
ชีววทิยาการป้อนอาหารของนกแอน่กนิรงัในสภาพแวดลอ้มธรรมชาติ

Feeding Biology of Pale-rumped Swiftlet in Natural Environment

นายอเุทน ภุมรินทร์

นสิิตปริญญาโท  ภาควิชาชีววิทยาป่าไม ้ 

คณะวนศาสตร ์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์

*Wildlifer7273@gmail.com



Introduction



นกแอ่นกินรัง จัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีความส าคัญของประเทศไทย



การเจริญเตบิโตของฟาร์มนกแอ่นกนิรังในไทย

Introduction (cont.)



Introduction (cont.)



นกแอ่นกินรงั: Pale-rumped Swiftlet
Class  Aves

Order  Apodifomes
Family  Apodidae

Genus Collocalia
Species Aerodramus germani

Introduction (cont.)
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พื้นท่ีการกระจายพนัธุข์องนกแอ่นกินรงั (Pale-rumped Swiftlet: Aerodramus germani )
ท่ีมา: BirdLife International, 2014/ eBird, 2016

Introduction (cont.)



องค์ความรู้เพื่อเพิ่มผลผลติ
ฟาร์มนกแอ่นในประเทศไทย???

Introduction (cont.)



Objective

• เพ่ือศึกษาปริมาณ และความหลากหลายของแมลงท่ีเป็นอาหารของลกู

นกแอ่นกินรงัในรอบปี 

• เพ่ือเผยแพร่ความรู้จากการศึกษาไปสู่สาธารณะต่อไป



Study Site



Study site

วดัสทุธิวาตวราราม จ. สมทุรสาคร 
(Wat Chong Lom)



Equipment



Equipment



Methodology



 การตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)

1. ติดตัง้กล้องวงจรปิดระยะห่างจากรงั 
50 เซนติเมตร จ านวน 6 ชดุ 
2.Setting VDR ให้บนัทึก VDO ตลอด 24 
ชม. 
3.ส ารองข้อมลู เดือนละ 1 ครัง้

Methodology



 สถิตเิชิงพรรณนา
ท ำกำรหำค่ำเฉล่ีย (Mean), ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน (SD)

-กำรเล้ียงดูลูก (กำรป้อนอำหำร)
-ขนำดของ food boluses 
-ขนำดของแมลงท่ีเป็นอำหำร

- เปรียบเทียบโดยใช ้T-test

-ศกึษาสดัสว่นของแมลงแต่ละประเภททีเ่ป็นอาหารของนกแอน่กนิรงั ดดัแปลงมาจาก McAney et 
al. (1991) โดยการค านวณคา่เปอรเ์ซน็ตค์วามถีป่รากฏ (percentage frequency of 
occurrence)

-ศกึษาความหลากหลายของชนิดแมลงทีน่กกนิเป็นอาหาร โดยใชด้ชันีความหลากหลาย Shanon
Index

การวเิคราะห์ข้อมูล

Methodology



Results



Results



Results



ปัจจยัท่ีอำจมีผลต่อกำรป้อนอำหำร

ปัจจัยจากส่ิงแวดล้อม
- ความช้ืน
- อุณหภูมิ

Results  



Results and Discussion

ล าดับที่ ช่ือแมลง วงศ์ อันดับ หมายเหตุ

1 ริน้น า้จืด Chironomidae Diptera -

2 ยงุ Culicidae Diptera -

3 แมลงวนัชายน า้ Ephydridae Diptera
พบมากในก้อนอาหารชว่ง

เดือนมกราคม

4 แมลงวนัก้นขน Tachinidae Diptera
พบมากในก้อนอาหารชว่ง

เดือนมกราคม

5 แมลงวนับ้าน Muscidae Diptera
พบมากในก้อนอาหารชว่ง

เดือนมกราคม

6 แมลงวนัชนิดอ่ืนๆ - Diptera
พบมากในก้อนอาหารชว่ง

เดือนมกราคม

7 แตนเบียน braconid Braconidae Hymenoptera -

8 ด้วงดิง่ Dytiscidae Coleoptera

9 ด้วงก้นกระดก, ด้วงปีกสัน้ Staphylinidae Coleoptera

ชนิดแมลงทีพ่บเป็นอาหารนกแอ่นกนิรงั



ล าดับที่ ช่ือแมลง วงศ์ อันดับ หมายเหตุ

10 ด้วงชนิดอ่ืนๆ - Coleoptera

11 มอดรูเข็ม Platypodidae Coleoptera

12 แมลงปอเข็มเล็ก Coenagrionidae Odonata
พบในก้อนอาหารชว่งเดือน

พฤศจิกายน

13 เพลีย้จัก๊จัน่ Cicadellidae Homoptera

14 เพลีย้กระโดด Delphacidae Homoptera
ในอนัดบั Homoptera

พบกลุม่นีเ้ป็นหลกั

15
เพลีย้ออ่น 
Aphid.plantlice 

Aphididae Homoptera

16 เพลีย้ไฟ rice thrips
Thripidae Thysanoptera

17
Arachnida (แมงมมุ 
Balloon spider)

- -
พบได้ทกุเดือน แตจ่ านวน
น้อย (1-5 ตวั/ก้อนอาหาร)

ชนิดแมลงทีพ่บเป็นอาหารนกแอ่นกนิรงั

Results and Discussion

http://www.malaeng.com/blog/?cat=40


Order Hemiptera

ภาพตวัอยา่งชนิดแมลงท่ีพบในก้อนอาหารของนกแอน่กินรัง

Results and Discussion



Order Hymenoptera

ภาพตวัอยา่งชนิดแมลงท่ีพบในก้อนอาหารของนกแอน่กินรัง

Results and Discussion



Aranidae (ballooning spiders behavior)

พบในกอ้นอาหาร (Food boluses) ตลอดปี

Results and Discussion



The main insect-prey of Pale-rumpedswiftlet

Order Diptera

Results and Discussion



Conclusion

• กอ้นอาหารทีพ่อ่แมน่ ามาป้อน (food boluses) มีความกว้างเฉลีย่ 
10.03 ± 2.39 มม. ยาวเฉลี่ย 11.78 ± 2.01มม. และมีน า้หนกัเฉลี่ย 0.41 ± 0.19 

กรัม มชีิน้สว่นของแมลงและเหยือ่อื่น จ านวนเฉลีย่ 300 ชิน้/กอ้น
อาหาร 

• ชนิดอาหารหลกัของลกูนกแอน่กินรังเป็นกลุม่แมลงวนั (Order Diptera) 

มากท่ีสดุ (70%) รองลงมาเป็นกลุม่เพลีย้ออ่น (Family Aphididae) ในอนัดบั 
Hemiptera และแมลงในอนัดบั Hymenoptera ตามล าดบั นอกจากน้ี เป็น
แมลงบนิไดก้ลุ่มอื่นๆ และแมงมุมทีม่พีฤตกิรรม Ballooning Spiders
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