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บทคัดย่อ : คลองพระปรงเป็นลาน้าสายหลักของจังหวัดสระแก้ว บริเวณสองฝั่งคลองเป็นแหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชและสัตว์
ที่สาคัญในระบบนิเวศป่าริมน้า โดยเฉพาะนกที่เป็นดัชนี ช้ีวัดความอุดมสมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงได้ทาการสารวจความหลากหลายของนกในช่วง
ฤดูหนาว โดยวิธี Point Count จานวน 10 จุด (ระยะห่างระหว่างจุด 150 เมตร) สารวจจุดละ 10 นาที แล้วจาแนกชนิดจากการมอง
ด้วยกล้องส่องทางไกลชนิดสองตาและจากเสียงร้อง พบนกทั้งสิ้น 84 ชนิด (species) จาก 64 สกุล (genus) 39 วงศ์ (family) อยู่ในวงศ์
นกปรอด (Pycnonotidae) มากที่สุด 8 ชนิด รองลงมาได้แก่ วงศ์นกยาง (Ardeidae) 6 ชนิด วงศ์นกเขานกพิราบ (Columbidae) และ
วงศ์นกจับแมลง (Muscicapidae) วงศ์ละ 5 ชนิด เมื่อจาแนกตามถิ่นที่อยู่อาศัยพบว่า เป็นนกประจาถิ่น 68 ชนิด และเป็นนกอพยพ 16
ชนิด โดยจัดอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546 83 ชนิด ค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ ( Shannon Diversity Index, H’)
เท่ากับ 3.73
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Abstract : Diversity of birds during winter in the riparian forest along Phra Prong Canal, Watthana Nakhon
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Phra Prong Canal is the main water supply for Sa Kaeo Province. It plays an important role to create the habitat for
plants and animals in the riparian ecosystem, especially for birds which are known as bio-indicator. This study
focused on a diversity of birds in the riparian forest. A bird survey was conducted during winter, using Point Count
method. There were 10 sampling points (150 m interval), time spending 10 minutes per point. Birds were identified
visually through binoculars, or by their calls. In total, 84 species (66 genera, 40 families) were found, of which resident
and migrant birds were 68 and 16 species respectively. Pycnonotidae contributed the highest species number (8
species) followed by Ardeidae (7 species), Columbidae and Muscicapidae (5 species), respectively. Moreover, most
of birds (81 species) found in this study were categorized in Wildlife Protection List B. E. 2546. The Shannon diversity
index was 3.73.
Keywords : diversity, birds, winter, riparian forest, Phra Prong Canal, Sa Kaeo

บทน้า
คลองพระปรงเป็นลาน้าสายหลักของจังหวัดสระแก้ว สังคมพืชที่ขึ้นกระจายบริเวณสองฝั่งของลาน้าอาจเรียกว่า ป่าริมน้า หรือ
ป่าริมคลอง (Riparian forest) ทาหน้าที่สาคัญคือ ช่วยยึดเกาะตลิ่ง ลดการพังทลายของหน้าดิน เป็นแหล่งใช้สอยของชุมชนที่อาศัยอยู่
โดยรอบ และเป็นแหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพที่สาคัญ ปัจจุบันพื้นที่ป่าริมคลองพระปรงมีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็ว (บุญ

214

Proceedings of the 3rd National Meeting on Biodiversity Management in Thailand
June 17-15, 2016The Impress Nan Hotel, Nan Province, Thailand

ธิดา และคณะ, 2558) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศที่มีลักษณะจาเพาะนี้ โดยเฉพาะนก ถือเป็นดัชนีชี้วัด
ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่และยังเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้ง่าย
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจความหลากหลายทางชีวภาพของนกในบริเวณป่าริมคลองพระปรง เพื่อให้ทราบถึงชนิดและกลุ่ม
ของนกที่มาใช้ประโยชน์ตลอดจนสถานภาพทางการอนุรักษ์เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการอนุรักษ์ต่อไป

วิธีการ
1. พืนที่ศึกษา
การสารวจความหลากหลายของนกในผืนป่าตามแนวคลองพระปรง (N 13◦ 54.879’ E 102◦ 22.702’ ถึง N 13◦ 54.809’
E 122◦ 22.847) ซึ่งมีความสูงจากระดับน้าทะเลเฉลี่ย 65-74 เมตร ในบริเวณตาบลหนองหมากฝ้าย อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
ป่ามีลักษณะเป็นผืนป่ากั นชนข้างลาน้าที่มีขนาดไม่ก ว้างนักและมีเถาวัลย์ปกคลุมในบางบริเวณ พื้นที่โดยรอบป่าริมคลองเป็นแหล่ง
เพาะปลูก พืชเศรษฐกิ จ เช่น ยางพารา อ้อย และมันสาปะหลัง ปริมาณน้าฝนเฉลี่ย 1,404 มิลลิเมตรต่อปี อุณ หภูมิเฉลี่ย 28 องศา
เซลเซียส พรรณไม้เด่นที่สารวจพบบริเวณป่าริมคลอง ได้แก่ ข่อย (Streblus asper) ยางนา (Dipterocarpus alatus) และชุมแสง
(Xanthophyllum lanceatum) เป็นต้น (บุญธิดา และคณะ, 2558)
2. การส้ารวจความหลากหลายของนก
สารวจโดยใช้วิธีแบบ Point Count กาหนดจุดสารวจจานวน 10 จุด รัศมีขนาด 25 เมตร แต่ละจุดห่างกัน 150 เมตร โดยการ
พายเรือจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง สารวจ 2 ช่วงเวลาต่อวัน คือหลังพระอาทิตย์ขึ้น เวลาประมาณ 6:00 – 9:00 นาฬิกา และก่อน
พระอาทิตย์ตกดินเวลาประมาณ 15:00 –18:00 ใช้เวลาสารวจจุดละ 10 นาที (Bibby et al., 1992; Bibby et al., 1998) สารวจช่วง
เดือนมกราคม 2559 โดยเป็นช่วงตัวแทนฤดูหนาว จาแนกชนิดนกตาม Lekagul and Round (1991) จากการมองด้วยตาเปล่าหรือ
กล้องส่องทางไกล และเสีย งร้อง บันทึก ชนิดพันธุ์ จานวน เวลาตาแหน่งที่เกาะ และพฤติก รรมขณะที่พบ วิเคราะห์ค่าดัชนี ค วาม
หลากหลาย Shannon – Weaver’s index , H’ (Magurran, 1988) และค่าความชุกชุมสัมพัทธ์ (Relative abundance) โดยวิธีของ
Pettingill (1969) แบ่งระดับความชุก ชุมเป็น 5 ระดับ คือ ร้อยละ 90-100 หมายถึง นกที่พบบ่อยมาก (Abundant) ร้อยละ 65-89
หมายถึง นกที่พบบ่อย (Common) ร้อยละ 31-64 หมายถึง นกที่พบปานกลาง (Moderately Common) ร้อยละ 10-30 หมายถึง นก
ที่พบได้น้อย (Uncommon) และร้อยละ 1-9 หมายถึง นกที่พบได้ยาก (Rare)

ผลการศึกษา
1. ผลการสารวจความหลากหลายของนก พบนกจานวนทั้งสิ้น 84 ชนิด (species) จาก 66 สกุล (genus) 40 วงศ์ (family)
อยู่ ใ นวงศ์ น กปรอด (Pycnonotidae) มากที่ สุ ด 8 ชนิ ด รองลงมาได้ แ ก่ วงศ์ น กยาง (Ardeidae) 6 ชนิ ด วงศ์ น กเขานกพิ ร าบ
(Columbidae) และวงศ์นกจับแมลง (Muscicapidae) วงศ์ละ 5 ชนิด พบว่า เป็นนกประจาถิ่น 68 ชนิด และเป็นนกอพยพ 16 ชนิด
(ตาราง 1) นกส่วนใหญ่จัดอยู่ในบัญชีสั ตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546 ยกเว้น นกเขาชวา (Geopelia striata) นกเขาใหญ่ (Streptopelia
chinensis) และนกกระจิ๊ดธรรมดา (Phylloscopus inornatus) (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2546) ค่าดัชนีความ
หลากหลายทางชีวภาพ (Shannon Diversity Index, H’) เท่ากับ 3.73
2. ความชุกชุมสัมพัทธ์ พบว่านกส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มนกที่พบได้น้อย มีจานวน 51 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 60.7 รองลงมาคือ
กลุ่มนกที่พบได้ปานกลาง มีจานวน 14 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 16.7 กลุ่มนกที่พบได้บ่อยมาก จานวน 10 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 11.9 และ
กลุ่มนกที่พบได้บ่อย มีจานวน 9 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 10.7 โดยไม่มีนกอยู่ในกลุ่มพบได้ยาก นกที่พบได้บ่อยครั้งบริเวณข้างลาคลองพระ
ปรง ได้แก่ อีกา (Corvus macrorhynchos) นกกาเหว่า (Eudynamys scolopacea) นกจาบคาหัวสีส้ม (Merops leschenaultia)
นกปรอดสวน (Pycnonotus blanfordi) และนกอีแพรดแถบอกดา (Rhipidura javanica) ที่มีค่าความชุกชุมสัมพัทธ์เท่ากับร้อยละ
100
3. เมื่อแบ่งนกออกตามประเภทการกินอาหาร พบว่ากลุ่มนกที่กินแมลง (Insectivore) มีมากที่สุด 36 ชนิด คิดเป็นร้อยละ
42.8 ของนกทั้งหมด โดยนกกลุ่มกินแมลงจัดเป็นนกกลุ่มใหญ่และพบมากที่สุด เช่นเดียวกับที่สารวจพบในบริเวณป่าประเภทอื่นๆ ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากพื้นที่ข้างลาคลองพระปรงมีความเหมาะแก่การกระจายพันธุ์และเพิ่มจานวนของแมลงหลากหลายชนิด ซึ่งเป็นแหล่ง
อาหารที่สาคัญของนก ประกอบกับบางบริเวณยังคงมีพรรณไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น จึงเหมาะแก่การวางไข่ การอนุบาลตัวอ่อนของแมลง
เป็นแหล่งหากินและผสมพันธุ์ของแมลงตัวเต็มวัยของทั้งแมลงบกและแมลงน้า (Briers and Gee, 2004)
การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3
15-17 มิถุนายน 2559 โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน
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4. การใช้ประโยชน์พื้นที่ พบว่านกใช้ป่าริมคลองในหลากหลายรูปแบบ เช่น กลุ่มนกที่อาศัยหากินอยู่ข้างลาน้า ได้แก่ นกอีแพ
รดแถบอกดา (R. javanica) ที่มีค่าความชุกชุมสัมพัทธ์คิดเป็นร้อยละ 100 หรือพบได้บ่อยมาก นกกะเต็นน้อยธรรมดา (Alcedo atthis)
นกกะเต็นอกขาว (Halcyon smyrnensis) นกยางเปีย (Egretta garzetta) เป็นต้น กลุ่มนกที่มักทารังวางไข่บริเวณข้างลาน้า ได้แก่ นก
ระจาบธรรมดา (Ploceus philippinus) พบว่าทารังวางไข่อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม (โอภาส, 2544) กลุ่มที่อาศัยหรือหากิน
บนไม้ยืนต้นข้างลาน้า เช่น นกปรอดหน้านวล (Pycnonotus goiavier) นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ (Dicrurus paradiseus) นกจาบคา
เล็ก (Merops orientalis) นกจาบคาหัว สีส้ม (Merops leschenaulti) และนกเขาใหญ่ (Streptopelia chinensis) เป็นต้น และบาง
ชนิดใช้เป็นที่พักผ่อนในเวลากลางวัน เช่น นกแสก (Tyto alba) เป็นต้น

บทสรุป
จากการสารวจความหลายของนกบริเวณลาคลองพระปรง อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในช่วงฤดูหนาว พบนกจานวน
84 ชนิ ด (species) จาก 66 สกุ ล (genus) 40 วงศ์ (family) โดยนกในกลุ่ ม กิ น แมลงมี จานวนมากที่ สุ ด คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 42.8 อี ก า
(Corvus macrorhynchos) นกกาเหว่า (Eudynamys scolopacea) นกจาบคาหัวสีส้ม (Merops leschenaultia) นกปรอดสวน
(Pycnonotus blanfordi) และนกอีแพรดแถบอกดา (Rhipidura javanica) เป็นชนิดที่สามารถพบได้บ่อยในลาคลองพระปรงบริเวณที่
สารวจ นกส่วนใหญ่ที่สารวจพบจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ป่าคุ้มครอง การอนุรักษ์พื้นที่ป่าริมคลองจึงถือว่าเป็นการอนุรักษ์พันธุ์นกเหล่านี้ด้วยซึ่ง
นับวันจะมีจานวนลดลงเรื่อยๆ การสารวจครั้งนี้จึงสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ในการอนุรักษ์พันธุ์พืชและพันธุ์สั ตว์
ตลอดจนการสร้างสมดุลให้แก่ระบบนิเวศริมคลองได้ต่อไป

กิตติกรรมประกาศ
โครงการวิจัย นี้ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ ประจาปีงบประมาณ 2558
ขอขอบคุณ คุณมะลิวัลย์ แซ่ย่าง คุณจรุงศักดิ์ จันทร์เปรียง คุณวันเพ็ญ ก้านอินทร์ คุณลลิดา มูลเชื้อ และคุณนิรุตต์ คาลา ที่ช่วยเหลือใน
การเก็บข้อมูลภาคสนาม

เอกสารอ้างอิง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2546. ราชกิจจานุเบกษา. 120 (ตอนที่ 74ก). หน้า 58-115.
บุญธิดา ม่วงศรีเมืองดี , วันเพ็ญ ก้ านอินทร์ , ปนัดดา ลาภเกิ น และศศิธร โคสุวรรณ 2558. ความหลากชนิดของพรรณไม้และการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าริมคลองพระปรง จังหวัดสระแก้ว. รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย
ครั้งที่ 4 “องค์ความรู้ทางนิเวศวิทยาเพื่อการจัดการที่ยั่งยืน”. มหาวิทยาลัยนเรศวร. พิษณุโลก : อักษรสยามการพิมพ์. หน้า 60168.
โอภาส ขอบเขตต์. 2542. หนังสือชุดนกในประเทศไทย เล่ม 1-2. กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์สารคดี. หน้า 18-165.
โอภาส ขอบเขตต์. 2543. หนังสือชุดนกในประเทศไทย เล่ม 3. กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์สารคดี. หน้า 20-210.
โอภาส ขอบเขตต์. 2544. นกในเมืองไทย เล่ม 4. กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์สารคดี. หน้า 40-220.
Bibby, C., Burgess, N., Hill, D. and Mustoe, S. 1992. Bird census techniques. London. U.K.: Academic press. 302 pp.
Bibby, C., Jones, M. and Marsden, S. 1998. Expedition field techniques: Bird Surveys. London : Royal Geographical
Society 137 pp.
Briers, R.A. and Gee, J.H.R. 2004. Riparian forestry management and adult stream insects. Hydrology and Earth System
Sciences 8: 545-549.
Lekagul, B. and Round, P.D. 1991. A guide to the bird of Thailand. Bangkok : Saha karn Bhaet Co. 457 pp.
Magurran, A.E. 1988. Ecological diversity and its measurement. Princeton: Princeton University Press 192 pp.
Pettingill, O.S. 1969. A laboratory and field manual of ornithology. Minnesota. U.S.A.: Buress Publishing Company. p.
385-386.

216

Proceedings of the 3rd National Meeting on Biodiversity Management in Thailand
June 17-15, 2016The Impress Nan Hotel, Nan Province, Thailand

.

การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3
15-17 มิถุนายน 2559 โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน

217

218

Proceedings of the 3rd National Meeting on Biodiversity Management in Thailand
June 17-15, 2016The Impress Nan Hotel, Nan Province, Thailand

การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3
15-17 มิถุนายน 2559 โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน

219

220

Proceedings of the 3rd National Meeting on Biodiversity Management in Thailand
June 17-15, 2016The Impress Nan Hotel, Nan Province, Thailand

