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บทคัดยอ : ชีววิทยาการปอนอาหารของนกแอนกินรังในสภาพแวดลอมธรรมชาติที่วัดสุทธิวาตวราราม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ดําเนินการศึกษาในชวง ป พ.ศ. 2556 - 2557 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปอนอาหาร และความหลากชนิดของแมลงที่เปนอาหารของลูก
นกในรอบป ทําการศึกษาโดยติดตั้งกลองวงจรปดหนารัง และสุมเก็บกอนอาหารของนกแอนกินรังตัวเต็มวัยที่นํามาปอนลูกนก เดือนละ
5-10 กอน ผลการศึกษาพบวา นกแอนกินรังมีพฤติกรรมการปอนอาหารใหลู กนกตั้งแตวันแรกที่ออกจากไข ในแตละวันพอแมน กป อน
อาหารเฉลี่ย 6.8 ครั้งตอวัน อัตราการปอนอาหารแปรผันตามชวงอายุลูกนกและจํานวนลูกนกในรัง ลูกนกออกจากรังเมื่ออายุ 39 – 53
วัน อาหารที่นกแอนกินรังนํามาปอนลูกนกเปนแมลงบินไดขนาดเล็กอัดแนนเปนกอนกลม มีความกว างเฉลี่ย 10.03 ± 2.39 มม. ยาว
เฉลี่ย 11.78 ± 2.01มม. และมีน้ําหนักเฉลี่ย 0.41 ± 0.19 กรัม โดยมีชิ้นสวนของแมลงจํานวนเฉลี่ย 300 ชิ้น/ กอน ชนิดอาหารหลักของ
ลู ก นกแอ น กิ น รั ง เป น กลุ ม แมลงวั น อั น ดั บ Diptera มากที่ สุ ด รองลงมาเป น กลุ ม เพลี้ ย อ อ น อั น ดั บ Hemiptera และแมลงอั น ดั บ
Hymenoptera ตามลําดับ ผลการศึกษานําไปใชอนุบาลลูกนกแอนกินรังที่ตกจากรัง และพัฒนาการเลี้ยงนกแอนกินรังในระบบฟารม
คําสําคัญ : พฤติกรรมการปอนอาหาร, นกแอนกินรัง, ชนิดอาหารของนกแอนกินรัง, การเลี้ยงดูลูกนกแอนกินรัง, ฟารมนกแอนกินรัง
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Abstract: Knowledge of Edible-nest swiftlet feeding biology may assist attempts to establish and maintain artificial
swiftlet colonies for the purpose of edible-nest farming. A simple non-stop video surveillance system was installed
inside a swiftlet colony in natural environment at Suthiwararam temple, Samut Sakhon Province during 2013 - 2014
to observe the feeding behavior of the Edible-nest colony. All video footages were viewed, and bird behaviors were
observed on fast-forward mode. Diet was investigated by analysing food boluses regurgitated by adult swiftlets
during their return to feed nestlings in the afternoon. Birds were caught by mist-netting protocol. In this study shows
that after hatching, parents reared nestling ranging 39-53 days. There was an average of 6.8 food balls per day with
an average weight of 0.41 ± 0.19 g that parents brought to their nestlings. The feeding rate was influenced by brood
size and age of nestlings. Food balls contained more than 300 prey items in total. The main insect-preys were from
Order Hymenoptera, Hemiptera and Diptera. However, Planthoppers and flies contributed most by weight. This work
reports the study of diets and nestling feeding activities of Edible-nest swiftlet.
Keywords: Feeding behavior, Edible-nest Swiftlet, Parental care of Edible-nest Swiftlet, Diets of Edible-nest Swiftlet,
Edible-nest farming

บทนํา
การเก็บรังของนกแอนกินรังเพื่อการคา โดยเฉพาะรังของนกแอนกินรัง (Pale-rumped Swiftlet: Aerodramus germani
Oustalet) เปนที่รูจักกันมาเปนเวลาชานานแลวนับแตอดีตกาล จากความเชื่อและความนิยมการบริโภครังของนกแอนกินรังของชาวจี น
ทําใหเกิดมูลคาทางการคาอยางมากในบรรดาประเทศที่มีการสงออกรังนกแอนกินรังเปนสินคาออก อยางไรก็ตามกําลังการผลิตรังของนก
แอนกินรังจากธรรมชาติยังมีนอยอยูมาก เมื่อเทียบกับความตองการในการบริโภค สงผลใหรังของนกชนิดดังกลาวมีราคาขายที่สูง ยิ่ง ใน
ทองตลาด ดวยเหตุนี้จึงเปนการกระตุนใหเกิดการเลี้ยงนกแอนกินรังในรูปแบบของการทํา ฟารมในประเทศตางๆ ของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตที่ปรากฏวา มีการกระจายพันธุตามธรรมชาติของนกชนิดนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย
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และไดเริ่มแพรหลายเขามาในประเทศไทยในชวงทศวรรษที่ผานมา อุตสาหกรรมการเก็บรังนกแอนกินรังเพื่อการจํา หนาย นับไดวาเปน
ธุรกิจการเกษตรประเภทหนึ่งที่สรางรายไดอยางมากและตอเนื่องใหกับประเทศไทย ดังจะเห็นไดจากรายงานการสงออกรังนกแอนกินรัง
อย า งเป น ทางการของประเทศไทยในป พ.ศ. 2543 มี ก ารส ง ออกรวมทั้ ง สิ้ น 22,597 กิ โ ลกรั ม คิ ด เป น มู ล ค า 31,148,847 บาท
(กองแผนงานและสารสนเทศ, 2543) และพบวา การสงออกมีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยในป พ.ศ. 2553 มีการสงออกรวมเปนจํานวน
ถึง 174,580 กิโลกรัม คิดเปนมูลคา 277,315,925 บาท (กองแผนงานและสารสนเทศ, 2553) จากจํานวนผลผลิตที่เติบโตอยางรวดเร็ ว
ไมสามารถปฏิเสธไดวา สวนหนึ่งเปนผลมาจากการเพิ่มจํานวนอยางรวดเร็วของฟารมนกแอนกินรัง
อยางไรก็ตาม พบวา ปจจุบันการจัดการฟารมนกแอนกินรังในประเทศไทย ลวนเปนไปในลักษณะที่ผูประกอบการตางทํา ตาม
ประสบการณและการสังเกตของตนเอง ลักษณะอาคารที่จัดสรางขึ้นเพื่อการเลี้ยงนกแอนกินรังในประเทศไทย มีทั้งการดัดแปลงอาคาร
ที่อยูอาศัยเกาและอาคารที่กอสรางใหม โดยทําการติดตั้งระบบการถา ยเทอากาศและการทํา ความชื้นภายในอาคาร เพื่อใหมีปจจั ย
แวดลอมที่เหมาะสมตอการอาศัยและการทํารังวางไขของนก กลาวไดวา การเลี้ยงนกแอนกินรังทั้งหมดของประเทศไทยเปนการจั ดทํ า
ฟารมภายใตระบบกึ่งธรรมชาติ คือ นกจําเปนตองเกาะอาศัยและหลบภัยภายในอาคารที่ถูกจัดสรางขึ้นโดยมนุษย อยางไรก็ตาม นกยัง
มีความจําเปนตองออกหากินเอง ทํารังวางไข และเลี้ยงดูลูกนกตามสภาพธรรมชาติ สงผลใหความสําเร็จของการทําฟารมตามปรัชญา
ดังกลาวขึ้นอยูกับข อจํากัดหลายประการ โดยเฉพาะปญหาเบื้องตนที่พบโดยทั่วไป คือ การที่นกแอนกินรังไมเขามาอาศัยอยูภายใน
อาคารที่จัดทําขึ้น หรือเขามาอยูอาศัยแตอัตราการเพิ่มประชากรมีนอยมาก โดยเฉพาะในชวง 5 ปแรกของการลงทุน ทําใหผูประกอบการ
ที่มีเงินทุนจํากัดตองประสบความลมเหลว จากพื้นฐานความรูที่วา นกแอนกินรังผลิตไขทดแทนไดไมนอยกวา 3 ครั้งในแตละฤดูกาลผสม
พันธุ (ภควัต, 2547) แตอัตราการผลิตลูกนกไดสําเร็จมีเฉลี่ยเพียง 3.55 ตัว/ คู/ ป (Virunhpintu, 2002)
การจัดการฟารมนกแอนกินรังแนวใหมจึงควรมุงเนนไปที่การเรงสรางประชากรของนกใหเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในระยะเวลาอัน
สั้นตามปรัชญาการเพาะเลี้ยงใหมากขึ้น อยางไรก็ตาม การเพาะเลี้ยงนกแอนกินรังภายใตระบบฟารมยังเปนแนวคิดที่อยูในวงจํากั ด
พบวา มีความพยายามในการเพาะเลี้ยงนกแอนกินรังในระบบปด (captive-breeding system) ในประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่ง
มีการรายงานอยางไมเปนทางการถึงความสําเร็จในการเพาะเลี้ยงดังกลาวแลวในระดับหนึ่ง ปจจัยสําคัญเบื้องตนที่มีผลตอความสําเร็จใน
การเพาะเลี้ยงนกแอนกินรังคือการเขาใจถึงพฤติกรรมการปอนอาหารของพอแมนกและการกินอาหารของลูกนก
แมวามูลคาทางธุรกิจของการทําฟารมนกแอนกินรังในประเทศไทยจะมีอยางการเติบโตอยางตอเนื่องก็ตาม พบวาในปจจุบัน
ยังไมปรากฏวามีหนวยงานใดทั้งในสวนของภาครัฐ เอกชน หรือสถาบันการศึกษาที่ใหความสนใจอยางจริงจังที่จะเขามาทําการศึกษา
และเผยแพรความรูสูเกษตรกรอย างเป นทางการ ฉะนั้นการศึกษาครั้ งนี้จึงมีเ ปา หมายที่สํา คัญ คือ เพื่อ เปนก าวแรกในการวิจั ย และ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงนกแอนกินรังเพื่อการทําฟารมในประเทศไทย โดยเริ่มตนศึกษาจากการศึกษาชีววิทยาการปอนอาหารลูกนกใน
ธรรมชาติ โดยความรูดังกลาวถือไดวา เปนขอมูลเบื้องตนที่สํา คัญตอการพัฒนาหาแนวทางการเพาะเลี้ยงนกแอนกินรังและการจัดการ
ฟารมรูปแบบใหมของประเทศไทยตอไป

วิธีการ
การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงดูลูกของนกแอนกินรัง
1.1 การตั้งกลองวงจรปดเพื่อศึกษาพฤติกรรมของนกแอนกินรัง
1.1.1 ทําการสํารวจการทํารังของนกแอนกินรังบริเวณใตหลังคาภายในวิหาร ดูพื้นที่เพื่อที่จะทําการติดกลองวงจรปดเพื่อดู
พฤติกรรมของนก (ภาพที่ 1)
1.1.2 ทําการสุมเลือกรังนกโดยเลือกรังที่นกเริ่มสรางรัง แลวทําการติดตั้งกลองวงจรปด โดยวางกลองหางจากรังประมาณ
50 เซนติเมตรโดยใหมุมกลองเห็นกิจกรรมบริเวณรังนกใหมากที่สุด
1.1.3 ทําการติดตั้งกลองวงจรปดโดยใชวิธีการในขอที่ 1.1.2 จํานวน 7 รัง
1.1.4 ตอสายเคเบิลจากลองวงจรปดมาเชื่อมตอกับตัวบันทึกสัญญาณภาพ (Digital Video Recorder; DVR) พรอมตอเขา
จอคอมพิวเตอร แลวตั้งคาการบันทึก โดยใชการบันทึกวีดีโอแบบบันทึกตลอด 24 ชั่วโมงตลอดชวงเวลาการเลี้ยงดูลูกนก
1.2 การเก็บและบันทึกขอมูล
ทําการเก็บขอมูลโดยสํารองขอมูลจากเครื่องบันทึกสัญญาณภาพ (DVR) ที่บันทึกไวเดือนละครั้ง พรอมกับตรวจสอบวารังที่เรา
ติดกลองดูพฤติกรรมยังคงอยูหรือไม จากนั้นนํา VDO ที่ไดจากกลองแตละตัวมานั่งดูพฤติกรรมตางๆของนกในรอบวันโดยใชวิธีดูวิดีโอ
ทั้งหมดอยางรวดเร็ว (fast-forward mode) แตอยางไรก็ตามในชวงที่มีกิจกรรมตางๆ ที่นาสนใจก็ใชความเร็วปกติในการดู (normal
speed mode) (Sidq Ramji et al., 2011) โดยทําการศึกษาพฤติกรรมของนกในแตละชวงเวลา ดังนี้
1.2.1 พฤติกรรมการปอนอาหาร
BioD4 การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ ครั้งที่ 4
21 – 23 มิถุนายน 2560 โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี
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ทําการบันทึกขอมูลในชวงที่ลูกนกออกจากไขฟองแรกจนถึงชวงลูกนกตัวสุดทายบินออกจากรัง โดยทําการสังเกตพฤติกรรม
การปอนอาหาร จํานวนครั้งหรือความถี่ในการปอนอาหารแกลูกนก จํานวนกอนอาหารที่ลูกนกแตละตัวไดรับในแตละวัน ระยะเวลาใน
การปอนอาหารแกลูกนก
1.3 การวิเคราะหขอมูล
จากขอมูลที่รวบรวมไดตามความผันแปรดานตางๆ เชน ชวงเวลาในรอบวัน ฤดูกาล และจํานวนลูกนกตอครอก ถูกนํามาเพื่อ
ทํากราฟตามคาของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระที่สะทอนใหเห็นถึงความผันแปรดานตางๆ ทําการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ ย
ของขอมูล โดยการทดสอบแบบที (t-test) ตามสาเหตุของความผันแปรจากปจจัยตางๆ รวมถึงการใชสถิติเชิงพรรณนาประกอบรายงาน
ผลการศึกษา
การศึกษาความผันแปรของปริมาณ และความหลากหลายของชนิดแมลงที่เปนอาหารของลูกนกแอนกินรัง
2.1 การสุมจับนกและเก็บกอนอาหารนกแอนกินรัง
2.1.1 ดักจับนกแอนกินรังโดยใชตาขายดักนก (mist net) บริเวณหนาชองทางเขาแหลงที่นกสรางรังวางไข (ดานหนาวิหาร
พระเทพสาครมุนี) ในชวงเวลาที่พอและแมนกนําอาหารมาปอนลูกนกประมาณ 15.00-17.00 น.
2.1.2 หลังจากที่นกแอนกินรังถูกจับ นกจะคายกอนอาหาร (food bolls) ออกมาทันทีหลังถูกจับ และชั่งน้ําหนักสดเพื่อศึกษา
ความผันแปรของปริมาณอาหารในรอบป
2.1.3 ทําการเก็บกอนอาหารที่นกแอนกินรังคายออกมาจํานวนอยางนอย 10 กอน/ เดือน โดยการสุมจากนกที่เขามาติดตา
ขาย ทําการชั่งน้ําหนักสดกอนอาหารแตละกอน และเก็บตัวอยางกอนอาหารในแอลกอฮอล 70% เพื่อรักษาสภาพนําตัวอยางดังกลาวไป
วิเคราะหหากลุมแมลงรวมตามรูปอนุกรมวิธานที่เกี่ยวของตอไป
2.2 การวิเคราะหความหลากชนิดของแมลงที่เปนอาหารของลูกนกแอนกินรัง
2.2.1 นับจํานวนตัวของแมลงทั้งหมดในแตละกอนอาหาร สุมเอาชิ้นสวนแมลง 100 ชิ้นที่อยูในกอนอาหารแตละกอน ทําการ
จําแนกชนิดแมลงลงไปในระดับอนุกรมวิธานเทาที่สามารถจําแนกได เชน อันดับ วงศ สกุล หรือชนิด รวมถึงบันทึกลัก ษณะของแมลงที่
เปนชนิดเดียวกันแตมีความแตกตางกันทางลักษณะภายนอก (morphotype) ที่แตกตางกัน
2.2.2 ถายรูปตัวอยางชิ้นสวนแมลงแตละชิ้นที่พบในกอนอาหารดวยกลองจุลทรรศน พรอมวัดขนาดแตละชิ้นสวนแมลงที่ เปน
อาหาร
2.2.3 สุมจับนกเพื่อเก็บกอนอาหารจะกระทําอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง ตลอดทั้งป
2.2.4 สําหรับการวิเคราะห แมลงได ทํ าการวิเคราะหที่ หองปฏิ บัติการทางกี ฏวิ ทยาปาไม ภาควิชาชีววิทยาป าไม คณะวนศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (บางเขน)

ผลการศึกษา
การศึกษาชีววิทยาการปอนอาหารของนกแอนกินรังในสภาพธรรมชาติไดดําเนินการศึกษาตั้งแตเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือน
พฤศจิกายน 2557 การรายงานผลการศึกษาไดแบงเปน 2 หัวขอหลัก ไดแก พฤติกรรมการเลี้ยงดูลูกออน และชนิดอาหารของนกแอนกินรัง
โดยมีพื้นฐานจากการเฝ าติ ด ตามนกแอ นกิน รังในพื้น ที่ส รางรั งวางไข ตลอด 24 ชั่วโมง ผานระบบกลองโทรทั ศน วงจรป ด
(CCTV) โดยบันทึกภาพผานกลองอินฟาเรด การศึกษาครั้งนี้พบวา ขอมูลพฤติกรรมการปอนอาหารที่ไดจากนกในแตละรังเปนขอมูล ที่ไม
ตอเนื่องตลอดชวงทํารังวางไขในพอแมนกแตละคู เนื่องจากรังนกที่ไดทําการติดตั้งกลองศึกษาพฤติกรรมมีอัตราการรวงหลนของรังสูง ทํา
ใหไดจํานวนตัวอยางของขอมูลที่ใชในการศึกษาวิเคราะหพฤติกรรมการปอนอาหารอาหารจํานวน 22 รัง
พฤติกรรมการเลี้ยงดูลูกออน
เมื่อลูกนกแอนกินรังฟกออกมาจากไขแลว พอแมนกก็ยังคงทําการกกลูกนกอยู เนื่องจากลูกนกที่ฟกออกมาเปนลูกออนแบบ
เดินไมได (altricial) และไมสามารถชวยเหลือตัวเองได โดยลูกนกที่ฟกออกมายังไมมีขนปกคลุม ผิวหนังสีชมพู ตาโปนปดสนิททังสองขาง
ปกมีขนาดเล็กนกไมสามารถพยุงตัวเองได การกกของนกจะเปนรูปแบบเดียวกับการฟกไข โดยพอแมนกจะกกใหความอบอุนแกลูกนกซึ่ง
พอแมนกจะใชเวลากกลูกนกตั้งแตแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ถึง 7 วัน ชวงเวลาที่นกใชกกลูกนกพบทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน และ
พบวาในชวงที่ลูกนกเพิ่งฟกออกมา พอแมนกจะใชเวลาในการกกนานเกือบทั้งวัน ซึ่งจากขอมูลการกกลูกนกของนก 11 รังโดยเฉลี่ยแลว
พอแมนกใชเวลากกลูกนกในรัง 17.93 ± 5.16 ชั่วโมงตอวัน แตเมื่อลูกนกอายุมากขึ้น เวลาที่พอแมนกใชในการกกลูกนกก็จะคอยๆลดลง
และเมื่อลูกนกอายุเกิน 7 วัน แลวการกกจะพบเฉพาะในเวลากลางคืน ซึ่งผลการศึกษาสอดคลองกับการศึกษาของ Virunhpintu (2002)
ที่รายงานวาพอแมนกจะกกลูกนกตั้งแตวันแรกที่ออกจากรังโดยใชเวลากกตลอดทั้งวัน โดยชวงที่ลูกนกอายุ 1 ถึง 6 วัน นกจะใชเวลาใน
การกกมาก และการกกจะคอยๆลดลงเมื่อนกโตขึ้น โดยจากการศึกษาพบวาชวงกลางวันพอแมนกจะใชเวลาสวนใหญในการบินออกไป
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หาอาหารมาปอนลูกนก นกแอนกินรังมีพฤติกรรมการสลับกันกกลูกนก และพบวาเมื่อถึงเวลาเชานกตั วหนึ่งบินออกไปหาอาหาร สวนอีก
ตัวจะยังคงกกลูกอยูที่รัง เมื่อนกอีกตัวกลับมา พรอมนําเอาหารมาปอนลูกโดยตัวที่กกอยูจะเปลี่ยนตําแหนงมาหอยอยูที่ขอบรัง และนก
อีกตัวก็จะทําการปอนอาหารลูกนก เมื่อปอนเสร็จนกที่ออกไปหาอาหารมากอนก็จะเปลี่ยนไปกกลูกนกแทน และนกที่กกอยู กอนก็จะบิน
ออกไปหาอาหารแทน
การเลี้ยงดูลูกของนกแอนกินรังเนื่องจากลูกนกที่เกิดมาชวยเหลือตัวเองไมได ลูกนกจะไดรับอาหารจากการปอนของพอ และ
แม การปอนอาหารเกิดขึ้นตั้งแตลูกนกออกจากไขในวันแรก โดยพอแมนกไดผลัดกันบินออกไปหาอาหารมาปอน อาหารที่นํามาปอนลูก
นกจะเปนแมลงตัวเล็กๆที่นกไดจากการโฉบเฉี่ยวในอากาศ เมื่อไดแมลงเยอะพอจะอมกลับมาใหลูกนกกิน โดยแมลงที่นํามาปอนลูกจะมี
ลักษณะเปนกอนกลม (food boll) ประกอบไปดวยแมลงตัวเล็กๆ จํานวนมากอัดแนนกัน
จากการศึกษาพฤติกรรมในการปอนอาหารพบวา เมื่อนกบินกลับเขารังเพื่อ ปอนอาหาร นกจะเกาะหอยอยูกับรังโดยกางปก
ออกและใชหางดันกับผนังใตรัง จากนั้นนกจะกระตุนลูกนกใหกินอาหารโดยการใชปากแตะบริเวณหัวลูกนกเพื่อใหลูกนกอาปากรั บ
อาหาร สอดคลองกับนกแอนหางสีเหลี่ยม ในจังหวัดตราด ที่พบวาเมื่อพอแมนกปอนอาหารพอแมนกก็จะทําการจิกกระตุนลูกนกเพื่อให
ลูกนกอาปากรับอาหาร (ปราโมทย, 2546) เมื่อลูกนกอาปาก นกก็จะทําการสอดปากของตัวเองเขาไปในปากลูกนกแลวใชลิ้นดันอาหาร
เข า ไปในปากลูกนกเมื่ ออาหารเข า ในปากลูกนกแลว นกก็ จ ะดึ ง ปากออก ลู ก นกจะกลืนอาหารที่ ปอ นเข าไปเต็ มปาก โดยสามารถ
สังเกตเห็นเปนกอนอาหารเคลื่อนที่ลงไปตามหลอดอาหาร เมื่อนกปอนอาหารแลวยังมีอาหารที่เหลืออยูในปาก นกก็จะขยอนอาหารรวม
เปนกอนเดียวกันจากนั้นก็ทําการปอนตอ โดยการปอนอาหารในชวงที่ลูกนกยังมีขนาดเล็กอยูพอแมนกจะคอยๆขยอนอาหารออกมาเปน
กอนขนาดพอดีกับขนาดปากของลูกนก นกก็จ ะขยอนอาหารที่อยูในปากใหเปนกอนโดยผงกหัว ไปขางหลังพรอมกับการกระพื อ ป ก
จากนั้นก็ทําการปอนตอ
ในการศึกษาพบวา ลูกนกที่เกิดออกมาฟก ออกจากไขห างกัน 2 วัน โดยลูกนกที่ฟกออกมาตัว แรกจะเจริญ เติ บโตและมี
พัฒนาการเร็วกวาตัวที่สองเนื่องจากมีอายุมากกวา จากการศึกษาการปอนอาหารของนกแอนกินรังจํานวน 22 รัง พบวา ในแตละวัน พอ
และแมนกจะบินเขาออกเพื่อปอนอาหารจํานวน 6.8 ครั้งตอวัน โดยมีวันที่บินเขามาปอนนอยสุดและมากสุดเทากับ 1 และ 16 ครั้ง
ตามลําดับ โดยลูกนกแตละตัวที่อยูในรัง (จําแนกลูกนกไดจากตําแหนงในรังที่ทําการบันทึกวิดีโอ) จะไดรับการปอนอาหารเฉลี่ย 5.5 ครั้ง
ตอวัน สอดคลองกับการศึกษาในนกแอนกินรังโดย Virunhpintu (2002) ที่พบวานกแอนกินรังนําอาหารมาปอนใหลูก 0 ถึง 16 กอนตอ
วัน และมีคาเฉลี่ยการปอนใหลูก 5.35 ครั้งตอวัน และการศึกษาของภควัต (2547) ที่พบวาจํานวนครั้งในการนําอาหารมาปอนแกลูกนก
ในรอบวันเทากับ 3 ถึง 4 ครั้งตอวัน สําหรับการศึกษาครั้งนี้ไดศึกษาติดตามนก 2 รังที่มีจํานวนลูกนกในรังแตกตางกันอยางตอเนื่อง
พบวา ความถี่ในการบินเขามาปอนอาหารตอวันของพอแมนกในรังมีจํานวนลูกนก 2 ตัว เทากับ 9.03 ± 2.66 ครั้งตอวัน ซึ่งมากกวาใน
รังที่มีลูกนกตัวเดียว 6.79 ± 2.79 ครั้งตอวัน (ภาพที่ 2)
จากกราฟใน (ภาพที่ 3) แสดงเปอรเซ็นตในการบินเขามาปอนอาหารของนกแอนกินรังในแตละชวงเวลา พบวาความถี่ของ
ชวงเวลาที่นกแสดงพฤติกรรมการปอนอาหารมากสุดคือ ชวงเวลาเช าประมาณ 6:00 ถึง 7:00 น. และเวลาเย็น 18:00 ถึง 19:00 น.
เนื่องจากชวงเวลาดังกลาวเปนการกลับเขามาปอนในครั้งแรกและครั้งสุดทายของนกเปนสวนใหญ โดยการเขามาปอนในแตละครั้ง ของ
นกใชเวลาในการหาอาหารแตกตางกันในรอบวัน โดยในชวงเชามืดและเย็นกอนพลบค่ํา นกจะใช เวลาในการหาอาหารไดเร็วกวาชวงเวลา
อื่น เนื่องจากชวงเวลาดังกลาว เปนการกลับเขามาปอนในครั้งแรกและครั้งสุดทายของนกเปนสวนใหญ เห็นไดวา ความถี่ในการบินเขามา
ปอนอาหารใกลเคียงกันทั้ง 2 ชวงเวลา สอดคลองกับการศึกษาชวงเวลาการเลี้ยงลูกของนกแอนกินรังโดย Virunhpintu (2002) พบวา
นกใชเวลาในการปอนอาหารในชวงเชาตรู (6:00 ถึง 07:30 น.) และชวงเวลาโพลเพลกอนมืด 1 ชั่วโมง (18:00 ถึง 19:00 น.) มากที่สุด
โดยในชวงเวลาสายจนถึงเย็นจะพบกิจกรรมการปอนอาหารนอย
จากการศึกษาพบวา พอแมนกมีความสามารถในการจดจําการไดรับอาหารของลูกนกแตละตัวไดเปนอยางดี พบวาในขณะ
ปอนอาหารพอแมนกจะเลือกปอนลูกนกที่ยังไมไดรับอาหาร โดยในชวงที่ลูกนกยังมีขนาดเล็กอยู พอแมนกสามารถเลือกปอนอาหารลูก
นกได ทําใหการไดรับอาหารของลูกนกทั้งสองใกลเคียงกัน แตเมื่อลูกนกโตขึ้นและมีขนาดรางกายใหญขึ้นการเลือกปอนลูกจึงเปนไปได
ยาก อาหารที่พอแมนกนํามาปอนมักจะตกเปนของลูกนกที่อาปากรองขออาหารอยูตลอดเวลาซึ่งจะเปนของลูกนกที่มีอายุมากกวา สงผล
ใหลูกนกที่ฟกออกตัวแรกมีพัฒนาการและการเจริญเติบโตดีกวา จากการศึกษาอัตราการไดรับอาหารของลูกนกทั้งสองที่อยูในรังเดี ยวกัน
พบวา ลูกนกที่มีอายุมากกวาจะได รับ การป อนอาหารมากกว าลูกนกที่มีอ ายุ นอยกว าคือ 5.68 ± 1.78 และ 4.39 ±1.76 ครั้งตอ วั น
ตามลําดับ และจากผลของการทดสอบแบบจับคู (Paired Sample t-test) พบวาอัตราการไดรับการปอนอาหารของลูกนกทั้งสองมีความ
แตกต า งอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ (P-value < 0.05) ซึ่ ง ตรงกั บ รายงานของ Viruhpintu (2002) ที่ ร ายงานว า ลู ก นกที่ อ ายุ
26 ถึง 41 วัน การไดรับอาหารของลูกนกทั้งสองไมเทากัน ทําใหลูกนกตัวที่อายุนอยกวาตองอยูในรังนานกวาตัวแรก 2.48 ± 2.50 วัน
(ชวง 0 – 8 วัน)
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ในการศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาของ Virunhpintu (2002) พบวา ลูกนกบินออกจากรังเมื่ออายุประมาณ 32 ถึง 54
วัน ขณะที่ภควัต (2547) พบวาลูกนกบินออกจากรังเมื่ออายุประมาณ 42 ถึง 45 วัน และจากรายงานในประเทศอินเดียพบวา ลูกนก
แอนรังขาว (Aerodramus fuciphagus) บินออกจากรังเมื่ออายุประมาณ 40 ถึง 46 วัน และในประเทศมาเลเซียมีการรายงานการบิน
ออกจากรังเมื่ออายุประมาณ 37 ถึง 54 วัน (Langham, 1980; Koon and Cranbrook, 2002)
ชนิดอาหารของลูกนก
ชนิดอาหารของลูกนกศึกษาจากกอนอาหาร (food boluses) ที่พอและแมนกนํามาปอนลูกในรัง จากการดักจับนกแอนกินรัง
โดยใชตาขายดักนก (mist net) บริเวณหนาชองทางเขาแหลงที่นกสรางรังวางไข (ดานหนาวิหารพระเทพสาครมุนี) ในชวงเวลาที่พอและ
แมนกนําอาหารมาปอนลูกนกประมาณ 15.00-17.00 น. หลังจากที่นกแอนกินรังถูกจับ นกจะคายกอนอาหาร ไดสุมเก็บตัวอยางจาก
เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม จํานวนกอนอาหาร 40 ตัวอยาง ผลการศึกษาแสดงใน (ตารางที่ 1) และ (ภาพที่ 4) กับ (ภาพที่ 5) อาหาร
ที่ น กแอ น กิ น รั ง นํ า มาป อนลูก นกเป นแมลงบิ นได ขนาดเล็ก อั ด แนน เป น ก อนกลม มี ค วามกว า งเฉลี่ ย 10.03 ± 2.39 มม. ยาวเฉลี่ ย
11.78 ± 2.01 มม. และมีน้ําหนักเฉลี่ย 0.41 ± 0.19 กรัม โดยมีชิ้นสวนของแมลงจํานวนเฉลี่ย 300 ชิ้น/ กอน
จากการศึกษาชนิดอาหารของลูกนกแอนกินรังสอดคลองกับ Koon and Cranbrook, 2002 ซึ่งกลาววานกแอนกินรังเปนสัตว
ที่กินแมลงเปนอาหาร โดยนกจะบินจับแมลงขนาดเล็กที่บินอยูในอากาศ โดยอาหารของนกแอนจะประกอบดวยสัตวในกลุม arthropods
ที่หลากหลาย โดยอาจมีน้ําหนักตั้งแต 0.01–0.69 กรัม โดยอาหารของนกไดแก แมลงในกลุม Hymenoptera (มดมีปก ผึ้ง ตอ แตน),
Diptera (ยุงและแมลงวัน ), Coleoptera (แมลงปกแข็งขนาดเล็ก ), Homoptera (เพลี้ย) และ Ephemeroptera (แมลงชีปะขาว) โดย
อาหารในกลุมดังกลาวจะเปนสวนประกอบทั้งหมดที่นกกิน 90 เปอรเซ็นตในแตละวัน ตวงรัตน (2547) พบวานกแมลงที่เปนอาหารของ
นกแอนกินรังไดแก ชีปะขาว ริ้นน้ําจืด ริ้นน้ําเค็ม ยุง แมลงวันชนิดตางๆ ผึ้งรู แตนเบียน แมลงหวี่ ดวงชนิดตางๆ มอดรูเข็ม มด แล ะ
ปลวกชนิดตางๆในวรรณะสืบพันธุ ซึ่งภควัต (2547) ไดทําการวิเคราะหกระเพาะอาหาร (stomach content) ของนกแอนกินรังในช วง
ฤดูผสมพันธุจํานวน 3 ตัว และการวิเคราะหกอ นอาหารที่น กนํา มาปอนลู กนกจํานวน 5 กอน พบวาอาหารที่นกกินเปนมดในกลุ ม
Carpenter Ant (Camponotus sp.) เกือบทั้งหมด สวน Viruhpintu (2002) ไดวิเคราะหกอนอาหารที่นกนํามาปอนลูกนกจํานวน 15
ก อ น พบว า นกแอ น กิ น รั ง เป น สั ต ว ที่ กิ น แมลงโดยจะเป น แมลงที่ บิ น ในอากาศมี ค วามยาวของตั ว 0.1-10 มิ ล ลิ เ มตร
โดยพบวาแมลงที่นกกินเปนสวนใหญอยูในกลุม Dipterans, Homopterans, Hymenopterans, Hemipterans และ Arachnids เชน
แมงมุมในกลุม Balloon spider ดวย ในเวียดนาม Voisin et al. (2005) พบวา อาหารของนกแอนกินรังตัวเต็มวัยเปนแมลงที่อยูใน
อันดับ Hymenoptera มากกวา 50% โดยองคประกอบของอาหารมีความแตกตางนอยระหวางรอบป ยกเวนในชวงเดือนพฤษภาคม
และกรกฎาคม ที่มีกลุมปลวก (termites) ออกมาเยอะ แนวโนมอาหารของตัวผูจะกินในอันดับ Diptera มากกวา และ Hymenoptera
นอยกวาเพศเมีย และอาหาร 70% ที่หามาใหลูกนกกินจะอยูในอันดับ Hymenoptera และ Diptera

บทสรุป
การศึกษาชีววิทยาการปอนอาหารของนกแอนกินรังในสภาพแวดลอมธรรมชาติที่วัดสุทธิวาตวราราม อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร ผลการศึกษาพบวา นกแอนกินรังมีพฤติกรรมการปอนอาหารใหลูกนกตั้งแตในวันแรกที่ออกจากไข ในแตละวันพอและแมนก
บินเขาปอนอาหารโดยเฉลี่ย 6.8 ครั้งตอวัน อัตราการเขาปอนอาหารแปรผันไปตามชวงอายุของลูกนกและตามจํานวนของลูกนกในรัง ลูก
นกแตละตัวไดรับการปอนอาหารเฉลี่ย 5.5 ครั้งตอวัน โดยมากพอแมนกปอนอาหารใหลูกนกชวงเชาและเย็น ลูกนกแอนกินรังบินออก
จากรังเมื่ออายุ 39 – 53 วัน อาหารที่นกแอนกินรังนํามาปอนลูกนกเปนแมลงบินไดขนาดเล็กอัดแนนเปนกอนกลม มีความกวางเฉลี่ย
10.03 ± 2.39 มม. ยาวเฉลี่ย 11.78 ± 2.01 มม. และมีน้ําหนักเฉลี่ย 0.41 ± 0.19 กรัม โดยมีชิ้นสวนของแมลงจํานวนเฉลี่ย 300 ชิ้น/
กอน ชนิดอาหารหลักของลูกนกแอนกินรังเปนกลุมแมลงวัน (Order Diptera) มากที่สุด (70%) รองลงมาเปนกลุมเพลี้ยออน (Family
Aphididae) ในอันดับ Hemiptera และแมลงในอันดับ Hymenoptera ตามลําดับ และมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ดานการอนุรักษ
1.1 การเก็บรังนกในชวงที่นกสรางรังเสร็จกอนวางไข เปนการขัดวางกระบวนการสืบพันธุของนก เนื่องจากชวงดังกลาวนกมี
ความถี่ในการผสมพันธุสูงมาก หากนกตัวเมียพรอมที่จะวางไข เมื่อรังหายไปจะทําใหกระบวนการสืบพันธุชะงักลง
1.2 ชวงเวลาที่มนุษยเขาไปรบกวนนกแอนกินรัง โดยไมสงผลกระทบตอกระบวนการสืบพันธุ / การทํารังวางไข มากนัก คือ
ชวงเวลากลางวัน ทีอ่ ยูในระยะสรางรัง และชวงที่ควรหลีกเลี่ยงในการรบกวนรังนกอยางยิ่ง คือ ชวงที่นกฟกไขและชวงที่ลูกนกเพิ่งออก
จากไขในสัปดาหแรก
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2. ดานการเพาะเลี้ยง
จากการศึกษาในครั้งนี้ ผลที่ไดเปนแนวทางในการอนุบาลและเลี้ยงลูกนกแอนกินรังที่รวงตกมาจากรัง เพื่อเปนแนวทางในการ
เพิ่มอัตราการรอดตายและเพิ่มประชากรของนกดวย สําหรับลูกนกที่ตกลงมามีขนาดหลายชั้นอายุ โดยสวนมากเปนลูกนกที่มีอายุตั้ งแต
แรกเกิดจนถึง 2 สัปดาห จากผลการศึกษาในครั้งนี้ไดนําขอมูลที่ไดมาจัดทําเปนแนวทางในการเลี้ยงลูกนกดังกลาว
2.1 หลักการในการอนุบาลลูกนก
2.1.1 การกกลูกนก ลูกนกแรกเกิดที่ตกลงมาในชวงที่ไมมีขนตองทําการใหความอบอุนแกลูกนกทั้ง นี้อาจเปนการปรับสภาพ
อุณหภูมิในพื้นที่เพาะเลี้ยงหรือพัฒนาวัสดุเพื่อใหความอบอุนแกนก เนื่องจากผลการศึกษาพบวา ในชวงแรกเกิด นกชนิดนี้ไมมีขนปกคลุม
พอแมตองกกใหความอบอุนแกลูกนกจนขนขึ้นเต็มตัว ซึ่งหลังจากลูกนกเริ่มมีแนวขนขึ้นอัตราการกกก็จะลดลง และไมพบพฤติกรรมการ
กกลูกนกอีกเลยเมื่อขนลูกนกปกคลุมขึ้นเต็มตัว ในสวนของอุณหภูมิ ลักษณะการกกใหความอบอุนหรือวัสดุที่จะใหความอบอุนแกลูกนก
ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดตอไป
2.1.2 การปอนอาหารของนกแอนกินรัง ซึ่งจากการศึกษานกแอนกินรังในสภาพธรรมชาติ สามารถนําขอมูลอัตราการปอน
อาหาร มาใชเปนแนวทางในการปอนอาหารเลี้ยงลูกนกแอนกินรัง สําหรับการศึกษาในครั้งนี้ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารที่ใชในการ
ปอนลูกนก ไมไดอยูในวัตถุประสงคของการศึกษา แตรายละเอียดพบวา จากการสุมเก็บอาหารที่พอแมนกนํามาปอนจํานวน 100 กอน
อาหารที่นกแอนกินรังนํามาปอนลูกนกเปนแมลงอัดแนนเปนกอนกลม มีความกวางเฉลี่ย 10.03 ± 2.39 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 11.78 ±
2.01 มิลลิเมตร และมีน้ําหนักเฉลี่ย 0.41 ± 0.19 กรัม
2.2 แนวทางการเลี้ยงนกแอนกินรัง
2.2.1 ปรับสภาพพื้นที่เลี้ยงนกใหเหมือนกับถิ่นที่อยูอาศัยของนกแอนกินรังในสภาพธรรมชาติ การปอนอาหารของนกแอนกิน
รัง พอแมนกแอนกินรังมีพฤติกรรมการปอนอาหารโดยการอมแมลงที่อัดแนนเปนกอนและสอดเขาไปในปากของลูกนก ดังนั้นเพื่อใหลูก
นกที่นํามาเลี้ยงโดยมนุษย การปอนอาหารหรือลักษณะอาหารที่นํามาปอนตองมีลักษณะใกลเคียงกัน คือ อาหารที่จะนํามาปอนควรเปน
แมลงที่อัดแนนเปนกอนกลมซึ่งมีรัศมีประมาณ 11 มิลลิเมตร และมีน้ําหนักระหวาง 0.22 – 0.6 กรัม สําหรับลูกนกแรกเกิดควรลดขนาด
อาหารใหพอดีกับปากของลูกนก เนื่องจากลูกนกแรกฟกนั้นมีขนาดลําตัวเล็กมาก
2.2.2 ความถี่และชวงเวลาในการใหอาหาร จากการศึกษาในธรรมชาติพบวา การใหอาหารของนกแอนกินรังควรใหอาหารไม
ต่ํากวา 5 ครั้งตอวัน (คาเฉลี่ยจากการศึกษา 5.5 ครั้งตอวัน) ระยะหางของชวงการใหอาหารประมาณ 2 ชั่วโมง (คาเฉลี่ยจากการศึกษา
1.83 ชั่วโมง) และควรใหปริมาณอาหารในชวงเวลาเชาและชวงเวลาเย็นมากกวาชวงเวลาอื่นๆ สําหรับอาหารควรเปนแมลงขนาดเล็ก ที่
เปนกลุมแมลงอาหารของนกแอนกินรัง โดยการใหแตละครั้งอาจทําเปนกอนกลมที่มีเสนผานศูนยกลางประมาณ 11 มิลลิเมตร ยกเวน
ในชวงที่ลูกนกยังมีขนาดเล็กอยูอาจปรั บอาหารใหเทาขนาดของปากลูกนก ซึ่งโดยรวมแลวควรใหอาหารแกลูกนกที่มีปริมาตรไมต่ําไมต่ํ า
กวา 4.67 ลูกบาศกเซนติเมตรตอวัน (คํานวณจากผลรวมปริมาตรทรงกลม โดยใชเสนผานศูนยกลางของขนาดอาหารที่ 10.9 มิลลิเมตร
จํานวน 5 กอน)
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ตารางที่ 1 รายชื่อชนิดแมลงและสัตวอื่นที่พบในกอนอาหารนกแอนกินรัง (food balls)
ลําดับที่

ชื่อแมลง

วงศ

อันดับ

หมายเหตุ

1

ริ้นน้ําจืด

Chironomidae

Diptera

-

2

ยุง

Culicidae

Diptera

-

3

แมลงวันชายน้ํา

Ephydridae

Diptera

พบมากในกอนอาหารชวงเดือนมกราคม

4

แมลงวันกนขน

Tachinidae

Diptera

พบมากในกอนอาหารชวงเดือนมกราคม

5

แมลงวันบาน

Muscidae

Diptera

พบมากในกอนอาหารชวงเดือนมกราคม

6

แมลงวันชนิดอื่นๆ

-

Diptera

พบมากในกอนอาหารชวงเดือนมกราคม

7

แตนเบียน braconid

Braconidae

Hymenoptera

-

8

ดวงดิง่

Dytiscidae

Coleoptera

9

ดวงกนกระดก, ดวงปกสั้น

Staphylinidae

Coleoptera

10

ดวงชนิดอื่นๆ

-

Coleoptera

11

มอดรูเข็ม

Platypodidae

Coleoptera

12

แมลงปอเข็มสี่สีปลายฟา

Coenagrionidae

Odonata

13

เพลี้ยจั๊กจั่น

Cicadellidae

Homoptera

14

เพลี้ยกระโดด

Delphacidae

Homoptera

15

เพลี้ยออน
Aphid.plantlice

Aphididae

Homoptera

16

เพลี้ยไฟ rice thrips

Thripidae

Thysanoptera

17

Arachnida (แมงมุม
Balloon spider)

-

-

พบในกอนอาหารชวงเดือนพฤศจิกายน

ในอันดับ Homoptera พบกลุมนี้เปนหลัก

พบไดทุกเดือน แตจํานวนนอย (1-3 ตัว/กอน
อาหาร)
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ภาพที่ 1 ที่ตั้งวัดสุทธิวาตวราราม จังหวัดสมุทรสาคร สถานที่ทําการศึกษา
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ภาพที่ 2 แนวโนมเวลาที่พอและแมนกใชปอนอาหารลูกนกตอวัน

ภาพที่ 3 ความถี่ในการปอนอาหารลูกนกในแตละชวงเวลา
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ภาพที่ 4 ชนิดอาหารหลัก แมลงในอันดับ Hemiptera ที่พอแมนกนํามาปอนลูกนกในรัง

ภาพที่ 5 ชนิดอาหารหลัก แมลงในอันดับ Hymenoptera ที่พอแมนกนํามาปอนลูกนกในรัง
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