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บทคัดย่อ
การศึกษาความหลากชนิ ดและการใช้ประโยชน์ของนกในป่ าชายเลนฟื้ นฟูบริ เวณศูนย์ศึกษาเรี ยนรู ้ระบบ
นิเวศป่ าชายเลนสิ รินาถราชินี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทราบจานวนชนิ ด สถานภาพ ค่าดัชนี
ความหลากชนิ ด กลุ่มสังคมนกตามพื้นที่ศึกษา การใช้ประโยชน์ตามระดับชั้นความสู งด้านตั้ง และรู ปแบบการหา
กินของนก ดาเนิ นการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 ถึง เมษายน 2560 โดยกาหนดแปลงตัวอย่าง ขนาด100 x 100
เมตร จานวน 10 แปลง ใช้วิธีสารวจโดยตรงและเดินตามแนวคันนากุง้ เดิม ครอบคลุมพื้นที่ป่าชายเลนธรรมชาติ
ป่ าชายเลนปลูก ป่ าแสม และนากุง้ เสื่ อมโทรม พบนกทั้งสิ้ น 94 ชนิด 15 อันดับ 41 วงศ์ 68 สกุล พบนกในวงศ์นก
ยาง Ardeidae มากที่สุด 12 ชนิด มีนกที่มีสถานภาพแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable) 1 ชนิ ด ได้แก่ นกกระสา
แดง (Ardea purpurea) ค่าดัชนี ความหลากหลาย (Shannon – Wiener Diversity Index) และค่า Evenness Index มี
ความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยพบว่า นากุง้ เสื่ อมโทรมมีค่าความหลากหลายมากที่สุด คือ H' = 3.41
รองลงมาคือป่ าชายเลนธรรมชาติ H' = 3.17 ป่ าชายเลนปลูก H' = 2.86 และพื้นที่ป่าแสม H' =2.67 ตามลาดับ การ
ใช้ประโยชน์ของนกตามระดับชั้นความสู งด้านตั้งสามารถแบ่งนกได้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย ระดับชั้น
ความสู งตั้งแต่ 0-10 เมตร กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยระดับชั้นความสู งมากกว่า 10-20 เมตร และกลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย
ระดับชั้นความสู งหากินมากกว่า 20 เมตร โดยนกแซงแซวหางปลา (Dicrurus macrocercus) มีช่วงชั้นความสู งการ
ใช้ประโยชน์ทางด้านตั้งได้กว้างมากที่สุด ในส่ วนรู ปแบบการหากินของนก 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มนกที่กินปลา
และสัตว์น้ า ร้อยละ 37.23 กลุ่มนกที่บินโฉบจับแมลง ร้อยละ 14.89 และกลุ่มนกที่กินแมลงตามใบไม้ร้อยละ 12.77
ตามลาดับ งานวิจยั นี้ สามารถนามาใช้เป็ นข้อมูลด้านความหลากหลายทางชี วภาพเพื่อสนับสนุ นงานด้านการ
บริ หารจัดการพื้นที่เพื่อเป็ นศูนย์กลางเรี ยนรู ้ที่มีคุณภาพและการรักษาระบบนิ เวศให้มีประสิ ทธิ ภาพอย่างยัง่ ยืน
สื บไป
คาสาคัญ : การใช้ประโยชน์ของนก, ป่ าชายเลนฟื้ นฟู, ความหลากชนิดของนก, ระดับชั้นความสู งด้านตั้ง,
ศูนย์ศึกษาเรี ยนรู ้ระบบนิเวศป่ าชายเลนสิ รินาถราชินี
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ABSTRACT
The study of species diversity and utilization of birds in mangrove restoration of the Sirinath Rajini
Mangrove Ecosystem Learning Center, Prachuap Khiri Khan Province aims to know the species of bird,
status, diversity index, birds groups by study area, vertical strata used and foraging guilds that was
conducted between November 2016 and April 2017. Study site were divided into 10 of 100 x 100 m2-plots.
The direct counting survey was conducted by walking along the original ridge, covering natural mangrove
forest (NF), mangrove forest plantation (PT), Avicennia forest (AF) and abandoned shrimp farms (SF).
Ninety-four species of birds were recorded from 15 orders, 41 families, and 68 genera. Birds in family
Ardeidae were found the most (12 species). One vulnerable species was found i.e., Purple heron (Ardea
purpurea). The Shannon-Wiener indices (H') and the Evenness Index were consistent in the same way. The
abandoned shrimp farms had the highest diversity value (H' = 3.41) follow by natural mangrove forest (H'
= 3.17), mangrove forest plantation (H' = 2.86) and avicennia forest (H' = 2.67), respectively. Vertical strata
used can be classified into 3 groups i.e., first group utilized between 0 to 10 meters, second group utilized
between 1 0 - 2 0 meters, and the third group utilized greater than 2 0 meters. Black drongo (Dicrurus
macrocercus) were most widely detected among all range of vertical structure. The top three of foraging
guilds were piscivore (37.23%), sallying insectivore (14.89%) and foliage-gleaning insectivore (12.77%),
respectively. This research can be used to provide biological diversity information and support land-based
management in order to establish a central learning hub and provide sustainable and efficient conservation
efforts for ecological systems.
Keywords : utilization of birds, restoration mangrove forest, species richness, vertical strata used,
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( Handbook of the Birds of the World and
BirdLife International, 2019)
ดังนั้น งานวิจยั นี้ จึงมุ่งศึกษาความหลาก
ชนิ ดและการใช้ประโยชน์นกในป่ าชายเลนฟื้ นฟู
บริ เวณศูนย์ศึกษาเรี ยนรู ้ระบบนิเวศป่ าชายเลนสิ ริ
นาถราชินี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เพื่อให้ทราบ
ถึงจานวนชนิ ด สถานภาพ ค่าดัชนีความหลากชนิ ด
กลุ่มสังคมนกตามพื้นที่ศึกษา การใช้ประโยชน์ตาม
ระดับชั้นความสู งด้านตั้ง และรู ปแบบการหากิ น
ของนก เพื่ อ อธิ บ ายถึ ง บทบาทและหน้ า ที่ ท าง
นิ เ วศวิ ท ยา (Ecological niche) และน าข้อ มู ล ที่
ได้มาใช้สนับสนุนงานการบริ หารจัดการพื้นที่ให้
มีความเหมาะสม รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู ้
และส่ ง เสริ มการเรี ยนรู ้ ท างธรรมชาติ ใ ห้ แ ก่
นักเรี ยน ประชาชน และนักท่องเที่ยวในอนาคต

บทนา
ป่ าชายเลนศูนย์ศึกษาเรี ยนรู ้ระบบนิ เวศ
ป่ าชายเลนสิ รินาถราชินี จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
เป็ นหนึ่ งในพื้นที่ที่พฒั นาต่อยอดมาจากโครงการ
ปลูกป่ าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50
เมื่อปี พ.ศ. 2537 พื้นที่แปลงเป้ าหมายในการปลูก
ป่ า (Forest Plantation Target – FPT) ได้แก่ แปลง
FPT 29, FPT 29/1 และ FPT 29/3 โดยบริ ษทั ปตท.
จ ากัด (มหาชน) กรมป่ าไม้ และชุ ม ชนปากน้ า
ปราณ ร่ วมมื อดาเนิ นการฟื้ นฟู ป่ าชายเลนเสื่ อม
โทรมจากพื้นที่นากุง้ ร้างให้กลับกลายเป็ นป่ าชาย
เลนที่อุดมสมบูรณ์ และปัจจุบนั ถือเป็ นป่ าชายเลน
ฟื้ นฟู ด้ว ยการปลู ก ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในประเทศไทย
(Paphavasit et al., 2014) จากความสาเร็ จในการ
ฟื้ นฟูระบบนิ เวศป่ าชายเลนให้กลับคืนมากว่า 26
ปี การติ ด ตามการฟื้ นตัว ของป่ าโดยศึ ก ษาจาก
สิ่ งมีชีวิตที่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ก็เป็ นเรื่ อง
ที่สาคัญ ทาให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบ
นิ เวศจากพื้นที่นากุง้ ร้าง จนถึงระบบนิ เวศป่ าชาย
เลนที่เป็ นแหล่งอาหาร แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์
รวมถึงการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ดว้ ย
นกถือเป็ นหน่วยสิ่ งมีชีวิตหน่ วยหนึ่ งใน
ระบบนิ เ วศ (Ecosystem) ที่ ส ามารถพบได้ ง่ า ย
สามารถใช้ เป็ นตัวชี้ ว ดั สภาพแวดล้อม และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมได้ดี เนื่ องจากส่ วน
ใหญ่มี พ ฤติ ก รรมการหากินตอนกลางวัน มี ก าร
แ ส ด ง ตั ว เ ปิ ด เ ผ ย มี เ สี ย ง ร้ อ ง ดั ง ใ น ก า ร
ติดต่อสื่ อสารระหว่างกัน ทาให้สามารถพบเห็น
ตัวหรื อได้ยินเสี ยงร้องได้โดยตรง ทัว่ โลกมีความ
หลากชนิ ดพั น ธุ์ ข องนกมากถึ ง 11,147 ชนิ ด

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. พื้นที่ศึกษา
ป่ าชายเลนศูนย์ศึกษาเรี ยนรู ้ระบบนิ เวศป่ า
ชายเลนสิ ริ นาถราชิ นี จัง หวัด ประจวบคี รี ขัน ธ์
ตั้งอยูใ่ นหมู่ 2 ตาบลปากน้ าปราณ อาเภอปราณบุรี
จัง หวัด ประจวบคี รี ขัน ธ์ ภายในเขตป่ าสงวน
แห่ งชาติป่าคลองเก่า – คลองคอย พิกดั 12°23'35"
เหนือ, 99°59'05" ตะวันออก มีพ้นื ที่ท้ งั สิ้ น 848 ไร่
(Sermsinchaisakun, 2014) กาหนดแปลงตัวอย่าง
ในพื้นที่ศึกษาเป็ นรู ปสี่ เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดแปลง
100 x 100 เมตร จานวน 10 แปลง โดยเลือกพื้นที่
ตัว อย่ า งใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบแบ่ ง ชั้น ภู มิ
(Stratified sampling) แบ่ ง พื้ น ที่ อ อกเป็ น 4 กลุ่ ม
(Figure 1) ได้แก่
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1.1 พื้ นที่ ป่ าชายเลนปลู ก (Mangrove
forest plantation) เป็ นพื้นที่ป่าชายเลนปลูกที่ พลิ ก
ฟื้ นจากนากุ้ง ร้ า ง มี อายุต้ งั แต่ 15-22 ปี ลัก ษณะ
พันธุ์ไม้หลักจะประกอบด้วยไม้โกงกาง และแสม
ด้วยไม้แสม มีคนั ดินเป็ นบล๊อกที่เกิดจากการทา
นากุง้ เก่า มีขนาดพื้นที่ 418 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 53
ของพื้นที่ท้ งั หมด
1.2 พื้ น ที่ ป่ าชายเลนธรรมชาติ (Natural
mangrove forest) เป็ นป่ าดั้ง เดิ ม พรรณไม้ที่ พ บมี
ทั้งแสมขาว (Avecennia alba) และโกงกางใบเล็ก
(Rhizophora apiculata) ที่ ข้ ึ นตามธรรมชาติ มี
ขนาดพื้ นที่ 161 ไร่ คิ ดเป็ นร้ อยละ 20 ของพื้ นที่
ทั้งหมด

1.3 พื้ น ที่ สั ง คมย่ อ ยป่ าแสม (Avicennia
sub-community) เป็ นพื้ น ที่ ป่ าชายเลนฟื้ นฟู ที่ มี
การทดแทนด้ว ยต้น แสมเป็ นพัน ธุ์ ไ ม้เ ด่ น เป็ น
ลักษณะโครงสร้างสังคมย่อยของป่ าชายเลน เป็ น
แหล่งพักนอนของนกน้ าเป็ นจานวนมาก ปั จจุบนั
มีตน้ ไม้ที่มีลกั ษณะยืนต้นตายประมาณ ร้อยละ 30
ของพื้นที่ มี ขนาดพื้นที่ 95 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 13
ของพื้นที่ท้ งั หมด
1.4 พื้ น ที่ น ากุ้ ง เสื่ อ มโทรม (Abandoned
shrimp farms) ในอดี ต เป็ นพื้ น ที่ เ ลี้ ย งกุ้ง และถู ก
ปล่ อยทิ้ ง รกร้ า ง มี พ รรณไม้ข้ ึ นเป็ นหย่อม และมี
ผักเบี้ยทะเล และชะครามขึ้นปกคลุม มีขนาดพื้นที่
112 ไร่ คิดเป็ นร้อยละ 14 ของพื้นที่ท้ งั หมด

Figure 1 Location of study area and Sample plots of 100 x 100 meters, 10 plots (Plots A, B, C, D, E = Mangrove
Forest Plantation, Plot F, I = Natural Mangrove Forest, Plot H = Avicennia sub-community and Plot G, J =
Abandoned Shrimp Farms).
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สู งในการใช้ประโยชน์ ทางด้านตั้ง โดยวิเคราะห์
ด้วยวิ ธี Cluster analysis ในโปรแกรม PC-ORD5
และวิเคราะห์จดั กลุ่มตามรู ปแบบการหากินของนก
(Feeding guild) (Round et al., 2006)

2. การเก็บข้ อมูล
ส ารวจและเก็ บ ข้อ มู ล นกทุ ก เดื อ น โดย
ส ารวจเดื อ นละ 1 ครั้ ง ครั้ งละ 2 วัน วัน ละ 10
แปลง เริ่ ม ดาเนิ นการระหว่า งเดื อนพฤศจิ ก ายน
พ.ศ. 2559 - เมษายน พ.ศ. 2560 รวม 6 เดือน โดย
ส ารวจตอนเช้ า ตั้ง แต่ เ วลา 07.00 น. – 09.00 น.
และตอนเย็ น ตั้ งแต่ เ วลา 15.00 น. – 17.00 น.
สารวจโดยการเดินตามแนวเส้นคันนากุง้ เดิม ซึ่ ง
เป็ นคันนาที่เกิดขึ้นในช่วงทานากุง้ บันทึกข้อมูล
ชนิด และจานวนของนกที่เข้าใช้ประโยชน์ภายใน
พื้ น ที่ แ ปลงตั ว อย่ า ง ระดั บ ความสู ง ที่ พ บนก
ต าแหน่ งของนกตามกิ จกร รมที่ เข้ า ม า ใ ช้
ประโยชน์ ใ นพื้ น ที่ และกิ จ กรรมการเข้า มาใช้
ประโยชน์ เป็ นต้น

ผลและวิจารณ์
1. ความหลากชนิดของนก (Species diversity)
จากการศึกษาและสารวจชนิดนกที่เข้ามา
ใช้ ป ระโยชน์ พ้ื น ที่ ป่ าชายเลนศู นย์ศึ กษาเรี ย นรู ้
ระบบนิ เวศป่ าชายเลนสิ ริ นาถราชิ นี ตั้ง แต่ เ ดื อ น
พฤศจิ ก ายน 2559 ถึ ง เมษายน 2560 พบนก
ทั้ง หมด 94 ชนิ ด (Appendix Table 1) แยกตาม
หลักอนุ กรมวิธานได้ 15 อันดับ 41 วงศ์ 68 สกุล
อัน ดับ Passeriformes เป็ นอัน ดับ ที่ มี ช นิ ด นกที่
สารวจพบมากที่สุด คือ พบทั้งสิ้ น 22 วงศ์ 27 สกุล
39 ชนิ ด วงศ์ที่พบจานวนชนิ ดมากที่สุด คือ วงศ์
นกยาง (Ardeidae) พบ 12 ชนิด

3. การวิเคราะห์ ข้อมูล
3.1 จัด ท าบัญ ชี ร ายชื่ อ เพื่ อ แสดงความ
หลากชนิ ดและการกระจายพันธุ์ ของนกในพื้ นที่
ศึกษาแต่ละแห่ งที่มีระบบนิ เวศแตกต่างกัน ข้อมูล
การประเมิ น สถานภาพของนกจ าแนกเป็ น 3
ลักษณะ ได้แก่ 1. สถานภาพด้านการอยู่อาศัยตาม
ฤดู กาล 2. สถานภาพของชนิ ดพันธุ์ ที่ ถู กคุ ก คาม
และ 3. สถานภาพตามกฎหมาย
3.2 วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ค่ าความหลากชนิ ด
(Species richness Index) โดยใช้สู ตร N0 = จานวน
ชนิดของนกที่พบทั้งหมด ค่าดัชนีความหลากหลาย
(Shannon – Wiener diversity index, H') (Shannon,
1949) และค่ า ดั ช นี ค วามสม่ า เสมอ (Evenness
index) (Ludwing and Reynolds, 1988) ตามประเภท
ของตัวแทนพื้นที่ศึกษา
3.3 ด้านการใช้ประโยชน์ของนก จัดกลุ่ม
นกตามประเภทพื้นที่ศึกษา และแบ่งช่วงชั้นความ

2. สถานภาพของนก
สามารถจ าแนกสถานภาพนกที่ พ บได้ 3
ลักษณะ (Table 1) มีรายละเอียด ดังนี้
2.1 สถานภาพด้ านการอยู่ อาศั ย ตาม
ฤดูกาล จัดสถานภาพตามฤดูกาลของนกอ้างตาม
Nabhitabhata et al. (2018) จัดเป็ นนกประจ าถิ่ น
(Resident: R) 57 ชนิด (คิดเป็ นร้อยละ 60.64) นกที่
สามารถพบเห็ น ได้ ต ลอดทุ ก เดื อ นที่ ส ารวจ
ตัวอย่ างเช่ น นกกระจ้อยป่ าโกงกาง (Gerygone
sulphurea) นกกินเปี้ ยว (Todiramphus chloris) นก
โกงกางหัวโต (Pachycephala cinerea) นกกินปลี
อกเหลือง (Cinnyris jugularis) นกกระแตแต้แว้ด
(Vanellus indicus) นกแอ่ น กิ น รั ง (Aerodramus
germani) เป็ นต้น จัดเป็ นนกอพยพ (Non-breeding
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visitor: N) 34 ชนิด (คิดเป็ นร้อยละ 36.17) เช่น นก
ยางกรอกพันธุ์จีน (Ardeola bacchus) นกกะเต็นหัว
ด า ( Halcyon pileata) น ก ก ร ะ จิ๊ ด สี ค ล้ า
(Phylloscopus fuscatus) และนกเด้ า ดิ น (Actitis
hypoleucos) เป็ นนกอพยพผ่าน (Passage migrant:
P) พบเพียง 3 ชนิด (คิดเป็ นร้อยละ 3.19) ได้แก่ นก
จับ แมลงตะโพกเหลื อ ง (Ficedula zanthopygia)
นกจับแมลงสี น้ าตาลแดง (Muscicapa ferruginea)
และนกจาบคาคอสี ฟ้า (Merops viridis)

จัดเป็ นนกที่อยู่ในสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สู ญ
พันธุ์(Vulnerable, VU) มี 1 ชนิด ได้แก่ นกกระสา
แดง (Ardea purpurea) นกที่อยูใ่ นสถานภาพใกล้
ถูกคุกคาม (Near threatened, NT) มี 1 ชนิด ได้แก่
นกนางนวลแกลบเล็ก (Sternula albifrons) และ
นกที่อยู่ในสถานภาพกลุ่มที่เป็ นกังวลน้อยที่ สุ ด
(Least concern, LC) มี 75 ชนิด
2.3 สถานภาพตามกฎหมาย การประเมิน
สถานภาพทางการอนุรักษ์พระราชบัญญัติสงวน
และคุ้ ม ครองสั ต ว์ ป่ า พ.ศ. 2562 (Royal Thai
Government Gazette, 2019) ก าหนดให้ สั ต ว์ ป่ า
บางชนิ ดเป็ นสัตว์ป่าคุม้ ครอง จาก 94 ชนิ ด มีอยู่
83 ชนิด จัดเป็ นสัตว์ป่าคุม้ ครอง

2.2 สถานภาพของชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม
ใช้เกณฑ์การจาแนกจากคู่ มือ สรุ ปชนิ ด
พันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย : สัตว์มีกระดูก
สั น ห ลั ง ( Office of Natural Resources and
Environmental Policy and Planning, 2017)

Table 1 Status of birds in the Sirinath Rajini Mangrove Ecosystem Learning Center, Prachuap
Khiri Khan Province between November 2016 and April 2017.
Status
Number of species
Seasonal status
R (Resident)
57
N (Non-Breeding Visitor)
34
P (Passage Migrant)
3
National threated status VU (Vulnerable)
1
NT (Near Threatened)
1
LC (Least Concern)
75
Legal status
Protected
83
Non-Protected
11
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เฉพาะพื้นที่ป่าชายเลนปลูก ได้แก่ นกกระจิ๊ ดปาก
หนา (Phylloscopus schwarzi) นกจับแมลงจุ กด า
( Hypothymis azurea) น ก จั บ แ ม ล ง สี น้ า ต า ล
(Muscicapa dauurica) นกจั บ แมลงด าอกสี ส้ ม
(Ficedula mugimaki) นกจับแมลงสี น้ าตาลแดง นก
เด้าลมดง (Dendronanthus indicus) นกจับ แมลง
ตะโพกเหลื อง ไก่ ป่า (Gallus gallus) นกแอ่นพง
(Artamus fuscus) (Table 2)
ค่ า ดั ช นี ค วามหลากหลาย (Shannon –
Wiener diversity Index, H') นากุ้งเสื่ อมโทรมมี ค่ า
ความหลากหลายมากที่สุด คือ H' = 3.41 รองลงมา
คือป่ าชายเลนธรรมชาติ H' = 3.17 ป่ าชายเลนปลูก
H' = 2.86 และพื้ นที่ ป่ าแสมมี ค่ าความหลากหลาย
ของนกน้ อ ยที่ สุ ด H' =2.67 ส่ ว นค่ า ดั ช นี ค วาม
สม่ า เสมอ Evenness Index พบว่ า มี ค่ า สู ง สุ ด ใน
แปลงนากุ้งเสื่ อมโทรม (E = 0.75) รองลงมาคือป่ า
ชายเลนธรรมชาติ (E= 0.70) ป่ าชายเลนปลูก และป่ า
แสม (E =0.63 และ 0.59 ตามลาดับ) (Table 2)
ข้อมูลชี้ ให้เห็ นว่าพื้ นที่ นากุ้งเสื่ อมโทรม
สามารถพบจานวนนกได้มากที่สุด และมีค่าความ
หลากหลายมากที่สุด รองลงมาคือพื้นที่ป่าชายเลน
ธรรมชาติ ป่ าชายเลนปลูก และป่ าแสม จะเห็นได้ว่า
พื้นที่ของนากุง้ เสื่ อมโทรมส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่ โล่ง
มี ต้น ไม้ข้ ึ น ประปราย มี โ อกาสที่ จ ะพบเห็ นนก
(detection probability) ได้ง่ายกว่าในพื้นที่ ป่าที่ มี
ต้น ไม้สู ง และแน่ น ทึ บ (Chimchome, 2019)แต่
ทั้งนี้ พบว่าค่ าดัชนี ความหลากหลายและค่ าความ
สม่ าเสมอระหว่างพื้ นที่ นากุ้งเสื่ อมโทรมและป่ า
ชายเลนธรรมชาติมีค่าไม่แตกต่างกันมากนัก

3. ความหลากหลายของนก ในแต่ประเภทป่ า
เมื่ อ พิ จ ารณาความหลากชนิ ด (species
richness) ของนก (Table 2) พบว่าพื้นที่นากุง้ เสื่ อม
โทรมพบนกมากที่สุด (Richness = 74) มีอยู่ 22 ชนิด
ที่ พบเฉพาะพื้ นที่ นากุ้ง ได้แก่ นกยางไฟธรรมดา
(Ixobrychus cinnamomeus) นกกระสานวล (Ardea
cinerea) นกกระแตหั ว เทา (Vanellus cinereus)
เด้าลมหลังเทา (Motacilla cinerea) นกหัวโตหลัง
จุ ดสี ทอง (Pluvialis fulva) นกกระจาบธรรมดา
(Ploceus philippinus) นกกระติ๊ดขี้หมู (Lonchura
punctulata) นกกะเต็ น น้ อ ยธรรมดา (Alcedo
atthis) นกกะเต็นปักหลัก (Ceryle rudis) นกกาน้ า
ปากยาว (Phalacrocorax fuscicollis) นกเขาไฟ
( Streptopelia tranquebarica) น ก ตี ท อ ง
( Psilopogon haemacephalus) น ก เ ป็ ด ผี เ ล็ ก
( Tachybaptus ruficollis) น ก พ ง ป า ก ห น า
(Arundinax aedon) นกพริ ก (Metopidius indicus)
นกยางไฟหัวดา (Ixobrychus sinensis) นกหัวโต
ทรายใหญ่ (Charadrius leschenaultii) นกหั ว โต
เล็ ก ขาเหลื อ ง (Charadrius dubius) นกอี โ ก้ ง
(Porphyrio poliocephalus) นก อี ล้ า (Gallinula
chloropus) นกแอ่ น พั น ธุ์ หิ มาลั ย (Aerodramus
brevirostris) เ ห ยี่ ย ว ข า ว (Elanus caeruleus)
รองลงมาคือ ป่ าแสม (Richness = 48) โดยมี 2 ชนิ ด
ที่ พบเฉพาะพื้ นที่ ป่าแสม ได้แก่ นกเด้าลมเหลื อง
(Motacilla tschutschensis) และนกบั้ง รอกใหญ่
(Phaenicophaeus tristis) ป่ าชายเลนธรรมชาติ
(Richness = 48) มี 3 ชนิ ดที่ พ บเฉพาะในพื้ น ที่ น้ ี
ได้แก่ นกกระจิ๊ ดเขียวปี กสองแถบ (Phylloscopus
plumbeitarsus) นกจั บ แมลงสี คล้ า (Muscicapa
sibirica) และนกเอี้ยงด่าง (Gracupica contra) และ
ป่ าชายเลนปลู ก (Richness = 46) พบ 9 ชนิ ดที่ พบ
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Table 2 Species Richness, Shannon – Wiener Diversity Index and Evenness Index of birds in each study areas.
Study areas

Richness

H'

Evenness

Mangrove forest plantation (PT)

46

2.86

0.63

Natural mangrove forest (NF)

48

3.17

0.70

Abandoned shrimp farms (SF)

74

3.41

0.75

Avicennia forest (AF)

48

2.67

0.59

เมื่อพิจารณาถึงพื้นที่ ศึกษาระหว่างนากุ้ง
เสื่ อมโทรมและป่ าชายเลนธรรมชาติ น้ ันพบว่ ามี
ความเชื่ อ มโยงและอยู่ ติ ด กั น เป็ นไปได้ ว่ า นก
สามารถเคลื่ อนที่ย า้ ยไปมาได้ และสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Tu et al. (2020) ที่กล่าวว่าแหล่งที่อยู่
อาศัยตามธรรมชาติและพื้นที่เกษตรกรรมมีค่าดัชนี
ความหลากหลายของนกสูงกว่าแหล่งอาศัยในเมือง
และพื้ นที่ ที่ พ บนกมากสะท้อนให้ เห็ นถึ ง ความ
พร้อมทางด้านอาหาร ซึ่ง Paphavasit et al. (2009)
ศึกษาข้อมูลลักษณะสายใยอาหารพื้นที่ป่าชายเลน
ธรรมชาติ พ บว่ า มี ค วามซั บ ซ้ อน มี ตัวแทนของ
สิ่ งมีชีวิตครบทุกระดับของการถ่ายทอดพลังงานมี
ทั้งผูย้ อ่ ยสลายซาก ผูผ้ ลิตเบื้องต้น ผูบ้ ริ โภคอินทรี ย ์
สาร ผูบ้ ริ โภคพืช ผูบ้ ริ โภคสัตว์

15 ชนิด จะเห็นได้ว่าถึงแม้นากุง้ จะมีจานวนชนิ ด

ผลการศึ กษาครั้ งนี้ พบว่านกสามารถใช้
เป็ นตัวบ่งชี้เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของป่ าได้
จากอดี ต ที่ เ ป็ นพื้ น ที่ น ากุ้ง หลัง ได้รั บ การฟื้ นฟู
พื้ น ที่ ก ลายเป็ นพื้ น ที่ ป่ าชายเลนปลู ก พบว่ า มี
จานวนนกเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชดั จากข้อมูล
ข อ ง Sirinath Rajini Mangrove Ecosystem
Learning Center (2015) พบนกในปี 2547 เพี ย ง

4. กลุ่มสั งคมนกตามประเภทของพื้นที่ศึกษา
นาข้อมูลนกที่พบแต่ละพื้นที่ศึกษามาจัด
กลุ่มความคล้ายคลึง โดยวิเคราะห์ดว้ ยวิธี Cluster
analysis ที่ ระดับความคล้ายคลึ ง 60 เปอร์ เ ซ็ น ต์
สามารถแบ่งสังคมนกออกเป็ น 2 กลุ่ม (Figure 2)

นกและมีค่าความหลากหลายมากที่สุด แต่พ้ืนที่
ป่ าก็ยงั เป็ นส่ วนสาคัญที่เป็ นแหล่งรองรับนกและ
ทาให้มีความหลากหลายมากขึ้น ในขณะเดียวกัน
ก็ ย งั พบนกในกลุ่ ม ที่ ช อบอาศัย ในพื้ น ที่ โ ล่ ง ใน
พื้นที่นากุง้ เสื่ อมโทรม เนื่ องจากสัตว์เหล่านี้ ยงั คง
ต้องการที่โล่งหรื อแอ่งน้ าในการดารงชีวิต ดังนั้น
จากพื้นที่รอยต่อที่เชื่ อมติดกันระหว่างป่ าชายเลน
ธรรมชาติ และพื้นที่ นากุ้งเสื่ อมโทรม ทาให้พบ
นกมีความหลากหลายที่ใ กล้เคียงกัน สัตว์มีก าร
เคลื่อนที่ไปมาระหว่างกันได้ ป่ าชายเลนธรรมชาติ
จึงเป็ นแหล่งพันธุกรรมสัตว์ป่าสาคัญหลายชนิ ดที่
สามารถมี โ อกาสให้น กกระจายเข้ามาอาศัย ใน
พื้นที่ได้มากขึ้น
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Figure 2 Classification of study areas in observation of bird species via cluster analysis technique; Mangrove
forest plantation (PT), natural Mangrove forest (NF), Avicennia forest (AF) and abandoned shrimp farms (SF).
นางนวลแกลบเล็ ก (Sternula albifrons) เป็ ดแดง
( Dendrocygna javanica) น ก เ อี้ ย ง ส า ลิ ก า
(Acridotheres tristis) เป็ นต้ น ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
สัดส่วนของกลุ่มสัตว์ทะเลหน้าดินขนาดใหญ่ และ
ประชากรปลาในสองพื้ นที่ ที่ มี สั ดส่ วนเท่ า ๆ กัน
(Paphavasit et al, 2009) อย่างไรก็ตามมี 25 ชนิดที่
มีการกระจายพบได้ท้ งั 4 พื้นที่ ได้แก่ นกกระจ้อยป่ า
โกงกาง นกกิ นเปี้ ยว นกโกงกางหัวโต นกอี แพรด
แถบอกด า (Rhipidura javanica) นกกางเขนบ้า น
(Copsychus saularis) นกกิ น ปลี อ กเหลื อ ง นก
กระจิ๊ ด สี ค ล้ า นกกระจิ บ ธรรมดา (Orthotomus
sutorius) นกกระปูดใหญ่ (Centropus sinensis) นก
กวัก (Amaurornis phoenicurus) นกกะเต็ น หั ว ด า
นกกาน้ าเล็ ก (Microcarbo niger) นกกาเหว่ า
(Eudynamys scolopaceus) นกกิ น ปลี ค อสี น้ า ตาล
(Anthreptes malacensis) นกขมิ้ น น้ อ ยธรรมดา
( Aegithina tiphia) น ก เ ข า ใ ห ญ่ ( Spilopelia
chinensis) นกแขวก (Nycticorax nycticorax) นก
นางแอ่ น บ้ า น (Hirundo rustica) นกพิ ร าบป่ า
(Columba livia) นกยางกรอกพันธุ์จีน นกยางเขียว
(Butorides striata) นกยางเปี ย (Egretta garzetta)

กลุ่มที่ 1 กลุ่มสังคมนกที่พบบริ เวณป่ าชาย
เลนปลูกและป่ าชายเลนธรรมชาติ แสดงให้เห็นนก
ที่ เ ข้ า มาใช้ ป ระโยชน์ มี ค วามคล้ า ยคลึ ง ที่ 100
เปอร์ เ ซ็ น ต์ เนื่ อ งจากโครงสร้ า งและอัต ราการ
เจริ ญเติ บ โตป่ าชายเลนปลู ก และป่ าชายเลน
ธรรมชาติมีพนั ธุ์ไม้ใกล้เคียงกัน พรรณไม้เด่นที่พบ
คื อ โกงกางใบใหญ่ (Rhizophora mucronata)
โกงกางใบเล็ ก (Rhizophora apiculata) แสมขาว
(Avicennia alba) แสมทะเล (Avicennia marina)
(Paphavasit et al,. 2009) ตัวอย่างนกที่พบเช่น นก
กระจิ๊ดขาสี เนื้ อ (Phylloscopus tenellipes) นกกระจิ๊
ดธรรมดา (Phylloscopus inornatus) นกกระจิบคอ
ดา (Orthotomus atrogularis)
กลุ่มที่ 2 กลุ่มสังคมนกที่พบบริ เวณนากุ้ง
เสื่ อมโทรม กั บ ป่ า แ ส ม มี ความคล้ า ย คลึ ง
ค่อนข้างมาก ลักษณะพื้นที่ค่อนข้างเปิ ดโล่ง กลุ่มนก
ที่เข้ามาใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มหากิ นบน
พื้ น หรื อบนน้ า เช่ น นกกะเต็ น อกขาว (Halcyon
smyrnensis) นกชายเลนบึง (Tringa stagnatilis) นก
เด้าดิน นกทะเลขาแดงธรรมดา (Tringa totanus) นก
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นกแอ่ น กิ น รั ง นกแอ่ น บ้ า น (Apus nipalensis)
เหยีย่ วนกเขาชิครา (Accipiter badius) ซึ่งจัดเป็ นนก
ที่พบเห็นได้บ่อย และสามารถปรับตัวกับทุกสภาพ
พื้นที่ได้เป็ นอย่างดี

5. การใช้ ประโยชน์ ของนกตามระดับชั้นความสู ง
ผลการจัดกลุ่มนกตามระดับความสู งที่นก
ใช้ประโยชน์ ท างด้า นตั้ง โดยใช้เทคนิ ค Cluster
analysis สามารถจัดกลุ่มระดับชั้นความสู งออกเป็ น
3 กลุ่ ม ที่ ร ะดั บ ความคล้า ยคลึ ง 60 เปอร์ เ ซ็ น ต์
(Figure 3) ดังนี้

Figure 3 Cluster analysis of vertical strata of the bird species in study area.
พฤติกรรมการเกาะพัก (ร้อยละ 85) และหากินบิน
โฉบแมลง (ร้ อ ยละ 15) ซึ่ งต าแหน่ ง ที่ น กใช้
ประโยชน์ ได้แก่ บริ เวณยอดต้นไม้ (ร้ อยละ 35)
บริ เวณกิ่งแขนง (ร้อยละ 30) เสาไฟฟ้า (ร้อยละ 30)
และรากโกงกาง (ร้ อ ยละ 5) สอดคล้ อ งกั บ
พฤติ กรรมการใช้พ้ื นที่ ของแซงแซวหางปลาใน
Punjab Agricultural University ประเทศอินเดีย นก
แซงแซวหางปลามี ความสั มพันธ์ กับสายไฟฟ้ า
ต้นไม้ พุ่มไม้ พืชเพาะปลูก และพื้นดิน (Kaur and
Kler, 2018)

กลุ่ ม ที่ 1 ประกอบด้ว ย 2 ระดั บ ชั้ น คื อ
ระดับชั้นความสู งตั้งแต่ 0-5 เมตร และระดับชั้น
ความสูงมากกว่า 5-10 เมตร ตัวอย่างชนิดนกเด่นใน
กลุ่มนี้ เช่ น นกกระจ้อยป่ าโกงกาง, นกกินปลี อก
เหลือง, นกตีนเทียน, นกอีแพรดแถบอกดา เป็ นต้น
กลุ่ ม ที่ 2 ประกอบด้ว ย 2 ระดั บ ชั้ น คื อ
ระดับชั้นความสู งมากกว่า 10-15 เมตร และระดับ
ความสูงมากกว่า 15-20 เมตร พบชนิดนกที่เด่น เช่น
นกจาบคาเล็ก, นกแซงแซวหางปลา, นกกาน้ าเล็ก
กลุ่ ม ที่ 3 ประกอบด้ว ย 1 ระดั บ ชั้ น คื อ
ระดับชั้นความสู งมากกว่า 20 เมตร ชนิ ดนกที่เด่น
ได้แก่ นกนางแอ่นบ้าน นกแอ่นกินรัง นกแอ่นบ้าน
จากการศึกษาพบว่า นกแซงแซวหางปลา
(Dicrurus macrocercus) มีช่วงชั้นความสู งการใช้
ประโยชน์ทางด้านตั้งได้กว้างมากที่สุด คือ สามารถ
พบได้ที่ระดับชั้นความสู งทั้ง 3 กลุ่ม จะเห็นได้ว่า
โดยพฤติ กรรมส่ วนใหญ่ของแซงแซวหางปลามี

6. รู ปแบบการหากินของนก (Feeding guild)
การจัดกลุ่มตามรู ปแบบการหากินของนก
สามารถจ าแนกได้ 9 กลุ่ ม (Figure 4) กลุ่ ม ที่ พ บ
มากที่ สุ ดคื อ กลุ่ ม นกที่ กิ น ปลาและสั ต ว์ น้ า
(piscivore :P) 35 ชนิด คิดเป็ นร้อยละ 37.23 ตัวอย่าง
ชนิดนกที่เด่น เช่น นกกินเปี้ ยว นกยางเปี ย
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นกกาน้ าเล็ก นกกะเต็นหัวดา นกยางเขียว เป็ นต้น
ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษานกน้ าที่ รัฐ Jammu
ประเทศอินเดีย พบนกน้ า 31 ชนิด (ร้อยละ 50.82)
จาก 61 ชนิ ด เป็ นนกกลุ่ ม กิ น เนื้ อ เป็ นอาหาร
(carnivorous) โดยชนิ ดที่ถูก เป็ นอาหารจัด อยู่ใ น
กลุ่ ม สั ต ว์ ไ ม่ มี ก ระดู ก สั น หลั ง เช่ น ปลา กบ
สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Anthal
and Sahi, 2017) รองลงมาคือกลุ่มนกที่บินโฉบจับ
แมลง (sallying insectivore: SaI) 14 ชนิ ด คิ ด เป็ น
ร้ อยละ 14.89 นกที่ เด่ น ได้แก่ นกโกงกางหั วโต
นกอีแพรดแถบอกดา
กลุ่ ม นกที่ กิ น แมลงตามใบไม้ (foliagegleaning insectivore: FGI) 12 ชนิ ด คิ ดเป็ นร้ อยละ
12.77 นกที่พบเด่น ๆ ได้แก่ นกขมิ้นน้อยธรรมดา
นกกระจิบธรรมดา นกกาเหว่า นกกระจิ๊ดสี คล้ า
กลุ่มนกที่ กินแมลงและผลไม้ตามพื้ นดิ น
(terrestrial insectivore/frugivore: TIF) 11 ชนิ ด คิ ด
เป็ นร้อยละ 11.70 เช่น ไก่ป่า นกเขาไฟ

นกเขาใหญ่ นกพิราบป่ า อีกา เป็ นต้น
กลุ่มนกที่ กินแมลงตามพื้นดิ น (terrestrial
insectivore: TI) 7 ชนิด คิดเป็ นร้อยละ 7.45 นกเด่น
เช่น นกกระปูดเล็ก นกกระปูดใหญ่ นกเด้าดิน นก
เด้าลมเหลือง เป็ นต้น
กลุ่ มนกที่ กิ นแมลงและผลไม้บนต้นไม้
(arboreal insectivore/frugivore: AIF) 6 ชนิด คิดเป็ น
ร้อยละ 6.38 เช่น นกกระจ้อยป่ าโกงกาง นกกาฝาก
สี เรี ยบ นกขมิ้นท้ายทอยดา นกปรอดสวน นกสี
ชมพูสวน เป็ นต้น
กลุ่ ม นกที่ ร่ อนกิ น แมลงกลางอากาศ
(sweeping insectivore: SwI) 4 ชนิ ด คิดเป็ นร้อยละ
4.26 ได้แก่ นกนางแอ่ นบ้า น นกแอ่ นกิ นรั ง นก
แอ่นบ้าน นกแอ่นพันธุ์หิมาลัย
กลุ่ ม นกที่ กิ น แมลงและกิ น น้ าหวาน
(insectivore/nectarivore: IN) 3 ชนิ ด คิดเป็ นร้อยละ
3.19 ได้แก่ นกกิ นปลี ค อสี น้ า ตาล นกกิ นปลี อก
เหลือง นกแอ่นพง

Figure 4 Feeding guild types by study areas. Study areas codes; PT= Mangrove forest plantation, NF=
Natural mangrove forest, SF= Abandoned shrimp farms and AF= Avicennia forest Feeding guild codes: P=
piscivore, SaI= sallying insectivore, FGI= foliage-gleaning insectivore, TIF= terrestrial
insectivore/frugivore, TI= terrestrial insectivore, AIF= arboreal insectivore/frugivore, SwI= sweeping
insectivore, IN= insectivore/nectarivore and R= raptor
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กลุ่มนกผูล้ ่ากินเนื้ อ (raptor: R) เป็ นกลุ่มที่
พบน้อยที่สุดอีก 2 ชนิด คิดเป็ น ร้อยละ 2.13 ได้แก่
นกเหยี่ ย วขาว และนกเหยี่ ย วนกเขาชิ ครา
ตามลาดับ ชอบอาศัยในพื้นที่ โล่งในพื้ นที่ น ากุ้ง
เสื่ อมโทรม เนื่ องจากสัตว์เหล่านี้ ยงั คงต้องการที่
โล่งหรื อแอ่งน้ าในการดารงชีวิต
ดัง นั้ น จากพื้ น ที่ ร อยต่ อ ที่ เ ชื่ อ มติ ด กั น
ระหว่ า งป่ าชายเลนธรรมชาติ และพื้ น ที่ น ากุ้ง
เสื่ อ มโทรม ท าให้พ บนกมี ค วามหลากหลายที่
ใกล้เคียงกัน และพบว่าป่ าชายเลนปลูกและป่ าชาย
เลนธรรมชาติมีลกั ษณะที่คล้ายกันค่อนข้างมาก จึง
ทาให้เห็นว่าการปลูกป่ าฟื้ นคืนธรรมชาติ เมื่อผ่าน
ระยะเวลาไปจะมี ล ักษณะโครงสร้ าง และความ
คล้ายคลึงกันเอื้อประโยชน์ต่อการอยู่อาศัยของนก

แสดงให้เห็นว่าการปลูกป่ าฟื้ นเมื่อพื้นที่ป่าเริ่ มฟื้ น
ตัวใกล้เคียงป่ าธรรมชาติเดิมช่วยเอื้อประโยชน์ต่อ
การเป็ นพื้นที่อยูอ่ าศัยของนกได้อย่างดี
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Appendix Table 1 List of bird species recorded, Seasonal status, National threaten status, Legal status and Feeding guild on
the Sirinath Rajini Mangrove Ecosystem Learning Center.
Seasonal
National
Legal Feeding
No.
Thai name
Scientific name
status Threat Status status guilds
1
เป็ ดแดง
R,
LC
+
P
Dendrocygna javanica
2
ไก่ป่า
R
LC
+
TIF
Gallus gallus
3
นกเป็ ดผีเล็ก
R
LC
+
P
Tachybaptus ruficollis
4
นกปากห่าง
R
LC
+
P
Anastomus oscitans
5
นกยางไฟหัวดา
R
+
P
Ixobrychus sinensis
6
นกยางไฟธรรมดา
R
LC
+
P
Ixobrychus cinnamomeus
7
นกแขวก
R
LC
+
P
Nycticorax nycticorax
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Appendix Table 1 (continued)
No.

Thai name

Scientific name

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41

นกยางกรอกพันธุ์จีน
นกยางกรอกพันธุ์ชวา
นกยางควาย
นกกระสานวล
นกกระสาแดง
นกยางโทนใหญ่
นกยางโทนน้อย
นกยางเปี ย
นกกาน้ าเล็ก
นกกาน้ าปากยาว
เหยี่ยวขาว
เหยี่ยวนกเขาชิครา
นกกวัก
นกอีโก้ง
นกอีล้ า
นกตีนเทียน
นกกระแตหัวเทา
นกกระแตแต้แว้ด
นกหัวโตหลังจุดสี ทอง
นกหัวโตเล็กขาเหลือง
นกหัวโตทรายใหญ่
นกพริ ก
นกเด้าดิน
นกชายเลนบึง
นกทะเลขาแดงลายจุด
นกทะเลขาแดงธรรมดา
นกนางนวลแกลบเล็ก
นกพิราบป่ า
นกเขาไฟ
นกเขาใหญ่, นกเขาหลวง
นกเขาชวา
นกกระปูดเล็ก

Ardeola bacchus
Ardeola speciosa
Bubulcus coromandus
Ardea cinerea
Ardea purpurea
Ardea alba
Ardea intermedia
Egretta garzetta
Microcarbo niger
Phalacrocorax fuscicollis
Elanus caeruleus
Accipiter badius
Amaurornis phoenicurus
Porphyrio poliocephalus
Gallinula chloropus
Himantopus himantopus
Vanellus cinereus
Vanellus indicus
Pluvialis fulva
Charadrius dubius
Charadrius leschenaultii
Metopidius indicus
Actitis hypoleucos
Tringa stagnatilis
Tringa erythropus
Tringa totanus
Sternula albifrons
Columba livia
Streptopelia tranquebarica
Spilopelia chinensis
Geopelia striata
Centropus bengalensis
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Seasonal
National
status Threat Status
N
LC
R
LC
R
LC
N
LC
N
VU
N
LC
N
LC
N
LC
R
R
R
LC
R
LC
R
LC
R
LC
N
R
LC
N
LC
R
LC
N
LC
N
LC
N
LC
R
LC
N
LC
N
LC
N
LC
N
R
NT
R
R
LC
R
LC
R
LC
R
LC

Legal
status
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Feeding
guilds
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
R
R
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
TI
P
P
P
SaI
TIF
TIF
TIF
TIF
TI
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No.

Thai name

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
74

นกบั้งรอกใหญ่
นกกาเหว่า
นกแอ่นพันธุ์หิมาลัย
นกแอ่นกินรัง
นกแอ่นบ้าน
นกกะเต็นอกขาว
นกกะเต็นหัวดา
นกกินเปี้ ยว
นกกะเต็นน้อยธรรมดา
นกกะเต็นปักหลัก
นกจาบคาเล็ก
นกจาบคาหัวเขียว
นกจาบคาคอสี ฟ้า
นกตีทอง
นกกระจ้อยป่ าโกงกาง
นกแอ่นพง
นกขมิ้นน้อยธรรมดา
นกพญาไฟสี เทา
นกโกงกางหัวโต
นกขมิ้นท้ายทอยดา
นกแซงแซวหางปลา
นกอีแพรดแถบอกดา
นกจับแมลงจุกดา
อีกา
นกปรอดสวน
นกนางแอ่นบ้าน
นกกระจิ๊ดสี คล้ า
นกกระจิ๊ดปากหนา
นกกระจิ๊ดธรรมดา
นกกระจิ๊ดเขียวปี กสองแถบ
นกกระจิ๊ดขาสี เนื้อ
นกกระจิบธรรมดา

Seasonal
National
status Threat Status
R
LC
Phaenicophaeus tristis
R
LC
Eudynamys scolopaceus
N
LC
Aerodramus brevirostris
R
LC
Aerodramus germani
R
LC
Apus nipalensis
R
LC
Halcyon smyrnensis
N
Halcyon pileata
R
LC
Todiramphus chloris
N
LC
Alcedo atthis
R
LC
Ceryle rudis
R
LC
Merops orientalis
R
LC
Merops philippinus
P
LC
Merops viridis
R
LC
Psilopogon haemacephalus
R
LC
Gerygone sulphurea
R
LC
Artamus fuscus
R
LC
Aegithina tiphia
N
LC
Pericrocotus divaricatus
R
LC
Pachycephala cinerea
N
Oriolus chinensis
R
LC
Dicrurus macrocercus
R
Rhipidura javanica
R
Hypothymis azurea
R
LC
Corvus levaillantii
R
LC
Pycnonotus conradi
N
LC
Hirundo rustica
N
Phylloscopus fuscatus
N
LC
Phylloscopus schwarzi
N
LC
Phylloscopus inornatus
N
LC
Phylloscopus plumbeitarsus
N
LC
Phylloscopus tenellipes
R
LC
Orthotomus sutorius
Scientific name
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Legal
status
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Feeding
guilds
FGI
FGI
SwI
SwI
SwI
P
P
P
P
P
SaI
SaI
SaI
AIF
AIF
IN
FGI
FGI
SaI
AIF
SaI
SaI
SaI
TIF
AIF
SwI
FGI
FGI
FGI
FGI
FGI
FGI
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No.

Thai name

Scientific name

75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

นกกระจิบคอดา
นกเอี้ยงหงอน
นกเอี้ยงสาลิกา
นกเอี้ยงด่าง
นกกางเขนบ้าน
นกจับแมลงสีคล้ า
นกจับแมลงสี น้ าตาล
นกจับแมลงสี น้ าตาลแดง
นกจับแมลงตะโพกเหลือง
นกจับแมลงดาอกสี ส้ม
นกจับแมลงคอแดง
นกกาฝากสี เรี ยบ
นกสี ชมพูสวน
นกกินปลีคอสี น้ าตาล
นกกินปลีอกเหลือง
นกกระจาบธรรมดา
นกกระติ๊ดขี้หมู
นกเด้าลมดง
นกเด้าลมเหลือง
นกเด้าลมหลังเทา

Orthotomus atrogularis
Acridotheres grandis
Acridotheres tristis
Gracupica contra
Copsychus saularis
Muscicapa sibirica
Muscicapa dauurica
Muscicapa ferruginea
Ficedula zanthopygia
Ficedula mugimaki
Ficedula albicilla
Dicaeum minullum
Dicaeum cruentatum
Anthreptes malacensis
Cinnyris jugularis
Ploceus philippinus
Lonchura punctulata
Dendronanthus indicus
Motacilla tschutschensis
Motacilla cinerea

Seasonal
National
status Threat Status
R
R
LC
R
LC
R
LC
R
LC
N
N
P
P
LC
N
N
LC
R
LC
R
LC
R
R
LC
R
LC
R
LC
N
LC
N
LC
N
LC

Legal
status
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Remarks:
Seasonal status: Resident (R); Non-breeding visitor (N); Passage migrant (P)
National threat status: Critically Endangered (CR); Endanger (EN); Vulnerable (VU); Near Threatened (NT);
Least Concern (LC); Data Deficient (DD); Not Evaluated (NE)
Legal status: Protected (+); Non-protected (-)
Feeding guilds: Piscivore (P); Sallying insectivore (SaI); Foliage-gleaning insectivore (FGI);
Terrestrial insectivore/frugivore (TIF); Terrestrial insectivore (TI); Arboreal insectivore/frugivore
(AIF); Sweeping insectivore (SwI); Insectivore/nectarivore (IN); Raptor (R)
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Feeding
guilds
FGI
TIF
TIF
TIF
TI
SaI
SaI
SaI
SaI
SaI
SaI
AIF
AIF
IN
IN
TIF
TIF
TI
TI
TI

