นทางผ่านพื้นที่ 

เพื่อเกาะพัก หารหากินอาหาร การสร้างรังวางไข่ เลี้ยงลูก เป็นต้น เพื่อน าข้อมูลมารวบรวมเป็น

ฐานข้อมูลทรัพยากรชนิดนกที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งความหลากชนิดของนกจะ

เป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่น้ัน และสนับสนุนให้เป็นแหล่งดูนกให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบ
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กิจกรรมดูนก แทรกเข้าไปในโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในท้องถิ่นได้ รวมทั้งเป็นช่องทางในการ

สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในท้องถิ่นในเส้นทางท่องเที่ยวชมธรรมชาติ และเกิดความ

ตระหนักร่วมกันทั้งประชาชนในชุมชนและนักท่องเที่ยว       

5.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1.  ได้ฐานข้อมูลพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติด้านชนิดนกในสวนผลไม้ท่ีเน้นการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ และการท าสวนผลไม้แบบเกษตรอินทรีย์ 
          2. ส่งเสริมให้เกษตรชาวสวนผลไม้เน้นการท าสวนผลไม้แบบเกษตรอินทรีย์ เพื่อรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการท าเกษตรแบบพึ่งตนเอง เพื่อท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ
ลดต้นทุนการผลิต โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภครวมทั้งรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมท้ังได้ผลผลิตที่มีคุณค่าทางโภชนาการต่อผู้บริโภค 
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แบบสัมภาษณ์ 
เร่ือง ความหลากชนิดของนกในสวนผลไม้ อ าเภอบางคนที 

จังหวัดสมุทรสงคราม 
………………………………… 

ค าชี้แจง  แบบสัมภาษณ์นี้ใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบการวิจัยเรื่อง ความหลากชนิดของ  
             นกในสวนผลไม้ อ าเภอบางคนที จังหวดัสมุทรสงคราม 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์.................................................................................อายุ........................ปี 
ที่อยู่.....................................................................................................................................  
ประเภทสวนผลไม้คือ.................................................พื้นที่สวนผลไม้..............................ไร่ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
1. ท่านปลูกผลไม้ชนิดใดและมีวิธีการปลูกอย่างไรให้ได้ผลผลิตดี 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................  
2. การท าสวนผลไม้ ท่านมีวิธีการปรับปรุงดินและบ ารุงดินอย่างไร  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
3. การท าสวนผลไม้ ท่านใช้ปุ๋ยชนิดใด ปริมาณการใช้กี่ครั้งในรอบ 1 ปี เพราะเหตุใด จึงเลือกใช้ 
    ปุ๋ยชนิดนั้น 
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
4. สวนผลไม้ของท่าน มีวิธีการป้องกันก าจัดโรค แมลง และสัตว์ศัตรูพืชอย่างไร ปริมาณการใช้กี่  
    ครั้ง ใรอบ 1 ปี  เพราะเหตุใดจึงเลือกวิธีดังกล่าว 
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
5. สวนผลไม้ของท่าน มีวิธีการป้องกันและก าจัดวัชพืชอย่างไร มีการใช้กี่ครั้งในรอบ 1 ปี เพราะ 
    เหตุใดจึงเลือกวิธีดังกล่าว 
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
6. สวนผลไม้ของท่าน มีวิธีการเร่งการเจริญเติบโตของต้นไม้อย่างไร มีการใช้กี่ครั้งในรอบ 1 ปี  
   เพราะเหตุใด จึงเลือกวิธีดังกล่าว 
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
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7. ท่านมีการน าภูมิปัญยาท้องถิ่น มาช่วยลดค่าใช้จ่ายในการท าสวนผลไม้ด้านใดบ้าง  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
8. ท่านได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานการเกษตรของภาครัฐ ในด้านใดบ้าง  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
9. ท่านเคยได้รับการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานเกี่ยวกับด้านเกษตรอินทรีย์ในเร่ืองใดบ้าง  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
10. ปัญหา อุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการท าสวนผลไม้ของท่าน มีอะไรบ้าง เพราะเหตุใด  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
11. ท่านต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ ช่วยเหลือในเรื่องใดบ้าง เพราะเหตุใด  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
12. ท่านคิดว่า นกมีคุณค่าต่อการเกษตร ในสวนผลไม้อย่างไร 
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
13. ท่านมีแนวทางในการท าสวนผลไม้ เพื่ออนุรักษ์ความหลากชนิดของนกในสวนผลไม้อย่างไร  
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
14. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
..............................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................  
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รูปการสัมภาษณ์เจ้าของสวนผลไม้ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
 

  
สัมภาษณ์เจ้าของสวนผลไม้ ต.กระดังงา สัมภาษณ์เจ้าของสวนมะพร้าว ต.บางนกแขวก 

  
สัมภาษณ์เจ้าของสวนผลไม้ ต.จอมปลวก สัมภาษณ์เจ้าของสวนผลไม้ ต.บางสะแก 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ-นามสกุล   ผศ.นิธินาถ   เจริญโภคราช 
ต าแหน่งปัจจุบัน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ระดับ 8 
สถานที่ติดต่อ ( ที่ท างาน ) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
ประวัติการศึกษา  
ระดับ   สาขา    สถาบัน  
ปริญญาตรี  วิทยาศาสตร์ท่ัวไป  วิทยาลัยครูสวนสุนันทา  
ปริญญาโท  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
สาขาวิชาการที่มีความช านาญ 
1.การจัดการสิ่งแวดล้อม 
2.ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 
3.พลังงานกับสิ่งแวดล้อม 
4.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม 
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวกับงานวิจัย 
 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 
1.บุคลิกภาพความเป็นคนเมือง การรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 
2.การศึกษาพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนเขตดุสิต  
 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 
3.การมีส่วนร่วมของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ISO 14001 มาใชพ้ัฒนาองค์กร 
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
4.แนวทางการจัดการป่าชายคลอง เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ อ าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 
5. การพัฒนากิจกรรมร่วมมือเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน วิชาพลังงานกับสิ่งแวดล้อม ของ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชั้นปีท่ี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
1. การมีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชนริมคลอง เพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายของ
ชนิดนกและพันธุ์ไม้ริมคลอง ต าบลบางนางลี่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  
2. การจัดท าคู่มือศึกษาชนิดนกและพันธุ์ไม้ชายคลอง เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
3. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและการใช้เทคโนโลยี
พลังงานทดแทนในท้องถิ่น วิชาพลังงานกับสิ่งแวดล้อม ของนักศึกษาชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
4.การพัฒนาพฤติกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานจากฐานกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนของ
นักเรียนช้ัน ป.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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