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บทคัดยอ 
 การศึกษาความหลากชนิดของนกบริเวณทาวัง เกาะสีชัง 
จังหวัดชลบุรี  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาชนิดและลักษณะการอยูอาศัย
ของนกบริเวณชายหาดทาวัง เกาะสีชัง จ.ชลบุรี และจัดทําสื่อการ
สอน เร่ือง การดูนกเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม ในชุมนุมดูนกเพื่อ
อนุรักษส่ิงแวดลอม การศึกษาไดกําหนดเสนสํารวจ จํานวน 2 
เสนทาง ระยะทางประมาณ 600 เมตร คือ ชายหาดทาวัง และ ศูนย
ฝกนิสิต ฯ และไดสํารวจนกทั้งในชวง เชา และเย็น ในแตละเสนทาง
ไดสํารวจ จํานวน 10 คร้ัง ระหวางวนัที่ 6 ถึง 16 เมษายน 2553 ผล
การศึกษาพบนกจํานวน 29 ชนิด แยกตามหลักอนุกรมวิธานได 7 
Order (อันดับ) 16 Family (วงศ) ซ่ึงพบชนิดนกในอันดับนกจับคอน
มากที่สุด นกที่พบทั้งหมดแบงเปนนกประจําถิ่น 74% และนกอพยพ 
26%  จากการสํารวจพบวา นกปรอดหนานวลเปนนกที่มีความชุก
ชุมมากที่สุดทั้ง  2 เสนทาง ในเสนทางเลียบชายหาดทาวังจะพบ
ชนิดของนกมากกวาบริเวณทุงหญาและปาโปรง บริเวณศูนยฝกนิสิต
เน่ืองมาจากมีความหลากหลายของแหลงที่อยูอาศัยมากกวา และมี
การรบกวนจากผูคนและยานพาหนะนอยกวา  โดยนกที่พบเฉพาะ
บริเวณชายทะเล คือ นกยางทะเล นกยางกรอกพันธุจีน นก
กระแตแตแวด นกเดาดิน นกสติ้นทอกเทา และนกกระเต็นอกขาว 
ซ่ึงเปนนกที่หากินตามแหลงแหลงนํ้า หรืออาศัยใกลแหลงนํ้า สวนใน
เสนทางเลียบร้ัวศนูยฝกนิสิต ฯ  จะพบนกกาเหวา นกกระปูดใหญ 
นกพิราบปา นกเอี้ยงหงอน เปนจํานวนมาก เพราะเปนนกที่ปรับตัว
ใหเขากับส่ิงแวดลอมที่เปนชุมชนไดดี  
คําสําคัญ  ความหลากชนิดของนก ทาวัง  เกาะสีชัง 
1.บทนํา 
 การเรียนการสอนที่สงเสริมใหนักเรียนอนุรักษธรรมชาติ
น้ัน ในปจจุบันมักเปนเพียงการเรียนในตําราเทานั้น ซ่ึงไมสงผลให
นักเรียนเกิดการอนุรักษธรรมชาติอยางแทจริง ดังน้ันในฐานะที่ครู
เปนผูจัดกระบวนการเรียนการสอน จึงควรสงเสริมใหมีกิจกรรมที่ให
นักเรียนไดสัมผัสกับธรรมชาติจริง ๆ ดวยตัวเอง ทําใหนักเรียนเกิด
ความรัก และเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษธรรมชาติ ซ่ึงหน่ึงใน
กิจกรรมนั้นคือกิจกรรมดูนก  นกเปนสัตวโลกที่นารัก สีสันสวยงาม 
และมีชีวิตอิสระโบยบินอยางเสรี และมีความสําคัญอยางยิง่ตอการ
ควบคุมกลไกทางธรรมชาติใหอยูในภาวะสมดุล เปนดัชนีชี้วัด
คุณภาพทางสิ่งแวดลอม ซ่ึงจะวาไปแลวความอุดมสมบูรณของ
ธรรมชาติ ก็หมายถึงความอยูรอดของชีวิตมนุษยน่ันเอง ประเทศ
ไทยมีความเหมาะสมสําหรับเปนพื้นที่อาศัยของนกนานาชนิด เพราะ
สภาพอากาศอบอุนพร่ังพรอมดวยระบบนิเวศหลากหลายรองรับการ
ดํารงชีวิตของนก มีการสํารวจพบนกในเมืองไทยไมต่ํากวา 970 
ชนิด หรือประมาณ 10 % ของชนิดนกทั่วโลก ซ่ึงนับวามากทีเดียว
สําหรับประเทศเลก็ ๆ นอกจากนกประจําถิ่นซ่ึงหากินอยูในเมืองไทย
ตลอดทั้งป ประมาณ 2 ใน 3 ของชนิดนกที่พบทั้งหมดเปนนกอพยพ
หนีหนาวมาจากที่อื่น รวมทั้งยังมีนกบางสวนยายถิ่นนอกฤดูหนาว 

เพื่อเขามาทํารังวางไขในเมืองไทยดวย  เราสามารถพบเห็นนกได
ทั่วไป ตามปาดงพงไพร ภูเขาสูง ทองทุงนา แหลงนํ้าตาง ๆ หาด
ทรายชายทะเล พืน้ที่แหงแลง แมกระทั่งตามบานเรือนแหลงชุมชนก็
ยังพบนกอาศัยหากินอยูมากมาย ปจจัยทางสภาพแวดลอมมี
ความสําคัญอยางยิ่งสําหรับนก เพราะนกแตละชนิดมีความสามารถ
ในการปรับตัวใหดํารงชีวิตอยูในสภาพธรรมชาติไดแตกตางกัน 
 ดังน้ันจึงจัดกิจกรรมดูนกข้ึนมา พรอมทั้งทําส่ือการเรียน
การสอนเพื่อเปนแนวทางในการดูนก โดยใชบริเวณทาวัง เกาะสีชัง 
จังหวัดชลบุรี เปนพื้นที่ในการศึกษา เพื่อสงเสริมการเขาไปเรียนรู
และสัมผัสกับธรรมชาติ และความสําคัญของนกที่มีตอมนุษยและ
ระบบนิเวศ ซ่ึงจะชวยใหเราตระหนักถึงคุณคาของธรรมชาติ และหัน
มารวมมือกันชวยปกปองรักษาเอาไวใหคงอยู  
 
2.วัสดุอุปกรณและวิธีการ 
2.1 วัสดุอุปกรณ 
 1. กลองสองทางไกลแบบสองตา (binocular) 
 2. คูมือดูนก นกเมืองไทย บุญสง  เลขะกุล ( 2550) 
 3. กลองถายรูป 
 4. สมุดบันทึกพรอมปากกาและดินสอ 
2.2 วิธีการ 

ผูวิจัยไดสํารวจดูพื้นที่บริเวณชายหาดทาวัง  และพื้นที่บริเวณ
รอบ ๆ ศูนยฝกนิสิต ฯ สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ํา จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี และไดกําหนดเสนสํารวจ (line 
transect) จํานวน 2 เสนทาง (รูปที่ 1) ระยะทางประมาณ 600 เมตร 
คือ เสนทางศึกษาเลียบชายหาดทาวัง (เสนสํารวจที่ 1)  และ 
เสนทางศึกษาเลยีบร้ัวศูนยฝกนิสิต ฯ (เสนสํารวจที่ 2)    ในชวงที่
ทําการศึกษาไดสํารวจนกทั้งในชวงเชา (เวลา 6.00 – 7.30 น.) และ
เย็น (เวลา 17.00 – 18.30 น.)  ในแตละเสนทางไดสํารวจ จํานวน 
10 คร้ัง และในแตละครั้งที่ทําการสํารวจไดบันทึกลักษณะ และ
จําแนกชนิดของนกที่พบเห็น พรอมกับบันทึก เวลา ระยะทางที่พบ
นก และพฤติกรรมของนก 

 
รูปที่ 1 แผนที่แสดงเสนทางสํารวจบริเวณทาวัง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 เสนสํารวจที่ 1 เสนทางศึกษาเลียบชายหาดทาวงั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3 เสนสํารวจที่ 2 เสนทางศึกษาเลียบร้ัวศูนยฝกนิสิต ฯ 

 
2.3 การวิเคราะหขอมูล 

1.  วิเคราะหปริมาณความชุกชุม (relative  abundance)    
โดยวิธีของ Pettingill (1969) [3] 
 
  รอยละของความชุกชุม  =   จํานวนครั้งที่เห็นนก x100 
         จํานวนครั้งที่สํารวจ  
 
  จากนั้นนํารอยละของความชุกชุมที่ไดมาเปรียบเทียบตาม

เกณฑระดับความชุกชมุ ดังน้ี  
90 -100%   นกที่มีความชุกชุมสูงมาก (Abundance : A)  
          พบไดบอยมาก       
65 - 89 %   นกที่มีความชุกชุมมาก (Common : C) พบบอย 
31 - 64 %   นกที่มีความชุกชุมปานกลาง (Moderately  
           Common: MC) พบไดปานกลาง   
10 - 30 %   นกที่มีความชุกชุมคอนขางนอย (Uncommon : 
           UC)  พบไดคอนขางนอย  
1 - 9%       นกที่มีความชุกชุมนอย (Rare : R)  พบไดนอย 

 2.  วิเคราะหดรรชนีความหลากหลายทางชนิดของแชนนอน-    
วาย-เนอร (Shannon – Wiener diversity index) 

 

 
 

 เม่ือ     คือ คาดรรชนีความหลากหลายทางชนิด 
         คือ สัดสวนความหนาแนนของชนิดที่ ith ใน
สถานีน้ันตอผลรวมจํานวนตัวทั้งหมดของทุกชนิดที่พบใน
สถานีน้ัน    
 
 3.  วิเคราะหดรรชนีความอุดมสมบูรณ Species richness  
(ดรรชนีของมารกาเลฟ : Margalef ‘ s index)    

   

 
เม่ือ d    เปนคาดรรชนีมารกาเลฟ (Margalef ‘ s index)  
 S    คือคาจํานวนชนิดทั้งหมด 
       N    คือคาจํานวนตัวทั้งหมด   
 
4.  วิเคราะหดรรชนีความสม่ําเสมอของพีลู (Pielou‘s 
eveness)   
 

     

 
เม่ือ H'  max เปนคาความหลากหลายทางชนิดที่มีคามากที่สุด
ที่จะเปนไปได เม่ือสัตวตัวอยางทุกชนิดมีความชุกชุมเทากัน
หมด (=logS) 
 
5.  วิเคราะหดรรชนีความคลาย (Sorensn similarity index)   
 

     

เม่ือ  QS    คือ คาดรรชนีความคลาย  
        A      คือ จํานวนชนิดทั้งหมดในพื้นที่ที่ 1   
        B      คือ จํานวนชนิดทั้งหมดในพื้นที่ที่ 2   
        C      คือ จํานวนชนิดที่สามารถพบไดทั้ง 2 พื้นที่ 
 
 2.4 จัดทําสื่อการเรียนการสอนเปน Power point เพื่อใช

ในชุมนุม ดูนกเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม 
 

3.ผลการทดลองและอภิปรายผล 
 3.1 จากการศึกษาสํารวจความหลากชนิดของนกบริเวณ
ทาวังระหวางวันที ่ 6 ถึง 16 เมษายน 2553  ทั้ง 2 เสนทาง พบนก
ทั้งหมด 29  ชนิด (ตารางที่ 1) แยกตามหลักอนุกรมวิธานได 7 
Order (อันดับ) 16 Family (วงศ) ซ่ึงพบชนิดนกในอันดับนกจับคอน
มากที่สุด  โดยสวนใหญนกที่พบเปนนกประจําถิ่น 74% เพราะนก
ประจําถิ่นสามารถหากินและทํารังวางไขในถ่ินเดิมได โดยปรับสภาพ
รางกาย  และพฤติกรรมใหอยูไดโดยไมตองอพยพยายถิ่น [6] และ



พบนกอพยพ 26% (รูปที่ 4)  ซ่ึงในประเทศไทยจะพบในชวงฤดู
หนาว ซ่ึงอพยพมาจากประเทศรัสเซียและประเทศจีน ตั้งแต
ประมาณเดือนกันยายน หรือตุลาคม และอพยพกลับในราวเดือน
มีนาคม ถึงเมษายน [6] ทําใหยังคงสามารถพบนกอพยพหลงเหลือ
อยูเน่ืองจากนกยังอพยพกลับไมหมด และจากการสํารวจพบวา นก
ปรอดหนานวล (รูปที่ 5)   เปนนกที่มีความชุกชุมมากที่สุดตลอดชวง
ที่ทําการศึกษา (ตารางที่ 2) ในเสนทางที่ 1 ที่มีลักษณะเสนทาง  
เปนสถานที่ทองเที่ยวที่ดานนึงเปนชายหาด อีกดานเปนปากระถิน
และสิ่งปลูกสรางนัน้ จะสามารถพบนกน้ําและนกชายเลน เชน นก
ยางทะเล (รูปที่ 6a)  นกยางกรอกพันธุจีน (รูปที่ 6b)  นกเดาดิน (รูป
ที่ 6c) นกสติ้นทอกเทา (รูปที่ 6d) นกกระแตแตแวด   (รูปที่ 6e)    
และนกกระเต็นอกขาว (รูปที่ 6f) ได ซ่ึงนกจําพวกนี้จะมีแหลงอาศยั 
และแหลงอาหารอยูใกลกับบริเวณที่มีนํ้า [1]  ในเสนทางที่ 2 น้ัน
ลักษณะเสนทาง เปนสถานที่ที่เปนชุมชนและทุงหญาโลง มีถนนตัด
ผานเพื่อเดินทางไปยังหาดถ้ําพังและทายายทิม นอกจากนี้สองขาง
ทางมีส่ิงปลูกสราง และปากระถิน มักจะพบนก เชน นกกาเหวา (รูป
ที่ 7a)  นกกระปูดใหญ (รูปที่ 7b)  นกเอี้ยงหงอน  (รูปที่ 7c)   และ
นกพิราบปา (รูปที่ 7d)   ซ่ึงนกพวกนี้จะอยูตามปาโปรงและแหลง
ชุมชน อีกทั้งหากินตามพื้นดินและตนไม แตกตางกับเสนทางที่ 1 ที่
สามารถพบชนิดนกที่กินปลาหรืออาศัยผูกพันกับแหลงนํ้า 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 4  สัดสวนนกประจําถิ่นและนกอพยพที่พบบริเวณทาวัง  
อ.เกาะสีชัง  จ.ชลบุรี 

 
รูปที่ 5 นกปรอดหนานวล 

 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 ปริมาณความชุกชุมของนกในบริเวณที่ทําการศึกษา 

ปริมาณความชุกชุม 
ลําดับ
ที่ 

ชนิดนก เสนทางที่ 
1 

เสนทางที่ 
2 

1 นกปรอดหนานวล 100 100 

2 นกเอี้ยงสาริกา 100 90 

3 นกแอนบาน 80 60 

4 นกเปลาอกสีมวงนํ้าตาล 80 60 

5 นกกระแตแตแวด 100 30 

6 นกกระติ๊ดข้ีหมู 60 60 

7 นกแซงแซวหางปลา 10 80 

8 นกจับแมลงสีนํ้าตาล 60 20 

9 นกกินปลีอกเหลือง 10 70 

10 นกเขาชวา 20 10 

11 นกกางเขนบาน 10 20 

12 นกกระเต็นอกขาว 10 10 

13 นกยางทะเล  90 - 

14 นกยางกรอกพันธุจีน 70 - 

15 นกกระจอกบาน 40 - 

16 นกกระเต็นนอยหลังสีนํ้าเงิน 20 - 

17 นกเดาดิน 20 - 

18 นกสติ้นทอกเทา 10 - 

19 นกกระจิ๊ดข้ัวโลกเหนือ 10 - 

20 นกจับแมลงตะโพกเหลือง 10 - 

21 นกกระเบื้องผา 10 - 

22 นกขมิ้นทายทอยดํา 10 - 

23 นกแซงแซวสีเทา 10 - 

24 นกกาเหวา - 90 

25 นกพิราบปา - 80 

26 นกเอี้ยงหงอน - 50 

27 นกกระปูดใหญ - 20 

28 นกคุม - 10 

29 นกกระจิ๊ดธรรมดา - 10 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 6 นกที่พบบริเวณเสนทางศึกษาเลียบชายหาดทาวัง  (a)  นก
ยางทะเล  (b)  นกยางกรอกพันธุจีน (c)  นกเดาดิน (d) นกสติ้นทอก
เทา (e) นกกระแตแตแวด (f)  นกกระเต็นอกขาว 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 นกที่พบบริเวณ เสนทางศึกษาเลียบร้ัวศูนยฝก
นิสิต ฯ (a)  นกกาเหวา (b)  นกกระปูดใหญ (c) นกเอี้ยงหงอน (d)  
นกพิราบปา  
 
 เม่ือเปรียบเทียบชนิดนกทั้งสองเสนทางพบวา จํานวน
ชนิดของนกในเสนทางที่ 1 พบมากกวาเสนทางที่ 2 แตจํานวนตัว
น้ันพบวาในเสนทางที่ 2 มีมากกวาเสนทางที่ 1 (ตารางที่ 3)  
 
ตารางที่ 3 จํานวนชนิดและจํานวนตัวของนกที่พบในแตละเสนทาง 
 

เสนทาง จํานวนชนิด จํานวนตัว 
เสนทางที่ 1  23 ชนิด 221 ตัว 
เสนทางที่ 2 18 ชนิด 320 ตัว 

 

 จากการเปรียบเทียบระหวางพื้นที่ที่ทําการศึกษา พบวา
เสนทางที่ 1 มีดรรชนีความหลากหลายทางชนิดมากกวาเสนทางที่ 2
ซ่ึงผลการคํานวณคาดรรชนีความอุดมสมบูรณ และดรรชนีความ
สมํ่าเสมอนั้นเปนไปในทางเดียวกัน คือ พบวาในเสนทางที่ 1 
มากกวาเสนทางที่ 2 เชนกัน (ตารางที่ 4) อาจเนื่องมาจากใน
เสนทางที่ 1 มีความหลากหลายของลักษณะที่อยูอาศัยมากกวา มี
การรบกวนจากผูคน ยานพาหนะ นอยกวาในเสนทางที่ 2 อีกทั้งใน
เสนทางที่ 1 มีความเปนชุมชนนอยกวาเสนทางที่ 2 อยางไรก็ตามทั้ง 
2 เสนทางนี้มีความคลายคลงึกันของชนิดนกปานกลาง อาจเปนเพรา
เพราะทั้ง 2 เสนทางอยูไมหางกันมากนัก ซ่ึงมีดรรชนีความคลายกัน
อยูที่ 0.59  

 
ตารางที่ 4 คาดรรชนีความหลากหลายทางชนิด คาดรรชนีความอุดม
สมบูรณ  และคาดรรชนีความสมํ่าเสมอ เสนทางที่ทําการศึกษา 
 

 
เสนทาง 

ดรรชนีความ
หลากหลาย
ทางชนิด 

ดรรชนีความ
อุดมสมบูรณ 

ดรรชนีความ
สมํ่าเสมอ 

เสนทางที่ 1  1.11 9.81 0.82 
เสนทางที่ 2 0.91 7.19 0.73 

 
3.2 หลังจากทาํการศึกษาแลวไดจัดทําสื่อการเรียนการสอน

เปน Power point นําเสนอ เร่ือง การดูนก เพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม 
ในชุมชุมดูนกเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม โดยมีเน้ือหาประกอบดวย การ
ใชกลองสองทางไกล (รูปที่ 8a) การใชคูมือดูนก (รูปที่ 8b) หลัก
ปฏิบัติในการดูนก (รูปที่ 8c) และการจําแนกชนิดนก (รูปที่ 8d) 
พรอมทั้งแสดงชนิดนกที่พบบริเวณเกาะสีชัง เพื่อเปนตัวอยางของ
นกที่พบในระบบนิเวศทางทะเลอีกดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 8 ตัวอยาง Power point (a) การใชกลองสองทางไกล (b)   
การใชคูมือดูนก (c) หลักปฏิบัตใินการดูนก (d)  การจําแนกชนิดนก 
  
 
 
 
 

b 

f e 

d c 

a b 

c d 

ข ัน้ตอนการใชกล องสองทางไกล 

(1) ผู ทีส่วมแวนตาให กดปลอกยางหรือถอดพลาสติกทีเ่ลนสใกล ตาออก 
สวนผู ทีไ่มสวมแวนตาไมต องถอด 


