การสํารวจชนิดของสัตวปก (นก) ที่พบภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง
Exploring the type of poultry (birds) found within the area in
Rajamangala University of Technology Srivijaya, Trang Campus
นายธานี สังฆะวัง1
Thanee Sakawang1

นางสาวปยะฉัตร บัวศรี1
Piyachat Buasri1
บทคัดยอ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพือ่ รวบรวมนกในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิ ท ยาเขตตรั ง และเพื่ อ จั ด ทํ า ฐานข อ มู ล ชนิ ด นกในพื้ น ที่ ด า นการจั ด การการท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ
ในพื้นที่ปามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จากการสํารวจชนิดสัตวปก (นก)
ในพื้ น ที่ ป า มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลศรีวิชั ย วิท ยาเขตตรัง พื้ น ที่ป าดั งเดิม เป น ป าเสม็ ด
ป า หญ า ป า ชายเลน และป า โกงกาง ในระหว า งเดื อ นกั น ยายน 2561- กั น ยายน 2562 พบ
สัตวปก (นก) รวมทั้งสิ้น 109 ชนิด จาก 37 วงศ ดังนี้วงศที่พบมากที่สุดคือวงศนกยาง Ardeidae
และ วงศ น กกระเต น Halcyonidae พบ 10 ชนิ ด และที่ พ บน อ ยที่ สุ ด วงศ ไ ก ฟ า และนกกระทา
Phasianidae วงศเปดน้ํา Anatidae วงศนกตบยุง Caprimulgidae วงศอีกา Corvidae วงศ
นกกระสา Alcedinidae วงศนกตะขาบ Coraciidae วงศนกกะรางหัวขวาน Upupidae วงศนก
เขน นกกางเขน และนกเดินดง Muscicapidae วงศนกอีแพรด Rhipiduridae วงศนกแซวสวรรค
Monarchidae วงศนกกระจอก Passeridae วงศนกโปงวิด Painted Snipes วงศนกกาน้ํา
Phalacrocoracidae วงศ น กพญาปากกว า ง Eurylaimidae
วงศ น กหั ว โต และนกกระแต
Charadriidae พบ 1 ชนิด ตามลําดับ
คําสําคัญ : สัตวปก การทองเที่ยวเชิงนิเวศ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 179 หมู 3 ตําบล ไมฝาด อําเภอ สิเกา จังหวัด ตรัง 92150

บทนํา
ประเทศไทยจํ า เป น ประเทศที่ มี ท รั พ ยากรธรรมชาติ ป า ไม สั ต ว ป า หลากหลาย
มี ค วามหลากหลายทางกายภาพ ชี ว ภาพกล า วคื อ มี ค วามหลากหลายทางด า นพั น ธุ ก รรม
ความหลากหลายของระบบนิเวศมีความแตกตางกันตามสภาพพื้นที่นั้นๆการศึกษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพของสัตวปา จึงเปนสิ่งสําคัญในการทําความเขาใจระบบนิเวศชีวภาพของสัตวปาในพื้นที่
ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับการจัดเก็บฐานขอมูลสัตวปาและสภาพถิ่นอาศัยในพื้นที่ ไดทราบถึงชนิด
พันธุที่อยูอาศัย หรืออพยพเขามาบางชวงเวลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง
ในสวนของสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดจัดตั้งขึ้นเพื่อเปนศูนยศึกษาวิจัยวิชาการ
ตางๆ เปนพื้นที่จัดแสดงพันธุสัตวน้ําสัตวปาและเปนจุดบริการถายทอดความรูแกเยาวชน นักศึกษา
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนนักทองเที่ยวในและตางประเทศที่สนใจอยูแลว
การสํารวจความหลากหลายของสัตวในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยา
เขตตรังในพื้นที่ 1,745 ไร จึงสมควรอยางยิ่งที่จะทําการศึกษา และสํารวจชนิดพันธุสัตวปก รวบรวม
จัดทําฐานขอมูลเปนของหนวยงานเพื่อขยายแหลงทองเที่ยวที่มีอยูตอผูสนใจไดเปนอยางดี โดยเฉพาะ
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หนวยงานสวนสัตวเปนที่ตั้งอยูแลว ขอมูลสํารวจไดมา
เปนขอมูลทางวิชาการเพิ่มเติมดานการอนุรักษสัตวปา ทราบชนิดพันธุสัตวปกทางหนึ่ง อีกทั้งสามารถ
นําขอมูลไปใชเพื่อการจัดการสงเสริมวางแผนอนุรักษ และทองเที่ยวเชิ งนิเวศภายในมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังไดอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต

วิธีดําเนินการวิจัย
1 ประชากร
1.1 ประชากร
กําหนดชวงเวลาสํารวจใชวิธีออกสํารวจทางในเวลากลางวัน และกลางคืน ในพื้นที่
ในชวงเดือนกันยายน 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 ตลอดระยะเวลา 1 ป ตามกลุมสัตวแตละชนิด
1.2 กลุมตัวอยาง
- การสํารวจตามแนวเสนสํารวจ บริเวณเสนทางศึกษาธรรมชาติ 1, 2, 3, และ 4
ครอบคลุมพื้นที่ปาโกงกาง ปาเสม็ด ปาชายหาด และปาหญา โดยแบงชวงการสํารวจเปน 3 ชวง คือ
ชวงเชา 06:00 น. - 10.00 น. ชวงบาย 14.00 น. - 18.00 น. และชวงค่ํา 19.30 น. - 21.30 น. ทํา
การบันทึกชนิดนก พฤติกรรมของนกที่พบ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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- ทําการสัมภาษณชาวบาน เกี่ยวกับชนิดนกที่พบมาในพื้นที่ศึกษา โดยใชหนังสือดู
นกเพื่อสัมภาษณการปรากฏ/ไมปรากฏของนกชนิดตางๆ ถิ่นที่อยูอาศัย พฤติกรรมทั่วไปของนก เพื่อ
ตรวจสอบความเปนไปไดของการปรากฏตัวของนกนั้นๆ ในพื้นที่
- การจําแนกชนิดนกอางอิงตามเอกสารของจารุจินตและคณะ (2550), รุงโรจน
(2542) และ Lekagul and Round (1991)
2. กรอบแนวคิดในการวิจัย
รวบรวมชนิดนกในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง

จัดทําฐานขอมูลชนิดนกในพื้นที่ดานการจัดการ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศ

การสํ า รวจชนิ ด ของสั ต ว
ปก (นก) ที่พบภายในพื้นที่
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคล ศรี วิ ชั ย วิ ท ยา
เขตตรัง

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.1 พื้นที่ศึกษา
ลักษณะภูมิประเทศและพื้นที่สํารวจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยา
เขตตรังปรากฏในแผนที่ภูมิประเทศมาตราสวน 1:50000 ลําดับ (Series) L 70 10 ระวาง (Sheet)
4824 II อยูในเขตปาสงวนแหงชาติ คลองกะลาสี และปาคลองไมตาย ทองที่ตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา
จังหวัดตรัง 1,745 ไร มีชนิดปาเปนปาเสม็ด ปาหญา ปาชายหาด และชนิดปาชายเลน ปาโกงกาง
ดังภาพที่ 1

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ภาพที่ 1 แสดงพื้นที่สํารวจขอมูลชนิดนกในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ผลการวิจัย
จากการสํารวจความหลากหลายชนิดของสัตวปก(นก) ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ที่ตั้ง 179 ม.3 ต.ไมฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง ในระหวางเดือนกันยายน 2561กันยายน 2562 จากการสํารวจพบสัตวปก(นก)รวมทั้งสิ้น109ชนิด จาก 37 วงศ ดังนี้วงศที่พบมาก
ที่สุดคือวงศนกยาง Ardeidae และ วงศนกกระเตน Halcyonidae พบ 10 ชนิด ,รองลงมาคือวงศ
เหยี่ ย ว และนกอิ น ทรี ย Accipitridae วงศ น กปรอด Pycnonotidae และนกชายเลน วงศ
Scolopacidae พบ 6 ชนิด ,วงศนกคัดคู Cuculidae วงศนกเคา Strigidae และวงศนกเอี้ยง และนก
กิ้งโครง Sturnidae พบ 5 ชนิด ,วงศนกเขา และนกลุมพู Columbidae วงศนกจาบคา Meropidae
วงศ แซงแซว Dicruridae และวงศนกกิ นปลี Nectriniidae พบ 4 ชนิ ด ,วงศนกกาฝาก Dicaeidae
วงศนกอัญชัน Rails วงศนกกระแตผี Burhinidae วงศนกโพระดก วงศนกนางแอนMagalaimidae
พบ 3 ชนิด ,วงศนกคุมอืด: Turnicidae วงศนกเดาลม Motacillidae วงศนกขมิ้น Oriolidae วงศ
นกกระติ๊ ด Estrildidae วงศ น กแสก Tytonidae พบ 2 ชนิ ด ,วงศ ไ ก ฟ า และนกกระทา
Phasianidae วงศเปดน้ํา Anatidae วงศนกตบยุง Caprimulgidae วงศอีกา Corvidae วงศนก
กระสา Alcedinidae วงศนกตะขาบ Coraciidae วงศนกกะรางหัวขวาน Upupidae วงศนกเขน
นกกางเขน และนกเดินดง Muscicapidae วงศนกอีแพรด Rhipiduridae วงศนกแซวสวรรค
Monarchidae วงศนกกระจอก Passeridae วงศนกโปงวิด Painted Snipes วงศนกกาน้ํา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 179 หมู 3 ตําบล ไมฝาด อําเภอ สิเกา จังหวัด ตรัง 92150

Phalacrocoracidae วงศ น กพญาปากกว า ง Eurylaimidae
Charadriidae พบ 1 ชนิด ตามลําดับ ดังผลแสดงในตารางที่ 1

วงศ น กหั ว โต และนกกระแต

ตารางที่ 1 แสดงความหลากหลายชนิดของสัตวปก(นก)ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตจังหวัดตรัง
วงศ์
1.ไก่ฟ้า และนกกระทา : Phasianidae
2.นกคุ่มอืด: Turnicidae

ชนิด
1.ไก่ป่า

2.นกคุ่มอกลาย
3.นกคุ่มอืดใหญ่
4.นกกระสาแดง
3.นกยาง หรื อ นกกระยาง : Ardeidae 5.นกยางโทนใหญ่
6.นกยางโทนน้อย
7.นกยางเปี ย
8.นกยางแดง
9. นกยางทะเล
10. นกแขวก
11. นกยางกรอกพันธุ์จีน
12. นกยางควายกรอกพันธุ์
ชวา
13. นกยางควาย
4.เหยีย่ ว และ นกอินทรี ย ์ :
14.เหยีย่ วแดง
Accipitridae
15.เหยีย่ วรุ่ ง
16.นกออก/อินทรี ยท์ ะเล
17.เหยีย่ วขาว
18.เหยีย่ วต่างสี
19.เหยีย่ วนกกระจอกใหญ่

ชื่ อวิทยาศาสตร์
Gullus gullus
T. suscitator
T. tanki
Ardea purpurea
Ardea alba
Egretta intermedia
Egretta garzetta
Botaurus stellaris
Egretta sacra
Nycticorax nycticorax
Ardeola bacchus
Ardeola speciosa
Bubulcus ibis
Haliastur indus
Spilornis cheela
Haliaeetus leucogaster
Elanus caeruleus
Nisaetus limnaeetus
Accipiter nisus
Dendrocygna javanica

Treron curvirostra
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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5.เป็ ดนํ้า : Anatidae
6.นกเขา และ นกลุมพู : Columbidae

Streptopelia tranquebarica
Spilopelia chinensis
Geopelia striata
Eudynamys scolopacea
Phaenicophaeus tristis
Centropus sinensis
Centropus bengalensis
Clamator coromandus
Otus lettia
7.นกคัดคู : Cuculidae
Strigiformes
Glaucidium brodiei
Otus lettia
8.นกเค้า : Strigidae
Ketupa ketupu
Caprimulgus asiaticus
Corvus macrorhynchos
Anastomus oscitans
9.นกตบยุง : Caprimulgidae
Pelargopsis capensis
10.อีกา : Corvidae
Megaceryle lugubris
11.นกกระสา : Ciconiidae
Halcyon coromanda
12.นกกระเต็นน้อย : Alcedinidae
Halcyon smyrnensis
Halcyon coromanda
Halcyon pileata
Ceyx rufidorsa
Alcedo meninting
Ceryle rudis
Todirhamphus chloris
Coraciidae
Upupidae
Megalaima faiostricta
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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20.เป็ ดแดง
21.นกเขาเปล้าธรรมดา
22.นกเขาไฟ
23.นกเขาใหญ่
24.นกเขาชวา
25.นกกาเหว่า
26.นกบั้งรอกใหญ่
27.นกกะปูดใหญ่
28.นกกะปูดเล็ก
29.นกคัดคูหงอน
30.นกฮูก
31.นกเค้าแมว
32.นกเค้าแคระ
33.นกเค้ากู่
34.นกเค้าแมวมลายู
35.นกตบยุงเล็ก
36.อีกา
37.นกปากห่าง
38.นกกระเต็นใหญ่ธรรมดา
39.นกกระเต็นขาวดําใหญ่
40.นกกระเต็นแดง
41.นกกระเต็นน้อยแถบอก
ขาว
42.นกกระเต็นน้อยธรรมดา
43.นกกระเต็นน้อยหัวดํา
44.นกกระเต็นน้อยหลังแดง
45.นกกระเต็นน้อยหลังสี น้ าํ
เงิน
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46.นกกระเต็นปั กหลัก
47.นกกินเปี้ ยว
48.นกตะขาบทุ่ง
49.นกกะรางหัวขวาน
50.นกโพระดกหู เขียว
51.นกโพระดกธรรมดา
52.นกตีทอง
53.นกนางแอ่นกินรัง
54.นกนางแอ่นบ้าน
55.นกนางแอ่นตะโพกแดง
56.นกจาบคาคอสี ฟ้า
57.นกจาบคาหัวสี ส้ม
58.นกจาบคาหัวเขียว
59.นกจาบคาเล็ก
60.นกปรอดคอลาย
61.นกปรอดสวน
62.นกปรอดทอง
63.นกปรอดนํ้าตาล ตาแดง
64.นกปรอดหน้านวล
65.นกปรอดหัวจุก
66.นกแซงแซวหางปลา
67.นกแซงแซวสี เทา
68.นกแซงแซวเล็กเหลือบ
69.นกแซงแซวหงอนขน
70.นกเด้าลมเหลือง
71.นกเด้าลมเทา
72.นกขมิ้นท้ายทอยดํา
73.นกขมิ้นน้อยธรรมดา

Megalaima lineata
Megalaima haemacephala
Aerodramus fuciphagus
13.นกตะขาบ : Coraciidae
Hirundo rustica
14.นกกะรางหัวขวาน : Upupidae
Cecropis daurica
15.นกโพระดก : Megalaimidae
Merops viridis
Merops leschenaulti
Merops philippinus
16.นกนางแอ่น : Hirundinidae
Merops orientalis
Pycnonotus finlaysoni
Pycnonotus blanfordi
17.นกจาบคา : Meropidae
Pycnonotus atriceps
Pycnonotus brunneus
Pycnonotus goiavier
Pycnonotus melanicterus
18.นกปรอด : Pycnonotidae
Pycnonotus jocosus
Dicrurus macrocercus
Dicrurus leucophaeus
Dicrurus aeneus
Dicrurus hottentottus
Motacilla flava
19.นกแซงแซว : Dicruridae
Motacilla cinerea
Oriolus chinensis
Aegithina tiphia
Copsychus saularis
20.นกเด้าลม : Motacillidae
Rhipidura javanica
Terpsiphone paradise
21.นกขมิ้น : Oriolidae
Aplonis panayensis
Acridotheres grandis
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22.นกเขน นกกางเขน และ นกเดิน
ดง: Muscicapidae
23.นกอีแพรด : Rhipiduridae
24.นกแซวสวรรค์ : Monarchidae
25.นกเอี้ยง และ นกกิ้งโครง :
Sturnidae

26.นกกินปลี และ นกปลีกล้วย
: Nectariniidae

27.นกกาฝาก : Dicaeidae
28.นกกระจอก : Passeridae
29.นกกระติ๊ด : Estrildidae
30.นกอัญชัน : Rails

31.นกโป่ งวิด : Painted Snipes
32.นกแสก : Tytonidae
33.นกกานํ้า : Phalacrocoracidae
34.นกพญาปากกว้าง : Eurylaimidae
35.นกหัวโต และ นกกระแต

74.นกกางเขนบ้าน
75.นกอีแพรดแถบอกดํา
76.นกแซวสวรรค์
77.นกเอี้ยงดําปั กษ์ใต้
78.นกเอี้ยงหงอนก้นลาย
79.นกเอี้ยงสาลิกา
80.นกเอี้ยงชวา
81.นกเอี้ยงถํ้า
82.นกกินปลีอกเหลือง
83.นกกินปลี
84.นกกินปลีดาํ ม่วง
85.นกปลีกล้วยคอแดง
86.นกสี ชมพูสวน
87.นกกาฝากท้องสี ส้ม
88.นกกาฝากสี เรี ยบ
89.นกกระจอกบ้าน
90.นกกระติ๊ดขี้หมู
91.นกกระติ๊ดตะโพกขาว
92.นกอัญชันป่ าขาแดง
93.นกกวัก
94.นกอีลุม้
95.นกโป่ งวิด
96.นกแสก
97.นกแสกแดง
98.นกกานํ้าเล็ก
99.นกพญาปากกว้างท้อง
แดง

Acridotheres tristis
Acridotheres javanicus
Myophonus caeruleus
Cinnyris jugularis
Nectariniidae
Cinnyris asiaticus
Aethopyga siparaja
Dicaeum cruentatum
Dicaeum trigonostigma
Dicaeum minullum
Passer montanus
Lonchura punctulata
Lonchura striata
Rallina
Amaurornis phoenicurus
Gallicrex cinerea
Rostratula benghalensis
Tyto alba
Phodilus badius
Microcarbo niger
Cymbirhynchusmacrorhynchos
Vanellus indicus
Esacus neglectus
Esacus recurvirostris

Burhinus indicus
Numenius arquata
Numenius minutus
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: Charadriidae
36.นกกระแตผี : Burhinidae

37.นกชายเลน : Scolopacidae

100.นกกระแตแต้แว้ด
101.นกกระแตผีชายหาด
102.นกกระแตผีใหญ่
103.นกกระแตผีเล็ก
104.นกอีก๋อยใหญ่
105.นกอีก๋อยจิ๋ว
106.นกอีก๋อยเล็ก
107.นกสติ๊นอกเทา
108.นกสติ๊นสี น้ าํ เงิน
109.นกสติ๊นเล็ก

Numenius phaeopus
Calidris temminckii
Cyanistes caeruleus
Calidris minuta

วิจารณผลการวิจัย
จากการสํารวจความหลากหลายชนิดของสัตวปก(นก) ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ที่ตั้ง 179 ม.3 ต.ไมฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง ในระหวางเดือนกันยายน
2561- กันยายน 2562 จากการสํารวจพบสัตวปก(นก)รวมทั้งสิ้น109ชนิด จาก 37 วงศ ดังนี้วงศที่พบ
มากที่สุดคือวงศนกยาง Ardeidae และ วงศนกกระเตนนอย Alcedinidae พบ 10 ชนิด ,รองลงมา
คือวงศ เหยี่ย ว และนกอิ นทรีย Accipitridae วงศน กปรอด Pycnonotidae และนกชายเลน
วงศ Scolopacidae พบ 6 ชนิด ,วงศนกคัดคู Cuculidae วงศนกเคา Strigidae และวงศนกเอี้ยง
และนกกิ้งโครง Sturnidae พบ 5 ชนิด ,วงศนกเขา และนกลุมพู Columbidae วงศนกจาบคา
Meropidae วงศแซงแซว Dicruridae และวงศนกกินปลี Nectriniidae พบ 4 ชนิด ,วงศนกกาฝาก
Dicaeidae วงศ น กอั ญ ชั น Rails วงศ น กกระแตผี Burhinidae วงศ น กโพระดก วงศ น กนางแอ น
Magalaimidae พบ 3 ชนิด ,วงศนกคุมอืด: Turnicidae วงศนกเดาลม Motacillidae วงศนก
ขมิ้น Oriolidae วงศนกกระติ๊ด Estrildidae วงศนกแสก Tytonidae พบ 2 ชนิด ,วงศไกฟา และ
นกกระทา Phasianidae วงศเปดน้ํา Anatidae วงศนกตบยุง Caprimulgidae วงศอีกา Corvidae
วงศนกกระสา Alcedinidae วงศนกตะขาบ Coraciidae วงศนกกะรางหัวขวาน Upupidae
วงศนกเขน นกกางเขน และนกเดินดง Muscicapidae วงศนกอีแพรด Rhipiduridae วงศนกแซว
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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สวรรค Monarchidae วงศนกกระจอก Passeridae วงศนกโปงวิด Painted Snipes วงศนกกาน้ํา
Phalacrocoracidae วงศ น กพญาปากกว า ง Eurylaimidae
วงศ น กหั ว โต และนกกระแต
Charadriidae พบ 1 ชนิด ตามลําดับ
กลุมสัตวปก หรือนก เปนกลุมสัตวปาคุมครองประเภทสัตวปกที่มีชื่ออยูในบัญชีแนบ
ทายกฎกระทรวงกําหนดใหเปนสัตวปาคุมครองพุทธศักราช 2546 ตามพระราชบัญญัติสงวนและ
คุมครองสัตวปาพุทธศักราช 2535 ประกอบดว ย สัตวปาจําพวกนก 952 ชนิดจากบัญชีแนบทาย
กฎกระทรวง(จากบัญชีแนบทายกฎกระทรวง พ.ศ. 2535) การดูนกเปนหนึ่งในกิจกรรมการทองเที่ยว
เชิงนิเวศที่สามารถชวยอนุรักษสายพันธุนกที่ใกลสูญพันธุในพื้นที่อนุรักษได เนื่องจากนักดูนกจะให
ความสนใจในกิจกรรมอนุรักษธรรมชาติ
McFarlane and Boxall, (1996) ; Hvenegaard and Dearden, (1998) และมีความ
สนใจในสัตวปาที่มีสถานภาพใกลสูญพันธุ เปนที่ทราบดีวาเปนสัตวปาที่หาชมไดยาก จําเปนตองมีการ
รณรงคเพื่อการอนุรักษใชการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ การดูนกเปนกิจกรรมนันทนาการที่ขยาย
ตัวอยางตอเนื่องทั่วโลก อีกทั้งยังทําใหมีรายไดเสริมและการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น
Scott and Callahan, (2015) ; วรปรัชญ และคณะ (2558) ในประเทศไทยมีรายงาน
พบชนิดนกใหมๆเพิ่มขึ้นจากเดิมทั้งหมดรวม 965 ชนิดจัดเปนนกที่มีรายงานการพบใหมและเปนนกที่
มีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงอนุกรมวิธานใหม
โอภาส , (2544) ปจจุบันมีการตรวจพบนกชนิดใหมเพิ่มขึ้นอีกหลายชนิดหรือเปนชนิด
ยอยของนกที่เคยสํารวจพบและนกอพยพเขามาในประเทศไทย
นิเวช (2542) กลาววา นกจัดเปนทรัพยากรสัตวปาที่มีความสําคัญยิ่งคูกับพืชพรรณ
และปาไมกลุมนกที่สํารวจพบในพื้นที่หนึ่งมักจะสอดคลองและมีความสัมพันธกับแหลงอาศัยหลัก
เพราะหวงโซอาหารในระบบนิเ วศเปนตัว กําหนดความสมดุลนอกจากนี้ชีวิต ของนกยังเต็มไปดว ย
เรื่องราวที่นาสนใจมากมายโดยเฉพาะพฤติกรรมที่เอื้อประโยชนตอธรรมชาติไมวาจะเปนการชวยผสม
เกสรดอกไมและการแพรกระจายเมล็ด พันธุ พืชรวมไปถึงการกําจั ดแมลงที่ เปน ศัตรู พืชกลาวไดว า
นอกเหนือไปจากสื่อสารและความงามที่สัมผัสไดดวยตาแลวนกยังมีคุณคามหาศาลตอมนุษยในการ
รักษาความสมดุลของระบบนิเวศทางธรรมชาติจึงนําไปสูความเขาใจความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตบนโลก
อันจะทําใหเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของนกและสิ่งแวดลอมและหันมารวมกันรักษาไวให
คงอยูสืบไป
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สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพือ่ รวบรวมนกในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิ ท ยาเขตตรั ง และเพื่ อ จั ด ทํ า ฐานข อ มู ล ชนิ ด นกในพื้ น ที่ ด า นการจั ด การการท อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เ วศ
ในพื้นที่ปามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จากการสํารวจชนิดสัตวปก(นก)ใน
พื้นที่ปามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง พื้นที่ปาดังเดิมเปนปาเสม็ด ปาหญา
ปาชายเลน และปาโกงกาง ในระหวางเดือนกันยายน 2561- กันยายน 2562 ทําใหไดพบสัตวปก(นก)
รวมทั้งสิ้น 109 ชนิด จาก 37 วงศ ดังนี้วงศที่พบมากที่สุดคือวงศนกยาง Ardeidae และ วงศนกกระ
เตนนอย Alcedinidaeพบ 10 ชนิด และที่พบนอยที่สุดวงศไกฟา และนกกระทา Phasianidae
วงศเปดน้ํา Anatidae วงศนกตบยุง Caprimulgidae วงศอีกา Corvidae วงศนกกระสา
Alcedinidae วงศน กตะขาบ Coraciidae วงศนกกะรางหัว ขวาน Upupidae วงศนกเขน นก
กางเขน และนกเดิ น ดง
Muscicapidae วงศ น กอี แ พรดRhipiduridae วงศ น กแซวสวรรค
Monarchidae วงศนกกระจอก Passeridae วงศนกโปงวิด Painted Snipes วงศนกกาน้ํา
Phalacrocoracidae วงศ น กพญาปากกว า ง Eurylaimidae
วงศ น กหั ว โต และนกกระแต
Charadriidae พบ 1 ชนิด ตามลําดับ

ขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่องการศึกษาเพื่อรวบรวมนกในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัยวิทยาเขตตรังและเพื่อจัดทําฐานขอมูลชนิดนกในพื้นที่ดานการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศใน
พื้นที่ปามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ดังนี้
1. ผูมีสวนเกี่ยวของกับทางการอนุรักษนกในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัยวิทยาเขตตรัง ควรมีการรณรงคในเรื่องของการอนุรักษนก รวมทั้งสัตวปาประเภทอื่นๆ ดวย โดย
เริ่มจาก ชุมชนรอบๆ ปา สูสังคมเมือง ใหตระหนักถึงจิตสํานึกในการอนุรักษสายพันธุนก
2. หนวยงานที่เกี่ยวของควรหันมาใสใจเกี่ยวกับแหลงที่อยูอาศัยของนกที่ลดลงจาก
การถูกลักลอบลา ก็เปน สาเหตุที่ทําใหสายพันธุนกลดจํานวนลงอยางรวดเร็วเชนกัน
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กิตติกรรมประกาศ
การวิจั ยสํารวจชนิดของสั ตวปก (นก) ที่พบภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรี วิ ชั ย วิ ท ยาเขตตรั ง เนื้ อ หางานวิ จั ย สํ า รวจชนิ ด ของสั ต ว ป ก (นก) สํ า เร็ จ ลุ ล ว งไปด ว ยดี
เนื่องจากไดรับความอนุเคราะหจากหลายฝาย มีทั้งชาวบาน ตลอดทั้งนักศึกษา และไดแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู ซึ่ ง กั น และกั น ท า ยที่ สุ ด ได เ ป น ผลงานการสํ า รวจสั ต ว ป ก (นก)ขึ้ น มาหนึ่ ง เล ม ของสถาบั น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดตรัง ดั่งความตั้งใจจากผูจัดทําเปนอยางดี
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