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บทคัดย่อ : คลองพระปรงเป็นล าน้ าสายหลักของจังหวัดสระแก้ว บริเวณสองฝั่งคลองเป็นแหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชและสัตว์
ท่ีส าคัญในระบบนิเวศป่าริมน้ า โดยเฉพาะนกท่ีเป็นดัชนีช้ีวัดความอุดมสมบูรณ์ ผู้วิจัยจึงได้ท าการส ารวจความหลากหลายของนกในช่วง
ฤดูหนาว โดยวิธี Point Count จ านวน 10 จุด (ระยะห่างระหว่างจุด 150 เมตร) ส ารวจจุดละ 10 นาที แล้วจ าแนกชนิดจากการมอง
ด้วยกล้องส่องทางไกลชนิดสองตาและจากเสียงร้อง พบนกทั้งสิ้น 84 ชนิด (species) จาก 64 สกุล (genus) 39 วงศ์ (family) อยู่ในวงศ์
นกปรอด (Pycnonotidae) มากที่สุด 8 ชนิด รองลงมาได้แก่ วงศ์นกยาง (Ardeidae) 6 ชนิด วงศ์นกเขานกพริาบ (Columbidae) และ
วงศ์นกจับแมลง (Muscicapidae) วงศ์ละ 5 ชนิด เมื่อจ าแนกตามถิ่นท่ีอยู่อาศัยพบว่า เป็นนกประจ าถิ่น 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 

 คลองพระปรงเป็นล าน้ าสายหลักของจังหวัดสระแก้ว สังคมพืชท่ีขึ้นกระจายบริเวณสองฝั่งของล าน้ าอาจเรียกว่า ป่าริมน้ า หรือ
ป่าริมคลอง (Riparian forest) ท าหน้าท่ีส าคัญคือ ช่วยยึดเกาะตลิ่ง ลดการพังทลายของหน้าดิน เป็นแหล่งใช้สอยของชุมชนท่ีอาศัยอยู่
โดยรอบ และเป็นแหล่งอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีส าคัญ ปัจจุบันพื้นท่ีป่าริมคลองพระปรงมีแนวโน้มลดลงอย่างรวดเร็ว (บุญ
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ธิดา และคณะ, 2558) ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตท่ีอาศัยอยู่ในระบบนิเวศท่ีมีลักษณะจ าเพาะน้ี โดยเฉพาะนก ถือเป็นดัชนีชี้วัด
ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีและยังเป็นกลุ่มส่ิงมีชีวิตท่ีมีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ได้ง่าย 
งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของนกในบริเวณป่าริมคลองพระปรง เพื่อให้ทราบถึงชนิดและกลุ่ม
ของนกที่มาใช้ประโยชน์ตลอดจนสถานภาพทางการอนุรักษ์เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการอนุรักษ์ต่อไป 

วิธีการ 

1. พื นที่ศึกษา  

 การส ารวจความหลากหลายของนกในผืนป่าตามแนวคลองพระปรง (N 13◦ 54.879’ E 102◦ 22.702’ ถึง N 13◦ 54.809’ 
E 122◦ 22.847) ซ่ึงมีความสูงจากระดับน้ าทะเลเฉลี่ย 65-74 เมตร ในบริเวณต าบลหนองหมากฝ้าย อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
ป่ามีลักษณะเป็นผืนป่ากันชนข้างล าน้ าท่ีมีขนาดไม่กว้างนักและมีเถาวัลย์ปกคลุมในบางบริเวณ  พื้นท่ีโดยรอบป่าริมคลองเป็นแหล่ง
เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา อ้อย และมันส าปะหลัง ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย  1,404 มิลลิเมตรต่อปี อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศา
เซลเซียส พรรณไม้เด่นท่ีส ารวจพบบริเวณป่าริมคลอง ได้แก่ ข่อย (Streblus asper) ยางนา (Dipterocarpus alatus) และชุมแสง 
(Xanthophyllum lanceatum) เป็นต้น (บุญธิดา และคณะ, 2558) 

2. การส้ารวจความหลากหลายของนก 

 ส ารวจโดยใช้วิธีแบบ Point Count ก าหนดจุดส ารวจจ านวน 10 จุด รัศมีขนาด 25 เมตร แต่ละจุดห่างกัน 150 เมตร โดยการ 
พายเรือจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึง ส ารวจ 2 ช่วงเวลาต่อวัน คือหลังพระอาทิตย์ขึ้น เวลาประมาณ 6:00 – 9:00 นาฬิกา และก่อน 
พระอาทิตย์ตกดินเวลาประมาณ 15:00 –18:00 ใช้เวลาส ารวจจุดละ 10 นาที (Bibby et al., 1992; Bibby et al., 1998) ส ารวจช่วง
เดือนมกราคม 2559 โดยเป็นช่วงตัวแทนฤดูหนาว จ าแนกชนิดนกตาม Lekagul and Round (1991) จากการมองด้วยตาเปล่าหรือ
กล้องส่องทางไกล และเสียงร้อง บันทึกชนิดพันธุ์ จ านวน เวลาต าแหน่งท่ีเกาะ และพฤติกรรมขณะท่ีพบ วิเคราะห์ค่าดัชนีความ
หลากหลาย Shannon – Weaver’s index , H’ (Magurran, 1988)  และค่าความชุกชุมสัมพัทธ์ (Relative abundance) โดยวิธีของ 
Pettingill (1969) แบ่งระดับความชุกชุมเป็น 5 ระดับ คือ ร้อยละ 90-100 หมายถึง นกท่ีพบบ่อยมาก (Abundant) ร้อยละ 65-89 
หมายถึง นกที่พบบ่อย (Common) ร้อยละ 31-64 หมายถึง นกที่พบปานกลาง (Moderately Common) ร้อยละ 10-30 หมายถึง นก
ท่ีพบได้น้อย (Uncommon) และร้อยละ 1-9 หมายถึง นกที่พบได้ยาก (Rare) 

ผลการศึกษา 

1. ผลการส ารวจความหลากหลายของนก พบนกจ านวนท้ังสิ้น 84 ชนิด (species) จาก 66 สกุล (genus) 40 วงศ์ (family) 
อยู่ ในวงศ์นกปรอด (Pycnonotidae) มากท่ีสุด 8 ชนิด รองลงมาได้แก่ วงศ์นกยาง (Ardeidae) 6 ชนิด วงศ์นกเขานกพิราบ 
(Columbidae) และวงศ์นกจับแมลง (Muscicapidae) วงศ์ละ 5 ชนิด พบว่า เป็นนกประจ าถิ่น  68 ชนิด และเป็นนกอพยพ 16 ชนิด 
(ตาราง 1) นกส่วนใหญ่จัดอยู่ในบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง 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 พบว่านกส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มนกท่ีพบได้น้อย มีจ านวน 51 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 60.7 รองลงมาคือ 
กลุ่มนกท่ีพบได้ปานกลาง มีจ านวน 14 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 16.7 กลุ่มนกท่ีพบได้บ่อยมาก จ านวน 10 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 11.9 และ
กลุ่มนกท่ีพบได้บ่อย มีจ านวน 9 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 10.7 โดยไม่มีนกอยู่ในกลุ่มพบได้ยาก นกท่ีพบได้บ่อยครั้งบริเวณข้างล าคลองพระ
ปรง ได้แก่ อีกา (Corvus macrorhynchos) นกกาเหว่า (Eudynamys scolopacea) นกจาบคาหัวสีส้ม (Merops leschenaultia) 
นกปรอดสวน (Pycnonotus blanfordi) และนกอีแพรดแถบอกด า (Rhipidura javanica) ท่ีมีค่าความชุกชุมสัมพัทธ์เท่ากับร้อยละ 
100  

3. เมื่อแบ่งนกออกตามประเภทการกินอาหาร พบว่ากลุ่มนกท่ีกินแมลง ( Insectivore) มีมากท่ีสุด 36 ชนิด คิดเป็นร้อยละ 
42.8 ของนกท้ังหมด โดยนกกลุ่มกินแมลงจัดเป็นนกกลุ่มใหญ่และพบมากท่ีสุด เช่นเดียวกับท่ีส ารวจพบในบริเวณป่าประเภทอื่นๆ ท้ังน้ี
อาจเน่ืองมาจากพื้นท่ีข้างล าคลองพระปรงมีความเหมาะแก่การกระจายพันธุ์และเพิ่มจ านวนของแมลงหลากหลายชนิด ซ่ึงเป็นแหล่ง
อาหารท่ีส าคัญของนก ประกอบกับบางบริเวณยังคงมีพรรณไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น จึงเหมาะแก่การวางไข่ การอนุบาลตัวอ่อนของแมลง 
เป็นแหล่งหากินและผสมพันธุ์ของแมลงตัวเต็มวัยของทั้งแมลงบกและแมลงน้ า (Briers and Gee, 2004) 
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4. การใช้ประโยชน์พื้นท่ี พบว่านกใช้ป่าริมคลองในหลากหลายรูปแบบ เช่น กลุ่มนกที่อาศัยหากินอยู่ข้างล าน้ า ได้แก่ นกอีแพ
รดแถบอกด า (R. javanica) ท่ีมีค่าความชุกชุมสัมพัทธ์คิดเป็นร้อยละ 100 หรือพบได้บ่อยมาก นกกะเต็นน้อยธรรมดา (Alcedo  atthis) 
นกกะเต็นอกขาว (Halcyon smyrnensis) นกยางเปีย (Egretta garzetta) เป็นต้น กลุ่มนกที่มักท ารังวางไข่บริเวณข้างล าน้ า ได้แก่ นก
ระจาบธรรมดา (Ploceus  philippinus) พบว่าท ารังวางไข่อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม (โอภาส, 2544) กลุ่มท่ีอาศัยหรือหากิน
บนไม้ยืนต้นข้างล าน้ า เช่น นกปรอดหน้านวล (Pycnonotus goiavier) นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ (Dicrurus paradiseus) นกจาบคา
เล็ก (Merops  orientalis) นกจาบคาหัว สีส้ม (Merops leschenaulti) และนกเขาใหญ่ (Streptopelia chinensis) เป็นต้น และบาง
ชนิดใช้เป็นท่ีพักผ่อนในเวลากลางวัน เช่น นกแสก (Tyto alba) เป็นต้น 

บทสรุป 
 จากการส ารวจความหลายของนกบริเวณล าคลองพระปรง อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ในช่วงฤดูหนาว พบนกจ านวน  
84 ชนิด (species) จาก 66 สกุล (genus) 40 วงศ์ (family) โดยนกในกลุ่มกินแมลงมีจ านวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 42.8 อีกา 
(Corvus macrorhynchos) นกกาเหว่า (Eudynamys scolopacea) นกจาบคาหัวสีส้ม (Merops leschenaultia) นกปรอดสวน 
(Pycnonotus blanfordi) และนกอีแพรดแถบอกด า (Rhipidura javanica) เป็นชนิดท่ีสามารถพบได้บ่อยในล าคลองพระปรงบริเวณท่ี
ส ารวจ นกส่วนใหญ่ท่ีส ารวจพบจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ป่าคุ้มครอง การอนุรักษ์พ้ืนท่ีป่าริมคลองจึงถือว่าเป็นการอนุรักษ์พันธุ์นกเหล่าน้ีด้วยซ่ึง
นับวันจะมีจ านวนลดลงเรื่อยๆ การส ารวจครั้งน้ีจึงสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการพื้นท่ีในการอนุรักษ์พันธุ์พืชและพันธุ์สั ตว์
ตลอดจนการสร้างสมดุลให้แก่ระบบนิเวศริมคลองได้ต่อไป 
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