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ชื่อรายงานการวิจัย : ความหลากชนิดของนกในพ้ืนที่สวนผลไม อําเภอบางคนที จังหวัด 
                          สมุทรสงคราม   
ชื่อผูวิจัย     :  ผูชวยศาตราจารยนิธินาถ  เจริญโภคราช 
ปที่ทําการวิจัย       :  2555 
 ……………………………………………………………………………………. 
     งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ทั้งวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่งมีวัตถุประสงค 
1)เพ่ือศึกษาชนิดนก ปริมาณความชุกชุมและสถานภาพของนก 2. เพ่ือศึกษาการใชประโยชน
พ้ืนที่ของนก ในบริเวณพ้ืนที่ที่ศึกษา 3. เพ่ือนําฐานขอมูลทรัพยากรชนิดนกมาใชประโยชนใน
การสงเสริมเกษตรกรทําสวนผลไมปลอดสารพิษ การวิจัยครั้งนี้ใชการเก็บรวบรวมดวยการ
สัมภาษณเจาของสวนผลไม และการสํารวจภาคสนามเก่ียวกับชนิดนก ลักษณะกิจกรรมที่นก
เขาไปใชประโยชนในพ้ืนที่สวนผลไม 3 ประเภท คือ สวนลิ้นจี่ สวนมะพราว และสวนสมโอ
อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 6 สวน โดยทําการสํารวจตั้งแตเดือนเมษายน-
กันยายน 2555  และวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาคารอยละของความชุกชุม 
 ผลการศึกษาจากการสํารวจชนิดนกทั้ง 6 สวน พบนกจํานวน 24 วงศ  38 ชนิด โดยใน
สวนมะพราว ในตําบลบางนกแขวก อําเภอบางคนที จะพบจํานวนชนิดนกมากที่สุด คือ จํานวน 
31 ชนิด สวนระดับความชุกชุม ระดับ 5 คือนกที่พบบอยมาก มีจํานวน 18 ชนิด คิดเปนรอยละ 
47.37 ของชนิดนกทั้งหมดที่พบ ไดแก นกกินเปยว นกกาเหวา นกกะปูดใหญ นกยางเปย  
นกกวัก นกยางกรอกพันธุชวา นกแซงแซวหางบวงใหญ นกกินปลีอกเหลือง เปนตน สวน
สถานภาพของนก มีนกประจําถิ่น จํานวน 36 ชนิด นกประจําถิ่นและนกอพยพ จํานวน  1 ชนิด 
และนกอพยพ จํานวน 1 ชนิด         โดยในชวงเดือนกรกฏาคม มีชนิดของนกที่เขามาใช
ประโยชนในพ้ืนที่ศึกษาจํานวน   31 ชนิด ลักษณะกิจกรรมที่เขามาใชประโยชน มีทั้งเพ่ือการหา
อาหาร ประกอบดวย กลุมนกกินแมลงและตัวหนอนของแมลง ไดแก นกกระจิบธรรมดา นก
กระจิ๊ดขาสีเนื้อ เปนตน กลุมนกกินสัตวอ่ืนๆ และสัตวน้ํา ไดแก นกกระเต็นอกขาว นกกินเปยว  
เปนตน กลุมนกกินเมล็ดพืช ไดแก นกกระติ๊ดข้ีหมู นกกระติ๊ดตะโพกขาว เปนตน กลุมนกกิน
น้ําหวานจากดอกไม ไดแก นกกินปลีอกเหลือง นกกินปลีคอสีน้ําตาล เปนตน กลุมนกกินลูก
ปลา กุงตัวเล็กตามริมชายคลอง ไดแก นกยางเปย นกยางกรอกพันธุชวา นกกวัก เปนตน เพ่ือ 
ทํารังวางไข และเลี้ยงลูก  ในชวงเวลาที่ทําการศึกษาในพ้ืนที่สวนผลไม ไดแกนกยางกรอกพันธุ
ชวา นกกระติ๊ดตะโพกขาว และนกกวัก ดังนั้นจงึควรสงเสริมใหเกษตรกรทําสวนผลไมแบบ
ผสมผสานและแบบเกษตรอินทรียเพ่ืออนุรักษความหลากชนิดของนก เพราะนกจะมีคุณคาตอ
การเกษตรทั้งในดานการผสมเกสร การแพรกระจายพันธุพืช การกําจัดศัตรูพืช เปนตน 
 
คําสําคัญ :  ความหลากชนิดของนก, สวนผลไม, อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
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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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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

1.1 ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 
 

ประเทศไทย ตั้งอยูในเขตรอนชื้นซึ่งไดชื่อวามีความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้ง
จังหวัดสมุทรสงครามที่มพ้ืีนที่ดานที่ติดฝงทะเลเปนแหลงประมงสําคัญ สวนดานในเปนพ้ืนที่
ราบลุมอุดมสมบูรณมีแมน้ําแมกลองเปนแมน้ําสายหลักหลอเลี้ยงใหความชุมชื้น ประกอบดวย 3 
อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภออัมพวา และอําเภอบางคนที ดังนั้นจังหวัดสมุทรสงครามจึงมี
พ้ืนที่ที่เปนทั้งน้ําเค็ม น้ํากรอยและน้ําจืด จึงไดชื่อวาเปน “เมืองสามน้ํา” ดวยความที่เปนเมืองที่
ลําคลองกระจายอยูทั่วไปในพ้ืนที่จึงมีความชุมชื้นอยางตอเนื่อง เหมาะการแกทําการกษตร
โดยเฉพาะสวนผลไม จึงทําใหบริเวณที่เปนสวนผลไมเกาในเขตอําเภออัมพวาและอําเภอบาง
คนที ประกอบกับความคงอยูของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบด้ังเดิมทั้งวิถีชีวิตริมคลอง และมี
อาชีพการทําสวนผลไม โดยเฉพาะสวนผลไมหลักคือ สวนสมโอ สวนลิ้นจี่ และสวนมะพราว การ
เค้ียวน้ําตาลมะพราว จึงทําใหจังหวัดสมุทรสงครามเปนเมืองที่มีเสนหและเปนเปาหมายหนึ่ง
ของการเดินทางสําหรับผูสนใจการทองเที่ยวที่จะไดสัมผัสกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบด้ังเดิม 
(การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2548) จากความโดดเดนของพ้ืนที่ จังหวัดสมุทรสงครามจึงได
มีการกําหนดยุทธศาสตรเพ่ือใหเปนศูนยกลางการพักผอน และการทองเที่ยวเชิงอนุรักษทาง
แมน้ําลําคลองระดับชาติ ปลูกจิตสํานึกใหชาวจังหวัดสมุทรสงครามรักถิ่นกําเนิด อนุรักษ
สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมดีงาม    รวมทั้งการดํารงรักษาความเปนเมืองที่มีระบบนิเวศ 3 น้ํา 
คือ ทั้งระบบนิเวศน้ําจืด ระบบนิเวศน้ํากรอย และระบบนิเวศน้ําเค็ม   ดวยเหตุผลนี้เองจึง
สอดคลองกับวิสัยทัศนของจังหวัดวา “เปนเมืองแหงอาหารทะเล และศูนยกลางกุงแมน้ํา ผลไม
ปลอดภัยจากสารพิษ ศูนยกลางการพักผอนและการทองเที่ยวเชิงอนรุักษทางแมน้ําลําคลอง
ระดับชาติ ดินแดนแหงประชาชนรักถิ่นกําเนิดอนุรักษสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมดีงาม”

(www.samutsongkhram.go.th/2010/doc/vision_new53.doc)  
 อําเภอบางคนที เปนอําเภอหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงครามที่มีพ้ืนที่ตําบลอยูทั้ง สองฝง
แมน้ําแมกลองโดยมีลําคลองแยกสาขาในพ้ืนที่รวม 136 คลอง  จึงทําใหสภาพทั่วไปเปนที่ราบ
ลุมดินอุดมสมบูรณ  มีความสามารถในการอุมน้ําสูง และมีอินทรียวัตถุสูง เหมาะในการปลูก
ตนไม และปลูกพืชผัก  สวนใหญมีการยกรองทําสวนผลไมหลักทั้งสวนสมโอ สวนลิ้นจี่ และสวน
มะพราว ( http://www3.cdd.go.th/bangkhonthi/index.php/history-bangkhonthi) ซึ่งในการทํา
สวนผลไมโดยทั่วไป จะมีทั้งการทําสวนผลไมที่มีการใชสารเคมีในการควบคุมผลผลิต เพ่ือใหได
ผลผลิตออกมาในปริมาณมาก โดยไมคํานึงถึงผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ 
และบางสวนผลไมที่ปฏิเสธการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชและปุยเคมี โดยเลือกใชอินทรียวัตถ ุเชน 
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ปุยคอก ปุยหมัก ปุยพืชสด และปุยชีวภาพ เพ่ือใหไดผลผลิตที่ปลอดภัยจากสารพิษตกคาง ทํา
ใหปลอดภัยทั้งผูผลิตและผูบริโภค รวมทั้งบางสวนผลไมก็มีการใชทั้งปุยอินทรียและปุยเคม ี  
สวนการใชสารเคมีทางการเกษตรที่มีการใชโดยมาก ไดแก ปุยและสารปรับศัตรูทางการเกษตร 
ซึ่งประกอบดวยสารเคมีกําจัดวัชพืช สารเคมีกําจัดโรค และสารเคมีกําจัดแมลง เปนสวนใหญ 
ซึ่งสารเคมีเหลานี้มีผลกระทบในทางลบทั้งในดานความหลากหลาย การสืบพันธุประชากร และ
พฤติกรรมตอสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ เชน DDT นั้นมีผลตอโครงสรางของเปลือกไขของนกเปราะบางและ
ลูกนกไมสามารถฟกใหเปนตัวจนสมบูรณได รวมไปถึงยับย้ังการพัฒนาการรองของนก
โดยเฉพาะในนกเพศผู เปนตน (http://www.vcharkarn.com)   สวนการทําสวนผลไมแบบ
เกษตรอินทรีย ที่เปนระบบการผลิตที่คํานึงถึงสภาพแวดลอม รักษาสมดุลของธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีระบบการจัดการนิเวศวิทยาที่คลายคลึงกับธรรมชาติ และ
หลีกเลี่ยงการใชสารสังเคราะหที่อาจกอใหเกิดมลพิษในสภาพแวดลอม รวมถึงการนําภูมิปญญา
ชาวบานมาใชประโยชนดวย (กรมวิชาการเกษตร ,2543) ในดานความหลากชนิดของนกในสวน
ผลไมบริเวณชายคลอง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม   พบชนิดนกที่มีความชุกชุมมาก 
เชน นกเอ้ียงสาลิกา นกกินเปยว นกแซงแซวหางบวงใหญ นกปรอดสวน นกกาเหวา นกกินปลี
อกเหลือง เปนตน (สุภัสสร ฉิมเฉิด และนุชจรี แพทยวงษ ,2555) ซึ่ง นก เปนทรัพยากรชีวภาพ
อยางหนึ่งที่มีความสําคัญตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ชวยใหระบบนิเวศดํารงอยูไดอยางสมดุล 
และมีคุณคาตอการเกษตร คือ 1) ชวยผสมเกสร นกที่กินน้ําหวานดอกไม เชน นกกินปลี นกปลี
กลวย นกเขียวกานตอง มีสวนชวยในการผสมเกสร ใหแกดอกไม ปากของนกเหลานี้มีรูปทรง
เรียวยาว เมื่อนกแหยปากเขาไปดูดน้ําหวานภายในดอกไม เกสรดอกไมจะติดไป กับปากนก 
เมื่อนกไปกินน้ําหวานจากดอกอ่ืน เกสรที่ติดปากนกก็จะผสมกับดอกไมดอกนั้น ชวยใหดอกไม
ไดรับการผสมพันธุ 2) ชวยแพรกระจายพันธุพืช นกสวนใหญชอบกินผลไมเปนอาหาร เชน นก
เงือก นกโพระดก นกปรอด เมื่อนกกินผลไมเขาไป เวลาถายมูล จะมีเมล็ดติดออกมาดวย เมื่อ
เมล็ดตกลงพ้ืนดินก็จะงอกเปนตนใหม จึงเปนการชวยกระจายพันธุพืช ใหไปงอกงามตามที่
ตางๆ และ 3) ชวยกําจัดศัตรูพืช นกที่กินแมลงและลาสัตวอ่ืนเปนอาหาร เปนหวงโซอาหารใน
การควบคุมสมกุลของระบบนิเวศ เพราะ แมลงและสัตวที่นกกินเขาไปมักเปนศัตรูพืช ซึ่งหากมี
จํานวนมากเกินไปยอมทําใหพืชพรรณเสียหาย จนทําใหธรรมชาติขาดสมดุล นกเหลานี้จึงมีสวน
ชวยใหไมตองใชสารเคมีและยาฆาแมลงในการกําจัดศัตรูพืช ทําใหเกษตรกรประหยัดรายจายไป
ไดอยางมากมายและยังไมทําใหสภาพแวดลอมเสื่อมโทรมลงดวย เชน ฝูงนกนางแอนที่บินจับ
แมลงบนทองฟา นกกระจิบชวยกําจัดหนอนตามตนไม เหย่ียวและนกเคาชวยกําจัดหนูที่มากัด
กินตนขาว เปนตน ดังนั้นการรักษาสภาพแวดลอมของความหลากชนิดของนก ซึ่งสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) คือ การ
อนุรักษ ฟนฟู และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมทั้งเนนการ
ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา ที่ประกอบดวย ความรอบรู  คุณธรรม และความเพียร ดวย
เหตุผลดังกลาวขางตน จากประเด็นสําคัญของความมุงหวังและเปาหมายทั้งวิสัยทัศนของ
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จังหวัดสมุทรสงคราม และยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 2555-2559) ที่มีจุดมุงหมายเดียวกันคือ การอนุรักษฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในทองถิ่น และดวยพ้ืนที่อําเภอบางคนที มีพ้ืนที่สวนผลไมทีม่ีการทําสวนผลไมที่ใช
ปุยอินทรียเปนหลัก จีงนาจะมีความหลากชนิดของนกที่มีคุณคาตอการเกษตร และจัดเปนแหลง
ทองเที่ยวเชิงนิเวศเพราะพ้ืนที่การเกษตรเปนแหลงอาหารและแหลงที่อยูอาศัยที่สําคัญของนก
หลายชนิดที่เขามาใชประโยชนในพ้ืนที่ ดวยเหตุผลดังกลาวนี้จึงทําใหผูวิจัยสนใจที่จะทําวิจัย
เรื่อง ความหลากชนิดของนกในพ้ืนที่สวนผลไม อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม   
 
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาชนิดนก ปริมาณความชุกชุม และสถานภาพของนก  
 2. เพ่ือศึกษาการใชประโยชนพ้ืนที่ของนก ในบริเวณพ้ืนที่ที่ศึกษา 
 3. เพ่ือนําฐานขอมูลทรัพยากรชนิดนกมาใชประโยชนในการสงเสริมเกษตรกรทํา  
สวนผลไมปลอดสารพิษ 
 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
  1.3.1 พื้นที่ที่ศึกษา 
   พ้ืนที่สวนผลไม ในอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งสวนสมโอ สวน
ลิ้นจี่ และสวนมะพราว  
 1.3.2 การศึกษาภาคสนาม 
    1. การสํารวจชนิดนก 
         1.1 การสํารวจชนิดนกโดยใชกลองสองทางไกลแบบ 2 ตา (Binocular) และกลอง
ถายรูป และจําแนกนกที่พบตามหนังสือ A guide to the Birds of Thailand โดย Boonsong 
Lekgul และ Philip D. Round  โดยใชเวลาในการสํารวจในชวงเชา ตั้งแตพระอาทิตยเริ่มข้ึน 
จนถึงเวลา 11.00 น. และชวงบายเวลา 15.00 จนถึงพระอาทิตยตกดิน รวมเปนการสํารวจเดือน
ละ 1 วัน              
                 1.2 บันทึกชนิดนกในพ้ืนที่ที่สํารวจ 
 2. การสัมภาษณเจาของสวนผลไม เก่ียวกับความหลากชนิดของนก การใชประโยชนใน
พ้ืนที่ และการทําสวนผลไมปลอดสารพิษ 

1.3.3 ขอบเขตดานประชากร    

             กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัย ทําการสัมภาษณเจาของสวนผลไมทั้งสวน
สมโอ สวนลิ้นจี่ และสวนมะพราว  
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1.3.4 ขอบเขตดานตัวแปร 

  ตัวแปรอิสระ ชนิดของสวนผลไม ไดแก สวนสมโอ สวนลิ้นจี่ และสวนมะพราว  
 ตัวแปรตาม ไดแก ชนิดนก ปริมาณความชุกชุม สถานภาพของนก และการใช
ประโยชนในพ้ืนที่ของนก 

1.3.5 ขอบเขตดานพื้นที่วิจัยและระยะเวลาในการวิจัย 

   พ้ืนที่สวนผลไม อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยใชระยะเวลาในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ เดือนเมษายน พ.ศ. 2555 – เดือนกันยายน พ.ศ.2555 

1.4 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 
          เสนทางสํารวจ คือ สวนผลไม ในพ้ืนที่อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ไดแก 
สวนสมโอ สวนลิ้นจี่ และสวนมะพราว  
          สวนผลไมแบบเกษตรอินทรีย คือ การทําสวนผลไมที่คํานึงถึงสภาพแวดลอม รักษา
สมดุลของธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีระบบการจัดการนิเวศวิทยาที่
คลายคลึงกับธรรมชาติ และหลีกเลี่ยงการใชสารสังเคราะหที่อาจกอใหเกิดมลพิษใน
สภาพแวดลอม รวมถึงการนําภูมิปญญาชาวบานมาใชประโยชนดวย 
 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
          1. ไดแนวทางในการรักษาฐานขอมูลชนิดนกและการทําสวนผลไมปลอดสารพิษที่เนน
เกษตรอินทรีย 
 2. นําไปเผยแพรใหชุมชนไดใชเปนแนวทางรักษาฐานขอมูลชนิดนกและการรวมกันทํา
สวนผลไมแบบเกษตรอินทรีย    

 - ชนิดนก  
  - ปริมาณความชุกชุม  
  - สถานภาพของนก  
  -การใชประโยชนในพ้ืนที่ของนก 
 

-การสํารวจสภาพแวดลอมใน 
สวนผลไม ในพ้ืนที ่อําเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
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บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

  ในการวิจัยเรื่อง ความหลากชนิดของนกในพ้ืนที่สวนผลไม อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม     ในครั้งนี้มวัีตถุประสงค คือ 1. เพ่ือศึกษาชนิดนก ปริมาณความชุกชุมและสถานภาพ
ของนก 2. เพ่ือศึกษาการใชประโยชนพ้ืนที่ของนก ในบรเิวณพ้ืนที่ที่ศึกษา 3. เพ่ือนําฐานขอมูล
ทรัพยากรชนิดนกมาใชประโยชนในการสงเสริมเกษตรกรทําสวนผลไมปลอดสารพิษ ดังนั้นผูวิจัยจึงได
ศึกษาแนวทางและเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ 
 
2.1 ขอมูลท่ัวไปของจังหวัดสมุทรสงคราม 
          จังหวัดสมุทรสงครามตั้งอยูในภาคกลางตอนลางลงมาทางใตตามแนวชายฝงทะเลดานตะวันตก
ของอาวไทยพ้ืนที่เปนที่ราบลุมน้ําและที่ราบชายฝงทะเลบริเวณปากน้ําแมกลองมีพ้ืนที่ประมาณ 417
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 461,000 ไร แบงออกเปน 3 อําเภอคือ อําเภอเมือง อําเภออัมพวา 
อําเภอบางคนที        ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป เปนที่ราบลุมมีแมน้ําแมกลองไหลผานตอนกลาง
ของพ้ืนที่ตามแนวเหนือ -ใต ผานอําเภอบางคนทีอําเภออัมพวา แลวไหลลงสูอาวไทยที่ปากแมน้ําในเขต
อําเภอเมืองบริเวณพ้ืนที่ชายทะเลมีความยาวประมาณ 22 กิโลเมตรพ้ืนที่เกือบทั้งหมดของจังหวัดเปนที่
ราบชายฝงมีความลาดเอียงไปทางชายฝงทะเลไมมีภูเขาและเกาะมีคลองธรรมชาติและคลองขุดเชื่อมตอ
กันเปนเครือขายทั่วพ้ืนที่มากกวา 300 สายคลองเหลานี้ชวยระบายน้ําระหวางพ้ืนที่สวนบนกับฝงทะเล
ในแตละวันจะมีน้ําข้ึนน้ําลงที่อาวไทยเกิดน้ําทะเลหนุนเขามาตามแมน้ําแมกลองและตามคูคลองตางๆทํา
ใหพ้ืนที่ของจังหวัดมีความแตกตางกันแบงออกไดเปนสามเขตคือ         
                     เขตน้ําเค็ม     คือพ้ืนที่ตั้งแตริมทะเลเขามาในแผนดินประมาณ  3 กิโลเมตร   สภาพ
เปนน้ําเค็ม ไดแก พ้ืนที่อําเภออัมพวา 
                     เขตน้ํากรอย   คือพ้ืนที่ถัดจากเขตน้ําเค็มเขามาประมาณ3กิโลเมตร ไดแก   ในเขต
อัมพวาและอําเภอเมือง 
                      เขตน้ําจืด      คือพ้ืนที่ถัดจากเขตน้ํากรอยสภาพเปนน้ําจืดสามารถนํามาใชประโยชน
ในการอุปโภคบริโภคไดแกพ้ืนที่ในเขตอําเภออัมพวาตอนเหนือและอําเภอบางคนทีทั้งหมด 
 การประกอบอาชีพ   ประชากรสวนใหญรอยละ 80 มีอาชีพเกษตรกรรมและกสิกรรม ไดแก การ
ทําสวนมะพราว สวนผลไม เชน ลิ้นจี่ สมโอ พืชผักตางๆ ประมง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง พ้ืนที่
เพาะปลูกของจังหวัดประมาณ 142,000 ไร ในเขตอําเภอบางคนที จะมีพ้ืนที่เพาะปลูกมากที่สุด 
รองลงมาคืออําเภออัมพวาและอําเภอเมือง พืชที่สําคัญไดแก มะพราว, สมโอ, ลิ้นจี่และขาว 
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พีชเศรษฐกิจที่สําคัญ 
 1. มะพราว เปนพืชเศรษฐกิจที่มีมูลคาสําคัญของจังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องจากเปนจังหวัด
ชายทะเลที่มีภูมิอากาศเหมาะแกการปลูกมะพราว เกษตรกรจึงนิยมปลุกมะพราวกันเปนเวลาชานานการ
ทําสวนมะพราว แบงแยกออกเปน 3 ประเภท ไดแก 
    1.1 มะพราวผล แหลงเพาะปลูกมะพราวผลที่สําคัญอยูในเขตอําเภออัมพวา เนื่องจาก
เกษตรกรนิยมปลูกมะพราวผลแทนการผลิตน้ําตาลมะพราว 
    1.2 มะพราวนํ้าตาล มีแหลงเพาะปลูกซึ่งถือวาเปนแหลงผลิตที่ใหญและเกาแกที่สุด ไดแก 
อําเภอเมืองสมุทรสงครามในเขตทองที่ตําบลนางตะเคียน ตําบลลาดใหญ ตําบลคลองเขิน ตําบลแหลมห
ใญ   อําเภออัมพวาในเขต ตําบลบางนางลี่ ตําบลสวนหลวง ตําบลวัดประดู อําเภอบางคนทีในเขตทองที่ 
ตําบลบางกระบือ ตําบลจอมปลวก ตําบลดอนมะโนรา ตําบลบางพรม เปนตน โดยเขตอําเภอเมือง
สมุทรสงคราม จะมีปริมาณของผลผลิตและพ้ืนที่เพาะปลูกมากที่สุด 
    1.3 มะพราวออน ในจังหวัดสมุทรสงคราม ถาเปรียบเทียบการปลูกมะพราวทั้งหมด ทั้ง
มะพราวผล มะพราวน้ําตาล และมะพราวออนแลว มะพราวออนจะมีพ้ืนที่ในการปลูกนอยมาก แหลง
ปลูกสําคัญ คือ อําเภอบางคนี และอําเภออัมพวา 
 2. ลิ้นจ่ี เปนผลไมที่นิยมของผูบริโภค ปลูกกันมานานกวา 200 ปแลว  พันธุที่นิยมปลูกจะ
แตกตางกวาที่อ่ืน คือ พันธุคอม พันธุหอมลําเจียก พันธุจีน พันธุสาแหลกหอม เปนตน พ้ืนที่แหลงปลูก
สําคัญในทองที่ตําบลบางสะแก ตําบลแควออม ตําบลเหมืองใหม ตําบลบางกุง ในเขตอําเภออัมพวา และ
อําเภอบางคนท ี
 3. สมโอ การเพาะปลูกสมโอของจังหวัดสมุทรสงคราม ไดปลูกมานานไมต่ํากวา 150 ปมาแลว   
สมโอพันธุที่นิยมปลูก คือ พันธุขาวใหญ มีรสหวานกลมกลอม อมเปรี้ยวเล็กนอย เนื้อแหง แกะออก
เปลือกงาย เมล็ดนอยและเล็กบางครั้งแทบไมมีเมล็ดเลย เปลือกบาง สวนของผลจะนูนข้ึนเล็กนอยแตไม
ถึงกับเปนจุก ดานลางตรงกลางผลบุมเล็กนอย แหลงผลิตที่สําคัญอยูในเขตอําเภออัมพวา รองลงมาคือ 
อําเภอบางคนที และอําเภอเมือง ตามลําดับ 
 

ขอมูลอําเภอบางคนท ี
            อําเภอบางคนที เดิมเปนหมูบานที่ข้ึนกับอําเภอแพงพวย เมืองราชบุรี ทางการไดแบงอําเภอ
แพงพวยเปน 2 อําเภอ คือ อําเภอสี่หมื่น และอําเภอดําเนิสะดวก และบานบางคนที อยูในเขตปกครอง
ของอําเภอสี่หมื่น บานบางคนที สมัยนั้นเรียกวา “บางกุลฑี” แปลวา หมอน้ํามีหูที่อุดมสมบูรณไปดวยน้ํา 
เรียกมาชานานจนเพ้ียนเปน “บางกับที” ในหมูบานมีวัดเกาแกสองวัด คือ วัดบางคณฑีใน และวัดบาง
คณฑีนอก ชาวบานจึงเรียกชื่อหมูบานเปน “บางคนที” และใชเปนภาษาราชการจนถงปจจุบัน บานบา
คนที ไดยกฐานะเปนแขวงบางคนที และตอมาไดยกฐานะเปนอําเภอ อยูในเขคปกครองของจังหวัด
สมุทรสงคราม ประกอบดวย 13 ตําบล ไดแก 

http://rdi.ssru.ac.th



7 

 

           1. ตําบลบางคนท ี   2. ตําบลกระดังงา 
           3. ตําบลบางพรม   4. ตําบลดอนมะโนรา 
           5. ตําบลบางกระบือ   6. ตําบลจอมปลวก 
           7. ตําบลยายแพง   8. ตําบลบางนกแขวก 
           9. ตําบลบางย่ีรงค   10. ตําบลโรงหีบ 
          11. ตําบลบางสะแก   12. ตําบลบานปราโมทย 
          13. ตําบลบางกุง 
(วีรพงษ  อางทอง, 2552) 

 

ที่มา : http://www.google.co.th 

     สภาพทั่วไป อําเภอบางคนที เปน 1 ใน 3 อําเภอ ของจังหวัดสมุทรสงคราม มีเนื้อที่ 77 ตาราง
กิโลเมตร สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป เปนเขตรอนและชุมชื้น มีแมน้ําแมกลองไหลผาน มี 13 ตําบล 101 
หมูบาน เทศบาล 2 แหง องคการบริหารสวนตําบล 9 แหง  อาชีพหลัก ทําสวนมะพราว ลิ้นจี่ สมโอ 
กลวย และทําน้ําตาลมะพราว อาชีพเสริม คาขาย และเลี้ยงสัตว  
        ที่ต้ัง 
        ทิศเหนือ   ติดกับ เทศบาลบางนกแขวก  
        ทิศใต  ติดกับ ตําบลกระดังงา 
        ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลยายแพง 
        ทิศตะวนตก ติดกับ ตําบลบางย่ีรงค 
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รูปที่ 2.1 แผนที่อําเภอบางคนที จ.สมุทรสงคราม ที่มา : http://www.google.co.th          

        ดานการเกษตรและอุตสาหกรรมผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ ไดแก มะพราว น้ําตาลมะพราว 
สมโอ ลิ้นจี้ กลวยน้ําวา มะมวงหาวมะนาวโห แหลงน้ําที่สําคัญ ไดแก แมน้ําแมกลอง คลองบางนกแขวก 
คลองบางนอย คลองแควออม  โรงงานอุตสาหกรรมที่สําคัญ ไดแก โรงงานน้ําตาลสด โรงกลั่นน้ํามัน
มะพราว และผลิตน้ํามันไบโอดีเซล (กระทรวงมหาดไทย, 2552) 

2.2 ความหลากหลายทางชีวภาพ 
        ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biological Diversity หรือ Biodiversity) เปนคําที่นักวิชาการ
ทางดานตางๆไดกลาวถึงกันอยางมากมายในปจจุบัน เปนการกลาวถึงความมหัศจรรยของโลกที่เปน
แหลงรวมของสรรพสิ่งมีชีวิตจํานวนมากและมนุษยเรารูจักการใชประโยชน ไมวาจะเปนดานอาหาร ยา
รักษาโรค เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย หรือแมแตเครื่องตอบสนองความสะดวกสบายของชีวิตก็ลวนแตมา
จากทรัพยากรธรรมชาติ และโดยเฉพาะอยางย่ิงทรัพยากรชีวภาพที่โลกไดสั่งสมมาตามวิวัฒนาการ
มากกวา 600 ลานป 
 2.2.1 ความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพ 
  วิสุทธิ์ ใบไม (2545) ไดใหความหมายของความหลากหลายทาชีวภาพ หมายถึง ความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตนานาชนิด( Species Diversity )ไมวาจะเปนจุลินทรีย พืช สัตวรวมทั้งมนุษย 
สิ่งมีชีวิตแตละชนิดลวนแตมีองคประกอบทางพันธุกรรมแตกตางกัน (Genetic Diversity) เพ่ือใหเกิด
ความสอดคลองเหมาะสมกับสภาพแหลงที่อยูอาศัยในแตละทองถิ่นอันเปนระบบนิเวศที่ซับซอนและ
หลากหลายในบริเวณตางๆของโลก (Ecosystem Diversity) 
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  สุมณฑา พรหมบุญ (2545) กลาววา ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง ความ
หลากหลายใน 3 ระดับ คือ ความหลากหลายของชนิดหรือชนิดพันธุของสิ่งมีชีวิต ( Species Diversity ) 
ความหลากหลายแบบนี้วัดไดจากจํานวนชนิดของสิ่งมีชีวิต และจํานวนประชากรของสิ่งมีชีวิตแตละชนิด 
รวมทั้งโครงสรางอายุและเพศของประชากรดวย ความหลากหลายทางพันธุกรรม(Genetic Diversity) 
เปนความหลากหลายขององคประกอบทางพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต ซึ่งแสดงออกดวยลักษณะพันธุกรรม
ตางๆ ที่ปรากฏใหเห็นทั่วไปทั้งภายในสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันและระหวางสิ่งมีชีวิตตางชนิด ซึ่งระดับ
ความแตกตางนี้ใชกําหนดความใกลชิดหรือความหางของสิ่งมีชีวิตในสายวิวัฒนาการ และความ
หลากหลายของระบบนิเวศ(Ecosystem Diversity)  
 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (2547) ใหความหมายความ
หลากหลายทางชีวภาพ วา หมายถึง การที่มีสิ่งมีชีวิตมากมายหลากหลายสายพันธุและชนิดในบริเวณ
หนึ่งบริเวณใด ความผิดแผกแตกตางความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนี้ทั้งในชนิดพันธุเดียวกัน คือ ความ
หลากหลายในพันธุกรรม ความหลากหลายในชนิดพันธุ และความหลากหลายในระบบนิเวศ 
 โดยสรุปความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง ความหลากหลายในทั้ง 3 ระดับ คือ ความ
หลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิตนานาชนิด ซึ่งลวนแตมีความหลากหลายทางพันธุกรรมที่แตกตางกัน 
เพ่ือใหเกิดความสอดคลองเหมาะสมกับสภาพแหลงที่อยูอาศัยในแตละทองถิน่ที่มีความซับซอน และ
ความหลากหลายของระบบนิเวศ ในบริเวณตางๆในโลก 
 2.2.2  องคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ 
  สมศักด์ิ สุขวงศ (2537) ไดกลาวถึง องคประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพ 
ประกอบดวย 

1. ความหลากหลายชนิดของสิ่งมีชีวิต หมายถึง ความหลากหลายของชนิด
สิ่งมชีีวิตที่มีอยูในพ้ืนที่หนึ่ง ซึ่งมีความหมาย 2 ประการ คือ 

1.1 ความมากชนิด (Species richness) หมายถึง จํานวนชนิดของสิ่งมีชีวิตตอหนวย 
พ้ืนที ่

1.2 ความสม่ําเสมอของชนิด (Species evenness) หมายถึง สัดสวนของสิ่งมีชีวิต
ชนิดตางๆ ที่มีอยูในที่นั้น 

2. ความหลากหลายของพันธุกรรม หมายถึง ความมากชนิดของยีน ที่มีอยูในสิ่งมีชีวิต 
แตละชนิด สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน อาจมียีนที่แตกตางไปตามสายพันธุ เชน ขาวมีสายพันธุนับพันชนิด 
มันฝรั่ง ขาวโพด พริก หรือ สิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืนๆมีมากมายหลายสายพันธุ 

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

ธรรมชาติที่เกิดข้ึนเอง มีลักษณะที่แตกตางกัน เชน ลําน้ํา หาดทราย หวย พรุ แตละถิ่นกําเนิดก็มี
สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูแตกตางกัน ทําใหเกิดความหลากหลายของชนิดพันธุสิ่งมีชีวิตมากข้ึน 

3.2 ความหลากหลายของการทดแทน (Successional diversity) กลาวคือ เมื่อ 
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ธรรมชาติถูกทําลายจะโดยวิธีใดก็ตาม ตอมาจะมีพืชบุกเบิก เชน หญาคา สาบเสือ กลวยไมปา และ
เถาวัลย เกิดข้ึนหากปลอยไวโดยไมมีการรบกวน ทรัพยากรธรรรมชาติ จะอุดมสมบูรณอีกครั้ง เรียก
กระบวนการนี้วา การทดแทนทางนิเวศวิทยา (Ecological Succession) 

3.3 ความหลากหลายของภูมิประเทศ (Landscape diversity) หรือระบบนิเวศมี
ความหลากหลายแตกตางกันมากมาก ในทองที่บางแหงมีถิ่นกําเนิดตามธรรมชาติ เชน ลําน้ํา บึง หาด
ทราย ถ้ํา หนาผา ภูเขา หุบเขา ลานหิน และมีสังคมพืชที่มีความหลากหลายของชนิดพันธุ 
 หลายคนมักเขาใจวาความหลากหลายทางชีวภาพนั้นหมายถึงความหลากชนิด (Species) แต
ในความเปนจริงแลว ความหลากหลายทางชีวภาพนั้นประกอบดวยความหลากหลายใน 3 ระดับดวยกัน 
ไดแก 

1. ความหลากหลายทางพันธุกรรม(Genetic Diversity) ซึ่งเปนความหลากหลายของยีนใน 
สิ่งมีชีวิตที่ทําใหเกิดสายพันธุตางๆมากมาย 

2. ความหลากหลายทางชนิดพันธุ(Species Diversity ) ที่บงบอกถึงความมากมายและความ 
สม่ําเสมอของสายพันธุที่นอกจากจะจํานวนชนิดมากแลวในแตละชนิดตองมีปริมาณมากพอที่จะสืบตอ
พันธุใหเกิดความย่ังยืนในชนิดของตนเองได 

3. ความหลากหลายทางระบบนิเวศ(Ecosystem Diversity) หรือความหลากหลายทางถิ่นที่อยู 
อาศัย  (Habitat Diversity) เปนความหลากหลายของระบบที่เกิดจากความแตกตางของปจจัยแวดลอมที่
เหมาะสมกับชนิดที่แตกตางกัน ไมวาจะเปนภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ดิน น้ํา เปนตน ซึ่งทรัพยากรความ
หลากหลายทางชีวภาพนั้นตองอาศัยทรัพยากรธรรมชาติในการดํารงชีวิต 
 2.2.3 คุณคาและความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ 
 มนุษยใชความหลากหลายทางชีวภาพเปนแหลงอาหาร พลังงาน ยารักษาโรค แหลงความรู 
และมีคุณคาทางสุนทรียภาพ เปนเบาหลอหลอมและพัฒนาจิตใจของมนุษย เปนแหลงกําเนิดของบรรพ
บุรุษของมนุษย เปนแหลงกําเนิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณี มีคุณคาทางสังคม จริยธรรม 
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ นอกจากนี้ความหลากหลายทางชีวภาพมีความสําคัญตอการศึกษา
ประวัติศาสตรของสิ่งมีชีวิต และกลไกการเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหมๆที่มีความหลากหลายในแตละทองที่ของ
ทุกมุมโลก รวมทั้งดานวิชาการชีววิทยาพ้ืนฐาน (วรัญญา จีระวิพูลวรรณ,2542) 
 นักวิชาการคาดวาสิ่งมีชีวิตบนโลกมีประมาณ 5-30 ลานชนิด ในจํานวนนี้เปนสิ่งมีชีวิตที่ไดถูก
คนพบและตั้งชื่อวิทยาสาสตรแลวประมาณ 1.7 ลานชนิด โดยมากกวารอยละ 50 เปนสิ่งมีชีวิตที่พบใน
ปาเขตรอน ในจํานวนนี้มีอยูในประเทศไทยถึงรอยละ 7 ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยเปนปาเขตรอนที่มี
สภาพทางภูมิศาสตรที่แตกตางกันและยังไดรับอิทธิพลของลมมรสุม ทําใหเอ้ือตอการเจริญเติบโตของ
สิ่งมีชีวิตในแตละพ้ืนที่ของประเทศใหมีความอุดมสมบูรณมากข้ึน (สุมณฑา พรหมบุญ,2545) 
 ความหลากหลายทางชีวภาพเปนทรัพยากรของโลก แตความหลากหลายทางชีวภาพสวนใหญ
สูญพันธุไปเนื่องจากการทําลายแหลงที่อยูตามธรรมชาติโดยฝมือของมนุษย ดังนั้นความจําเปนเรงดวน
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ที่มนุษยควรปฏิบัติ เพ่ือที่จะอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพไว คือ ควรมีการสํารวจความ
หลากหลายทางชีวภาพกอนที่จะสูญพันธุไป แตปญหาสําคัญของการอนุรักษ คือ การขาดความรูและ
การวิจัยติดตามเพ่ือจะไดขอมูลพ้ืนฐานในการกําหนดแนวทางปฏิบัติ จึงจําเปนที่จะตองทราบวาสิ่งมีชีวิต
ยังคงมีชีวิตอยูจํานวนมากนอยเพียงใด การกระจายทางภูมิศาสตร คุณสมบัติทางชีวภาพ และความ
เสี่ยงเมื่อสภาพแวดลอมเปลี่ยนไป  

2.3 ความหลากชนิดของนก 
 อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เปนแหลงสําคัญในการเปนที่อยูอาศัยของชนิดนก ซึ่งใน
จังหวัดสมุทรสงคราม จะมีนกชนิดตางๆ เชน  นกยาง  เหย่ียว  นกกระจิบ  นกปรอท  เปนตน 
(วีระ เทพกรณ, 2549.) 
ตารางที่ 2.1 ชื่อพ้ืนเมือง ชื่อวิทยาศาสตร (Lekagul and Round, 1991) ที่คาดวาจะเปนศัตรู  ทาง   
                 ธรรมชาติของหิ่งหอย ระหวางเดือนธันวาคม 2547 – ธันวาคม 2548            ตาม     

  เสนทางสํารวจ ณ บานโคกเกตุ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
              ช่ือพื้นเมือง        ช่ือทางวิทยาศาสตร 
            นกกวัก Amaurornis phoenicurus Penn. 
            นกกระปูดใหญ Centropus sinensis Step. 
            นกกระจิบธรรมดา Orthotomus sutorius Penn. 
            นกกระจอกบาน Passer montanus Linn. 
            นกกระเต็นนอยสามนิ้ว Ceyx erithacus Linn. 
            นกกางเขนบาน Copsychus saularis Linn. 
            นกกินเปยว Todirhamphus chloris Bodd. 
             นกยางเปย Egretta garzetta Linn. 
ที่มา: ภัทรวรรณ เลิศสุชาตวนิช, (2548) 
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ตารางที่ 2.2 แสดงชนิดนกที่เปนชนิดเดนที่พบบริเวณชายคลองในเสนทางลองเรือชมธรรมชาติใน 
                อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระหวางเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2553 

ที ่ ชื่อพื้นเมือง ชื่อวิทยาศาสตร 
ชื่อคลอง 

อัมพวา 
บาง

นางลี่ 
บาง
แค 

แคว
ออม 

ทาคา 

1 นกกินเปยว Todiramphus Chloris      
2 นกกาเหวา Endynamys scolopacea      
3 นกกวัก Amaurornis phoenicurus      
4 นกกินปลีคอสีน้ําตาล Anthreptes malacensis      
5 นกเปลาคอสีมวง Treron Vernans      
6 นกยางกรอกพันธุชวา Ardeola speciosa      
7 นกยางเขียว Butorides striatus      
8 นกยางเปย Egretta garzetta      
9 นกเอ้ียงหงอน Acridotheres grandis      
10 นกอีแพรดแถบอกดํา Rhipidura javanica      
11 นกกางเขนบาน Copsychus saularis      
12 นกกะปูดใหญ Centropus sinensis      
13 นกแซงแซวหางบวงใหญ Dicrurus paradiseus      
14 นกกระจิบธรรมดา Orthotomus sutorius      
15 นกกระจอกบาน Passer montanus   /   
16 นกสีชมพูสวน Dicaeum cruentatum      
17 นกเอ้ียงสาริกา Acridotheres tristis      
18 นกตีทอง Megalaima haemacephala      
19 นกโพระดกธรรมดา Megalaima lineate      
20 นกปรอดสวน Pycnonotus blanfordi      
21  นกกระจิบหญาสีเรียบ Prinia inomata      
22 นกจาบคาหัวเขียว Merops  philippinus      
23 นกกระติ้ดข้ีหม ู Lonchura punctulata      
25 นกตะขาบทุง Coracias benghalensis      
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ตารางที่ 2.2 (ตอ) แสดงชนิดนกที่เปนชนิดเดนที่พบบริเวณชายคลองในเสนทางลองเรือชมธรรมชาติใน 
                อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระหวางเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2553 

ที ่ ชื่อพื้นเมือง ชื่อวิทยาศาสตร 
ชื่อคลอง 

อัมพวา 
บาง

นางลี่ 
บาง
แค 

แคว
ออม 

ทาคา 

26 นกแอนพง Artamus  fuscus      
27 นกเขาไฟ Streptopelia tranquebarica      
28 เหย่ียวแดง Haliastur Indus      
29 นกพิราบปา Columba livia      
30 นกอีวาบตั๊กแตน Cacomantis  merulinus      
 
ที่มา : นิธินาถ เจริญโภคราช, (2553) 
 
            ในเสนทางลองเรือชมธรรมชาติ บริเวณชายคลอง ในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ไดแก คลองอัมพวา คลองบางนางลี่ คลองบางแค คลองโพงพางคลองแควออม และคลองทาคา มีความ
หลากชนิดของนก จํานวน 32 วงศ  59 ชนิด ดังแสดงในตารางที่ 2.3 
 
ตารางที่ 2.3 ชื่อวงค และชนิดนกที่พบบริเวณชายคลองในเสนทางลองเรือชมธรรมชาติ ใน 
                 อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระหวางเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน 2554 
 

ที ่ ชื่อวงศ/ชนิดนก ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
1 วงศนกหัวขวาน (Picidae) 

นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง 
Common  Flameback Dinopium javanense 

2 วงศนกโพระดก (Megalaimidae) 
นกโพระดกธรรมดา 

Lineated  Barbet Megalaima  lineate 

3 นกตีทอง Coppersmith  Barbet Megalaima haemecephala 
4 วงศนกตะขาบ (Coraciidae) 

นกตะขาบทุง 
Indian  Roller Coracias benghalensis 

5 วงศนกกระเต็น (Alcedinidae / 
Halcyonidae) 
นกกระเต็นนอยธรรมดา 

Common  Kingfisher Alcedo atthis 
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ตารางที่ 2.3  (ตอ) ชื่อวงค และชนิดนกที่พบบริเวณชายคลองในเสนทางลองเรือชมธรรมชาติ  
                  ในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระหวางเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน 2554 
ที ่ ชื่อวงศ/ชนิดนก ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
6 นกกระเต็นอกขาว   White – throated Kingfisher Halcyon smyrmensis 
7 นกกระเต็นหัวดํา Black – capped Kingfisher Halcyon pileata 
8 นกกินเปยว Collared Kingfisher Todirhamphus Chloris 
9 วงศนกจาบคา (Meropidae) 

นกจาบคาหัวเขียว 
Blue-tailed  Bee-eater Merops  philippinus 

10 วงศนกคัดดู ( Cuculidae) 
นกอีวาบตั๊กแตน   

Plaintire  Cuckoo Cacomantis  merulinus 

11 นกกาเหวา Asian Koel Endynamys scolopaceus 
12 นกบ้ังรอกใหญ Green-billed  Malkoha Rhopodytes tristis 
13 วงศนกกระปูด (Centropodidae) 

นกกะปูดใหญ   
Greater  Coucal Centropus sinensis 

14 นกกระปูดเล็ก   Lesser  Coucal Centropus bengalensis 
15 วงศนกแกวและนกหก (Psittacidae) 

นกแขกเตา 
Red-breasted  Parakeet Psittacula alexandri 

16 วงศนกเคา (Strigidae) 
นกเคากู   

Collared Scops  Owl Otus lettia 

17 วงศนกพิราบและนกเขา 
(Columbidae) 
นกพิราบปา   

Rock  Pigeon Columba livia 

18 นกเขาไฟ   Red  Collared  Dove Streptopelia tranquebarica 
19 นกเขาใหญ Spotted  Dove Streptopelia Chinensis 
20 นกเขาชวา Zebra  Dove Geopelia  striata 
21 นกเปลาคอสีมวง Pink-necked Green pigeon Treron vernans 
22 วงศนกอัญชัน (Rallidae) 

นกกวัก 
White–breasted  Waterhen Amaurornis phoenicurus 
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ตารางที่ 2.3  (ตอ) ชื่อวงค และชนิดนกที่พบบริเวณชายคลองในเสนทางลองเรือชมธรรมชาติ  
                  ในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระหวางเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน 2554 
ที ่ ชื่อวงศ/ชนิดนก ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
23 วงศนกหัวโตและนกกระแต 

(Charadriidae) 
นกกระแตแตแวด 

Red – wattled  Lapwing Vanellus indicus 

24 วงศนกนางนวลแกลบและนก
นางนวล  (Laridae) 
นกนางนวลแกลบเคราขาว   

Whiskered  Tern Chlidonias hybrida 

25 วงศเหย่ียวและนกอินทรีย (Accipitridae) 
เหยี่ยวแดง 

Brahminy Kite Haliastur Indus 

26 เหย่ียวนกเขาชิครา   Shikra Accipiter  badius 
27 เหย่ียวดํา   Black  kite Milvus  migrans 
28 วงศนกกานํ้า (Phalacrocoracidae) 

นกกาน้ําเล็ก 
Little  Cormorant Phalacrocorax  niger 

29 วงศนกยาง (Ardeidae) 
นกยางเปย 

Little  Egret Egretta garzetta 

30 นกยางกรอกพันธุชวา Javan  Pond  Heron Ardeola speciosa 
31 นกยางเขียว Little  Heron   Butorides striata 
32 นกยางควาย   Cattle Egret Bulbulcus ibis 
33 วงศนกกระทุง (Pelecanidae) 

นกกระทุง 
Spot – billed Pelican Pelecanus  philippensis 

34 วงศนกอีกาและนกกะลิงเขียด 
(Corvidae) 
นกกาแวน   

Racket – tailed  Treepie Crypsirina  temia 

35 อีกา Large – billed  Crow Corvus macrorhynchos 
36 วงศนกแอนพง (Artamidae) 

นกแอนพง 
Ashy Woodswallow Artamus  fuscus 
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ตารางที่ 2.3  (ตอ) ชื่อวงค และชนิดนกที่พบบริเวณชายคลองในเสนทางลองเรือชมธรรมชาติ  
                  ในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระหวางเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน 2554 
ที ่ ชื่อวงศ/ชนิดนก ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
37 วงศนกขม้ิน (Oriolidae) 

นกขมิ้นทายทอยดํา   
Black – napped Oriole Oriolus  chinensis 

38 วงศนกอีแพรด (Rhipiduridae) 
นกอีแพรดแถบอกดํา 

Pied  Fantail Rhipidura javanica 

39 วงศนกแซงแซว (Dicruridae) 
นกแซงแซวหางปลา 

Black  Drongo Dicrurus macrocercus 

40 นกแซงแซวสีเทา Ashy Drongo Dicrurus leucophaeus 
41 นกแซงแซวหางบวงใหญ Greater  Racket-tailed  

Drongo 
Dicrurus paradiseus 

42 วงศนกแซวสวรรค (Monarchidae) 
นกแซวสวรรค 

Asian  Paradise-Flycatcher Terpsiphone  paradise 

43 วงศนกจับแมลงและนกเขน 
(Muscicapidae) 
นกกางเขนบาน 

Oriental  Magpie  Robin Copsychus saularis 

44 นกยอดหญาหัวดํา Eastern Stonechat Saxicola  maurus 
45 นกจับแมลงคอแดง   Red – throated Flycatcher Ficedula  albicilla 
46 นกจับแมลงสีน้ําตาล Asia Brown Flycatcher Muscicapa  dauurica 
47 วงศนกเอ้ียงและนกก้ิงโครง 

(Sturnidae) 
นกเอ้ียงหงอน 

White-vented  Myna Acridotheres  grandis 

48 นกเอ้ียงสาริกา   Common  Myna Acridotheres tristis 
49 วงศนกนางแอน (Hirundinidae) 

นกนางแอนบาน 
Barn  Swallow Hirundo rustica 

50 วงศนกปรอด (Pycnonotidae) 
นกปรอดหนานวล   

Yellow – vented  Bulbul Pycnonotus goiavier 
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ตารางที่ 2.3  (ตอ) ชื่อวงค และชนิดนกที่พบบริเวณชายคลองในเสนทางลองเรือชมธรรมชาติ  
                  ในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ระหวางเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน 2554 
ที ่ ชื่อวงศ/ชนิดนก ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
51 นกปรอดสวน Streak-eared  Bulbul Pycnonotus blanfordi 
52 วงศนกกระจิบ นกพง และนก

กระจ๊ิด (Sylviidae) 
นกกระจิบหญาสีเรียบ 

Plain  Prinia Prinia  inomata 

53 นกกระจิบธรรมดา Common Tailorbird Orthotomus sutorius 
54 วงศนกกาฝาก (Dicaeidae) 

นกสีชมพูสวน   
Scarlet-backed 
Flowerpecker 

Daaeum cruentatum 

55 วงศนกกินปลีและนกปลีกลวย 
(Nectariniidae) 
นกกินปลีคอสีน้ําตาล 

Brown-throated  Sunbird Anthreptes malacensis 

56 นกกินปลีอกเหลือง Olive-backed  Sunbird Nectarinia  jugularis 
57 วงศนกกระจอก (Passeridae) 

นกกระจอกตาล 
Plain – backed Sparrow Passer  flaveolus 

58 นกกระจอกบาน Eurasian Tree Sparrow Passer montanus 
59 วงศนกกระต๊ิด (Estrildidae) 

นกกระติ้ดข้ีหม ู  
Scaly-breasted  Munia Lonchura punctulata 

ที่มา : นิธินาถ เจริญโภคราช, (2554) 
 
          ในเสนทางลองเรือชมธรรมชาติ บริเวณชายคลอง ในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ไดแก 
คลองอัมพวา คลองบางนางลี่ คลองบางแค คลองโพงพางคลองแควออม และคลองทาคา มีความหลาก
ชนิดของนก จํานวน 59 ชนิด โดยบริเวณชายคลองบางแค จะพบจํานวนชนิดมากที่สุด คือ จํานวน 51 
ชนิด รองลงมาคือคลองทาคา จํานวน 46 ชนิด ดังแสดงในตารางที่ 2.4 
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ตารางที่ 2.4 ชนิดนกที่พบบริเวณชายคลองในเสนทางลองเรือชมธรรมชาติ ในอําเภออัมพวา  
                 จังหวัดสมุทรสงคราม ระหวางเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน 2554 

ท่ี ชนิดนก 
ชื่อคลอง 

อัมพวา 
บาง 

นางลี่ 
บางแค โพงพาง 

แคว
ออม 

ทาคา 

1 นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง       

2 นกโพระดกธรรมดา       

3 นกตีทอง       

4 นกตะขาบทุง       

5 นกกระเต็นนอยธรรมดา       

6 นกกระเต็นอกขาว         

7 นกกระเต็นหัวดํา       
8 นกกินเปยว       

9 นกจาบคาหัวเขียว       

10 นกอีวาบตั๊กแตน         

11 นกกาเหวา       

12 นกบ้ังรอกใหญ       

13 นกกะปูดใหญ         

14 นกกะปูดเล็ก         

15 นกแขกเตา       

16 นกเคากู         

17 นกพิราบปา         

18 นกเขาไฟ         

19 นกเขาใหญ       
20 นกเขาชวา       

21 นกเปลาคอสีมวง       

22 นกกวัก       

23 นกกระแตแตแวด       

24 นกนางนวลแกลบเคราขาว         

http://rdi.ssru.ac.th



19 

 

ตารางที่ 2.4 (ตอ) ชนิดนกที่พบบริเวณชายคลองในเสนทางลองเรือชมธรรมชาติ ในอําเภออัมพวา  
                 จังหวัดสมุทรสงคราม ระหวางเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน 2554 

ท่ี ชนิดนก 
ชื่อคลอง 

อัมพวา 
บาง 

นางลี่ 
บางแค โพงพาง 

แคว
ออม 

ทาคา 

25 เหย่ียวแดง       

26 เหย่ียวนกเขาชิครา         

27 เหย่ียวดํา       

28 นกกาน้ําเล็ก       

29 นกยางเปย       
30 นกยางกรอกพันธุชวา       

31 นกยางเขียว       

32 นกยางควาย       

33 นกกระทุง       

34 นกกาแวน         

35 อีกา       

36 นกแอนพง       

37 นกขมิ้นทายทอยดํา         

38 นกอีแพรดแถบอกดํา       
39 นกแซงแซวหางปลา       

40 นกแซงแซวสีเทา       

41 นกแซงแซวหางบวงใหญ       

42 นกแซวสวรรค       

43 นกกางเขนบาน       

44 นกยอดหญาหัวดํา       

45 นกจับแมลงคอแดง         

46 นกจับแมลงสีน้ําตาล       
47 นกเอ้ียงหงอน       

48 นกเอ้ียงสาริกา         
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ตารางที่ 2.4 (ตอ) ชนิดนกที่พบบริเวณชายคลองในเสนทางลองเรือชมธรรมชาติ ในอําเภออัมพวา  
                 จังหวัดสมุทรสงคราม ระหวางเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน 2554 

ท่ี ชนิดนก 
ชื่อคลอง 

อัมพวา 
บาง 

นางลี่ 
บางแค โพงพาง 

แคว
ออม 

ทาคา 

49 นกนางแอนบาน       

50 นกปรอดหนานวล         

51 นกปรอดสวน       

52 นกกระจิบหญาสีเรียบ       

53 นกกระจิบธรรมดา       
54 นกสีชมพูสวน         

55 นกกินปลีคอสีน้ําตาล       

56 นกกินปลีอกเหลือง       

57 นกกระจอกตาล       

58 นกกระจอกบาน             

59 นกกระติ้ดข้ีหม ู        

 รวม 37 43 51 36 39 46 
ที่มา : นิธินาถ เจริญโภคราช, (2554) 

       2.3.1 นิเวศวิทยาของนก 
 
             โดยทั่วไปนกจะกินอาหารนอยเพ่ือไมใหมีน้ําหนักตัวมากเกินไป อาหารที่กินเขาไปจะถูกยอย
อยางรวดเร็ว แลวถายออกมาแมในขณะบินก็ถายได ดังนั้นนกจึงกินบอยและถายบอย ตามปกตินกจะ
กินอาหารในชวงเชากับชวงบาย สวนตอนกลางวันแดดรอนนกจะหยุดพักหลบรอนตามสุมทุมพุมไม นก
ที่กินเมล็ดพืชหรือกินแมลงอาจหาอาหารกินตลอดวัน สวนนกที่กินเนื้อสัตวจะหาอาหารกินเมื่อเวลาหิว
จึงออกหากินไมเปนเวลาแนนอน (รุงโรจน จุกมงคล, 2536) ในแตละวันนกจะพยายามหาอาหารที่ม ี
ประโยชนตอรางกายมากที่สุด และจะเลือกกินอาหารประเภทประเภทหนึ่ง เชน นกเขากินเมล็ดพืช 
เหย่ียวกินเนื้อสัตว แตอีกาและนกเอ้ียงจะกินอาหารไดหลายชนิด ทําใหหาอาหารไดงายจึงมีชีวิตรอด
มากกวานกที่กินอาหารเพียงอยางเดียว นกที่กินพืชเมื่อมีลูกออนก็จําเปนตองหาอาหารที่มีโปรตีนสูง
ไดแกหนอนหรือแมลงมาปอนลูก การกินอาหารของนก บางทีก็รวมกันหากินเปนฝูง เชน นกนางนวล
แกบจะบินรอนหาปลาตามชายทะเลเปนฝูง ตามบึง การรวมกันเปนฝูงอาจหาอาหารไดมากกวาการหา
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กินตามลําพัง นกยางตางๆจะเดินหากินตามทองน้ําเดียวกันทําใหหาสัตวน้ําเล็กๆไดงายข้ึน การรวมเปน
ฝูงยังชวยในการระวังภัยไดดีกวาการหากินตามลําพังอีกดวย นกเอ้ียง นกแซงแซว มักจะหากินอยูตาม
ฝูงวัว ควาย เมื่อวัวควานเดินยํ่าไปตามพ้ืนดิน ทําใหแมลงบินหนีข้ึนมา นกก็จับแมลงเหลานี้กินเปน
อาหาร นกเอ้ียงชอบจับแมลงที่เกาะตามตัวของวัวควายกินอีกดวย 
          นอกจากอาหารแลวนกยังตองด่ืมน้ํา สวนมากนกจะด่ืมน้ําโดยการจุมปากลงในนแลวผงกหัวข้ึน
ใหน้ําไหลลงคออยางรวดเร็ว เชน นกกระจอกบาน นกนางแอนบานบินโฉบเรี่ยผิวน้ําแลวใชปากจุมลงไป
ในน้ําผงกหัวข้ึนอยางรวดเร็ว น้ําจะไหลลงลําคอ นกพิราบกินน้ําโดยใชวิธีดูดน้ําจึงเปนปจจัยหนึ่งในการ
ดํารงชีวิตของนก  

นกมีการเลือกถิ่นอาศัยแตกตางกันไป (รุงโรจน จุกมงคล, 2536) ไดแบงถิ่นอาศัยของนกเปน 5 
ประเภทดังนี ้
 1. บริเวณรอบๆบานเรือน แหลงชุมชนและบริเวณใกลเคียง มีนกอาศัยอยูหลายชนิด เชน
นกกระจอกบาน นกกางเขนบาน นกปรอดสวน นกกระจิบธรรมดา นกเอ้ียง เปนตน  
 2. บริเวณทุงหญา ที่ลุมน้ําขังและหนองบ่ึง ตามชานเมืองที่เปนพ้ืนที่เกษตรกรรม มักมีนกอาศัย
มากมายโดยหาอาหารจากพ้ืนดิน นกยางจะเดินหากินตามที่เจิ่งน้ํา นกกระติ๊ดหากิน ดอกหญาที่ข้ึนอยู
ตามคันนา บริวณทุงโลงจะมีนแซงแซวหางปลา นกตะขาบทุง คอยจับแมลงเปนอาหาร ตามหนองน้ําจะ
มีเปดแดง ลอยอยูเปนกลุมๆ บริเวณริมหนองน้ําหรือบึงจะมีนกยางกรอกพันธุจีน ยืนนิ่งจองจับลูกปลา
ตัวเล็กๆ นกกวัก นกอีล้ํา จะเดินหากินเลาะขอบบึงเรื่อยๆ ไป บริเวณนี้จะพบนกไดมากชนิด 
 3. บริเวณปาชายเลนและปากแมน้ําจะมีไมชายเลนพวกโกงกาง แสม จะมีสัตวน้ําเล็กๆ ใหนก
ชายเลนหากิน เชน นกทะเลขาแดง นกตัวโตทราย นกชายเลนปากโคง นกอีกอยเล็ก นกตีนเทียนที่มีขา
ยางสีแดงเดินหากินตามชายปา บนทองฟาอาจมีเหย่ียวแดงบินรอนหาอาหารต่ําลงมา มีนกนางนวล
แกลบโฉบไปมาบนผิวน้ํา นับเปนบริเวณที่พบนกไดมากชนิด 
 4. บริเวณชายหาดและทองทะเล ตามแนวชายหาดริมทะเลจะมีนกเล็กๆ เดินหากินอยู เชน นก
หัวโตมลายู นกยางทะเล สวนในทะเลก็มีนกโจรสลัด นกสกัว และนกนางนวลแกลบ 
 5. ปาไม เปนสถานที่มีนกอาศัยอยูมาก ปาไมทีหลายประเภท เชน ปาดิบชื้น ปาดิบเขา ปาดิบ
แลง ปาดิบที่ราบต่ํา ปาเบญจพรรณ และปาเต็งรัง เปนตน  ปาแตละแหงก็มีอาหารขอนกแตกตางกันไป 
ตามปาจะพบนกหลายชนิด เชน ในระดับยอดไมอาจพบ  นกโพระดก นกปแพร เหย่ียว และนกพญาไฟ 
ระดับต่ําลงมาจากยอดไม อาจพบ นกเปลา นกปรอด นกเขียวกานตอง สวนใกลพ้ืนดินจะพบนกที่หากิน
แมลง เชน นกจับแมลง นกกะราง นกพญาปากกวาง และที่พ้ืนดินอาจจะพบนกกระทา นกแตวแลว ไก
ปา ไกฟา เปนตน 
 สภาพแวดลอมหนึ่งจะเมีความหมาะสมตอการดํารงชีวิตขอนกชนิดหนึ่ง นกบางชนิดชอบที่แหง
แลง นกสวนใหญชอบที่อบอุนอุดมสมบูรณ ดังนั้นเราจะพบเห็นกที่แปลงกๆออกไปตามสวนตางๆของ
โลก 
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       2.3.2 ลักษณะของนกตามชีพลักษณ 
 เอก วัฒนา (2543) ไดใหคําอธิบายคําวา ชีพลักษณ (Life Form) แบงลักษณะของนกตาม 
ชีพลักษณโดยดัดแปลงมาจากหนังสือ A Field Guide to the Bird of South –East Asia ของBen King, 
et.al ชีพลักษณ หมายถึงลักษณะการดํารงชีพของนกแตละประเภท และแบงนกตามชีพลักษณได 10 
ประเภท ดังนี ้

1.นกน้ํา หมายถึง นกที่หากินในน้ํา วายน้ําได หรือดําน้ําไดคลองแคลว 
2.นกชายน้ํา หมายถึง นกที่มีขายาว คอ และปากยาว หากินตามชายน้ํา หรือยํ่าไปบนพืชที่ลอย

น้ําอยู วายน้ําไมได 
3.นกหากินบนพ้ืนดิน หมายถึง นกที่ชอบหาอาหารบนพ้ืนดินเปนสวนใหญ ถึงแมวาจะบินจะบิน

ไดคลองแคลวก็ตาม 
4.นกหากินบนตนไม หมายถึง นกที่ชอบหาอาหารบนตนไมเปนสวนใหญ 
5.นกหากินกลางอากาศ หมายถึง นกที่โฉบกินแมลงที่บินอยูที่โลงกลางอากาศ 
6.นกที่ชอบบินรอน หมายถึง นกที่ชอบมองหาเหย่ือโดยการบินรอนไปกลางอากาศ 
7.นกที่หากินตามที่โลง หมายถึง นกที่ชอบหากินตามบริเวณที่โลง ซึ่งอาจมีพุมไม หรือ  

ไมยืนตนเปนประปราย เชน บริเวณนาขาว เปนตน 
8.นกที่หากินตามพุมไมและกอหญา หมายถึง นกที่ชอบหากินตามพุมไมและกอหญาไมวาตาม

ชายน้ําหรือบนบก 
9.นกที่บินอยูนิ่งกลางอากาศ เพ่ือมองหาเหย่ือหรือนกบางชนิดบินอยูนิ่งๆเวลาดูดน้ําหวานจาก

ดอกไม 
10.นกที่โฉบลงไปใตน้ําและบินกลับข้ึนมาในอากาศอยางรวดเร็วเพ่ือจับเหย่ือที่อยูใตน้ํา 
 

      2.3.3 ชนิดอาหารของนกในพื้นที่อาศัย 
พิพัฒน สุดเสนห (2543) ไดกลาวไววา นกแตละชนิดหากินอาหารในพ้ืนที่ที่ระดับสูงและ

ตําแหนงตางกัน ดังนี ้
 1.บริเวณเรือนยอดตนไม พบนกที่กินผลไม เกสร หรือน้ําหวานดอกไมเปนอาหาร ไดแก  
นกปรอดหัวสีเขมา นกปรอดสวน นกปรอดหัวโขน เปนตน 
 2.บริเวณที่โลงหรือพ้ืนน้ํา เหมาะสมสําหรับการมองหาอาหารจําพวกแมลงที่บินอยูในอากาศ
หรืออยูตามพ้ืนดินหรือพ้ืนน้ํา บริเวณผิวน้ําและใตผิวน้ํา อาหาร ไดแก พวกปลา กุง แมลงเล็กๆ และ
เมล็ดสาหราย เปนตน นกที่พบเปนพวกเหย่ียวและนกน้ํา 
 3. บริเวณรมไมหรือก่ิงไม คือ พ้ืนที่ที่ต่ํากวาเรือนยอดลงมาถึงตามก่ิงและลําตน นกที่พบเปนนก
กินแมลงและหนอนที่เกาะอาศัยตามบริเวณเปลือก ก่ิงหรอืใบไม ไดแก นกกระจิ๊ดธรรมดา นกเอ้ียง
สาลิกา นกกางเขนบาน เปนตน 
 4. บริเวณยอดพุมไมขนาดเล็ก พบนกที่กินแมลง หรือแมงขนาดเล็กบางชนิดเปนอาหาร ไดแก 
นกกระจิบธรรมดา นกจับแมลงสีน้ําตาล นกกระติ๊ดข้ีหมู นกกระจิบหญาสีเรียบ เปนตน 
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 5. บริเวณพ้ืนดิน พบนกที่หากินเมล็ดพืช แมลง แมง และหนอนขนาดตางๆ เปนอาหาร ไดแก 
นกเดาดินทุง นกเขาใหญ นกกระจอกบาน นกเอ้ียงสาลิกา เปนตน  
 
 นอกจากนี้ โดม ประทุมทอง (2552) ไดแบงกลุมนกออกตามประเภทอาหารที่กินได 7 ประเภท 
คือ 
 1. กลุมนกกินแมลงและตัวหนอนของแมลงตางๆ (Insectivorous) นกพวกนี้มีจํานวนมากที่พบ
ในบานเรา แตที่โดดเดนมากๆ ก็เรียกชื่อตามพฤติกรรมการเลือกกินอาหารจะเปนกลุมนกกินแมลง 
(Babbier) และกลุมนกจับแมลงชนิดตางๆ เชน นกกินแมลงอกเหลือง นกกินแมลงคอเทา นกจับแมลงสี
น้ําตาล นกจับแมลงจุกดํา เปนตน 
 2. กลุมนกกินสัตวอ่ืนๆ และรวมถึงสัตวน้ํา (Carnivorous) เปนนกนักลา อาหารมีหลากหลาย
ประเภทดวยกัน เชน เหย่ียวแดง นกกระเต็นหัวดํา เปนตน 
 3. กลุมนกกินทั้งพืชและสัตว (Omnivorous) นกในกลุมนี้กินอาหารไดหลายประเภท จะเปน
ชนิดที่กินพืชเปนอาหารหลัก หรือเปนชนิดที่กินสัตวเปนอาหารหลักก็ได เชนนกเอ้ียงถ้ํา อีกา นก
ระวังไพรปากเหลือง เปนตน 
 4. กลุมนกกินเมล็ดพืช (Granivorous) อาหารของนกพวกนี้คือ เมล็ดพืชชนิดตางๆ ซึ่งอาจเปน
เมล็ดของไมตน เมล็ดหญา เมล็ดขาวหรือเมล็ดธัญพืช เชน นกแขกเตา นกกระติ๊ดข้ีหมู เปนตน 
 5. กลุมนกกินผลไม (Fruit-eating) เปนนกที่กินลูกไมตางๆ เปนอาหาร เชน นกเขาเปลา
ธรรมดา นกลุมพูเขียว เปนตน นกพวกนี้พบวายังกินดินโปรง หรือน้ําในโปงเพ่ือเพ่ิมแรธาตุบางอยางที่มี
นอยในพืชในพืช 
 6. กลุมนกกินน้ําตอยหรือน้ําหวานดอกไม (Nectar feeding) โดยสวนใหญพบวานกพวกนี้มี
ขนาดเล็กและปราดเปรี้ยว ที่สําคัญนกจะมีปากที่ยาวเรียวเพ่ือย่ืนเขาไปดูดน้ําหวานที่โคนดอกไม เชน 
นกกินปลีอกเหลือง นกปลีกลวยเล็ก เปนตน 
 7. กลุมนกกินซากสัตวที่เปอย (Scavenger) นกเหลานี้ทําหนาที่ในการกําจัดซากสิ่งสกปรกที่
ตกคางในปาและพ้ืนที่ตางๆ อาจเรียกนกกลุมนี้วา นกเทศบาล เชน พวกแรงชนิดตางๆ 
 พฤติกรรมการกินอาหารจะมีความสัมพันธอยางมากกับโครงสรางที่ดัดแปลงไปเพ่ือการหา
อาหาร เชน นกยางมีคอและปากยาวเพ่ือใชจับปลาในน้ํา การเกิดพฤติกรรมนี้จะเกิดข้ึนโดยสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของระดับสารเคมีในตัวของสัตวเอง และเกิดจากการเห็นอาหาร พฤติกรรมการกินอาหารจะ
มีความแตกตางกันข้ึนอยูกับชนิดนก และจะเปนผลดีในการลดการแกงแยง โดยเฉพาะกับสัตวที่อาศัยใน
บริเวณเดียวกัน เชน นกที่หากินในหนองน้ํา ซึ่งกินปลาเปนอาหารหลัก แตนกแตละชนิดในบริเวณ
ดังกลาวจะมีพฤติกรรมการกินอาหารตางกันทัง้วิธีการจับปลาและเวลาที่ออกหากิน ดังนั้นการแกงแยง
จึงลดลง (นิตยา เลาหะจินดา, 2528) 
 ดังนั้นการที่นกตางชนิดหากินในที่ตางกัน มีวิธีหาอาหารที่ตางกัน ทําใหไดอาหารชนิดที่ตางกัน 
เปนการหลีกเลี่ยงการแกงแยงใชประโยชนจากอาหารชนิดเดียวกัน เปนผลใหโอกาสอยูรอดของนกชนิด
ตางๆที่อาศัยอยูในบริเวณเดียวกันมีมากข้ึน 
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2.3.4 ลักษณะการหากินอาหารของนก 
                   ทวี  หนูทอง (2525) ไดแบงลักษณะการหากินอาหารของนก ไดดังนี ้

        1. หาอาหารในน้ํา ไดแก พวกที่วายน้ําหรือดําน้ํา เชน นกกาน้ํา นกเปดน้ํา นกอายงั่ว 
เปนตน พวกที่บินโฉบหาอาหารในน้ําขณะที่กําลังบิน เชน นกนางนวล เหย่ียวบางชนิด เปนตน และ
พวกที่บินโฉบอาหารในน้ําขณะที่เกาะอยู เชน นกกระเต็น เปนตน 

        2. หาอาหารบนพ้ืนดิน ไดแก 
                      2.1 เดินหากินบนพ้ืนดิน เชน นกยาง นกเดาลม นกกางเขนน้ํา 
                      2.2 นกที่อาศัยตามก่ิงไม ใตไมพุม แลวบินไปหากินบนพ้ืนดิน เชน นกเขา นกกระจิบ 
อีกา นกกระสา นกกะรางหัวขวาน นกกางเขน 
                      2.3 นกที่อาศัยอยูบนพุมไม แลวบินหากินบนพ้ืนดิน เชน นกยาง นกกางเขน อีกา นก
กระสา เหย่ียว 
                      2.4 นกที่มองหาอาหารขณะที่บิน เชน เหย่ียว 
                      2.5 นกที่มองหาอาหารขณะที่เกาะอยูตามก่ิงไม เชน นกกระเต็น  นกจาบคา 
                3. หาอาหารโดยไตตามตนไมหรือก่ิงไม เชน นกไตไม นกหัวขวาน นกขุนแผน เปนตน 
                4. หาอาหารตามใตเรือนยอดหรือพุมของเรือนยอดของตนไม เชน นกกินแมลง นกกาฝาก 
นกพญาปากกวาง นกคัดคู นกเขียวคราม  
                5. หาอาหารเหนือเรือนยอดของตนไม เชน นกโพระดก นกเขียวคราม นกกาฝาก อีกา นก
กินปลี นกนางแอน 
                6. จับอาหารในอากาศ แบงยอยไดดังนี ้
                    6.1 จับเหย่ือในขณะบิน เชน นกตบยุง นกนางแอน 
                    6.2 จับหรือมองหาเหย่ือตอนเกาะก่ิงไม เชน นกแซงแซว 
                   6.3 เกาะบนก่ิงไมมองหาเหย่ือและบินจับ เชน นกจาบคา เหย่ียว 
                   6.4 มองหาเหย่ือโดยเกาะบนพ้ืนดิน เชน นกแอนทุง 
                   6.5 แยงอาหารจากนกอ่ืน เชน นกโจรสลัด โดยแยงจากปากนกอ่ืนที่จับอาหารไดแลว 
เชน แยงจากนกนางนวล เปนตน 

นอกจากนี้ โอภาส ขอบเขตต (2533) พบวานกกินอาหารตางๆกัน โดยแบงเปน 5 พวก ดังนี้ 
 1. นกที่กินแมลงเปนอาหาร แมลงสวนใหญ ไดแก ตั๊กแตน จิ้งหรีด รองลงมาคือ แมลงปกแข็ง 
ผีเสื้อ มวน แมลงวัน จักจั่น ผึ้ง ตอ แตน ปลวก แมลงปอ เปนตน ตัวอยางนกที่กินแมลงตางๆเปนอาหาร 
ไดแก นกตะขาบทุง นกจาบคาหัวสีสม นกแซงแซวสีเทา นกแซงแซวหางบวงใหญ นกกระจิบธรรมดา 
เปนตน 
 2. นกที่กินตัวหนอนของแมลง สวนใหญจะกินตัวหนอนที่เจาะเนื้อไม  ชนิดนกที่กินตัวหนอน
ของแมลง ไดแก นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง นกหัวขวานใหญสีดํา นกหัวขวานเขียวตะโพกแดง 
นอกจากนี้ยังมีนกกะรางหัวขวาน เปนตน 
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     3. นกที่กินเนื้อ สวนใหญจะกินเนื้อของสัตวอ่ืนๆ เชน ก้ิงกา กบ เขียด ไสเดือน แมงตางๆ เชน 
แมงมุม นอกจากนี้ยังกินแมลงตางๆ นกประเภทนี้ ไดแก เหย่ียวนกเขาชิครา นกกะปูดใหญ นกเตา
แคระ เปนตน 
 4. นกกินพืช คือ พวกที่สวนใหญกินผลไมหรือน้ําหวานดอกไม โดยที่ตนไมที่นกกินเปนอาหาร
นั้นนกอาจกินเฉพาะผลไม หรือกินเฉพาะน้ําหวานดอกไม หรือกินทั้งสองอยาง ตนไมที่นกกินผลหรือ
น้ําหวานดอกไมมีหลายชนิด เชน ไทรใญ หวา เต็ง รัง ชนิดนกที่กินผลไมตางๆ เชน นกเขาเปลา
ธรรมดา นกปรอดหัวสีเขมา นกปรอดเหลืองหัวจุก และนกขุนทอง สวนนกที่กินน้ําหวานดอกไม เชน นก
กินปลีอกเหลือง นกกปลีกลวยเล็ก และนกสีชมพูสวน เปนตน 
 5.นกที่กินเมล็ดธัญพืชตางๆ เชน นกกระทาทุง ไกปา สวนนกที่กินทั้งพืชและสัตวหรือกินทุก
อยางที่มีโอกาส ไดแก อีกา และนกปกลายสกอต เปนตน 
 โอภาส ขอบเขตต (2541) ไดกลาวถึง พฤติกรรมการหาอาหารของนกแบงออกเปน 6 ประเภท 
คือ 
 1. หาอาหารในน้ําหรือนกน้ํา (aquatic birds) หมายถึง นกที่หากินในน้ํามีหลายกลุมหลายชนิด 
พฤติกรรมการหาอาหารที่แตกตางกัน สามารถแบงออกเปน 3 แบบยอย คือ 
  1.1 วายหรือดําน้ํา นกที่วายหรือดําน้ําหาอาหาร ปกติจะมีพังผืดนิ้ว นกเหลานี้จะวายน้ํา
พรอมกับจับอาหารไปดวย บางชนิดก็วายแลวดําน้ําจับอาหาร เชน นกเปดผี นกกาน้ํา นกอายงั่ว 
นกเปดน้ํา เปนตน 
  1.2 บินโฉบอาหารในน้ํา นกที่บินโฉบจับอาหาร มีทั้งวายน้ําได และวายน้ําไมได ปกติ
นกเหลานี้จะบินรอนอยูกลางอากาศ หรือบินฉวัดเฉวียนอยูเหนือผิวน้ําคอยจองหาเหย่ือในน้ํา เมื่อพบ
เหย่ือจะบินลงมาโฉบเหย่ือดวยกรงเล็บหรือดวยปากอยางใดอยางหนึ่ง เชน นกกระทุง นกนางนวล
แกลบ นกกระเต็นปกหลัก เปนตน 
  1.3 เกาะโฉบหาอาหารในน้ํา นกที่เกาะโฉบหาอาหารในน้ําปกติจะวายน้ําไมได มักจะ
เกาะตามตอไม ก่ิงไม สายไฟฟาหรือวัตถุที่ใกลหรืออยูริมน้ําคอยจองหาเหย่ือในน้ํา เมื่อพบเหย่ือก็จะบิน
โฉบเหย่ือดวยปาก เชน นกกระเต็นหรือนกกินปลาเกือบทุกชนิด เปนตน 
 2. นกชายน้ํา (marsh birds) หมายถึง นกที่มีขายาว  คอยาว นิ้วเทายาว ชอบยํ่าไปในชายน้ํา
ตื้นๆ ในเวลาหากิน แบงออกเปน 2 แบบยอย คือ  
  2.1 ยืนในน้ําหาอาหาร นกที่ยืนในน้ําหาอาหาร ปกติจะมีขายาว คอยาวปากยาว มักจะ
ยืนอยูในน้ําที่ไมลึกมากนัก หรือเปนบริเวณชายแหลงน้ํา อาจจะยืนนิ่งๆ คอยจองหาเหย่ือหรือใชตีนขาง
หนึ่งแหยโคลนเพ่ือใหเหย่ือตกใจออกมาจากที่ซอน หรือยองไปตามน้ํา เมื่อพบเหย่ือก็จะงับเหย่ือทันที 
นกที่หาอาหารแบบนี้ เชน นกยาง นกกระสา นกกระเรียน นกตีนเทียน เปนตน 
  2.2 ยืนบนพืชลอยน้ํา นกที่ยืนบนพืชลอยน้ํา ปกติจะมีนิ้วยาวมาก สามารถพยุงตัวให
ยืนบนพืชลอยน้ําไดโดยไมจมลงในน้ํา บางชนิดสามารถวายน้ําไดโดยการแกวงนิ้วยางนี้ พฤติกรรมการ
หาอาหารจะใชทั้งการวายน้ํา และยืนบนพีชลอยน้ําจองาเหย่ือแลวใชปากงับเมื่อพบเหย่ือ บางครั้งก็เดิน 
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ตามพืชลอยน้ําเพ่ือหากินแมลง สัตวน้ํา  และพืชน้ํา นกที่หากินแบบนี้ เชน นกอีแจว นกกวัก นกอีโกง 
เปนตน 
 3. นกหากินบนพ้ืนดิน (terrestrial birds) หมายถึง นกที่มักหากินตามพ้ืนดิน ซึ่งพ้ืนดินในที่นี้
รวมถึงบริเวณที่เปนโคลน หาดทราย พ้ืนหญา พ้ืนดิน และพ้ืนปา มีนกหลายชนิดที่หาอาหารตามบริเวณ
ดังกลาว และมีพฤติกรรมการหาอาหารหลายแบบแตกตางกัน คือ เดินตามพ้ืนดิน นกที่เดินหาอาหาร
ตามพ้ืนดิน ปกติจะกินเมล็ดพืช ธัญพืช และสัตว โดยมีพฤติกรรมหลายแบบ คือ 
  3.1 อยูตามพ้ืนดินเสมอ ไดแก ไกปา นกกระทา นกคุม เปนตน 
  3.2 บางครั้งพักอยูใตเรือนยอดของตนไม เปนนกที่เดินหาอาหารตามพ้ืนดิน
เชนเดียวกัน แตไมอยูบนพ้ืนดินตลอดเวลา บางครั้งเกาะตามก่ิงกานของตนไม ตอไม หรือพุมหญา และ
ลงมาเดินหาอาหารตามพ้ืนดินเปนครั้งคราว เชน นกเขาไฟ นกเขาใหญ นกเขาเขียว นกเอ้ียง นก
ก้ิงโครง นกกระจอกบาน นกกระรางหัวขวาน เปนตน 
  3.3 บางครั้งพักอยูบนเรือนยอดของตนไม เปนนกที่หาอาหารตามพ้ืนดิน แตไมอยูบน
พ้ืนดินตลอดเวลา บางครั้งจับเกาะอยูเรือนยอดของตนไม และลงมาเดินหาอาหารตามพ้ืนดินเปนครั้ง
คราว เชน อีกา นกกะปูด นกกางเขนบาน เปนตน 
 4. นกหากินบนตนไม หรือ ตามไมพุม (arboreal birds) หมายถึง นกที่มักอาศัยอยูในบริเวณที่
เปนปาไม หรือบริเวณที่มีไมยืนตนข้ึนอยูรวมไปถึงตามไมพุมตางๆ นกพวกนี้จะเกาะหาอาหารตามก่ิง
กานหรือตามลําตนพืช หรือตามยอดไม อาหารสวนใหญจะเปนแมลงและผลไม เชน นกกระจิบหญา นก
กระจอย นกปรอด นกแขกเตา นกพญาไฟ นกขุนทอง นกเงือก เปนตน 
 5. นกหากินในอากาศ (aerial birds) หรือนกที่ชอบโฉบจับอาหารกลางอากาศ ซึ่งสวนใหญจะใช
ปากในการจับแมลงกินเปนอาหาร การโฉบจับเหย่ืออาจมีพฤติกรรมหลายแบบตางกัน เปนตนวา บิน
จองหาเหย่ือ เมื่อพบก็โฉบเหย่ือกลางอากาศทันที เชน นกนางแอน นกแอน หรืเกาะตามก่ิงไม 
สายไฟฟา หรือสิ่งกอสราง เมื่อพบเหย่ือก็บินโฉบจับ เชน นกแซงแซว หรือใชทั้งสองแบบดังกลาว เชน 
นกจาบคา นกจับแมลง หรืออยูตามพ้ืนดินจองหาเหย่ือในอากาศ เมื่อพบเหย่ือก็บินข้ึนแลวโฉบจับกลาง
อากาศ เชน นกโจรสลัด เปนตน 
 6. นกชอบบินรอน (soaring birds) หมายถึง นกที่มักบินรอนอยูสูง เพ่ือหาเหย่ือจากพ้ืนลาง 
เมื่อเจอเหย่ือก็บินโฉบลงมาจับเหย่ือทันที่ โดยใชกรงเล็บที่แหลมคม เชน เหย่ียวขาว เปนตน 
 

           2.3.5 ระดับการหากินของนก 
                 นกจะกินอาหารที่ตางกัน และมีวิธีการหากินแตตางกัน ตนไมตนหนึ่งจะพบนกในระดับ
ตางกันโดยแบงระดับการหากินของนกในปา (รุงโรจน จุกมงคล, 2536) ไดดังนี ้
                  1. ระดับเรือนยอด เปนระดับหากินของนกกลุมนกเงือก นกโพระดก นกพญาไฟ เหย่ียว 
เปนตน 
                   2. ระดับกลางเรือนยอดไม เปนระดับหากินของนกในกลุมนกปรอด นกเปลา นกเขียว
กานตอง เปนตน 
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                   3. ระดับลางเรือนยอดไม เปนระดับหากินของนกกินแมลง เชน นกจับแมลง นก
พญาปากกวาง เปนตน 
                   4. บริเวณลําตน มักพบเฉพาะกลุมของนกหัวขวาน และนกไตไม 
                   5. พ้ืนลางปา เปนกลุมนําที่หากินโดยการเดินและกระโดด เชน กลุมนกกระทา   ไกปา       
นกแตวแลว  
                   6. ตามลําธาร มักพบหากินในน้ํากรือริมน้ํา เชน นกกางเขนน้ํา เปนตน 
    
            2.3.6 โครงสรางนก 
  รูปรางของนกโดยทั่วไป ซึ่ง โดม ประทุมทอง (2552) ไดแบงโครงสรางเปน 7 สวนหลัก 
พอสรุปได ดังตอไปนี ้
  สวนที่ 1 ปาก (Bill)  
   รูปรางของปากจะประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน คือ ขากรรไกรบนและ
ขากรรไกรลาง โดยรูปรางที่แตกตางกันของขากรรไกรจะมีสวนสัมพันธุกันกับอุปนิสัยการกินอาหารของ
นกเปนหลัก นอกจากนี้รูปรางของปากยังเปนเครื่องมือในการจําแนกนกชนิดนกไดอีกดวย โดยมีรูปแบบ
ที่สําคัญๆ คือ 
   1. ปากตรง (Straight) เปนปากที่ปกติแลวจะยาว คือความยาวของชวง
ขากรรไกรมากกวาความยาวชวงหัว ปากประเภทนี้ดัดแปลงสําหรับการหากินอาหารตามชายน้ํา หรือ
ตามพืชลอยน้ํา เชน ปากนกยาง นกกระสา เปนตน 
   2. ปากโคง (Recelved) เปนปากที่ยาว มักโคงลง ซึ่งอาจโคงมากหรือโคงนอย 
เชน ปากของนกจาบคา นกกินปลี เปนตน 
   3. ปากแอน (Recurved) เปนปากที่ยาว ปลายปากมักแอนหรือโคงข้ึนดัดแปลง
เพ่ือใชหากินกับน้ําหรือหาจับสัตวน้ําตามพ้ืนโคลน เชน นกชายเลนปากแอน นกปากแอนหางดํา เปนตน 
   4. ปากแบนขาง (Compressed) เปนปากที่ปกติคอนขางยาว สันปากมักสูงเมื่อ
เทียบกับสวนกวาง เปนปากที่แข็งแรง ดัดแปลงสําหรับโฉบหาปลาหรือสัตวน้ําตางๆ ความสูงของปาก
มากกวาดานขาง เพราะเวลาโฉบอาหารจะคาบเหย่ือไวระยะหนึ่งกอนโดยการกดทําใหเหย่ือตายแลวจึง
กิน เชน นกระเต็นชนิดตางๆ เปนตน 
   5. ปากแบน (Depressed) เปนปากที่คอนขางสั้น สันขากรรไกรบนไมเดนชัด 
ปากมีสวนกวางมากกวาสวนสูง ดัดแปลงสําหรับกินพืชหรือสัตวน้ําตางๆ เชน ปากของเปดชนิดตางๆ 
   6. ปากขอ (Hooked) เปนปากที่ปกติสั้น ขากรรไกรบนจะยาวกวาขากรรไกร
ลาง และปลายตะโคงลงมายังขากรรไกรลาง ดัดแปลงสําหรับกินเนื้อหรือเมล็ดไมเปลือกแข็ง เชน เหย่ียว
ชนิดตางๆ นกแกว นกเคา เปนตน 
   7. ปากกรวย (Conical) เปนปากที่สั้นโดยมีโคนปากใหญเรียวลงไปที่ปลายปาก
ในทันที่ทันใด ดัดแปลงสําหรับกินเมล็ดธัญพืชเปนอาหาร เชน นกกระจาบ นกกระติ๊ด เปนตน 
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   8. ปากแหลม(Acute) ปากที่อาจสนหรือยาวเล็กนอยและเรียวแหลมไปทาง
ปลาย ดัดแปลงสําหรับการกินแมลงเปนอาหาร เชน นกกระจิ๊ด นกกินแมลง นกกางเขน เปนตน 
   9. ปากชอน (Spatulated) เปนปากที่ยาว ปลายปากแบน และแผออกเปนรูป
ชอน ดัดแปลงไปสําหรับการหากินสัตวน้ํา เชน นกปากชอน เปนตน 
  ปากมีโครงสรางพิเศษ (With Special Structure) ปากของนกบางชนิดมีโครงสราง
พิเศษเพ่ิมเติม ดังนี ้
  1. โหนกแข็ง (Casqued) เปนโครงสรางคลายกระดูกบวมโตข้ึนมาบริเวณขากรรไกรบน 
นกที่มีโหนกแข็งเชนนี้ ไดแก นกเงือกชนิดตางๆ 
  2. หงอน (Comb) เปนโครงสรางคลายแผนหนังบวมโตที่บริเวณขากรรไกรลน ปกติเปน
รูปครึ่งวงกลม เชน เปด หงส เปนตน 
  3. กระบัง ( Shield) เปนโครงสรางคลายกระดูกแผข้ึนไปจากโคนขากรรไกรบนจนถึง
หนาผาก บางครั้งอาจเรียกวากระบังหนา เพราะโครงสรางนี้ปกคลุมไปถึงหนา อาจพบเฉพาะในตัวผูชวง
ฤดูผสมพันธุ แตบางชนิดก็พบโครงสรางนี้ทั้งสองเพศและทุกฤดูกาล เชน นกอีล้ํา นกอีโกง เปนตน 
  4. หนังจมูก (Sere) เปฌนโครงสรางที่มีลักษณะคลายเปนหนังอยูตอนกลางของ
ขากรรไกรบน บางครั้งก็ปดทับรูจมูก เชน นกเหย่ียว นกเคา นกพิราบ เปนตน 
 สวนที่ 2 หัว (Head)  
  สวนตางๆ ของหัวนกนี้ เรามีชื่อเรียกที่แตกตางกันออกไป คือ 
  1. หนาผาก (forehead) อยูบริเวณดานหนาของหัวสวนบน 
  2. กระหมอม (crown) อยูบริเวณตรงกลางสูงสุดของหัว 
  3. ทายทอย (nape) อยูทางดานทายสุดตอจากลําคอดานบน 
  4. คาง (chin) อยูตอนหนาสุดโคนขากรรไกรลาง 
  5. แกม (major region) คือ บริเวณดานขางของหัวและคอทั้งหมด 
  6. หู (auricular region)คือ บริเวณรูหูหรือบริเวณทายตา 
  7. เบาตา (orbital region) คือ บริเวณตา หนังตา และรอบๆตา 
  8. หัวตา (lore) คือ ชองวางบริเวณตาและปาก 
  นกบางชนิดมีอวัยวะที่เรียกวา ถุงใตคาง (gular pouch) ซึ่งพบในนกตะกราม นกกระทุง 
โดยโครงสรางดังกลาวจะแผกวางตั้งแตปลายปาก ถึงใตคาง   
  นกบางกลุมมีลักษณะเดนอยูที่บริเวณใบหนา เชน วงรอบเบา (eye ring) เชน นก
แวนตาขาว นอกจากนี้บางกลุมมีแถบคาดตา(eye-line) ที่เดนชัด เชน นกอีเสือ เปนตน โครงสราง
สุดทาย คือ ขนตา (eyelash) ซึ่งเปนโครงสรางพิเศษที่แตกตางไปจากขนนกโดยทั่วไป และในนกบาง
ชนิดมีขนลักษณะเดียวกันนี้ที่บริเวณมุมปาก เชน นกตบยุง นกปากกบ เปนตน 
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 สวนที่ 3 คอ (neck)  
  คอของนกมีลักษณะเปนรูปทรงกระบอก แบงออกเปนกลุมคอสั้น เชน นกกระติ๊ด  
นกแตวแลว เปนตน สวนอีกกลุมเปนนกที่มีคอยาว เพ่ือหากินในน้ํา เชน นกยาง นกกระสา เปนตน  
คอของนกมีชื่อเรียกสวนตางๆ ดังนี ้
  1. คอดานบน (nape หรือ nuchai area) ไดแก ลําคอดานบนทงหมด 
  2. คอดานลาง (jugulum) ไดแก ลําคอดานลางทั้งหมด  
 สวนที่ 4 ลําตัว (trunk) 
  นกมีลําตัวเปนรูปไข (oval shape) คือ ดานหนาใหญและเรียวเล็กนอยไปทางทาย สวน
ตางๆของลําตัวแบงออกไดดังนี ้
  1. หลัง (back) ไดแก บริเวณ 2 ใน 3 ทางดานหนาของลําตวดานบน 
  2. ตะโพก (rump) ไดแก บริเวณ 1 ใน 3 ทางดานทายของลําตัวดานบน ซึ่งบริเวณ
ตะโพกในนกบางชนิดจะมีสสีันเดนสะดุดตาสามารถใชเปนสิ่งจําแนกชนิดหรือกลุมของนกได
เชนเดียวกัน 
  3. อก (breast) คือ บริเวณหนาสุดของลําตัวดานลาง มีลักษณะกลมนูน 
  4. ทอง (belly หรือ abdomen) คือ บริเวณตอจากอกจนถึงรูกน (vent) หรือ จนถึงโคน
ขนหางดานลาง 
  5. ดานขาง (sides) คือ บริเวณระหวางลําตัวดานบนและดานลางทั้งหมดปกติถูกคลุม
ดวยปกทั้ง 2 ขาง จะเห็นไดชัดตอเมื่อนกบินหรือกางปกดานขางลําตัว บริเวณใตปก และเหนือขา หรือ
สีขาง(flank) ซึ่งบางครั้งก็จะเห็นไดชัดเจนแมนกจะหุบปกก็ตาม 
 สวนที่ 5 ปก (wings) 
  สวนสําคัญที่สุดของปกนก คือ ขนปก ประกอบไปดวย ขนปลายปก(primaries) และ ขน
กลางปก(secondary) ทั้งขนปลายปกและขนกลางปกเปนขนที่ใชสําหรับบินมีชื่อเรียกรวมกันวา ขนปก
บิน(remiges)  
  นอกจากขนปกแลวบริเวณปกยังมีขนอีกหลายพวก ไดแก ขนปกนอย (alula) หรือ 
bastard wing) ขนโคนปก(tertiaries) ขนคลุมขนปก(coverts or tectrices) ขนคลุมขนปลายปก(primary 
covert) ขนคลุมขนกลางปก(secondary covert) ขนคลุมขนปลายปกแถวนอก(greater secondary 
covert) ขนคลุมขนกลางปกแถวกลาง (middle secondary covert) ขนคลุมขนกลางปกแถวใน (lesser 
or (minor) secondary covert) ขนคลุมขอบปก (marginal covert) ขนคลุมขนปกดานลาง (wing lining  
or  under wing cover) และขนคลุมรักแร (axillaries)  
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 สวนที่ 6 หาง (Tail) 
  ขนนกที่ย่ืนยาวออกไปจากหางที่แทจริง ซึ่งแบงออกเปนขนหางและขนคลุมโคนขนหาง 
คือ 
  1. ขนหาง (rectrices) เปนขนที่แข็งและยาวใชเปนหางเสือในการบินของนก 
  2. ขนคลุมโคนขนหาง (tail covert) ประกอบดวย ขนคลุมโคนขนหางดานบน (upper 
tail covert) และขนคลุมโคนหางดานลาง (under tail or crissum)  
 ประเภทของหาง แบงออกประเภทตางๆ ดังนี ้
  1. หางตัด (square) เปนหางที่ขนหางทุกเสนยาวเทากันหมดทําใหเห็นปลายหางเปน
รูปตัด เชน หางนกปรอด หรือนกเงือกชนิดตางๆ 
  2. หางเวาตื้น (notched) เปนหางที่ขนหางทุกๆ เสนยาวเทากันหมด ยกเวนขนหางคูใน
สุดจะสั้นกวาคูอ่ืนๆเล็กนอย ทําใหเห็นหางเวาไปเล็กนอย เชน หางของนกแอนทุงใหญ นกจาบปกออน
ตางๆ เปนตน 
  3.หางเวาลึก (forked)  เปนหางที่ขนหางคูนอกสุดจะยาวที่สุดและคูในๆถัดมาสั้น
ลดหลั่นกันตามลําดับจนกระทั่งคูในสุดสั้นที่สุดทําใหเห็นหางเปนรอยเวาลึก เชน หางนกนางแอนบาน 
นกแซงแซวหางปลา เปนตน 
  4. หางแฉก (elongated outer  feather) เปนหางที่ขนหางคูกลางจะสั้นและยาวข้ึน
ตามลําดับจนกระทั่งถึงขนหางคูนอกสุดจะยาวมากทําใหเห็นขนหางเปนรอยเวาลึกมาก เชน หางนก
นางนวลแกลบชนิดตางๆ 
  5. หางบวง (rackets) เปนหางทั่วๆไป ปลายหางอาจะตัดเวาตื้นหรือเวาลึก แตขนหางคู
นอกสุดจะมีขนซึ่งมีกานขนยาวมากย่ืนออกไป ปลายกานขนที่ย่ืนยาวออกมาอาจจะมีแผงขนดานใดดาน
หนึ่ง หรือทั้งสองดาน หรือไมมีแผงขนเลย เชนหางนกแซงแซวหางบวงใหญ เปนตน 
  6. หางเข็ม หางกระสวย (elongated central feather) เปนหางที่ขนหางคูนอกสุดจะสั้น
ที่สุด คูในๆ ถัดไปจะยาวข้ึนตามลําดับ ยกเวนคูในสุดจะย่ืนยาวออกไปมากและมักจะซอนทับกันจนเห็น
เปนเสนเดียวกันเรียกวา “หางเข็ม” เชน หางของนกเปลาหางเข็ม นกจาบคาเล็ก เปนตน หรือขนหางคู
ในสุดย่ืนยาวออกไปมากแยกออกจากกันเดนชัด เรียกวา หางกะลวย ซึ่งใชเรียกหางของไกโดยเฉพาะ 
  7. หางมน (rounded) เปนหางที่ขนหางคูในสุดจะยาวที่สุด คูนอกๆ จะสั้นกวาเล็กนอย
ลดหลั่นกันตามลําดับ ทําใหเห็นปลายหางมีลักษณะกลมมน เชน หางนกนางนวลธรรมดา นกกาน้ํา เปน
ตน 
  8. หางแพน หรือหางพัด หรือหางพลั่ว (fan or wedge- shape) เปนหางที่มีลักษณะ
คลายกับหางมน แตปลายหางแตละคูมักจะแผออกไปทางดานขางเล็กนอนเปนหางพลั่ว หรืออาจจะแผ
ออกไปทางดานขางมากเปนหางแพนหรือหางพัด เชน หางของนกอีแพรดชนิดตางๆ 
  9. หางบ้ัง (graduated) เปนหางที่ขนหางทุกคูซอนทับกันตามลําดับ โดยหางคูใตสุดจะ
สั้นที่สุดและขนหางคูบนสุดจะยาวที่สุดทําใหเห็นขนหางเปนบ้ังหรือเปนชั้นๆ โดยเฉพาะเมื่อดูจาก
ดานลางของหาง เชน หางนกขุนแผน 
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  10. หางแหลม (pointed) เปนหางที่ขนหางคูนอกสุดจะสั้นที่สุด คูในๆถัดไปจะยาวมาก
ข้ึนตามลําดับขนหางคูกลางมักจะซอนทับกันและยาวที่สุดทําใหเห็นปลายหางมีลักษณะแหลม เชน หาง
นกกินปลี นกกระติ๊ดตะโพกขาว เปนตน 
 สวนที่ 7 ขา (Feet) 
  ลักษณะการจัดเรียงนิ้วตีนของนกแบบตางๆ มีดังนี ้
  1. การจัดเรียงนิ้วแบบนิ้วค่ีตาง (anisodactyl) คือนิ้วแรกหรือนิ้วที่ 1 ชี้ไปทางดานหลัง 
อีกสามนิ้วที่เหลือชี้ไปทางดานหนา 
  2. การจัดเรียงแบบนิ้วคูสลับ (zygodactyl) โดยที่นิ้ว 1 และนิ้วที่ 4 ชี้ไปทางดานหลัง 
นิ้วที่ 2 และนิ้วที่ 3 ชี้ไปดานหนา เชน นกคัดคู นกหัวหวาน เปนตน 
  3. การจัดเรียงนิ้วแบบนิ้วคูตาง (heterodactyl) โดยนิ้วที่ 1 และนิ้วที่ 2 ชี้ไปทางดาน
หลัง และนิ้วที่ 3 และนิ้วที่ 4  ชี้ไปทางดานหนา เชน นกขุนแผน 
  4. การจัดเรียงนิ้วแบบนิ้วสาม (tridactyl) นกชนิดนี้มี 3 นิ้ว แตนิ้วหนึ่งไดลดรูปหรือมี
ขนาดเล็กมากจนเห็นเพียงแค 2 นิ้วเทานั้น 
 
  ลักษณะของพังผืดนิ้ว ของนก มีดังนี ้
  1. ตีนพัดเต็ม (totipalmate) ตีนนกจะมีพังผืดนิ้วเชื่อมตอกันทั้ง 4 นิ้วที่ชี้ไปทางดาน
หลัง และดานหนา เชน นกกระทุง นกกาน้ํา เปนตน 
  2. ตีนพัด (palmate) นิ้วตีนมีพังผืดนิ้วเชื่อมเฉพาะสามนิ้วที่ชี้ไปทางดานหนา เชน เปด
น้ํา นกนางนวลใหญ  
  3. ตีนพัดก่ิง (semipalmate) นิ้วตีนมีพังผืดนิ้วเชื่อมระหวางนิ้วคูใดคูหนึ่งที่ชี้ไปทางดาน
หนาหรือเชื่อมเพียงครึ่งหนึ่งหรือสวนหนึ่งของนิ้วที่ชี้ไปทางดานหนา เชน นกชายเลนบางชนิด 
  4. ตีนกลีบ (lobate) นิ้วตีนมีพังผืดนิ้วแผกวางออกไปแตละนิ้วและไมเชื่อมตอกัน เชน 
เปดผี ฟนฟุต เปนตน  
 

         2.3.7 การจําแนกประเภทของนกตามชวงเวลาที่พบนกและการแพรกระจาย 
               ในประเทศไทยมีการจัดจําแนกประเภทของนกตามชวงเวลาที่พบนกและการแพรกระจาย 
(โอภาส , 2541 : Lekagul และ Round, 1991)  ดังนี ้
       1. นกประจําถิ่น (resident) คือ ชนิดที่สามารถพบเห็นไดตลอดป และมีการผสมพันธุหรือ
สันนิษฐานวามีการจับคูผสมพันธุในประเทศไทย 
       2. นกอพยพยายถิ่น (winter visitor) คือชนิดที่ปรากฏในชวงฤดูหนาว ประมาณเดือน
กันยายนถึงเดือนพฤษภาคม และไมพบการสรางรังวางไขในประเทศ บางครั้งจึงเรียกวานกอพยพชวง
นอกฤดูผสมพันธุ (non-breeding visitor) 
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       3. นกอพยพผาน (passage migrant) คือ ชนิดที่ปรากฏในชวงสั้นๆ มักพบระหวางเดือน
มีนาคมถึงพฤษภาคม หรือระหวาง เดือนสิงหาคมถึงธันวาคม โดมากมักเดินทางผานหรือแวะพักเปน
ชวงเวลาสั้นๆประมาณ 2-3 วัน กอนที่จะอพยพไปทางตอนใต 
      4. นกอพยพเพ่ือสรางรังวางไข (breeding visitor) คือ ชนิดที่อพยพเขามาในประเทศไทย
เพ่ือสรางรังวางไขในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยมากมักจะเปนชวงฤดูฝน ระหวางปลายเดือนเมษายนหรือ
ตนเดือนพฤษภาคม มีเพียงบางชนิดที่เขามาสรางรังวางไขในชวงฤดูหนาว 
      5. นกหลงเขามา (vagrant) เปนนกที่พบครั้งเดียว หรือนอยครั้งมากและเมื่อพิจารณาถิ่น
กําเนิดแลวไมนาจะพบในประเทศไทย หรือนกที่พบผิดสถานที่ เชน นกทะเลแตกลับมาพบบนแผนดิน 
เปนตน 
 
 การอพยพยายถิ่น  
  นกที่อาศัยอยูในแถบที่มีอากาศรอน สภาพอากาศไมเปลี่ยนแปลงมากนักจะมีอาหารกิน
ตลอดป จึงไมมีความจําเปนที่ตองอพยพยายถิ่น สวนนกในแถบเหนือของโลกซึงมีอากาศหนาว เชน 
แถบไซบีเรีย ยุโรป ตลอดไปถึงข้ัวโลกเหนือ เมื่ออุณหภูมิลดลงต่ํากวาศูนยองศาเซลเซียส หิมะจะตกปก
คลุมบริเวณที่อยูอาศัยของนก อาหารเริ่มหายาก โดยเฉพาะแมลงแทบไมมีเลย นกกที่กินแมลงจึง
จําเปนตองอพยพยายถิ่นเพ่ือความอยูรอด จึงเคลื่อนยายไปหาพ้ืนที่ที่มีอาหารอุดมสมบูรณกวา นก
เหลานี้จึงอพยพลงมาทางใตซึ่งมีอากาศอบอุนกวา มีอาหารสมบูรณืกวา เมื่อฤดูหนาวผานพนไปนกก็จะ
อพยพกลับไปยังถิ่นเดิมเพ่ือผสมพันธุทํารังวางไขและเลี้ยงลูกออนหมุนเวียนเชนนี้เปนประจําทุกป 
(รุงโรจน จุกมงคล, 2536) เมื่ออุณหภูมิลดลง กลางวันจะสั้น จะเปนสิ่งที่กระตุนใหนกเริ่มเตรียมตัว
อพยพนกจะตองเตรียมรางกายใหพรอม สะสมพลังงานใหสมบูรณ ผลัดขนชุดใหม เมื่อขนเจริญดีแลว
การอพยพดวยกัน นกนางนวลแถบอารกติกเดินทางไกลที่สุด (อุษณีย ยศย่ิงยวด, 2538) โดยฤดูรอนจะ
อยูเหนือแถบอารกติกแลวมุงอพยพไปใชชีวิตฤดูรอนที่แอนตารกติกโดยใชเสนทางไดหลายเสนทางแตที่
ใชมากคื เสนทางจากแคนาดาผานยุโรป แอฟริกาและอเมริกาใตไปถึงแอนคารกติกการอพยพนี้ทําใหนก
นางนวลแถบอารกติกใชชีวิตชวงฤดูรอนไดตลอดป ตามเสนทางที่ยาวไกลถึง 11,000 ไมล หรือ 17,600 
กิโลเมตรในการบินอพยพ นกมันจะบินไปเปนฝูง เชน นกชายเลน นกเปดน้ํา การบินรวมกันเปนฝูงทํา
ใหนกหาทิศทางไดดีกวาบินไปตามลําพัง นกจะบินเกาะกลุมกันอยางมีระเบียบ เชนฝูงหานปาจะบิน
รวมกันเปนรูปตัววี การบินแบบนี้นกที่บินตามหลังมาในฝูง จะไดรับกระแสอากาศ ซึ่งจะยกตัวข้ึน
เนื่องจากการบินของตัวแรกทําใหการบินของนกตัวหลังประหยัดพลังงานไดดี ประโยชนของการบินเปน
ฝูง อีกอยางหนึ่งคือทําใหศัตรูโจมตีไดยากข้ึนเปนการชวยนกตัวเล็กดวย ในแตละวันนกจะบินเปน
ระยะทาง มากกวา 480 กิโลเมตรหรือกวา 300 ไมล โดยนกจะใชเสนทางเดิมทุกปและนกสามารถจํา
ทางไดอยางแมนยํา นกขนาดเล็กมักบินอพยพในชวงเวลากลางคืน และใชเวลากลางวันพักหาอาหาร 
สวนนกขนาดใหญ เชน นกอืนทรี และนกกระสาจะบินอพยพทั้งกลางวันและกลางคืน โดยแวะหาอาหาร
ตามเสนทางไปดวย 
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            กลุมของนกอพยพ 
              1. กลุมนกบก (Terrestrial Bird) เมื่ออากาศหนาว ดินแหง ตนพืชหยุดเจริญเติบโตไมผลิ
ดอกออกผล แมลงจะหลบซอนตัวอยูในดิน หรือในแหลงตางๆนกก็ตองอพยพลงมาสูพ้ืนที่มีแหลงที่มี
อาหารอุดมสมบูรณ ไดแก นกกินเมล็ด พืช และนกกินแมลง เชน นกจาบปกออน นกเดาลม นกพงหญา 
นกนางแอนบาน ฯลฯ 
   2. กลุมนกทะเล (Sea Bird) เมื่ออากาศหนาว น้ําเปนน้ําแข็งก็ไมสมารถจับหาปลาเปนอาหาร
ได ก็ตองอพยพเคลื่อนยายมาตามชายฝงที่อบอุนกวา ไดแก นกนางนวล ฯลฯ 
 3. กลุมนกชายเลน (Shore Bird) เมื่อน้ําเปนน้ําแข็ง นกที่อาศัยในพ้ืนที่แหลงน้ํา ก็ตองอพยพไป
หาแหลงน้ําที่มีอาหารและที่หลบภัยทางตอนใต ซึ่งสามารถอยูไดอยางปลอดภัยตลอดฤดูหนาว ไดแก 
นกทะเลขาแดง นกปากซอม นกสติ๊นท ฯลฯ 
 4. กลุมนกลุยน้ํา (Wadering Bird) เมื่ออากาศหนาว นกที่อาศัยในพ้ืนที่แหลงน้ํา ก็ตองอพยพไป
หาแหลงน้ําที่อมีอาหารและที่หลบภัยทางตอนใต ไดแก นกยาง นกระสา นกอัญชัน ฯลฯ 
 5. กลุมหานปาและนกเปดน้ํา (Waterflow) ไดแก หานคอขาว เปดแดง เปดลาย ฯลฯ 
 6.กลุมนกลาเหย่ือ เมื่อนกหรือสัตวที่เปนเหย่ืออพยพลงมาทางใต นกลาเหย่ือไมสามารถหา
อาหารกินไดก็ตองอพยพตามลงมาเชนกัน ไดแก เหย่ียวและนกอินทรีชนิดตางๆ เชน เหย่ียวนกเขา
พันธุจีน เหย่ียวนกเขาพันธุญี่ปุน ฯลฯ (www.dnp.go.th/wildlife/ wildlifeyearbook/abstract/…/3.1.pdf) 
 

      2.3.8 อิทธิพลของสิ่งแวดลอมที่มีตอพฤติกรรมของนก 
             สิ่งแวดลอมนับวามีอิทธิพลตอพฤติกรรมของนก (ทวี หนูทอง, 2525) ดังนี ้
  1. อิทธิพลของอุณหภูมิ อืทธิพลขออากาศในที่ตางๆทั่วโลกยอมมีความแตกตางกัน 
อุณหภูมิที่แตกตางกัน นกมีพฤติกรรมการปรับตัวใหเขากับอุณหภูมิแวดลอม ทั้งนี้ข้ึนอยูกับชนิดและถิ่น
ที่อยู เชน วันที่อุณหภูมิสูงนกจะอยูภายในรมไม นอกจากนีห้ากอุณหภูมิสูงข้ึนนกจะกินอาหารลดลง 
  2. อิทธิพลของแสง การเปลี่ยนแปลงของแสงแสวางกับชวงความมืดของแตละวันไม
เทากัน ทําใหแบงพฤติกรรมกาหากินของนกได 3 ประเภท คือ นกที่หากินกลางคืน เชน นกฮูก นกเคา
แมว นกที่หากินกลางวัน เชน นกชนิดตางๆที่หากินแมลงและผลไม และนกที่หากินในชวงเวลาเชามืด
หรือพลบคํ่า เชน นกตบยุง  นกในกลุมนกฮูกบางชนิด เปนตน 
  3. อิทธิพลของฤดูกาล การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลมีผลตอพฤติกรรมของนกมาก
โดยเฉพาะพฤติกรรมการสืบพันธุ พบวานกหลายชนิดมีการสืบพันธุในบางฤดูเทานั้น นอกจากนี้ระดับ
กิจกรรมทางเพศในแตละวันก็ไมเทากัน บางชนิดมีความตองการตลอดป แตการผสมพันธุจะมีมาก
ในชวงเชาตรูและกอนคํ่า 
  4. อิทธิพลของลม ลมมีอิทธิพลที่ทําใหนกแสดงพฤติกรรมบางอยาง เชน เมื่อเกิดพายุ 
หรือลมแรงนกจะหลบในที่กําบัง แตนกบางชนิดชอบออกมาแสดงการบินจับเหย่ือ เปนตน 
  5. อิทธิพลของดินและความอุดมสมบูรณของดิน ดินเปนแหลงกําเนิดของสิ่งแวดลอม
สําหรับการดํารงชีวิตสําหรับนก คือ อาหาร น้ํา ที่หลบภัย และพ้ืนที่เพ่ือทํากิจกรรม หากสิ่งเหลานี้มี
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ความอุดมสมบูรณก็จะสงผลใหกิจกรรมของนกไมวาดานการคอบครองพ้ืนที่ หรือการหากิน แตกตางไป
จากพ้ืนที่ที่ไมมีความอุดสมสมบูรณของดินดวย 
  6. อิทธิพลของความชื้น มีบทบาทโดยตรงตออุณหภูมิของอากาศ ถามีความชื้นสูง
อุณหภูมิจะต่ํา และจะสงผลตอพฤติกรรมของนก เชน การเลือกที่อยูอาศัย โดยจะพยายามเลือกอาศัยใน
บริเวณที่มีความชื้นสูง 
 2.3.9 ความสัมพันธของนกกับการเกษตร 
                 นก เปนทรัพยากรชีวภาพอยางหนึ่งที่มีความสําคัญตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ชวยให
ระบบนิเวศดํารงอยูไดอยางสมดุล ซึ่งพอสรุปคุณคาของนกกับการเกษตร ไดดังนี ้
         1. ชวยผสมเกสร นกที่กินน้ําหวานดอกไม เชน นกกินปลี นกปลีกลวย นกเขียวกานตอง 
มีสวนชวยในการผสมเกสร ใหแกดอกไม ปากของนกเหลานี้มีรูปทรงเรียวยาว เมื่อนกแหยปากเขาไปดูด
น้ําหวานภายในดอกไม เกสรดอกไมจะติดไป กับปากนก เมื่อนกไปกินน้ําหวานจากดอกอ่ืน เกสรที่ติด
ปากนกก็จะผสมกับดอกไมดอกนั้น ชวยใหดอกไมไดรับการผสมพันธุ 
  2. ชวยแพรกระจายพันธุพืช นกสวนใหญชอบกินผลไมเปนอาหาร เชน นกเงือก นก
โพระดก นกปรอด เมื่อนกกินผลไมเขาไป เวลาถายมูล จะมีเมล็ดติดออกมาดวย เมื่อเมล็ดตกลงพ้ืนดินก็
จะงอกเปนตนใหม จึงเปนการชวยกระจายพันธุพืช ใหไปงอกงามตามที่ตาง  ๆ
  3. ชวยกําจัดศัตรูพืช นกที่กินแมลงและลาสัตวอ่ืนเปนอาหาร เปนหวงโซอาหารในการ
ควบคุมสมดุลของระบบนิเวศ เพราะ แมลงและสัตวที่นกกินเขาไปมักเปนศัตรูพืช ซึ่งหากมีจํานวนมาก
เกินไปยอมทําใหพืชพรรณเสียหาย จนทําใหธรรมชาติขาดสมดุล นกเหลานี้จึงมีสวนชวยใหไมตองใช
สารเคมีและยาฆาแมลงในการกําจัดศัตรูพืช ทําใหเกษตรกรประหยัดรายจายไปไดอยางมากมายและยัง
ไมทําใหสภาพแวดลอมเสื่อมโทรมลงดวย เชน ฝูงนกนางแอนที่บินจับแมลงบนทองฟา นกกระจิบชวย
กําจัดหนอนตามตนไม เหย่ียวและนกเคาชวยกําจัดหนูที่มากัดกินตนขาว เปนตน 
  4. ชวยกําจัดซากสัตว นกจําพวกแรงชองกิยซากสัตวเปนอาหารจึงมีสวนชวยกําจัดซาก
กอนที่จะเนาเปอยจนกลายเปนแหลงเพาะเชื้อโรค  ปจจุบันแรงทุกชนิดในประเทศไทยเปนสัตวใกลสูญ
พันธุ เนื่องจากขาดอาหารและถิ่นอาศัย 
 จากการที่นกมีความสามารถในการปรับตัวใหอยูในสภาพแวดลอมที่หลากหลายตางกันออกไป 
นกเปนตัวบงชี้ถึงสภาพแวดลอมแตละแหงไดอยางดี ขณะเดียวกันสภาพแวดลอมก็สามารถบอกถึงชนิด
นกที่จะพบไดดวยเชนกัน เชน นกกระจอก นกเอ้ียง เปนนกที่สามารถปรับตัวไดดี แมวาสภาพแวดลอม
จะเปลี่ยนแปลงไป เราจึงพบนกเหลานี้อาศัยอยูตามชุมชนรวมกับคนไดทั่วไป สวนนกเงือกจะเปน
ตัวชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณของผืนปา เพราะนกเงือกอาศัยอยูในปาดงดิบเทานั้น ดังนั้นหากปาดงดิบ
ถูกทําลายจนหมดสิ้นไป นกเงือกก็ตองสูญพันธุตามไปดวย  
(http://www.bcst.or.th/birding/birding12.htm) 
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         2.3.10 ลักษณะการใชประโยชนพื้นที ่
 ลักษณะการใชประโยชนพ้ืนที ่ หมายถึง กิจกรรมของนกที่กระทําในพ้ืนที่ศึกษา โดยแตละชนิด
จะมีการครอบครอลอาณาเขตของตนทั้งที่เปนอาณาเขตชั่วคราวและถาวร ซึ่งวีรยุทธ เลาหะจินดา 
(2528) กลาววานกจะมีอาณาเขตไวเพ่ือใชในวัตถุประสงคที่ตางกันออกไปตามแตละตัว ชนิด  และ
ชวงเวลาการเก็บขอมูลที่เก่ียวกับลักษณะการใชประโยชนพ้ืนที่จึงทําใหทราบวานกที่เขามาใชประโยชน
ในพ้ืนที่ศึกษาใชประโยชนพ้ืนที่ศึกษาเพ่ือทํากิจกรรมใดและในชวงเวลาใด ซึ่งนกจะใชประโยชนทั้งใน
การหากิน เก้ียวพาราสี ผสมพันธุ สรางรังวางไข เลี้ยงดูลูกออน เสนทางอพยพผาน เปนตน 
 นอกจากนี้โครงสรางของสังคมพืชที่แตกตางกันทําใหพ้ืนที่หลบภัยสัตวปามีคุณภาพตางกัน โดย
โครงสรางปาที่มีความซับซอน พบวามีการสรางรังวางไขของนกมากกวาเพราะสามารถรองรับการใช
ประโยชนเพ่ือการสรางรังวางไข การหาอาหาร การหลบภัยจากผูลา และการเลี้ยงดูลูกออน ทั้งนี้ยัง
ข้ึนกับพฤติกรรมของนกดวย (Jirawatkavi, N, 2000) นอกจากนี้ ประโยชน กานจันทร (2539) ที่กลาว
วา พ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณมีความเหมาะสมแกการอาศัยและหลบภัยของนกอีกทั้งความตองการหรือ
อุปนิสัยของนกก็ตองการใชพ้ืนที่หลายพ้ืนที่เพ่ือทํากิจกรรมในเวลาตางกัน 
 การรบกวนถิ่นที่อยูอาศัยตามธรรมชาติของนกเปนปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบตอการคงอยูของ
ชนิดและประชากรนก ทั้งนี้ปจจัยที่กอใหเกิดการรบกวนและเปลี่ยนแปลงสถานภาพถิ่นทีอ่ยูอาศัยมาก
ที่สุด คือ การกระทํากิจกรรมของมนุษย (จิราภรณ เทียมพันธพงศ,2545) มนุษยใชที่ดินทําประโยชน
ตางๆ เชน ทําไร ทําสวน หรือถมคลองบอบึง เปนที่อยูอาศัย ซึ่งการกระทําดังกลาวเปนการทําลายที่อยู
ของนก เชน ตองตัดตนไม ถางปา นกตางๆที่ตองใชตนไมทํารัง หรือ นกที่หากินตามบอ หรือบึงตองหนี
ไปอยูที่อ่ืน ทําใหจํานวนนกในบริเวณนั้นลดนอยลง  อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมชาติที่นกอาศัย
อยูตามปกติของมนุษยไปเปนสวนผลไม ไรพืชเศษฐกิจ เปนตน ทําใหถิ่นที่อยูอาศัยของนกลดลงหรือ
เปลี่ยนแปลงไปมากจนอาจไมสามารถอยูอาศัยไดตอไป และเมื่อไมมีที่เหมาะสมที่จะหาไดใหมทําให
ประชากรนกลดลงไป (วีรยุทธ เลาหะจินดา,2528) แตอยางไรก็ดีในบางกรณีการรบกวนพ้ืนที่ในระดับที่
เหมาะสมก็มีผลตอการใชประโยชนของนกไดดีข้ึน (จิราภรณ เทียมพันธพงศ,2545) 

2.3.11 การดูนก 
       1. อุปกรณที่ใชในการดูนก 
              โอภาส ขอบเขตต(2541) ไดจัดอุปกรณที่สําคัญที่ใชสําหรับการดูนกไว 6 อยาง คือ 

 กลองสองตา กลองโทรทรรศน หนังสือคูมือดูนก สมุดบันทึก กลองถายรูป และ เครื่องบันทึกเสียง 
 นอกจากนี้ โดม  ประทุมทอง (2552) ไดกลาวถึง อุปกรณสําหรับใชดูนก มีดังนี ้
 1.กลองสองทางไกล เปนอุปกรณชนิดแรกที่ชวยใหเห็นรายละเอียดของนกไดชัดเจน ซึ่ง

ประกอบดวย 
     1.1 กลองสองทางไกลสองตา (Binoculars) โดยทั่วไปแลวมีกําลังขยายอยูที่ 7-10 

เทา จากตัวเลขที่กํากับไวที่กลอง เชน 8 x 10 เทา เลข 8 หมายถึงวากลองตัวนั้นมีกลังขยาย 8 เทา โดย
ถาสองกลองที่ระยะ 80 เมตร จะเห็นภาพเหมือนกับการมองเห็นดวยตาเปลาในระยะ 10 เมตรเทานั้น 
สวนหมายเลข 40 หมายถึงเสนผานศูนยกลางของลนส หรือหนากลองมีขนาด 40 มิลลิเมตร ความกวาง
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หนาเลนสนี้มีประโยชนตรงที่วา หากกลองมคีวามกวางมากย่ิงทําใหเรามองเห็นไดสวางชัดเจนมาก
ย่ิงข้ึน ในที่ที่มีแสงนอย เชน ในพ้ืนที่ปารกทึบ นอกจากนี้ถาหนากลองย่ิงกวางย่ิงสามารถมองเห็นภาพ
ไดในมุมกวางข้ึนตามไปดวย 

     1.2 กลองตาเดียว (Telescope) เปนกลองที่มีกําลังขยายสูงกวากลองสองตามาก 
โดยปกติมีกําลังขยายตั้งแต 15-60 เทา เมื่อกําลังขยายสูงจึงไมสามารถใชมือถือได เนื่องจากภาพจะไหว 
เพราะกลองไมนิ่งพอ ดังนั้นกลองประเภทนี้จึงจําเปนตองมีขาตั้งกลองเปนอุปกรณเสริมดวย การใช
กลองสองทางไกลแบบตาเดียวจะชวยใหเราดึงภาพเขามาไดใกล และสามารถสงัเกตรายละเอียดของนก
ที่อยูในระยะไกลๆไดอยางชัดเจนโดยเฉพาะบรรดานกชายเลน และนกน้ําชนิดตางๆ 

 2. หนังสือคูมือดูนก  เปนองคประกอบหนึ่งที่ชยใหการดูนกของเราสมบูรณและ
สนุกสนานมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะชวยใหสามารถจําแนกชนิดนกไดอยางถูกตองและแมนยํา  

 3. สมุดบันทึก การจดบันทึกเปนสิ่งสําคัญประการหนึ่ง เพราะจะชวยใหเก็บขอมูล
รายละเอียดของนกที่เราสังเกตเห็นไดอยางชัดเจนซึ่งขอมูลที่ไดมาจากการจดบันทึกนั้จะเปนประโยชน
อยางมากตอการศึกษานกในภายภาคหนา  โดยทั่วไปขอมูลที่จดบันทึก มีดังนี ้

  3.1 ใสชื่อนกและขนาดของนก โดยการเปรียบเทียบกับชนิดนกที่คุนเคย เชน 
นกกระจอกบาน ไกบาน ฯลฯ 

  3.2 ทําการบันทึกรูปรางลักษณะของตัวนกที่พบ โดยพยายามสังเกตจุดเดน
ของนกชนิดนั้นๆ และบันทึกรายละเอียดของตัวนกใหไดมากที่สุด โดยเฉพาะชนิดที่มีสีสันบางแหงผิดไป
จากปกติ เชน ชวงผลัดเปลี่ยนสีขนเขาสูฤดูผสมพันธุ หรือเปลี่ยนจากตัวไมเต็มวัยเปนตัวเต็มวัย เปนตน 

  3.3 บันทีกพฤติกรรม การบันทึกพฤติกรรมนกนับวาเปนสวนสําคัญที่ชวยใหได
เรียนรูชีวิตของนกไดมากข้ึน 

  3.4 บันทึกเสียงรอง นกแตละชนิดมีเสียงรองที่แตกตางกันออกไป การบันทึกจะ
ชวยใหสามารถจําแนกชนิดนกไดแมนยําย่ิงข้ึน  

   3.5 บันทึกแหลงที่อยูอาศัย รายละเอียดเก่ียวกับแหลงที่อยูของนกเปนสิ่งที่
จําเปน เนื่องจากนกมีการปรับตัวเพ่ือการดํารงชีวิตอยูในสภาพแหลงที่อยูอาศัยที่แตกตางกัน การบันทึก
แหลงที่อยูอาศัยของนกชวยยืนยันความนาเชื่อถือไดวาเปนนกที่อาศัยในพ้ืนที่เชนนั้นจริงๆ 

  3.6 บันทึกเวลา วันเดือนป และสถานที่ ขอมูลเหลานี้ชวยใหไดรูถึง
ความสัมพันธของนกกับชวงเวลาที่พบ ซึ่งจะเปนประโยชนในการศึกษานกตอไปในอนาคต 

  3.7 สภาพแวดลอมและสภาพอากาศ ขอมูลทั้งสองสวนจะชวยใหเรามี
รายละเอียดเก่ียวกับนกชนิดนั้นสมบูรณย่ิงข้ึน โดยเฉพาะชนิดที่พลัดหลงเขามาในชวงที่สภาพอากาศ
แปรปรวน 

  3.8 การวาดภาพประกอบ ในการบันทึกที่ดีควรมีการวาดภาพประกอบอยาง
คราวๆ โดยภาพจะสวยงามหรือไมนั้นข้ึนอยูกับประสบการณของแตละบุคคล การวาดภาพไม
จําเปนตองมีความสวยงาม ขอเพียงแคผูบันทึกสามารถเขาใจในรายละเอียดตางๆก็เพียงพอแลว 
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  นอกจากอุปกรรหลักทั้ง 3 อยาง ที่มีความจําเปนสําหรับการดูนกแลว ยังมี
อุปกรณเสริมตางๆ เชน กลองถายรูป กลองวิดีโอ เทปบันทึกเสียง เครื่องสนาม เปนตน ติดตัวไปดวย
ทั้งนี้ข้ึนอยูกับสถานที่ในการดูนก 

       2. การจําแนกนกในธรรมชาต ิ
   การจําแนกนกตามธรรมชาติเปนสิ่งสําคัญสําหรับการดูนก เพราะทําใหทราบวาเปน

นกชนิดใด มีพฤติกรรมเชนไร รุงรัชนี  พิมาทัย(2543) ไดกลาวถึงหลักในการสังเกต ดังนี ้
 2.1 ขนาดรูปราง 
       - ขนาดรูปรางของลําตัว โดยดูวาขนาดเทาไร เมื่อเปรียบเทียบกับนกที่เปนที่รูจัก

กันดี เชน นกเอ้ียง โดยดูวา ใหญ เล็ก แคไหน เปนตน 
      - ลักษณะของคอ วาสั้นยาวแคไหน เปนตน 
      - ลักษณะของปาก วา ยาว สั้น แหลม หรือ โต ปากงุมหรือตรง 
      - ลักษณะของหาง ดูวาเปนแฉกหรือตรง สั้น ยาว เปนตน 
      - ลักษณะของปก ปกกวางหรือยาว ปลายปกแหลมหรือมน 
 2.2 สีและลวดลาย 
       ใหสังเกตสีขนที่ปกคลุมลําตัว และลวดลายที่เดน เชน 
       - บริเวณใบหนา หัว และปาก  
                  - บริเวณลําตัวดานลางทอง 
                  - บริเวณปกดานนอกและลําตัวดานบน 
                  - บริเวณตะโพก 
 2.3 ลักษณะทาทาง 
      - สังเกตทาเกาะพัก ดูวานกเกาะตั้งฉากหรือขนานกับก่ิงไม 
                 - สังเกตการไตไม นกจะมีลักษณะไตข้ึนหรือไตลง 
                 - สังเกตลักษณะการบิน วาเปนมันเปนเสนตรงหรือข้ึนๆลงๆ 
     - สังเกตเสียงรอง 
 2.3.12 กิจกรรมการดูนกในธรรมชาติ  

 รุงโรจน จุกมงคล(2536) กลาวถึง กิจกรรมการดูนกวา คือ งานอดิเรกหรือกิจกรรมที่ใหความ
เพลิดเพลิน ใหความสุขและผอนคลายความตึงเครียดจากการทํางานหรือสภาพแวดลอมที่จําเจ เมื่อไดมี
โอกาสอยูในสภาพแวดลอมที่สวยงาม มีอากาศบริสุทธิ์ ก็จะนําไปสูการไดรูจักธรรมชาตสิิ่งแวดลอม
รอบๆตัว ตลอดจนชนิดและพฤติกรรมของนกตางๆ เพราะในขณะที่ดูนกเพ่ือทําความรูจักกับนกชนิด
นั้นๆ ที่จําเปนตองรูถึงปจจัยแวดลอมตางๆ ของนกนั้นๆ ดวยเนื่องจากทุกอยางลวนมีความเก่ียวของ
สัมพันธกันทั้งสิ้น นอกจากนั้นการดูนกมีประโยชนอ่ืนๆอีกคือ 
 1. เปนการพักผอนและไดรับความเพลิดเพลิน ความสวยงามและเสียงอันไพเราะของนกจะทําให
เกิดความสุขและความเพลิดเพลินแกผูพบเห็น ทั้งการออกไปดูนกในธรรมชาติไมวาจะเปนทองทุง  

http://rdi.ssru.ac.th



38 

 

ปาเขา หนองบึง หรือชายทะเล และทําใหไดเขาไปสัมผัสความบริสุทธิข์องธรรมชาติ อีกทั้งยังเปน 
การออกกําลังกาย 
             2. ไดรูจักธรรมชาติ นกแตละชนิดจะอาศัยอยูในสภาพแวดลอมที่ตางกัน เมื่อออกไปดูนก ก็
เทากับไดออกไปสัมผัสกับธรรมชาติอันหลากหลาย รูจักสภาพปาประเภทตางๆ เชน ปาดงดิบ ปาเบญจ
พรรณ ปาเต็งรัง ฯลฯ ซึ่งนกจะเปนตัวที่บงชี้สภาพพ้ืนที่และสิ่งแวดลอมจากการอาศัยของมัน เพราะนก
แตละชนิดจะมีการปรับตัวเพ่ือใหมีชีวิตอยูไดในพ้ืนที่ตางกัน การดูนกจึงทําใหเห็นความสําคัญของ
สภาพแวดลอมที่มีผลตอนกชนิดนั้นๆ 
 3.ไดรับความรูเก่ียวกับนก เมื่อไดรูจักสภาพแวดลอมในถิ่นอาศัยของนกแลว ยังทําใหรูจักนก
ชนิดตางๆ รวมทั้งการดํารงชีวิตและพฤติกรรมของนกแตละชนิดดวย เชน เสียงรอง การไซรขน การ
เก้ียวพาราสี อาหาร 
 4. มีความเขาใจเก่ียวกับความสัมพันธในธรรมชาติ เมื่อดูนกไปนานๆยมสังเกตเห็นถึง
ความสัมพันธของนกกับธรรมชาติวามีสวนเก่ียวของกันอยูมาก เชน ฤดูกาลกับนก เมื่อเห็นนกบางชนิด
ก็สามารถบอกถึงฤดูกาลได 
 5. ไดรูประโยชนของนก นอกจากการไดรับความเพลิดเพลินจากสีสันอันสวยงามและเสียงรอง
อันไพเราะของนกแลว นกยังใหประโยชนอ่ืน เชน ในการกําจัดศัตรูของพืช 
 นอกจากนี้ โดม ประทุมทอง(2552) ไดกลาวถึงประโยชนของนก ซึ่งสรุปไดดังนี ้
 1. เปนกิจกรรมพักผอนหยอนใจ 
 2. ชวยแพรกระจายพันธุพืช เปนรูปแบบความสัมพันธที่พืชไดประโยชนจากนกในการอาศัยเปน
สื่อการกระจายเมล็ดพันธุ สวนนกไดประโยชนจากตนพืชในรูปของอาหารเปนผลตอบแทน  
 3. ชวยผสมเกสร ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่งที่สรางผลประโยชนตอพืชดอกเปนอยางมากและโดยสวน
ใหญแลวพืชดอกเหลานี้ก็ใหรางวัลแกนกที่ชวยผสมเกสรโดยการใหน้ําหวานเปนการตอบแทน ซึ่งวงจร
ชีวิตของพืชตนหนึ่งๆ จีงไดอาศัยนกเปนผูชวยอีกทางหนึ่ง และยังชวยสังคมปามีความอุดมสมบูรณเปน
แหลงปจจัยสี่ที่มนุษยจําเปนตองใชในการดํารงชีวิต 
 4. เปนบทบาทที่นกรับบทเปนผูลาในระบบนิเวศ เปนนกกินแมลงและสัตวตัวเล็กๆเปนอาหาร 
เพราะแมลงและสัตวตัวเล็กๆ หลายอยางเปนศัตรูพืชที่สรางความเสียหายใหแกพืชผลทางการเกษตร 
ดังนั้นนกจึงคอยทําหนาที่ควบคุมปริมาณของแมลงและสัตวตัวเล็กๆที่เปนศัตรูพืช 

กิจกรรมการดูนก เปนกิจกรรมที่ไดรับความนยิมอยางแพรหลายในปจจุบัน เพราะนกที่สัตวที่มี
ความสวยงามและสรางแรงดึงดูดความประทับใจแกผูพบเห็น จึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดนักดูนก
ใหมๆตลอดเวลา  แตนักดูนกที่ดีนั้นตองมีความระมัดระวังในการไมกอใหเกิดการรบกวนนก โดยเฉพาะ
อยางย่ิงในชวงฤดูทํารังและวางไข ซึ่งเปนชวงเวลาที่ทําใหนกตื่นตกใจงาย เพราะการรบกวนเพียงนอย
นิดอาจทําใหนกละทิ้งรังและหยุดการวางไขในฤดูกาลนั้นได 

  1. ชวงเวลาในการดูนก 
การดูนกในธรรมชาติ ผูดูนกจะตองเขาใจถึงสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และเวลาที่จะไปดูนก 

เวลาที่นกมีกิจกรรมใหเห็นคือ ชวงเวลาออกหาอาหาร ดังนั้นเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการดูนก คือชวง
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เชาและชวงเย็น ในตอนเชาหากเปนฤดูหนาวซี่งมีนกอพยพเขามาอีก เราอาจจะเริ่มออกดูนกในเวลา
ประมาณ 07.00 น, เรื่อยไปจนถึงเวลาประมาณ 11.00 น. สวนตอนเย็นเริ่มเวลาประมาณ 15.00 น, ไป
จนถึงเวลาประมาณ 17.00 น.  
     2. อุปกรณที่จําเปนในการดูนก 
 2.1 กลองสองทางไกล กลองสองทางไกล แบงออกเปน 2 แบบ คือ  
  2.1.1 กลองสองทางไกลแบบสองตา ควรเลือกขนาดที่เหมาะสมและมีน้ําหนักถนัดมือ 
เพ่ือไมใหภาพสั่นไหวขณะมอง พกพาสะดวก ผูเริ่มตนกิจกรรมดูนก แนะนําใหเริ่มตนที่กําลังขยาย 8 
เทา เชน 8 X 32 หรือ 8 x 42 เปนตน 
  2.1.2 กลองสองทางไกลแบบตาเดียว หรือเทเลสโคป จะใหกําลังขยายมากกกวากลอง
สองทางไกลแบบสองตา กลองชนิดนี้มีขนาดใหญจึงตองใชควบคูกับขาตั้งกลอง  
  2.1.3 หนังสือคูมือนก เปนหนังสือที่ใหรายละเอียดภาพและคําบรรยายเก่ียวกับนกแตละ
ชนิดเพ่ือใหนักดูนกสามารถจําแนกประเภทและบอกชนิดไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 
  2.1.4 สมุดบันทึก เพ่ือใหเราไดบันทึกรายละเอียดเก่ียวกับนกที่พบเห็น ระบุสถานที่ วัน 
เวลา สภาพแวดลอม และอาจวาดภาพประกอบ เพ่ือชวยในการจําแนกชนิดนก 
  2.1.5 กลองถายภาพ เพ่ือบันทึกภาพและเก็บรายละเอียดของนกที่พบเห็น ซึ่งสามารถ
บันทึกวัน เวลา ที่พบเห็นนกแตละชนิด 
  2.1.6 เครื่องบันทึกเสียง เพ่ือบันทึกเสียงนกแตละชนิด และเก็บเปนขอมูลในการดูนกใน
ครั้งตอไป 
  2.1.7 เสื้อผาเครื่องแตงกาย ควรสวมเสื้อผา รองเทา หมวกใหเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอม เชน เลือกสีใหกลมกลืนกับสิ่งแวดลอม อยางสีเขียว สีน้ําตาล สีกากี สีนําเงิน ไมควรสวม
ใสเสื้อผาสีฉูดฉาด รองเทาควรเปนรองเทาหุมสนที่ใสสบาย 
  2.1.8 อุปกรณเสริมอ่ืนๆ เชน หมวก ขวดน้ํา อุปกรณสําหรับยังชีพในปา เชน เต็นท 
ฯลฯ (อนุสาร อ.ส.ท. , 2554) 
       3. ขอควรปฏิบัติในการดูนก 
       3.1 ควรออกไปดูนกเปนกลุมเล็ก เพราะจะทําใหมีโอกาสเห็นนกไดงายกวาออกไปเปนกลุม
ใหญ ควรชักชวนเพ่ือนที่มีประสบการณและเชี่ยวชาญเรื่องนกไปดวย เพราะจะไดชวยจําแนกชนิดของ
นกและอธิบายรายละเอียดตางๆ เปนการเสรมิสรางความรูไดมากข้ึน 
       3.2 เมื่อไปถึงสถานที่ดูนกแลวตองทําตัวใหเงียบที่สุด เคลื่อนไหวอยางระมัดระวังไมใหเกิด
เสียงดัง เพราะนกมักตกใจงาย 
        3.3 พยายามสํารวจดูและฟงเสียงนกรอบๆตัว เพราะนกแตละชนิดอาศัยอยูใน
สภาพแวดลอมที่ตางกัน 
        3.4 หลังจากเห็นนกแลว ควรสองกลองดูนิ่งๆ พยายามสังเกตจดจํารายละเอียดตางๆ ของ
นกใหมากที่สุด เชน สีสัน ลักษณะหัว ปาก หลังทอง ฯลฯ รวมทั้งพฤติกรรมแสดงออก เมื่อนกไปแลวจึง
คอยเปดคูมือดูวานกที่พบเปนชนิดใด แลวจดรายละเอียดที่เห็นลงในสมุดบันทึก 

http://rdi.ssru.ac.th



40 

 

        3.5  ความอดทน คือ คุณสมบัติที่ดีและจําเปนของนักดูนก ซึ่งมักทําใหมีโอกาสไดพบนก
ดีๆ 
         3.6 นักดูนกตองมีความรับผิดชอบตอนก ไมรบกวนนกจนเกินไป โดยเฉพาะอยางย่ิง
ในชวงสรางรังวางไข เพราะนกอาจตื่นกลัวจนทิ้งรังและลูกไปได นักดูนกไมควรบุกรุกและเปลี่ยนแปลงที่
อยูอาศัยของนก (รุงโรจน จุกมงคล, 2553) 
         3.7 ควรศึกษาระดับน้ําข้ืนลงในในพ้ืนที่คลอง เพราะถาระดับน้ําข้ึนสูง จะไมพบนกบาง
ชนิดออกมาหากิน 
       4. การจําแนกและจดจํานก 
 การจําแนกชนิดของนกใหถูกจึงตองเรียนรูและสังเกตจุดเดนตางๆของนก ดังตอไปนี ้
    4.1 ขนาดและรูปราง นกแตละชนิดมีขนาดและรูปรางที่ตางกัน จึงควรจดจําวานกที่เห็นมี
ขนาดใหญหรือเล็ก ปากสั้น ปกกวางหรือยาว มีหางสั้นหรือยาว เวาเปนแฉกหรือตัดตรง ปานหรือแหลม 
   4.2 สีและลวดลาย เปนตัวชวยใหการจําแนกชัดเจนย่ิงข้ึน เชน มีลายบริเวณหนาอก หรือจุดสี
ดําขางแกม ดวงตาสีเหลือง มีสีขาวเปนบ้ังๆที่ปลายป เปนตน 
   4.3 พฤติกรรม คือ สิ่งที่นกชอบทําบอยๆ และสามารถบงบอกไดวานิสัยแบบนี้เปนนกชนิดใด 
เชน นกหัวขวาน ที่ชอบใชปากเจาะตนไมใหเปนโพรงเพ่ือทํารัง เปนตน 
   4.4 สิ่งแวดลอมหรือแหลงที่อยูอาศัย มีลักษณะอยางไร เปนปาแบบไหน มีความสูงจากระดับ
ทะเลปานกลางเทาใด 
    4.5 ฤดูกาล จะชวยใหเราทราบวานกชนิดนั้นเปนนกประจําถิ่นหรือนกอพยพ หายาก หรือวา
หางาย 
     4.6 เสียง เสียงรองของนกแตละชนิดมีความจําเพาะ ถาสามารถจดจําเสียงนกได จะเปนการ
ชวยในการจําแนกชนิดนกไดอีกวิธีหนึ่ง 
 นกเปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญและมีประโยชนทั้งในดานความงามตามธรรมชาติ 
คุณคาทางจิตใจ และคุณคาทางดานนันทนาการ นกหลายชนิดชวยกําจัดแมลง หนอนและศัตรูพืช นก
บางชนิดชวยผสมเกสรดอกไม อีกทั้งบางชนิดชวยแพรกระจายเมล็ดพันธุพืชไดไกล ดังนั้นความ
หลากหลายทางชีวภาพของนกจึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองศึกษาและรวบรวมใหเปนปจจุบัน โดยเฉพาะ
ความหลากหลายของพ้ืนที่แตละแหง 
 
2.4 เกษตรอินทรีย 
      2.4.1 ความหมายของเกษตรอินทรีย 
    กรมวิชาการเกษตร (2543) ไดใหความหมายของเกษตรอินทรียไววา หมายถึง ระบบการผลิต
ที่คํานึงถึงสภาพแวดลอม รักษาสมดุลของธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีระบบการ
จัดการนิเวศวิทยาที่คลายคลึงกับธรรมชาติ และหลีกเลี่ยงการใชสารสังเคราะหที่อาจกอใหเกิดมลพิษใน
สภาพแวดลอม รวมถึงการนําภูมิปญญาชาวบานมาใชประโยชนดวย 
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   วิเชียร เพชรพิสฐิ (2544) ไดใหความหมายเกษตรอินทรียคือ การทําเกษตร ที่ไมใชสารเคมี 
แตใชวัสดุธรรมชาติแทนเพ่ือลดพิษภัยที่อาจเกิดจากสารเคมี ทั้งในดิน ในน้ํา ในอากาศและในผลผลิต 
    อัจฉรา สุขสมบูรณ (2544) ไดใหความหมายของเกษตรอินทรียไววา หมายถึง การทํา
การเกษตรที่ไมมีสารพิษตกคาง ไมวาสารพิษดังกลาวจะมาจากทางดิน ทางน้ํา ทางอากาศ หรือแมแต
จากการตัดตอพันธุกรรม เพ่ือใหทั้งผูผลิต ผูบริโภค และสิ่งแวดลอมปลอดภัยจากสารพิษเปนการชวย
รักษาความสมดุลทางธรรมชาติและลดตนทุนการผลิต แลวหันมาใชสารอินทรีย เชน ปุยคอก ปุยหมัก 
ปุยพืช หรือใชสารสกัดชีวภาพบํารุงพืชแทน โดยเริ่มตั้งแตข้ันตอนการเตรียมดินจนถึงการเก็บเก่ียว 
     สุดใจ จงวรกิจวัฒนา (2545) ไดใหความหมายของเกษตรอินทรียไววา หมายถึง ระบบ
เกษตรทางเลือกระบบหนึ่ง ที่ใชพ้ืนฐานของหลักการทางนิเวศวิทยาประยุกตกับการทําเกษตร โดยมี
จุดประสงคหลักในการทําเกษตรแบบย่ังยืนใหผลผลิตที่ปลอดภัยตอผูบริโภค ชวยอนุรักษและฟนฟู
สภาพแวดลอม โดยใชหลักการสรางความหลากหลายทางชีวภาพกอใหเกิดการผลิตที่เนนการผสมผสาน
เก้ือกูลซึ่งกันและกัน 
   ซึ่งกลาวโดยไดวา เกษตรอินทรีย หมายถึง การทําเกษตรที่ปลอดสารเคมี โดยเนนในเรื่องการ
รักษาสมดุลของระบบนิเวศ การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการทําเกษตรแบบพ่ึงตนเอง เพ่ือทําใหเกิด
ประโยชนสูงสุดและลดตนทุนการผลิต โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภครวมทั้งรักษาฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
   2.4.2 หลักการเกษตรอินทรีย 
 หลักพ้ืนฐานของเกษตรอินทรียนั้นะเนนการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม ดังนี ้
 1. การอนุรักษนิเวศการเกษตร ซึ่งกลไกธรรมชาติสิ่งมีชีวิตตางๆจะมีบทบาทสําคัญในการสราง
สมดุลของนิเวศการเกษตร 
 2. การฟนฟูนิเวศการเกษตร คือ การปรับปรุงบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุและการเพ่ิมความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
 3. การควบคุมและปองกันมลพิษตางๆจากภายนอก ไมใหปนเปอนกับผลผลิต 
    2.4.3 การพัฒนาเกษตรอินทรีย 
 การพัฒนาเกษตรอินทรียในประเทศไทย เกิดข้ึนจากปจจัย 4 ประการ คือ (ชนวน รัตนวราหะ
,,2550) 
 ปจจัยแรก คือ ความตระหนักถึงสุขภาพ โดยเฉพาะในกลุมของประชากรที่มีการศึกษา ที่ไดรับ
ขอมูลของสาเหตขุองโรคมะเร็งที่มีผลมาจากการบริโภคอาหารที่มีสารพิษตกคาง ฉะนั้นคนจํานวนมาก
เริ่มระมัดระวังการบริโภคอาหารที่มีสารตกคางมากข้ึน โดยพยายามหาซื้อพืชผักที่ปลอดสารพิษ ดังนั้น
เกษตรกรจึงไดเห็นความสําคัญของการทําเกษตรอินทรียเพ่ิมมากข้ึน 
 ปจจัยที่สอง กลุมขององคกรเอกชนไดพัฒนา เกษตรกรรมทางเลือกที่เปนตัวอยางความสําเร็จ
ของเกษตรที่ไมจําเปนตองใชปจจัยการผลิตที่เปนสารเคมีสังเคราะหและสามารถปลดเปลื้องหนี้สินได
จํานวนมาก ฉะนั้น การเรียนรูประสบการณซึ่งกันและกันของเกษตรกรไดทําใหการเกษตรทางเลือก ซึ่ง
เปนหนทางนําไปสูเกษตรอินทรียไดขยายออกไปมากข้ึนเปนลําดับ 
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 ปจจัยที่สาม ความตระหนักตอสิ่งแวดลอมที่ถูกปนเปอนจากสารพิษที่ใชในการเกษตร ซึ่งมีผล
ทําใหสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ ซึ่งเปนอาหารของประชาชนไดถูกทําลายไปเปนจํานวนมาก ฉะนั้น
การเกษตรทางเลือกซึ่งเนนการสรางความหลากหลายทางชีวภาพและหลีกเลี่ยงการใชสารเคมีสังเคราะห
จึงไดรับการพัฒนาจนนําไปสูการเกษตรอินทรียที่เพ่ิมมากข้ึนในปจจุบัน 
 ปจจัยที่สี่ ความตองการสินคาอินทรียของตลาดตางประเทศไดเพ่ิมมมากข้ึน รวมทั้งราคา
ผลผลิตอินทรียในตลาดตางประเทศสูงกวาราคาผลผลิตธรรมดา จึงเปนแรงจูงใจใหไดมีสวนผลักดันให
เกิดการพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรียมากข้ึนในประเทศไทย 
    2.4.4 แนวทางเกษตรอินทรีย 
 ในการทําเกษตรอินทรียมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ (วิฑูรย ปญญากุล และวิบูลย เข็มเฉลิม
,2546) 
 1. การอนุรักษนิเวศการเกษตร และสิ่งแวดลอม บทบาทสําคัญในการสรางสมดุลของนิเวศ
การเกษตร ไมวาจะเปนการชวยควบคุมประชากรของสิ่งมีชีวิตอ่ืนโดยเฉพาะอยางย่ิงศัตรูพืช หรือการ
พ่ึงพาอาศัยในการดํารงชีวิต 
 2. การฟนฟูนิเวศเกษตร คือ การปรับปรุงบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุ และการเพ่ิมความ
หลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้ผลผลิตของเกษตรอินทรียยังมีรสชาติดี และมีคุณคาทางโภชนาการที่
ครบถวน สวนการที่มีสิ่งมีชีวิตความหลากหลายชนิดอยูรวมกัน ยอมกอใหเกิดความเก้ือกูลและสมดุล
ของระบบนิเวศ ซึ่งวิธีการเพ่ิมความหลากหลายทางชวีภาพอาจทําไดหลายรูปแบบ เชน การปลูกพืช
รวมพืชแซม พืชหมุนเวียน เปนตน 
 3. การพ่ึงพากลไกธรรมชาติในการทําเกษตร กลไกในธรรมชาติที่สําคัญตอการเกษตรอินทรีย 
ไดแก วงจรหมุนเวียนธาตุอาหาร รวมทั้งการพ่ึงพากันของสิ่งมีชีวิตอยางสมดุลในระบบนิเวศ ทั้งในเชิง
ของการเก้ือกูล การพ่ึงพา และหวงโซอาหาร อีกทั้งการหมั่นสังเกต เรียนรู วิเคราะห สังเคราะห และทํา
การทดลอง เปนกระบวนการเรียนรูที่ตองดําเนินการไปอยางตอเนื่อง  
 4. การควบคุมและปองกันมลพิษ เกษตรกรที่ทําเกษตรอินทรียจึงตองพยายามอยางเต็มที่ในการ
ปองกันมลพิษตางๆจากภายนอกมิใหปนเปอนผลผลิต การปองกันนี้อาจทําไดโดการจัดทําแนวกันชน
และแนวปองกันมลพิษ 
 5. การพ่ึงพาตนเองดานปจจัยการผลิต เกษตรอินทรียมีแนวทางที่มุงใหเกษตรกรพยายามผลิต
ปจจัยการผลิตตางๆ เชน ปุยอินทรีย เมล็ดพันธุ ฯลฯ ดังนั้นการสงเสริมการพ่ึงพาตนเองของเกษตรกร
ในระบบเกษตรอินทรีย จึงเปนสวนหนึ่งของการสรางความเขมแข็งและความเปนอิสระของเกษตรกรและ
องคกรเกษตรกร ซึ่งจะมีสวนสําคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยระดับรากหญาอีกดวย 
 6. เกษตรอินทรียกับการพัฒนาที่ย่ังยืน  เปนแนวทาการพัฒนาภาคการเกษตร เพราะหลัก
การเกษตรย่ังยืนใหความสําคัญกับการอนุรักษฟนฟูสิ่งแวดลอม ควบคูไปกับการยกระดับความเปนอยู
ทางเศรษฐกิจของเกษตรกร 
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      2.4.5 การประยุกตหลักนิเวศธรรมชาติเพื่อเกษตรอินทรีย 
             พืชและสัตวที่มีความหลากหลายทั้งชนิด และพันธุที่อยูรวมกันในสภาพธรรมชาติ ในสภาพ
ของระบบนิเวศตามธรรมชาติที่ปราศจากการรบกวนของมนุษยนั้น สิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายของ
ชนิด และเผาพันธุจะอาศัยอยูรวมกันอยางมีความสมดุล มีการหมุนเวียนอาหาร แรธาตุ อยางตอเนื่อง
และย่ังยืน สวนเกษตรอินทรียจะละเวนการใชหลักปจจัยการผลิตที่เปนสารเคมีสงัเคราะหทั้งหลาย เชน 
ปุยเคมี สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ฯลฯ (ชนวน รัตนวราหะ,2550) 
 การปรับใชหลักของนิเวศธรรมชาติเพ่ือการเกษตรอินทรีย เปนการประยุกตใชหลักการ
ปฏิสัมพันธในระบบนิเวศจากการหลักการธรรมชาติ โดยสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศใดๆก็
ตามจะมีปฏิสมัพันธกับสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆที่อยูในระบบนิเวศเดียวกัน  
 
 2.4.6 การใชปุยชีวภาพ  
        มุกดา  สุขสวัสด์ิ (2547) กลาววา ปุยชีวภาพเปนปุยที่ไดจากการนําเอาจุลินทรียที่มี
ประโยชนตอดินและพืชมาเพาะเลี้ยงเพ่ือเพ่ิมจํานวนมากๆ แลวเติมลงในดินที่จะเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 
จุลินทรียที่ใชในการผลิตปุยชีวภาพ ไดแก แบคทีเรีย เชื้อรา และสาหรายสีน้ําเงินแกมเขียว  
                 ปุยชีวภาพ หมายถึง การที่นําเอาจุลินทรียมาใชปรับปรุงดินทางชีวภาพ ทางกายภาพ ทาง
ชีวเคมี และการยอยสลายอินทรียวัตถุ พืช จากอินทรียหรือจากอนินทรียวัตถ ุ(มุกดา  สุขสวัสด์ิ ,2548)  
คุณสมบัติสําคัญของจุลินทรียที่นํามาผลิตปุยชีวภาพมีดังนี ้
  1. สามารถผลิตธาตุอาหาร และสารกระตุนการเจริญเติบโตของพืชได 
  2. เจริญเติบโตไดรวดเร็ว และสามารถเพาะเลี้ยงไดปริมาณมาก 
  3. ปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมไดดี และข้ึนไดดีในทุกแหลงที่ปลูกพืช 
  4. มีความคงทนตอสารเคมีทางการเกษตร 
 น้ําสกัดชีวภาพ หมายถึง สารละลายหรือน้ําสกัดที่ไดจากการยอยสลายของวัสดุเหลือใชจากสวน
ตางๆของพืชและสัตว โดยผานกระบวนการหมักในสภาพที่ไมมีออกซิเจนและมีออกซิเจน  ซึ่งมีจุลินทรีย
ทําหนาที่ยอยสลายเศษซากพืชหรือสัตว ใหกลายเปนสารละลายหรือน้ําสกัดชีวภาพ  
 ประเภทของน้ําสกัดชีวภาพ 
 น้ําสกัดชีวภาพสามารถจําแนกตามลักษณะของวัสดุเหลือใชที่นํามาผลิตเปนประเภทใหญ คือ 
สกัดชีวภาพที่ไดจากพืชและน้ําสกดัชีวภาพที่ไดจากสัตว (สุริยา สาสนรักกิจ, 2542) 
 1. น้ําสกัดชีวภาพที่ไดจากพืช โดยนําวัสดุเหลือใชจากพืชเทากับ 1 : 3 จะไดน้ําสกัดชีวภาพที่มี
สีน้ําตาลเขม มีกลิ่นหอม ซึ่งประกอบไปดวยคารโบไฮเดรต โปรตีน กรดอะมิโน ฮอรโมน เอนไซม และ
อ่ืนๆ 
     วัตถุเหลือใชจากพืช กรมพัฒนาที่ดิน (2545) ไดจําแนกไวดังนี ้
  1.1 เศษพืชผักตางๆ ไดแก ผักคะนา ผักกาดขาว ผักาดหอม กะหล่ําปลี มะเขือ มะเขือ
เทศ ขาวโพด ฟกเขียว และพืชตระกูลแตง เปนตน ในวัสดุดังกลาวนี้จะมีองคประกอบของแรธาตุและ
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สารอาหารที่เปนประโยชนหลายชนิด เชน โปรตีน คารโบไฮเดรต ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม เหล็ก 
วิตามินเอ ไรโบฟลาวิน ไนอาซีน และกรดแอสคอรบิก 
  1.2 เศษผลไมตางๆ ซึ่งรวมทั้งเปลือกดวย ไดแก มะละกอ สม มะนาว สับปะรด กลวย 
เงาะ ชมพู มังคุด ขนุน สตรอเบอรี่ ลําไย และลิ้นจี่ เปนตน เศษชนิดนี้มีองคประกอบของแรธาตุและ
สารอาหารที่เปนประโยชนหลายชนิดคลายกันกับพืชผัก 
  1.3 พืชสมุนไพร ไดแก ใบสะเดา ตะไครหอม ขมิ้นชัน สาบเสือ ยาสูบ พริก บอระเพ็ด 
เปนตน สารสกัดสมุนไพรจะมีความเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดลอมนอยกวาสารเคมี เนื่องจาก
ความเปนพิษจากพืชสมุนไพรมีการสลายตัวไดรวดเร็ว สารสกัดจากสมุนไพรแตละชนิดมีความแตกตาง
กันในการปองกันแมลงศัตรูพืช 
  1.4 เศษอาหารจากบานเรือน ขยะเปยกเปนเศษอาหารจากบานเรือนประกอบดวยเศษ
อาหาร เศษผัก และผลไม 
 2. น้ําสกัดชีวภาพที่ไดจากสัตว วัสดุเหลือใชจากสัตวที่สามารถนําไปผลิตเปนน้ําสกัดชีวภาพมี
หลายชนิด เชน หอยเชอรี่ แมลง เปลือกกุง กระดองปู ปลาเลก็ปลานอย ทําการหมักโดยใชอัตราสวน 
กากน้ําตาลตอวัสดุเหลือใชจากสัตวเทากับ 1 : 1 อาจมีการเติมหัวเชื้อจุลินทรียละลายน้ําลงไปดวย 1 
สวน ปดฝาและเก็บไวในที่รม อากาศถายเทดี มีการกวนบางเปนครั้งคราว เพ่ือไมใหมีกลิ่นเหม็นจนกวา
วัสดุที่ใชหมักจะยอยสลายดีแลว จะไดน้ําสกัดชีวภาพมีกลิ่นหอม 
 เศษวัสดุเหลือใชจากปลาหรือปลาเล็กปลานอย ซึ่งมีธาตุอาหารพืชที่พบในปลาและวัสดุเหลือใช
จากปลา ไดแก ฟอสฟอรัส แคลเซียม แมกนีเซียม กํามะถัน เหล็ก ทองแดง แมงกานีส สังกะสี ซิลิกา 
ไอโอดีน โบรอน โซเดียม และธาตุอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังมีสวนของกรดอะมิโนและโปรตีนที่เกิดจากการยอย
สลายโดยสวนประกอบดังกลาวนี้ จะมีผลในเชิงบวกตอพืช เชน ชวยเรงการแตกยอดของพืช เรงการ
ออกดอกของพืชมีผลใหดอกไมมีสีสด หรืออาจทําใหคุณภาพของไมผลในดานรสชาติดีข้ึน เปนตน 
(สุริยา สาสนรักกิจ, 2542) 
 ขอดีของปุยชีวภาพ 
  1. มักมีผลอยูนานไมตองใสบอย  ๆ
  2. สวนใหญมีคาใชจายนอย 
 ขอจํากัดของปุยชีวภาพ 
  1. ชวยเพ่ิมความอุดมสมบูรณเฉพาะบางธาต ุ
  2. การเก็บรักษาปุยชีวภาพตองระมัดระวังเปนพิเศษและเก็บไวไดไมนาน 
  3. ปุยชีวภาพมีขอจํากัดที่ยุงยากเก่ียวกับสภาพที่เหมาะสมในการใชปุยใหไดผล 

2.4.7 การใชปุยอินทรีย 
 ปุยอินทรีย หมายถึง สารประกอบอินทรียที่มีธาตุอาหารพืชเปนองคประกอบ และเปน

สารปรับปรุงดิน ทําใหดินมีคุณสมบัติทางกายภาพดีข้ึน มีแหลงกําเนิดมาจากสารอินทรีย เชน ปุยคอก 
ปุยหมัก และปุยพืชสด เปนตน (มุกดา สุขสวัสด์ิ, 2548) 
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        กรมวิชการเกษตร (2543) ปุยอินทรีย คือ ปุยที่ไดจากอืนทรียสาร ซึ่งผลิตข้ึนโดยกรรมวิธี
ตางๆ และจะเปนประโยชนตอพืชก็ตองผานขบวนการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพเสียกอน มีวัตถุประสงค
หลายประเภทที่สามารถนํามาทําเปนปุยอินทรียได 

อิทธิพลของการใชปุยอินทรียตอสิ่งแวดลอม 
1. กําจัดแหลงศัตรูพืช การหมักซากพืชซากสัตว เปนการทําลายแหลงที่อยูอาศัยของโรคหรือ

แมลงที่เปนสาเหตุของโรคพืชบางชนิด ที่อาจเขาทําลายพืชที่เกษตรกรเพาะปลูกในฤดูกาล ซึ่งอาจแพร
ระบาดไปสูบริเวณอ่ืน อันกอใหเกิดความเสียหายตอพืช 
 2. ชวยลดสารพิษที่เกิดจากการใชสารเคมีที่ควบคุมศัตรูพืชพืช 
 3. ชวยในการกําจัดขยะมูลฝอย การจัดการสารอินทรียที่เปนสวนยอยสลายไดโดยนํามาหมักให
เปนปุย แลวนําไปปรับปรุงบํารุงดิน ทําใหภายในบานพักอาศัยสะอาดและเปนระเบียบ มีทัศนียภาพที่นา
อยูแกผูอาศัย  
 4. กําจัดวัชพืชน้ํา แหลงน้ําตางๆที่มีวัชพืช เชน ผักตบชวา จอก และแหน มักจะทําใหคุณภาพ
น้ําเสียไป หรือไมเหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ําที่อาศัยอยู ดังนั้นการกําจัดวัชพืชยังมีผลตอการ
คมนาคมทางน้ํา ทําใหสัญจรไดอยางสะดวก ตลอดจนสามารถใชน้ําที่สะอาดในบริเวณดังกลาวได 
 5. ลดอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติ  

        ขอดีของปุยอินทรีย 
 1. ชวยปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและชีวภาพของดินไดดีกวาปุยเคมี เชน ความโปรง 

ความรวนซุย ความสามารถในการอุมน้ํา และการปรับสภาพความเปนกรดเปนดางของดิน 
  2. เพ่ิมปริมาณจุลินรียดินบางชนิดมากกวาปุยเคมี 
  3. มีธาตุอาหารเสริมมากกวาปุยเคม ี
  4. สงเสริมใหจุลินทรียในดิน โดยเฉพาะอยางย่ิง พวกที่มีประโยชนตอการบํารุงดินให
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
        ขอจํากัดของปุยอินทรีย 
  1. มีธาตุปุยอยูนอย ทําใหเสียคาใชจายในการใชปุยสูง 
  2. ไมสามาถปรับแตงใหเหมาะกับดินและพืชได ซึ่งอาจทําใหเกิดปญหาการสะสม 
ไนเตรทในพืช 
  3. ควบคุมใหปลอยธาตุอาหารใหตรงเวลาไดยาก อาจเกิดปญหาการชะลางไนเตรทลง
ในแหลงน้ํา 
  4. ทําใหเกิดการปลอยกาซเรือนกระจกออกจากดิน ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหโลกรอน 
  5. อาจมีโรคพืช และวัชพืชติดมา 
  6. อาจมีสารพิษหรือธาตุโลหะติดมา 
  7. หายาก เมื่อพิจารณาในดานเมื่อตองการใชในปริมาณมาก 
  8. ปุยอินทรียสลายตัวยาก 
  9. ปุยอินทรียจากมูลสัตวและวัสดถเหลือทิ้งจากโรงงาน สงกลิ่นเหม็น 
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  10. การใชปุยอินทรียจากของเหลือใชจากทอระบายน้ําโสโครกตามบานเรือน กอใหเกิด
การปนเปอนของโลหะหนัก เชน ตะก่ัว ปรอท 
 ชนิดของปุยอินทรีย 

1.ปุยคอก คือ ปุยอินทรียที่ไดจากการเลี้ยงสัตว 
   ปุยคอก เปนผลพลอยไดจากการเลี้ยงสัตวที่มีการนํามาใชทางดานการเกษตรเปนเวลานาน

มาแลว ปุยคอกไมเพียงแตจะใหอินทรียวัตถุและธาตุอาหารพืชแกดิน แตยังชวยปองกันและรักษาดิน 
ตลอดจนชวยปรับปรุงดินใหเหมาะสมตอการปลูกพืช(มุกดา สุขสวัสด์ิ, 2548) 

 ประโยชนของปุยคอก คือ เพ่ิมธาตุอาหารพืช ใหธาตุอาหารในลักษณะตอเนื่อง ชวยปรับปรุง
ดิน และชวยกระตุนใหสาหรายและแพลงตอนพืช ซึ่งเปนอาหารปลาสามารถเจริญเติบโตไดดี  

 
ประโยชนของปุยคอกอัดเม็ด ไดแก 

1. สะดวกในการขนยายและนําไปใชประโยชน 
2. สามารถนําไปใชกับเครื่องหยอดปุยอัตโนมัต ิ
3. ลดปญหาดานกลิ่นและแมลงวันเพราะมีการบรรจุถุงอยางดี 
4. การฟุงกระจายเปนฝุนลดลง 
5. ทราบปริมาณธาตุอาหารที่แนนอน  

(มุกดา สุขสวัสด์ิ, 2548) 
2. ปุยพืชสด คือ ปุยที่ไดจากการสลายตัวของพืชทียั่งสดหรือยังเขียวอยู  
    ปุยพืชสด หมายถึง ปุยที่ไดจากการไถกลบพืชและคลุกเคลาลงสูดิน เพ่ือปรับปรุงสมบัติของ

ดินใหดีข้ึน โดยไดจากการปลูกพืชบางชนิด เมื่อเจริญเติบโตถึงระยะที่พืชเริ่มออกดอกถึงระยะดอกบาน 
จะไถกลบลงในดิน หรือไดจากการไถกลบเศษซากพืชจากตอซังพืชที่เหลือทิ้งในไรนา หลังจากซากพืช
ยอยสลายโดยสมบูรณจึงปลูกพืชหลักหรือพืชเศรษฐกิจตอไป 

ประโยชนของปุยพืชสด คือ การเพ่ิมอินทรียวัตถใุนดิน เพ่ิมธาตุอาหารไนโตรเจนแกดิน รักษา
ปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน ชวยในการจัดการดินอนุรักษดินและน้ํา 

การพิจารณาการคัดเลือกพืชที่เหมาะสมสําหรับใชเปนปุยพืชสด 
1. เปนพืชที่เจริญเติบโตไดในดินทั่วๆไป โดยเฉพาะอยางย่ิงในดินเลวและทนทานตอสภาพ

ความแหงแลงไดดี 
2. เมล็ดพืชนั้นควรมีความงอกดี และสามารถงอกไดรวดเร็วแมจะอยูในสภาวะของความชื้นใน

ดินต่ํา 
3. เปนพืชที่ขยายพันธุไดงาย เพ่ือประโยชนในการผลิตเมล็ดพันธุและเก็บเมล็ดพันธุไวใชในฤดู

ตอๆไป 
4. พืชนั้นมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ออกดอกในระยะเวลาอันสั้น ประมาณ 1-2 เดือน และ

ใหน้ําหนักสดของมวลชีวภาพสูง 
5. เปนพืชที่มีความตานทานตอโรคและแมลงไดดี 
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6. ในการไถกลบจะตองไถกลบไดงาย ลําตนเปราะ และมีการสลายตัวอยางรวดเร็ว เพ่ิมธาตุ
อาหารใหแกดินสูง 

7. เปนพืชที่อาจจะใชเปนอาหารคนหรือสัตวไดดวย และสามารถกําจัดไดงาย ไมมีลักษณะที่จะ
เปนวัชพืชตอไป 

3. ปุยหมัก คือ ปุยที่ไดจากการหมักสารอินทรียใหสลายตัวผุพังตามธรรมชาติ โดยนําสิ่ง
เหลานั้นมากองรวมกัน รดน้ําใหชื้นแลวปลอยทิ้งไวใหเกิดการยอยสลายโดยกิจกรรมของจุลินทรีย แลว
จึงนําไปใชปรับปรุงดินและเปนการเพ่ิมคุณคาดานธาตุอาหารของปุยหมักดวย  

ปุยหมัก เปนปุยอินทรียอีดชนิดหนึ่งที่ไดมาจากการหมักวัสดุเหลือทิ้งที่เปนสารอินทรียบางชนิด 
โดยนําสารอินทรียเหลานั้นมากองรวมกัน และเมื่อเกิดการยอยสลายจากกิจกรรมของจุลินทรียในสภาพ
ที่ชื้นและสภาพแวดลอมที่เหมาะสม 

ปุยหมัก คือ ปุยที่ไดจากการหมักสารอินทรียใหสลายตัวผุพังตามธรรมชาติ โดยนําสิ่งเหลานั้น
มากองรวมกัน รดน้ําใหชื้น แลวปลอยทิ้งไวใหเกิดการยอยสลายตัวโดยกิจกรรมของจุลินทรีย จึงนําไปใช
ปรับปรุงดิน ในการเตรียมกองปุยหมักอาจใสปุยเคมีเพ่ือชวยเรงกิจกรรมของจุลินทรียดิน และเปนการ
เพ่ิมคุณคาดานธาตุอาหารของปุยหมักดวย (มุกดา สุขสวัสด์ิ, 2548) 

นอกจากนี้ กรมวิชาการเกษตร (2543) ใหความหมายของปุยหมัก คือ ปุยอินทรียหรือปุย
ธรรมชาติชนิดหนึ่งที่ไดมาจากการนําเอาเศษซากพืช เชน ฟางขาว ซังขาวโพด ตนถั่วตางๆ หญาแหง 
ผักตบชวา ของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนขยะมูลฝอยตามบานเรือนหมักรวมกับมูลสัตว 

ประโยชนของปุยหมัก  
1. ชวยเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุใหแกดิน ทําใหดินอุดมสมบูรณ 
2. ชวยเปลี่ยนสภาพของดิน จากดินเหนียวหรือดินทรายใหเปนดินรวนทําใหสะดวกในการไถ

พรวน  
3. ชวยสงวนรักษาความชุมชื้นในดินไดดีข้ึน 
4. ทําใหการถายเทอากาศในดินไดดี 
5. สามารถลดการใชปุยเคมีลงได 
6. ชวยกระตุนใหธาตุอาหารพืชบางอยางในดินที่ละลายน้ํายาก ละลายน้ํางาย เปนอาหารแกพืช

ไดดีข้ึน 
7. ไมเปนอันตรายตอดินแมใชในปริมาณมากๆติดตอกันนานๆ 
8. ชวยปรับสภาพแวดลอม เชน กําจัดขยะมูลฝอยและวัชพืชทั้งหลายใหหมดไป  

(มุกดา สุขสวัสด์ิ, 2547) 
ขอดี 
1. ทําไดงาย มีข้ันตอนนอย 
2. ไมตองใชมูลสัตวหรือปุยคอกเปนตัวเรง 
3. ไมตองกลับกองปุยหมักตลอดระยะเวลาการหมัก 
4. ชวยทําลายเศษขยะในบานแลในชุมชนใหหมดไปได 
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5. ชวยกําจัดกลิ่นและสิ่งปฏิกูลของตลาดสด 
6. ชวยทําลายเมล็ดวัชพืช หนอน ไขแมลง ไขพยาธิ เชื้อโรค โรคพืชที่ติดมากับวัสดุทําปุยหมัก

ใหลดนอยลงจนหมดไปได 
ขอเสีย 
1. ถาการดูและรักษากองปุยหมักไมถูกตอง จะทําใหกองวัสดุสลายตัวชา 
2. วัสดุเหลือทิ้งบางชนิดไมเหมาะสมตอการทําปุยหมักแบบใหม เชน ข้ีตะกรันน้ําตาล หญา

ขจรจบ และกากอาหารสัตว เปนตน 
สรุปเปรียบเทียบการใชปุยอินทรีย และปุยเคมี ดังนี ้
  
ตารางที่ 2.5 เปรียบเทียบการใชปุยอินทรีย และปุยเคม ี
ขอเปรียบเทียบ ปุยอินทรีย ปุยเคมี 

1. ดูดซึมธาตุอาหาร ดูดซับไดดี ไมม ี

2. การอุมน้ํา ทําใหอุมน้ําไดดีขึ้น ไมม ี

3. การทําใหรวนซุยของดิน ทําใหดินรวนซุย ทําใหดินอัดเปนกอนแข็งในระยะยาว 

4. ระดับความเปนกรด ชวยรักษาความสมดุลของความเปนกรด
ดางให pH ใกล 7 ที่สุด 

เพิ่มขึ้น 

5. ระยะเวลาที่มีผลของดิน คงอยูในดินนาน พืชเก็บอินทรียวัตถุได
นาน 

ระยะสั้นหายเร็วจากการชะลางหรือ
เปลี่ยนรูป 

6. ความเจริญเติบโตของเช้ือจุลินทรีย เติบโตในดินไดนาน เติบโตไดดีแตระยะสั้น 

7. การขยายพันธุของแมลง แมลงไมมารบกวน ขยายพันธุรวดเร็ว 

8. การปองกันโรคพืช ชวยปองกัน ไมชวยปองกัน 

9. ผลผลิตที่ได รสชาติและคุณภาพดี รสชาติและคุณภาพไมมี 

ที่มา : ที.อาร.เอ็ม. แอสโซซิเอทิด, บริษัท จํากัด (2549) 
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2.4.7 การบริหารการจัดการโดยวิธีทางธรรมชาติของระบบการทําเกษตรอินทรีย 
การทําเกษตรอินทรียจุดมุงหมายในการฟนฟูและรักษาความอุดมสมบูรณใหแกระบบนิเวศ

เกษตรดวยวิธีการที่ย่ังยืน (วิฑูรย ปญญากุล,2547) ประกอบดวย 
1. การใชวัสดุเหลือใชคลุมดิน โดยใชเศษซากอินทรียวัตถุพวกใบไม ฟางขาว  แกลบ ชานออย 

มูลสัตว  หรือปลอยใหพืชข้ึนมาปกคลุมดินในบริเวณที่ตองการเพ่ือรักษาความชื้นและอุณหภูมิภายในดิน 
เพ่ือปองกันการชะลางของผิวดินที่เกิดจากน้ําและลม และเปนการบํารุงดินรวมทั้งการควบคุมวัชพืช 
 2. การปรับปรุงดินโดยพืชตระกูลถั่ว เนื่องจากมีประโยชนในการใหปุยไนโตรเจนแกดิน ชวยให
เศษซากพืชยอยสลายไดดีข้ึน ลดการกระบาดของแมลง รักษาความชื้นของดิน และสามารถปองกันการ
ชะลางของผิวหนาดินไดอยางมีประสืทธิภาพ 
 3. หากมีวัชพิชมากสามารถควบคุมโดยการปลูกพืชหลายชนิด  ปลูกพืชคลุมดินหรือใชกลวิธี
ปลอยวัชพืชข้ึนในหนาแลงแลวตัดในหนาฝน หรือการปลูกพืชที่มีกลิ่นฉุน เชน ดาวเรือง ตะไคร และใช
สารสะเดา เพ่ือปองกันแมลงเขาทําลายพืชปลูก (นิพนธ  ไชยมงคล, 2546) 
 
2.5 ผลกระทบของสารเคมีทางการเกษตรตอการดํารงชีวิตของนก 
 สารเคมีทางการเกษตรที่มีการใชโดยมาก ไดแก ปุยและสารปรับศัตรูทางการเกษตร ซึ่ง
ประกอบดวยสารเคมีกําจัดวัชพืช สารเคมีกําจัดโรค และสารเคมีกําจัดแมลง เปนสวนใหญ นอกจากนี้ยัง
มีสารเคมีควบคุมสัตวฟนแทะที่อาจจะใชในบางพ้ืนที่โดยเฉพาะบริเวณที่มีหนูระบาด การใชสารเคมี
เหลานี้มีผลกระทบในทางลบทั้งในดานความหลากหลาย การสืบพันธุประชากร และพฤติกรรมตอ
สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ ไมวาจะเปนพืชที่ข้ึนตามธรรมชาติจากการใชสารเคมีกําจัดวัชพืช หรือจุลินทรียที่เปน
ประโยชนจากการใชสารเคมีกําจัดโรค หรือแมลงที่เปนประโยชนจากการใชสารเคมีกําจัดแมลงรวมไปถึง
นกและสัตวเลี้ยงลูกดวยนมอ่ืนๆ ที่กินพืชหรือแมลงที่มีสารปนเปอนสารเคมีเหลานี้เปนอาหารหรือไดรับ
ผลกระทบจากสารเคมีโดยตรง และจากหนังสือเรื่อง วสันตสงัด (Slient Spring) ที่เขียนโดย ราเชล 
คารลสัน (Rachel Carlson) ในป ค.ศ.1962 ไดเขียนจากการที่นักดูนกที่สังเกตเห็นวาฤดูใบไมผลิที่พ่ึง
ผานมามีเสียงนกรองนอยมาทําใหปาเงียบสงัดไปจึงไดนํามาตั้งเปนชื่อของหนังสืเลมนี้ หนังสือเลมนี้ได
รวบรวมและวิเคราะหเก่ียวกับผลกระทบตอสารเคมีกําจัดแมลงตอสิ่งมีชีวิตตางๆ รวมทั้งนก ดีดีที (DDT) 
เปนสารเคมีที่กอผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากอยางหนึ่ง ซึ่งเปนสารเคมีกลุมออรแกโนคลอรีน สารเคมี
กลุมนี้สลายตัวชาจึงมีฤทธิ์ตกคางนานมากกวา 20 ป และสามารถถายทอดตามหวงโซอาหารที่เริ่มจาก
การปนเปอนของ DDT ในน้ําในอัตราเพียง 0.000003 สวนในลานสวน แตในสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัย
ในน้ํา เชน พวกไรแดง หนอนแดง จะพบวามีการสะสมของ DDT ในสัตวเหลานี้เพ่ิมข้ึนเปน 0.04 สวน
ในลานสวน และในปลาที่กินสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเปนอาหาร จะมีการสะสมของ DDT ในตัวปลามากถึง 2 
สวนในลานสวน และเมื่อนกที่กินปลาเปนอาหาร จะมี DDT สะสมในตัวไดมากถึง 25 สวนในลานสวน
ทีเดียว โดยไดรับผลกระทบจาก DDT สวนใหญผูบริโภคอันดับสูงมักจะเปนนกกินแมลงและนกผูลา
ขนาดใหญ เชน เหย่ียว นกออก โดย DDT นั้นมีผลตอโครงสรางของเปลือกไขของนกเปราะบางและลูก
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นกไมสามารถฟกใหเปนตัวจนสมบูรณได รวมไปถึงยับย้ังการพัฒนาการรองของนกโดยเฉพาะในนก
เพศผูเนื่องจากโครงสรางคลายคลึงกับฮอรโมนเพศเอสโตรเจน ผลจากการตระหนักถึงภัยจาก DDT และ
สารเคมีอ่ืนๆ ในกลุมออรแกโนคลอรีนทําใหมีการหามผลิตหามขาย และใชยกเวนในกรณีที่จําเปน เชน 
การใชเพ่ือควบคุมมาเลเรีย ในประเทศตางๆรวมทั้งประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการศึกษาแลว
ดําเนินการลดสารตกคางของสารในกลุมออรแกโนคลอรีนในสภาพแวดลอมเพ่ือลดผลกระทบตอสิ่งมีชีวิต
ตางๆ อยางไรก็ดียังมีสารกําจัดแมลงกลุมอ่ืนๆ ที่มีการพัฒนาเพ่ือทดแทนสารในกลุมออรแกโนคลอรีน 
เชน กลุมออรแกโนฟอสเฟต คารบาเมต ไพรีธรอยด เปนตน ซึ่งสารเหลานี้มีฤทธิ์ตกคางสั้น (7-12 วัน) 
และไมมีการถายทอดตามหวงโซอาหารแบบเพ่ิมปริมาณในระดับผูบริโภคที่สูงข้ึน แตสารเหลานี้ เชน  
ไดอาซินอน ,ไอโซเฟนฟอส, คลอไพริฟอส มีพิษรายแรงกวาสารในกลุมออรแกโนคลอรีน อยางนอย 5-
10 เทา ซึ่งมีรายงานผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตตางๆ โดยเฉพาะนกอยางฉับพลัน นอกจากนี้สารเคมีกําจัด
วัชพืชอ่ืนก็ผลกระทบตอนกได เชน พาราควอท ก็มีรายงานวาไดเกิดผลกระทบตอนกหลายชนิด รวมทั้ง
สงผลกระทบทางออมตอพืชอาหารของนกหรือแหลงที่อยูของนกที่ทํารังในบริเวณพงพืช  
(http://www.vcharkarn.com) 
 
2.6 แนวทางการการจัดการเกษตรเพื่อรักษาความหลากชนิดของนก 
 1. ลดการใชสารเคมีทางการเกษตร โดยอาศัยวิธีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน ที่มีการใช
วิธีทางเลือกตางๆ เชน การใชน้ําหมักชีวภาพ การปลูกพืชคลุมดิน การปลูกพืชหมุนเวียน เปนตน 
มารวมกันควบคุมศัตรูพืช รวมทั้งเวนพ้ืนที่ทางการเกษตร โดยไมใชสารเคมีอยางนอย 5-10% เพ่ือลด
การตานทานของวัชพืช แมลงศัตรูพืชและเปนแหลงที่อยูอาศัยของแมลงและพืชที่จะเปนอาหารแกนก 
 2. ถาจําเปนตองสารเคมีควรเลือกสารเคมีที่สลายไดงาย เปนพิษตอนกต่ํา มีความเจาะจงตอ
เปาหมายสูง เชน สารเคมีในกลุมนีโอนิโคตินนอยด ที่มีฤทธิ์ตอแมลงเปาหมายสูง แตต่ําสําหรับนกและ
สัตวเลี้ยงลูกดวยนม และสารเคมีในกลุมนี้บางตัวมีผลทําใหนกสํารอกเมื่อกินเมล็ดที่คลุกดวยสารเคมีเขา
ไป 
 3. เพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ เชน การปลูกพืชทองถิ่นหลายๆชนิดผสมกัน ปลูก
ตนไมใหญใหรมเงาและผลแกนก ไมรบกวนพ้ืนที่โดยการเผา 
 4. เปลี่ยนชนิดหรือพันธุของพืชปลูกที่จําเปนตองอาศัยสารเคมีสูง เชน ฝาย ขาวโพด เปนพืช
ชนิดอ่ืนที่ไมจําเปนตองพ่ึงพาสารเคมี หรือเปนพืชพันธุทองถิ่นที่มีความตานทานโรคและแมลงอยูแลว 
ถึงแมจะใหผลผลิตไมสูงนักแตก็มีตนทุนต่ํา 
 5. เปลี่ยนวิกฤตเปนโอกาสถึงแมวาจะมีนกมากินเมล็ดพืช ก็อาจจัดเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ได พ้ืนที่การเกษตรเปนแหลงที่อยูอาศัยที่สําคัญของนกหลายชนิด เนื่องจากมีอาหารสมบูรณแตการใช
สารเคมีทางเกษตรในพ้ืนที่ก็อาจจะสงผลกระทบในเชิงลบตอนกไดทั้งในทางตรงโดยเปนพิษแบบ
เฉียบพลันและเปนพิษอยางเรื้อรังตอนก หรือในทางออมโดยทําลายพืชอาหารหรือแมลงอาหารของนก 
ถามีการจัดการในการอนุรักษนกในพ้ืนที่การเกษตรเพ่ิมประชากรกรและความหลากหลายของนกแลว 
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นกตางๆที่อาศัยในพ้ืนที่การเกษตรก็จะชวยในการควบคุมศัตรูทางการเกษตร โดยที่แทบไมตองจําเปน
พ่ึงสารเคมีการเกษตร ซึ่งชวยในการจัดการพ้ืนที่การเกษตรอยางย่ังยืน (http://www.vcharkarn.com) 
 
2.7 การทําสวนผลไม 
         2.7.1 สวนลิ้นจ่ี    
                     ลิ้นจี่พันธุคอม เปนลิ้นจี่ลักษณะเดนที่มีรสหวาน กรอบ ไมฉํ่าน้ํา ผลโต และเนื้อหนา ดวย
ความเปนรสชาติที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว จึงสรางความโดดเดนของตนเอง โดยเฉพาะลิ้นจีพั่นธุคอม 
เปรียบเปนราชินีแหงลิ้นจี่แมกลอง ลักษณะเดนที่ชาวสวนกลาวถึงคือ หนามตั้ง หมายถึงหนามแหลม
เล็กละเอียดและอยูหางกันไมเปนกระจุก หนังตึง หมายถึงลิ้นจี่ที่แกจัดมีสีเขมเหมือนน้ําหมาก เปลือก
บางและตึง เนื้อเตง หมายถึงเนื้อจะหนา แหงกรอบสีขาวขุน มีกลิ่นหอม รสหวาน และลองชาด หมายถึง
เมื่อแกจัด ผิวเปลือกดานในผลเปนรองสีชมพูตั้งแตข้ัวผลถึงกลางผล ลักษณะประจําพันธุคอม คือ ลําตน
และก่ิงเรียบ ลําตนสีน้ําตาลออน ก่ิงแข็งแรง ทรงพุมคอนขางกลมไมสูง ใบแคบเรียวเปนลอนกลางใบ
พอง ปลายใบเรียวแหลม ใบมี 2-4 คู สีใบดานบนเขียวเปนมัน ขอบใบเปนคลื่นเล็กนอย ผลมีขนาดใหญ
กลมสีแดงเขมเปลือกกรอบบาง หนามหางสั้นแหลม เนื้อหนา มีกลิ่นหอมพิเศษ เนื้อแหง สีขาวขุน ทําให
เปนที่นิยมของผูบริโภคเปนอยางมาก พ้ืนที่ปลูกสวนใหญอยูในเขตอําเภอบางคนที และอําเภออัมพวา มี
ผลผลิตสูตลาดมากในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม จึงนับไดวาเปนลิ้นจี่ที่เปนผลไมทางเศรษฐกิจที่สําคัญ
ของจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ทํารายไดใหแกเกษตรกรมาจนถึงทุกวันนี ้ 
       สภาพดินฟาอากาศที่เหมาะสมในการปลูกลิ้นจ่ี 
               ลิ้นจี่ สามารถเติบโตไดดีในดินคอยขางเหนียวแตรวนซุย หนาดินลึก มีอินทรียวัตถุมาก มีคา
ความเปนกรดดาง อยูระหวาง 6-7 อากาศที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโต ควรมีอากาศเย็นในฤดูหนาว 
และไมมีอากาศรอนจัดในตอนกลางวัน ในชวงกอนออกดอกตองการอุณหภูมิต่ํากวา 20 องศาเซลเซียส 
ไมนอยกวา 120 ชั่วโมง เมื่อออกดอกแลวอุณหภูมิจะสูงข้ึนก็ไมเปนไร แตถาสูงเกิน 36.5 องศาเซลเซียส
ข้ึนไป จะทําใหมีผลกระทบตอดอกของลิ้นจี่ คือ ดอกไมสมบูรณแหง หรือรวง และเปนดินที่มีการระบาย
น้ําดี ความชื้นสัมพัทธที่เหมาะสมที่สุดสําหรับลิ้นจี่ในระยะกอนออกดอก และระยะกําลังจะติดผล ควรต่ํา
กวา 80 เปอรเซนต ถาสูงกวานี้ดอกจะรวง 
       การขยายพันธุ  
             ทําไดหลายวิธี เชน การเพาะเมล็ด การตอนก่ิง การเสียบก่ิง และการทาบก่ิง แตที่นิยมทํากัน
ในปจจุบันคือ การขยายพันธุ โดยการตอนก่ิง  ซึ่งการขยายพันธุโดยวิธีนี้จะทําใหพันธุไมกลาย และ
สามารถใหผลผลิตไดภายใน 4-5 ป 
       ระยะการปลูกลิ้นจ่ี 
              ควรปลูกในฤดูฝนหรือฤดูหนาว ในกรณีที่มีแหลงน้ําเพียงพอ แตไมควรปลูกในฤดูรอน เพราะ
จะทําใหลิ้นจี่ตั้งตัวไดยาก และมีเปอรเซนตการตายสูง ระยะการปลูกลิ้นจี่ 8x8 เมตร หรือ 10 x 10 เมตร 
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       การเตรียมหลุมปลูก 
              การลงมือปลูกใชจอบขุดดินกลางหลุมปลูกที่เตรียมไว ใหเปนหลุมในแนวตรงบนแปลงขนาด 
กวาง ยาว ลึก ประมาณ 50-80 เซนติเมตร ผสมดินดวยปุยอินทรียอัตราสวน 3:1 โดยปริมาณคลุกใหเขา
กันแลวลงหลุม โดยใหดินบริเวณปากหลุมสูงกวาดินเดิมประมาณ 15 เซนติเมตร เพ่ือปองกันการยุบตัว
ของดินหาไมปกกลางหลุม เพ่ือเปนหลักแกตนลิ้นจี้และขนาดหลุมพอจะนําก่ิงตอนลงปลูกไดกลบดิน
บริเวณหลุมใหแนน ปลูกใหก่ิงลิ้นจี่โผลพนจากปากหลุมประมาณ 50 เซนติเมตร แลวใชหลักไมผูกติด
กับตนลิ้นจี่เพ่ือปองกันการโยกคลอน พรางแดดตนออนไวจนลิ้นจี่ตั้งตัวได จากนั้นควรทําซุมบังแดด 
โดยใชทางมะพราว เรือนซาแลนพรางแสงแดด หมั่นรดน้ําใหชุม แลวตองหมั่นตรวจแมลงที่อาจจะเขา
ทําลายกัดกินใบโดยเฉพาะในชวงแตกใบออน  
       การปฏิบัติดูแลรักษา 
             1. การใหน้ํา นับตั้งแตเริ่มปลูกตองใหน้ําแกตนลิ้นจี่อยางสม่ําเสมอตลอดทั้งป แตในชวงฤดูฝน
ควรระวังในการใหน้ํา เนื่องจากลิ้นจี่ไมชอบน้ําขังแฉะบริเวณโคนตน เปนเหตุใหรากเนาและตายได 
ในชวงฤดูแลง ควรนําเศษหญาแหงหรือใบทางมะพราวมาคลุมหนาดินบริเวณโคนตนไว เพ่ือรักษาความ
ชุมชื้นในดินไว 
               สําหรับลิ้นจี่ที่ใหผลผลิตแลว การใหน้ําตองอยูในชวงจังหวะที่เหมาะสม ซึ่งจะมีผลตอการ
ออกดอกและติดผลของลิ้นจี่ ในระยะกอนออกดอกคือประมาณเดือนประมาณพฤศจิกายน ควรงดการให
น้ํา เนื่องจากเปนชวงที่ลิ้นจีฟ่กตัว หากใหน้ําในชวงนี้แลวจะทําใหลิ้นจี่แตกใบออนแทนที่จะสรางชอดอก 
เมื่อลิ้นจี่เริ่มออกดอก จึงเริ่มใหน้ําได และใหไปตลอดจนกระทั่งติดผลแก คือเริ่มตั้งแตประมาณ
กลางเดือนธันวาคมไปจนถึงเมษายน ทั้งนี้เพ่ือชวยใหการติดผลและผลสุกเปนไปตามปกต ิ
 2. การใสปุย ลักษณะการใสปุยใหแกตนลิ้นจี่สามารถแบงไดดังนี ้
    2.1 การใสปุยในตนลิ้นจี่ยังไมใหผลผลิต เปนระยะที่ตนลิ้นจี่มีอายุตั้งแตเริ่มปลกูจนถึง 4 ป 
ตนลิ้นจี่ตองการอาหารเพ่ือความเจริญเติบโตเปนสวนใหญ พรอมใสปุยเคมีที่มีอัตราสวน 1:1:1 โดยใส
ตนละ 1-4 กิโลกรัม ตามลําดับอายุของลิ้นจี ่ 1-4 ป สําหรับชวงเวลาในการใสปุย ควรใสในชวงกอนเขา
ฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกป 
 2.2 การใสปุยในตนลิ้นจี่ที่ใหผลผลิตแลว คือตนลิ้นจี่ที่มีอายุตั้งแต 5 ปข้ึนไป จะแบงการใหปุย
เปน 3 ระยะดังนี ้
      2.2.1 ระยะที่ 1 หลังการเก็บเก่ียวและตัดแตงก่ิงแลว จะใหปุยประมาณเดือนพฤษภาคมหรือ
เดือนมิถุนายนเพ่ือบํารุงตน โดยใสปุยอินทรียตนละ 20-30 กิโลกรัม และใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 ตนละ 
2-5 กิโลกรัม 
       2.2.2 ระยะที่ 2 ในชวงเดือนตุลาคม ใหใสปุยเคมีสูตร 8-24-24 ตนละ 2-5 ป เพ่ือเปนการ
เตรียมตนลิ้นจี่ใหพรอมที่จะออกดอก 
                2.2.3 ระยะที่ 3 เปนชวงลิ้นจี่ติดผล ผลเล็ก ใชปุยสูตร 25-7-7 หรือ 15-15-15 อัตรา ตนละ 
1-3 กิโลกรัม ใสรวมกับปุยอินทรีย อัตรา 20-50 กิโลกรัมตอตน กอนเก็บเก่ียว 1 เดือนใชปุยสูตร 13-13-
21 อัตรา 1:3 กิโลกรัมตอตน เพ่ือใหผลผลิตมีคุณภาพที่ดี 
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                การเก็บผลลิ้นจี่ เกษตรควรเก็บผลลิ้นจี่ที่มีสีแดงเขม เมื่อปอกเปลือกดูสีในเปลือกจะมีสีแดง
ปนชมพูชาวสวนเรียกวา “รองชาด” จึงเริ่มเก็บผลออกสูตลาด ซึ่งลิ้นจี่จังหวัดสมุทรสงครามจะออกสู
ตลาดในชวงเดือนมีนาคมถีงเมษายน ของทุกป (www.samutsongkham.doae.go.th) 
         การกําจัดวัชพืช 
 เกษตรกรจะใชมีดดายหญา ในการกําจัดวัชพืช เพ่ือใหบริเวณแปลงปลุกโลงเตียนเปนการ
ทําลายแหลงที่อยูอาศัยของโรคและแมลง โดยเฉพาะในชวงฤดูฝน เนื่องจากเปนชวงทีเอ้ืออํานวยตอการ
เจริญเติบโตของวัชพืชอยางมาก 
         การปองกันกําจัดโรคและแมลง 
          เกษตรกรจะใชสารเคมีในการปองกันกําจัดโรคและแมลง เพ่ือรักษาผลผลิตของตนเองไว ซึ่งโรค
และแมลงศัตรูที่เกิดกับตนและผลของลิ้นจี่นั้น มีผลโดยตรงที่จะทําใหผลผลิตลดลงทั้งทางดานคุณภาพ
และปริมาณ โรคและแมลงทีส่ําคัญมีดังนี ้

1. โรคของลิ้นจี ่
1.1 โรคราดํา  
     มีสาเหตุเกิดจากเชื้อราข้ึนปกคลุมใบ ก่ิง ชอดอกและผล โรคนี้จะเกิดข้ึนได 

ตองมีแมลงพวกปากดูด เชน เพลี้ยตางๆ มาดูดทําลายสวนออนของใ และก่ิงกานที่แทงชอใหมๆ แลว
ถายน้ําออกมาลักษณะเหนี่ยวซึ่งมีรสหวาน ทําใหเปนอาหารของเชื้อราดังกลาว นานเขาจึงเกิดมีลักษณะ
เปนคราบเขมาดํา เขมานี้อาจหลุดไปไดเอง แตหากเกิดข้ึนที่ชอดอกจะทําใหไมติดผล 
                  การปองกันกําจัดโดยใชสารเคมีกําจัดแมลงฉีดพนพวกแมลงปากดูด  

1.2 โรคผลแตกและเนา 
สาเหตุ เกิดจากผลลิ้นจี่ไดรับอันตรายจากแมลงจําพวกมวนเขียวผีเสื้อมวนหวานหรือ 

ผีเสื้อกลางคืนดูดน้ําผลลิ้นจี่ การถายรดของมวนน้ําจะมีลักษณะเปนกรด เมื่อถูกผลลิ้นจี่ สวนที่ไดรับนํ้า
ดังกลาว จะช้ําเปนสีน้ําตาลหรอขาวซีด แลวจะมีเชื้อราเกิดข้ึนทีหลัง ทําใหผลเปนรอยแผลเนาและผล
แตก หลนลงพ้ืนกอนผลแก อาการดังกลาวมักจะเกิดกับผลลิ้นจี่ที่ใกลจะแกแลว ซึ่งมีเปลือกเขียวเหลือง
จนถึงลิ้นจี่สุกแดง 
           การปองกันกําจัด สามารถทําไดโดยตองคอยกําจัดพวกแมลงปากดูดไมใหเขาทําลายผล
ลิ้นจี ่

1.3 โรคเปลือกแตก 
สาเหตุเกิดจาก มีแมลงจําพวกหนอนเจาะจงก่ิงทําลายกอน เมื่อหนอนเจาะก่ิงออกไป 

แลว จะทําใหก่ิงนั้นมีอาการเปลือกหนาและแตก ใบก่ิงนั้นไมเปนเขียวเขม เมื่อเปนมากๆ ก็จะทําใหก่ิง
นั้นแหงตายในที่สุด มักเปนกับตนลิ้นจี่ที่โตแลวและเปนที่ก่ิงใหญ 
                    การปองกันกําจัดโรคนี้สามารถทําไดโดยยาปองกันโรครา กับยาปองกันแมลงแลวทาลง
บนก่ิงใหญ และลําตนกอนเขาฤดูฝนปละครั้ง 
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2. แมลงศัตรูลิ้นจี ่
2.1 หนอนเจาะผลหรือหนอนเจาะข้ัวผล 

หนอนเจาะผลหรือหนอนเจาะข้ัวผลเปนแมลงศัตรูที่สําคัญของลิ้นจี่ เพราะทําความเสีย 
หายโดยตรงใหกับผลผลิตโดยเฉพาะที่ใกลสุก ตัวแกของหนอนชนิดนี้เปนผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก มีสี
เทาเงินปนน้ําตาล ลวดลายปกแขกสีดําปนขาว ปลายปกมีสีเหลืองทอง หลังวางไขประมาณ 3-5 วัน จะ
ฟกออกมาเปนตัวหนอน จากนั้นจะเจาะเขาทําลายผลลิ้นจี่ โดยเขาทําลายในสวนของเมล็ดและเนื้อใน
ของผล ซึ่งถาเขาทําลายผลลิ้นจี่ขนาดเล็กจะทําใหผลรวง แตถาเจาะทําลายผลลิ้นจี้ขนาดใหญใกลสุกอาจ
ทําใหผลรวงหรือไมรวงก็ได ข้ึนอยูกับระยะเวลาทีหนอนเขาทําลาย และจะทําใหราคาผลผลิตต่ํา และไม
เปนที่ยอมรับของผูบริโภค 
                 การปองกันจํากัด สามารถทําไดโดยใชยาฆาแมลง ฉีดพนในชวงที่ผลลิ้นจี่มีขนาดโตใกล
ถึงเวลาเก็บเก่ียว และงดพนกอนเก็บผลอยางนอย 2 สัปดาห นอกจากนี้เมื่อเก็บเก่ียวแลวควรตัดก่ิงที่มี
ใบของรังดักแดหนอนเจาะผลติดอยูแลวเผาทิ้ง 

2.2 หนอนเจาะก่ิงและลําตน 
ตัวหนอนเกิดจากผีเสื้อกลางคืนขนาดกลางมาวางไขไว โดยหนอนจะเจาะก่ิงหรือลําตน 

เขาไปกัดกินภายใน โดยสามารถสังเกตไดจากจะมีขุยไมที่หนอนถายออกมาที่ปากรูเปนเม็ดๆ ลักษณะ
ภายในที่ถูกกัดกินจะเปนโพรงเปนทางยาวของก่ิงและลําตน ก่ิงที่ถูกทําลายจะเริ่มเหี่ยวแหงและตายไป 
                    การปองกันกําจัด จะตองจับทําลายผีเสื้อกลางคืน โดยใชไฟลอ หรืออาจทําลายโดยใช
ยาหยอดตรงรอยเจาะแลวอุดดวยดินเหนียว 

2.3 ไรกํามะหย่ีลิ้นจี ่
ไรกํามะหย่ีลิ้นจี ่ไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลา ลักษณะลําตัวคลาหนอน ไรจะเขาดูด 

ทําลายตาดอก ใบออน ก่ิงออน ยอดออน และผลขนาดเล็ก มีผลทําใหตาดอกไมเจริญเติบโต ใบหงิกงอ
และโปงข้ึนเปนกระเปาะ ผิวใบที่ถูกทําลายในชวงแรกจะสรางขนสีเหลืองออน ตอมาขนจะเปลี่ยนเปนสี
น้ําตาลเขม ความเสียหายที่เกิดจากการทําลายในทุกสวนนี้ จะมีผลทําใหผลผลิตลงลง ชวงที่ระบาดมัก
เปนชวงที่ลิ้นจี่แตกใบออน 
                   การปองกันกําจัด ตองใชยาฉีดพนใหทั่วทั้งดานใตใบ และบนใบในลิ้นจี่ที่เริ่มแตกใบออน
หรือหลังจากตัดแตงก่ิงแลว 
         การเก็บเก่ียวผล 
                 ลิ้นจี่พันธุคอม จะออกดอกประมาณเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม โดยการเก็บจะตอง
ทยอยเก็บเนื่องจากผลของลิ้นจี่ในแตละตนจะสุกไมพรอมกัน โดยใชเวลาประมาณ 25-30 วัน จึงจะเก็บ
หมด 
      วิธีการเก็บเก่ียว 
            ชวงเวลาในการเก็บควรจะเก็บผลลิ้นจี่ในชวงเชาหรือตอนสาย เพ่ือหลีกเลี่ยงแสดงแดดกลาใน
ตอนบาย นอกจากนี้ไมควรเก็บผลผลิ้นจี่ที่เปยกน้ําฝนหรือน้ําคาง ควรปลอยใหแหงเสียกอน เพราะวา
หากเก็บแลวจะทําใหผลลิ้นจี่เกิดการเนาเสียได 
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       ปฏิบัติการหลังการเก็บเก่ียว 
             1. นําเขงหรือตะกราที่ใสลิ้นจี่ที่เก็บมาจากตนแลว มาไวในที่รม เพ่ือใหคนที่มีหนาที่ตัดแตง
ดําเนินการตอไป 
     2. นําชอลิ้นจี้ที่หักหรือตัดมาจากตนแลว นํามาตัดแตงใบสวนเกิดนที่ไมตองการออกตัดผลที่
แตก ผลที่มีการเจริญเติบโตไมเต็มที่ และผลที่มีโรคและแมลงเขาทําลายทิ้งไป 
             3. ทําการคัดขนาด และมัดกําใหพวงตามขนาดที่คัดไวแลว จากนั้นบรรจุลงในเขงหรือตะกรา
ที่กรุดวยใบตอง เพ่ือจําหนายใหแกผูบริโภคตอไป(www.samutsongkham.doae.go.th) 
         2.7.2 สวนสมโอ 
  สมโอพันธุขาวใหญ เปนพันธุสมโอที่มีชื่อเสียงมากของจังหวัดสมุทรสงคราม พันธุ
ขาวใหญ ลักษณะผลค่ินขางใหญ ถึงใหญมาก เสนผานศูนยกลางประมาณ 15 – 18 ซม. สูงประมาณ 
18-20 ซม. น้ําหนักโดยประมาณ  1.2 – 2.5 กก. ทรงกลมผิวสีเขียวอมเหลืองเปลือกหนาพอประมาณมี
รสหวานกลมกลอม อมเปรี้ยวเล็กนอย เนื้อแหง แกะออกเปลือกงาย เมล็ดนอยและเล็กบางครั้งแทบไมมี
เมล็ดเลย เปลือกบาง สวนของผลจะนูนข้ึนเล็กนอยแตไมถึงกับเปนจุก ดานลางตรงกลางผลบุมเล็กนอย 
     
           สภาพดินที่เหมาะสม 
                    ดินควรสมบูรณดวยอินทรียวัตถุ ควรเปนกรดเปนดาง 5.5 – 6.5 สมโอตองไดรับแสง น้ํา 
ปุยอยางสม่ําเสมอ จะทําใหสมโอขาวใหญมีผลลิตดีและตอเนื่อง 
           การเตรียมพื้นที่ปลูก 
                 แบบยกรอง สันแปลงกวาง 6-8 ม. รองน้ํากวาง 1.5 – 2 ม. ลึก 1 ม. ระยะปลูก 6 x 6 ถึง  
8 x 8 ม. พ้ืนที่ 1 ไร จะปลูกสมโอไดประมาณ 25 ตน ( ปลูกกลางรองดีที่สุด) 
         การเตรียมหลุมปลูก 
                  ขุดหลุมขนาด 50 x 50 x 50 ซม. ตากหลุมไวประมาณ 7 – 15 วัน เพ่ือฆาเชื้อโรคในดิน 
หลุมปลูกควรผสมดินดวยปุยอินทรีย หินฟอสเฟต จะทําใหสมเจรญิเติบโตดี 
           การเลือกก่ิงพันธุ 
             ควรเปนก่ิงไมออน หรือแกเกินไป โดยสังเกตจากสีเปลือกจะออกเขียวมากกวาสีน้ําตาลก่ิง
พันธุประเภทนี้จะเจริญเติบโตเร็ว หากเปนก่ิงแก หรือ ก่ิงที่เคยใหผลแลว นํามาทําก่ิงพันธุจะโตชา 
คุณภาพไมดี 
 การใหปุย 
     1.สมปแรกจะออกดอกและติดผลในเดือนธันวาคม-มกราคม และเก็บผลเดือนสิงหาคม เมื่อ
เก็บรุนแรกหมดแลวในเดือนกันยายน พอถึงเดือนตุลาคมจะใสปุยสูตร 12-24-12 หรือ 16-16-16 ตนละ 
1 กิโลกรัม สมโออายุ 1-3 ป ใหใสปุยคอกผสมปุยเคมี 
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             2. เมื่อใสปุยเสรจ็ปลอยน้ําออกจากสวนจนหมดและโกยเลนที่มีใบทองหลางเปนหลักข้ึนมา
กลบปุย จะโดยเลนปละ 1 ครั้ง เลนที่โกยจะหนาประมาณ 30 เซนติเมตร ใชพลั่วสําหรับโกยเลนสาดไป
บนรองและใชมือปรับระดับใหเรียบเปนอันเสร็จ 
   3. เมื่อเลนแหงแลวไมตองรดน้ํา ทําการกักน้ําคือทําใหสมอดน้ําตอจากนี้ไปประมาณ 2-3 
สัปดาห จะสังเกตเห็นใบแก ใบที่เปนโรครวง และใบที่เหลืออยูจะเหี่ยว ดินจะแตกระแหง จึงทําการปลอย
น้ําเขาสวนและใหน้ําทันที โดยใชสายยางรดน้ําทุกวันเพ่ือใหดินเปยกและเวนระยะใหดินแหง การใสปุย
ครั้งที่ 2 สูตร16-16-16 ตนละ 1 กิโลกรัม ทําการรดน้ําทุกวันเพ่ือใหปุยละลายประมาณ 1-2 สัปดาห สม
จะเริ่มออกดอก 
 4. พอสมอายุ 3 เดือน ใสปุยครั้งที่ 3 สูตร16-16-16 ตนละ 1 กิโลกรัม และใสปุยครั้งที่ 4 สูตร 
13-13-21 เมื่อผลสมอายุ 5 เดือนตนละ 1 กิโลกรัม  จะไดสมที่มีคุณภาพดี อายุสมตั้งแตออกดอก
จนกระทั่งเก็บผลประมาณ 8-9 เดือน เก็บผลขายไดตรงกับเดือนสิงหาคม-กันยายน เปนระยะเวลาที่สม
ราคาดี  สวนสมรุนที่ 2 ซึ่งมีมากรองลงจะเก็บผลไดในราวเดือนธันวาคม-มกราคม สวนสมรุนที่ 3 มีนอย
เก็บผลไดประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน  
 การใสเกลือ 
     นํามาใชกัยตนสมโอเพ่ือปรับปรุงคุณภาพสมโอใหดีข้ึน เนื่องจากสมรุนที่ 2 ซึ่งเก็บผลในราว
เดือนธันวาคม คุณภาพไมดีจะฟามเปนประจําคือ สวนหัวของผลจะเปนอาการที่เรียกวาขาวสาร ทําให
รสชาติไมดี จึงไดนําเกลือมาใสตนละ 1 กระปองนมโดยรอบๆตน เกลือที่ใชตองใชเกลือในสวนที่ติดกับ
ดินซึ่งออกสีดํา พบวาเหมาะตอการใชและราคาถูก จะใสในเดือนตุลาคมกอน การโกยเลนและการใสปุย
ครั้งแรก ถาฝนตกก็ไมตองรดน้ํา ซึ่งเกลือจะละลายหมดเร็ว 
 การใหนํ้า 
     ตอแปปน้ําก่ึงกลางรองแตละรองจะทํากอกเปดปดทําการสูบน้ํา โดยใชมอเตอรผานไปตาม
แปปน้ํา และใชสายยางตอฉีดทีละรองในฤดูแลงรดน้ํามาก โดยสังเกตดูหากดินแหงทําการรดน้ํา สวนใน
ฤดูฝนเมื่ฝนไมตกหลายวันจึงทําการรดน้ํา 
 การกําจัดวัชพืช 
     โดยใชเครื่องตัดหญาแทนการใชสารเคมี สวนในฤดูแลงประมาณ 2 เดือนครั้ง เพ่ือเก็บความ
ชุมชื้นใหแกดิน 
 การโกยเลน 
    ปหนึง่จะทําการโกยเลนเพียงครั้งเดียวเทานั้น ในเดือนตุลาคมของทุกป ตอนตนฤดูฝนจะตัด
ก่ิงทองหลางออกหมดหรือเหลือเพียงตนละก่ิง แชน้ําในทองรองประมาณ 1 สัปดาหใบจะรวงหมด นําเอา
ก่ิงมาไวบนรอง เพ่ือเปนปุยไดอีกเมื่อผุพัง จะไมทําการเผาเศษตอซังใดๆทั้งสิ้น ไมทองหลาง 1 ป จะผุ
หมดกลายเปนปุยอินทรียอยางดี 
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 การตัดแตงก่ิง 
      ตัดแตงก่ิงปละ 3 ครั้ง เมื่อเก็บผลแตละรุนเสร็จทําการตัดแตงก่ิงทันที โดยตัดก่ิงแหงออกให
หมด โดยเฉพาะกาฝากตองหมั่นตรวจดู เมื่อพบตองรีบตัดออกทันที มิฉะนั้นจะทําใหสมชะงักการ
เจริญเติบโต 
 พืชแซม  
      หมาก นอกจากสมโอเปนหลักเพียงอยางเดียวแลว แตพอมีที่วางระหวางตน ใหนําหมากมา
ปลูก หมากจะมีลําตนสูงข้ึนไมมีก่ิงกานสาขาจึงไมบังแสงแดด สวนรากจะหาอาหารไมไกลมาก จึงไมมี
ผลเสียหายตอสมโอ ทําใหมีรายไดเสริม ซึ่งการปลูกหมากมีขอดี คือชวยยึดริมรองไวไมใหพังทลาย 
         กลวย โดยเฉพาะกลวยหอมไมมีผลเสียตอการเจริญเติบโตของสมโอ ควรปลูกไดในปแรกที่
ปลุกสมจะปลูกถี่ระยะ 1 เมตร เพ่ืเปนรมเงาใหแกสมที่ยังเล็กอยู และสามารถปลูกตอมาไดอีกเพียงครั้ง
เดียวเทานั้น ระยะปลุกควรหางเนื่องจากสมโอโตแลว 
    ทองหลาง พืชที่สมควรปลูกเปนอยางย่ิงไมเพียงแตใหปุยเทานั้นยังชวยเปนรมเงาในฤดูแลง 
ทําใหผลสมที่ติดผลใหมๆ ไมคอยรวง ดังนั้นจึงไมตัดก่ิงเด็ดขาดในชวงเวลานี ้
(http://www.thaikasetsart.com) 
         ปฏิทินการปฏิบัติดูรักษาสมโอ 
        ม.ค. – ก.พ.    – ดอกบาน ติดผลออน 
               - ใหน้ําสม่ําเสมอ ฉีดพนสารปองกัน/ กําจัดโรคแมลงเพลี้ยไฟ ไรแดง หนอนฝดาษ  
                             (ยกเวนชวงดอกบาน) 
        มี.ค. – เม.ย. – ตัด/ซอยผล-กําจัดวัชพืช 

      - ใสปุยอินทรีย อัตรา 10-30 กก./ตน ปุยเคมี สูตร 15 - 15 – 15 หรือ 16-16-16  
      - อัตรา 1-3 กก./ตน 

        พ.ค. – มิ.ย.   – ฉีดพนสารเคมีปองกันกําจัดโรคแมลง 
        -  ใสปุยเคมี สูตร 13-13-21  
        ก.ค. – ส.ค.   – งดน้ํากอนเก็บเก่ียว อยางนอย 14 วัน  
           -  เก็บเก่ียวผลผลิต 
       - ตัดแตงก่ิง 
         ก.ย. – ต.ค.  – ใสปุย สูตร  8-24-24 ฉีดพนปุยทางใบ สูตร 0-52-34 อัตรา 100 กรัมตอน้ํา 20 
                            ลิตร สําหรับสรางตาดอก 

      - ฉีดพนสารปองกันกําจัดโรคแมลง 
         พ.ย.- ธ.ค.    – ตัด/ซอยผล 
                          - ใหปุยเคมี สูตร 15-15-15 อัตรา 1-3 กก./ตน สปุยอินทรีย อัตรา 10 -30 กก./ตน 
(www.samutsongkham.doae.go.th) 
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 แมลงศัตรูพืช  
    หนอนชอนใบสม จะมีการทําลายใบพืช ปองกันและกําจัดดวยสารสะเดา 
    หนอนฝดาษสม ทําลายผลสมทําใหเปนปุมปม ผลที่ถูกทําลายยังขายไดแตราคาถูกลง 
ปองกันและกําจัดดวยการหอผล หรือฉีดพนดวยสารสะเดา 
     เพลี้ยไฟพริก ทําลายผลออนโดยดูดกินน้ําเลี้ยง ทําใหแผลตกสะเก็ดสีเทา ปองกันและกําจัด
ดวยกับดักกาวเหนียว 
    ไรสนิมสม  ทําลายผลโดยการดูดน้ําเลี้ยงทําใหผิวของผลเปนสีน้ําตาลไมงดงาม ผลเล็กเมื่อ
ถูกทําลายมาก ผลจะแคระแกร็น ปองกันและกําจัดดวยกับดักกาวเหนียว 
    ไรขาวพริก ทําลายผลออนโดยดูดกินน้ําเลี้ยงทําใหเปนแผลสีเทา เปนแบบรางแห ถาถูก
ทําลายทั้งผลตอวปลิดทิ้ง เพราะวาจะแคระแกร็น ถูกทําลายเปนบางสวนยังคงเจริญเติบโตตอไปได แต
ผลจะมีน้ําหนักเบา มีเนื้อนอย เปลือกหนา ปองกันและกําจัดดวยสารเคมีไดโคโฟล 
 การสํารวจพบแมงมุมชนิดตางๆ ซึ่งเปนตัวห่ํา กินหนอนชอนใบสม เพลี้ยไฟ และไร มีปริมาณ
ประชากรคอนขางสงู 
 โรคที่พบ 
     โรคราดํา  เกิดจากเชื้อราเมลิโอลา หรือ แคปโนเดียมเชื้อราข้ึนปกคลุมไดทั้งบนใบ ผลและก่ิง
สม ทําใหใบสังเคราะหแสงไดนอยลง ทําใหผลสกปรก  การปองกันและกําจัด ดวยการตัดก่ิง หรืสวนที่
เชื้อราเขามาเกาะทําลาย ดวยการเผา หรือใชสารเคม ี
     โรคแคงเกอร เกิดจากเชื้อแบคทีเรียแซนโธโมแนส อาการที่เกิดจะเห็นเปนแผลสีน้ําตาลและ
จะนูนเกิดข้ึนที่ใบ ผล และก่ิงสม ทําใหใบและผลรวงซึ่งมีผลตอผลผลิต โรคนี้พบในสวนสมโอที่ยังเล็ก
อายุ 2 ป จัดการโดยการตัดก่ิงและนําใบที่รวงไปเผาไฟ สวนสมโออายุ 15 ป ไมพบอาการของโรค  
(http://www.thaikasetsart.com) 
            โรคยางไหล ลักษณะอาการจะมียางไหลออกมาตามรอยแตกของเปลือก และก่ิงแหง ใบมี
อาการมวนงอ ลําตนแคระแกร็น ติดผลนอย การปองกันและกําจัด ระวังอยาใหน้ําทวมตนนาน เฉือน
เปลือกบรเิวณที่เปนแผลอกใหหมด นําไปเผาทําลายแลวทาแผลดวย ปูนกินหมาก  
           โรครากเนาโคนเนา ลักษณะอาการ ใบเหลืองเหี่ยว และรวง ก่ิงแหงตาย หรือยืนตนตายทั้งตน 
รากเนาถอนข้ึนงาย เนื้อไหมที่รากเปนสีน้ําตาล หรือดํา ตนโทรม ผลเปลี่ยนสีเปนสีเหลือง ทั้งๆที่ปกติ
ควรเปนสีเขียว และรวง การปองกันและกําจัด   ปรับปรุงสภาพโครงสรางของดินใหรวนซุย ระบาย  และ
อากาศถายเทไดดีกับปรับสภาพ กรด-ดาง ใหพอดีอยูเสมอๆ การใสปุยระวังอยาใหชิดโคนตน การพรวน
ดินอยาใหถูกราก จนแผลเปน กรณีรากที่เนา ใหเฉือนแผลเนาออก นําไปเผาทําลายแลวทางแผลดวย
ปูนแดง (www.samutsongkham.doac.go.th)    
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        2.7.3 สวนมะพราว 
                  1) สวนมะพราวตาล 
  มะพราวตาล จะมีลักษณะใหน้ําตาลมาก บางตนสูงถึง 4 ลิตร/จั่น/คืน จั่นยาวมาก จั่นดก
สม่ําเสมอตลอดป จั่นนิ่ม โนมงาย และไมหักงาย ตนเตี้ย ปลองถี่ ลําตนแข็งแรง สวนโคนใหญ 
(สํานักงานพาณิชยจังหวัดสมุทรสงคราม ,2535) 
     วิธีปลูก    

      ชอบดินตะกอนทับถม ซึ่งเปนดินรวนปนดินเหนียว จึงจําเปนตองยกรอง สันรองควรกวาง 
5.5 เมตร ทองรองกวาง 1.5 เมตร ขุดดินตากใหแหงสัก 15 วัน แลวจึงยอยและพูนดินใหสันรองเปนหลัง
เตา เพ่ือใหน้ําไมขังแฉะบนสันรอง 
 การเตรียมหลุมปลูก  
                  ขุดหลุมปลูกใหอยูในแนวกลางสันรองมีขนาด 50x50 เซนติเมตร นํามูลสัตว เชน มูลวัว มูล
หมู หรือมูลไกเกาๆมาใสหลุมละ 1 ปบ คลุกเคลาใหเขากับดินที่ขุดออกมา 
 ระยะปลูก 
     ระหวางตน 6-7 เมตร ระหวางแถวจะข้ึนกับขนาดของรองโดยทั่วไประหวางแถว 7 เมตร 
 ฤดูปลูก 
      ควรปลูกตนฤดูฝน ในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน หลังจากปลูกหนอพันธุมพราวลงไปแลว
ควรตักข้ีเลนในทองรองข้ึนมากลบที่โคนตนมะพราว จะชวยใหมะพราวตั้งตัวไดเร็วย่ิงข้ึน 
 การใหปุย 
      ควรใหปุยคอก เชน ปุยมูลวัวเกาๆทุกป ตนละ 10 กิโลกรัม และเมื่อมะพราวตกผลแลวควร
ใหปุยเคมี เกรด 12-12-17 ตนละ 3 กิโลกรัม ใสในชวงตนฤดูฝน มะพราวไมชอบที่แฉะ จึงควรขุดรออว
ระบายน้ําใหลึกเพ่ือใหน้ําถายเทไดสะดวก ถาปลอยใหน้ําข้ึนเต็ม และแหงลงตามการไหลข้ึนลงของน้ําใน
แมน้ําไดจะเปนการดี(ศุภร จิระรัตนวรรณะ และคณะ, 2533) 
 การเก็บผล 
      มะพราวออกดอกโดยเฉลี่ยปละ 12 จั่น ถาไดรับการดูแลดีก็จะติดผลทุกจั่น ไดผลผลิตทุ
เดือนๆละ 1 ทะลาย แตตามปกติจะเก็บผลมะพราวไดไมเทากันในแตละเดือน เดือนที่ใหผลผลิตนอย คือ 
ระหวางเดือนธันวาคม ถึงมีนาคม ตอจากนั่นจะเก็บผลมะพราวไดเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ชวงที่เก็บผลไมมาก
ที่สุด คือ เดือนิงหาคม ถึงกันยายน 
       ผลมะพราวจะเริ่มแกเมื่ออายุประมาณ 11 เดือน จนอายุ 12 เดือน ก็จะแกเต็มที่ ลักษณะ
ผลแกสังเกตไดจากสีของเปลือก จะเปลี่ยนจากสีเขียว เปนสีกามปู หรือสีน้ําตาล และปริมาณน้ําในผลจะ
ลดนอยลง เมื่อเขยาผลดูจะไดยินเสียงน้ําคลอน มะพราวในทะลายเดียวกันจะแกไมพรอมกัน ดังนั้นจึง
ควรเลือกเก็บผลจากทะลายที่ผลมะพราวแกหมดแลว 
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      เกษตรกรนิยมสอยมะพราวทุก 45-60 วัน แลวแตปริมาณผลมะพราวในสวน การสอยสวน
ใหญจะใชไมไผลํายาวๆ ที่มีตะขอผูกติดไวที่ปลายเก่ียวทะลายที่มีผลแก แลวดึงกระตุกใหผลหลุดตกลง
มา (กรมสงเสริมการเกษตร,2540) 
         ประโยชนของมะพราว 
   จากจั่นถึงผล ซึ่งมีทั้งเนื้อและน้ํารวมทั้งเปลือกของมะพราวดวย สําหรับเนื้อเมื่อเปนมะพราว
ออนใชรับประทานไดเลย พอแกก็เอาเนื้อมาขูดฝอยทําขนม หรือค่ันทําน้ํากะทิ ใชทําอาหารไดทั้งคาว
และหวาน เนื้อมะพราวแหงใชในอุตสาหกรรมผลิตน้ํามันมะพราวใชทอดอาหาร ใชเปนเชื้อเพลิงตางๆ 
หรือจะใชทําเนยเทียม สบูน้ํามันหลอลื่น ฯลฯ เนื้อที่ค้ันกะทิเรียบรอยแลวนําไปเปนอาหารหมูได และที่
สําคัญวงการแพทยพบวากากมะพราวใชเพาะเชื้อราสําหรับปรุงยาเพนนิซิลิน ไดดีอีกดวย 
 เปลือก หรือกาบมะพราว นําไปแชประมาณ 3 สัปดาห นําข้ึนมาสางเอาแตเสนใย ใชทําเชือกที่มี
คุณภาพดีกวาเชือกชนิดอ่ืนที่ผลิตจากเสนใยธรรมชาติดวยกัน เหมาะในการใชงานที่ชุมน้ําอยูเสมอไมลื่น
หลุดและผุงาย หรือจะทําเปนแปรงถูบาน พรมเช็ดเทา ไมกวาด ทําเบาะรถยนต เบาะรองนั่งตางๆ ใชยัด
ที่นอนแทนนุน แมแตขุยมะพราว ก็สามารถนําไปใชเพาะตนไมไดดี 
 กะลามะพราวมีประโยชนมากมายเชนกัน นอกจากใชเปนเชื้อเพลิงใหความรอนสูงแลว ยัง
สามารถประดิษฐเปนเครื่องประดับของใชสอยไดสวยงามย่ิงนัก เชน สรอย กําไลขอมือ เข็มกลัด กระดุม 
ที่ประดับผม ทํากระเชา กระบวย แจกัน ที่เข่ียบุหรี่ เปนตน ตามแตจะมีผูใดคิดประดิษบประดอยข้ึนมา
ใช หรืออาจใชทําเครื่องเสียงใหเสียงไพเราะ นาฟง เชน ซออู หากนํากะลาไปเผาใหเปนถานละเอียดใช
เปนสวนสําคัญของหมอกรองหนากากปองกันไอพิษไดเปนอยางดี 
 ลําตนแกใชทําฟน ทําเสา ทําเครื่องเรือนใชชั่วคราว ทําเข่ือน ใชเปนสะพานขามรองคูในสวน ขุด
เปนรองใชเปนรางใสอาหารสัตว ยอดออนก็สามารถนําประกอบอาหารได ทางมะพราวที่ใบติดอยู 2 ขาง 
เอามาผาครึ่งแลวถักใบเปนแผงใชมุงหลังคา หรือแผงกันลม ใบยอยใชหอขนมหรือสานทําของเด็กเลน 
ทําเสื่อ กานใบก็ดัดแปลงเหลาทําไมกวาด สานเปนกระเชา ทําไมกลัด ไมจิ้มผลไม รากและเย่ือใบ 
นอกจากนําไปเปนสียอมผา หรือเสนดายแลวยังเปนยาสมุนไพร ใชสําหรับบวนปาก ลางคอแกปวดฟน
ได (ศักด์ิสิทธิ์ ศรีวิชัย, ม.ป.ป) 
           การผลิตนํ้าตาลมะพราว 
        เกษตกรผูผลิตตองทําการผลิตทุกวันตลอดทั้งป มะพราวจะใชผลผลิตไดมากในชวงเดือน
มีนาคม-พฤษภาคม และจะลดนอยลงในชวงเดือนตุลาคม-มกราคม นอกจากปริมาณผลผลิตมีมากนอย
ตามฤดูกาลแลว สภาพอากาศที่แหงแลงฝนทิ้งชวงหรือภาวะน้ําเค็มที่หนุนเขาในพ้ืนที่สวนมะพราวก็มี
สวนทําใหปริมาณผลผลิตลดลงได (สํานักงานพาณิชยจังหวัดสมุทรสงคราม ,2535) 
 2) สวนมะพราวออน 
            ลักษณะของมะพราวออนที่ดี คือ ใบมีทางใบสั้นแผกระจายรอบลําตน เมื่อมองทรงพุม
จากภายนอกจะคลายรูปวงกลม จั่นอยูทุกโคนทาง มีผลโตสม่ําเสมอทั้งทะลาย ผลยาวรีเล็กนอย และ
ตรงกันเปนจีบเล็กนอย น้ํามีรสหวานและกลิ่นหอม เนื้อนุมรสชาติกลมกลอม ลําตนตั้งตรง แข็งแรง อวบ 
ปลองถี ่
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          สภาพแวดลอมที่เหมาะสม 
    น้ําฝน ควรตกกระจายสม่ําเสมอประมาณ 1,500-2,000 มิลลิเมตรตอป ไมควรมีฝนตกนอย
กวา 50 มิลลิเมตร เกิน 30 เดือน 
    สภาพภูมิอากาศ อุณหภูมิเฉลี่ย 27 องศาเซลเซียส จะสูงหรือต่ํากวานี้ไมเกิน 7-8 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิไมควรเปลี่ยนแปลงอยางกระทันหัน 
    แสงแดด มะพราวควรไดรับแสงแดดอยางนอย 5 ชั่วโมงตอวัน แสงแดดตองสาดสองอยาง
สม่ําเสมอตลอดป มะพราวจึงจะเติบโตไดดี 
    ลม ควรมีลมพัดออนๆ แตพัดอยางสม่ําเสมอ 
    ดิน ดินไมเปรี้ยวหรือเค็มจัด จะเปนดินอะไรก็ไดที่มีปุยเพียงพอ และความชื้นพอเหมาะแตถา
เปนดินน้ําไหลทรายมูลที่เกิดจากน้ําพัดพามาสะสม เชน ดินริมแมน้ํา จะปลูกมะพราวไดดีที่สุด 
 การปลูกมะพราว 
     การเตรียมที่ปลูก 
     1. ที่ลุม พ้ืนที่ลุมน้ําทวมขังจําเปนตองยกรองใหสูงกวาระดับน้ํา ไมนอยกวา 50 เซนติเมตร 
คันรอง กวาง 5-8 เมตร รองลึก 1 เมตร กวาง 1.5-2 เมตร 
     2. ที่ดอน ถาเปนพ้ืนที่รกราง ตองถางใหเตียน โคนตนไมและขุดตอออกใหหมด เพ่ือสะดวก
ในการดูแลรักษามะพราวตอไป 
          ระยะปลูก  
      ระยะปลูกที่เหมาะสมในการปลูกมะพราวออน คือ ระยะระหวางตน X ระยะระหวางแถว 6x6 
เมตร 
          วิธีปลูก 
     การเตรียมหลุม 
        ขุดหลุมขนาดกวางยาวลึกประมาณ 1 เมตร ลวงหนา 1-2 เดือน กอนปลูกแยกดินบนและ
ดินลางไวคนละดานของขอบหลุมทิ้งไว 7 วัน ใชเศษหญาหรือใบไมรองกนหลุมใชดินบน 1 สวน  ผสม
ปุยคอก 7 สวนรองกนหลุม แลวจึงใสดินลางผสมกับปุยรอคฟอสเฟต ครึ่งกิโลกรัมตอหลุม ใสลงใหเต็ม
หลุม ทิ้งไวจนถึงฤดูฝน 
      การปลูก 
  หลังจากฝนตกหนัก 2 ครั้ง ในชวงตนฝนจึงเริ่มลงมือปลูก โดยขุดดินตรงกลางหลุม 
ขนาดเทาผลมะพราว เอาหนอมะพราววางลงจัดรากใหแผตามธรรมชาติ เอาดินกลบเหยียบดานขางให
แนน กลบดินใหเสมอผิวของผลมะพราว ปกหลักกันลมโยกในระยะแรกๆ ควรทํารมบังแดดดวย 
 การปฏิบัติดูแลรักษา 
      การใหน้ํา 
  ในชวง 1-2 ปแรก การใหน้ําแกตนมะพราวเปนสิ่งจําเปนในฤดูแลง ควรรดน้ําอยางนอย
อาทิตยละครั้ง และใชเศษหญาคลุมโคนมะพราวเพ่ือรักษาความชื้น 
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       การกําจัดวัชพืช 
  วัชพืชจะแยงอาหารใหการเจริญเติบโต แลผลผลิตมะพราวลดลง จึงควรกําจัดวัชพืชโดย
การไถพรวน ใชมีดดาย หรือใสสารเคมีฉีดพนทําลาย 
           การใสปุย 
  ใสปุย 2 ครั้ง ในชวงฤดูฝน ปุยเคมีสูตร 13-13-21 ปริมาณเทาจํานวนอายุของมะพราว 
แตไมเกิน 4 กิโลกรัม ตอตนตอป สําหรับปุยคอกใสประมาณ 2 ปบตอตนตอไป ควรใสปุยคอกหรือ
ปุยเคมีหางจากโคนตนมะพราวออกมา 15 เซนติเมตร จนถึงรัศมี 1.5 เมตรรอบตน 
        การปลูกพืชแซม 
                     ในปที่ 1-2 มะพราวออนยังมีพุมไมใหญนัก และยังไมไดผลผลิต ชวงนี้จึงควรปลูกพืช
อายุสั้น เชน พืชผัก พืชตระกูลถั่ว พืชไร พืชสวน เพ่ือเพ่ิมรายไดใหกับผูปลูกมะพราวออน 
                 ศัตรูมะพราว 
  ดวงแรด จะกัดกินยอดมะพราวทําใหใบมะพราวขาดเปนริ้วๆ รูปสามเหลี่ยม ตอมา
ทางมะพราวจะหักพังลงทําใหมะพราวโทรม หรือตายได การปองกันกําจัด การใชสารสกัดชีวภาพที่มี
ฤทธิ์ในการปองกันแมลงศัตรูมะพราวฉีดพนที่โคนตนมะพราว และใชดินน้ํามันอุดรหูลังการฉีดพน และ
ทําความสะอาดคอมะพราวใหหยอดทรายบนคอมะพราว และทําความสะอาดสวนใหดี ไมกองปุยหมัก
หรือเศษขยะที่เปนแหลงเพาะพันธุ 
  ดวงงวงหรือดวงไฟ ตัวหนอนจะกัดกินสวนออนของมะพราว เชนยอดออนหรือโคน
มะพราว ทําใหมะพราวแคระแกร็น ใบหดสั้น ใบออนรวงหลน คอมะพราวเนา และตายในที่สุด การ
ปองกันกําจัด โดยการใชดินน้ํามันอุดรูหรือทารอยแผลที่เกิดข้ึน ใชสารสกัดชีวภาพที่มีฤทธิใ์นการกําจัด
แมลงผสมหรือข้ีเลื่อยตามยอดมะพราวหรือรูที่พบตัวทําลาย รวมทั้งพรวนดินถมโคนมะพราวอยาใหราก
ลอย 
               
            การเก็บเก่ียวมะพราว 
                   การเก็บเก่ียวมะพราวออนจะกระทําประมาณ 20 วันตอ 1 ครั้ง เปนระยะที่มะพราวมีเนื้อ
เต็มกะลาพอดีไมออนหรือแกเกินไป หรือทเรียกวามะพราวเนื้อสองชั้น มีวิธีการสังเกต ดังนี ้
           สังเกตจากสีผลบริเวณรอยตอผลกับข้ัวผล ถาเห็นสีขาวเปนวงกวางแสดงวามะพราว
ออนเกินไป แตเมื่อสวนสีขาวบริเวณรอยตอเหลือเพียงเล็กนอย แสดงวาไดระยะเก็บเก่ียวพอดี (กรม
สงเสริมการเกษตร, 2537) 
        3) สวนมะพราวผล 
               การปลูกมะพราว ตองขุดหนาดินไวดานหนึ่ง และดินชั้นลางไวอีกทางหนึ่ง และควรขุดในฤดู
แลง หลังจากขุดหลุมแลว ใหตากดินไวสัก 7 วัน ถาสามารถหาไมมาเผารองในกนหลุมจะชวยปองกัน
ปลวกได หลังจากขุดหลุมแลวใสหนาดินลงไปประมาณครึ่งหลุม และใชดินเคลากับปุยคอกผสมลงไป 
บางแหงก็แนะนําใหใสปุยกับดินและกาบมะพราว สลับกันไปเปนชั้นๆ ปุยคอกที่ใสควรใสหลุมละ
ประมาณ 1 ปบ และทิ้งไวจนถึงฤดูปลูก 
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             ฤดูปลูก 
               ฤดูปลูก ที่เหมาะสมสําหรับปลูกมะพราว ควรเริ่มปลูกในฤดูฝน หลังจากที่ฝนตกใหญแลว
ประมาณ 2 ครั้ง 
            การปลูก 
    หลังจากฝนตกแลว ดินที่เตรียมไวในหลุมจะยุบต่ําลงไป ไมจําเปนตองเติมดินใหเต็มหลุม ควร
ปลูกต่ํากวาปากหลุม ประมาณ 15 เซนติเมตร แตในบางแหง ซึ่งเปนี่ลุมระดับน้ําใตดินสูง ควรปลูกให
เสมอกับปากหลุม หรือสูงกวาปากหลุมเล็กนอย ในกรณีนี้ จะตองเอาดินลงในหลุมลึกจนกระทั่ง ถึง
ระดับสูงกวาปากหลุม ตามตองการแลวจึงปลูก 
           วิธีปลูก   
              ขุดดินใหเปนบอเล็กๆ ขนาดเทากับผลมะพราว แลวเอาหนอมะพราววางลงในหลุม เอาดิน
กลบและเหยียบดินขางๆ ใหแนน การกลบดินอยาใหสูงมากนัก เพราะดินจะทับคอหนอมะพราว ทําให
เจริญเติบโตชา หลังจากปลูกแลว เกลี่ยดินปากหลุมใหเรียบรอย แลวเอาไมปกผูกตนไว กับหลักเพ่ือกัน
ลมโยก 
         การใสปุย 
    การใสปุย ใหกับมะพราวที่เริ่มปลูกใหม ควรใสเมื่อมะพราวมีอายุ 6 เดือน หรือใบยอดเริ่มคลี่
ออกหลังจากลงการปลูกปละ 2 ครั้ง ปุยที่ใสอาจใชได ทั้งปุยมูลสัตว และปุยเคมี ปุยมูลสัตวพวกมูลวัว 
มูลควาย ควรใสตนละ 2 ปปตอป มูลเปด มูลได ควรแบงใส 2 ครั้งๆละ 1 ปบ  การใสปุยเคมี แบงใสทุก 
6 เดือน ตอนฝนเริ่มตกไปสัก 2-3 ครั้ง ในขณะที่ดินมีความชื้นประมาณเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายน 
ครั้งที่ 2 ตอนปลายฝน หลังจากฝนตกหนักระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม แลวแตฤดูกาลของแต
ละแหง ปุยเคมีที่แนะนําใหใชเปนปุยผสม 13:13:21 รวมทั้งปุยแมกนีเซียมซัลเฟต  
       วิธีใสปุย 
            กอนใสปุย ควรถางโคนตนใหเตียน แลวใชปุยโรยบริเวณตั้งแตโคนตนออกมาถึงรัศมี 1.5 
เมตร โดยรอบตนและบริเวณใสปุยควรขยายออกไปทุกที ่
        วิธีใสปุยมูลสัตว 
             ใหกับตนมะพราว ควรขุดรางรอบตนใหลึกประมาณ 10 เซนติเมตร กวาง 12 เซนติเมตร  วง
ในหางตน 1 เมตร แลวเอามูลสัตวที่ตองการใสๆลงไปในรางที่ขุด แลวกลบดิน 
              อีกวิธีหนึ่ง ที่นิยมกัน คือ ขุดเปนหลุม กวางประมาณ 30 x 30 x 30 เซนติเมตร ที่โคนตน
หางจากลําตน 1.5 เมตร ตนละ 3 หลุม แลวใสปุยในหลุมที่ขุด หลุมที่ขุดใสปุยเปลี่ยนทุกปจนรอบตน 
   การดูแลรักษาสวนมะพราว 
              วิธีการดูแลรักษามะพราวที่ดีและจะทําใหมะพราวออกผลดก มีดังนี ้
                 1. การไถพรวน 
                      การไถพรวน ระหวางแถวมพราวไมใหลึกเกินกวา 20 เซนติเมตร ไถแถวเวนแถวให
หางจากตนขางละ 2 เมตร ใหสลับกันทุกๆ 2 ป ฤดูที่เหมาะสมสําหรับไถพรวนคือ ชวงปลายฤดูแลง 
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            2. การขุดคูระบายน้ําและการรดน้ําในฤดูแลง 
  ถามีฝนตกมากและที่ปลูกเปนที่ลุม น้ําทวมแปลงปลูก ควรขุดระบายน้ําออก อยาใหมีน้ํา
ขังในแปลง ถาฝนแลงนานเกินควรก็จะกระทบกระเทือนตอการออกดอกออกผลของตนมะพราว ดังนั้น
เมื่อถึงฤดูแลง ถาที่ใดพอหาน้ําที่จะรดตนมะพราวได ก็จะทําใหมะพราวงามดี ออกดอกออกผลไมเหี่ยว
เฉา น้ําที่รดตนมะพราวควรใชน้ําจืด แตน้ําทะเลก็ใชรดมะพราวไดดี 
       3. การควบคุมวัชพืชในสวนมะพราว 
                    ในที่แหงแลงนานๆ คสรคอยถางหญาใหเตียนดวยมือหรือใชจอบหมุนตีดิน บนหนาดิน 
อยาใหลึกกวา 10 เซนติเมตร หรือใชจานพรวนระหวางแถวมะพราว สวนบริเวณที่มีฝน ตองเก็บหญา
หรือพืชคลุมดินไว แตก็ไมใหข้ึนรกรุงรังมาก จึงควรมีการตัดหญาออกดวยมือหรือเครื่องตัด ในที่บาง
แหงที่ใชจานพรวนลาก แตไมกดใหลึกมากเพ่ือใหพืชคลุมดินหรือหญานั้นราบลงไปบาง  
                4. พืชคลุมดิน 
                    ในสวนมะพราวที่มีความชื้นพอสมควร ควรปลูกพืชคลุมดินพวกพืชตระกูลถั่ว พืชคลุม
ดินแตละอยางก็เหมาะกับแตละทองถิ่น 
                 5. ปุยอินทรีย และปุยพืชสด 
                     จะชวยทําใหดินเหนียวรวนซุยข้ึน เหมาะสําหรับการชอนไชของรากเพ่ือหาอาหารได
สะดวก นอกจากนั้นธาตุอาหารที่มีอยูในอินทรียวัตถุ ยังชวยทําใหแบคทีเรียในดินทํางานไดดี ซึ่ง
แบคทีเรียจะชวยเปลี่ยนธาตุอาหารที่พืชดูดไปใชไมได ใหมาอยูในรูปธาตุที่พืชดูดไปเปนอาหารได การ
เพ่ิมอินทรียวัตถุใหกับดิน จึงเปนประโยชนตอตนมะพราวมาก การเพ่ิมอินทรียวัตถุทําดังนี้ คือ ใสปุย
คอก ข้ีควาย ข้ีไก ปุยขยะ ปุยหมัก ฝงกาบมะพราวหรือจะปลูกพืชคลุมแลวไถกลบ หรือเลี้ยงสัตวในสวน
มะพราวก็ได 
 
         เปอรเซนตธาตุอาหารในปุยอินทรียตาง  ๆ
    ไนโตรเจน          ฟอสฟอริคแอซิค         โปแตส        แคลเซียม 
ข้ีวัว ข้ีควาย        1.2                    0.6                     1.2 
ข้ีแพะ                  2.4           0.9                     2.0 
ข้ีไก         1.5           6.9                     2.0 
กากปลา        4.0            4.0 
กากถั่ว         7.6           1.3     1.2 
เถาไมเผา              1.5       4.0 
เถากากมะพราว           10.20 
กระดูกปน           41.8 
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      การใสปุยกับตนมะพราวใหญ มี  2 วิธี คือ 
         วิธีที่ 1 โดยการหวานลงในดินแลวพรวนกลบหรือใชจอบหมุนพรวน ใหลึกประมาณ 10 
เซนติเมตร โดยใหใสตนละประมาณ 50 กก. 
         วิธีที่ 2 ใสในรางซึ่งขุดรอบตนมะพราว และกลบปุยทีใ่ส ควรใสปุยพืชสด ในชวงตนฤดูฝน 
      การใสปุยหมักหรือปุยขยะ 
        ควรใสในรางที่ขุดรอบตน หางตนละประมาณ 2 เมตร แลวใสปุยลงไปแลกลบ การขุดรางบริเวณ
รอบตน อยาขุดใหลึกจนติดรากมากนัก อาจขุดเปนหลุมๆแลวใสก็ได 
       การใชกาบมะพราวเปนปุยในหลุมกวาง 1 เมตร ยาว 4 เมตร ลึก 60 เซนติเมตร แลวกลบ การฝง
กาบมะพราวชวยทําใหมะพราวออกผลดกข้ึน และชวยสงวนความชื้นไวในดินในฤดูแลง กาบมะพราว
หากนํามาเผาเปนถาน จะมีธาตุโปแตส ถึงประมาณ 20 เปอรเซนต แตตองใชกาบมะพราวใหมๆและเผา
ดวยไฟออนๆ ในขณะที่เผาอยาใหไฟลุกมาก เมื่อไฟจะลุกมากก็ใสกาบมะพราวใหมลงไป แลวรวบรวม
เถามาใสเปนปุย  
        โรคที่สําคัญ 
            โรคยอดเนา มักพบในระยะตนกลา ในสภาพที่มีฝนตกชุก และอากาศมีความชื้นสูง การปองกัน
กําจัด ในการยายตนกลาพยายามอยาใหหนอช้ํา เพราะโรคอาจจะเขาทําลายไดงาย หากพบอาการโรค
ในระยะแรกใหตัดสวนที่เปนโรคออก แลวฉีดพนดวยสารฆาเชื้อรา  สวนตนกลาหรือสวนที่โรคทําลายให
เผาทําลายใหหมด เพ่ือปองกันการแพรระบาดตอไป 
 โรคใบจุด   ทําความเสียหายใหแกมะพราวในระยะตนกลามากและคุกคามอยางรวดเร็ว การ
ปองกันกําจัด ฉีดพนดวยสารปองกันกําจัดโรคพืช 
           โรคผลรวง  เกิดเชื้อรา และมะพราวจะลวงกอนกําหนด  การปองกันกําจัด ถาพบมะพราวที่เปน
โรคใหตัดออก และนําผลไปเผาทิ้งนอกแปลงมะพราวทันที 
 
          แมลงศัตรูพืชที่สําคัญ 
               ดวงแรด เปนศัตรูที่สําคัญรายแรง สําหรับมะพราวมาก การปองกันกําจัด คือ การทําความ
สะอาด บริเวณสวนมะพราวกําจัดแหลงขยายพันธุ เชน กองปุยหมัก ปุยคอก กองขยะ กองข้ีเลื่อยแกลบ 
ตองคอยหมั่นกลับเพ่ือตรวจดูหนอนที่ดวงวางไข ตรวจพบใหจับทําลายหรือเผากองขยะนั้นเสีย หรือใช
เชื้อรา ใสไวตามกองขยะ กองปุยคอกหรือทอนมะพราวที่หนอนดวงแรดอาศัยอยู เชื้อราจะแพรกระจาย
และสามารถทําลายดวงแรดได หรือใชลูกเหม็น ใสบริเวณคอมะพราว กลิ่นลูกเหม็นจะไลไมใหดวงแรด
ทําลายมะพราว สวนใหญทําในมะพราวอายุ 3-5 ป ซึ่งมีลําตนไมสูงนัก 
           ดวงงวงมะพราว  พบในแหลงปลูกมะพราว การปองกันกําจัด โดยหมั่นตรวจดูในแปลงมะพราว 
และใชสารฆาแมลงประเภทดูดซึม 

http://rdi.ssru.ac.th



66 

 

          แมลงดําหนามมะพราว มักหลบอยูตามกาบใบมะพราว ที่ยังไมคลี่ หรือใบมะพราวที่ยังออนอยู 
ซึ่งเปนแหลงอาศํย และแหลงอาหารของแมลงชนิดนี้ ตลอดเวลาตั้งแตระยะไข จนเปนระยะตัวเต็มวัย 
การปองกันกําจัด โดยจับแมลงชนิดนี้มาทําลาย หรือใชแตนเบียน จึงจะไดผลดี 
 หนอนจ่ันมะพราว  จะทําลายดอกมะพราวและผลมะพราวที่ยังออนอยู การปองกันกําจัด ควร 
จับมาทําลาย และทําความสะอาดบริเวณซอกระหวางกาบใบและจั่นอยาใหเปนที่หลบซอนและเปนแหลง
เพาะขยายพันธุของหนอนตอไป 
 หนอนรานมะพราว เปนหนอนผีเสื้อกินใบมะพราว การปองกันกําจัด ถาระบาดเล็กนอย ใหจับ
หนอนทําลายเสีย และหากพบวามีดักแด บริเวณกานใบ ก็ควรเก็บใบฝงดิน หรือเผาดักแดทําลายเชนกัน 
 หนอนหนาแมว  เมื่อเกิดข้ึนเปนจุด 1-2 ตนกอน แลงจึงแพรกระจายเปนพ้ืนที่กวางออกไป 
การปองกันกําจัด โดยการเดินสํารวจพบจุดเริ่มตน ที่เกิดจากการระบาดของหนอนชนิดนี้ แลวทําลาย
เสีย จะชวยลดการแพรกระจายของหนอนไดเปนอยางดี รวมทั้งมีการควบคุมไมใหเกิดการระบาดข้ึน 
โดยใชแตนเบียน มวนเพชรฆาต ทําลายหนอนและไข(http:// www.gotoknow.org/blogs/posts/428307) 
         2.7.4 สวนผสมผสาน  

     คือ ระบบการปลูกพืชรวม ที่ปลูกพืชตั้งแตสองชนิดรวมกันในเวลาเดียวกัน ที่ไมเปน 
แถวเปนแนว หากแตจะปลูกผสมกันไปตามความเหมาะสมของสภาพที่ตองการตามธรรมชาติ  
(ชนวน  รัตนวราหะ ,2539)  
 
 2.8 วิธี Mackinnon Lists 

Mackinnon and Philips  (1993) ไดใหแนวคิดวา Mackinnon Lists เปนวิธกีารสํารวจนกเพ่ือ
นําขอมูลมานําเสนอเปนกราฟแสดงจํานวนชนิดสะสม (Species discovery curve) และวิเคราะหหาคา
ดัชนีความชุกชุมสัมพัทธ (Index of relative abundance) โดยผูสํารวจจะบันทึกชนิดนกที่พบใหมแตละ
ชนิดจนกระทั่งถึงจํานวนตามที่กําหนดไว ชนิดนกจะถูกบันทึกเพียงครั้งเดียวในแตละรายชื่อ (List) แต
อาจจะบันทึกลงในรายชื่อถัดไปได ความยาวของจํานวนรายชื่อที่เหมาะสมนั้นควรอยูระหวาง 8 - 20 
ชนิด ในการเปรียบเทียบแตละครั้งที่ทําการสํารวจจะตองมีความยาวของรายชื่อเทากัน 
 (Colin Bibby, Martin Jones and Stuart Marsden,1998) 
             ตัวอยางเชนการสํารวจชนิดของนกจํานวน 10 ชนิดสําหรับหนึ่งรายชื่อ (List) โดยบันทึกชนิด
นกลงในรายชื่อจนครบจํานวน ชนิดนกในหนึ่งรายชื่อจะไมซ้ํากัน เมื่อครบหนึ่งรายชื่อแลวจึงเริ่มบันทึก
บันทึกลงในรายชื่อใหม ในรายชื่อใหมนี้สามารถบันทึกชนิดที่เคยบันทึกลงในรายชื่อกอนหนานั้นได     
        
2.9 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 มงคล ไชยภักดี (2549) ไดทําวิจัยเรื่อง ความหลากชนิดของนกในพ้ืนที่ชุมน้ําบริเวณอาวไทย
ตอนในฝงตะวันออก ตั้งแตจังหวัดสมุทรปราการถึงปากแมน้ําบางปะกง ผลการศึกษาและสํารวจความ
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หลากชนิดของนกในพ้ืนที่ชุมน้ําบริเวณอาวไทยตอนในดานตะวันออกตั้งแต ตําบลบางปูใหม อําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ ถึงปากแมน้ําบางปะกง จังหวัฉะเชิงเทรา ในเดือนตุลาคม 2547 ถึงเดือน
กันยายน 2548 พบนกทั้งสิ้น 60 ชนิด แยกตามหลักอนุกรมวิธานได 6 อันดับ 20 วงศ และ 46 สกุล 
จัดเปนนกประจําถิ่น 24 ชนิด นกอพยพ 27 ชนิด และนกที่เปนทั้งนกประจําถิ่นและนกอพยพ จํานวน 9
ชนิด 
 เจริญชัย โตไธสง และสมหญิง ทัฬหิกรณ (2554) ศึกษาความหลากชนิดและการใชประโยชน
พ้ืนที่ของนกปา ในปาดิบเขา เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง จังหวัดเลย พบนกที่เขามาใชประโยชนในปา
ดิบเขาทั้งสิ้น 124 ชนิด มีสถานภาพเปนนกประจําถิ่น 104 ชนิด นกอพยพ 11 ชนิด นกอพยพผาน 2 
ชนิด นกอพยพมาทํารังวางไข 1 ชนิด และเปนนกประจําถิ่นและนกอพยพ 6 ชนิด โดยชวงเดือนที่พบ
ชนิดนกเขามาใชประโยชนมาก คือ เดือนตุลาคม-กุมภาพันธ เดือนที่มีความหลากชนิดนกมากที่สุด คือ 
เดือนธันวาคม เปนนกที่พบบอยมากทั้งสิ้น 10 ชนิด นกที่พบบอยมี 18 ชนิด นกที่พบปานกลางมี 23 
ชนิด นกที่พบนอยมี 38 ชนิด และนกที่พบไดยากมี 34 ชนิด และเปนนกประจําถิ่นที่มีการใชประโยชน
ในพ้ืนที่ทั้งในการหากิน เก้ียวพาราสี ผสมพันธุ สรางรังวางไข และเลี้ยงลูกออน พบชนิดที่ใชประโยชน
พ้ืนที่ในการสรางรังวางไข 16 ชนิด สวนในกลุมของนกที่อพยพผาน พบมีการใชประโยชนพ้ืนที่เฉพาะ
ในชวงฤดูอพยพ (เดือนกันยายน-กุมภาพันธ)เทานั้น โดยมากพบมาหากินรวมกันเปนฝูงใหญ 
 เดช ปงคําเฟย (2539) ศึกษาความหลากชนิดและความสัมพันธกับถิ่นอาศัยชนิดตางๆของนก
ในเขตหามลาสัตวปาหนองบงคาย จังหวัดเชียงราย พบวาจําแนกเปน นกประจําถิ่น 46 ชนิด นกอพยพ 
35 ชนิด นกประจําถิ่นและนกอพยพ 7 ชนิด นกอพยพผาน 1 ชนิด นกประจําถิ่นและอพยพเพ่ือผสม
พันธุ 1 ชนิด นกอพยพและอพยพผาน 1 ชนิด และนกประจําถิ่น อพยพและอพยพผาน 1 ชนิด นกใน
เขตหามลาสัตวปาหนองคาย มีความสัมพันธกับปริมาณน้ําฝนและอุณหภูมิในลักษณะเปนปฏิภาคกัน 
เมื่อปริมาณน้ําฝนมากจํานวนชนิดของนกนอย และเมื่ออุณหภูมิสูงจํานวนชนิดของนกนอยดวย รวมทั้งมี
นก จํานวน 14 ชนิด ที่มีความสัมพันธกับถิ่นที่อยูอาศัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในลักษณะการใชพ้ืนที่
เปนแหลงอาหาร การพักผอน การหลบภัย และการสรางรังวางไข 

ธิดารัตน  ตกแตง (2548) ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลของการฟนฟูปาตอความหลากหลายของชนดิ
และองคประกอบของสังคมนกในอุทยานแหงชาติดอยสุเทพ –ปุย ประเทศไทย ระหวาง พ.ศ.2545-2546 
ผลการศึกษาพบนกทั้งหมด 88 ชนิด 57 สกุล 30 วงศ เปนนกประจําถิ่น 64 ชนิด นกอพยพ 19 ชนิด 
เปนนกกินผลไม 3 ชนิด นกกินทั้งพืชและสัตว 15 ชนิด พบนกในแปลงควบคุม 36 ชนิด พบนกในแปลง
ป พ.ศ.2543, 2545 และ 2541 จํานวน 43 ,45 และ 47 ชนิดตามลําดับ กลุมนกปรอดเปนชนิดนกเดนใน
แปลงปา เชน นกปรอดหัวโขน นกปรอดเปนชนิดนกเดนในแปลงปลูกปา เชน นกปรอดหัวโขน นก
ปรอดหัวสีเขมา และนกปรอดหัวตาขาว ชนิดนกเดนในแปลงควบคุมคือ นกกินแมลงกระหมอมแดง นก
ปรอดหัวโขน และนกกระจิบหญาอกเทา ผลการศึกษาจากวิธี Mackinnon List  พบวาแปลงอายุ 2 ปมี
ความหลากชนิดของนกมากที่สุด รองลงมาคือแปลงควบคุม แปลงอายุ 1 ป และสุดทายคือแปลงอายุ 4 
ป วิธีการ Point count ไดผลสรุปวาแปลงปลูกปามีความหลากชนิดของนก และคาหลากหลายมากกวา
ในแปลงควบคุม ในแปลงควบคุมมีความสม่ําเสมอของคาความชุกชุมของนกสูงกวาแปลงปลูกทุกแปลง
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ซึงสอดคลองกัน สวนความหนาแนนของประชากรนกในแปลงควบคุมมีมากกวาในแปลงปลูกปา และใน
แปลงควบคุมมีความหนาแนนของประชากรนกที่ชอบอาศัยในพ้ืนที่เปดโลงมากกวาในแปลงปลูกปาใน
ขณะที่ในแปลงปลูกปามีความหนาแนนของประชากรนกที่ชอบอาศัยในพ้ืนที่ปามากกวาในแปลงควบคุม 
นกใชประโยชนจากพืชที่มีเนื้อไมจํานวน 41 ชนิด ซึ่งในจํานวนนี้ 18 ชนิดเปนพืชอาหารของนก โดยนก
ใชประโยชนดวยการกินผลไม ดอกไม และน้ําหวานจากดอกไม และยังพบวา 54% ของชนิดนกในพ้ืนที่
ปลูกปาเปนชนิดเดียวกันกับที่พบในปาธรรมชาติใกลเคียง  
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บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 ความหลากชนิดของนกในพ้ืนที่สวนผลไม อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  เปน
การวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งใชแบบสัมภาษณ  
และการศึกษาในภาคสนาม เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 
3.1 พื้นท่ีทําการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความหลากชนิดของนกในพ้ืนที่สวนผลไม อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม” ไดศึกษาพ้ืนที่ในอําเภอบางคนที จ.สมุทรสงคราม โดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจง
พ้ืนที่ศึกษาในสวนผลไม ไดแก สวนสมโอ สวนลิ้นจี่ และสวนมะพราว 
    ขอมูลพื้นฐานอําเภอบางคนที 

อําเภอบางคนที ตั้งอยูทางทิศเหนือของจังหวัดสมุทรสงคราม หางจากจังหวัดประมาณ 
15 กิโลเมตร หางจากกรุงเทพมหานคร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ประมาณ 77 กิโลเมตร ตาม
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) และทางหลวงแผนดินหมายเลข 325 (ถนน
สายบางแพ-สมุทรสงคราม) โดยมีอาณาเขตติดตอ ดังนี ้ 
  ทิศเหนือ ติดตอกับ อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุร ี 
  ทิศตะวันออก ติดตอกับ อําเภออัมพวา และอําเภอเมือง จังหวัด 
      สมุทรสงคราม  
  ทิศใต  ติดตอกับ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  
  ทิศตะวันตก ติดตอกับ อําเภอวัดเพลง และอําเภอเมือง จังหวัด 
      ราชบุรี  
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ที่มา : http://www.google.co.th          

สภาพภูมิศาสตร   
 ตั้งอยูบนพ้ืนที่ราบลุมแมน้ําแมกลอง มีแมน้ําแมกลองไหลผานพ้ืนที่ จากการที่มี
โครงขายคลองอยูทั่วไปภายในพ้ืนที่ชุมชน สงผลใหเกิดความสะดวกสบายทางดานการคมนาคม
ทางน้ํา และการประกอบอาชีพโดยเฉพาะทางดานการเกษตรกรรมเปนอยางมาก พ้ืนที่สวนใหญ
ภายในชุมชน จึงเปนพ้ืนที่เกษตรกรรมที่สําคัญ คือการทําสวนผลไม ไดแก มะพราว สมโอ ลิ้นจี่ 
เปนตน และจากลักษณะสภาพทางภูมิศาสตร ของพ้ืนที่ชุมชนที่ไดรับอิทธิพลจากน้ําทะเลหนุน 
ทําใหมีน้ําไหลข้ึนลงตลอดทั้งป และสรางความอุดมสมบูรณใหกับคลองที่แยกยอย โดยมีลํา
คลองแยกสาขาในพ้ืนที่รวม 136 คลอง  สงผลใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ มีพรรณไม
ยืนตนและไมพุมตางๆ มากมาย เชน ลําพู จาก เหงือกปลาหมอ เปนตน รวมทั้งมีนกอพยพ 
และนกประจําถิ่นมากมาย เชน นกยางเปย นกกินเปยว นกเอ้ียง เปนตน ดวยสภาพทั่วไปเปนที่
ราบลุมดินอุดมสมบูรณ  มีความสามารถในการอุมน้ําสูง และมีอินทรียวัตถุสูง เหมาะในการปลูก
ตนไม และปลูกพืชผัก  สวนใหญมีการยกรองทําสวนผลไมหลักทั้งสวนสมโอ สวนลิ้นจี่ และสวน
มะพราว ( http://www3.cdd.go.th/bangkhonthi/index.php/history-bangkhonthi) 
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3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปน เครื่องมือเชิงคุณภาพดังนี ้

   1) การศึกษาภาคสนาม 
    1.1 บันทึกชนิดนกในเสนทางสํารวจในสวนผลไม ไดแก   สวนสมโอ 
สวนลิ้นจี่ และสวนมะพราว ที่เนนการใชปุยอินทรีย      โดยใชเครื่องจับพิกัด (GPS) บันทึก
ตําแหนงพิกัด  
    1.2 บันทึกสภาพพ้ืนที่สวนผลไมโดยใชเครื่องจับพิกัด(GPS) โดย
จําแนกเปนพ้ืนที่สวนสมโอ สวนลิ้นจี่ และสวนมะพราว  
    1.3 บันทึกจํานวนประชากรนกแตละชนิด และลักษณะกิจกรรมของนก
ที่เขาไปใชประโยชนในสวนผลไม 
   3) แบบสัมภาษณแบบเจาะจงเก่ียวกับการทําสวนผลไม และชนิดนกที่เขามาใช
ประโยชนในพ้ืนที่สวนผลไม 
 
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

1) ขอมูลปฐมภูมิ 

  1.1 เก็บขอมูลโดยใชทําการสํารวจชนิดนก โดยใชกลองสงทางไกลแบบ 2 ตา 
กลองถายรูป และจําแนกนกที่พบตามหนังสือคูมือดูนก นกเมืองไทย โดยนายแพทยบุญสง 
เลขะกุล (2550) ในชวงเชาและชวงบายตั้งแตเดือนเมษายน – กันยายน 2555 เดือนละ 1 วัน 
ในเสนทางสํารวจในสวนผลไมทั้ง 3 สวน ไดแก สวนสมโอ สวนลิ้นจี่ และสวนมะพราว 

   1.2 เก็บขอมูลสภาพพ้ืนที่ของสวนผลไมทั้ง 3 สวน ไดแก สวนสมโอ สวนลิ้นจี่ 
และสวนมะพราว 
    1.3 เก็บขอมูลจํานวนประชากรนกแตละชนิด และลักษณะกิจกรรมของนกที่เขา
ไปใชประโยชนในสวนผลไม 
   1.4 บันทึกขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะจงกับเขาของสวนผลไมเก่ียวกับ
การทําสวนผลไม และชนิดนกที่เขามาใชประโยชนในพ้ืนที่สวนผลไม ที่เนนการใชปุยอินทรีย ใน
พ้ืนที่อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
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2) ขอมูลทุติยภูมิ  

                       รวบรวมขอมูลตางๆที่เก่ียวของไดแก เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

3.4 ข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย 

      1. ขอมูลเชิงคุณภาพ     ผู วิจัยไดทําการเก็บรวมรวมขอมูลจากการสํารวจ
ภาคสนาม 

      1.1 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลชนิดนกที่เขาไปใชประโยชนในพ้ืนที่ในสวน
ผลไม อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ในชวงเดือนเมษายน– กันยายน 2555 ไดแก สวน
สมโอ สวนลิ้นจี่ และสวนมะพราว  
      1.2 นําผลที่บันทึกไดมาสรุปชนิดนกลงตารางบันทึกผลการสํารวจ ประกอบ
กับขอมูลการสัมภาษณจากเจาของสวนผลไม 
            2. ขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัยไดทําการบันทึกขอมูลจํานวนประชากรของนก 
                       2.1 หาคาความถี่ของนกที่เขาไปใชประโยชนในพ้ืนที่สวนผลไม ทั้งสวนสมโอ 
สวนลิ้นจี่ และสวนมะพราว  
                       2.2 วิเคราะหหาปริมาณความชุกชุม (relative abundance) โดยวิธีของ 
Pettingill (1969) ดังนี ้
        รอยละของความชุกชุม =       จํานวนครั้งที่พบนกชนิดนั้นๆ    x 100  
                                                                       จํานวนครั้งที่สํารวจ 
                จากนั้นนํารอยละของความชุกชุมที่ไดมาเปรียบเทียบตามเกณฑระดับความชุกชุม 
ดังนี้ 
  ระดับ 5          นกที่มีความชุกชุมสูงมาก (Abundance  : A)    พบในอัตรารอยละ 90 – 100 
     พบไดบอยมาก 
 ระดับ 4   นกที่มีความชุกชุมมาก (Commom : C)         พบในอัตรารอยละ  65 – 89 
     พบบอย 
 ระดับ 3   นกที่มีความชุกชุมปานกลาง    พบในอัตรารอยละ 31 – 64  
      (Moderately common : MC) พบไดปานกลาง 
 ระดับ 2   นกที่มีความชุกชุมคอนขางนอย   พบในอัตรารอยละ 10 – 30  
      (Uncommom : UC) พบไดคอนขางนอย 
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 ระดับ 1   นกที่มีความชุกชุมนอย (Rare : R)   พบในอัตรารอยละ 1 – 9  
      พบนอย 
                2.3 จําแนกหาสถานภาพของนกแตละชนิด ไดแก นกประจําถิ่น นกอพยพ  
นกประจําถิ่นและนกอพยพ 

               การวิเคราะหขอมูล 
1. ขอมูลเชิงปริมาณ 

1. วิเคราะหหาจํานวนประชากรชนิดนก โดยหาคาความถี ่
2. วิเคราะหหาปริมาณความชุมชุก  (relative abundance) โดยวิธีของ Pettingill  

(1969) 
            2. ขอมูลเชิงคุณภาพ ดําเนินการดังนี ้
  การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหาใน 
การสัมภาษณ หลังจากนั้นไดนําการจดบันทึกขอมูลและเทปบันทึกมาวิเคราะหประกอบ รวมทั้ง
การศึกษาภาคสนาม ทั้งการบันทึกจํานวนชนิดนก  ในเสนทางสํารวจในสวนผลไม มาวิเคราะห
ขอมูลและนําผลวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพมาใชประกอบกับขอมูลเชิงปริมาณ เพ่ือใหเห็นถึง
ความหลากชนิดของนกในพ้ืนที่สวนผลไม อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
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บทท่ี 4  
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเรื่องความหลากชนิดของนกในพ้ืนที่สวนผลไม อําเภอ
บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  ซึ่งไดผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้

 
4.1 ชนิดนก ปริมาณความชุกชุม และสถานภาพของนก 
     4.1.1 ชนิดนกที่พบในสวนผลไม 
 พ้ืนที่สวนผลไมเปนแหลงที่มีความหลากชนิดของนกตามสภาพสวนผลไมทีม่ีการทํา
การเกษตรอินทรียที่เนนการใชปุยอินทรีย ที่มีทั้งสวนผลไมประเภทตางๆ คือ สวนล้ินจี่ สวน
มะพราว และสวนสมโอ 
ตารางที่ 4.1 ชื่อวงค และชนิดนกที่พบบริเวณสวนผลไม ในอําเภอบางคนที  
                 จังหวัดสมุทรสงคราม ระหวางเดือนเมษายน-กันยายน 2555  

ที ่ ชื่อวงศ/ชนิดนก ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
 
1 

วงศนกหัวขวาน (Picidae) 
นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง 

 
Common  Flameback 

 
Dinopium javanense 

 
2 

วงศนกโพระดก (Megalaimidae) 
นกโพระดกธรรมดา 

 
Lineated  Barbet 

 
Megalaima  lineate 

3 นกตีทอง Coppersmith  Barbet Megalaima haemecephala 
 
4 

วงศนกตะขาบ (Coraciidae) 
นกตะขาบทุง 

 
Indian  Roller 

 
Coracias benghalensis 

 
 
5 

วงศนกกระเต็น (Alcedinidae / 
Halcyonidae) 
นกกระเต็นอกขาว   

 
 
White – throated Kingfisher 

 
 
Halcyon smyrmensis 

6 นกกินเปยว Collared Kingfisher Todirhamphus Chloris 
 
7 

วงศนกคัดดู ( Cuculidae) 
นกอีวาบตั๊กแตน   

 
Plaintire  Cuckoo 

 
Cacomantis  merulinus 

8 นกกาเหวา Asian Koel Endynamys scolopaceus 
9 นกบ้ังรอกใหญ Green-billed  Malkoha Rhopodytes tristis 
 

10 
วงศนกกระปูด (Centropodidae) 
นกกะปูดใหญ   

 
Greater  Coucal 

 
Centropus sinensis 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ) ชื่อวงค และชนิดนกที่พบบริเวณสวนผลไม ในอําเภอบางคนที  
                 จังหวัดสมุทรสงคราม ระหวางเดือนเมษายน-กันยายน 2555  

ที ่ ชื่อวงศ/ชนิดนก ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
 
 

11 

วงศนกพิราบและนกเขา 
(Columbidae) 
นกพิราบปา   

 
 
Rock  Pigeon 

 
 
Columba livia 

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

15 
วงศนกอัญชัน (Rallidae) 
นกกวัก 

 
White–breasted  Waterhen 

 
Amaurornis phoenicurus 

 
 

16 

วงศนกหัวโตและนกกระแต 
(Charadriidae) 
นกกระแตแตแวด 

 
 
Red – wattled  Lapwing 

 
 
Vanellus indicus 

 
17 

วงศนกกานํ้า 
(Phalacrocoracidae) 
นกกาน้ําเล็ก 

 
Little  Cormorant 

 
Phalacrocorax  niger 

 
18 

วงศนกยาง (Ardeidae) 
นกยางเปย 

 
Little  Egret 

 
Egretta garzetta 

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

21 
วงศนกแอนพง (Artamidae) 
นกแอนพง 

 
Ashy Woodswallow 

 
Artamus  fuscus 

 
22 

วงศนกขม้ิน (Oriolidae) 
นกขมิ้นนอยธรรมดา   

 
Common lora 

 
Aegithina tiphia 

 
23 

วงศนกอีแพรด (Rhipiduridae) 
นกอีแพรดแถบอกดํา 

 
Pied  Fantail 

 
Rhipidura javanica 

 
24 

วงศนกแซงแซว (Dicruridae) 
นกแซงแซวหางบวงใหญ 

 
Greater  Racket-tailed  
Drongo 

 
Dicrurus paradiseus 

 
 

25 

วงศนกจับแมลงและนกเขน 
(Muscicapidae) 
นกกางเขนบาน 

 
 
Oriental  Magpie  Robin 

 
 
Copsychus saularis 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ) ชื่อวงค และชนิดนกที่พบบริเวณสวนผลไม ในอําเภอบางคนที  
                 จังหวัดสมุทรสงคราม ระหวางเดือนเมษายน-กันยายน 2555  

ที ่ ชื่อวงศ/ชนิดนก ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร 
 
 

26 

วงศนกเอ้ียงและนกก้ิงโครง 
(Sturnidae) 
นกเอ้ียงหงอน 

 
 
White-vented  Myna 

 
 
Acridotheres  grandis 

27 นกเอ้ียงสาริกา   Common  Myna Acridotheres tristis 
 

28 
วงศนกนางแอน (Hirundinidae) 
นกนางแอนบาน 

 
Barn  Swallow 

 
Hirundo rustica 

 
29 

วงศนกปรอด (Pycnonotidae) 
นกปรอดหนานวล   

 
Yellow – vented  Bulbul 

 
Pycnonotus goiavier 

30 นกปรอดสวน Streak-eared  Bulbul Pycnonotus blanfordi 
 
 

31 

วงศนกกระจิบ นกพง และนก
กระจ๊ิด (Sylviidae) 
นกกระจิบธรรมดา 

 
 
Common Tailorbird 

 
 
Orthotomus sutorius 

32 นกกระจิ๊ดขาสีเนื้อ Pale-legged Leaf Warbler Phylloscopus tenellipes 
 

33 
วงศนกกาฝาก (Dicaeidae) 
นกสีชมพูสวน   

 
Scarlet-backed 
Flowerpecker 

 
Daaeum cruentatum 

 
 

34 

วงศนกกินปลีและนกปลีกลวย 
(Nectariniidae) 
นกกินปลีคอสีน้ําตาล 

 
 
Brown-throated  Sunbird 

 
 
Anthreptes malacensis 

35 นกกินปลีอกเหลือง Olive-backed  Sunbird Nectarinia  jugularis 
 

36 
วงศนกกระจอก (Passeridae) 
นกกระจอกบาน 

 
Eurasian Tree Sparrow 

 
Passer montanus 

 
37 

วงศนกกระต๊ิด (Estrildidae) 
นกกระติ้ดข้ีหม ู  

 
Scaly-breasted  Munia 

 
Lonchura punctulata 

38 นกกระติ๊ดตะโพกขาว White-rumped Munia Lonchura striata 
 
           จากตารางที่ 4.1 พบวา ในสวนผลไมทั้งสวนลิ้นจี่ สวนมะพราว และสวนสมโอ ที่เนน
การใชปุยอินทรีย ในพ้ืนที่อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มีความหลากชนิดของนก 
จํานวน 24 วงศ  38 ชนิด 
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นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง นกโพระดกธรรมดา 

  
นกตีทอง นกตะขาบทุง 

  
นกกระเต็นอกขาว นกกินเปยว 

  
นกอีวาบต๊ักแตน นกกาเหวา 

 

รูปที่ 4.1 ชนิดนกในพ้ืนที่สวนผลไม อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
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นกบ้ังรอกใหญ นกกระปูดใหญ 

  
นกพิราบปา นกเขาไฟ 

  
นกเขาชวา นกกวัก 

  
นกกระแตแตแวด นกกาน้ําเล็ก 

 

รูปที่ 4.1 (ตอ) ชนิดนกในพ้ืนที่สวนผลไม อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
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นกยางเปย นกยางกรอกพันธุชวา 

  
นกยางเขียว นกแอนพง 

  
นกขม้ินนอยธรรมดา นกอีแพรดแถบอกดํา 

  
นกแซงแซวหางบวงใหญ นกกางเขนบาน 

 

รูปที่ 4.1 (ตอ) ชนิดนกในพ้ืนที่สวนผลไม อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
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นกเอี้ยงหงอน นกเอี้ยงสาริกา 

  
นกนางแอนบาน นกปรอดหนานวล 

  
นกปรอดสวน นกกระจิบธรรมดา 

  
นกกระจิ๊ดขาสีเนื้อ นกสีชมพูสวน 

 

รูปที่ 4.1 (ตอ) ชนิดนกในพ้ืนที่สวนผลไม อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
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นกกินปลีคอสีน้ําตาล นกกินปลีอกเหลือง 

  
นกกระจอกบาน นกกระต๊ิดข้ีหมู 

  
นกกระต๊ิดตะโพกขาว นกเขาใหญ 

 

รูปที่ 4.1 (ตอ) ชนิดนกในพ้ืนที่สวนผลไม อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

 

 

 
 
 
 

http://rdi.ssru.ac.th



82 

 

ตารางที่ 4.2 ชนิดนกที่พบบริเวณสวนผลไม ในอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  
                 ระหวาง เดือนเมษายน-กันยายน 2555  

ท่ี ชนิดนก ชนิดของสวนผลไม 
ลิ้นจี้ 1 ลิ้นจี่ 2 มะพราว 

1 
มะพราว 

2 
สมโอ 1 สมโอ 2 

1 นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง       

2 นกโพระดกธรรมดา       

3 นกตีทอง       

4 นกตะขาบทุง       

5 นกกระเต็นอกขาว         

6 นกกินเปยว       

7 นกอีวาบตั๊กแตน         

8 นกกาเหวา       

9 นกบ้ังรอกใหญ       

10 นกกะปูดใหญ         

11 นกพิราบปา         

12 นกเขาไฟ         

13 นกเขาใหญ       

14 นกเขาชวา       

15 นกกวัก       

16 นกกระแตแตแวด       

17 นกกาน้ําเล็ก       
18 นกยางเปย       

19 นกยางกรอกพันธุชวา       

20 นกยางเขียว       

21 นกแอนพง       

22 นกขมิ้นนอยธรรมดา        

23 นกอีแพรดแถบอกดํา       

24 นกแซงแซวหางบวงใหญ       

25 นกกางเขนบาน       
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ตารางที่ 4.2 (ตอ) ชนิดนกที่พบบริเวณสวนผลไม ในอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  
                 ระหวาง เดือนเมษายน - กันยายน 2555  

ท่ี ชนิดนก ชนิดของสวนผลไม 
ลิ้นจี้ 1 ลิ้นจี่ 2 มะพราว 

1 
มะพราว 

2 
สมโอ 1 สมโอ 2 

26 นกเอ้ียงหงอน       

27 นกเอ้ียงสาริกา         

28 นกนางแอนบาน       

29 นกปรอดหนานวล         

30 นกปรอดสวน       

31 นกกระจิบธรรมดา       

32 นกกระจิ๊ดขาสีเนื้อ       
33 นกสีชมพูสวน         

34 นกกินปลีคอสีน้ําตาล       

35 นกกินปลีอกเหลือง       

36 นกกระจอกบาน             

37 นกกระติ้ดข้ีหม ู        

38 นกกระติ๊ดตะโพกขาว       
 รวม 25 23 31 24 28 23 
 
หมายเหตุ 1. ลิ้นจี่ 1     คือ สวนลิ้นจี่ ในตําบลกระดังงา อําเภอบางคนท ี
  2. ลิ้นจี่ 2     คือ สวนลิ้นจี่ ในตําบลโรงหีบ อําเภอบางคนท ี
  3. มะพราว 1 คือ สวนมะพราว ในตําบลบางนกแขวก อําเภอบางคนที 
  4. มะพราว 2 คือ สวนมะพราว ในตําบลจอมปลวก อําเภอบางคนที 
  5. สมโอ 1    คือ สวนสมโอ ในตําบลกระดังงา อําเภอบางคนท ี
  6. สมโอ 2    คือ สวนสมโอ ในตําบลบางสะแก อําเภอบางคนท ี
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รูปที ่4.2 กราฟแสดงชนิดนกที่พบบริเวณสวนผลไม ในอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  
              ระหวาง เดือนเมษายน - กันยายน 2555  

 

                 จากตารางที่ 4.2 และรูปที่ 4.2 พบวา ในสวนผลไมทั้งสวนลิ้นจี่ สวนมะพราว และสวน
สมโอ ที่เนนการใชปุยอินทรีย ในพ้ืนที่อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มีความหลากชนิด
ของนก จํานวน  38 ชนิดโดยในสวนมะพราว ในตําบลบางนกแขวก อําเภอบางคนที จะพบ
จํานวนชนิดนกมากที่สุด คือ จํานวน 31 ชนิด รองลงมาคือสวนสมโอ ในตําบลกระดังงา อําเภอ
บางคนที จํานวน 28 ชนิด    โดยจะเห็นไดจากขอมูลการสัมภาษณ ดังนี ้
 

 “เจาของสวนมะพราว ในตําบลบางนกแขวก อําเภอบางคนที จะมีการทําสวนผลไม 
ที่เนนการใชปุยอินทรีย และปลอยตามธรรมชาติ ซึ่งสวนมะพราวจะเปนการทําสวนผลไมที ่
ไมตองเนนการใชปุยมากเทาไร สวนใหญจะปลอยใหเปนธรรมชาติ และระหวางระยะหาง 
ของตนมะพราวในทุกรองสวนจะมีการปลูกไมผลและพืชผักสวนครัวที่เก็บผลผลิตไดเร็ว  
รวมทั้งมีการปลูกตนกลวย ไวรอบสวนมะพราว และพ้ืนที่สวนมะพราวนี้อยูใกลกับแมน้ํา 
แมกลอง จึงมีสภาพแวดลอมที่เหมาะแกการที่นกหลายชนิดเขามาใชประโยชนในพ้ืนที ่
สวนผลไมนี”้ 
 “เจาของสวนสมโอ ในตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที จะมีการทําสวนผลไมที่เปน 
เกษตรอินทรีย ที่เนนใชปุยอินทรีย ประเภทปุยหมัก ปุยคอกและปุยน้ําหมักชีวภาพ ไมมีการ 
ใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช รวมทั้งมีการใชตัดหญาเพ่ือเพ่ิมความชุมชื้นและแรธาตุใหกับดิน ดังนั้น 
ในสวนผลไมนี้จะมีนกหลายชนิดมากินแมลง น้ําหวานและเมล็ดพืชตามพงหญา” 
 ซึ่งขอมูลดังกลาวนี้สอดคลองกับแนวคิดของสุดใจ จงวรกิจวัฒนา (2545) ที่กลาวไววา
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การทําเกษตรอินทรียหมายถึง ระบบเกษตรทางเลือกระบบหนึ่ง ที่ใชพ้ืนฐานของหลักการทาง
นิเวศวิทยาประยุกตกับการทําเกษตร โดยมีจุดประสงคหลักในการทําเกษตรแบบย่ังยืนให
ผลผลิตที่ปลอดภัยตอผูบริโภค ชวยอนุรักษและฟนฟูสภาพแวดลอม โดยใชหลักการสรางความ
หลากหลายทางชีวภาพกอใหเกิดการผลิตที่เนนการผสมผสานเก้ือกูลซึ่งกันและกัน และ 
กรมวิชาการเกษตร (2543) ไดใหความหมายของเกษตรอินทรียไววา หมายถึง ระบบการผลิตที่
คํานึงถึงสภาพแวดลอม รักษาสมดุลของธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมีระบบ
การจัดการนิเวศวิทยาที่คลายคลึงกับธรรมชาติ และหลีกเลี่ยงการใชสารสังเคราะหที่อาจ
กอใหเกิดมลพิษในสภาพแวดลอม สวน วิฑูรย ปญญากุล และวิบูลย เข็มเฉลิม,2546) ในให
แนวคิดเก่ียวกับการทําเกษตรอินทรีย เปนการอนุรักษนิเวศการเกษตร และสิง่แวดลอม บทบาท
สําคัญในการสรางสมดุลของนิเวศการเกษตร และเปนการฟนฟูนิเวศเกษตร คือ การปรับปรุง
บํารุงดินดวยอินทรียวัตถุ และการเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้ผลผลิตของ
เกษตรอินทรียยังมีรสชาติดี และมีคุณคาทางโภชนาการที่ครบถวน สวนการที่มีสิ่งมีชีวิตความ
หลากหลายชนิดอยูรวมกัน ยอมกอใหเกิดความเก้ือกูลและสมดุลของระบบนิเวศ ซึ่งวิธีการเพ่ิม
ความหลากหลายทางชีวภาพอาจทําไดหลายรูปแบบ เชน การปลูกพืชรวมพืชแซม  
พืชหมุนเวียน เปนตน 

นอกจากนี้พ้ืนที่การเกษตรเปนแหลงที่อยูอาศัยที่สําคัญของนกหลายชนิด เนื่องจากมี
อาหารสมบูรณนกตางๆที่อาศัยในพ้ืนที่การเกษตรก็จะชวยในการควบคุมศัตรูทางการเกษตร 
โดยที่แทบไมตองจําเปนพ่ึงสารเคมีการเกษตร ซึ่งชวยในการจัดการพ้ืนที่การเกษตรอยางย่ังยืน 
(http://www.vcharkarn.com) อีกทั้งคุณคาของนกกับการเกษตร ในหลายดาน คือ 1) ชวยผสม
เกสร นกที่กินน้ําหวานดอกไม เชน นกกินปลี นกปลีกลวย มีสวนชวยในการผสมเกสร ใหแก
ดอกไม ปากของนกเหลานี้มีรูปทรงเรียวยาว เมื่อนกแหยปากเขาไปดูดน้ําหวานภายในดอกไม 
เกสรดอกไมจะติดไป กับปากนก เมื่อนกไปกินน้ําหวานจากดอกอ่ืน เกสรที่ติดปากนกก็จะผสม
กับดอกไมดอกนั้น ชวยใหดอกไมไดรับการผสมพันธุ 2)ชวยแพรกระจายพันธุพืช นกสวนใหญ
ชอบกินผลไมเปนอาหาร เชน นกโพระดก นกปรอด เมื่อนกกินผลไมเขาไป เวลาถายมูล จะมี
เมล็ดติดออกมาดวย เมื่อเมล็ดตกลงพ้ืนดินก็จะงอกเปนตนใหม จึงเปนการชวยกระจายพันธุพืช 
ใหไปงอกงามตามที่ตางๆ 3) ชวยกําจัดศัตรูพืช นกที่กินแมลงและลาสัตวอ่ืนเปนอาหาร เปน
หวงโซอาหารในการควบคุมสมดุลของระบบนิเวศ เพราะ แมลงและสัตวที่นกกินเขาไปมักเปน
ศัตรูพืช ซึ่งหากมีจํานวนมากเกินไปยอมทําใหพืชพรรณเสียหาย จนทําใหธรรมชาติขาดสมดุล 
นกเหลานี้จึงมีสวนชวยใหไมตองใชสารเคมีและยาฆาแมลงในการกําจัดศัตรูพืช ทําใหเกษตรกร
ประหยัดรายจายไปไดอยางมากมายและยังไมทําใหสภาพแวดลอมเสื่อมโทรมลงดวย เชน ฝูง
นกนางแอนที่บินจับแมลงบนทองฟา นกกระจิบชวยกําจัดหนอนตามตนไม  
 จากการที่นกมีความสามารถในการปรับตัวใหอยูในสภาพแวดลอมที่หลากหลายตางกัน
ออกไป นกเปนตัวบงชี้ถึงสภาพแวดลอมแตละแหงไดอยางดี ขณะเดียวกันสภาพแวดลอมก็
สามารถบอกถึงชนิดนกที่จะพบไดดวยเชนกัน เชน นกกระจอก นกเอ้ียง เปนนกที่สามารถ
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ปรับตัวไดดี แมวาสภาพแวดลอมจะเปลี่ยนแปลงไป เราจึงพบนกเหลานี้อาศัยอยูตามชุมชน
รวมกับคนไดทั่วไป (http://www.bcst.or.th/birding/birding12.htm) 
 
ตารางที่ 4.3  ชนิดนกที่สํารวจพบบริเวณสวนผลไม ในอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  
                  ในแตละเดือน ระหวางเดือนเมษายน-กันยายน 2555 

ที ่ ชนิด เดือน แหลงที่พบ 
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 นกตะขาบทุง   + + + + 1,2,3,4,5 
5 นกกระเต็นอกขาว   +   + + + 1,3,5,6 
6 นกกินเปยว + + + + + + 1,2,3,4,5,6 
7 นกอีวาบตั๊กแตน       + + 3 
8 นกกาเหวา + + + + + + 1,2,3,4,5,6 
9 นกบ้ังรอกใหญ + + + +   3,5 
10 นกกะปูดใหญ   + + + + + + 1,3,4,5,6 
11 นกพิราบปา   + + + + + + 1,2,3,4 
12 นกเขาไฟ     +    4 
13 นกเขาใหญ + + + + + + 1,2,3,4,5,6 
14 นกเขาชวา + + + + + + 1,2,3,4,5,6 
15 นกกวัก + + + + + + 1,2,3,4,5,6 
16 นกกระแตแตแวด + +  +   3,5,6 
17 นกกาน้ําเล็ก  +     3 
18 นกยางเปย + + + + + + 2,3,4,5,6 
19 นกยางกรอกพันธุชวา + + + + + + 1,2,3,4,5,6 
20 นกยางเขียว + + + + + + 1,3,4,5,6 
21 นกแอนพง  +  + + + 3 
22 นกขมิ้นนอยธรรมดา     +   4 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ) ชนิดนกที่สํารวจพบบริเวณสวนผลไม ในอําเภอบางคนที  
                 จังหวัดสมุทรสงคราม ในแตละเดือน ระหวางเดือนเมษายน-กันยายน 2555 

ที ่ ชนิด เดือน แหลงที่พบ 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

23 นกอีแพรดแถบอกดํา  + + + + + 2,4,5,6 
24 นกแซงแซวหางบวงใหญ + + + + + + 1,2,3,4,5,6 
25 นกกางเขนบาน + + + + + + 1,2,3,4,5,6 
26 นกเอ้ียงหงอน + + + + + + 1,2,3,4,5,6 
27 นกเอ้ียงสาริกา   + + + + + + 1,2,3,4,5,6 
28 นกนางแอนบาน + +  +   1,3 
29 นกปรอดหนานวล      + + + 5 
30 นกปรอดสวน + + + + + + 1,2,3,4,5,6 
31 นกกระจิบธรรมดา + + + + + + 1,2,3,4,5,6 
32 นกกระจิ๊ดขาสีเนื้อ      + 5 
33 นกสีชมพูสวน   + + + + + + 1,2,3,4,5,6 
34 นกกินปลีคอสีน้ําตาล  + + + + + 1,2,3,4,5,6 
35 นกกินปลีอกเหลือง + + + + + + 1,2,3,4,5,6 
36 นกกระจอกบาน   +    3 
37 นกกระติ้ดข้ีหม ู  + + + + + + 1,2,3,5,6 
38 นกกระติ๊ดตะโพกขาว     + + 1,2,3 
 รวม 24 28 27 31 29 30  

 
หมายเหตุ 1. ลิ้นจี่ 1     คือ สวนลิ้นจี่ ในตําบลกระดังงา อําเภอบางคนท ี
  2. ลิ้นจี่ 2     คือ สวนลิ้นจี่ ในตําบลโรงหีบ อําเภอบางคนท ี
  3. มะพราว 1 คือ สวนมะพราว ในตําบลบางนกแขวก อําเภอบางคนท ี
  4. มะพราว 2 คือ สวนมะพราว ในตําบลจอมปลวก อําเภอบางคนที 
  5. สมโอ 1    คือ สวนสมโอ ในตําบลกระดังงา อําเภอบางคนท ี
  6. สมโอ 2    คือ สวนสมโอ ในตําบลบางสะแก อําเภอบางคนท ี
                   +   สํารวจพบชนิดนกในพ้ืนที่ศึกษา 
 

http://rdi.ssru.ac.th



88 

 

           จากตารางที่ 4.3 พบวา ชนิดนกที่พบในสวนผลไมทั้ง 6 สวน ในทุกเดือนที่ทําการ
สํารวจ ไดแก นกกินเปยว  นกกาเหวา  นกกะปูดใหญ นกพิราบปา  นกเขาใหญ นกเขาชวา  
นกกวัก นกยางเปย นกยางกรอกพันธุชวา นกยางเขียว เปนตน โดยจะพบชนิดนกมากในเดือน
กรกฏาคม จํานวน 31 ชนิด และเดือนที่พบชนิดนกรองลงมา คือเดือนกันยายน จํานวน 30 
ชนิด  

กิจกรรมของนกที่กระทําในพ้ืนที่ศึกษา โดยแตละชนิดจะมีการครอบครอบอาณาเขต
ของตนทั้งที่เปนอาณาเขตชั่วคราวและถาวร ซึ่งสอดคลองกับแนคิดของวีรยุทธ เลาหะจินดา 
(2528) กลาววานกจะมีอาณาเขตไวเพ่ือใชในวัตถุประสงคที่ตางกันออกไปตามแตละตัว ชนิด  
และชวงเวลาการเก็บขอมูลที่เก่ียวกับลักษณะการใชประโยชนพ้ืนที่จึงทําใหทราบวานกที่เขามา
ใชประโยชนในพ้ืนที่ศึกษาใชประโยชนพ้ืนที่ศึกษาเพ่ือทํากิจกรรมใดและในชวงเวลาใด ซึ่งนกจะ
ใชประโยชนทั้งในการหากิน เก้ียวพาราสี ผสมพันธุ สรางรังวางไข เลี้ยงดูลูกออน เสนทาง
อพยพผาน เปนตน 

 

    4.1.2 ความชุกชุมของนก ที่พบในสวนผลไม 
          ในพ้ืนที่สวนผลไมทั้งสวนลิน้จี่ สวนมะพราว และสวนสมโอ จะมีปริมาณความชุกชุมของ
นกแตกตางกัน ดังนี ้

ตารางที่ 4.4 ความหลากชนิดและความชุกชุมของนกที่เขามาใชประโยชนในพ้ืนที่สวนลิ้นจี่  
                 ในตําบลกระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ระหวางเดือนเมษายน – กันยายน  
                 2555 

ที ่ ชนิดนก จํานวนนกท่ีเขามาใชประโยชนในพ้ืนท่ีสวนผลไม(ตัว) รอยละ
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 นกตะขาบทุง       0.00 - 
5 นกกระเต็นอกขาว   1      8.33 1 
6 นกกินเปยว 1 4 6 3 7 5 83.33 4 
7 นกอีวาบตั๊กแตน         0.00 0 
8 นกกาเหวา 4 1 3 5 2 4 91.67 5 
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ตารางที่ 4.4 (ตอ)ความหลากชนิดและความชุกชุมของนกที่เขามาใชประโยชนในพ้ืนที่สวนลิ้นจี่  
                 ในตําบลกระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ระหวางเดือนเมษายน – กันยายน  
                 2555 

ที ่ ชนิดนก จํานวนนกท่ีเขามาใชประโยชนในพ้ืนท่ีสวนผลไม(ตัว) รอยละ
ความ
ชุกชุม 

ระดับ
ความ
ชุกชุม 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 นกบ้ังรอกใหญ       0.00 - 
10 นกกะปูดใหญ   1 4 3 4 2 3 83.33 4 
11 นกพิราบปา   3   7  4 41.67 3 
12 นกเขาไฟ         0.00 - 
13 นกเขาใหญ 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 นกกระแตแตแวด       0.00 - 
17 นกกาน้ําเล็ก       0.00 - 
18 นกยางเปย       0.00 - 
19 นกยางกรอกพันธุชวา  1  4 1 2 50.00 3 
20 นกยางเขียว     2  8.33 1 
21 นกแอนพง       0.00 - 
22 นกขมิ้นนอยธรรมดา        0.00 - 
23 นกอีแพรดแถบอกดํา       0.00 - 
24 นกแซงแซวหางบวงใหญ 8 1 5 8 8 4 91.67 5 
25 นกกางเขนบาน 4 3  2 3 5 58.33 3 
26 นกเอ้ียงหงอน 2 7 3 6 10 10 66.67 4 
27 นกเอ้ียงสาริกา   4 3 3 6 2 4 83.33 4 
28 นกนางแอนบาน  1     8.33 1 
29 นกปรอดหนานวล         0.00 - 
30 นกปรอดสวน 7 12 3 10 6 3 100.00 5 
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ตารางที่ 4.4 (ตอ)ความหลากชนิดและความชุกชุมของนกที่เขามาใชประโยชนในพ้ืนที่สวนลิ้นจี่  
                 ในตําบลกระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ระหวางเดือนเมษายน – กันยายน  
                 2555 

ที ่ ชนิดนก จํานวนนกท่ีเขามาใชประโยชนในพ้ืนท่ีสวนผลไม(ตัว) รอยละ
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 นกกระจิ๊ดขาสีเนื้อ       0.00 - 
33 นกสีชมพูสวน   6 6 1 1 6 4 83.33 4 
34 นกกินปลีคอสีน้ําตาล  4 3 1 2 4 58.33 3 
35 นกกินปลีอกเหลือง 6 8 3 6 6 5 100.00 5 
36 นกกระจอกบาน       0.00 - 
37 นกกระติ้ดข้ีหม ู   2     8.33 1 
38 นกกระติ๊ดตะโพกขาว     1  8.33 1 

หมายเหตุ  :     ______ เดือนที่พบนกมีการเลี้ยงลูกในพ้ืนที่สวนผลไม 

 

 
    รูปที่ 4.3 กราฟแสดงระดับความชุกชุมของนกที่เขามาใชประโยชนในพ้ืนที่สวนลิ้นจี ่ในตําบล 
               กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ระหวางเดือน เมษายน –  กันยายน 2555 
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            จากตารางที่ 4.4 และรูปที่ 4.3 พบวา ในสวนลิ้นจี่ ตําบลกระดังงา อ.บางคนที  
จ.สมุทรสงคราม มีชนิดนกที่มีปริมาณความชุกชุม ในระดับ 5 จํานวน 5 ชนิด คือ นกกาเหวา 
นกปรอดสวน นกแซงแซวหางบวงใหญ นกกระจิบธรรมดา และนกกินปลีอกเหลือง  โดยใน
เดือนเมษายน จะพบนกกวักมาเลี้ยงลูกในพ้ืนที่สวนผลไมแหงนี ้

ตารางที่ 4.5 ความหลากชนิดและความชุกชุมของนกที่เขามาใชประโยชนในพ้ืนที่สวนลิ้นจี่  
                 ในตําบลโรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ระหวางเดือนเมษายน – กันยายน  
                 2555 

ที ่ ชนิดนก จํานวนนกท่ีเขามาใชประโยชนในพ้ืนท่ีสวนผลไม(ตัว) รอยละ
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 นกตะขาบทุง   1 1 1  25.00 2 
5 นกกระเต็นอกขาว         0.00 - 
6 นกกินเปยว 2 3 5 5 8 7 100.00 5 
7 นกอีวาบตั๊กแตน         0.00 - 
8 นกกาเหวา 2 1 1 1  1 41.67 3 
9 นกบ้ังรอกใหญ       0.00 - 
10 นกกะปูดใหญ         0.00 - 
11 นกพิราบปา   10 13 15 12 13 10 100.00 5 
12 นกเขาไฟ         0.00 - 
13 นกเขาใหญ 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 นกกระแตแตแวด       0.00 - 
17 นกกาน้ําเล็ก       0.00 - 
18 นกยางเปย 3 2 2 3 3 4 91.67 5 
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ตารางที่ 4.5 (ตอ)ความหลากชนิดและความชุกชุมของนกที่เขามาใชประโยชนในพ้ืนที่สวนลิ้นจี่  
                 ในตําบลโรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ระหวางเดือนเมษายน – กันยายน  
                 2555 

ที ่ ชนิดนก จํานวนนกท่ีเขามาใชประโยชนในพ้ืนท่ีสวนผลไม(ตัว) รอยละ
ความ
ชุกชุม 

ระดับ
ความ
ชุกชุม 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

19 นกยางกรอกพันธุชวา 1      8.33 1 
20 นกยางเขียว       0.00 - 
21 นกแอนพง       0.00 - 
22 นกขมิ้นนอยธรรมดา        0.00 - 
23 นกอีแพรดแถบอกดํา  2     8.33 1 
24 นกแซงแซวหางบวงใหญ 3 3 1 1  1 58.33 3 
25 นกกางเขนบาน 3 6 4 2  2 58.33 3 
26 นกเอ้ียงหงอน 4 3 4 2 2 2 66.67 4 
27 นกเอ้ียงสาริกา   7 3 3 2 3 2 75.00 4 
28 นกนางแอนบาน       0.00 - 
29 นกปรอดหนานวล         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 นกกระจิ๊ดขาสีเนื้อ       0.00 - 
33 นกสีชมพูสวน   1  2 2 2 2 41.67 3 
34 นกกินปลีคอสีน้ําตาล  1     8.33 1 
35 นกกินปลีอกเหลือง 2 4 6 4 6 8 91.67 5 
36 นกกระจอกบาน       0.00 - 
37 นกกระติ้ดข้ีหม ู  5 2 1 2   41.67 3 
38 นกกระติ๊ดตะโพกขาว     1 1 16.67 2 

หมายเหตุ  :     ______ เดือนที่พบนกทํารังในพ้ืนที่สวนผลไม 
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 รูปที่ 4.4 กราฟแสดงระดับความชุกชุมของนกที่เขามาใชประโยชนในพ้ืนที่สวนลิ้นจี่  
              ในตําบลโรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ระหวางเดือนเมษายน - กันยายน  
              2555 

 
              จากตารางที่ 4.5 และรูปที่ 4.4 พบวา ในสวนลิ้นจี่ ตําบลโรงหีบ อ.บางคนที จ.
สมุทรสงคราม มีชนิดนกที่มีปริมาณความชุกชุม ในระดับ 5 จํานวน 6 ชนิด คือ นกกินเปยว 
นกพิราบปา นกเขาใหญนกยางเปย นกปรอดสวน และนกกินปลีอกเหลือง   โดยในชวงเดือน
สิงหาคม จะสํารวจพบนกกระติ๊ดตะโพกขาวมาทํารังในพ้ืนที่สวนผลไมแหงนี ้
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ตารางที่ 4.6 ความหลากชนิดและความชุกชุมของนกที่เขามาใชประโยชนในพ้ืนที่สวนมะพราว  
                 ในตําบลบางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ระหวางเดือนเมษายน –  
                 กันยายน 2555 

ที ่ ชนิดนก จํานวนนกท่ีเขามาใชประโยชนในพ้ืนท่ีสวนผลไม(ตัว) รอยละ
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 นกตะขาบทุง      1 8.33 1 
5 นกกระเต็นอกขาว       2  16.67 2 
6 นกกินเปยว 4 7 8 4 2 4 100.00 5 
7 นกอีวาบตั๊กแตน       2 2 33.33 3 
8 นกกาเหวา 4 5 5 1  3 75.00 4 
9 นกบ้ังรอกใหญ 2      8.33 1 

10 นกกะปูดใหญ    2 2 1  3 33.33 3 
11 นกพิราบปา   5 3 3 9 9 13 75.00 4 
12 นกเขาไฟ         0.00 - 
13 นกเขาใหญ 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 นกกระแตแตแวด 3 2     25.00 2 
17 นกกาน้ําเล็ก  1     8.33 1 
18 นกยางเปย 1  2 1 2  41.67 3 
19 นกยางกรอกพันธุชวา   2 2 1 2 41.67 3 
20 นกยางเขียว 1   1 1  25.00 2 
21 นกแอนพง  4  5 4 2 66.67 4 
22 นกขมิ้นนอยธรรมดา        0.00 - 
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ตารางที่ 4.6 (ตอ)ความหลากชนิดและความชุกชุมของนกที่เขามาใชประโยชนในพ้ืนที ่
                 สวนมะพราว ในตําบลบางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ระหวางเดือน  
                 เมษายน –  กันยายน 2555 

ที ่ ชนิดนก จํานวนนกท่ีเขามาใชประโยชนในพ้ืนท่ีสวนผลไม(ตัว) รอยละ
ความ
ชุกชุม 

ระดับ
ความ
ชุกชุม 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

23 นกอีแพรดแถบอกดํา       0.00 - 
24 นกแซงแซวหางบวงใหญ 5 5 4 5 5 3 100.00 5 
25 นกกางเขนบาน 1 2 4 3 1  66.67 4 
26 นกเอ้ียงหงอน 3 8 8 9 23 10 91.67 5 
27 นกเอ้ียงสาริกา   13 9 8 4 6 6 91.67 5 
28 นกนางแอนบาน 1 5  1   25.00 2 
29 นกปรอดหนานวล         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 นกกระจิ๊ดขาสีเนื้อ       0.00 - 
33 นกสีชมพูสวน   8 2  10 1 5 66.67 4 
34 นกกินปลีคอสีน้ําตาล  1 4 5 2 4 66.67 4 
35 นกกินปลีอกเหลือง 6 7 5 3 7 2 91.67 5 
36 นกกระจอกบาน   2    8.33 1 
37 นกกระติ้ดข้ีหม ู     4   16.67 2 
38 นกกระติ๊ดตะโพกขาว     2 3 33.33 3 
หมายเหตุ  :     ______ เดือนที่พบนกเลี้ยงลูกในพ้ืนที่สวนผลไม 
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รูปที่ 4.5 กราฟแสดงระดับความชุกชุมของนกที่เขามาใชประโยชนในพ้ืนที่สวนมะพราว  
            ในตําบลบางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ระหวางเดือน เมษายน –     
            กันยายน 2555 

 
           จากตารางที่ 4.6 และรูปที่ 4.5 พบวา ในสวนมะพราว ตําบลบางนกแขวก อ.บางคนที  
จ.สมุทรสงคราม มีชนิดนกที่มีปริมาณความชุกชุม ในระดับ 5 จํานวน 7 ชนิด คือ นกกินเปยว 
นกแซงแซวหางบวงใหญ นกเอ้ียงหงอน นกเอ้ียงสาริกา นกปรอดสวน นกกระจิบธรรมดาและ
นกกินปลีอกเหลือง   โดยในชวงเดือนมิถุนายน จะสํารวจพบนกกวักมาเลี้ยงลูกในพ้ืนที่สวน
ผลไมแหงนี ้
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ตารางที่ 4.7 ความหลากชนิดและความชุกชุมของนกที่เขามาใชประโยชนในพ้ืนที ่
                 สวนมะพราว ในตําบลจอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ระหวางเดือน  
                 เมษายน –  กันยายน 2555 

ที ่ ชนิดนก จํานวนนกท่ีเขามาใชประโยชนในพ้ืนท่ีสวนผลไม(ตัว) รอยละ
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 นกตะขาบทุง     1  8.33 1 
5 นกกระเต็นอกขาว         0.00 - 
6 นกกินเปยว 8 8 5 2 5 7 100.00 5 
7 นกอีวาบตั๊กแตน         0.00 - 
8 นกกาเหวา 3 3 3 4 1 4 91.67 5 
9 นกบ้ังรอกใหญ       0.00 - 
10 นกกะปูดใหญ   2 2 3 8 3 3 100.00 5 
11 นกพิราบปา       4 2 16.67 2 
12 นกเขาไฟ     1    8.33 1 
13 นกเขาใหญ 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 นกกระแตแตแวด       0.00 - 
17 นกกาน้ําเล็ก       0.00 - 
18 นกยางเปย   2 1   25.00 2 
19 นกยางกรอกพันธุชวา 18 18 50 13 8 5 100.00 5 
20 นกยางเขียว     2  8.33 1 
21 นกแอนพง       0.00 - 
22 นกขมิ้นนอยธรรมดา     1   8.33 1 
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ตารางที่ 4.7 (ตอ)ความหลากชนิดและความชุกชุมของนกที่เขามาใชประโยชนในพ้ืนที ่
                 สวนมะพราว ในตําบลจอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ระหวางเดือน  
                 เมษายน –  กันยายน 2555 

ที ่ ชนิดนก จํานวนนกท่ีเขามาใชประโยชนในพ้ืนท่ีสวนผลไม(ตัว) รอยละ
ความ
ชุกชุม 

ระดับ
ความ
ชุกชุม 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

23 นกอีแพรดแถบอกดํา    1 4 6 33.33 3 
24 นกแซงแซวหางบวงใหญ 6 6 6 3 4 6 91.67 5 
25 นกกางเขนบาน 6 6 5 4 5 2 91.67 5 
26 นกเอ้ียงหงอน 3 5 7 3 4 2 91.67 5 
27 นกเอ้ียงสาริกา   5 5 6 3 4 10 100.00 5 
28 นกนางแอนบาน       0.00 - 
29 นกปรอดหนานวล         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 นกกระจิ๊ดขาสีเนื้อ       0.00 - 
33 นกสีชมพูสวน     3  4  25.00 2 
34 นกกินปลีคอสีน้ําตาล    1 1  16.67 2 
35 นกกินปลีอกเหลือง 5 5 3 3 4 4 100.00 5 
36 นกกระจอกบาน       0.00 - 
37 นกกระติ้ดข้ีหม ู        0.00 - 
38 นกกระติ๊ดตะโพกขาว       0.00 - 
หมายเหตุ  :     ______ เดือนที่พบนกทํารัง วางไข เลี้ยงลูกในพ้ืนที่สวนผลไม 
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ภาพที่ 4.6    กราฟแสดงระดับความชุกชุมของนกที่เขามาใชประโยชนในพ้ืนที่สวนมะพราว  
                 ในตําบลจอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ระหวางเดือน เมษายน -   
                 กันยายน 2555 

 
         จากตารางที่ 4.7 และรูปที่ 4.6 พบวา ในสวนมะพราว ตําบลจอมปลวก อ.บางคนที  
จ.สมุทรสงคราม มีชนิดนกที่มีปริมาณความชุกชุม ในระดับ 5 จํานวน 10 ชนิด คือ นกกินเปยว 
นกกาเหวา นกกะปูดใหญ นกกวัก นกยางกรอกพันธุชวา นกแซงแซวหางบวงใหญ นกกางเขน
บาน นกเอ้ียงหงอน นกเอ้ียงสาริกา นกปรอดสวน และนกกินปลีอกเหลือง   โดยในชวงเดือน
เมษายน เดือนพฤษภาคม และเดือนสิงหาคม จะพบนกกวักมาเลี้ยงลูก สวนในเดือนเมษายนถึง
เดือนสิงหาคม จะพบนกยางกรอกพันธุชวา มาทํารัง วางไขและเลี้ยงลูกในพ้ืนที่สวนผลไมแหงนี ้
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ตารางที่ 4.8 ความหลากชนิดและความชุกชุมของนกที่เขามาใชประโยชนในพ้ืนที ่
                 สวนสมโอ ในตําบลกระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ระหวางเดือน  
                 เมษายน –  กันยายน 2555 

ที ่ ชนิดนก จํานวนนกท่ีเขามาใชประโยชนในพ้ืนท่ีสวนผลไม(ตัว) รอยละ
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 นกตะขาบทุง      1 8.33 1 
5 นกกระเต็นอกขาว      1 1  16.67 2 
6 นกกินเปยว 6 8 6 6 4 9 100.00 5 
7 นกอีวาบตั๊กแตน        1 8.33 1 
8 นกกาเหวา 5 9 5 7 2 4 100.00 5 
9 นกบ้ังรอกใหญ 1 1 1 3   41.67 3 

10 นกกะปูดใหญ   4 3 2 5 6 3 91.67 5 
11 นกพิราบปา         0.00 - 
12 นกเขาไฟ         0.00 - 
13 นกเขาใหญ  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 นกกระแตแตแวด 1 1  1   25.00 2 
17 นกกาน้ําเล็ก       0.00 - 
18 นกยางเปย  2 1 2 2 2 75.00 4 
19 นกยางกรอกพันธุชวา  1 2    25.00 2 
20 นกยางเขียว  1 1 1   25.00 2 
21 นกแอนพง       0.00 - 
22 นกขมิ้นนอยธรรมดา        0.00 - 
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ตารางที่ 4.8 (ตอ)ความหลากชนิดและความชุกชุมของนกที่เขามาใชประโยชนในพ้ืนที ่
                 สวนสมโอ ในตําบลกระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ระหวางเดือน  
                 เมษายน –  กันยายน 2555 

ที ่ ชนิดนก จํานวนนกท่ีเขามาใชประโยชนในพ้ืนท่ีสวนผลไม(ตัว) รอยละ
ความ
ชุกชุม 

ระดับ
ความ
ชุกชุม 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

23 นกอีแพรดแถบอกดํา  1 3  1 1 41.67 3 
24 นกแซงแซวหางบวงใหญ 3 6 4 2 5 5 91.67 5 
25 นกกางเขนบาน  3 4 2  2 50.00 3 
26 นกเอ้ียงหงอน 8 4 4 9 4  75.00 4 
27 นกเอ้ียงสารกิา   3 5 2 4 2  66.67 4 
28 นกนางแอนบาน       0.00 - 
29 นกปรอดหนานวล      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 นกกระจิ๊ดขาสีเนื้อ      3 16.67 2 
33 นกสีชมพูสวน   2     1 25.00 2 
34 นกกินปลีคอสีน้ําตาล     4 4 16.67 2 
35 นกกินปลีอกเหลือง 7 3 2 7 7 4 91.67 5 
36 นกกระจอกบาน       0.00 - 
37 นกกระติ้ดข้ีหม ู    3 2 2 2 41.67 3 
38 นกกระติ๊ดตะโพกขาว       0.00 - 
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รูปที่  4.7 กราฟแสดงระดับความชุกชุมของนกที่เขามาใชประโยชนในพ้ืนที่สวนสมโอ ในตําบล  
               กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ระหวางเดือนเมษายน –  กันยายน 2555 

              จากตารางที่ 4.8 และรูปที่ 4.6 พบวา ในสวนสมโอ ตําบลกระดังงา อ.บางคนที  
จ.สมุทรสงคราม มีชนิดนกที่มีปริมาณความชุกชุม ในระดับ 5 จํานวน 6 ชนิด คือ นกกินเปยว 
นกกาเหวา นกกะปูดใหญ นกแซงแซวหางบวงใหญ นกกระจิบธรรมดาและนกกินปลีอกเหลือง    
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ตารางที่ 4.9 ความหลากชนิดและความชุกชุมของนกที่เขามาใชประโยชนในพ้ืนที ่
                 สวนสมโอ ในตําบลบางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ระหวางเดือน  
                 เมษายน –  กันยายน 2555 

ที ่ ชนิดนก จํานวนนกท่ีเขามาใชประโยชนในพ้ืนท่ีสวนผลไม(ตัว) รอยละ
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 นกตะขาบทุง       0.00 - 
5 นกกระเต็นอกขาว        1 8.33 1 
6 นกกินเปยว 6 8 7 4 6 5 100.00 5 
7 นกอีวาบตั๊กแตน         0.00 - 
8 นกกาเหวา 5 3 3 3 4 3 100.00 5 
9 นกบ้ังรอกใหญ  2     8.33 1 

10 นกกะปูดใหญ    5 2 2 4 2 83.33 5 
11 นกพิราบปา         0.00 - 
12 นกเขาไฟ         0.00 - 
13 นกเขาใหญ 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 นกกระแตแตแวด  2  2   16.67 2 
17 นกกาน้ําเล็ก       0.00 - 
18 นกยางเปย 8 1 3 3 3 2 91.67 5 
19 นกยางกรอกพันธุชวา 2  1 3 1 1 58.33 3 
20 นกยางเขียว      1 8.33 1 
21 นกแอนพง       0.00 - 
22 นกขมิ้นนอยธรรมดา        0.00 - 
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ตารางที่ 4.9 (ตอ)ความหลากชนิดและความชุกชุมของนกที่เขามาใชประโยชนในพ้ืนที ่
                 สวนสมโอ ในตําบลบางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ระหวางเดือน  
                 เมษายน –  กันยายน 2555 

ที ่ ชนิดนก จํานวนนกท่ีเขามาใชประโยชนในพ้ืนท่ีสวนผลไม(ตัว) รอยละ
ความ
ชุกชุม 

ระดับ
ความ
ชุกชุม 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

23 นกอีแพรดแถบอกดํา  2  2 5 2 50.00 3 
24 นกแซงแซวหางบวงใหญ 6 3 6 1 4 1 75.00 4 
25 นกกางเขนบาน 2 1 1 2 2 5 66.67 4 
26 นกเอ้ียงหงอน  8 2 1 3 1 50.00 3 
27 นกเอ้ียงสาริกา    4 5 3 2 1 58.33 3 
28 นกนางแอนบาน       0.00 - 
29 นกปรอดหนานวล         0.00 - 
30 นกปรอดสวน 3 11 3 6 11 7 100.00 5 
31 นกกระจิบธรรมดา 2 1 4 6  5 75.00 4 
32 นกกระจิ๊ดขาสีเนื้อ       0.00 - 
33 นกสีชมพูสวน   4 1 3 2 2 2 66.67 4 
34 นกกินปลีคอสีน้ําตาล  1   1  16.67 2 
35 นกกินปลีอกเหลือง 3 2 4 2 2 5 66.67 4 
36 นกกระจอกบาน       0.00 - 
37 นกกระติ้ดข้ีหม ู   1  1   16.67 2 
38 นกกระติ๊ดตะโพกขาว       0.00 - 
 

   

 

 

 

http://rdi.ssru.ac.th



105 

 

 
รูปที่ 4.8    กราฟแสดงระดับความชุกชุมของนกที่เขามาใชประโยชนในพ้ืนที่สวนสมโอ  
                 ในตําบลบางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ระหวางเดือนเมษายน -   
                 กันยายน 2555 
 
               จากตารางที่ 4.9 และรูปที่ 4.8 พบวา ในสวนสมโอ ตําบลบางสะแก อ.บางคนที  
จ.สมุทรสงคราม มีชนิดนกที่มีปริมาณความชุกชุม ในระดับ 5 จํานวน 6 ชนิด คือ นกกินเปยว 
นกกาเหวา นกกะปูดใหญ นกกวัก นกยางเปย และนกปรอดสวน 
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ตารางที่ 4.10 ความหลากชนิดและความชุกชุมของนกที่เขามาใชประโยชนในพ้ืนที ่
                 สวนผลไม ใน อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ระหวางเดือน เมษายน –  กันยายน  
                 2555 

ที ่ ชนิดนก จํานวนนกท่ีเขามาใชประโยชนในพ้ืนท่ีสวนผลไม(ตัว) รอยละ
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 นกตะขาบทุง   1 1 2 2 33.33 3 
5 นกกระเต็นอกขาว   1   1 3 1 33.33 3 
6 นกกินเปยว 28 39 37 24 32 37 100.00 5 
7 นกอีวาบตั๊กแตน       2 3 33.33 3 
8 นกกาเหวา 23 22 20 21 9 19 100.00 5 
9 นกบ้ังรอกใหญ 3 3 1 3   41.67 3 

10 นกกะปูดใหญ   7 16 12 20 15 15 100.00 5 
11 นกพิราบปา   18 16 18 28 25 29 100.00 5 
12 นกเขาไฟ     1    8.33 1 
13 นกเขาใหญ 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 นกกระแตแตแวด 4 5  3   41.67 3 
17 นกกาน้ําเล็ก  1     8.33 1 
18 นกยางเปย 12 5 10 10 10 8 100.00 5 
19 นกยางกรอกพันธุชวา 21 20 55 22 11 8 100.00 5 
20 นกยางเขียว 1 1 1 2 5 1 58.33 3 
21 นกแอนพง  4  5 4 2 66.67 4 
22 นกขมิ้นนอยธรรมดา     1   8.33 1 
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ตารางที่ 4.10 (ตอ)ความหลากชนิดและความชุกชุมของนกที่เขามาใชประโยชนในพ้ืนที ่
                 สวนผลไม ใน อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ระหวางเดือน เมษายน –  กันยายน  
                 2555 

ที ่ ชนิดนก จํานวนนกท่ีเขามาใชประโยชนในพ้ืนท่ีสวนผลไม(ตัว) รอยละ
ความ
ชุกชุม 

ระดับ
ความ
ชุกชุม 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

23 นกอีแพรดแถบอกดํา  5 3 3 10 9 66.67 4 
24 นกแซงแซวหางบวงใหญ 31 24 26 20 26 20 100.00 5 
25 นกกางเขนบาน 16 21 18 15 11 16 100.00 5 
26 นกเอ้ียงหงอน 22 35 28 30 46 25 100.00 5 
27 นกเอ้ียงสาริกา   32 29 28 22 19 23 100.00 5 
28 นกนางแอนบาน 2 5  1   25.00 2 
29 นกปรอดหนานวล      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 นกกระจิ๊ดขาสีเนื้อ      3 16.67 2 
33 นกสีชมพูสวน   15 9 9 15 25 14 100.00 5 
34 นกกินปลีคอสีน้ําตาล  7 7 7 10 12 83.33 4 
35 นกกินปลีอกเหลือง 29 29 23 25 32 28 100.00 5 
36 นกกระจอกบาน   2    8.33 1 
37 นกกระติ้ดข้ีหม ู  5 5 3 8 4 2 83.33 4 
38 นกกระติ๊ดตะโพกขาว     4 4 33.33 3 

 

 

http://rdi.ssru.ac.th



108 

 

รูปที่ 4.9 กราฟแสดงระดับความชุกชุมของนกในสวนผลไม อ.บางคนท ี
        จากตารางที่ 4.10 และรูปที่ 4.9 พบวา ในสวนผลไม  อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ทั้ง
สวนลิ้นจี่ สวนมะพราว และสวนสมโอ จํานวน 6 สวน มีชนิดนกที่มีปริมาณความชุกชุม ในระดับ 
5 จํานวน 18  ชนิด คือ นกโพระดกธรรมดา นกกินเปยว นกกาเหวา นกกะปูดใหญ นกพิราบปา 
นกเขาใหญ นกกวัก นกเขาชวา  นกยางเปย นกยางกรอกพันธุชวา นกแซงแซวหางบวงใหญ 
นกกางเขนบาน นกเอ้ียงหงอน นกเอ้ียงสาริกา นกปรอดสวน นกกระจิบธรรมดา นกสีชมพูสวน 
และนกกินปลีอกเหลือง 
ตารางที่ 4.11 ความหลากชนิดของนกที่พบในพ้ืนทีสวนผลไมแตละเดือนโดยแบงตาม 
                  ระดับความชุกชุม ระหวางดือนเมษายน – กันยายน 2555 

ระดับความ
ชุกชุม 

จํานวนชนิดนก 
รอยละของ

จํานวนชนิดนก 

จํานวนชนิดนกท่ีเขามาใชประโยชนพ้ืนท่ีศึกษาใน
แตละเดือน 

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 พบวา มีชนิดนกที่มีปริมาณความชุกชุม ในระดับ 5 จํานวน 18  ชนิด 
คิดเปน รอยละ 47.37 และในชวงเดือนกรกฏาคม มีความหลากชนิดของนกที่เขามาใชประโยชน
ในพ้ืนที่ศึกษา   31 ชนิด รองลงมา คือ เดือนพฤษภาคม มิถุนายน สิงหาคม และกันยายน  มี
ความหลากชนิดของนกที่เขามาใชประโยชนในพ้ืนที่ศึกษาเทากันคือ   28  ชนิด 
 จากตารางที่ 4.10 และตารางที่ 4.11 สามารถนํามาจัดแบงระดับความชุกชุมออกเปน 5 
ระดับ ดังนี้  
 ระดับ 5 นกที่พบบอยมาก (Abundance  : A)    มีจํานวน 18 ชนิด คิดเปนรอยละ 
47.37 ของชนิดนกทั้งหมดที่พบ คือ นกโพระดกธรรมดา นกกินเปยว นกกาเหวา นกกะปูดใหญ 
นกพิราบปา นกเขาใหญ นกกวัก  นกเขาชวา  นกยางเปย นกยางกรอกพันธุชวา นกแซงแซว
หางบวงใหญ นกกางเขนบาน นกเอ้ียงหงอน นกเอ้ียงสาริกา นกปรอดสวน นกกระจิบธรรมดา 
นกสีชมพูสวน และนกกินปลีอกเหลือง 
          ระดับ 4 นกที่พบบอย (Commom : C)   มีจํานวน 4 ชนิด คิดเปนรอยละ 10.53  ของ
ชนิดนกทั้งหมดที่พบ คือ นกแอนพง นกอีแพรดแถบอกดํา นกกินปลีคอสีน้ําตาล และนกกระติ๊ด
ข้ีหม ู   
          ระดับ 3 นกที่พบปานกลาง (Moderately common : MC) มีจํานวน 9 ชนิด คิดเปนรอย
ละ 23.68 ของชนิดนกทั้งหมดที่พบ คือ นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง นกตะขาบทุง นกกระเต็น
อกขาว นกอีวาบตั๊กแตน นกบ้ังรอกใหญ นกกระแตแตแวด นกยางเขียว นกปรอดหนานวล และ
นกกระติ๊ดตะโพกขาว 
         ระดับ 2 นกที่พบคอนขางนอย   (Uncommom : UC) มีจํานวน 3 ชนิด คิดเปนรอยละ 
7.89 ของชนิดนกทั้งหมดที่พบ คือ นกตีทอง นกนางแอนบาน และนกกระจิ๊ดขาสีเนื้อ 
         ระดับ 1 นกที่พบนอย (Rare : R) มีจํานวน 4 ชนิด คิดเปนรอยละ 10.53 ของชนิดนก
ทั้งหมดที่พบ คือ นกเขาไฟ นกกาน้ําเล็ก นกขมิ้นนอยธรรมดา และนกกระจอกบาน 
 
     4.1.3 อุปนิสัยการหากินอาหาร และสถานภาพของนก ที่พบในสวนผลไม 
 ในพ้ืนที่สวนผลไม ทั้งสวนลิ้นจี่ สวนมะพราวและสวนสมโอ จะพบวานกแตละชนดิจะมี
อุปนิสัยการหากินอาหารและสถานภาพของนก ดังตอไปนี ้
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ตารางที่ 4.12 ชนิดนก อุปนิสัยการหากิน และสถานภาพของนก บริเวณสวนผลไม 
                 ในอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ระหวางเดือนเมษายน-กันยายน 2555 

ที ่ ชนิดนก อุปนิสัยการหากิน สถานภาพของนก 
1 นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง I R 
2 นกโพระดกธรรมดา F,J R 
3 นกตีทอง I,N R 
4 นกตะขาบทุง I,C R 
5 นกกระเต็นอกขาว   C,P R 
6 นกกินเปยว P R 
7 นกอีวาบตั๊กแตน   I R 
8 นกกาเหวา I,F R 
9 นกบ้ังรอกใหญ I,C R 
10 นกกะปูดใหญ   P,C R 
11 นกพิราบปา   G R 
12 นกเขาไฟ   G R 
13 นกเขาใหญ G R 
14 นกเขาชวา G R 
15 นกกวัก O R 
16 นกกระแตแตแวด O R 
17 นกกาน้ําเล็ก P R 
18 นกยางเปย P R 
19 นกยางกรอกพันธุชวา P R 
20 นกยางเขียว P R 
21 นกแอนพง I R 
22 นกขมิ้นนอยธรรมดา  I R 
23 นกอีแพรดแถบอกดํา I R 
24 นกแซงแซวหางบวงใหญ I R 
25 นกกางเขนบาน I R 
26 นกเอ้ียงหงอน I,N R 
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ตารางที่ 4.12 (ตอ) ชนิดนก อุปนิสัยการหากิน และสถานภาพของนก บริเวณสวนผลไม 
                 ในอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ระหวางเดือนเมษายน-กันยายน 2555 

ที ่ ชนิดนก อุปนิสัยการหากิน สถานภาพของนก 
27 นกเอ้ียงสาริกา   I,N R 
28 นกนางแอนบาน I R,WV 
29 นกปรอดหนานวล   F,I R 
30 นกปรอดสวน F,I R 
31 นกกระจิบธรรมดา I R 
32 นกกระจิ๊ดขาสีเนื้อ I WV 
33 นกสีชมพูสวน   I R 
34 นกกินปลีคอสีน้ําตาล N,I R 
35 นกกินปลีอกเหลือง N,I R 
36 นกกระจอกบาน G,I R 
37 นกกระติ้ดข้ีหม ู  G R 
38 นกกระติ๊ดตะโพกขาว G R 

 
หมายเหตุ 
อุปนิสัยการกิน 
F (Frugivorous)  คือ นกพวกที่กินอาหาร ผลไม เปนหลัก 
G (Granivorous) คือ นกที่กินอาหาร เมล็ดพืชเปนหลัก 
N (Nectarivorous) คือ นกที่กินน้ําหวานจาก ดอกไมเปนหลัก 
 I (Insectivorous) คือ นกที่กินแมลงเปนหลัก 
P (Piscivorous) คือ นกที่กินอาหารสัตวน้ํา เชน  ปลา ปู กุง หอย เปนหลัก 
C (Carnivorous) คือ นกที่กินอาหาร สัตวที่อยูบนบกและสัตวครึ่งบกครึ่งน้ําเปนหลัก 
O (Omnivorous) คือ นกที่กินอาหารทั้งพืชและสัตวเปนหลัก แตสวนใหญแลวจะเปนสัตว 
 

สถานภาพของนก 
 R คือ นกประจําถิ่น (resident = R) 
 WV คือ นกอพยพชวงฤดูหนาวหรือชวงนอกฤดูผสมพันธุ  (winter visitor = WV) 
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          จากตารางที่ 4.12  ในการสํารวจชนิดนกในพ้ืนที่สวนผลไม ทั้งสวนลิ้นจี่ สวนมะพราว 
และสวนสมโอ จํานวน 6 สวน ในอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม พบวา กลุมนกกินแมลง
และตัวหนอนของแมลง ไดแก นกกระจิบธรรมดา นกกระจิ๊ดขาสีเนื้อ นกนางแอนบาน นกแอน
พง นกอีวาบตั๊กแตน  เปนตน กลุมนกนกกินสัตวอ่ืนๆ และสัตวน้ํา ไดแก นกกระเต็นอกขาว นก
กินเปยว เปนตน กลุมนกกินเมล็ดพืช ไดแก นกกระติ๊ดข้ีหมู นกกระติ๊ดตะโพกขาว เปนตน กลุม
นกกินน้ําหวานจากดอกไม ไดแก นกกินปลีอกเหลือง นกกินปลีคอสีน้ําตาล เปนตน และกลุม
นกกินลูกปลา กุงตัวเล็กตามริมชายคลอง ไดแก นกยางเปย นกยางกรอกพันธุชวา นกกวัก เปน
ตน สวนสถานภาพของนก มีนกประจําถิ่น จํานวน 36 ชนิด นกประจําถิ่นและนกอพยพ จํานวน  
1 ชนิด และนกอพยพ จํานวน 1 ชนิด 
 ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของนิตยา เลาหะจินดา (2528) ที่กลาววา พฤติกรรมการกิน
อาหารจะมีความแตกตางกันข้ึนอยูกับชนิดนก และจะเปนผลดีในการลดการแกงแยง โดยเฉพาะ
กับสัตวที่อาศัยในบริเวณเดียวกัน เชน นกที่หากินในหนองน้ํา ซึ่งกินปลาเปนอาหารหลัก แตนก
แตละชนิดในบริเวณดังกลาวจะมีพฤติกรรมการกินอาหารตางกันทั้งวิธีการจับปลาและเวลาที่
ออกหากิน ดังนั้นการแกงแยงจึงลดลง  
 นอกจากนี้ โอภาส ขอบเขตต (2541) ไดกลาวถึง พฤติกรรมการหาอาหารของนก ไว
หลายประเภท ไดแก 1) เกาะโฉบหาอาหารในน้ํา นกที่เกาะโฉบหาอาหารในน้ําปกติจะวายน้ํา
ไมได มักจะเกาะตามตอไม ก่ิงไม สายไฟฟาหรือวัตถุที่ใกลหรืออยูริมน้ําคอยจองหาเหย่ือในน้ํา 
เมื่อพบเหย่ือก็จะบินโฉบเหย่ือดวยปาก เชน นกกระเต็นหรือนกกินปลาเกือบทุกชนิด เปนตน 
2) ยืนในน้ําหาอาหาร นกที่ยืนในน้ําหาอาหาร ปกติจะมีขายาว คอยาวปากยาว มักจะยืนอยูใน
น้ําที่ไมลึกมากนัก หรือเปนบริเวณชายแหลงน้ํา อาจจะยืนนิ่งๆ คอยจองหาเหย่ือหรือใชตีนขาง
หนึ่งแหยโคลนเพ่ือใหเหย่ือตกใจออกมาจากที่ซอน หรือยองไปตามน้ํา เมื่อพบเหย่ือก็จะงับ
เหย่ือทันที นกที่หาอาหารแบบนี้ เชน นกยาง เปนตน 3) ยืนบนพืชลอยน้ํา นกที่ยืนบนพืชลอย
น้ํา ปกติจะมีนิ้วยาวมาก สามารถพยุงตัวใหยืนบนพืชลอยน้ําไดโดยไมจมลงในน้ํา บางชนิด
สามารถวายน้ําไดโดยการแกวงนิ้วยางนี้ พฤติกรรมการหาอาหารจะใชทั้งการวายน้ํา และยืนบน
พีชลอยน้ําจองหาเหย่ือแลวใชปากงับเมื่อพบเหย่ือ บางครั้งก็เดิน ตามพืชลอยน้ําเพ่ือหากิน
แมลง สัตวน้ํา  และพืชน้ํา นกที่หากินแบบนี้ เชน นกกวัก เปนตน 4) บางครั้งพักอยูใตเรือนยอด
ของตนไม เปนนกที่เดินหาอาหารตามพ้ืนดินเชนเดียวกัน แตไมอยูบนพ้ืนดินตลอดเวลา 
บางครั้งเกาะตามก่ิงกานของตนไม ตอไม หรือพุมหญา และลงมาเดินหาอาหารตามพ้ืนดินเปน
ครั้งคราว เชน นกเขาไฟ นกเขาใหญ นกเอ้ียง นกกระจอกบาน เปนตน 5) บางครั้งพักอยูบน
เรือนยอดของตนไม เปนนกที่หาอาหารตามพ้ืนดิน แตไมอยูบนพ้ืนดินตลอดเวลา บางครั้งจับ
เกาะอยูเรือนยอดของตนไม และลงมาเดินหาอาหารตามพ้ืนดินเปนครั้งคราว เชน  นกกะปูด นก
กางเขนบาน เปนตน 6) หากินบนตนไม หรือ ตามไมพุม (arboreal birds) หมายถึง นกที่มัก
อาศัยอยูในบริเวณที่เปนปาไม หรือบริเวณที่มีไมยืนตนข้ึนอยูรวมไปถึงตามไมพุมตางๆ นกพวก
นี้จะเกาะหาอาหารตามก่ิงกานหรือตามลําตนพืช หรือตามยอดไม อาหารสวนใหญจะเปนแมลง
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และผลไม เชน นกกระจิบหญา นกปรอด เปนตน 7) หากินในอากาศ (aerial birds) หรือนกที่
ชอบโฉบจับอาหารกลางอากาศ ซึ่งสวนใหญจะใชปากในการจับแมลงกินเปนอาหาร การโฉบจับ
เหย่ืออาจมีพฤติกรรมหลายแบบตางกัน เปนตนวา บินจองหาเหย่ือ เมือ่พบก็โฉบเหย่ือกลาง
อากาศทันที เชน นกนางแอน นกแอน หรืเกาะตามก่ิงไม สายไฟฟา หรือสิ่งกอสราง เมื่อพบ
เหย่ือก็บินโฉบจับ เชน นกแซงแซว เปนตน 
ดังนั้นการที่นกตางชนิดหากินในที่ตางกัน มีวิธีหาอาหารที่ตางกัน ทําใหไดอาหารชนิดที่ตางกัน 
เปนการหลีกเลี่ยงการแกงแยงใชประโยชนจากอาหารชนิดเดียวกัน เปนผลใหโอกาสอยูรอดของ
นกชนิดตางๆที่อาศัยอยูในบริเวณเดียวกันมีมากข้ึน 
 
 4.2 ลักษณะการใชประโยชนพื้นท่ีของนก 
 ลักษณะการใชประโยชนพ้ืนที่ ในการศึกษาครั้งนี้ หมายถึง กิจกรรมของนกที่กระทําใน
พ้ืนที่ศึกษา โดยนกแตละชนิดจะมีการครอบครองอาณาเขตของตนที่เปนอาณาเขตชั่วคราวและ
ถาวร ซึ่งวีรยุทธ เลาหะจินดา (2528) กลาววานกจะมีอาณาเขตไวเพ่ือใชในวัตถุประสงคที่
ตางกันออกไปตามแตละตัว ชนิด  และชวงเวลาการเก็บขอมูลที่เก่ียวกับลักษณะการใช
ประโยชนพ้ืนที่จึงทําใหทราบวานกที่เขามาใชประโยชนในพ้ืนที่ศึกษาใชประโยชนพ้ืนที่ศึกษา
เพ่ือทํากิจกรรมใดและในชวงเวลาใด ซึ่งนกจะใชประโยชนทั้งในการหากิน เก้ียวพาราสี ผสม
พันธุ สรางรังวางไข เลี้ยงดูลูกออน เสนทางอพยพผาน เปนตน  
            จากการศึกษาพบวานกประจําถิ่นจะมีการใชประโยชนในพ้ืนที่ศึกษาเพ่ือการหาอาหาร
ผสมพันธุ การทํารัง และเลี้ยงลูก ดังนี ้
            1. การใชประโยชนพ้ืนที่ของนก เพ่ือการหาอาหาร ประกอบดวย  
                  กลุมนกกินแมลงและตัวหนอนของแมลง ไดแก นกกระจิบธรรมดา นกกระจิ๊ดขาสี
เนื้อ นกนางแอนบาน นกแอนพง นกอีวาบตั๊กแตน  เปนตน  
                  กลุมนกกินสัตวอ่ืนๆ และสัตวน้ํา ไดแก นกกระเต็นอกขาว นกกินเปยว  
เปนตน  
                  กลุมนกกินเมล็ดพืช ไดแก นกกระติ๊ดข้ีหมู นกกระติ๊ดตะโพกขาว เปนตน  
                  กลุมนกกินน้ําหวานจากดอกไม ไดแก นกกินปลอีกเหลือง นกกินปลีคอสีน้ําตาล 
เปนตน  
                   กลุมนกกินลูกปลา กุงตัวเล็กตามริมชายคลอง ไดแก นกยางเปย นกยางกรอก
พันธุชวา นกกวัก เปนตน  
         โดยนกเหลานี้จะมีพฤติกรรมการหาอาหารของนกแตกตางกัน  ไดแก  
                     1) เกาะตามตอไม ก่ิงไม สายไฟฟา อยูริมน้ําคอยจองหาเหย่ือในน้ํา เพ่ือคอย
บินโฉบเหย่ือดวยปาก เชน นกกระเต็นอกขาว นกกกินเปยว เปนตน 
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           2) ยืนในน้ําหาอาหาร คอยจองหาเหย่ือ เมื่อพบเหย่ือก็จะงับเหย่ือทันที เชน 
นกยางเปย นกยางกรอกพันธุชวา นกยางเยียว เปนตน 
                     3) ยืนบนพืชลอยน้ําและพ้ืนดิน หากินตามแหลงน้ํา หากินแมลง พืช และสัตว
น้ําขนาดเล็ก  นกที่หากินแบบนี้ เชน นกกวัก เปนตน  
                     4) บางครั้งเกาะตามก่ิงกานของตนไม ตอไม พุมหญา หรือสายไฟและลงมา
เดินหาอาหารตามพ้ืนดินเปนครั้งคราว จิกกินเมล็ดพืช แมลง และหนอนเปนอาหาร เชน นกเขา
ไฟ นกเขาใหญ นกเขาชวา นกเอ้ียงหงอน นกเอ้ียงสาริกา นกกระจอกบาน เปนตน  
                     5) บางครั้งจับเกาะอยูเรือนยอดของตนไม และลงมาเดินหาอาหารตามพ้ืนดิน
เปนครั้งคราว เชน  นกกะปูดใหญ นกกางเขนบาน เปนตน  

           6) หากิน หรือตัวหนอนตามพุมไมในระดับต่ํา เชน นกปรอดหนานวล นก
ปรอดสวน เปนตน 
                      7) โฉบจับแมลงกลางอากาศทันที เชน นกนางแอนบาน นกแอนพง หรือเกาะ
ตามก่ิงไม สายไฟฟา หรือสิ่งกอสราง เมื่อพบเหย่ือก็บินโฉบจับ เชน นกแซงแซวหางบวงใหญ 
เปนตน 
              2. การใชประโยชนพ้ืนที่ของนก เพ่ือ ทํารังวางไข และเลี้ยงลูก  ในชวงเวลาที่
ทําการศึกษาในพ้ืนที่สวนผลไม จะพบนกบางชนิดมาใชประโยชนในพ้ืนที่เพ่ือทํารังวางไข เลี้ยง
ลูก บนยอดตนมะขามในสวนมะพราว ไดแกนกยางกรอกพันธุชวา นกบางชนิดหาใบหญา ดอก
หญามาทํารังตามพุมไม เชน นกกระติ๊ดตะโพกขาว และพบนกกวักเลี้ยงลูก โดยลูกจะเดินตาม
พอแมออกไปหากิน 

             3. การใชประโยชนพ้ืนที่ของนกอพยพ คือ นกกระจิ๊ดขาสีเนื้อ เขามาอาศัยหากิน
แมลงตามก่ิงไมในพุมไม ในสวนสมโอ พฤติกรรมจะเคลื่อนไหวอยูเสมอ ไม คอยอยูนิ่ง ซึ่ง
สํารวจพบในสวนสมโอ ในชวงเดือนกันยายน 

4.3 การนําฐานขอมูลทรัพยากรชนิดนกมาใชประโยชนในการสงเสริม 
      เกษตรกรทําสวนผลไมปลอดสารพิษ 
   4.3.1 แนวทางการทําสวนผลไมแบบเกษตรอินทรีย 
            จากการสัมภาษณเจาของสวนผลไม ในพ้ืนที่ อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
ไดสรุปแนวทางการทําสวนผลไมแบบเกษตรอินทรีย ไดดังนี ้
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            1. สวนลิ้นจี่ ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
                สภาพสวนผลไม โดยทั่วไป มีพ้ืนที่ 16 ไร โดยจะปลูกตนลิ้นจี่เปนหลัก โดยจะมี
การปลูกพืชผักสวนครัว แทรกระหวางรองสวน เชน ตะไคร กระเพรา ฟกทอง เตยหอม มะเขือ
พวง พริกข้ีหนู เปนตน และปลูกไมผลชนิดอ่ืนๆบาง เชน สับปะรด สมโอ มะมวง เปนตน พ้ืนที่
สวนแหงนี้ จะติดกับแมน้ําแมกลอง โดยจะมีข้ันตอนการทําสวนผลไม พอสรุปไดดังนี้  
                สวนผลไมแหงนี้จะมีการใชปุยอินทรีย หลังการเก็บเก่ียวผลผลิต และมีการถาง
หญาประมาณ ปละ 4 ครั้ง  
                ความหลากชนิดของนก ที่เขามาใชประโยชนในพ้ืนที่สวนผลไมแหงนี้ มีจํานวน 25 
ชนิด คิดเปนรอยละ 65.78 ของชนิดนกทั้งหมดที่พบ โดยมีชนิดนกที่อยูในระดับ 5 นกที่พบบอย
มาก จํานวน 5 ชนิด คือ นกกาเหวา นกปรอดสวน นกแซงแซวหางบวงใหญ นกกระจิบธรรมดา 
และนกกินปลีอกเหลือง   

                     2. สวนลิ้นจี่ ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
                 สภาพสวนผลไม โดยทั่วไป มีพ้ืนที่ 7 ไร โดยจะปลูกตนลิ้นจี่เปนหลัก และมีการ
ปลูกสมโอ กลวยแซมบาง พ้ืนที่สวนแหงนี้ จะติดกับลําคลอง โดยจะมีข้ันตอนการทําสวนผลไม 
พอสรุปไดดังนี ้
                สวนผลไมแหงนี้ มีการใชปุยอินทรียแบบสําเร็จรูป และทําเอง โดยใชข้ีไก ข้ีวัว และ
ปุยน้ําหมักชีวภาพ มีการตัดหญาเปนระยะๆ และขุดลอกทองรองปละครั้ง 
        ความหลากชนิดของนก ที่เขามาใชประโยชนในพ้ืนที่สวนผลไมแหงนี้ มีจํานวน 
23 ชนิด คิดเปนรอยละ 60.53 ของชนิดนกทั้งหมดที่พบ โดยมีชนิดนกที่อยูในระดับ 5 นกที่พบ
บอยมาก จํานวน 6 ชนิด คือ นกกินเปยว นกพิราบปา นกเขาใหญนกยางเปย นกปรอดสวน 
และนกกินปลีอกเหลือง 

              3. สวนมะพราว ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
                สภาพสวนผลไม โดยทั่วไป มีพ้ืนที่ 4 ไร โดยจะปลูกตนมะพราวเปนหลัก เปน
ประเภทมะพราวผล และมะพราวออน จะมีการทําสวนผลไมที่เนนการใชปุยอินทรีย และปลอย
ตามธรรมชาติ ซึ่งสวนมะพราวจะเปนการทําสวนผลไมที่ไมตองเนนการใชปุยมากเทาไร สวน
ใหญจะปลอยใหเปนธรรมชาติ และระหวางระยะหางของตนมะพราวในทุกรองสวนจะมีการปลูก
ไมผลและพืชผักสวนครัวที่เก็บผลผลิตไดเร็ว รวมทั้งมีการปลูกตนกลวย ไวรอบสวนมะพราว  
และพ้ืนทีส่วนมะพราวนี้อยูใกลกับแมน้ําแมกลอง โดยจะมีข้ันตอนการทําสวนผลไม พอสรุปได

http://rdi.ssru.ac.th



116 

 

ดังนี ้
               สวนผลไมแหงนี้ จะมีการใชปุยอินทรีย ประเภทข้ีไก และใชปุยน้ําหมักชีวภาพ 
รวมทั้งมีการถางหญาทุกเดือน เพ่ือเพ่ิมความชุมชื้นและเปนปุยใหกับดิน และมีการขุดลอกรอง
สวนปละ 1-2 ครั้ง กลบตามโคนตน  
              ความหลากชนิดของนก ที่เขามาใชประโยชนในพ้ืนที่สวนผลไมแหงนี้ มีจํานวน 31 
ชนิด คิดเปนรอยละ 81.57 ของชนิดนกทั้งหมดที่พบ โดยมีชนิดนกที่อยูในระดับ 5 นกที่พบบอย
มาก จํานวน  7 ชนิด คือ นกกินเปยว นกแซงแซวหางบวงใหญ นกเอ้ียงหงอน นกเอ้ียงสาริกา 
นกปรอดสวน นกกระจิบธรรมดาและนกกินปลีอกเหลือง    
              4. สวนมะพราว ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

    สภาพสวนผลไม โดยทั่วไป มีพ้ืนที่ 2 ไร โดยจะปลูกตนมะพราวเปนหลัก เปน
ประเภทมะพราวตาล และมะพราวออน  รอบๆสวนผลไมแหงนี้ จะเปนสวนมะพราวเปนสวน
ใหญ มีการเลี้ยงเปด เลี้ยงไก และปลูกหญาแฝกริมรองสวน โดยจะมีข้ันตอนการทําสวนผลไม 
พอสรุปไดดังนี ้
                สวนผลไมแหงนี้ จะใชปุยอินทรีย ประกอบดวยข้ีไก ที่ไดจากการเลี้ยงไกหลุม ขุย
มะพราวสับ แกลบดิน และปุยน้ําหมักชีวภาพ โดยจะใสปุยอินทรีย ปละ 2 ครั้ง รอบโคนตน หาง
จากโคนตนประมาณ 1 ศอก มีการกําจัดศัตรูพืช โดยใชแตนเบียน ตัวห้ํา ที่ไดจากเกษตรอําเภอ 
มากําจัดแมลงดําหนาม ที่ทําลายยอดมะพราว สวนดวงกินยอด จะหมักเชื้อราเขียว แลวฉีดพน
ตามตนไม  นอกจากนี้มีการขุดลอกรอง ปละ 1-2 ครั้ง หรือข้ึนเลนตามรองเพ่ือใหพืชไดธาตุ
อาหาร และมีการถางหญาเปนระยะๆ 
                  ความหลากชนิดของนก ที่เขามาใชประโยชนในพ้ืนที่สวนผลไมแหงนี้ มีจํานวน 
24 ชนิด คิดเปนรอยละ 63.16 ของชนิดนกทั้งหมดที่พบ โดยมีชนิดนกที่อยูในระดับ 5 นกที่พบ
บอยมาก   จํานวน 10 ชนิด คือ นกกินเปยว นกกาเหวา นกกะปูดใหญ นกกวัก นกยางกรอก
พันธุชวา นกแซงแซวหางบวงใหญ นกกางเขนบาน นกเอ้ียงหงอน นกเอ้ียงสาริกา นกปรอด
สวน และนกกินปลีอกเหลือง    
                5. สวนสมโอ ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
  สภาพสวนผลไม โดยทั่วไป มีพ้ืนที่ 6 ไร โดยจะปลูกตนสมโอเปนหลัก เปนสมโอพันธุขาวใหญ  
รอบๆสวนผลไมแหงนี้ จะเปนสวนมะพราวเปนสวนใหญ โดยจะมีข้ันตอนการทําสวนผลไม พอ
สรุปไดดังนี ้
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                 สวนผลไมแหงนี้ ใชปุยอินทรีย ประเภทปุยข้ีไก ข้ีวัว โดยข้ีไก จะใหธาตุไนโตรเจน
สูงกวาข้ีวัว รวมทั้งมีการทําปุยน้ําหมักชีวภาพ ไวใชเองในสวนผลไม  จะมีการใสปุยอินทรียไว
ตามโคนตน ในดานการจัดการแมลงศัตรูพืช เชน หนอนฝดาษ สังเกตจากผิวของผลสมโอจะ
เปนปุม จะมีวิธีกําจัดโดยตัดทิ้งใสถุงพลาสติก และมีการถางหญาทิ้งคลุมดิน และขุดลอก
ทองรอง ตามระยะที่เหมาะสม 
                 ความหลากชนิดของนก ที่เขามาใชประโยชนในพ้ืนที่สวนผลไมแหงนี้ มีจํานวน 
28 ชนิด คิดเปนรอยละ 73.68 ของชนิดนกทั้งหมดที่พบ โดยมีชนิดนกที่อยูในระดับ 5 นกที่พบ
บอยมาก   จํานวน 6 ชนิด คือ นกกินเปยว นกกาเหวา นกกะปูดใหญ นกแซงแซวหางบวงใหญ 
นกกระจิบธรรมดาและนกกินปลีอกเหลือง    
              6. สวนสมโอ ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
                 สภาพสวนผลไม โดยทั่วไป มีพ้ืนที่ 4 ไร โดยจะปลูกตนสมโอเปนหลัก เปนสมโอ
พันธุขาวใหญ  ระหวางตนสมโอ และดานหลังของสวนผลไมแหงนี้จะมีการปลูกตนกลวย 
ดานหลังสวนจะติดคลองสําโรง ดานขางสวนแหงนี้จะเปนสวนลิ้นจี่ และสวนสมโอ โดยจะมี
ข้ันตอนการทําสวนผลไม พอสรุปไดดังนี ้
           สวนผลไมแหงนี้ ใชปุยอินทรีย ประเภทปุยข้ีไก บริเวณรอบโคนตนมีการตัดหญา ปละ
ครั้ง และขุดลอกเลนในทองรองปละครั้ง รวมทั้งชวงตอนเย็นจะมีการสุมไฟเพ่ือไลแมลง 
            ความหลากชนิดของนก ที่เขามาใชประโยชนในพ้ืนที่สวนผลไมแหงนี้ มีจํานวน 23 
ชนิด คิดเปนรอยละ 60.53 ของชนิดนกทั้งหมดที่พบ โดยมีชนิดนกที่อยูในระดับ 5 นกที่พบบอย
มาก   จํานวน 6 ชนิด คือ นกกินเปยว นกกาเหวา นกกะปูดใหญ นกกวัก นกยางเปย และนก
ปรอดสวน  
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สวนลิ้นจี่ ต.กระดังงา อ.บางคนที สวนลิ้นจี่ ต.โรงหีบ อ.บางคนท ี

  
สวนมะพราว ต.บางนกแขวก อ.บางคนท ี สวนมะพราว ต.จอมปลวก อ.บางคนท ี

  
สวนสมโอ ต.กระดังงา อ.บางคนท ี สวนสมโอ ต.บางสะแก อ.บางคนท ี

 
รูปที่ 4.10 สวนผลไมในพ้ืนที่ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
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รูปที่ 4.11 แผนที่แสดงพิกัดพ้ืนที่สวนสมโอที่สํารวจความหลากชนิดของนก  
ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

 

 

รูปที่ 4.12  แผนที่แสดงพิกัดพ้ืนที่สวนมะพราวที่สํารวจความหลากชนิดของนก  
ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

 

A 

A 
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รูปที่ 4.13  แผนที่แสดงพิกัดพ้ืนที่สวนลิ้นจีท่ี่สํารวจความหลากชนิดของนก  
ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

 

 

รูปที่ 4.14  แผนที่แสดงพิกัดพ้ืนที่สวนมะพราวที่สํารวจความหลากชนิดของนก 
 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

 

A 

A 
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รูปที่ 4.15  แผนที่แสดงพิกัดพ้ืนที่สวนลิ้นจี ่(A) และสวนสมโอ (B)  
ที่สํารวจความหลากชนิดของนก  ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

 
ตารางที่ 4.13 พิกัดพ้ืนที่สวนผลไมที่สํารวจความหลากชนิดของนก แบงตามระดับความชุมชุม 
                   ที่พบนกบอยมาก 
 
ที ่ พิกัด สวนผลไม ชนิดนกที่พบบอยมาก 

ระดับความชุกชุม (ระดับ 5) 
1 47p 0601934 1488858 สวนลิ้นจี่ ต.กระดังงา 

อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
นกกาเหวา นกปรอดสวน นก
แซงแซวหางบวงใหญ นกกระจิบ
ธรรมดา และนกกินปลอีกเหลือง   

2 47p 0600594 1488421 สวนลิ้นจี่ ต.โรงหีบ 
อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

นกกินเปยว นกพิราบปา นกเขา
ใหญนกยางเปย นกปรอดสวน 
และนกกินปลีอกเหลือง 

3 47p 0599132 1493595 สวนมะพราว ต.บางนกแขวก 
อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

นกกินเปยว นกแซงแซวหาง
บวงใหญ นกเอ้ียงหงอน นก
เอ้ียงสาริกา นกปรอดสวน 
นกกระจิบธรรมดา และ 
นกกินปลีอกเหลือง    

A 
B 
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ที ่ พิกัด สวนผลไม 
ชนิดนกที่พบบอยมาก 

ระดับความชุกชุม (ระดับ 5) 
4 47p 0605248 1489774 สวนมะพราว ต.จอมปลวก 

อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
นกกินเปยว นกกาเหวา  
นกกะปูดใหญ นกกวัก นกยาง
กรอกพันธุชวา นกแซงแซวหาง
บวงใหญ นกกางเขนบาน  
นกเอ้ียงหงอน นกเอ้ียงสาริกา 
นกปรอดสวน และนกกินปลีอก
เหลือง    

5 47p 0602395 1489528 สวนสมโอ ต.กระดังงา 
อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

นกกินเปยว นกกาเหวา  
นกกะปูดใหญ นกแซงแซวหาง
บวงใหญ นกกระจิบธรรมดาและ
นกกินปลีอกเหลือง    

6 47p 0600352 1486642 สวนสมโอ ต.บางสะแก 
อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 

นกกินเปยว นกกาเหวา  
นกกะปูดใหญ นกกวัก  
นกยางเปย และนกปรอดสวน  

 
4.3.2 แนวทางการจัดทําเกษตรอินทรียในสวนผลไม เพื่อรักษาความหลากชนิดของนก 
                  เกษตรอินทรีย หมายถึง การทําเกษตรที่ปลอดสารเคมี โดยเนนในเรื่องการรักษา
สมดุลของระบบนิเวศ การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการทําเกษตรแบบพ่ึงตนเอง เพ่ือทําใหเกิด
ประโยชนสูงสุดและลดตนทุนการผลิต โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภครวมทั้งรักษา
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
       โดยหลักพ้ืนฐานของเกษตรอินทรียนั้นะเนนการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม ดังนี ้
 1. การอนุรักษนิเวศการเกษตร ซึ่งกลไกธรรมชาติสิ่งมีชีวิตตางๆจะมีบทบาทสําคัญใน
การสรางสมดุลของนิเวศการเกษตร 
 2. การฟนฟูนิเวศการเกษตร คือ การปรับปรุงบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุและการเพ่ิม
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 3. การควบคุมและปองกันมลพิษตางๆจากภายนอก ไมใหปนเปอนกับผลผลิต 
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      ดังนั้นเกษตรกรสวนผลไม ควรเนนการจัดทําเกษตรอินรีย เพ่ือรักษาความหลากชนิดของ
นก ตามแนวทางตอไปนี ้
          1. สงเสริมการปลูกพืชแบบสวนผสมผสาน จะสงผลใหมีความหลากชนิดของนก
มากกวาสวนผลไมที่ปลูกพืชชนิดเดียว เนื่องจากจะเปนพ้ืนที่ที่มีแหลงอาหารที่หลากหลาย 
สงผลใหนกเขามาใชประโยชนในพ้ืนทีใ่นเพ่ือการหากินอาหาร และสงผลพลอยไดตอการกําจัด
แมลงศัตรูพืช กระจายพันธุพืช และการผสมพันธุพืช 
 2. ลดการใชสารเคมีทางการเกษตร สงเสริมการใชวิธีทางเลือกตางๆ เชน การใชน้ํา
หมักชีวภาพ การปลูกพืชคลุมดิน การปลูกพืชหมุนเวียน เปนตน มารวมกันควบคุมศัตรูพืช 
รวมทั้งเวนพ้ืนที่ทางการเกษตร โดยไมใชสารเคมีอยางนอย 5-10% เพ่ือลดการตานทานของ
วัชพืช แมลงศัตรูพืชและเปนแหลงที่อยูอาศัยของแมลงและพืชที่จะเปนอาหารแกนก 
 3. เพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ เชน การปลูกพืชทองถิ่นหลายๆชนิดผสม
กัน ปลูกตนไมใหญใหรมเงาและผลแกนก ไมรบกวนพ้ืนที่โดยการเผา 
 4. ปลูกพืชชนิดอ่ืนที่ไมจําเปนตองพ่ึงพาสารเคมี หรือเปนพืชพันธุทองถิ่นที่มีความ
ตานทานโรคและแมลงอยูแลว แซมในสวนผลไม 
 5. ปลูกพืชที่มีกลิ่นฉุน ไดแก ดาวเรือง ตะไครหอม พริก สะเดา เปนตน แซมในสวน
ผลไม และปลูกไวรอบๆสวนผลไม เพ่ือปองกันแมลงศัตรูพืชที่เขามาทําลายผลผลิตในสวนผลไม 
          6. นําพืชที่มีกลิ่นฉุน ไดแก ดาวเรือง ตะไครหอม พริก สะเดา บอระเพ็ด เปนตน มา
เปนวัตถุดิบในการทําสารกําจัดแมลงศัตรพืูช เพ่ือนํามาฉีดพนปองกัน/กําจัดแมลงศัตรูพืชใน
สวนผลไม 
          7. นําวัชพืชน้ําในรองสวนไดแก ผักตบชวา จอก แหน เปนตน มาทําปุยหมักชีวภาพ 
เพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารในดินใหกับไมผลในสวนผลไม ซึ่งการปรับปรุงบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุ และ
การเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้ทําใหผลผลิตของเกษตรอินทรียยังมีรสชาติดี 
และมีคุณคาทางโภชนาการที่ครบถวน สวนการที่มีสิ่งมีชีวิตความหลากหลายชนิดอยูรวมกัน 
ยอมกอใหเกิดความเก้ือกูลและสมดุลของระบบนิเวศ 
          8. ถางหญาตามรองสวนมาคลุมดิน เพ่ือใหความชุมชื้นและเพ่ิมธาตุอาหารในดินใหกับ
ไมผลในสวนผลไม 
          9. ปลูกพืชผักสวนครัวที่เปนไมเลื่อย เชน ผักบุง คลุมดินเพ่ิมความชุมชื้นและเพ่ิมธาตุ
อาหารในดินใหกับไมผลในสวนผลไม  
 10. พ้ืนที่การเกษตรเปนแหลงที่อยูอาศัยที่สําคัญของนกหลายชนิด เนื่องจากมีอาหาร
สมบูรณ ดังนั้นจึงควรมกีารจัดการในการอนุรักษนกในพ้ืนที่การเกษตรเพ่ิมประชากรกรและ
ความหลากหลายของนก ซึ่งนกตางๆที่อาศัยในพ้ืนที่การเกษตรก็จะชวยในการควบคุมศัตรู
ทางการเกษตร โดยที่แทบไมตองจําเปนพ่ึงสารเคมีการเกษตร ซึ่งชวยในการจัดการพ้ืนที่
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การเกษตรอยางย่ังยืน ควบคูกับการสงเสริมเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ โดยการจัดกิจกรรม
ดูนกในสวนผลไมปลอดสารพิษ 

  
รูปที่ 4.17 การทําสวนผลไมแบบเกษตรอินทรีย 

                           

 
รูปที่ 4.18 การทําสวนผลไมแบบผสมผสาน 

 
   4.3.3 คุณคาของนกตอการเกษตร 
 จากผลการศึกษาความหลากชนิดของนกในสวนผลไมที่เนนการใชปุยอินทรีย เปน
ตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในนิเวศเกษตร เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรทําสวนผลไมปลอดสารพิษ
ซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศนของจังหวัดสมุทรสงครามวา “เปนเมืองแหงอาหารทะเล และศูนยกลาง
กุงแมน้ํา ผลไมปลอดภัยจากสารพิษ ศูนยกลางการพักผอนและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษทาง
แมน้ําลําคลองระดับชาติ ดินแดนแหงประชาชนรักถิ่นกําเนิดอนุรักษสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมดี
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งาม” รวมทั้งเปลี่ยนวิกฤตใหเปนโอกาส จัดสวนผลไมใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศได เพราะ
พ้ืนที่การเกษตรเปนแหลงที่อยูอาศัยที่สําคัญของนกหลายชนิด ซึ่งนก เปนทรัพยากรชีวภาพ
อยางหนึ่งที่มีความสําคัญตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ชวยใหระบบนิเวศดํารงอยูไดอยางสมดุล 
ซึ่งพอสรุปคุณคาของนกกับการเกษตร ไดดังนี ้
         1. นกชวยผสมเกสร โดยนกที่กินน้ําหวานดอกไม เชน นกกินปลีอกเหลือง นก
ปลีคอสีน้ําตาล   มีสวนชวยในการผสมเกสร ใหแกดอกไม ปากของนกเหลานี้มีรูปทรงเรียวยาว 
เมื่อนกแหยปากเขาไปดูดน้ําหวานภายในดอกไม เกสรดอกไมจะติดไป กับปากนก เมื่อนกไป
กินน้ําหวานจากดอกอ่ืน เกสรที่ติดปากนกก็จะผสมกับดอกไมดอกนั้น ชวยใหดอกไมไดรับการ
ผสมพันธุ 
  2. นกชวยแพรกระจายพันธุพืช นกสวนใหญชอบกินผลไมเปนอาหาร เชน นก
โพระดกธรรมดา นกปรอดสวน นกปรอดหนานวล เมื่อนกกินผลไมเขาไป เวลาถายมูล จะมี
เมล็ดติดออกมาดวย เมื่อเมล็ดตกลงพ้ืนดินก็จะงอกเปนตนใหม จึงเปนการชวยกระจายพันธุพืช 
ใหไปงอกงามตามที่ตางๆ 
                    3. นกชวยกําจัดศัตรูพืช นกที่กินแมลงเปนอาหาร เปนหวงโซอาหารในการ
ควบคุมความสมดุลของระบบนิเวศ เพราะ แมลงที่นกกินเขาไปมักเปนศัตรูพืช ซึ่งหากมีจํานวน
มากเกินไปจะสงผลกระทบตอการทําลายผลผลิตทางการเกษตรในสวนผลไมใหเกิดความ
เสียหาย จนทําใหธรรมชาติขาดสมดุล นกเหลานี้จึงมีสวนชวยใหไมตองใชสารเคมีและสารฆา
แมลงในการกําจัดศัตรูพืช ทําใหเกษตรกรประหยัดรายจายไปไดอยางมากมายและยังไมทําให
สภาพแวดลอมเสื่อมโทรมลงดวย เชน ฝูงนกนางแอน นกแอนพง ที่บินจับแมลงบนทองฟา นก
แซงแซวหางบวงใหญ บินจับแมลงในอากาศ นกกระจิบธรรมดาชวยกําจัดหนอนตามตนไม        
                   4. นกมีบทบาทเปนผูลาในหวงโซอาหารของระบบนิเวศ เชน เหย่ียวและ 
นกเคาจะชวยกําจัดหนู ที่เปนสัตวทําลายผลผลิตทางการเกษตรในสวนผลไมใหเกิดความ
เสียหาย จนทําใหธรรมชาติขาดสมดุล ดังนั้นการมีนกเหลานี้อยูในสวนผลไม ก็จะทําใหเกษตร
ชาวสวนผลไมไมตองใชสารเคมีกําจัดสัตวที่เปนศัตรูพืช 
                   5. นกเปนแหลงเรียนรูที่เหมาะแกการศึกษา วิจัย ความสัมพันธระหวางนกกับ
นิเวศเกษตร 
                   6. นกมีคุณคาตอการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากนกเปน
ตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ 
                   7. ความหลากชนิดของนกในสวนผลไมเหมาะแกการจัดกิจกรรมดูนกใน
โปรแกรมกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในทองถิ่น 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

       ในการวิจัยเรื่อง ความหลากชนิดของนกในพ้ืนที่สวนผลไม อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม     
ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ 1. เพ่ือศึกษาชนิดนก ปริมาณความชุกชุมและสถานภาพของนก 2. เพ่ือ
ศึกษาการใชประโยชนพ้ืนที่ของนก ในบริเวณพ้ืนที่ที่ศึกษา 3. เพ่ือนําฐานขอมูลทรัพยากรชนิดนกมาใช
ประโยชนในการสงเสริมเกษตรกรทําสวนผลไมปลอดสารพิษ 
 
5.1 พื้นท่ีทําการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความหลากชนิดของนกในพ้ืนที่สวนผลไม อําเภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม” ไดศึกษาพ้ืนที่ในอําเภอบางคนที จ.สมุทรสงคราม โดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจงพ้ืนที่ศึกษา
ในสวนผลไม ไดแก สวนสมโอ สวนลิ้นจี่ และสวนมะพราว จํานวน 6 สวน คือ 
                     1. สวนลิ้นจี่ ในตําบลกระดังงา อําเภอบางคนท ี
   2. สวนลิ้นจี่ ในตําบลโรงหีบ อําเภอบางคนท ี
   3. สวนมะพราว ในตําบลบางนกแขวก อําเภอบางคนท ี
   4. สวนมะพราว ในตําบลจอมปลวก อําเภอบางคนท ี
   5. สวนสมโอ ในตําบลกระดังงา อําเภอบางคนท ี
   6. สวนสมโอ ในตําบลบางสะแก อําเภอบางคนที 
 

5.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
                 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปน เครื่องมือเชิงคุณภาพดังนี ้

   1) การศึกษาภาคสนาม 
    1.1 บันทึกชนิดนกในเสนทางสํารวจในสวนผลไม ไดแก   สวนสมโอ สวนลิ้นจี่ 
และสวนมะพราว ที่เนนการใชปุยอินทรีย      โดยใชเครื่องจับพิกัด (GPS) บันทึกตําแหนงพิกัด  
    1.2 บันทึกสภาพพ้ืนที่สวนผลไมโดยใชเครื่องจับพิกัด(GPS) โดยจําแนกเปน
พ้ืนที่สวนสมโอ สวนลิ้นจี่ และสวนมะพราว  
    1.3 บันทึกจํานวนประชากรนกแตละชนิด และลักษณะกิจกรรมของนกที่เขาไป
ใชประโยชนในสวนผลไม 
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  2) แบบสัมภาษณแบบเจาะจงเก่ียวกับการทําสวนผลไม และชนิดนกที่เขามาใช
ประโยชนในพ้ืนที่สวนผลไม 

  

5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
             1) ขอมูลปฐมภูมิ 

  1.1 เก็บขอมูลโดยใชทําการสํารวจชนิดนก โดยใชกลองสงทางไกลแบบ 2 ตา กลอง
ถายรูป และจําแนกนกที่พบตามหนังสือคูมือดูนก นกเมืองไทย โดยนายแพทยบุญสง เลขะกุล (2550) 
ในชวงเชาและชวงบายตั้งแตเดือนเมษายน – กันยายน 2555 เดือนละ 1 วัน ในเสนทางสํารวจในสวน
ผลไมทั้ง 3 ประเภท ไดแก สวนสมโอ สวนลิ้นจี่ และสวนมะพราว จํานวน 6 สวน 

   1.2 เก็บขอมูลสภาพพ้ืนที่ของสวนผลไมทั้ง 3 ประเภท ไดแก สวนสมโอ สวนลิ้นจี่ และ
สวนมะพราว 
    1.3 เก็บขอมูลจํานวนประชากรนกแตละชนิด และลักษณะกิจกรรมของนกที่เขาไปใช
ประโยชนในสวนผลไม 
   1.4 บันทึกขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะจงกับเขาของสวนผลไมเก่ียวกับการทํา
สวนผลไม และชนิดนกที่เขามาใชประโยชนในพ้ืนที่สวนผลไม ที่เนนการใชปุยอินทรีย ในพ้ืนที่อําเภอ
บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

2) ขอมูลทุติยภูมิ  

                       รวบรวมขอมูลตางๆที่เก่ียวของไดแก เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

5.4.ข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย 
                 1. ขอมูลเชิงคุณภาพ     ผูวิจัยไดทําการเก็บรวมรวมขอมูลจากการสํารวจภาคสนาม 

      1.1 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลชนิดนกที่เขาไปใชประโยชนในพ้ืนที่ในสวนผลไม 
อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ในชวงเดือนเมษายน– กันยายน 2555 ไดแก สวนสมโอ สวนลิ้นจี่ 
และสวนมะพราว  

      1.2 นําผลที่บันทึกไดมาสรุปชนิดนกลงตารางบันทึกผลการสํารวจ ประกอบกับขอมูล
การสัมภาษณจากเจาของสวนผลไม 
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            2. ขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัยไดทําการบันทึกขอมูลจํานวนประชากรของนก 
                       2.1 หาคาความถี่ของนกที่เขาไปใชประโยชนในพ้ืนที่สวนผลไม ทั้งสวนสมโอ สวน
ลิ้นจี่ และสวนมะพราว  
                       2.2 วิเคราะหหาปริมาณความชุกชุม (relative abundance) โดยวิธีของ Pettingill 
(1969) ดังนี ้
        รอยละของความชุกชุม =       จํานวนครั้งที่พบนกชนิดนั้นๆ    x 100  
                                                                       จํานวนครั้งที่สํารวจ 
                จากนั้นนํารอยละของความชุกชุมที่ไดมาเปรียบเทียบตามเกณฑระดับความชุกชุม ดังนี้ 
  ระดับ 5          นกที่มีความชุกชุมสูงมาก (Abundance  : A)    พบในอัตรารอยละ 90 – 100 
     พบไดบอยมาก 
 ระดับ 4   นกที่มีความชุกชุมมาก (Commom : C)         พบในอัตรารอยละ  65 – 89 
     พบบอย 
 ระดับ 3   นกที่มีความชุกชุมปานกลาง    พบในอัตรารอยละ 31 – 64  
      (Moderately common : MC) พบไดปานกลาง 
 ระดับ 2   นกที่มีความชุกชุมคอนขางนอย   พบในอัตรารอยละ 10 – 30  
      (Uncommom : UC) พบไดคอนขางนอย 
 ระดับ 1   นกที่มีความชุกชุมนอย (Rare : R)   พบในอัตรารอยละ 1 – 9  
      พบนอย 
                2.3 จําแนกหาสถานภาพของนกแตละชนิด ไดแก นกประจําถิ่น นกอพยพ  

นกประจําถิ่นและนกอพยพ 
               การวิเคราะหขอมูล 

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

(1969) 
            2. ขอมูลเชิงคุณภาพ ดําเนินการดังนี ้
  การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหาใน การ
สัมภาษณ หลังจากนั้นไดนําการจดบันทึกขอมูลและเทปบันทึกมาวิเคราะหประกอบ รวมทั้งการศึกษา
ภาคสนาม ทั้งการบันทึกจํานวนชนิดนก  ในเสนทางสํารวจในสวนผลไม มาวิเคราะหขอมูลและนําผล
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วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพมาใชประกอบกับขอมูลเชิงปริมาณ เพ่ือใหเห็นถึงความหลากชนิดของนกใน
พ้ืนที่สวนผลไม อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
       
5.5 สรุปผลการวิจัย 

       ผลการวิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัยไดดังนี ้
            5.5.1.ชนิดนก อุปนิสัยการหากิน และสถานภาพของนกที่พบในพื้นที่สวนผลไม 
                 1) ในสวนผลไมทั้งสวนลิ้นจี่ สวนมะพราว และสวนสมโอ ที่เนนการใชปุยอินทรีย ในพ้ืนที่
อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม มีความหลากชนิดของนก จํานวน 24 วงศ  38 ชนิด โดยในสวน
มะพราว ในตําบลบางนกแขวก อําเภอบางคนที จะพบจํานวนชนิดนกมากที่สุด คือ จํานวน 31 ชนิด 
รองลงมาคือสวนสมโอ ในตําบลกระดังงา อําเภอบางคนที จํานวน 28 ชนิด   
                    ชนิดนกที่พบในสวนผลไมทั้ง 6 สวน ในทุกเดือนที่ทําการสํารวจ ไดแก นกกินเปยว  นก
กาเหวา  นกกะปูดใหญ นกพิราบปา  นกเขาใหญ นกเขาชวา นกกวัก นกยางเปย นกยางกรอกพันธุ
ชวา นกยางเขียว เปนตน โดยจะพบชนิดนกมากในเดือนกรกฏาคม จํานวน 31 ชนิด และเดือนที่พบ
ชนิดนกรองลงมา คือเดือนกันยายน จํานวน 30 ชนิด  
                 2) ในดานอุปนิสัยการหากินอาหาร พบกลุมนกกินแมลงและตัวหนอนของแมลง ไดแก 
นกกระจิบธรรมดา นกกระจิ๊ดขาสีเนื้อ นกนางแอนบาน นกแอนพง นกอีวาบตั๊กแตน  เปนตน กลุมนก
นกกินสัตวอ่ืนๆ และสัตวน้ํา ไดแก นกกระเต็นอกขาว นกกินเปยว เปนตน กลุมนกกินเมล็ดพืช ไดแก 
นกกระติ๊ดข้ีหมู นกกระติ๊ดตะโพกขาว เปนตน กลุมนกกินน้ําหวานจากดอกไม ไดแก นกกินปลีอกเหลือง 
นกกินปลีคอสีน้ําตาล เปนตน และกลุมนกกินลูกปลา กุงตัวเล็กตามริมชายคลอง ไดแก นกยางเปย นก
ยางกรอกพันธุชวา นกกวัก เปนตน สวนสถานภาพของนก มีนกประจําถิ่น จํานวน 36 ชนิด นกประจํา
ถิ่นและนกอพยพ จํานวน  1 ชนิด และนกอพยพ จํานวน 1 ชนิด 
           5.5.2 ปริมาณความชุกชุมของชนิดนกที่พบในพื้นที่สวนผลไม 
                 ในดานความชุกชุมของชนิดนกในสวนผลไม  อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม ทั้งสวนลิ้นจี่ 
สวนมะพราว และสวนสมโอ จํานวน 6 สวน สามารถนํามาจัดแบงระดับความชุกชุมออกเปน 5 ระดับ 
ดังนี้  
 ระดับ 5 นกที่พบบอยมาก (Abundance  : A)    มีจํานวน 18 ชนิด คิดเปนรอยละ 47.37 ของ
ชนิดนกทั้งหมดที่พบ คือ นกโพระดกธรรมดา นกกินเปยว นกกาเหวา นกกะปูดใหญ นกพิราบปา 
นกเขาใหญ นกกวัก  นกเขาชวา  นกยางเปย นกยางกรอกพันธุชวา นกแซงแซวหางบวงใหญ นก
กางเขนบาน นกเอ้ียงหงอน นกเอ้ียงสาริกา นกปรอดสวน นกกระจิบธรรมดา นกสีชมพูสวน และนก
กินปลีอกเหลือง 
          ระดับ 4 นกที่พบบอย (Commom : C)   มีจํานวน 4 ชนิด คิดเปนรอยละ 10.53  ของชนิดนก
ทั้งหมดที่พบ คือ นกแอนพง นกอีแพรดแถบอกดํา นกกินปลีคอสีน้ําตาล และนกกระติ๊ดข้ีหม ู   
          ระดับ 3 นกที่พบปานกลาง (Moderately common : MC) มีจํานวน 9 ชนิด คิดเปนรอยละ 
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23.68 ของชนิดนกทั้งหมดที่พบ คือ นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง นกตะขาบทุง นกกระเต็นอกขาว  
นกอีวาบตั๊กแตน นกบ้ังรอกใหญ นกกระแตแตแวด นกยางเขียว นกปรอดหนานวล และนกกระติ๊ด
ตะโพกขาว 
         ระดับ 2 นกที่พบคอนขางนอย   (Uncommom : UC) มีจํานวน 3 ชนิด คิดเปนรอยละ 7.89 ของ
ชนิดนกทั้งหมดที่พบ คือ นกตีทอง นกนางแอนบาน และนกกระจิ๊ดขาสีเนื้อ 
         ระดับ 1 นกที่พบนอย (Rare : R) มีจํานวน 4 ชนิด คิดเปนรอยละ 10.53 ของชนิดนกทั้งหมดที่
พบ คือ นกเขาไฟ นกกาน้ําเล็ก นกขมิ้นนอยธรรมดา และนกกระจอกบาน   
         โดยในชวงเดือนกรกฏาคม มีความหลากชนิดของนกที่เขามาใชประโยชนในพ้ืนที่ศึกษา   31 
ชนิด รองลงมา คือ เดือนพฤษภาคม มถิุนายน สิงหาคม และกันยายน  มีความหลากชนิดของนกที่เขา
มาใชประโยชนในพ้ืนที่ศึกษาเทากันคือ   28  ชนิด 
          5.5.3 ลักษณะกิจกรรมที่นกเขามาใชประโยชนในพื้นที่สวนผลไม 
               ในดานการใชประโยชนในพ้ืนที่ของนก พบวานกประจําถิ่นจะมีการใชประโยชนในพ้ืนที่
ศึกษาเพ่ือการหาอาหารผสมพันธุ การทํารัง และเลี้ยงลูก ดังนี ้
              1. การใชประโยชนพ้ืนที่ของนก เพ่ือการหาอาหาร ประกอบดวย  
                  กลุมนกกินแมลงและตัวหนอนของแมลง ไดแก นกกระจิบธรรมดา นกกระจิ๊ดขาสีเนื้อ นก
นางแอนบาน นกแอนพง นกอีวาบตั๊กแตน  เปนตน  
                  กลุมนกกินสัตวอ่ืนๆ และสัตวน้ํา ไดแก นกกระเต็นอกขาว นกกินเปยว  
เปนตน  
                  กลุมนกกินเมล็ดพืช ไดแก นกกระติ๊ดข้ีหมู นกกระติ๊ดตะโพกขาว เปนตน  
                  กลุมนกกินน้ําหวานจากดอกไม ไดแก นกกินปลีอกเหลือง นกกินปลีคอสีน้ําตาล เปนตน  
                  กลุมนกกินลูกปลา กุงตัวเล็กตามริมชายคลอง ไดแก นกยางเปย นกยางกรอกพันธุชวา 
นกกวัก เปนตน  
         โดยนกเหลานี้จะมีพฤติกรรมการหาอาหารของนกแตกตางกัน  ไดแก  
                     1) เกาะตามตอไม ก่ิงไม สายไฟฟา อยูริมน้ําคอยจองหาเหย่ือในน้ํา เพ่ือคอยบินโฉบ
เหย่ือดวยปาก เชน นกกระเต็นอกขาว นกกกินเปยว เปนตน 

           2) ยืนในน้ําหาอาหาร คอยจองหาเหย่ือ เมื่อพบเหย่ือก็จะงับเหย่ือทันที เชน นกยาง
เปย นกยางกรอกพันธุชวา นกยางเยียว เปนตน 
                     3) ยืนบนพืชลอยน้ําและพ้ืนดิน หากินตามแหลงน้ํา หากินแมลง พืช และสัตวน้ําขนาด
เล็ก  นกที่หากินแบบนี้ เชน นกกวัก เปนตน  
                     4) บางครั้งเกาะตามก่ิงกานของตนไม ตอไม พุมหญา หรือสายไฟและลงมาเดินหา
อาหารตามพ้ืนดินเปนครั้งคราว จิกกินเมล็ดพืช แมลง และหนอนเปนอาหาร เชน นกเขาไฟ นกเขาใหญ 
นกเขาชวา นกเอ้ียงหงอน นกเอ้ียงสาริกา นกกระจอกบาน เปนตน  
                     5) บางครั้งจับเกาะอยูเรือนยอดของตนไม และลงมาเดินหาอาหารตามพ้ืนดินเปนครั้ง
คราว เชน  นกกะปูดใหญ นกกางเขนบาน เปนตน  
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           6) หากิน หรือตัวหนอนตามพุมไมในระดับต่ํา เชน นกปรอดหนานวล นกปรอดสวน 
เปนตน 
                      7) โฉบจับแมลงกลางอากาศทันที เชน นกนางแอนบาน นกแอนพง หรือเกาะตามก่ิง
ไม สายไฟฟา หรือสิ่งกอสราง เมื่อพบเหย่ือก็บินโฉบจับ เชน นกแซงแซวหางบวงใหญ เปนตน 
              2. การใชประโยชนพ้ืนที่ของนก เพ่ือ ทํารังวางไข และเลี้ยงลูก  ในชวงเวลาที่ทําการศึกษาใน
พ้ืนที่สวนผลไม จะพบนกบางชนิดมาใชประโยชนในพ้ืนที่เพ่ือทํารังวางไข เลี้ยงลูก บนยอดตนมะขามใน
สวนมะพราว ไดแกนกยางกรอกพันธุชวา นกบางชนิดหาใบหญา ดอกหญามาทํารังตามพุมไม เชน นก
กระติ๊ดตะโพกขาว และพบนกกวักเลี้ยงลูก โดยลูกจะเดินตามพอแมออกไปหากิน 
             3. การใชประโยชนพ้ืนที่ของนกอพยพ คือ นกกระจิ๊ดขาสีเนื้อ เขามาอาศัยหากินแมลงตามก่ิง
ไมในพุมไม ในสวนสมโอ พฤติกรรมจะเคลื่อนไหวอยูเสมอ ไม คอยอยูนิ่ง ซึ่งสํารวจพบในสวนสมโอ 
ในชวงเดือนกันยายน  
         5.5.4 การสัมภาษณเจาของสวนผลไมเก่ียวกับแนวทางการทําสวนผลไมแบบเกษตร
อินทรีย 
            จากการสัมภาษณเจาของสวนผลไม ในพ้ืนที่ อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ไดสรุป
แนวทางการทําสวนผลไมแบบเกษตรอินทรีย ไดดังนี ้
            1. สวนลิ้นจี่ ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
                สภาพสวนผลไม โดยทั่วไป มีพ้ืนที่ 16 ไร โดยจะปลูกตนลิ้นจี่เปนหลัก โดยจะมีการปลูก
พืชผักสวนครัว แทรกระหวางรองสวน เชน ตะไคร กระเพรา ฟกทอง เตยหอม มะเขือพวง พริกข้ีหนู 
เปนตน และปลูกไมผลชนิดอ่ืนๆบาง เชน สับปะรด สมโอ มะมวง เปนตน พ้ืนที่สวนแหงนี้ จะติดกับ
แมน้ําแมกลอง โดยจะมีข้ันตอนการทําสวนผลไม พอสรุปไดดังนี้  
                สวนผลไมแหงนี้จะมีการใชปุยอินทรีย หลังการเก็บเก่ียวผลผลิต และมีการถางหญา
ประมาณ ปละ 4 ครั้ง  
                ความหลากชนิดของนก ที่เขามาใชประโยชนในพ้ืนที่สวนผลไมแหงนี้ มีจํานวน 25 ชนิด 
คิดเปนรอยละ 65.78 ของชนิดนกทั้งหมดที่พบ โดยมีชนิดนกที่อยูในระดับ 5 นกที่พบบอยมาก จํานวน 
5 ชนิด คือ นกกาเหวา นกปรอดสวน นกแซงแซวหางบวงใหญ นกกระจิบธรรมดา และนกกินปลีอก
เหลือง   

             2. สวนลิ้นจี่ ต.โรงหีบ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
                 สภาพสวนผลไม โดยทั่วไป มีพ้ืนที่ 7 ไร โดยจะปลูกตนลิ้นจี่เปนหลัก และมีการปลูกสมโอ 
กลวยแซมบาง พ้ืนที่สวนแหงนี้ จะติดกับลําคลอง โดยจะมีข้ันตอนการทําสวนผลไม พอสรุปไดดังนี ้
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                สวนผลไมแหงนี้ มีการใชปุยอินทรียแบบสําเร็จรูป และทําเอง โดยใชข้ีไก ข้ีวัว และปุยน้ํา
หมักชีวภาพ มีการตัดหญาเปนระยะๆ และขุดลอกทองรองปละครั้ง 
        ความหลากชนิดของนก ที่เขามาใชประโยชนในพ้ืนที่สวนผลไมแหงนี้ มีจํานวน 23 ชนิด 
คิดเปนรอยละ 60.53 ของชนิดนกทั้งหมดที่พบ โดยมีชนิดนกที่อยูในระดับ 5 นกที่พบบอยมาก จํานวน 
6 ชนิด คือ นกกินเปยว นกพิราบปา นกเขาใหญนกยางเปย นกปรอดสวน และนกกินปลีอกเหลือง 
              3. สวนมะพราว ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
                สภาพสวนผลไม โดยทั่วไป มีพ้ืนที่ 4 ไร โดยจะปลูกตนมะพราวเปนหลัก เปนประเภท
มะพราวผล และมะพราวออน จะมีการทําสวนผลไมที่เนนการใชปุยอินทรีย และปลอยตามธรรมชาติ ซึ่ง
สวนมะพราวจะเปนการทําสวนผลไมที่ไมตองเนนการใชปุยมากเทาไร สวนใหญจะปลอยใหเปน
ธรรมชาติ และระหวางระยะหางของตนมะพราวในทุกรองสวนจะมีการปลูกไมผลและพืชผักสวนครัวที่
เก็บผลผลิตไดเร็ว รวมทั้งมีการปลูกตนกลวย ไวรอบสวนมะพราว  และพ้ืนที่สวนมะพราวนี้อยูใกลกับ
แมน้ําแมกลอง โดยจะมีข้ันตอนการทําสวนผลไม พอสรุปไดดังนี ้
               สวนผลไมแหงนี้ จะมีการใชปุยอินทรีย ประเภทข้ีไก และใชปุยน้ําหมักชีวภาพ รวมทั้งมีการ
ถางหญาทุกเดือน เพ่ือเพ่ิมความชุมชื้นและเปนปุยใหกับดิน และมีการขุดลอกรองสวนปละ 1-2 ครั้ง 
กลบตามโคนตน  
              ความหลากชนิดของนก ที่เขามาใชประโยชนในพ้ืนที่สวนผลไมแหงนี้ มีจํานวน 31 ชนิด คิด
เปนรอยละ 81.57 ของชนิดนกทั้งหมดที่พบ โดยมีชนิดนกที่อยูในระดับ 5 นกที่พบบอยมาก จํานวน  7 
ชนิด คือ นกกินเปยว นกแซงแซวหางบวงใหญ นกเอ้ียงหงอน นกเอ้ียงสาริกา นกปรอดสวน นกกระจิบ
ธรรมดาและนกกินปลีอกเหลือง    
              4. สวนมะพราว ต.จอมปลวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
                สภาพสวนผลไม โดยทั่วไป มีพ้ืนที่ 2 ไร โดยจะปลูกตนมะพราวเปนหลัก เปนประเภท
มะพราวตาล และมะพราวออน  รอบๆสวนผลไมแหงนี้ จะเปนสวนมะพราวเปนสวนใหญ มีการเลี้ยงเปด 
เลี้ยงไก และปลูกหญาแฝกริมรองสวน โดยจะมีข้ันตอนการทําสวนผลไม พอสรุปไดดังนี ้
                สวนผลไมแหงนี้ จะใชปุยอินทรีย ประกอบดวยข้ีไก ที่ไดจากการเลี้ยงไกหลุม ขุยมะพราว
สับ แกลบดิน และปุยน้ําหมักชีวภาพ โดยจะใสปุยอินทรีย ปละ 2 ครั้ง รอบโคนตน หางจากโคนตน
ประมาณ 1 ศอก มีการกําจัดศัตรูพืช โดยใชแตนเบียน ตัวห้ํา ที่ไดจากเกษตรอําเภอ มากําจัดแมลงดํา
หนาม ที่ทําลายยอดมะพราว สวนดวงกินยอด จะหมักเชื้อราเขียว แลวฉีดพนตามตนไม  นอกจากนี้มี
การขุดลอกรอง ปละ 1-2 ครั้ง หรือข้ึนเลนตามรองเพ่ือใหพืชไดธาตุอาหาร และมีการถางหญาเปน
ระยะๆ 
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                  ความหลากชนิดของนก ที่เขามาใชประโยชนในพ้ืนที่สวนผลไมแหงนี้ มีจํานวน 24 ชนิด 
คิดเปนรอยละ 63.16 ของชนิดนกทั้งหมดที่พบ โดยมีชนิดนกที่อยูในระดับ 5 นกที่พบบอยมาก   
จํานวน 10 ชนิด คือ นกกินเปยว นกกาเหวา นกกะปูดใหญ นกกวัก นกยางกรอกพันธุชวา นกแซงแซว
หางบวงใหญ นกกางเขนบาน นกเอ้ียงหงอน นกเอ้ียงสาริกา นกปรอดสวน และนกกินปลอีกเหลือง    
                5. สวนสมโอ ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
                  สภาพสวนผลไม โดยทั่วไป มีพ้ืนที่ 6 ไร โดยจะปลูกตนสมโอเปนหลัก เปนสมโอพันธุ
ขาวใหญ  รอบๆสวนผลไมแหงนี้ จะเปนสวนมะพราวเปนสวนใหญ โดยจะมีข้ันตอนการทําสวนผลไม 
พอสรุปไดดังนี ้
                 สวนผลไมแหงนี้ ใชปุยอินทรีย ประเภทปุยข้ีไก ข้ีวัว โดยข้ีไก จะใหธาตุไนโตรเจนสูงกวาข้ี
วัว รวมทั้งมีการทําปุยน้ําหมักชีวภาพ ไวใชเองในสวนผลไม  จะมีการใสปุยอินทรียไวตามโคนตน ใน
ดานการจัดการแมลงศัตรูพืช เชน หนอนฝดาษ สังเกตจากผิวของผลสมโอจะเปนปุม จะมีวิธีกําจัดโดย
ตัดทิ้งใสถุงพลาสติก และมีการถางหญาทิ้งคลุมดิน และขุดลอกทองรอง ตามระยะที่เหมาะสม 
                 ความหลากชนิดของนก ที่เขามาใชประโยชนในพ้ืนที่สวนผลไมแหงนี้ มีจํานวน 28 ชนิด 
คิดเปนรอยละ 73.68 ของชนิดนกทั้งหมดที่พบ โดยมีชนิดนกที่อยูในระดับ 5 นกที่พบบอยมาก   
จํานวน 6 ชนิด คือ นกกินเปยว นกกาเหวา นกกะปูดใหญ นกแซงแซวหางบวงใหญ นกกระจิบธรรมดา
และนกกินปลีอกเหลือง    
              6. สวนสมโอ ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
                 สภาพสวนผลไม โดยทั่วไป มีพ้ืนที่ 4 ไร โดยจะปลูกตนสมโอเปนหลัก เปนสมโอพันธุ
ขาวใหญ  ระหวางตนสมโอ และดานหลังของสวนผลไมแหงนี้จะมีการปลูกตนกลวย ดานหลังสวนจะติด
คลองสําโรง ดานขางสวนแหงนี้จะเปนสวนลิ้นจี่ และสวนสมโอ โดยจะมีข้ันตอนการทําสวนผลไม พอ
สรุปไดดังนี ้

           สวนผลไมแหงนี้ ใชปุยอินทรีย ประเภทปุยข้ีไก บริเวณรอบโคนตนมีการตัดหญา ปละครั้ง และ
ขุดลอกเลนในทองรองปละครั้ง รวมทั้งชวงตอนเย็นจะมีการสุมไฟเพ่ือไลแมลง 
            ความหลากชนิดของนก ที่เขามาใชประโยชนในพ้ืนที่สวนผลไมแหงนี้ มีจํานวน 23 ชนิด คิด
เปนรอยละ 60.53 ของชนิดนกทั้งหมดที่พบ โดยมีชนิดนกที่อยูในระดับ 5 นกที่พบบอยมาก   จํานวน 6 
ชนิด คือ นกกินเปยว นกกาเหวา นกกะปูดใหญ นกกวัก นกยางเปย และนกปรอดสวน  
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     5.5.5 การนําฐานขอมูลดานความหลากชนิดนกมาใชประโยชนในการสงเสริมใหเกษตรกรทํา
สวนผลไมปลอดสารพิษ 
            จากผลการศึกษาความหลากชนิดของนกในสวนผลไมที่เนนการใชปุยอินทรีย เปนตัวชี้วัด
คุณภาพสิ่งแวดลอมในนิเวศเกษตร เพ่ือสงเสริมใหเกษตรกรทําสวนผลไมปลอดสารพิษซึ่งสอดคลองกับ
วิสัยทัศนของจังหวัดสมุทรสงครามวา “เปนเมืองแหงอาหารทะเล และศูนยกลางกุงแมน้ํา ผลไมปลอดภัย
จากสารพิษ ศูนยกลางการพักผอนและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษทางแมน้ําลําคลองระดับชาติ ดินแดน
แหงประชาชนรักถิ่นกําเนิดอนุรักษสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมดีงาม” รวมทั้งเปลี่ยนวิกฤตใหเปนโอกาส 
จัดสวนผลไมใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศได เพราะพ้ืนที่การเกษตรเปนแหลงที่อยูอาศัยที่สําคัญของ
นกหลายชนิด ซึ่งนก เปนทรัพยากรชีวภาพอยางหนึ่งที่มีความสําคัญตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ชวย
ใหระบบนิเวศดํารงอยูไดอยางสมดุล ซึ่งพอสรุปคุณคาของนกกับการเกษตร ไดดังนี ้
         1. นกชวยผสมเกสร โดยนกที่กินน้ําหวานดอกไม เชน นกกินปลีอกเหลือง นกปลีคอสี
น้ําตาล   มีสวนชวยในการผสมเกสร ใหแกดอกไม ปากของนกเหลานี้มีรูปทรงเรียวยาว เมื่อนกแหยปาก
เขาไปดูดน้ําหวานภายในดอกไม เกสรดอกไมจะติดไป กับปากนก เมื่อนกไปกินน้ําหวานจากดอกอ่ืน 
เกสรที่ติดปากนกก็จะผสมกับดอกไมดอกนั้น ชวยใหดอกไมไดรับการผสมพันธุ 
  2. นกชวยแพรกระจายพันธุพืช นกสวนใหญชอบกินผลไมเปนอาหาร เชน นกโพระดก
ธรรมดา นกปรอดสวน นกปรอดหนานวล เมื่อนกกินผลไมเขาไป เวลาถายมูล จะมีเมล็ดติดออกมาดวย 
เมื่อเมล็ดตกลงพ้ืนดินก็จะงอกเปนตนใหม จึงเปนการชวยกระจายพันธุพืช ใหไปงอกงามตามที่ตาง  ๆ
  3. นกชวยกําจัดศัตรูพืช นกที่กินแมลงเปนอาหาร เปนหวงโซอาหารในการควบคุม
ความสมดุลของระบบนิเวศ เพราะ แมลงที่นกกินเขาไปมักเปนศัตรูพืช ซึ่งหากมีจํานวนมากเกินไปจะ
สงผลกระทบตอการทําลายผลผลิตทางการเกษตรในสวนผลไมใหเกิดความเสียหาย จนทําใหธรรมชาติ
ขาดสมดุล นกเหลานี้จึงมีสวนชวยใหไมตองใชสารเคมีและสารฆาแมลงในการกําจัดศัตรูพืช ทําให
เกษตรกรประหยัดรายจายไปไดอยางมากมายและยังไมทําใหสภาพแวดลอมเสื่อมโทรมลงดวย เชน ฝูง
นกนางแอน นกแอนพง ที่บินจับแมลงบนทองฟา นกแซงแซวหางบวงใหญ บินจับแมลงในอากาศ 
นกกระจิบธรรมดาชวยกําจัดหนอนตามตนไม        
                   4. นกมีบทบาทเปนผูลาในหวงโซอาหารของระบบนิเวศ เชน เหย่ียวและ 
นกเคาจะชวยกําจัดหนู ที่เปนสัตวทําลายผลผลิตทางการเกษตรในสวนผลไมใหเกิดความเสียหาย จนทํา
ใหธรรมชาติขาดสมดุล ดังนั้นการมีนกเหลานี้อยูในสวนผลไม ก็จะทําใหเกษตรชาวสวนผลไมไมตองใช
สารเคมีกําจัดสัตวที่เปนศัตรูพืช 
                   5. นกเปนแหลงเรียนรูที่เหมาะแกการศึกษา วิจัย ความสัมพันธระหวางนกกับนิเวศ
เกษตร 
                   6. นกมีคุณคาตอการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากนกเปนตัวชี้วัด
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คุณภาพสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ 
                   7. ความหลากชนิดของนกในสวนผลไมเหมาะแกการจัดกิจกรรมดูนกในโปรแกรม
กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในทองถิ่น 
                   ดังนั้นจากผลการศึกษาครั้งนี้ จะเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริมใหเกษตรกรชาวสวน
ผลไม รวมกันทําการเกษตรปลอดสารพิษหรือการเกษตรอินทรีย เพ่ือใหเปนนิเวศการเกษตรที่เหมาะสม
ตอความหลากชนิดของนกเขามาใชประโยชนในพ้ืนที่ทั้งในดานการหากินอาหาร การทํารัง วางไข และ
เลี้ยงลูก และผลพลอยไดที่ตามมา คือ นกมีคุณคาตอการเกษตรทั้งในดานการผสมเกสร การ
แพรกระจายพันธุพืช การกําจัดศัตรูพืช โดยเกษตรกรไมตองพ่ึงสารเคมีที่อาจมีผลกระทบตอเกษตรกร
ชาวสวนผลไม สภาพแวดลอม ผลผลิตทางการเกษตร และคุณคาทางโภชนาการ รวมทั้งหนวยงานทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน รวมกับปราชญชาวบานในการนําภูมิปญญาชาวบานมาผสมผสานเพ่ือสงเสริม
การทําเกษตรอินทรียในชุมชน ในการอนุรักษความหลากหลายชีวภาพในทองถิ่น และมีผลผลิตทาง
การเกษตรปลอดสารพิษที่คุณคาทางโภชนาการตอผูบริโภค 

5.6 อภิปรายผล 

              จากผลการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนผลไม ควรเนนการจัดทําเกษตรอินทรีย เพ่ือรักษา
ความหลากชนิดของนก โดยการสงเสริมการปลูกพืชแบบสวนผสมผสาน จะสงผลใหมีความหลากชนิด
ของนกมากกวาสวนผลไมที่ปลูกพืชชนิดเดียว เนื่องจากจะเปนพ้ืนที่ที่มีแหลงอาหารที่หลากหลาย สงผล
ใหนกเขามาใชประโยชนในพ้ืนที่ในเพ่ือการหากินอาหาร และสงผลพลอยไดตอการกําจัดแมลงศัตรูพืช 
กระจายพันธุพืช และการผสมพันธุพืช อีกทั้งลดการใชสารเคมีทางการเกษตร สงเสริมการใชวิธี
ทางเลือกตางๆ เชน การใชน้ําหมักชีวภาพ การปลูกพืชคลุมดิน การถางหญามาคลุมดิน การปลูกพืช
หมุนเวียน เปนตน และปลูกพืชที่มีกลิ่นฉุน ไดแก ดาวเรือง ตะไครหอม พริก สะเดา เปนตน แซมใน
สวนผลไม และปลูกไวรอบๆสวนผลไม เพ่ือปองกันแมลงศัตรูพืชที่เขามาทําลายผลผลิตในสวนผลไม 
และนําพืชที่มีกลิ่นฉุนมาเปนวัตถุดิบในการทําสารกําจัดแมลงศัตรูพืช เพ่ือนํามาฉีดพนปองกัน/กําจัด
แมลงศัตรูพืชในสวนผลไม แมแตการนําวัชพืชน้ําในรองสวนไดแก ผักตบชวา จอก แหน เปนตน มาทํา
ปุยหมักชีวภาพ เพ่ือเพ่ิมธาตุอาหารในดินใหกับไมผลในสวนผลไม           
 ดังนั้นจึงควรมีการจัดการในการอนุรักษนกในพ้ืนที่การเกษตรเพ่ิมประชากรและความ
หลากหลายของนก ซึ่งนกตางๆที่อาศยัในพ้ืนที่การเกษตรก็จะชวยในการควบคุมศัตรูทางการเกษตร 
โดยที่แทบไมตองจําเปนพ่ึงสารเคมีการเกษตร ซึ่งชวยในการจัดการพ้ืนที่การเกษตรอยางย่ังยืน ควบคู
กับการสงเสริมเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ โดยการจัดกิจกรรมดูนกในสวนผลไมปลอดสารพิษ ซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของ ชนวน รัตนวราหะ (2550) ที่กลาววาเกษตรอินทรียจะละเวนการใชหลักปจจัย
การผลิตที่เปนสารเคมีสังเคราะหทั้งหลาย เชน ปุยเคมี สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ฯลฯ และแนวคิดของ 
วิฑูรย ปญญากุล และวิบูลย เข็มเฉลิม (2546) ที่กลาววาในการทําเกษตรอินทรียมีแนวทางในการปฏิบัติ 
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ดังนี้ 1) การอนุรักษนิเวศการเกษตร และสิ่งแวดลอม บทบาทสําคัญในการสรางสมดุลของนิเวศ
การเกษตร ไมวาจะเปนการชวยควบคุมประชากรของสิ่งมีชีวิตอ่ืนโดยเฉพาะอยางย่ิงศัตรูพืช หรือการ
พ่ึงพาอาศัยในการดํารงชีวิต 2) การฟนฟูนิเวศเกษตร คือ การปรับปรุงบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุ และ
การเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้ผลผลิตของเกษตรอินทรียยังมีรสชาติดี และมีคุณคา
ทางโภชนาการที่ครบถวน สวนการที่มีสิ่งมีชีวิตความหลากหลายชนิดอยูรวมกัน ยอมกอใหเกิดความ
เก้ือกูลและสมดุลของระบบนิเวศ ซึ่งวิธีการเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพอาจทําไดหลายรูปแบบ 
เชน การปลูกพืชรวมพืชแซม พืชหมุนเวียน เปนตน 3) การพ่ึงพากลไกธรรมชาติในการทําเกษตร กลไก
ในธรรมชาติที่สําคัญตอการเกษตรอินทรีย ไดแก วงจรหมุนเวียนธาตุอาหาร รวมทั้งการพ่ึงพากันของ
สิ่งมีชีวิตอยางสมดุลในระบบนิเวศ ทั้งในเชิงของการเก้ือกูล การพ่ึงพา และหวงโซอาหาร อีกทั้งการหมั่น
สังเกต เรียนรู วิเคราะห สังเคราะห และทําการทดลอง เปนกระบวนการเรียนรูที่ตองดําเนินการไปอยาง
ตอเนื่อง 4) การควบคุมและปองกันมลพิษ เกษตรกรที่ทําเกษตรอินทรียจึงตองพยายามอยางเต็มที่ใน
การปองกันมลพิษตางๆจากภายนอกมิใหปนเปอนผลผลิต การปองกันนี้อาจทําไดโดยการจัดทําแนวกัน
ชนและแนวปองกันมลพิษ 5) การพ่ึงพาตนเองดานปจจัยการผลิต เกษตรอินทรียมีแนวทางที่มุงให
เกษตรกรพยายามผลิตปจจัยการผลิตตางๆ เชน ปุยอินทรีย เมล็ดพันธุ ฯลฯ ดังนั้นการสงเสริมการ
พ่ึงพาตนเองของเกษตรกรในระบบเกษตรอินทรีย จึงเปนสวนหนึ่งของการสรางความเขมแข็งและความ
เปนอิสระของเกษตรกรและองคกรเกษตรกร ซึ่งจะมีสวนสําคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยระดับราก
หญาอีกดวย และ 6) เกษตรอินทรียกับการพัฒนาที่ย่ังยืน  เปนแนวทาการพัฒนาภาคการเกษตร เพราะ
หลักการเกษตรย่ังยืนใหความสําคัญกับการอนุรักษฟนฟูสิ่งแวดลอม ควบคูไปกับการยกระดับความ
เปนอยูทางเศรษฐกิจของเกษตรกร 

 
5.7 ขอเสนอแนะ 
 1. ควรมีการสงเสริมในเกษตรกรชาวสวนผลไมทําสวนผลไมแบบสวนผสมผสาน โดยเนนการทํา
เกษตรอินทรีย ที่เปนการทําเกษตรที่ปลอดสารเคมี โดยเนนในเรื่องการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ การ
ใชภูมิปญญาทองถิ่นในการทําเกษตรแบบพ่ึงตนเอง เพ่ือทําใหเกิดประโยชนสูงสุดและลดตนทุนการผลิต 
โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภครวมทั้งรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ  โดยหลักพ้ืนฐานของเกษตรอินทรียนั้นจะเนนการอนุรักษ ฟนฟูสิ่งแวดลอมและความ
หลากหลายทางชีวภาพ ดังนี ้
   1.1 การอนุรักษนิเวศการเกษตร ซึ่งกลไกธรรมชาติสิ่งมีชีวิตตางๆจะมีบทบาทสําคัญในการ
สรางสมดุลของนิเวศการเกษตร 
   1.2 การฟนฟูนิเวศการเกษตร คือ การปรับปรุงบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุและการเพ่ิมความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
   1.3  การควบคุมและปองกันมลพิษตางๆจากภายนอก ไมใหปนเปอนกับผลผลิต 
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        2. หนวยงานที่เก่ียวของกับการสงเสริมการเกษตรในชุมชน จัดโครงการ/กิจกรรมการอบรม สาธิต 
การลงมือปฏิบัติ เพ่ือสงเสริมการใหความรูความเขาใจ และเกิดความตระหนักถึงประโยชนที่ไดรับจาก
การทําเกษตรอินทรียในสวนผลไม 
        3. หนวยงานที่เก่ียวของกับการสงเสริมการเกษตรในชุมชน มีการผลิตสื่อในรูปแบบตางๆ เพ่ือ
เผยแพรประชาสัมพันธ และกระตุนใหเกษตรกรชาวสวนผลไมเนนการใชปุยอินทรีย 
        4. หนวยงานที่เก่ียวของกับการสงเสริมการเกษตรในชุมชน ควรสรางเครือขายชุมชนในการผลิต
ปุยอินทรีย ปุยหมักชีวภาพ สารกําจัดแมลงศัตรูพืชจากพืชในทองถิ่น การแพรขยายปริมาณของแมลงที่
มีประโยชน เชน ตัวห้ํา ตัวเบียน กบ เพ่ือชวยควบคุมแมลงศัตรูพืช รวมทั้งเพ่ือใหเกษตรกรชาวสวน
ผลไมไดนํามาใชประโยชนในพ้ืนที่ชุมชน เพ่ือใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของจังหวัดวา “เปนเมืองแหง
อาหารทะเล และศูนยกลางกุงแมน้ํา ผลไมปลอดภัยจากสารพิษ ศูนยกลางการพักผอนและการทองเที่ยว
เชิงอนุรักษทางแมน้ําลําคลองระดับชาต ิ
       5. การสรางเครือขายชุมชนเพ่ือมีบทบาทในการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชประโยชนเปนฐานขอมูล
ทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นอยางตอเนื่อง 
       6. การจัดทําแผนที่ทองเที่ยวกิจกรรมดูนกในสวนผลไม เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษใน
ทองถิ่น 
       7. การสรางเครือขายในทองถิ่นใหเกษตรกรชาวสวนผลไมไดเห็นคุณคาของนกตอการเกษตร ที่
เปนตัวชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ ซึ่งนกจะมีคุณคาทั้งในดานการผสมเกสร  การแพรกระจาย
พันธุพืช การกําจัดแมลงศัตรูพืช เปนตน 
       8. การสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น ในการสงเสริมการทําเกษตรอินทรียในชุมชน ทั้งในดานการนํา
วัตถุดิบในทองถิ่น หรือวัตถุที่เหลือใชทางการเกษตร มาใชใหเกิดประโยชนในการผลิตปุยอินทรีย ปุยน้ํา
หมักชีวภาพ น้ําสมควันไม สารกําจัดแมลงศัตรูพืช เปนตน 
      ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป  
  1. ควรศึกษาความหลากชนิดนกในพ้ืนที่สวนผลไมที่มีการใชปุยเคมี และสารเคมีกําจัดแมลง
ศัตรูพืชและวัชพืช เพ่ือใชเปนขอมูลในการเปรียบเทียบฐานขอมูลทรัพยากรความหลากชนิดของนกที่เขา
มาใชประโยชนในพ้ืนที่สวนผลไมที่เนนการใชปุยอินทรีย  
          2. ควรศึกษาความหลากชนิดของนกที่เขามาใชประโยชนในพ้ืนที่อ่ืนๆ เชน พ้ืนที่แหลง
ทองเที่ยว พ้ืนที่โฮมสเตย พ้ืนที่ปาชายเลน พ้ืนที่ปาชุมชน เปนตน 
          3. ควรศึกษาชนิดและลักษณะกิจกรรมของนกอพยพทีเ่ขามาใชประโยชนในเสนทางผานพ้ืนที่ 
เพ่ือเกาะพัก หารหากินอาหาร การสรางรังวางไข เลี้ยงลูก เปนตน เพ่ือนําขอมูลมารวบรวมเปน
ฐานขอมูลทรัพยากรชนิดนกที่เขามาใชประโยชนในพ้ืนที่อยางตอเนื่อง ซึ่งความหลากชนิดของนกจะ
เปนตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณของพ้ืนที่นั้น และสนับสนุนใหเปนแหลงดูนกใหนักทองเที่ยวที่ชื่นชอบ
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กิจกรรมดูนก แทรกเขาไปในโปรแกรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในทองถิ่นได รวมทั้งเปนชองทางในการ
สรางรายไดใหกับผูประกอบการทองเที่ยวในทองถิ่นในเสนทางทองเที่ยวชมธรรมชาติ และเกิดความ
ตระหนักรวมกันทั้งประชาชนในชุมชนและนักทองเที่ยว       

5.8 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.  ไดฐานขอมูลพ้ืนฐานของทรัพยากรธรรมชาติดานชนิดนกในสวนผลไมที่เนนการใชปุย
อินทรีย และการทําสวนผลไมแบบเกษตรอินทรีย 
          2. สงเสริมใหเกษตรชาวสวนผลไมเนนการทําสวนผลไมแบบเกษตรอินทรีย เพ่ือรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ การใชภูมิปญญาทองถิ่นในการทําเกษตรแบบพ่ึงตนเอง เพ่ือทําใหเกิดประโยชนสูงสุดและ
ลดตนทุนการผลิต โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภครวมทั้งรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งไดผลผลิตที่มีคุณคาทางโภชนาการตอผูบริโภค 
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แบบสัมภาษณ 
เรื่อง ความหลากชนิดของนกในสวนผลไม อําเภอบางคนที 

จังหวัดสมุทรสงคราม 
………………………………… 

คําชี้แจง  แบบสัมภาษณนี้ใชเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบการวิจัยเรื่อง ความหลากชนิดของ 
             นกในสวนผลไม อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
ชื่อผูใหสัมภาษณ.................................................................................อายุ........................ป 
ที่อยู..................................................................................................................................... 
ประเภทสวนผลไมคือ.................................................พื้นที่สวนผลไม..............................ไร 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ขอมูลการสัมภาษณ 
1. ทานปลูกผลไมชนิดใดและมีวิธีการปลูกอยางไรใหไดผลผลิตดี 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
2. การทําสวนผลไม ทานมีวิธีการปรับปรุงดินและบํารุงดินอยางไร 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
3. การทําสวนผลไม ทานใชปุยชนิดใด ปริมาณการใชก่ีครั้งในรอบ 1 ป เพราะเหตุใด จึงเลือกใช 
    ปุยชนิดนั้น 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
4. สวนผลไมของทาน มีวิธีการปองกันกําจัดโรค แมลง และสัตวศัตรูพืชอยางไร ปริมาณการใชก่ี 
    ครั้ง ใรอบ 1 ป  เพราะเหตุใดจึงเลือกวิธีดังกลาว 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
5. สวนผลไมของทาน มีวิธีการปองกันและกําจัดวัชพืชอยางไร มีการใชก่ีครั้งในรอบ 1 ป เพราะ 
    เหตุใดจึงเลือกวิธีดังกลาว 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
6. สวนผลไมของทาน มีวิธีการเรงการเจริญเติบโตของตนไมอยางไร มีการใชก่ีครั้งในรอบ 1 ป  
   เพราะเหตุใด จงึเลือกวิธีดังกลาว 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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7. ทานมีการนําภูมิปญยาทองถิ่น มาชวยลดคาใชจายในการทําสวนผลไมดานใดบาง 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
8. ทานไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานการเกษตรของภาครัฐ ในดานใดบาง 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
9. ทานเคยไดรับการฝกอบรมและการศึกษาดูงานเก่ียวกับดานเกษตรอินทรียในเรื่องใดบาง 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
10. ปญหา อุปสรรคที่มีผลกระทบตอการทําสวนผลไมของทาน มีอะไรบาง เพราะเหตุใด 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
11. ทานตองการใหหนวยงานภาครัฐ ชวยเหลือในเรื่องใดบาง เพราะเหตุใด 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
12. ทานคิดวา นกมีคุณคาตอการเกษตร ในสวนผลไมอยางไร 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
13. ทานมีแนวทางในการทําสวนผลไม เพ่ืออนุรักษความหลากชนิดของนกในสวนผลไมอยางไร 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
14. ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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รูปการสัมภาษณเจาของสวนผลไม อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ-นามสกุล   ผศ.นิธินาถ   เจริญโภคราช 
ตําแหนงปจจุบัน  ผูชวยศาสตราจารย  ระดับ 8 
สถานที่ติดตอ ( ที่ทํางาน ) สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
ประวัติการศึกษา  
ระดับ   สาขา    สถาบัน 
ปริญญาตร ี  วิทยาศาสตรทั่วไป  วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 
ปริญญาโท  วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
สาขาวิชาการที่มีความชํานาญ 
1.การจัดการสิ่งแวดลอม 
2.ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม 
3.พลังงานกับสิ่งแวดลอม 
4.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับสิ่งแวดลอม 
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
ประสบการณที่เก่ียวกับงานวิจัย 
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2.การศึกษาพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมของชุมชนเขตดุสิต 
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3.การมีสวนรวมของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตอระบบการจัดการสิ่งแวดลอม 
ISO 14001 มาใชพัฒนาองคกร 
 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
4.แนวทางการจัดการปาชายคลอง เพ่ืออนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ อําเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม 
5. การพัฒนากิจกรรมรวมมือเรื่องการอนุรักษพลังงาน วิชาพลังงานกับสิ่งแวดลอม ของ
นักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมชั้นปที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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ปงบประมาณ พ.ศ.2554 
1. การมีสวนรวมในการพัฒนาสิ่งแวดลอมของชุมชนริมคลอง เพ่ืออนุรักษความหลากหลายของ
ชนิดนกและพันธุไมริมคลอง ตําบลบางนางลี่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
2. การจัดทําคูมือศึกษาชนิดนกและพันธุไมชายคลอง เพ่ือการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 
3. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือเรื่องการอนุรักษพลังงานและการใชเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนในทองถิ่น วิชาพลังงานกับสิ่งแวดลอม ของนักศึกษาชั้นปที่ 2 สาขาวิชา
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
4.การพัฒนาพฤติกรรมดานการอนุรักษพลังงานจากฐานกิจกรรมการเรียนรูของนักเรียนของ
นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสุนันทา 
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