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บทคัดย่อ : นกชายเลนเป็นกลุ่มนกอพยพที่เข้ามาหากินในอ่าวไทยตอนใน และบางส่วนของนาเกลือ การลดลงของการท้านา
เกลือท้าให้เกิดนาเกลือรกร้างซึ่งมีศักยภาพเป็นแหล่งหาอาหารของนกชายเลน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความ
หลากหลายและจ้านวนของนกชายเลนในนาเกลือที่ถูกทิ้งร้างสองแบบ คือ บ่อที่ดินโผล่พ้นน้้าเมื่อน้้าลง (A) และบ่อที่ถูกน้้าท่วม
ตลอดเวลา (B) ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560–มีนาคม พ.ศ. 2561 โดยท้าการบันทึกชนิดและจ้านวนนกที่มีพฤติกรรมการหา
กินในช่วงน้้าลงในเวลากลางวัน ผลการศึกษาพบนกทั้งหมด 23 ชนิด จาก 4 วงศ์ เป็นจ้านวนทั้งสิ้น 6,365 ตัว โดยแบ่งเป็นบ่อ
A 23 ชนิด จ้านวน 4,935 ตัว และบ่อ B 15 ชนิด จ้านวน 1,430 ตัว ดัชนีความหลากหลายและความสม่้าเสมอพบว่าบ่อ B มี
ค่าเฉลี่ยที่สูงมากกว่าบ่อ A แต่ทางสถิติที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ไม่พบความแตกต่างกัน และดัชนีความคล้ายคลึงระหว่างบ่อ
ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.313 ± 0.163 การที่นกชายเลนลงหากินแตกต่างกันเกิดจากลักษณะทางกายภาพของบ่อโดยเฉพาะความ
ลึกของน้้า ท้าให้นกแต่ละชนิดเลือกพื้นที่หากินแตกต่างกันตามความยาวปากและขา ดังนั้นบ่อนาเกลือที่ถูกทิ้งร้างหรือบ่อ
ประเภทอื่น ๆ ที่มีลักษณะนี้มีแนวโน้มที่เหมาะสมต่อการเป็นแหล่งหากินทดแทนให้แก่ชนิดของนกชายเลนที่พบในการศึกษานี้
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Abstract: Shorebirds are migratory birds that appear in the Inner Gulf of Thailand. Some birds live and
forage in the salt pan as well as the tidal flat areas. Due to the decline in sea salt farming numbers, the
number of abandoned salt pan increases. However, this abandoned salt pan is a supplement feeding ground
beside the tidal flat areas for migratory shorebirds. We studied the diversity and abundance of shorebirds
in two abandoned salt pans; an emerged pond (A) and a flooded or submerged pond (B); from October
2017 to March 2018. Species list and number of each species of shorebirds were recorded during daytime
low tide. There were 6,365 individuals of shorebirds from 23 species in 4 families in the study area. The
diversity and evenness index of shorebirds in pond A were less than those of pond B but not significant

108

เอกสารรวบรวมบทความวิจัย : การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5
วันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

and the Jaccard’s index was 0.313 ± 0.163. This implied that shorebirds in pond B were more diverse and
the number of each species was quite equal while pond A has lower species with some of dominant
species. Our result indicated the niche partitioning in shorebirds communities in that each species of
shorebirds choose appropriate foraging site, according to the length of mouth and legs that enable them
to forage food in each pond. Thus, abandoned salt pans can be a suitable feeding ground for shorebirds.
Keywords : shorebirds, diversity, shorebird foraging, abandoned salt pans

บทนา
นกชายเลนในประเทศไทยสามารถจัด จ้ า แนกได้ทั้ งหมด 9 วงศ์ ได้ แ ก่ Burhinidae, Vanellidae, Jacanidae,
Glareolidae, Charadriidae, Dromadidae, Pluvialidae, Recurvirostridae และ Scolopatidae โดย 49 ชนิ ด เป็ น นก
อพยพ และ 8 ชนิดเป็นนกประจ้าถิ่น ได้แก่ นกอีแจว นกพริก นกตีนเทียน นกกระแตผีเล็ก นกโป่งวิด นกกระแตแต้แว้ด นกหัว
โตเล็กขาเหลือง และนกหัวโตมลายู (Round, 2006) โดยการศึกษาของ Round (2006) พบนกชายเลนชนิดเด่นที่มีจ้านวนมาก
ที่สุด 6 อันดับแรก คือ นกหัวโตทรายเล็กอยู่ในวงศ์ Charadriidae นกสติ้นท์คอแดง นกปากแอ่นหางด้า และนกชายเลนบึงอยู่
ในวงศ์ Scolopacidae นกตี น เที ย นอยู่ ใ นวงศ์ Recurvirostridae และนกทะเลขาแดงธรรมดาอยู่ ใ นวงศ์ Scolopacidae
ตามล้าดับ สอดคล้องกับรายงานการศึกษานกน้้าทั่วประเทศไทย 5 อันดับ แรก คือ นกหัวโตทรายเล็ก นกตีนเทียน นกปาก
แอ่นหางด้า นกสติ้นท์คอแดง และนกชายเลนปากแอ่นอยู่ในวงศ์ Scolopacidae ตามล้าดับ (สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติ
แห่งประเทศไทย, 2017)
นกชายเลนในประเทศไทยเป็นกลุ่มนกอพยพที่ใช้เส้นทางอพยพที่เรียกว่า “เส้นทางเอเชียตะวันออก–ออสเตรเลีย”
โดยอพยพมาจากประเทศจีนและรัสเซียเข้ามาอยู่อาศัยตั้งแต่เดือนกันยายนหรือช่วงต้นฤดูหนาวและอยู่หากินตามแหล่งพื้นที่
ชุ่มน้้าและพื้นที่ริมชายฝั่งทะเล เช่น หาดเลน หาดทราย ริมคันนาของบ่อปลา หรือนาเกลือ โดยเฉพาะในอ่าวไทยตอนในที่มี
ลักษณะเป็นดินเลนทอดยาวตลอดริมชายฝั่งเมื่อน้้าลงสามารถรองรับนกชายเลนได้มากกว่าหนึ่งหมื่นตัวตลอดช่วงฤดูอพยพ
บางชนิดใช้เป็นที่แวะพักหาอาหารแล้วจึงอพยพต่อลงไปทางใต้ และนกจะเริ่มอพยพกลับไปยังถิ่นที่อยู่อาศัยเดิมในช่วงฤดูร้อน
(ปลายเดือนเมษายน) ปีถัดไปเพื่อกลับไปท้ารังวางไข่ ในปัจจุบันประชากรของนกชายเลนเกือบทุกชนิดมีแนวโน้มประชากร
ลดลงอย่างต่อเนื่องจากการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะหาดเลนจากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่เกิดจากการกิจกรรม ของ
มนุษย์ เช่น การก่อตั้งชุมชน การปรับปรุงพื้นที่ริมชายฝั่ง และการลดลงของตะกอนจากแหล่งต้นน้้า (Dais, et. al., 2014)
นอกจากนี้การสูญเสียพื้นที่ป่าชายเลนยังไปท้าให้การงอกของหาดเลนลดลง ซึ่งหมายถึงแหล่งหากินของนกชายเลนในช่วง
อพยพเกิดการหดหายไป (Sripanomyom, et. al., 2011; Green, et. al., 2015) ปัญหาการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยและแหล่ง
แวะพักของนกชายเลนจะท้าให้นกสูญเสียพลังงานจากการเดินทางและหาแหล่งอาหารใหม่เพิ่มมากขึ้นซึ่งส่งผลต่อการสะสม
อาหารและอัตราการรอดของนกอย่างมากในช่วงอพยพ
นาเกลือเป็นตัวเลือกหนึ่งส้าหรับนกชายเลนที่ช่วยให้นกสามารถหาอาหารกินได้เพิ่มเติมในช่วงเวลาน้้าขึ้นที่หาดเลน
ถูกท่วมหายไป ด้วยขนาดพื้นที่กว้างและพื้นที่เปิดโล่งเหมือนหาดเลน จะท้าให้นกรู้สึกปลอดภัยจากผู้ล่า (Sripanomyom, et.
al., 2011; Green, et.al., 2015) นาเกลือแต่ละบ่อจะมีการผันน้้าทะเลธรรมชาติเข้า มากักขังไว้ภายในท้าให้เป็นแหล่งที่อยู่
อาศัยให้แก่สัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ที่เป็นอาหารของนกชายเลนอาศัยอยู่ได้ (อุรัสยาน์ บูลย์ประมุข, 2553; Evagelopoulos, et.
al., 2008; Green, et. al., 2015) และพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ติดชายฝั่งทะเล ท้าให้เป็นแหล่งพักผ่อน (roosting site) แก่นกชาย
เลนหลายชนิดซึ่งนกสามารถประหยัดเวลาเดินทางจากพื้นที่พักผ่อนไปยังแหล่งหากินได้ ด้วยคุณสมบัติข้างต้นท้าให้นาเกลือ
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เหมาะสมต่ อ การเป็ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย ของนกชายเลนได้ ห ลายชนิ ด นาเกลื อ จึ ง มี บ ทบาทให้ เ ชิ ง การเป็ น แหล่ ง ที่ ร องรั บ
(supplementary) นกชายเลน (Pedro & Ramos, 2009; Sripanomyom, et. al., 2011; Dais, et. al., 2014; Green, et.
al., 2015) ถึงอย่างไรก็ตามในปัจจุบันพื้นที่นาเกลือส่วนใหญ่เกิดการลดลงอย่างต่อเนื่องจากปัญหาราคาเกลือตกต่้า ในทาง
ตรงกันข้ามการท้านาเกลือเป็นระบบที่ต้องจ้างแรงงานจ้านวนมากในการผลิต อีกทั้งคุ ณภาพและปริมาณของผลผลิตจะขึ้นอยู่
กับฤดูกาลที่ไม่สามารถคาดเดาได้ในแต่ละปี ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงเปลี่ยนจากอาชีพการท้านาเกลือไปเป็นธุรกิจอื่นที่ได้
ก้าไรมากกว่า ส่งผลให้เกิดการทิ้งนาเกลือเป็นพื้นที่รกร้างที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ในขณะที่การคงอยู่ของนาเกลือจะ เป็น
แหล่งอาหารที่ส้าคัญแก่นกชายเลนในช่วงอพยพ วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาความหลากหลาย และจ้านวนของ
นกชายเลนที่ลงหากินในนาเกลือที่ถูกทิ้งร้างทั้งสองประเภทที่มีลักษณะแตกต่างกัน ได้แก่ บ่อที่ดินโผล่พ้นน้้าเมื่อน้้าลง (A) และ
บ่อที่ถูกน้้าท่วมตลอดเวลา (B) โดยนาเกลือทั้งสองบ่อมีลักษณะที่คล้ายกับระบบธรรมชาติ หรือ ทะเลสาบน้้าเค็มกึ่งปิด (semiclose lagoon system) ที่ได้รับน้้าทะเลจากทะเลด้านนอกในช่วงน้้าขึ้นเข้ามาขังอยู่ภายในบ่อท้าให้มีเหยื่อที่เป็นอาหารของ
นกชายเลนสามารถเข้ามาอยู่อาศัยได้และช่วงน้้าลงเป็นช่วงที่น้า ตื้นท้าให้นกชายเลนสามารถเข้ามาหากินอาหารได้เหมือนหาด
เลนปกติ

วิธีการศึกษา
1. พื้นที่การศึกษา และช่วงเวลาศึกษา
จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีผลผลิตเกลือและพื้นที่นาเกลือมากที่สุดในประเทศไทย (เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์, 2553)
และต้าบลปากทะเลเป็นแหล่งอนุรักษ์นกชายเลน มีพื้นที่ติดต่อทะเล และมีการท้านาเกลือแบบดัง้ เดิม (traditional salt pans)
ที่อาศัยการผันน้้าทะเลด้านนอกเข้ามาขังในแต่ละบ่อให้มีความเค็มมากขึ้นในช่วงฤดูหนาวถึงฤดูร้อน ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับ
การอพยพมาของนกชายเลนในประเทศไทย บ่อที่ศึกษาเป็นนาเกลือแบบนาตากที่ถู กทิ้งร้าง 2 ประเภท ที่ได้รับอิทธิพลจากน้้า
ขึ้นน้้าลง ได้แก่ บ่อที่ดินโผล่พ้นน้้าหรือดินแห้งเมื่อน้้าลง (emerged area) มีความลึกเฉลี่ย 3 เซนติเมตร และบ่อที่ถูกน้้าท่วม
ตลอดเวลาช่วงน้้าลง (submerged area) มีความลึกเฉลี่ย 10 เซนติเมตร (ภาพที่ 1) แต่ละบ่อมีขนาด 1.7 เฮกตาร์ มีระยะห่าง
ระหว่างบ่อ 60 เมตร ท้าการศึกษาตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560–มีนาคม พ.ศ. 2561 ให้ครอบคลุมช่วงฤดูการอพยพของนก
ชายเลน เดือนละ 1 ครั้ง ใช้เวลาศึกษาทั้งหมด 2 วัน
2. การศึกษาชุมชนของนกชายเลน
เก็บข้อมูลชนิดและจ้านวนนกด้วยการเดินส้ารวจในเวลากลางวัน ใช้กล้ องสองตา และกล้องเทเลสโคป บันทึกชนิด
และจ้านวนนกในวันที่มีการขึ้นลงของน้้าเพียง 1 ครั้งในแต่ละเดือน เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีมีช่วงเวลาน้้าขึ้นน้้าลงเป็นแบบ
ผสมท้าให้มีผลต่อช่วงเวลาการเก็บข้อมูล การศึกษาจะก้าหนดระยะเวลา 1–2 ชั่วโมง ในช่วงเวลาน้้าลงต่้าสุดและช่วงก้าลังน้้า
ขึ้น เนื่องจากช่วงน้้าลงเป็นช่วงที่ระดับน้้าในนาเกลือตื้นและเหมาะสมต่อการหากินของนกชายเลนขนาดเล็ก และช่วงน้้าก้าลัง
ขึ้นจะมีระดับน้้าที่เหมาะสมต่อนกขนาดกลางขึ้นไป (Sripanomyom, et. al., 2011) เก็บข้อมูลนกที่มีพฤติกรรมการหากิน
เท่านั้น คือพบการใช้ปากจิกกิน เพื่อให้ได้ข้อมูลเฉพาะการหากินของนกชายเลน (Davis and Smith, 2001) และบันทึกภาพ
นกแต่ละชนิดเพื่อใช้เป็นตัวแทนของนกชายเลนที่ลงหากินในบ่อนาเกลือ จ้าแนกชนิดนกชายเลนตามคู่มือศึกษาธรรมชาติหมอ
บุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย (จารุจินต์ นภีตะภัฏ และคณะ, 2555)
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1) ค่าความถี่ของการปรากฏ (frequency of occurrence) ใช้ชี้วัดการลงหากินของนกชนิดนั้นๆ เชิงคุณภาพ จาก
สูตร
ร้อยละความถี่ = จ้านวนครั้งที่พบนกในแต่ละเดือน/จ้านวนครั้งที่ส้ารวจ x 100
โดยร้อยละความถี่สามารถก้าหนดตาม Pettingill (1970) และดัดแปลงให้เป็นร้อยละการเข้ามาหากินแทนร้อยละ
ความถี่ได้เป็น 6 ระดับ ได้แก่ นกที่เข้ามาหากินน้อยมาก (หายากมาก; very rare) ร้อยละ 1–10 นกที่มีเข้ามาหากินน้อย (หา
ยาก; rare) ร้อยละ 11–20 นกที่เข้ามาหากินคอนขางนอย (พบไม่บ่อย; uncommon) ร้อยละ 21–40 นกที่เข้ามาหากินปาน
กลาง (พบเป็นบางครั้ง; moderate common) ร้อยละ 41–60 นกที่เข้ามาหากินบอย (พบบ่อย; common) ร้อยละ 61–90
และนกที่เข้ามาหากินในทุกเดือนหรือบอยมาก (พบเป็นประจ้า; very common) ร้อยละ 91–100
3.2) ดัชนีความหลากหลาย (Shannon’s diversity index)
จากสูตร H′ = -∑ i =1 ถึง n Pi ln Pi
เมื่อ H′ = ความหลากหลาย; Pi = จ้านวนชนิดใดชนิดหนึ่ง/จ้านวนนกทั้งหมด (Shannon and Weaver, 1949)
3.3) ดัชนีความสม่้าเสมอ (Evenness Index) ใช้บ่งชี้การกระจายตัวของชนิดนกชายเลน
จากสูตร E = H′ / ln S
เมื่อ E = ค่าความสม่้าเสมอ และ S = จ้านวนชนิดของนกในแต่ละพื้นที่ (Pielou, 1966)
3.4) ดัชนีความคล้ายคลึง (Jaccard’s similarity index) จากสูตร
IAB = j / (a + b - j)
เมื่อ IAB = ความคล้ายคลึงระหว่างถิ่นที่อยู่อาศัย A และ B, j = จ้านวนชนิดของนกที่พบในทั้ง A และ B, a = ชนิดนก
ที่พบในแหล่งที่อยู่อาศัย A และ b = ชนิดนกที่พบในแหล่งที่อยู่อาศัย B

ผลการศึกษา
1. ความหลากหลายและความความถี่ในการปรากฏของนกชายเลนในบ่อนาเกลือที่ถูกทิ้งร้าง
ผลการศึกษานกชายเลนที่ลงหากินในนาเกลือที่ถูกทิ้งร้าง จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2561 พบนกชายเลนทั้งหมด 6,365 ตัว จากทั้งหมด 23 ชนิดใน 4 วงศ์ (family) ได้แก่ วงศ์นกหัวโตทราย
(Scolopacidae) 3 ชนิด วงศ์นกตีนเทียน (Recurvirostridae) 1 ชนิด วงศ์นกหัวโต (Pluvialidae) 2 ชนิด และวงศ์นกชาย
เลน (Charadriidae) 17 ชนิด โดยนกชายเลนที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ นกหัวโตทราย 2,113 ตัว นกชายเลน
ปากกว้าง 1,881 ตัว นกสติ๊นท์คอแดง 835 ตัว นกปากแอ่นหางด้า 738 ตัว และนกตีนเทียน 168 ตัว นอกจากนี้ยังพบนกที่มี
สถานะการอนุรักษ์ที่ใกล้การสูญพันธุ์ (Endangered species) ได้แก่ นกน็อทใหญ่ (BirdLife International, 2016) จ้านวน
88 ตัว และนกอีก๋อยตะโพกสีน้าตาล (BirdLife International, 2017) จ้านวน 2 ตัว ลงใช้หากินในพื้นที่บริเวณที่ศึกษาด้วย
ดังตารางที่ 3
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ความถี่ในการปรากฏของนกชายเลนที่พบในการศึกษานี้สามารถแบ่งได้เป็น 5 ระดับ ได้แก่ 1) นกที่เข้ามาหากินใน
ทุกเดือนหรือเป็นประจ้า พบ 4 ชนิด ได้แก่ นกปากแอ่นหางด้า นกตีนเทียน นกชายเลนปากโค้ง และนกทะเลขาเขียวธรรมดา
2) ระดับนกที่เข้ามาหากินบอย พบ 8 ชนิด ได้แก่ นกหัวโตทราย นกชายเลนปากกว้าง นกสติ้นท์คอแดง นกทะเลขาแดง
ธรรมดา นกน็อทใหญ่ นกทะเลขาแดงลายจุด นกหัวโตสีเ ทา และนกชายเลนบึง 3) ระดับนกที่เข้ามาหากินเป็นบางครั้ง พบ
2 ชนิด ได้แก่ นกอีก๋อยเล็ก และนกชายเลนน้้าจืด 4) ระดับนกที่มีเข้ามาหากินไม่บ่อย พบ 4 ชนิด ได้แก่ นกหัวโตขาด้า นกหัว
โตขาเหลือง นกหัวโตหลังจุดสีทอง และนกปากแอ่นหางลาย และ 5) ระดับนกที่เข้ามาหากินน้อยหรื อหายาก (rare) พบ 5
ชนิด ได้แก่ นกชายเลนท้องด้า นกชายเลนปากแอ่น นกสติ้นท์นิ้วยาว นกอีก๋อยใหญ่ และนกอีก๋อยตะโพกสีน้าตาล (ตารางที่ 1)
2. ชนิด จานวน ความหลากหลายและความสม่าเสมอของนกชายเลนที่ลงหากินในบ่อนาเกลือที่ถูกทิ้งร้างทั้ง 2 ประเภท
จากการเก็บข้อมูลชนิดและจ้านวนของนกชายเลนทั้งหมดที่ลงหากินในบ่อนาเกลือที่ถูกทิ้งร้าง 2 ประเภท ได้แก่ บ่อ
ที่ดินโผล่พ้นน้้าขณะน้้าลงต่้าสุด (A) พบนกชายเลนลงหากินทั้งหมด 23 ชนิด จ้านวน 4,935 ตัว โดยนกที่มีจ้านวนมากที่สุด 5
อันดับแรก ได้แก่ นกชายเลนปากกว้าง 1,872 ตัว นกหัวโตทราย 1,854 ตัว นกสติ้นท์คอแดง 833 ตัว นกชายเลนปากโค้ง 113
ตัว และนกน็อทใหญ่ 48 ตัว (แผนภูมิที่ 1) และมีชนิดนกชายเลนที่หากินเฉพาะในบ่อ A ทั้งหมด 7 ชนิด ได้แก่ นกหัวโตขา
เหลือง นกชายเลนท้องด้า นกชายเลนปากแอ่น นกหัวโตขาด้า นกหัวโตหลังจุดสีทอง นกอีก๋อยใหญ่ และนกอีก๋อยตะโพกสี
น้้าตาล ในขณะที่บ่อที่ถูกน้้าท่วมตลอดเวลาขณะน้้าลง (B) พบนกชายเลนลงหากินทั้งหมด 15 ชนิด จ้านวน 1,430 ตัว โดยนก
ชายเลน 5 อันดับแรก ได้แก่ นกปากแอ่นหางด้า 718 ตัว นกหัวโตทราย 259 ตัว นกตีนเทียน 146 ตัว นกทะเลขาแดงธรรมดา
87 ตัว และนกทะเลขาเขียว 50 ตัว (แผนภูมิที่ 1) และไม่พบชนิดของนกชายเลนที่หากินเฉพาะในบ่อ B
เมื่อค้านวนค่าดัชนีความหลากหลายและค่าความสม่้าเสมอของนกชายเลนตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2561 พบว่าความหลากหลายของนกในบ่อ A มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.885±0.349 และค่าความสม่้าเสมอมีค่าเป็น
0.368±0.142 ส่วนในบ่อ B มีดัชนีทั้งสองค่าเท่ากับ 1.323±0.576 และ 0.674±0.141 ตามล้าดับ และดัชนีความคล้ายคลึง
ระหว่างทั้งบ่อ A และ B มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.313±0.163 (ตารางที่ 2)

ผลการศึกษา
1. ความหลากหลายและความความถี่ในการปรากฏของนกชายเลนในบ่อนาเกลือที่ถกู ทิ้งร้าง
การศึกษาครั้งนี้พบนกชายเลนได้ทั้งสิ้น 23 ชนิด ซึ่งใกล้เคียงกับการรายงานของ Green, et. al. (2015) พบจ้านวน
ชนิด 28 ชนิด ในนาเกลือที่มีการท้ากิจกรรมปกติตลอดริมชายฝั่งแม่น้าแม่กลองและจังหวั ดสมุทรสาคร โดยนกชายเลน 10
อันดับแรกที่พบจ้านวนมากที่สุดในการศึกษานี้ ได้แก่ นกหัวโตทราย นกชายเลนปากกว้าง นกสติ้นท์คอแดง นกปากแอ่นหางด้า
นกตีนเทียน นกชายเลนปากโค้ง นกทะเลขาแดงธรรมดา นกน็อทใหญ่ นกทะเลขาเขียวธรรมดา และนกทะเลขาแดงลายจุด
ตามล้าดับ (ตารางที่ 3) ซึ่งนกทั้ง 10 ชนิดนี้เป็นชนิดนกชายเลนที่มีการอพยพเป็นจ้านวนมากเข้ามาอยู่อาศัยหากินในประเทศ
ไทยตามริมชายฝั่งอ่าวไทยตอนในตลอดช่วงฤดูอพยพ (Round, 2006; Sripanomyom, et. al. 2011)
จากผลการศึกษาความถี่ในการปรากฏของนกแสดงถึงการลงหากินของนกเชิงคุณภาพ หรือนกชนิดนั้นๆ จะเขามาใช
ประโยชนในพื้นที่ยาวนานเพียงใดในชวงการศึกษา ยกตัวอย่างเช่นหากพบนกชนิดนั้นตลอดช่วงการศึกษา แสดงว่าบ่อตัวอย่าง
เป็นแหล่งรองรับการหากินของนกชนิดนั้นได้ในช่วงเวลาศึกษา ซึ่งกลุ่มที่พบบ่อย (ร้อยละ 66.67 และ 83.33) และกลุ่มที่พบ
เป็นประจ้า (ร้อยละ 100) ดังตารางที่ 1 เป็นกลุ่มของนกชายเลนที่เข้ามาหากินในบ่อตลอดช่วงเวลาการศึกษา ซึ่งแสดงว่านก
เหล่านี้สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จากบ่อนาเกลือที่ถูกทิ้งร้างได้ในตลอดช่วงเวลาศึกษา และนกส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้เป็นนกอพยพ
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ที่พบได้บ่อยและมีจ้านวนมาก ยกเว้นนกน็อทใหญ่ที่เป็นชนิดที่ ถูกคุกคามระดับโลก ในทางตรงกันข้าม กลุ่มที่หายาก (ร้อยละ
16.67) พบไม่บ่อย (ร้อยละ 33.33) และพบเป็นบางครั้ง (ร้อยละ 50) เป็นกลุ่มของนกชายเลนที่เข้ามาหากินเป็นบางครั้ง การที่
พบนกกลุ่มนี้ลงหากินในนาเกลือน้อยอาจจะเกิดจากสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมต่อการหากินของนกชนิดนั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น นก
อีก๋อยใหญ่เป็นนกที่มีจ้านวนมากในพื้นที่ศึกษา (จากการสังเกต) แต่พบลงหากินในการศึกษานี้เพียง 2 ตัว นอกจากนี้กลุ่มนี้ยัง
รวมถึงนกอพยพจ้านวนน้อยและหายากในพื้นที่ เช่น นกชายเลนท้องด้า นกชายเลนปากแอ่น และนกอีก๋อยตะโพกสีน้าตาล
เป็นต้น
พื้นทีน่ าเกลือ ต้าบลบ้านปากทะเลเป็นพื้นที่หนึ่งที่พบนกหายากในพื้นที่ได้หลายชนิด ซึ่งในการศึกษานี้พบนก 2 ชนิด
ที่มีสถานะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ระดับโลก ได้แก่ นกอีก๋อยตะโพกสีน้าตาล และนกน็อทใหญ่ จากการสังเกตพบว่านกอีก๋อย
ตะโพกสีน้าตาลเข้ามาหากินปูชนิดต่าง ๆ ในบ่อ A พร้อมกับนกอีก๋อยใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับ Finn (2009) ที่ศึกษาพฤติกรรม
การหาอาหารของนกอีก๋อยตะโพกสีน้าตาล พบรายงานว่าอาหารส่วนใหญ่เป็นปูชนิดต่าง ๆ (Brachyura) กุ้ง (Caridea) และ
แม่หอบ หรือ Thalassinidea ในขณะที่นกน็อทใหญ่ที่พบหากินทั้ง 2 บ่อ จากการสังเกตพบว่านกหากินบริเวณน้้าท่วมและลึก
ซึ่งมีรายงานอาหารเป็นหอยฝาเดียว หอยสองฝา และสัตว์ขาปล้องในบางครั้ง (Zhang, et. al., 2011) นอกจากนี้ยังมีรายงาน
จากสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย [ติดต่อส่วนตัว] พบว่ามีนกทะเลขาเขียวลายจุด 1 ตัว เข้ามาหากินลูก
ปลาขนาดเล็กช่วงน้้า ขึ้นในเดือนตุลาคม และนกชายเลนปากช้อน 1 ตัว ในเดือนมกราคมลงหากินบริเวณแอ่งน้้าตื้นในบ่ อ
A ระหว่างช่วงการศึกษาด้วย
2. ชนิด จานวน ความหลากหลายและความสม่าเสมอของนกชายเลนที่ลงหากินในบ่อนาเกลือทีถ่ ูกทิง้ ร้างทั้ง 2 ประเภท
ผลการศึกษาพบว่า เมื่อทดสอบความแตกต่างของความหลากหลายและความสม่้าเสมอของนกในแต่ละบ่อทางสถิติที่
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 พบว่าบ่อ A และ B ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากบ่อทั้งสองอยู่ใกล้ ๆ กัน (ระยะห่าง 60 เมตร) และนกบาง
ชนิดสามารถลงหากินได้ทั้งสองบ่อ เช่น นกทะเลขาแดงธรรมดา นกตีนเทียน และนกน็อทใหญ่ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม จาก
ข้อมูลจ้านวนชนิดและจ้านวนของนกชายเลน พบว่าบ่อที่ดินโผล่พ้นน้้า (A) มีค่ามากกว่าบ่อที่มีน้าขัง (B) เนื่องจากบ่อ A มีพื้นที่
ที่เอื้อประโยชน์ให้นกมากกว่า ได้แก่ มีบริเวณที่เป็นทั้งพื้นที่แห้งและพื้นที่เปียก และมีระดับน้้าตื้นไม่เกิน 5 เซนติเมตร ท้า ให้
เหมาะสมต่อการลงหากินของนกชายเลน โดยเฉพาะนกขนาดเล็กที่มีพฤติกรรมการจิกกินเหยื่อตามผิว เช่น นกหัวโตทราย และ
นกสติ้นท์คอแดง เป็นต้น ในทางตรงกันข้ามบ่อ B เป็นบ่อที่มีน้าลึก (8–16 เซนติเมตร) และน้้าขังตลอดเวลา ซึ่งจ้ากัดการลงหา
กินของนกขนาดเล็ก (ยกเว้นคันดินเก่าที่โผล่พ้นน้้า) ท้าให้นกขนาดใหญ่ลงหากินเหยื่อที่อยู่ใต้น้าได้ เช่น นกปากแอ่นหางด้า นก
ตีนเทียน และนกทะเลขาแดงธรรมดา เป็นต้น (Sripanomyom, et. al., 2011; Green, et. al., 2015) เมื่อพิจารณาค่าดัชนี
ความคล้ายคลึง (Jaccard index) ของชนิดนกที่พบในแต่ละเดือนทั้งสองบ่อพบว่ามีค่าต่้า ซึ่งหมายความว่าชนิดของนกที่พบใน
แต่ละบ่อไม่คล้ายคลึงกัน ยกตัวอย่างเช่น นกสติ้นท์คอแดงจะพบจ้านวนมากในบ่อ A ตรงกันข้ามกับนกปากแอ่นหางด้าจะพบ
จ้านวนมากในบ่อ B เป็นต้น
นอกจากนี้จากผลการศึกษาไม่สามารถสรุปได้ว่าบริเวณดินเปียกและน้้าตื้นจะเหมาะสมต่อนกขนาดเล็ก หรือบริเวณ
น้้าลึกจะเหมาะสมต่อนกขนาดใหญ่ เนื่องจากพบนกขนาดใหญ่ เช่น กลุ่มนกอีก๋อยลงหามากินปูในบ่อ A บริเวณดินแห้ง ซึ่ง
สอดคล้องกับ Navedo, et. al. (2015) ที่ศึกษาการลงหากินของนกชายเลนในบ่อกุ้ง พบว่านกชายเลนส่วนใหญ่มีการหากิน
ตามชนิดของเหยื่อและการเข้าถึงเหยื่อเหล่านั้นได้ ยกตัวอย่างเช่น นกอีก๋อยเล็กลงหากินปูเป็นระยะเวลานานในบ่อกุ้งที่มีการ
ระบายน้้าออกและแห้ง ในขณะที่นกขนาดใหญ่ เช่น กลุ่มนกปากแอ่นหากินไส้เดือนทะเลอย่างหนาแน่นในบ่อกุ้งช่วงเวลาที่มีนา้
ขัง
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Sripanomyom, et. al. (2011) ได้อธิบายลักษณะการใช้ประโยชน์จากหาดเลน นาเกลือ และบ่อเลี้ยงปลาตลอดริม
ชายฝั่งอ่าวไทยตอนในของนกชายเลน พบว่าชนิดและจ้านวนของนกชายเลนจะแตกต่างกันตามแหล่งที่อยู่อาศัยที่เอื้อประโยชน์
ให้แก่นกชายเลน ซึ่งสอดคล้องกับบ่อตัวอย่างในการศึกษานี้ คือ เป็นพื้นที่ที่มีระดับน้้าที่สัมพันธ์กับความยาวขาของนก อยู่ใกล้
ริมชายฝั่ง และลักษณะบ่อนาเกลือมีความใกล้เคียงกับแหล่งหากินตามธรรมชาติ เช่น พื้นที่ที่เป็นแอ่งน้้าขังและแห้งช่วงน้้าลง มี
การแลกเปลี่ยนน้้าจากกระบวนการน้้าขึ้นน้้าลงตลอดเวลา และมีความเค็มต่้า (20–30 psu) ท้าให้เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม
ต่อเหยื่อของนกชายเลน (Evagelopoulos, et. al., 2008; Green, et. al., 2015) นอกจากนี้ระบบนิเวศที่มีปัจจัยทางกายภาพ
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จะท้าให้เกิดความหลากหลายของถิ่นที่อยู่อาศัยแก่ทั้งเหยื่อและนกชายเลน และท้าให้บ่อนาเกลือแต่
ละประเภทสามารถรองรับเหยื่อและนกชายเลนได้หลายชนิด (Pedro and Ramos, 2009; Sripanomyom, et. al., 2011;
Dais, et. al., 2014; Green, et. al., 2015) บ่อนาเกลือที่ถูกทิ้งร้างจัดว่าเป็นแหล่งหากินที่มีความเหมาะสมต่อการเป็นที่อยู่
อาศัยและการเป็นแหล่งหาอาหารทดแทนแหล่งอาหารธรรมชาติ ซึ่งอาหารส่วนใหญ่ของนกชายเลนเป็นกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูก
สันหลังในทะเลที่สามารถพบได้ง่ายตามหาดเลนริมชายฝั่ง เช่น ไส้เดือนทะเล หอยฝาเดียว หอยสองฝา และครัสตาเชียน เช่น
ปู กุ้ ง และแอมฟิ ฟ อด เป็ น ต้ น (Moreira, 1994; Dann, 1999; Estrella and Masero, 2010; Zhang, et. al., 2011;
Sturbois, et. al., 2015)

บทสรุป
จากการศึกษาชนิดและจ้านวนของนกชายเลนที่ลงหากินในนาเกลือที่ถูกทิ้งร้าง จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2560 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 พบนกชายเลนทั้งหมด 4 วงศ์ ได้แก่ วงศ์ Scolopacidae วงศ์ Recurvirostridae วงศ์
Pluvialidae และวงศ์ Charadriidae จ้านวน 23 ชนิด พบจ้านวนทั้งหมด 6,365 ตัว โดยมีนกชนิดเด่นเป็นนกหัวโตทราย
2,113 ตัว นกชายเลนปากกว้าง 1,881 ตัว นกสติ๊นท์คอแดง 835 ตัว นกปากแอ่นหางด้า 738 ตัว และนกตีนเทียน 168 ตัว
และการศึกษานกในแต่ละประเภทบ่อ ได้แก่ บ่อที่ดินโผล่พ้นน้้าขณะน้้าลงต่้า สุด (A) พบ 23 ชนิด จ้านวน 4,935 ตัว ซึ่งมี
จ้ า นวนมากกว่ า บ่ อ ที่ ถู ก น้้ า ท่ ว มตลอดเวลาขณะน้้ า ลง (B) พบ 15 ชนิ ด จ้ า นวน 1,430 ตั ว ในทางตรงกั น ข้ า มค่ า ความ
หลากหลายและความสม่้าเสมอในบ่อ A มีค่าเฉลี่ยที่ต่้ากว่าบ่อ B ได้แก่ 0.885±0.349 และ 0.368±0.142 ตามล้าดับ ในขณะ
ที่บ่อ B เท่ากับ 1.323±0.576 และ 0.674±0.141 ตามล้าดับ และชนิดของนกชายเลนระหว่างทั้งสองบ่อมีค่าความคล้ายคลึง
เฉลี่ยเท่ากับ 0.313±0.163 ซึ่งหมายความว่า บ่อ B มีจ้านวนของนกแต่ละชนิดใกล้เคียงกันและเป็นชนิดนกชายเลนที่แตกต่าง
จากชนิดนกของบ่อ A ที่เป็นชนิดพันธุ์เด่นในแต่ละเดื อน นอกจากนี้ยังพบนกที่มีใกล้การสูญพันธุ์ ได้แก่ นกน็อทใหญ่ และนก
อีก๋อยตะโพกสีน้าตาล ท้าให้บ่อนาเกลือที่ถูกทิ้งร้างมีแนวโน้มที่เหมาะสมต่อการเป็นแหล่งหากินทดแทนให้แก่ชนิดของนกชาย
เลนที่พบในการศึกษานี้

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย และ นายอารุณ มีชัย เจ้าของพื้นที่นาเกลือบ้านปาก
ทะเลที่คอยสนับสนุนข้อมูล และให้ค้าแนะน้าด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างด้าเนินการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้ และขอขอบคุณ
ผู้ช่วยวิจัยและคณะผู้ร่วมวิจัยทุกคนที่ร่วมเดินทางไปช่วยเก็บตัวอย่าง ศึกษานกชายเลน และคอยสนับสนุนด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นค้าแนะน้า ก้าลังใจ และร่วมแรงในการเก็บข้อมูลวิจัยตลอดช่วงเวลาศึกษาให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากขึ้น สุดท้ายนี้ขอกราบ
ขอบพระคุณครอบครัวที่คอยให้ค้าปรึกษาและสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการท้าการศึกษานี้ให้ประสบความส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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50 m

ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษา ก.) แผนที่จังหวัดเพชรบุรี ประเทศไทย ข.) แผนที่ต้าบลบ้านปากทะเล และบ่อเก็บตัวอย่าง ค.) ลักษณะ
ทางเข้าของน้้า ง.) บ่อที่ดินโผล่พ้นน้้าขณะน้้าลงต่้าสุด (A) และ จ.) บ่อที่ถูกน้้าท่วมตลอดเวลาขณะน้้าลง (B) ที่มา ก. และข.
ภาพโดย Google earth 24/4/2017 และ ค. ง. และ จ. ภาพโดย นายธนภัทร กลับชุ่ม

ตารางที่ 1 ร้อยละระดับความถี่ของนกชายเลนแต่ละชนิดที่ลงหากินในบ่อร้างเกลือที่ถูกทิ้งร้างทั้ง 2 ประเภท จังหวัดเพชรบุรี
ระดับความถี่

ร้อยละ

พบเป็นประจ้า
พบบ่อย

100.00
66.67 และ
83.33

จ้านวน
ชนิดของนกชายเลน
ชนิด
4
นกตีนเทียน นกชายเลนปากโค้ง นกทะเลขาเขียวธรรมดา และนกปากแอ่นหางด้า
8
นกหัวโตทราย นกชายเลนปากกว้าง นกสติ้นท์คอแดง นกทะเลขาแดงธรรมดา นกน็อทใหญ่
นกทะเลขาแดงลายจุด นกหัวโตสีเทา และนกชายเลนบึง

พบเป็น
บางครั้ง
พบไม่บ่อย

50

2

นกอีก๋อยเล็ก และนกชายเลนน้้าจืด

33.33

4

หายาก

16.67

5

นกหัวโตขาด้า นกหัวโตขาเหลือง นกหัวโตหลังจุดสีทอง และนกปากแอ่นหางลาย
นกชายเลนท้องด้า นกชายเลนปากแอ่น นกสติ้นท์นิ้วยาว นกอีก๋อยใหญ่ และนกอีก๋อยตะโพกสี
น้้าตาล
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เอกสารรวบรวมบทความวิจัย : การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5
วันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตารางที่ 2 ดัชนีความหลากหลาย ความสม่้าเสมอ และความคล้ายคลึงของนกชายเลนในบ่อที่ดินโผล่พ้นน้้าขณะน้้าลงต่้าสุด
(A) และบ่อที่ถูกน้้าท่วมตลอดเวลาขณะน้้าลง (B) ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 – มีนาคม พ.ศ. 2561
Shannon diversity
index (H)
บ่อ A
บ่อ B
0.371
0.320
1.058
1.735
0.523
1.066
1.207
1.270
1.145
1.838
1.006
1.710

จานวนนกชายเลน

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

Evenness
บ่อ A
0.179
0.426
0.227
0.503
0.521
0.355

บ่อ B
0.461
0.676
0.769
0.551
0.767
0.822

Jaccard index
บ่อ A และ B
0.000
0.389
0.273
0.400
0.429
0.389

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
A

B
ต.ค.

นกหัวโตทราย
นกทะเลขาแดงธรรมดา

A

B
พ.ย.

นกชายเลนปากกว้าง
นกทะเลขาแดงลายจุด

A

B
ธ.ค.

นกสติ้นท์คอแดง
นกปากแอ่นหางดา

A B
ม.ค.

A

นกชายเลนปากโค้ง
นกตีนเทียน

B
ก.พ.

A B
มี.ค.
นกน็อทใหญ่
นกทะเลขาเขียวธรรมดา

แผนภูมิที่ 1 แสดงจ้านวนของนกชายเลน (ตัว) ในแต่ละเดือนและในบ่อนาเกลือที่ถูกทิ้งร้าง 2 ประเภท ได้แก่ บ่อที่ดินโผล่พ้น
น้้าขณะน้้าลงต่้าสุด (A) และบ่อที่ถูกน้้าท่วมตลอดเวลาขณะน้้าลงสุด (B)
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