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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความหลากชนิด และความชุกชุมของนกในสวนพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม สวนพุทธมณฑลมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 2,500 ไร หรือ 4 ตารางกิโลเมตร ทํา
การวางแนวสุมตัวอยางแบบเสนตรง (Transect line) จํานวน 4 เสนทาง รวมระยะทางทั้งหมด 9,500 
เมตร และมีขอบเขตการสํารวจ 2 ขางของเสนทางสํารวจขางละ 50 เมตร รวมพื้นที่สุมตัวอยางทั้งหมด 
0.95 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 23.75 ของพื้นที่ทั้งหมด ทําการสํารวจ 6 คร้ัง เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยคณะผูวิจัยใชกลองดูนกแบบ 2 ตา หนังสือคูมือดูนกในเมืองไทยและตารางบันทึกขอมูลการสํารวจ
นกในสวนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วิเคราะหขอมูลโดย การจัดจําแนกความหลากชนิดของนกโดย
อาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยาเปนหลัก ใชสถิติเชิงพรรณาหาคารอยละความชุกชุม 
 จากการศึกษาความหลากชนิด และความชุกชุมของนกในสวนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
พบวามีนกทั้งสิ้น 13 อันดับ  36 วงศ 90 ชนิด ซ่ึงอันดับที่พบนกมากที่สุดคือ อันดับนกจับคอนมีนก 20 
วงศ 51 ชนิด รองลงมาคือ อันดับนกกระสา 1 วงศ 12 ชนิด อันดับนกหัวขวาน 2 วงศ 5 ชนิด อันดับนก
คัดคู 2 วงศ 4 ชนิด  อันดับนกพิราบ 1 วงศ 4 ชนิด  อันดับนกตะขาบ และอันดับนกเคา พบอยางละ        
2 วงศ 3 ชนิด  อันดับนกเพลิแกนและอันดับนกหัวโต พบอยางละ 1 วงศ 2 ชนิด อันดับนกแอน อันดับ
นกกระเรียน อันดับนกตบยุง อันดับไก พบอยางละ 1 วงศ 1 ชนิด ตามลําดับ และสามารถจัดจําแนก
ความชุกชุมของนกออกเปน นกที่มีระดับความชุกชุมมาก 26 ชนิด นกที่มีระดับความชุกชุมปานกลาง   
9 ชนิด นกที่มีระดับความชุกชุมนอย 19 ชนิด และนกที่หายาก 36 ชนิด  
 

คําสําคัญ: ความหลากชนิด / ความชุกชุม / ลักษณะทางสัณฐานวิทยา  
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Abstract 
  The purpose of this research was to study diversity and abundance of birds in Phuttamonthon, 

Nakhorn Prathom province. Phuttamonthon occupies the total areas about 2,500 Rais (4 square 
kilometers). Sampling was done through Transect line in four routes. The total distance was 9,500 
meters and covered both sides of route survey for 50 meters in each. The total sampling areas in 0.95 
square kilometers were accounted for 23.75% of the total areas. The tools used in this study were a 
field glasses, A Bird-guided book of Thailand, and tables for recording bird survey. Data were 
analyzed by identifying the abundance of birds based on morphology and descriptive statistics was 
used to investigate abundance percentage of the bird survey in area of Phuttamonthon, Nakhorn 
Prathom province. 

  The finding showed that there were 13 orders, 36 families and 90 species of birds. The most 
found birds were the Order Passeriformes with 20 families and 51 species of birds. The seconds were 
Order Ciconiiformes with 1 family and 12 species, Order Piciformes with 2 families and 5 species, 
Order Cuculiformes with 2 families and 4 species, Order Columbiformes with 1 family and 4 species, 
Order Coracliformes and Order Strigiformes which 2 families and 3 species were found for each 
order, Order Pelican and Order Charadriiformes, 1 familiy and 2 species were found for each, while 
for Order Apodiformes, Order Gruiformes, Order Caprimulgiformes and Order Galliformes, 1 family 
and 1 species were found, respectively. The abundance of birds can be classified into birds with high 
abundance of 26 species, birds with medium abundance of 9 species, birds with low abundance of 19 
species and rare birds of 36 species. 

 

Keywords: Species Diversity / Species Abundance / Morphology 
 
บทนํา 
 นก  เ ป น ท รั พ ย า ก ร สั ต ว ป า  ที่ มี
ความสําคัญเชนเดียวกับทรัพยากรปาไม และ
ตนไมในเมือง เนื่องจากสัตวปามีชีวิตอยูและ
สามารถสืบขยายพันธุไดดีตองอาศัยสังคมพืชที่
อุดมสมบรูณ ใชเปนที่อยูอาศัย และดํารงชีวิต 
เปนปจจัยเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเพื่อใหเกิด
ความสมดุลในระบบนิเวศ ซ่ึงสงผลตอการ
ดํารงชีวิตของมนุษยตอไป ปจจุบันสถานภาพ
ของนกถูกคุกคามโดยกิจกรรมตาง  ๆ  ของ

มนุษยที่ขยายตัวมากขึ้น จนไมสามารถพบเห็น
หลายชนิด 
 สวนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เปน
บริเวณพื้นที่เขตชานเมืองซึ่งอยูระหวางรอยตอ
ของสังคมเมือง (หมูบานจัดสรรที่มีการศึกษา) 
กับชนบท และพื้นที่เกษตรกรรม  ทําใหเปนทั้ง
แหลงน้ํา อาหาร และปลอดภัยจากการลา  (เขต
อภัยทาน) จึงเปนที่อาศัยของนกจํานวนมาก
หลากหลายชนิด คณะผูจัยจึงสนใจสํารวจความ
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หลากชนิด และความชุกชุมของนก เนื่องจาก 
ยังไมมีฐานขอมูลทางความหลากหลายทาง
ชีวภาพของนกบริเวณพื้นที่นี้   ที่จะนําไปสูการ
ใหความรูแกประชาชนที่เขามาใชประโยชน 
และพัฒนาจิตสํานึกในการอนุรักษส่ิงแวดลอม
ตอไป 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ความหลากชนิดของนกในสวนพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม และเพื่อศึกษาความชุกชุมของ
นกในสวนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
 

ขอบเขตของการวิจัย  
  สํารวจในชวงระยะเวลา 3 เดือน (เดือน

มิถุนายน-สิงหาคม พ.ศ.2553) ศึกษาและจัด
จําแนกนกโดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยา
เปนหลัก  
         1. ความหลากชนิด (Species diversity) 
         2. ความชุกชุม (Species abundance) 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
  1. การสุมตัวอยาง 
     การศึกษาความหลากชนิด และความ

ชุกชุมของนกในสวนพุทธมณฑล  จังหวัด
นครปฐม  สวนพุทธมณฑลมีพื้นที่ทั้ งหมด
ประมาณ 2,500 ไร หรือ 4 ตารางกิโลเมตร ทํา
การวางแนวสุมตัวอยางแบบเสนตรง (Transect 
line) จํานวน 4 เสนทาง รวมระยะทางทั้งหมด 
9,500 เมตร และมีขอบเขตการสํารวจ 2 ขาง
ของเสนทางสํารวจขางละ 50 เมตร รวมพื้นที่
สุมตัวอยางทั้งหมด 0.95 ตารางกิโลเมตร คิด
เปนรอยละ 23.75 ของพื้นที่ทั้งหมด  (ภาพที่ 1)   

 

 
              ภาพที่ 1 เสนทางสํารวจ 4 เสนทาง (หมายเลข 1-4)

ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Google Maps, 2012 
 

  2. เคร่ืองมือ / อุปกรณ  
     2.1 แผนที่ของสวนพุทธมณฑล 
     -      2.2 กลองสองทางไกลแบบสองตาที่

กําลังขยาย 60X เข็มทิศ GPS และกลองถายรูป 
                2.3 ตารางบันทึกขอมูลการสํารวจนก

ในสวนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
     2.4 หนังสือคูมือดูนก เรื่อง “นกใน

เมืองไทย” (บุญสง เลขะกุล, 2550)   

 3. การวิเคราะหขอมูล 
   3 . 1  ค ว า มหล า ก ชนิ ด  (Species 

diversity) เปนการจัดจําแนกนกตามหลักทาง
อนุกรมวิธานโดยอาศัยลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาในการจัดจําแนก เนื่องจากเปนลักษณะ
ทางอนุกรมวิธานในการจัดจําแนกนกที่นิยมใช
และเปนที่ยอมรับกันมากที่สุด ซ่ึงในการจัด
จําแนกตามหลักทางอนุกรมวิธานโดยอาศัย
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาแยกออกเปน อันดับ 
(Order) วงศ (Family) และชนิด (Species) 
(บพิธ จารุพันธ และ นันทพร จารุพันธุ, 2540) 



        กาวทันโลกวิทยาศาสตร ปที่ 12 (1): 2555                      124 

    3.2 ความชุกชุม  (Species   Abaun- 

 dance) คือ เปนการหาปริมาณของนกที่สํารวจ
ในลักษณะคุณภาพ (Quality) วาเปนนกแตละ
ชนิดแตละประเภทและแตละตัวเทาใด โดย
คํานวณจากสูตร (ประภากร ธาราฉาย, 2545) 

 

  รอยละความชุกชุม =        จํานวนครั้งที่พบนก            x 100 

   
 
  โดยแบงระดับความชุกชุมออกเปน 4 

ระดับ คือ รอยละความชุกชุม   
  76 – 100%   จัดเปนนกที่มคีวามชุกชุมมาก 

  (Very Common) 
   51 – 75%    จัดเปนนกที่มคีวามชุกชุมปาน

  กลาง (Common) 
  26 – 50%    จัดเปนนกที่มคีวามชุกชุมนอย 

(Uncommon) 
    1 – 25%    จัดเปนนกทีห่ายาก (Rare) 
 

ผลการวิจัย 
 การศึกษาความหลากชนิด และความ
ชุกชุมของนกในสวนพุทธมณฑล  จังหวัด
นครปฐม  ซ่ึงคณะผูวิจัยนําเสนอผลการศึกษา
ในประเด็นที่สําคัญดังตอไปนี้  
 1. การศึกษาความหลากชนิดของนกใน
สวนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พบวามีนก
ทั้งสิ้น 13 อันดับ 36 วงศ 90 ชนิด ซึ่งอันดับที่พบ
น ก ม า ก ที่ สุ ด คื อ  อั น ดั บ น ก จั บ ค อ น 
(Passeriformes) มีนก 20 วงศ 51 ชนิด รองลงมา
คือ อันดับนกกระสา (Ciconiiformes) 1 วงศ 12 
ชนิด อันดับนกหัวขวาน (Piciformes) 2 วงศ 5 
ชนิด  อันดับนกคัดคู (Cuculiformes) 2 วงศ 4 

ชนิด   อันดับนกพิราบ (Columbiformes) 1วงศ 4 
ชนิด   อันดับนกตะขาบ (Coraciiformes) และ
อันดับนกเคา (Strigiformes) พบอยางละ 2 วงศ 3 
ชนิด  อันดับนกเพลิแกน (Pelecaniformes) และ
อันดับนกหัวโต (Charadriiformes) พบอยางละ 1 
วงศ 2 ชนิด อันดับนกแอน (Apodiformes) 
อันดับนกกระเรียน(Gruiformes) อันดับนกตบยุง 
(Caprimulgiformes) อันดับไก (Galliformes) พบ
อยางละ 1 วงศ 1 ชนิด ตามลําดับ 
 

  
 

ภาพที่ 2 นกกางเขนบาน (Oriental Magpie R.)     
              อันดบันกจับคอน  ที่มีความชุกชมุมาก 
  ที่มา: Birdfinders, 2012 

 

 2. การศึกษาความชุกชุมของนกใน
สวนพุทธมณฑล  จั งหวั ดนครนครปฐม 
สามารถจัดจําแนกความชุกชุมของนกออกเปน 
นกที่มีระดับความชุกชุมมาก 26 ชนิด (คิดเปน
รอยละ 28.89 ของจํานวนชนิดทั้งหมดที่สํารวจ
พบ) นกที่มีระดับความชุกชุมปานกลาง 9 ชนิด
(คิดเปนรอยละ 10.00 ของจํานวนชนิดทั้งหมด
ที่สํารวจพบ) นกที่มีระดับความชุกชุมนอย 19 
ชนิด(คิดเปนรอยละ 21.11 ของจํานวนชนิด
ทั้งหมดที่สํารวจพบ) และนกที่หายาก 36 ชนิด 
(คิดเปนรอยละ 40.00 ของจํานวนชนิดทั้งหมด
ที่สํารวจพบ) 
 

  จํานวนครั้งที่สํารวจ 
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ภาพที่ 3 นกกาน้ําใหญ (Great Cormorant) 
      นกหายาก อันดับนกเพลแิกน            
   ที่มา:  Sutibut, 2010 

 

อภิปรายผล 
 1. ดานความหลากชนิดของนกในสวน
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พบวามีนกทั้งสิ้น 
90 ชนิด 36 วงศ 13 อันดับ อันดับที่พบนกมาก
ที่สุดคือ อันดับนกจับคอน พบจํานวน 51 ชนิด 
โดยพบวานกในอันดับนกจับคอนสวนมาก
จัดเปนนกประจําถ่ิน อาศัยอยูในบริเวณนี้ตลอด
ทั้งปและไมมีการยายถ่ินฐานหรืออพยพไป
บริ เ วณอื่ นจึ งทํ า ใหพบในปริ ม าณที่ ม าก 
เชน เดียวกับนกที่ สํ ารวจพบในอันดับนก
หัวขวาน อันดับนกคัดคู อันดับนกพิราบ อันดับ
นกตะขาบ อันดับนกเคา อันดับไก อันดับนก
กระเรียน อันดับนกตบยุง และอันดับนกแอนก็
เปนนกประจําถ่ินเชนกัน สวนในอันดับนก
กระสา อันดับนกเพลิแกนและอันดับนกหัวโต
มีบางชนิดที่จัดเปนนกอพยพมาชวงนอกฤดู
ผสมพันธุ นกอพยพผานและนกหลงเขามาจึง
ทําใหพบในปริมาณที่นอย เนื่องจากนกอพยพ
มาชวงนอกฤดูผสมพันธุและนกอพยพผานจะ
เดินทางมายังประเทศไทยในชวงเดือนกันยายน
ถึงเดือนพฤศจิกายน (บางชนิดอาจมาเร็วหรือชา
กว านี้  ประมาณเดือนกรกฎาคมถึ ง เดือน

สิงหาคม ) ซ่ึงชวงเวลาที่สํารวจเปนชวงกอน
การอพยพจึงทําใหพบในปริมาณที่นอย หาก
ทําการศึกษาตลอดทั้งปคาดวาจะพบชนิดพันธุ
ของนกมากกวาการศึกษาในครั้งนี้ บริเวณพื้นที่
พบนกสวนใหญคือบริเวณสวนสมุนไพร ตําบล
ปรินิพพาน สวนไผ ที่จอด  รถตู สวนเฉลิมพระ
เกี ย รติ  สวน เวฬุ วั น  และตํ าหนั กสม เด็ จ
พระสังฆราช เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวเปนบริเวณ
ติดแหลงน้ํามีปาไมที่ อุดมสมบูรณและเปน
บริเวณที่มีพืชดอกและพืชใหผลและเมล็ดที่
หลากหลายชนิดซึ่งเปนอาหารของนกจึงทําให
พบนกในพื้นที่ดังกลาวเปนสวนใหญ 

  2. ดานความชุกชุมของนกในสวนพุทธ-
มณฑล จังหวัดนครปฐม พบวา นกที่มีระดับ
ความชุกชุมมากพบ 26 ชนิด (คิดเปนรอยละ 
28.89 ของจํานวนชนิดทั้งหมดที่สํารวจพบ) 
และนกที่มีระดับความชุกชุมปานกลางพบ 9 
ชนิด (คิดเปนรอยละ 10.00 ของจํานวนชนิด
ทั้งหมดที่สํารวจพบ) โดยพบวานกในระดับ
ความชุกชุมมากและนกที่มีระดับความชุกชุม
ปานกลางจัดเปนนกประจําถ่ินที่อาศัยอยูใน
บริเวณนี้ตลอดทั้งปและไมมีการยายถ่ินฐาน
หรืออพยพไปบริเวณอื่น จึงทําใหพบเห็นได
บอยคร้ังและพบไดทั่วไปตลอดทั้งป สวนนกที่
มีระดับความชุกชุมนอยพบ 19 ชนิด (คิดเปน
รอยละ 21.11 ของจํานวนชนิดทั้งหมดที่สํารวจ
พบ) จากการศึกษาพบวานกที่มีระดับความชุก
ชุมนอยมีทั้ งนกประจํ า ถ่ินที่หายากหรือมี
ปริมาณนอยและนกอพยพมาชวงนอกฤดูผสม
พันธุ จึงทําใหพบเห็นไดไมบอยครั้ง และนกที่
หายากพบ 36 ชนิด (คิดเปนรอยละ 40.00 ของ
จํานวนชนิดทั้งหมดที่สํารวจพบ) จากการศึกษา
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พบวานกที่หายากสวนใหญจะเปนนกอพยพมา
ชวงนอกฤดูผสมพันธุและนกหลงเขามาทําให
พบเห็นไดยากและไมบอยครั้ง จึงมีระดับความ
ชุกชุมที่นอยที่สุด 

ขอเสนอแนะ    
 1. ขอมูลที่ไดจากการศึกษาครั้งนี้ แสดง
ใหเห็นถึงจํานวนชนิดของนกในพื้นที่สวนพุทธ
มณฑล  ควรมี ก า รศึ กษ า เพิ่ ม เ ติ ม โดย เพิ่ ม
ระยะเวลาในการสํารวจใหครบทั้ง 3 ฤดู  
 2 .  สร า งสื่ อประชาสั มพันธ  เ ช น 
ส่ิงพิมพ หรือ ปายเชิญชวนใหมาดูนก  เพื่อ
ส ง เสริมใหสวนพุทธมณฑลเปนสถานที่
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ดานการศึกษาและการดู
นกที่อยูใกลกรุงเทพมหานคร  
 3 .  เผยแพรและประชาสัมพันธให
ประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณใกลเคียงสวนพุทธ-
มณฑล เขาใจถึงคุณคาและประโยชนของนก 
และชวยกันอนุรักษนกตอไป  
  4. ควรมีการปลูกพืชที่ใหผล  เมล็ด 
หรือดอกซึ่งสามารถเปนอาหารของนกเพิ่มขึ้น
  5.  การออกสํารวจเก็บขอมูลควรมี
กลองที่สามารถถายรูปในระยะไกลดวย  
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