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บทคัดยอ :  ชีววิทยาการปอนอาหารของนกแอนกินรังในสภาพแวดลอมธรรมชาติท่ีวัดสุทธิวาตวราราม อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
ดําเนินการศึกษาในชวง ป พ.ศ. 2556 - 2557 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการปอนอาหาร และความหลากชนิดของแมลงท่ีเปนอาหารของลูก
นกในรอบป ทําการศึกษาโดยติดต้ังกลองวงจรปดหนารัง และสุมเก็บกอนอาหารของนกแอนกินรังตัวเต็มวัยท่ีนํามาปอนลูกนก เดือนละ 
5-10 กอน ผลการศึกษาพบวา นกแอนกินรังมีพฤติกรรมการปอนอาหารใหลูกนกต้ังแตวันแรกท่ีออกจากไข ในแตละวันพอแมนกปอน
อาหารเฉลี่ย 6.8 คร้ังตอวัน อัตราการปอนอาหารแปรผันตามชวงอายุลูกนกและจํานวนลูกนกในรัง ลูกนกออกจากรังเมื่ออายุ 39 – 53 
วัน อาหารท่ีนกแอนกินรังนํามาปอนลูกนกเปนแมลงบินไดขนาดเล็กอัดแนนเปนกอนกลม มีความกว างเฉลี่ย 10.03 ± 2.39 มม. ยาว
เฉลี่ย 11.78 ± 2.01มม. และมีน้ําหนักเฉลี่ย 0.41 ± 0.19 กรัม โดยมีชิ้นสวนของแมลงจํานวนเฉลี่ย 300 ชิ้น/ กอน ชนิดอาหารหลักของ
ลูกนกแอนกินรังเปนกลุมแมลงวัน อันดับ Diptera มากท่ีสุด รองลงมาเปนกลุมเพลี้ยออน อันดับ Hemiptera และแมลงอันดับ 
Hymenoptera ตามลําดับ ผลการศึกษานําไปใชอนุบาลลูกนกแอนกินรังท่ีตกจากรัง และพัฒนาการเลี้ยงนกแอนกินรังในระบบฟารม 
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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 

การเก็บรังของนกแอนกินรังเพ่ือการคา โดยเฉพาะรังของนกแอนกินรัง (Pale-rumped Swiftlet: Aerodramus germani 
Oustalet) เปนท่ีรูจักกันมาเปนเวลาชานานแลวนับแตอดีตกาล จากความเชื่อและความนิยมการบริโภครังของนกแอนกินรังของชาวจีน
ทําใหเกิดมูลคาทางการคาอยางมากในบรรดาประเทศท่ีมีการสงออกรังนกแอนกินรังเปนสินคาออก อยางไรก็ตามกําลังการผลิตรังของนก
แอนกินรังจากธรรมชาติยังมีนอยอยูมาก เมื่อเทียบกับความตองการในการบริโภค สงผลใหรังของนกชนิดดังกลาวมีราคาขายท่ีสูงย่ิงใน
ทองตลาด ดวยเหตุนี้จึงเปนการกระตุนใหเกิดการเลี้ยงนกแอนกินรังในรูปแบบของการทําฟารมในประเทศตางๆ ของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตท่ีปรากฏวา มีการกระจายพันธุตามธรรมชาติของนกชนิดนี้  โดยเฉพาะอยางย่ิงในประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย  
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และไดเร่ิมแพรหลายเขามาในประเทศไทยในชวงทศวรรษท่ีผานมา  อุตสาหกรรมการเก็บรังนกแอนกินรังเพ่ือการจําหนาย นับไดวาเปน
ธุรกิจการเกษตรประเภทหนึ่งท่ีสรางรายไดอยางมากและตอเนื่องใหกับประเทศไทย  ดังจะเห็นไดจากรายงานการสงออกรังนกแอนกินรัง
อยางเปนทางการของประเทศไทยในป พ.ศ. 2543 มีการสงออกรวมท้ังสิ้น 22,597 กิโลกรัม คิดเปนมูลคา 31,148,847 บาท  
(กองแผนงานและสารสนเทศ, 2543) และพบวา การสงออกมีการเติบโตอยางตอเนื่อง โดยในป พ.ศ. 2553 มีการสงออกรวมเปนจํานวน
ถึง 174,580 กิโลกรัม คิดเปนมูลคา 277,315,925 บาท (กองแผนงานและสารสนเทศ, 2553)  จากจํานวนผลผลิตท่ีเติบโตอยางรวดเร็ว 
ไมสามารถปฏิเสธไดวา สวนหนึ่งเปนผลมาจากการเพ่ิมจํานวนอยางรวดเร็วของฟารมนกแอนกินรัง  

อยางไรก็ตาม พบวา ปจจุบันการจัดการฟารมนกแอนกินรังในประเทศไทย ลวนเปนไปในลักษณะท่ีผูประกอบการตางทําตาม
ประสบการณและการสังเกตของตนเอง  ลักษณะอาคารท่ีจัดสรางข้ึนเพ่ือการเลี้ยงนกแอนกินรังในประเทศไทย มีท้ังการดัดแปลงอาคาร
ท่ีอยูอาศัยเกาและอาคารท่ีกอสรางใหม โดยทําการติดต้ังระบบการถายเทอากาศและการทําความชื้นภายในอาคาร เพ่ือใหมีปจจัย
แวดลอมท่ีเหมาะสมตอการอาศัยและการทํารังวางไขของนก  กลาวไดวา การเลี้ยงนกแอนกินรังท้ังหมดของประเทศไทยเปนการจั ดทํา
ฟารมภายใตระบบกึ่งธรรมชาติ  คือ นกจําเปนตองเกาะอาศัยและหลบภัยภายในอาคารท่ีถูกจัดสรางข้ึนโดยมนุษย  อยางไรก็ตาม นกยัง
มีความจําเปนตองออกหากินเอง ทํารังวางไข และเลี้ยงดูลูกนกตามสภาพธรรมชาติ สงผลใหความสําเร็จของการทําฟารมตามปรัชญา
ดังกลาวข้ึนอยูกับขอจํากัดหลายประการ  โดยเฉพาะปญหาเบ้ืองตนท่ีพบโดยท่ัวไป คือ การท่ีนกแอนกินรังไมเขามาอาศัยอยูภายใน
อาคารท่ีจัดทําข้ึน หรือเขามาอยูอาศัยแตอัตราการเพ่ิมประชากรมีนอยมาก โดยเฉพาะในชวง 5 ปแรกของการลงทุน ทําใหผูประกอบการ
ท่ีมีเงินทุนจํากัดตองประสบความลมเหลว จากพ้ืนฐานความรูท่ีวา นกแอนกินรังผลิตไขทดแทนไดไมนอยกวา 3 คร้ังในแตละฤดูกาลผสม
พันธุ (ภควัต, 2547) แตอัตราการผลิตลูกนกไดสําเร็จมีเฉลี่ยเพียง 3.55 ตัว/ คู/ ป (Virunhpintu, 2002) 

การจัดการฟารมนกแอนกินรังแนวใหมจึงควรมุงเนนไปท่ีการเรงสรางประชากรของนกใหเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วในระยะเวลาอัน
สั้นตามปรัชญาการเพาะเลี้ยงใหมากข้ึน อยางไรก็ตาม การเพาะเลี้ยงนกแอนกินรังภายใตระบบฟารมยังเปนแนวคิดท่ีอยูในวงจํากัด 
พบวา มีความพยายามในการเพาะเลี้ยงนกแอนกินรังในระบบปด (captive-breeding system) ในประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่ง
มีการรายงานอยางไมเปนทางการถึงความสําเร็จในการเพาะเลี้ยงดังกลาวแลวในระดับหนึ่ง ปจจัยสําคัญเบ้ืองตนท่ีมีผลตอความสําเร็จใน
การเพาะเลี้ยงนกแอนกินรังคือการเขาใจถึงพฤติกรรมการปอนอาหารของพอแมนกและการกินอาหารของลูกนก  

แมวามูลคาทางธุรกิจของการทําฟารมนกแอนกินรังในประเทศไทยจะมีอยางการเติบโตอยางตอเนื่องก็ตาม  พบวาในปจจุบัน
ยังไมปรากฏวามีหนวยงานใดท้ังในสวนของภาครัฐ เอกชน หรือสถาบันการศึกษาท่ีใหความสนใจอยางจริงจังท่ีจะเขามาทําการศึกษา 
และเผยแพรความรูสูเกษตรกรอยางเปนทางการ  ฉะนั้นการศึกษาคร้ังนี้จึงมีเปาหมายท่ีสําคัญคือเพ่ือเปนกาวแรกในการวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงนกแอนกินรังเพ่ือการทําฟารมในประเทศไทย โดยเร่ิมตนศึกษาจากการศึกษาชีววิทยาการปอนอาหารลูกนกใน
ธรรมชาติ โดยความรูดังกลาวถือไดวา เปนขอมูลเบ้ืองตนท่ีสําคัญตอการพัฒนาหาแนวทางการเพาะเลี้ยงนกแอนกินรังและการจัดการ
ฟารมรูปแบบใหมของประเทศไทยตอไป 

วิธีการ 

การศึกษาพฤติกรรมการเลี้ยงดูลูกของนกแอนกินรัง 

1.1 การต้ังกลองวงจรปดเพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนกแอนกินรัง 
1.1.1 ทําการสํารวจการทํารังของนกแอนกินรังบริเวณใตหลังคาภายในวิหาร ดูพ้ืนท่ีเพ่ือท่ีจะทําการติดกลองวงจรปดเพ่ือดู

พฤติกรรมของนก (ภาพท่ี 1) 
1.1.2 ทําการสุมเลือกรังนกโดยเลือกรังท่ีนกเร่ิมสรางรัง แลวทําการติดต้ังกลองวงจรปด โดยวางกลองหางจากรังประมาณ  

50 เซนติเมตรโดยใหมุมกลองเห็นกิจกรรมบริเวณรังนกใหมากท่ีสุด  
1.1.3 ทําการติดต้ังกลองวงจรปดโดยใชวิธีการในขอท่ี 1.1.2 จํานวน 7 รัง  
1.1.4 ตอสายเคเบิลจากลองวงจรปดมาเชื่อมตอกับตัวบันทึกสัญญาณภาพ (Digital Video Recorder; DVR) พรอมตอเขา

จอคอมพิวเตอร แลวต้ังคาการบันทึก โดยใชการบันทึกวีดีโอแบบบันทึกตลอด 24 ชั่วโมงตลอดชวงเวลาการเลี้ยงดูลูกนก 

1.2 การเก็บและบันทึกขอมูล 
ทําการเก็บขอมูลโดยสํารองขอมูลจากเคร่ืองบันทึกสัญญาณภาพ (DVR) ท่ีบันทึกไวเดือนละคร้ัง พรอมกับตรวจสอบวารังท่ีเรา

ติดกลองดูพฤติกรรมยังคงอยูหรือไม จากนั้นนํา VDO ท่ีไดจากกลองแตละตัวมานั่งดูพฤติกรรมตางๆของนกในรอบวันโดยใชวิธีดูวิดีโอ
ท้ังหมดอยางรวดเร็ว (fast-forward mode) แตอยางไรก็ตามในชวงท่ีมีกิจกรรมตางๆ ท่ีนาสนใจก็ใชความเร็วปกติในการดู (normal 
speed mode) (Sidq Ramji et al., 2011) โดยทําการศึกษาพฤติกรรมของนกในแตละชวงเวลา ดังนี้ 
 1.2.1 พฤติกรรมการปอนอาหาร 
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 ทําการบันทึกขอมูลในชวงท่ีลูกนกออกจากไขฟองแรกจนถึงชวงลูกนกตัวสุดทายบินออกจากรัง โดยทําการสังเกตพฤติกรรม
การปอนอาหาร จํานวนคร้ังหรือความถ่ีในการปอนอาหารแกลูกนก จํานวนกอนอาหารท่ีลูกนกแตละตัวไดรับในแตละวัน ระยะเวลาใน
การปอนอาหารแกลูกนก 

1.3 การวิเคราะหขอมูล 
จากขอมูลท่ีรวบรวมไดตามความผันแปรดานตางๆ เชน ชวงเวลาในรอบวัน ฤดูกาล และจํานวนลูกนกตอครอก ถูกนํามาเพ่ือ

ทํากราฟตามคาของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระท่ีสะทอนใหเห็นถึงความผันแปรดานตางๆ ทําการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉลี่ย
ของขอมูล โดยการทดสอบแบบที (t-test) ตามสาเหตุของความผันแปรจากปจจัยตางๆ รวมถึงการใชสถิติเชิงพรรณนาประกอบรายงาน
ผลการศึกษา 

การศึกษาความผันแปรของปริมาณ และความหลากหลายของชนิดแมลงที่เปนอาหารของลูกนกแอนกินรัง 

2.1 การสุมจับนกและเก็บกอนอาหารนกแอนกินรัง 
2.1.1 ดักจับนกแอนกินรังโดยใชตาขายดักนก (mist net) บริเวณหนาชองทางเขาแหลงท่ีนกสรางรังวางไข (ดานหนาวิหาร

พระเทพสาครมุนี) ในชวงเวลาท่ีพอและแมนกนําอาหารมาปอนลูกนกประมาณ 15.00-17.00 น. 
2.1.2 หลังจากท่ีนกแอนกินรังถูกจับ นกจะคายกอนอาหาร (food bolls) ออกมาทันทีหลังถูกจับ และชั่งน้ําหนักสดเพ่ือศึกษา

ความผันแปรของปริมาณอาหารในรอบป 
2.1.3 ทําการเก็บกอนอาหารท่ีนกแอนกินรังคายออกมาจํานวนอยางนอย 10 กอน/ เดือน โดยการสุมจากนกท่ีเขามาติดตา

ขาย ทําการชั่งน้ําหนักสดกอนอาหารแตละกอน และเก็บตัวอยางกอนอาหารในแอลกอฮอล 70% เพ่ือรักษาสภาพนําตัวอยางดังกลาวไป
วิเคราะหหากลุมแมลงรวมตามรูปอนุกรมวิธานท่ีเกี่ยวของตอไป 

2.2 การวิเคราะหความหลากชนิดของแมลงท่ีเปนอาหารของลูกนกแอนกินรัง 
2.2.1 นับจํานวนตัวของแมลงท้ังหมดในแตละกอนอาหาร สุมเอาชิ้นสวนแมลง 100 ชิ้นท่ีอยูในกอนอาหารแตละกอน ทําการ

จําแนกชนิดแมลงลงไปในระดับอนุกรมวิธานเทาท่ีสามารถจําแนกได เชน อันดับ วงศ สกุล หรือชนิด รวมถึงบันทึกลักษณะของแมลงท่ี
เปนชนิดเดียวกันแตมีความแตกตางกันทางลักษณะภายนอก (morphotype) ท่ีแตกตางกัน  

2.2.2 ถายรูปตัวอยางชิ้นสวนแมลงแตละชิ้นท่ีพบในกอนอาหารดวยกลองจุลทรรศน พรอมวัดขนาดแตละชิ้นสวนแมลงท่ีเปน
อาหาร 

2.2.3 สุมจับนกเพ่ือเก็บกอนอาหารจะกระทําอยางนอยเดือนละหนึ่งคร้ัง ตลอดท้ังป  
2.2.4 สําหรับการวิเคราะหแมลงไดทําการวิเคราะหท่ีหองปฏิบัติการทางกีฏวิทยาปาไม ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (บางเขน) 

ผลการศึกษา 

การศึกษาชีววิทยาการปอนอาหารของนกแอนกินรังในสภาพธรรมชาติไดดําเนินการศึกษาต้ังแตเดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือน 
พฤศจิกายน 2557 การรายงานผลการศึกษาไดแบงเปน 2 หัวขอหลัก ไดแก พฤติกรรมการเลี้ยงดูลูกออน และชนิดอาหารของนกแอนกินรัง  

โดยมีพ้ืนฐานจากการเฝาติดตามนกแอนกินรังในพ้ืนท่ีสรางรังวางไขตลอด 24 ชั่วโมง ผานระบบกลองโทรทัศนวงจรปด 
(CCTV) โดยบันทึกภาพผานกลองอินฟาเรด การศึกษาคร้ังนี้พบวา ขอมูลพฤติกรรมการปอนอาหารท่ีไดจากนกในแตละรังเปนขอมูลท่ีไม
ตอเนื่องตลอดชวงทํารังวางไขในพอแมนกแตละคู เนื่องจากรังนกท่ีไดทําการติดต้ังกลองศึกษาพฤติกรรมมีอัตราการรวงหลนของรังสูง ทํา
ใหไดจํานวนตัวอยางของขอมูลท่ีใชในการศึกษาวิเคราะหพฤติกรรมการปอนอาหารอาหารจํานวน 22 รัง 

พฤติกรรมการเลี้ยงดูลูกออน 

เมื่อลูกนกแอนกินรังฟกออกมาจากไขแลว พอแมนกก็ยังคงทําการกกลูกนกอยู เนื่องจากลูกนกท่ีฟกออกมาเปนลูกออนแบบ
เดินไมได (altricial) และไมสามารถชวยเหลือตัวเองได โดยลูกนกท่ีฟกออกมายังไมมีขนปกคลุม ผิวหนังสีชมพู ตาโปนปดสนิททังสองขาง 
ปกมีขนาดเล็กนกไมสามารถพยุงตัวเองได การกกของนกจะเปนรูปแบบเดียวกับการฟกไข โดยพอแมนกจะกกใหความอบอุนแกลูกนกซึ่ง
พอแมนกจะใชเวลากกลูกนกต้ังแตแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ถึง 7 วัน ชวงเวลาท่ีนกใชกกลูกนกพบท้ังในเวลากลางวันและเวลากลางคืน และ
พบวาในชวงท่ีลูกนกเพ่ิงฟกออกมา พอแมนกจะใชเวลาในการกกนานเกือบท้ังวัน ซึ่งจากขอมูลการกกลูกนกของนก 11 รังโดยเฉลี่ยแลว
พอแมนกใชเวลากกลูกนกในรัง 17.93 ± 5.16 ชั่วโมงตอวัน แตเมื่อลูกนกอายุมากข้ึน เวลาท่ีพอแมนกใชในการกกลูกนกก็จะคอยๆลดลง
และเมื่อลูกนกอายุเกิน 7 วัน แลวการกกจะพบเฉพาะในเวลากลางคืน ซึ่งผลการศึกษาสอดคลองกับการศึกษาของ Virunhpintu (2002) 
ท่ีรายงานวาพอแมนกจะกกลูกนกต้ังแตวันแรกท่ีออกจากรังโดยใชเวลากกตลอดท้ังวัน โดยชวงท่ีลูกนกอายุ 1 ถึง 6 วัน นกจะใชเวลาใน
การกกมาก และการกกจะคอยๆลดลงเมื่อนกโตข้ึน โดยจากการศึกษาพบวาชวงกลางวันพอแมนกจะใชเวลาสวนใหญในการบินออกไป



 

BioD4 การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ ครั้งท่ี 4 
21 – 23 มิถุนายน 2560 โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธาน ี 47 

หาอาหารมาปอนลูกนก นกแอนกินรังมีพฤติกรรมการสลับกันกกลูกนก และพบวาเมื่อถึงเวลาเชานกตัวหนึ่งบินออกไปหาอาหาร สวนอีก
ตัวจะยังคงกกลูกอยูท่ีรัง เมื่อนกอีกตัวกลับมา พรอมนําเอาหารมาปอนลูกโดยตัวท่ีกกอยูจะเปลี่ยนตําแหนงมาหอยอยูท่ีขอบรัง และนก
อีกตัวก็จะทําการปอนอาหารลูกนก เมื่อปอนเสร็จนกท่ีออกไปหาอาหารมากอนก็จะเปลี่ยนไปกกลูกนกแทน และนกท่ีกกอยูกอนก็จะบิน
ออกไปหาอาหารแทน 

การเลี้ยงดูลูกของนกแอนกินรังเนื่องจากลูกนกท่ีเกิดมาชวยเหลือตัวเองไมได ลูกนกจะไดรับอาหารจากการปอนของพอและ
แม การปอนอาหารเกิดข้ึนต้ังแตลูกนกออกจากไขในวันแรก โดยพอแมนกไดผลัดกันบินออกไปหาอาหารมาปอน อาหารท่ีนํามาปอนลูก
นกจะเปนแมลงตัวเล็กๆท่ีนกไดจากการโฉบเฉ่ียวในอากาศ เมื่อไดแมลงเยอะพอจะอมกลับมาใหลูกนกกิน โดยแมลงท่ีนํามาปอนลูกจะมี
ลักษณะเปนกอนกลม (food boll) ประกอบไปดวยแมลงตัวเล็กๆ จํานวนมากอัดแนนกัน  

จากการศึกษาพฤติกรรมในการปอนอาหารพบวา เมื่อนกบินกลับเขารังเพ่ือปอนอาหาร นกจะเกาะหอยอยูกับรังโดยกางปก
ออกและใชหางดันกับผนังใตรัง จากนั้นนกจะกระตุนลูกนกใหกินอาหารโดยการใชปากแตะบริเวณหัวลูกนกเพ่ือใหลูกนกอาปากรับ
อาหาร สอดคลองกับนกแอนหางสีเหลี่ยม ในจังหวัดตราด ท่ีพบวาเมื่อพอแมนกปอนอาหารพอแมนกก็จะทําการจิกกระตุนลูกนกเพ่ือให
ลูกนกอาปากรับอาหาร (ปราโมทย, 2546) เมื่อลูกนกอาปาก นกก็จะทําการสอดปากของตัวเองเขาไปในปากลูกนกแลวใชลิ้นดันอาหาร
เขาไปในปากลูกนกเมื่ออาหารเขาในปากลูกนกแลว นกก็จะดึงปากออก ลูกนกจะกลืนอาหารท่ีปอนเขาไปเต็มปาก โดยสามารถ
สังเกตเห็นเปนกอนอาหารเคลื่อนท่ีลงไปตามหลอดอาหาร เมื่อนกปอนอาหารแลวยังมีอาหารท่ีเหลืออยูในปาก นกก็จะขยอนอาหารรวม
เปนกอนเดียวกันจากนั้นก็ทําการปอนตอ โดยการปอนอาหารในชวงท่ีลูกนกยังมีขนาดเล็กอยูพอแมนกจะคอยๆขยอนอาหารออกมาเปน
กอนขนาดพอดีกับขนาดปากของลูกนก นกก็จะขยอนอาหารท่ีอยูในปากใหเปนกอนโดยผงกหัวไปขางหลังพรอมกับการกระพือปก 
จากนั้นก็ทําการปอนตอ  

ในการศึกษาพบวา ลูกนกท่ีเกิดออกมาฟกออกจากไขหางกัน 2 วัน โดยลูกนกท่ีฟกออกมาตัวแรกจะเจริญเติบโตและมี
พัฒนาการเร็วกวาตัวท่ีสองเนื่องจากมีอายุมากกวา จากการศึกษาการปอนอาหารของนกแอนกินรังจํานวน 22 รัง พบวา ในแตละวัน พอ
และแมนกจะบินเขาออกเพ่ือปอนอาหารจํานวน 6.8 คร้ังตอวัน โดยมีวันท่ีบินเขามาปอนนอยสุดและมากสุดเทากับ 1 และ 16 คร้ัง
ตามลําดับ โดยลูกนกแตละตัวท่ีอยูในรัง (จําแนกลูกนกไดจากตําแหนงในรังท่ีทําการบันทึกวิดีโอ) จะไดรับการปอนอาหารเฉลี่ย 5.5 คร้ัง
ตอวัน สอดคลองกับการศึกษาในนกแอนกินรังโดย Virunhpintu (2002) ท่ีพบวานกแอนกินรังนําอาหารมาปอนใหลูก 0 ถึง 16 กอนตอ
วัน และมีคาเฉลี่ยการปอนใหลูก 5.35 คร้ังตอวัน และการศึกษาของภควัต (2547) ท่ีพบวาจํานวนคร้ังในการนําอาหารมาปอนแกลูกนก
ในรอบวันเทากับ 3 ถึง 4 คร้ังตอวัน สําหรับการศึกษาคร้ังนี้ไดศึกษาติดตามนก 2 รังท่ีมีจํานวนลูกนกในรังแตกตางกันอยางตอเนื่อง
พบวา ความถ่ีในการบินเขามาปอนอาหารตอวันของพอแมนกในรังมีจํานวนลูกนก 2 ตัว เทากับ 9.03 ± 2.66 คร้ังตอวัน ซึ่งมากกวาใน
รังท่ีมีลูกนกตัวเดียว 6.79 ± 2.79 คร้ังตอวัน (ภาพท่ี 2) 

จากกราฟใน (ภาพท่ี 3) แสดงเปอรเซ็นตในการบินเขามาปอนอาหารของนกแอนกินรังในแตละชวงเวลา พบวาความถ่ีของ
ชวงเวลาท่ีนกแสดงพฤติกรรมการปอนอาหารมากสุดคือ ชวงเวลาเช าประมาณ 6:00 ถึง 7:00 น. และเวลาเย็น 18:00 ถึง 19:00 น. 
เนื่องจากชวงเวลาดังกลาวเปนการกลับเขามาปอนในคร้ังแรกและคร้ังสุดทายของนกเปนสวนใหญ โดยการเขามาปอนในแตละคร้ังของ
นกใชเวลาในการหาอาหารแตกตางกันในรอบวัน โดยในชวงเชามืดและเย็นกอนพลบคํ่า นกจะใชเวลาในการหาอาหารไดเร็วกวาชวงเวลา
อื่น เนื่องจากชวงเวลาดังกลาว เปนการกลับเขามาปอนในคร้ังแรกและคร้ังสุดทายของนกเปนสวนใหญ เห็นไดวา ความถ่ีในการบินเขามา
ปอนอาหารใกลเคียงกันท้ัง 2 ชวงเวลา สอดคลองกับการศึกษาชวงเวลาการเลี้ยงลูกของนกแอนกินรังโดย Virunhpintu (2002) พบวา 
นกใชเวลาในการปอนอาหารในชวงเชาตรู (6:00 ถึง 07:30 น.) และชวงเวลาโพลเพลกอนมืด 1 ชั่วโมง (18:00 ถึง 19:00 น.) มากท่ีสุด 
โดยในชวงเวลาสายจนถึงเย็นจะพบกิจกรรมการปอนอาหารนอย 

จากการศึกษาพบวา พอแมนกมีความสามารถในการจดจําการไดรับอาหารของลูกนกแตละตัวไดเปนอยางดี  พบวาในขณะ
ปอนอาหารพอแมนกจะเลือกปอนลูกนกท่ียังไมไดรับอาหาร โดยในชวงท่ีลูกนกยังมีขนาดเล็กอยู พอแมนกสามารถเลือกปอนอาหารลูก
นกได ทําใหการไดรับอาหารของลูกนกท้ังสองใกลเคียงกันแตเมื่อลูกนกโตข้ึนและมีขนาดรางกายใหญข้ึนการเลือกปอนลูกจึงเปนไปได
ยาก อาหารท่ีพอแมนกนํามาปอนมักจะตกเปนของลูกนกท่ีอาปากรองขออาหารอยูตลอดเวลาซึ่งจะเปนของลูกนกท่ีมีอายุมากกวา สงผล
ใหลูกนกท่ีฟกออกตัวแรกมีพัฒนาการและการเจริญเติบโตดีกวา จากการศึกษาอัตราการไดรับอาหารของลูกนกท้ังสองท่ีอยูในรังเดียวกัน
พบวา ลูกนกท่ีมีอายุมากกวาจะไดรับการปอนอาหารมากกวาลูกนกท่ีมีอายุนอยกวาคือ 5.68 ± 1.78 และ 4.39 ±1.76 คร้ังตอวัน 
ตามลําดับ และจากผลของการทดสอบแบบจับคู (Paired Sample t-test) พบวาอัตราการไดรับการปอนอาหารของลูกนกท้ังสองมีความ
แตกตางอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติ  (P-value < 0.05) ซึ่ งตรงกับรายงานของ  Viruhpintu (2002) ท่ีรายงานว าลูกนกท่ีอายุ   
26 ถึง 41 วัน การไดรับอาหารของลูกนกท้ังสองไมเทากัน ทําใหลูกนกตัวท่ีอายุนอยกวาตองอยูในรังนานกวาตัวแรก 2.48 ± 2.50 วัน  
(ชวง 0 – 8 วัน)  
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ในการศึกษาคร้ังนี้สอดคลองกับการศึกษาของ Virunhpintu (2002) พบวา ลูกนกบินออกจากรังเมื่ออายุประมาณ 32 ถึง 54 
วัน ขณะท่ีภควัต (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) ท่ีพอและแมนกนํามาปอนลูกในรัง จากการดักจับนกแอนกินรัง

โดยใชตาขายดักนก (mist net) บริเวณหนาชองทางเขาแหลงท่ีนกสรางรังวางไข (ดานหนาวิหารพระเทพสาครมุนี) ในชวงเวลาท่ีพอและ
แมนกนําอาหารมาปอนลูกนกประมาณ 15.00-17.00 น. หลังจากท่ีนกแอนกินรังถูกจับ นกจะคายกอนอาหาร ไดสุมเก็บตัวอยางจาก
เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม จํานวนกอนอาหาร 40 ตัวอยาง ผลการศึกษาแสดงใน (ตารางท่ี 1) และ (ภาพท่ี 4) กับ (ภาพท่ี 5) อาหาร
ท่ีนกแอนกินรังนํามาปอนลูกนกเปนแมลงบินไดขนาดเล็กอัดแนนเปนกอนกลม มีความกวางเฉลี่ย 10.03 ± 2.39 มม. ยาวเฉลี่ย  
11.78 ± 2.01 มม. และมีน้ําหนักเฉลี่ย 0.41 ± 0.19 กรัม โดยมีชิ้นสวนของแมลงจํานวนเฉลี่ย 300 ชิ้น/ กอน 

จากการศึกษาชนิดอาหารของลูกนกแอนกินรังสอดคลองกับ Koon and Cranbrook, 2002 ซึ่งกลาววานกแอนกินรังเปนสัตว
ท่ีกินแมลงเปนอาหาร โดยนกจะบินจับแมลงขนาดเล็กท่ีบินอยูในอากาศ โดยอาหารของนกแอนจะประกอบดวยสัตวในกลุม arthropods 
ท่ีหลากหลาย โดยอาจมีน้ําหนักต้ังแต 0.01–0.69 กรัม โดยอาหารของนกไดแกแมลงในกลุม Hymenoptera (มดมีปก ผึ้ง ตอ แตน), 
Diptera (ยุงและแมลงวัน), Coleoptera (แมลงปกแข็งขนาดเล็ก), Homoptera (เพลี้ย) และ Ephemeroptera (แมลงชีปะขาว) โดย
อาหารในกลุมดังกลาวจะเปนสวนประกอบท้ังหมดท่ีนกกิน 90 เปอรเซ็นตในแตละวัน ตวงรัตน (2547) พบวานกแมลงท่ีเปนอาหารของ
นกแอนกินรังไดแก ชีปะขาว ร้ินน้ําจืด ร้ินน้ําเค็ม ยุง แมลงวันชนิดตางๆ ผึ้งรู แตนเบียน แมลงหว่ี ดวงชนิดตางๆ มอดรูเข็ม มด แล ะ
ปลวกชนิดตางๆในวรรณะสืบพันธุ ซึ่งภควัต (2547) ไดทําการวิเคราะหกระเพาะอาหาร (stomach content) ของนกแอนกินรังในชวง
ฤดูผสมพันธุจํานวน 3 ตัว และการวิเคราะหกอนอาหารท่ีนกนํามาปอนลูกนกจํานวน 5 กอน พบวาอาหารท่ีนกกินเปนมดในกลุม 
Carpenter Ant (Camponotus sp.) เกือบท้ังหมด สวน Viruhpintu (2002) ไดวิเคราะหกอนอาหารท่ีนกนํามาปอนลูกนกจํานวน 15 
ก อน  พบว า  นกแอนกิ น รั ง เปนสัตว ท่ี กินแมลง โดยจะ เป นแมลง ท่ี บินในอากาศมีความยาวของ ตัว 0.1-10 มิ ล ลิ เมตร  
โดยพบวาแมลงท่ีนกกินเปนสวนใหญอยูในกลุม Dipterans, Homopterans, Hymenopterans, Hemipterans และ Arachnids เชน 
แมงมุมในกลุม Balloon spider ดวย ในเวียดนาม Voisin et al. (2005) พบวา อาหารของนกแอนกินรังตัวเต็มวัยเปนแมลงท่ีอยูใน
อันดับ Hymenoptera มากกวา 50% โดยองคประกอบของอาหารมีความแตกตางนอยระหวางรอบป ยกเวนในชวงเดือนพฤษภาคม
และกรกฎาคม ท่ีมีกลุมปลวก (termites) ออกมาเยอะ แนวโนมอาหารของตัวผูจะกินในอันดับ Diptera มากกวา และ Hymenoptera 
นอยกวาเพศเมีย และอาหาร 70% ท่ีหามาใหลูกนกกินจะอยูในอันดับ Hymenoptera และ Diptera 

บทสรุป 

การศึกษาชีววิทยาการปอนอาหารของนกแอนกินรังในสภาพแวดลอมธรรมชาติท่ีวัดสุทธิวาตวราราม อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร ผลการศึกษาพบวา นกแอนกินรังมีพฤติกรรมการปอนอาหารใหลูกนกต้ังแตในวันแรกท่ีออกจากไข ในแตละวันพอและแมนก
บินเขาปอนอาหารโดยเฉลี่ย 6.8 คร้ังตอวัน อัตราการเขาปอนอาหารแปรผันไปตามชวงอายุของลูกนกและตามจํานวนของลูกนกในรัง ลูก
นกแตละตัวไดรับการปอนอาหารเฉลี่ย 5.5 คร้ังตอวัน โดยมากพอแมนกปอนอาหารใหลูกนกชวงเชาและเย็น ลูกนกแอนกินรังบินออก
จากรังเมื่ออายุ 39 – 53 วัน อาหารท่ีนกแอนกินรังนํามาปอนลูกนกเปนแมลงบินไดขนาดเล็กอัดแนนเปนกอนกลม 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) มากท่ีสุด (70%) รองลงมาเปนกลุมเพลี้ยออน (Family 
Aphididae) ในอันดับ Hemiptera และแมลงในอันดับ Hymenoptera ตามลําดับ และมีขอเสนอแนะดังนี้  

1. ดานการอนุรักษ 
1.1 การเก็บรังนกในชวงท่ีนกสรางรังเสร็จกอนวางไข เปนการขัดวางกระบวนการสืบพันธุของนก เนื่องจากชวงดังกลาวนกมี

ความถ่ีในการผสมพันธุสูงมาก หากนกตัวเมียพรอมท่ีจะวางไข เมื่อรังหายไปจะทําใหกระบวนการสืบพันธุชะงักลง 
1.2 ชวงเวลาท่ีมนุษยเขาไปรบกวนนกแอนกินรัง โดยไมสงผลกระทบตอกระบวนการสืบพันธุ/ การทํารังวางไขมากนัก คือ

ชวงเวลากลางวันท่ีอยูในระยะสรางรัง และชวงท่ีควรหลีกเลี่ยงในการรบกวนรังนกอยางย่ิง คือ ชวงท่ีนกฟกไขและชวงท่ีลูกนกเพ่ิงออก
จากไขในสัปดาหแรก 
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2. ดานการเพาะเลี้ยง 
จากการศึกษาในคร้ังนี้ ผลท่ีไดเปนแนวทางในการอนุบาลและเลี้ยงลูกนกแอนกินรังท่ีรวงตกมาจากรัง เพ่ือเปนแนวทางในการ

เพ่ิมอัตราการรอดตายและเพ่ิมประชากรของนกดวย สําหรับลูกนกท่ีตกลงมามีขนาดหลายชั้นอายุ โดยสวนมากเปนลูกนกท่ีมีอายุต้ังแต
แรกเกิดจนถึง 2 สัปดาห จากผลการศึกษาในคร้ังนี้ไดนําขอมูลท่ีไดมาจัดทําเปนแนวทางในการเลี้ยงลูกนกดังกลาว 

2.1 หลักการในการอนุบาลลูกนก 
2.1.1 การกกลูกนก ลูกนกแรกเกิดท่ีตกลงมาในชวงท่ีไมมีขนตองทําการใหความอบอุนแกลูกนกท้ังนี้อาจเปนการปรับสภาพ

อุณหภูมิในพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงหรือพัฒนาวัสดุเพ่ือใหความอบอุนแกนก เนื่องจากผลการศึกษาพบวา ในชวงแรกเกิด นกชนิดนี้ไมมีขนปกคลุม
พอแมตองกกใหความอบอุนแกลูกนกจนขนข้ึนเต็มตัว ซึ่งหลังจากลูกนกเร่ิมมีแนวขนข้ึนอัตราการกกก็จะลดลง และไมพบพฤติกรรมการ
กกลูกนกอีกเลยเมื่อขนลูกนกปกคลุมข้ึนเต็มตัว ในสวนของอุณหภูมิ ลักษณะการกกใหความอบอุนหรือวัสดุท่ีจะใหความอบอุนแกลูกนก
ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในรายละเอียดตอไป 

2.1.2 การปอนอาหารของนกแอนกินรัง ซึ่งจากการศึกษานกแอนกินรังในสภาพธรรมชาติ สามารถนําขอมูลอัตราการปอน
อาหาร มาใชเปนแนวทางในการปอนอาหารเลี้ยงลูกนกแอนกินรัง สําหรับการศึกษาในคร้ังนี้ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารท่ีใชในการ
ปอนลูกนก ไมไดอยูในวัตถุประสงคของการศึกษา แตรายละเอียดพบวา จากการสุมเก็บอาหารท่ีพอแมนกนํามาปอนจํานวน 100 กอน 
อาหารท่ีนกแอนกินรังนํามาปอนลูกนกเปนแมลงอัดแนนเปนกอนกลม มีความกวางเฉลี่ย 10.03 ± 2.39 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 11.78 ± 
2.01 มิลลิเมตร และมีน้ําหนักเฉลี่ย 0.41 ± 0.19 กรัม 

2.2 แนวทางการเลี้ยงนกแอนกินรัง 
2.2.1 ปรับสภาพพ้ืนท่ีเลี้ยงนกใหเหมือนกับถ่ินท่ีอยูอาศัยของนกแอนกินรังในสภาพธรรมชาติ การปอนอาหารของนกแอนกิน

รัง พอแมนกแอนกินรังมีพฤติกรรมการปอนอาหารโดยการอมแมลงท่ีอัดแนนเปนกอนและสอดเขาไปในปากของลูกนก ดังนั้นเพ่ือใหลูก
นกท่ีนํามาเลี้ยงโดยมนุษย การปอนอาหารหรือลักษณะอาหารท่ีนํามาปอนตองมีลักษณะใกลเคียงกัน คือ อาหารท่ีจะนํามาปอนควรเปน
แมลงท่ีอัดแนนเปนกอนกลมซึ่งมีรัศมีประมาณ 11 มิลลิเมตร และมีน้ําหนักระหวาง 0.22 – 0.6 กรัม สําหรับลูกนกแรกเกิดควรลดขนาด
อาหารใหพอดีกับปากของลูกนก เนื่องจากลูกนกแรกฟกนั้นมีขนาดลําตัวเล็กมาก 

2.2.2 ความถ่ีและชวงเวลาในการใหอาหาร จากการศึกษาในธรรมชาติพบวา การใหอาหารของนกแอนกินรังควรใหอาหารไม
ตํ่ากวา 5 คร้ังตอวัน (คาเฉลี่ยจากการศึกษา 5.5 คร้ังตอวัน) ระยะหางของชวงการใหอาหารประมาณ 2 ชั่วโมง (คาเฉลี่ยจากการศึกษา 
1.83 ชั่วโมง) และควรใหปริมาณอาหารในชวงเวลาเชาและชวงเวลาเย็นมากกวาชวงเวลาอื่นๆ สําหรับอาหารควรเปนแมลงขนาดเล็กท่ี
เปนกลุมแมลงอาหารของนกแอนกินรัง โดยการใหแตละคร้ังอาจทําเปนกอนกลมท่ีมีเสนผานศูนยกลางประมาณ 11 มิลลิเมตร ยกเวน
ในชวงท่ีลูกนกยังมีขนาดเล็กอยูอาจปรับอาหารใหเทาขนาดของปากลูกนก ซึ่งโดยรวมแลวควรใหอาหารแกลูกนกท่ีมีปริมาตรไมตํ่าไมตํ่า
กวา 4.67 ลูกบาศกเซนติเมตรตอวัน (คํานวณจากผลรวมปริมาตรทรงกลม โดยใชเสนผานศูนยกลางของขนาดอาหารท่ี 10.9 มิลลิเมตร 
จํานวน 5 กอน) 
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ตารางที่ 1 รายชื่อชนิดแมลงและสัตวอื่นท่ีพบในกอนอาหารนกแอนกินรัง (food balls) 
 

ลําดบัที ่ ชื่อแมลง วงศ อันดบั หมายเหต ุ

1 ร้ินน้ําจืด Chironomidae Diptera - 

2 ยุง Culicidae Diptera - 

3 แมลงวันชายน้ํา Ephydridae Diptera พบมากในกอนอาหารชวงเดือนมกราคม 

4 แมลงวันกนขน Tachinidae Diptera พบมากในกอนอาหารชวงเดือนมกราคม 

5 แมลงวันบาน Muscidae Diptera พบมากในกอนอาหารชวงเดือนมกราคม 

6 แมลงวันชนิดอ่ืนๆ  - Diptera พบมากในกอนอาหารชวงเดือนมกราคม 

7 แตนเบียน braconid Braconidae Hymenoptera  - 

8 ดวงดิง่ Dytiscidae  Coleoptera  

9 ดวงกนกระดก, ดวงปกส้ัน Staphylinidae Coleoptera  

10 ดวงชนิดอ่ืนๆ  - Coleoptera  

11 มอดรูเข็ม Platypodidae  Coleoptera  

12 แมลงปอเข็มส่ีสีปลายฟา Coenagrionidae  Odonata พบในกอนอาหารชวงเดือนพฤศจิกายน 

13 เพล้ียจ๊ักจ่ัน Cicadellidae  Homoptera  

14 เพล้ียกระโดด Delphacidae  Homoptera ในอันดับ Homoptera พบกลุมนี้เปนหลัก 

15 
เพล้ียออน 

Aphid.plantlice  
Aphididae   Homoptera  

16 เพล้ียไฟ rice thrips Thripidae Thysanoptera  

17 
Arachnida (แมงมุม 
Balloon spider) 

- - 
พบไดทุกเดือน แตจํานวนนอย (1-3 ตัว/กอน

อาหาร) 
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ภาพที่ 1 ท่ีต้ังวัดสุทธิวาตวราราม จังหวัดสมุทรสาคร สถานท่ีทําการศึกษา 

 



 

BioD4 การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ ครั้งท่ี 4 
21 – 23 มิถุนายน 2560 โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธาน ี 53 

 

ภาพที่ 2 แนวโนมเวลาท่ีพอและแมนกใชปอนอาหารลูกนกตอวัน 

 

ภาพที่ 3 ความถ่ีในการปอนอาหารลูกนกในแตละชวงเวลา 
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ภาพที่ 4  ชนิดอาหารหลัก แมลงในอันดับ Hemiptera ท่ีพอแมนกนํามาปอนลูกนกในรัง 

 
ภาพที่ 5  ชนิดอาหารหลัก แมลงในอันดับ Hymenoptera ท่ีพอแมนกนํามาปอนลูกนกในรัง 
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