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คานา
ปุาชายเลนเป็นสังคมพืชที่ขึ้นอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเลที่เป็นดินเลน มีน้าทะเลท่วมถึง
เป็นอาณาจักรที่ครอบคลุมไว้ ซึ่งระบบนิเวศที่เชื่อมต่อระหว่างผืนแผ่นดินกับทะเลไว้ด้วยกัน จึง
เปรียบเสมือนเป็นเขตกันชนทางธรรมชาติอย่างดียิ่ง นอกจากนี้ความสาคัญและคุณค่าของปุาชาย
เลนยังมีอีกนานัปการ การอนุรักษ์ทรัพยากรปุาชายเลน ไม่สามารถสาเร็จได้จากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานพิทักษ์ปุาที่เดินลาดตระเวนด้วยความยากลาบาก แต่การให้ความรู้แก่เยาวชน
และประชาชน เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสานึกความรับผิดชอบในการอนุรักษ์ จะเป็นแนวทางหนึ่ง
ในการร่วมมือกัน เพื่อรักษาทรัพยากรปุาชายเลน ให้คงอยู่ยั่งยืนสืบนานเท่านาน งานปุาไม้ ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว
และสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงห่วงใยและมีพระราช
ปณิธานอันแน่วแน่ ในการดูแลรักษาและอนุรักษ์ปุาชายเลน จึงได้จัดทาองค์ความรู้คู่มือการอบรม
เยาวชน เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาชายเลนขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เยาวชนได้รับความรู้
และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อทรัพยากรปุาชายเลน ทาให้เกิดความรัก ความหวงแหน และ
เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศปุาชายเลน ให้เป็นเยาวชนหัวใจนักอนุรักษ์ ช่วย
ดูแลสมบัติของชาติและสานต่อแนวทางพระราชดาริต่อไป
งานป่าไม้
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
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บทนา
องค์ประกอบที่สาคัญประการหนึ่งของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลของประเทศไทย คือ ปุา
ชายเลน นักวิทยาศาสตร์ที่ทาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปุาชายเลนหลายท่าน ได้เปรียบเทียบ
ความสาคัญ และคุณค่าของปุาชายเลนไว้อย่างน่าสนใจกล่าวคือ ปุาชายเลนเปรียบเสมือน
“บ้าน” เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตทั้งในน้าและบนบก เป็นแหล่งรวมของพันธุ์ไม้และสัตว์นานา
ชนิด โดยเฉพาะสัตว์น้าได้อาศัย วางไข่ ตัวอ่อนได้อาศัยเป็นที่หลบภัยก่อนเติบโต และออกสู่ทะเล
ต่อไป ปุาชายเลนเปรียบเสมือน “ ครัว ” ที่ปรุงอาหารปริมาณมหาศาล การย่อยสลายของซาก
ใบไม้ที่ร่วงหล่น ทับถมในแต่ละปีสลายตัวเป็นธาตุอาหาร สาหรับพืชและสัตว์น้านานาชนิด ได้
เจริญเติบโต ปุาชายเลนเปรียบเสมือน “ โรงบาบัดน้าเสีย ” ที่ทรงประสิทธิภาพและต้นทุนต่า
บริเวณชายฝั่งทะเล เนื่องจากระบบรากและความแน่นหนาของพืชพันธุ์ในปุาชายเลน จะดูดซับ
กรองของเสีย และสิ่งปฏิกูลที่ปะปนมากับน้า ทั้งยังฟอกน้าเสียให้เป็นน้าดี ปูองกันการพังทลาย
ของดินโดยสร้างรากยึดเกาะ ปุาชายเลนเปรียบเสมือน “โรงยา” เนื่องจากพันธุ์พืชและสัตว์หลาย
ชนิด สามารถนามาใช้เป็นสมุนไพรรักษาโรคที่ใช้ได้ผลและปราศจากผลข้างเคียง ปุาชายเลน
เปรียบเสมือน “ปอด” ของชายฝั่งทะเลที่สร้างความสดชื่น และอากาศบริสุทธิ์ให้แก่ชายฝั่งทะเล
ปุาชายเลนเปรียบเสมือน “ สะพาน” ที่เชื่อมต่อระหว่างระบบนิเวศบกกับทะเล เป็นรอยต่อของ
กระแสน้าจืดและน้าเค็มเกิดเป็นน้ากร่อย มีส่วนสร้างสมดุลของระบบนิเวศทั้งระบบด้วย ปุาชาย
เลนเปรียบเสมือน “ อู่ข้าวอู่น้า ” ของราษฎรที่อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเล และพื้นที่ใกล้เคียง
เนื่องจากปุาชายเลนอุดมไปด้วยสัตว์น้า พืชอาหาร ที่ยังประโยชน์ได้อย่างมากมายมหาศาล ด้วย
ความสาคัญและคุณค่าของปุาชายเลน ดังที่เปรียบเทียบข้างต้น คงจะไม่เป็นการกล่าวเกินเลย
ความเป็นจริง ฉะนั้นหากปุาชายเลนต้องถูกทาลายเพราะความโลภ หรือความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
คงเท่ากับมนุษย์กาลังทาลายตัวเองด้วย การอนุรักษ์และการจัดการปุาชายเลนอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม จึงเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้ปุาชายเลน คงอยู่ต่อไปอย่างอุดมสมบูรณ์ และสามารถ
นามาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งหน้าที่นี้ก็เป็นของทุกคนรวมทั้งเยาวชน ซึ่งเป็นคลื่นลูกใหม่
หรือพลังสาคัญในการจัดการทรัพยากรปุาชายเลนอย่างยั่งยืน
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บทบาทของเยาวชนต่อการอนุรักษ์ป่าชายเลน
เคยมีผู้เปรียบเทียบเยาวชนว่าเหมือนผ้าขาว การจะเอาสีอะไรมาปูายก็จะเป็นสีนั้น
ปัจจุบันเยาวชนมักให้ความสนใจกับค่านิยมทางด้านวัตถุ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
สังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน เพื่อความอยู่รอด ส่งผลให้เยาวชนส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลง ซึ่งปัญหาดังกล่าวหากไม่ได้รับการแก้ไขตั้งแต่วันนี้ ใน
อนาคตทรัพยากรธรรมชาติคงหมดไปอย่างแน่นอน เพราะขาดคนรุ่นใหม่ที่จะมาดูแล ปุาชายเลน
เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นการปลูกฝัง
จิตสานึกที่ดีในการหวงแหนและรักษาทรัพยากรปุาชายเลนให้กับเยาวชน นับว่ามีความสาคัญ
อย่างยิ่ง และเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เพราะเยาวชนจะเป็นกาลังสาคัญในการปูองกัน และช่วยดูแล
ปุาชายเลนในอนาคตต่อจากคนรุ่นปัจจุบัน นอกจากนี้เยาวชนยังเป็นสื่อกลางในการนาความรู้
และทัศนคติในด้านการอนุรักษ์ เชื่อมโยงไปสู่คนในครอบครัว และส่งเสริมให้เยาวชนเป็นผู้สร้าง
ระบบนิเวศปุาชายเลนแทนการทาลาย เพราะการที่ปุาชายเลนถูกบุกรุกเพิ่มมากขึ้น เป็นปัญหา
สาคัญต่อระบบนิเวศอย่างมาก ดังนั้นจึงต้องมีการจัดการทรัพยากรปุาชายเลนอย่างจริงจัง โดย
มุ่งเน้นให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรปุาชายเลนในชุมชนของตนเอง จากบทบาท
ของเยาวชนที่มีความสาคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาชายเลน จะสังเกตเห็นได้ว่าในช่วงเวลาที่
ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมในด้านการอนุรักษ์ โดยให้
ความสาคัญกับเยาวชนเป็นหลัก เพราะเชื่อมั่นว่าเยาวชนคือ แรงขับเคลื่อนและคลื่นลูกใหม่ที่จะ
มาช่วยดูแลทรัพยากรปุาชายเลนต่อไปในอนาคต
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ป่าชายเลนคืออะไร
ปุาชายเลน ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Mangrove Forest” มาจากภาษาโปรตุเกส คือ
“Mangue” และภาษาสเปน คือ “Mangle” เชื่อมกับภาษาอังกฤษ คือ คาว่า “Grove”
Mangrove หมายถึง สังคมของพืชที่พบทั่วไปบริเวณชายฝั่งทะเล บริเวณปากแม่น้า
อ่าว ทะเลสาบและเกาะ ที่มีน้าทะเลท่วมถึงหรือเป็นพื้นที่น้ากร่อย ในประเทศแถบโซนร้อน
(Tropical Region) และกึ่งโซนร้อน (Sub-Tropical Region) บางส่วนสาหรับประเทศไทย
มักเรียกกันว่า “ปุาชายเลน” หรือ “ปุาโกงกาง” เพราะมีไม้โกงกางเป็นพันธุ์ไม้เด่น (สนิท, 2545)
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การกระจายตัวของพื้นที่ป่าชายเลนของโลก
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ข้อมูลพื้นที่ป่าชายเลนของโลกและประเทศไทย
ปุาชายเลนของโลกมีทั้งหมดประมาณ
113.43 ล้านไร่ ขณะที่พื้นที่ปุาบกของโลกมี
ประมาณ 26,250 ล้านไร่ ดังนั้นพื้นที่ปุาชายเลนมีเพียงประมาณ 0.4 เปอร์เซ็นต์ ของปุาบก
เท่านั้น ปุาชายเลนขึ้นกระจัดกระจายอยู่ในเขตร้อน 3 เขตใหญ่ดังนี้ เขตร้อนแถบเอเชีย มีเนื้อที่
ประมาณ 52.56 ล้านไร่ หรือ 46.2 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ปุาชายเลนทั้งหมด เขตร้อนอเมริกา มี
เนื้อที่ประมาณ 39.60 ล้านไร่ หรือ 34.9 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ปุาชายเลนทั้งหมด และเขตร้อน
แอฟริกา มีเนื้อที่ปุาชายเลนน้อยที่สุด ประมาณ 21.63 ล้านไร่ หรือ 18.7 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่
ปุาชายเลนทั้งหมด ประเทศที่มีพื้นที่ปุาชายเลนมากที่สุดในโลกคือ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีพื้นที่
ประมาณ 26.57 ล้านไร่ รองลงมาคือ ประเทศบราซิล มีพื้นที่ประมาณ 15.63 ล้านไร่ และ
ออสเตรเลีย มีพื้นที่ประมาณ 7.19 ล้านไร่ สาหรับประเทศไทยมีพื้นที่ปุาชายเลนประมาณ 2 ล้าน
ไร่ ในแถบภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ (สนิท, 2541)
จังหวัด
พ.ศ. 2504
พ.ศ. 2532
พ.ศ. 2547
ภาคกลาง
418,063
3,725
67,963
สมุทรปราการ
78,856
3,249
กรุงเทพมหานคร
11,925
7,216
สมุทรสาคร
176,519
19,253
สมุทรสงคราม
68,338
15,957
เพชรบุรี
74,300
3,056
19,166
ประจวบคีรีขันธ์
8,125
669
3,122
ภาคตะวันออก
342,781
129,430
165,205
ตราด
90,663
53,987
59,482
จันทบุรี
176,181
54,350
78,580
ระยอง
27,650
10,987
11,764
ชลบุรี
24
6,550
4,461
ฉะเชิงเทรา
24,381
3,556
10,918
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จังหวัด
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
พัทลุง
สงขลา
ปัตตานี
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ระนอง
พังงา
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
สตูล
รวมทั้งประเทศ

พ.ศ. 2504
352,807
66,450
73,769
135,106
15,819
37,994
23,669
1,213,577
168,963
274,869
17,313
249,488
249,331
253,613
2,327,228

พ.ศ. 2532
106,775
14,156
23,544
53,256
525
4,300
10,994
888,864
132,688
222,663
11,163
185,269
156,500
180,581
1,128,794

พ.ศ. 2547
212,894
45,292
58,127
59,876
1,354
21,805
26,440
1,133,634
170,335
262,737
11,725
219,338
223,677
245,822
1,579,696
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ระบบนิเวศป่าชายเลน
องค์ประกอบและกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศปุาชายเลน ประกอบด้วยส่วนที่
เป็นโครงสร้างของระบบนิเวศ (Ecosystem structure) และส่วนที่ทาหน้าที่ หรือดาเนินกิจกรรม
ของระบบนิเวศ (ecosystem functions)
โครงสร้างของระบบนิเวศ
โครงสร้างส่วนที่ไม่มีชีวิต ได้แก่ พวกอนินทรีย์ เช่น ธาตุอาหาร แร่ธาตุ น้า ส่วนพวก
อินทรีย์ เช่น ซากพืช ซากสัตว์ นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ
โครงสร้างส่วนที่มีชีวิต
ประกอบด้วย ผู้ผลิต คือ พวกที่สร้างอาหารได้
เอง เช่น สาหร่ายและพืช ผู้บริโภคไม่สามารถ
สร้างอาหารเองได้ ต้องพึ่งพาอาศัยผู้ผลิต เกิด
การถ่ายทอดพลังงานเป็นห่วงโซ่อาหาร โดย
การกินกันเป็นทอดซึ่งมีหลายระดับ คือ กลุ่ม
กินพืชเป็นอาหาร เช่น แพลงก์ตอน กุ้ง ปู
หอย กลุ่มที่กินสัตว์เป็นอาหาร เช่น ปลา นก
และกลุ่มที่กินทั้งพืชและสัตว์ ได้แก่ มนุษย์
ผู้ย่อยสลาย ได้แก่ พวกจุลินทรีย์ ทาหน้าที่
ย่อยสลายซากพืช ซากสัตว์ที่ตายลง เกิดเป็น
ธาตุอาหารหมุนเวียนเป็นวั ฏจักรคืน สู่ดินเพื่อ
ประโยชน์ต่อผู้ผลิตต่อไป
หน้าที่หรือกิจกรรมของระบบนิเวศ
ปุาชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์มัก
พบในบริเวณที่มีการผสมผสานระหว่างน้าจืดกับน้าเค็ม เช่น บริเวณปากแม่น้าซึ่งมีสภาพเป็นน้า
กร่อย ในระบบนิเวศปุาชายเลนมีกิจกรรมที่สาคัญที่เกิดขึ้นในระบบ เพื่อรักษาความสมดุลไว้ คือ
การแลกเปลี่ยนหมุนเวียนสาร ธาตุอาหาร และมีการถ่ายทอดพลังงานระหว่างกัน
การแลกเปลี่ยนสารและธาตุอาหารในระบบนิเวศนั้น จะเป็นการถ่ายทอดระดับของ
อาหารเกิดเป็นห่วงโซ่อาหาร หรือการกินต่อกันเป็นทอด เป็นวัฏจักร ( Cycle) แตกต่างจากการ
ถ่ายทอดพลังงานซึ่งไม่เป็นวัฏจักร แต่เป็นระดับขั้นที่ถ่ายทอดต่อกันลดหลั่นลงไป
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พันธุ์ไม้ในป่าชายเลน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (
2550) รายงานว่าประเทศไทยมีพันธุ์ไม้ปุาชายเลน
ทั้งหมด 73 ชนิด พันธุ์ไม้ที่เด่นและสาคัญ คือ พันธุ์ไม้ในวงศ์ Rhizophoraceae ซึ่งได้แก่ ไม้
โกงกาง Rhizophora sp. ไม้โปรง Ceriops sp. และไม้ถั่ว Bruguiera sp. นอกจากนี้ ยังมีไม้ใน
วงศ์ Avicenniaceae ได้แก่ ไม้แสมชนิดต่างๆ Avicennia sp. ไม้ในวงศ์ Sonneratiaceae
ได้แก่ ไม้ลาพู ลาแพน Sonneratia sp. และไม้ในวงศ์ Meliaceae sp. ได้แก่ ไม้ตะบูน ตะบัน
Xylocarpus sp. เป็นต้น การที่พันธุ์ไม้ปุาชายเลนไม่ว่าจะขึ้นอยู่แถบไหนของโลก จะขึ้นอยู่เป็น
เขตเป็นแนวหรือเป็นโซนอย่างเห็นชัด สง่าและคณะ (2530) ได้สรุปว่าการขึ้นอยู่ของกลุ่มไม้ในปุา
ชายเลน มีความสัมพันธ์กับสภาพพื้นที่และปัจจัยสิ่งแวดล้อมอย่างเห็นได้ชัด กล่าว คือ พวกไม้
แสม ลาพู จะเป็นไม้เบิกนา (pioneer species) ชอบขึ้นบริเวณริมน้า ดินเป็นดินเลนมีทรายผสม
และเป็นที่น้าทะเลท่วมถึงเป็นประจา ไม้โกงกางชอบขึ้นตามริมน้าซึ่งเป็นดินเลนหนา น้าทะเล
ท่วมถึงเป็นประจา ส่วนไม้ถั่วและไม้โปรงชอบขึ้นในที่ดินเลนค่อนข้างแข็ง มีน้าทะเลท่วมถึง
สาหรับไม้ฝาดและตะบูนขึ้นในที่ดินเลนแข็ง และพื้นที่ระดับค่อนข้างสูงเล็กน้อย ส่วนพวกที่ชอบ
ขึ้นอยู่บนพื้นที่เลนแข็ง และมีน้าทะเลท่วมถึงบางครั้งบางคราวในรอบเดือน ได้แก่ กลุ่มตาตุ่ม
ทะเล Excoecaria sp. กลุ่มไม้เสม็ด กลุ่มไม้เปูง Phoenix sp. สาหรับบริเวณปุาชายเลนที่ถูก
ถางและทาลาย จะพบพวกปรงทะเล Acrostichum sp. ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ปุาชายเลนเป็น
สังคมพืชที่ขึ้นอยู่บริเวณริมชายฝั่งทะเล ที่มีกระแสน้าขึ้นลงอยู่เสมอและน้ามีความเค็มสูง และใน
บางพื้นที่ยังมีลมพัดแรงและแสงแดดจัด พันธุ์ไม้ที่ขึ้นอยู่ในปุาประเภทนี้ จึงเป็นไม้ที่เจริญเติบโต
ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่แตกต่างไปจากสังคมพืชชนิดอื่น ดังนั้นพันธุ์ไม้จาเป็นต้องมีการปรับตัว
และเปลี่ยนแปลงลักษณะบางประการของระบบราก ลาต้น ใบ ดอก และผล ทั้งลักษณะภายใน
และภายนอก ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ดังนี้

1. ผิวใบหนา เป็นแผ่นมัน และมีปากใบอยู่
2. ใบมีลักษณะอวบน้า ช่วยเก็บรักษาปริมาณ
ด้านล่าง ปูองกันการระเหยของน้าจากส่วนของใบ น้าไว้ โดยเฉพาะโกงกาง ลาพูทะเล ประสัก จะ
เห็นได้ชัดกว่าไม้อื่น
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4. ผลที่งอกขณะที่ยังอยู่บนต้น เรียกว่า
“ฝัก” เมื่อฝักแก่จัดจะหลุดจากต้นลงสู่
พื้นดินเลน และเจริญเติบโตเป็นต้นใหม่
ได้อย่างรวดเร็ว
5. มีระบบรากแผ่กว้างและโผล่พ้นผิวดิน นอกจากจะช่วยยึดและค้าจุนลาต้นให้ตั้งอยู่บนดินเลน
ได้อย่างมั่นคง ยังช่วยรับออกซิเจนจากอากาศโดยตรง เช่น

3. มีต่อมขับเกลืออยู่ที่ใบ เพื่อควบคุมระดับความ
เข้มข้นของเกลือ เช่น แสม เล็บมือนาง และเหงือก
ปลาหมอ

5.1 รากค้าจุนหรือรากค้ายันของโกงกาง

5.3 รากที่มีลักษณะคล้ายเข่าของฝาด
โปรง และประสัก

5.2 รากหายใจ (ลักษณะกลมปลายเรียวคล้าย
ดินสอ) ของแสม ลาพู

5.4 รากพูพอนของตะบูน
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6. ต้นอ่อนหรือผลแก่บางชนิดลอยน้าได้ เพื่ออาศัยกระแสน้าพัดพาไปงอกเป็นต้นใหม่
ในที่ที่เหมาะสม ทาให้มีการกระจายพันธุ์ได้ไกลมากขึ้น

7. มีระดับแทนนินค่อนข้างสูง เพื่อปูองกันอันตรายจากเชื้อราต่างๆ
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน
สัตว์ที่อาศัยอยู่ในปุาชายเลน นอกจากสัตว์น้า เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา และสัตว์ชนิดอื่นๆ
เช่น นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน และแมลงแล้ว ในปุาชายเลนยังพบตัวแทนของสัตว์
เกือบทุกตระกูล ตั้งแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็ก เช่น โปรโตซัว หนอนตัวกลม หนอนตัวแบน และพวก
ไส้เดือนทะเล สัตว์พวกนี้จะมีหลายชนิด และดารงชีวิตหลายแบบ กล่าวคือ บางชนิดสามารถ
เคลื่อนที่ได้และจับสัตว์อื่นเป็นอาหาร บางชนิดสามารถฝังตัวอยู่กับที่และกรองอาหารจากน้า
และบางชนิดก็ฝังตัวอยู่กับที่ มีหนวด หรือรยางค์ออกกวาดอินทรีย์สารกินเป็นอาหาร
ปลาที่พบในป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน
ปลาในปุาชายเลน สามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ปลาที่อาศัยอยู่เป็นประจา
ปลาที่อาศัยอยู่ชั่วคราว ปลาที่มากับกระแสน้า และปลาที่พบในบางฤดูกาล

ปลาตีน ( Periophtalmus chrysosphilos )

ปลากระบอก ( Mugil dussumieri )
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กุ้งที่พบในป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน
กุ้งในปุาชายเลนหรือกุ้งที่อาศัยในน้ากร่อย มี
15 ชนิด กุ้งที่สาคัญและมีคุณค่าทาง
เศรษฐกิจสูง คือ กุ้งกุลาดาและกุ้งแชบ๊วย นอกจากนี้ยังมีกุ้งบางชนิดที่ว่ายน้าจากบริเวณน้าจืดไป
วางไข่บริเวณน้ากร่อยที่สาคัญ ได้แก่ กุ้งก้ามกราม และกุ้งน้าจืด เป็นต้น

กุ้งดีดขัน ( Alpheaus ephrosyne )
กุ้งแชบ๊วย ( Penaeus merguiensis )
หอยที่พบในป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบนอ่าวคุ้งกระเบน
พวกหอยที่สาคัญได้แก่ หอยสองฝา เช่น หอยนางรม หอยแครง หอยเปลือกหนา หอย
ปากเป็ด ซึ่งจะฝังตัวอยู่ในดิน นอกจากนี้ยังมีหอยเจาะซึ่งพบมากตามซากต้นไม้ที่หักพังด้วย และ
กลุ่มหอยฝาเดียวได้แก่ หอยจุ๊บแจง หอยมะระ และหอยตานนท์

หอยตานนท์
หอยจุ๊บแจง
( Littorina scrabra scrabra ) ( Cerithidea obtuse )

หอยปากเป็ด
( Lingula anatine )
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ปูที่พบในป่าชายเลน
ปูที่พบในปุาชายเลน มีอยู่ประมาณ 30 ชนิด ที่รู้จักกันดี คือ ปูแสม และปูก้ามดาบ ซึ่ง
ปูทั้ง 2 ชนิดนี้ มีสีสันต่างๆ สวยงาม สาหรับปูที่นิยมรับประทานเป็นอาหาร และมีคุณค่าทาง
เศรษฐกิจคือ ปูทะเล

ปูม้า ( Portunus pelagicus )

ปูแสม ( Sesarma mederi )

ปูทะเล ( Scylla serrata )

ปูแสมเขียว ( Episesarma mederi )

ปูก้ามดาบ ( Uca vocans )

ปูหนุมาน ( Grapsus albiliniatus )
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นกที่พบในป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน
นอกจากสัตว์น้านานาชนิดแล้ว ในปุาชายเลนยังมีนกมากมายหลายชนิด ที่เข้ามาอาศัย
ความสมบูรณ์ของผืนปุาชายเลนในอ่าวคุ้งกระเบน เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย หลบภัย และหา
อาหาร ซึ่งนกที่พบในอ่าวคุ้งกระเบนมี ดังนี้
นกที่พบบ่อยมาก

นกกินเปี้ยว
(Todiramphus chloris )
)

นกเขาชวา
(Geopelia striata )
)
)

นกตะขาบทุ่ง
( Coracias benghalensis )
)
)
)

นกนางแอ่นแปซิฟิก
( Hirundo tahitica )

นกปรอดหน้านวล
(Pycnonotus goiavier )
)

นกยางเขียว
( Butorides striatus )
)

นกยางเปีย
( Egretta garzetta )

นกอีแพรดแถบอกดา
( Rhipidura javanica )

นกเอี้ยงสาลิกา
( Acridotheres tristis )
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นกที่พบบ่อย

นกจาบคาเล็ก
( Merops orientalis )

นกกางเขนบ้าน
( Copsychus saularis )

นกพิราบป่า
( Columba livia )

นกเอี้ยงหงอน
นกอีก๋อยเล็ก
( Acridotheres grandis ) ( Numenius phaeopus )

นกปรอดสวน
( Pycnonotus blanfordi )

นกกินปลีอกเหลือง

นกกระติ๊ดขี้หมู
( Lonchura punctulata )

นกกระจอกบ้าน
(Passer montanus )

นกตีนเทียน

นกแซงแซวหางปลา

เหยี่ยวแดง
( Haliastur indus )

อีกา

( Nectarinia jugularis ) ( Himantopus himantopus ) ( Dicrurus macrocercus ) ( Corvus macrorhynchos )
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นกที่พบปานกลาง

นกกาเหว่า
( Eudynamys scolopacea )

นกเป็ดผีเล็ก
(Tachybaptus ruficollis)

นกกระจิบหญ้าสีเรียบ
( Prinia inornata )

นกกระเต็นน้อยธรรมดา
( Alcedo atthis )

นกยางโทนใหญ่
( Casmerodius albus )

นกปรอดหัวสีเขม่า
( Pycnonotus aurigaster )

นกกระปูดใหญ่
นกเขาไฟ
นกแว่นตาขาวหลังสีทอง
( Centropus sinensis ) ( Streptopelia tranquebarica ) (Zosterops palpebrosus )

นกกระเต็นหัวดา
( Halyon pileata )

นกกินปลีคอสีน้าตาล
( Anthreptes malacensis )

นกอีเสือสีน้าตาล
( Lanius cristatus )
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นกกระจอกตาล
( Passer flaveolus )
นกที่พบน้อย

นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่
(Dicrurus paradiseus)

นกหัวโตทรายเล็ก
(Charadrius mongolus )

นกยางควาย
( Bubulcus ibis )

นกหัวโตเล็กขาเหลือง
( Charadrius dubius )

นกเค้าจุด
( Athene brama )

นกจาบคาหัวสีส้ม
( Merops leschenaultia )

นกโพระดกสวน
( Megalaima lineate )

นกปรอดคอลาย
( Pycnonotus finlaysoni )

นกกินปลีกล้วยเล็ก
( Arachnothera longirostra )

นกกระติ๊ดตะโพกขาว
( Lonchura striata )

นกเป็ดแดง
( Dendrocygna javanica )
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นกจับแมลงจุกดา
นกบั้งรอกใหญ่
นกยางไฟธรรมดา
( Hypothymis azurea ) ( Phaenicophaeus tristis )( Lxobrychus cinnamomeus )

นกทะเลขาแดงธรรมดา
( Tringa tetanus )

นกทะเลขาเขียว
นกหัวโตทรายใหญ่
( Tringa nebularia ) ( Charadrius leschenaultii )

นกที่พบน้อยมาก

นกกระแตแต้แว๊ด
( Vanellus indicus )

นกปรอดเหลืองหัวจุก
( Pycnonotus melanicterus )

นกกระเต็นแดง
นกแซงแซวหงอนขน
( Halcyon coromanda ) ( Dicrurus hottentottus )

นกกระเต็นใหญ่ธรรมดา
(Halcyon capensis )

นกแซงแซวสีเทา
( Dicrurus leucophaeus )
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นกสีชมพูสวน
นกกินปลีคอสีทองแดง
( Dicaeum cruentatum ) ( Nectarinia calcostetha )

นกเด้าลมหลังเทา
( Motacilla cinerea )

นกยางทะเล
( Egretta sacra )

นกจับแมลงคอแดง
( Ficedula albicilla )

นกยางไฟหัวดา
( Ixobrychus sinensis )

นกหัวโตขาดา
( Charadrius alexanderinus )

นกชายเลนน้าจืด
( Tringa glareola )

นกเด้าดิน
( Actitis hypoleucos )
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สัตว์ชนิดอื่นที่พบในป่าชายเลนอ่าวคุ้งกระเบน
ในบริเวณปุาชายเลนนอกจากสัตว์น้าชนิดต่างๆ แล้ว ยังพบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น
ค้างคาว ลิงลม ลิงแสม หนูบ้าน นาก นอกจากนี้ยังมีนก งู ตะกวด และจระเข้

งูปากกว้างน้าเค็ม
( Cerberus rynchops )

แม่เพรียง
( Nereis sp. )

กบน้าเค็ม หรือกบกินปู
( Fejervarya cancrivora )

ประโยชน์ของป่าชายเลน
ปุาชายเลนมีคุณค่ามากมายมหาศาล ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย
สรุปได้ดังนี้
ด้านป่าไม้
1. นามาทาฟืนและเผาเป็นถ่าน ซึ่งเป็นไม้ที่มีคุณภาพดีที่สุด ในประเภทถ่านไม้ด้วยกัน
2. ใช้ในการก่อสร้าง ทาเสาเข็ม เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือประมง และเสารางแร่
3. นาไปใช้ในด้านสมุนไพร
ด้านประมง
1. เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งหลบภัย และแหล่งอาหาร ที่สาคัญของสัตว์น้านานาชนิด
2. เป็นแหล่งอาหารธรรมชาติ ที่มีความสาคัญต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าบริเวณชายฝั่ง
ด้านสังคม
1. ปุาชายเลนเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตของท้องถิ่น
2. ปุาชายเลนเป็นแหล่งสมุนไพรในชุมชน
3. ปุาชายเลนเป็นห้องเรียนธรรมชาติ
4. ปุาชายเลนเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ

19

ด้านสิ่งแวดล้อม
1. ปุาชายเลนมีหน้าที่สาคัญในการปรับความสมดุลให้เกิดขึ้นบริเวณชายฝั่ง
2. ปุาชายเลนช่วยปูองกันการกัดเซาะพังทลายของดินชายฝั่ง
3. ช่วยฟอกน้าเสียจากแหล่งบนบกให้เป็นน้าคุณภาพดี ก่อนปล่อยลงสู่ชายฝั่งทะเล
4. ช่วยปูองกันและลดความรุนแรงของลมพายุชายฝั่งทะเล
5. ช่วยปูองกันระบบนิเวศที่อยู่ใกล้เคียง โดยเฉพาะระบบนิเวศหญ้าทะเล และปะการัง
ให้รอดพ้นจากการถูกทาลายของตะกอน และน้าเสียจากชายฝั่ง
6. ปุาชายเลนเป็นที่รวบรวมของความหลากหลายทางชีวภาพสูง
ปัญหาการทาลายป่าชายเลน
ในอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
พบว่าการทาลาย หรือการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปุาชายเลน
มีลักษณะแตกต่างกันหลายรูปแบบและคล้ายกันทั่วโลก เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติบนบก
โดยเฉพาะปุาไม้มีค่อนข้างจะจากัด และประกอบกับประชาชนในบริเวณพื้นที่ชายฝั่งมีจานวน
เพิ่มขึ้น ความต้องการใช้พื้นที่อยู่อาศัย การจับสัตว์น้า เพื่อเป็นอาหาร จึงมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว
นอกจากนี้การพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ปุาชายเลน เพื่อกิจการต่างๆ จะมีมากขึ้นไปด้วย ดังนั้น
การทาลายพื้นที่ปุาชายเลน จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน รูปแบบของการทาลาย
พื้นที่ปุาชายเลนในประเทศไทยมีดังนี้
1. กิจกรรมเหมืองแร่ ซึ่งพบมากในจังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ต
2. การทาเกษตรกรรมบนพื้นที่ปุาชายเลน ได้แก่ การปลูกข้าว และปลูกมะพร้าว
3. การขยายตัวของแหล่งชุมชน การพัฒนาแหล่งชุมชนในพื้นที่ปุาชายเลน จะพบเห็น
ได้ในรูปของนิคมสหกรณ์การประมงและการเพาะเลี้ยง สัตว์น้าชายฝั่ง การสร้างสถานที่ศึกษา
ด่านศุลกากร การสร้างที่อยู่อาศัย ตลอดจนการถมขยะมูลฝอย เป็นต้น
4. การสร้างท่าเทียบเรือ
5. การสร้างถนนและสายส่งไฟฟูา
6. การอุตสาหกรรมและโรงงานไฟฟูา
7. การขุดลอกร่องน้า
8. การทานาเกลือ
9. การตัดไม้เกินกาลังผลิตของปุาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา
หลาย สมัย
เนื่องจากมีการให้สัมปทานทาไม้ปุาชายเลน เพื่อนาไปผลิตเป็นถ่านและฟืน ส่วนหนึ่งของผู้รับ
สัมปทานตัดไม้ออกเกินกาลังผลิตของปุา และมีการเผาถ่านที่ผิดกฎหมายเป็นจานวนมาก แต่ใน
ปัจจุบันการให้สัมปทานทาไม้ปุาชายเลนทุกสัมปทานสิ้นสุดอายุตามสัญญาไปแล้วตั้งแต่ปี พ .ศ.
2546 และไม่มีการให้สัมปทานทาไม้ในปุาชายเลนอีกต่อไป
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ความรู้เพิ่มเติม
ปลาตีน
ปลาตีนจัดอยู่ในวงศ์ Preophthalmodon ปลาตีนขนาดเล็กเรียกว่า ปลาจุมพวด มี
ความยาวเฉลี่ยประมาณ 10 เซนติเมตร ส่วนปลาตีนขนาดใหญ่เรียกว่า ปลากระจัง มีความยาว
เฉลี่ย 25 เซนติเมตร ปลาตีน ตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมีย ปลาตีนมีการปรับตัวจนมีลักษณะ
เด่นชัด แตกต่างจากปลาชนิดอื่นคือ ชอบอาศัยบนผิวเลนมากกว่าในน้า ครีบคู่หน้าหรือครีบอกจึง
มีลักษณะแข็งแรง สามารถคืบไปบนผิวเลนได้ดี และครีบอกนี้สามารถใช้เกาะกับต้นโกงกางหรือ
แสมได้ เมื่อตอนน้าขึ้นปลาตีนสามารถกระโดดบนผิวน้าหรือบนผิวเลนได้ โดยการบิดงอโคนหาง
แล้วดีดออกเหมือนสปริง ทาให้เคลื่อนไหวไปข้างหน้าโดยการไถลบนผิวเลน
บริเวณกระพุ้งแก้มที่ปิดเหงือกจะโปุงพองออกมา สามารถกักเก็บน้าไว้ได้ เพื่อการ
หายใจขณะอาศัยอยู่บนผิวเลน รวมทั้งผิวหนังของปลาตีนมีความบาง โดยเฉพาะผิวหนังบริเวณ
หาง ซึ่งออกซิเจนสามารถซึมผ่านผิวหนังได้ ปลาตีนมีลักษณะเด่น คือ ลูกตาที่โปุงนูนอยู่บนหัว
มองเห็นเด่นชัด ลูกตาของปลาตีนทั้งสองข้างนี้เป็นอิสระต่อกันและสามารถกลิ้งกลอกได้
360 องศา อาหารที่ปลาตีนกินจะเป็นพวกสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ เช่น ลูกกุ้ง ลูกปู ตัวอ่อนของสัตว์น้า
ขนาดเล็ก รวมทั้งสาหร่าย แบคทีเรีย และซากสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนผิวเลน อุปนิสัยของปลาตีนจะ
อาศัยอยู่รวมกันหลายตัวไม่มีออกนอกเขตของตัวเอง เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์ ปลาตีนตัวผู้จะมีสีเข้ม
ขึ้นและมีอาณาเขตของการสืบพันธุ์ โดยจะมีการสร้างหลุมซึ่งมันจะใช้ปากขุดโคลนมากอง บน
ปากหลุม เราเรียกว่า หลุมปลาตีน และมีพฤติกรรมหวงเขตแดน เมื่อมีปลาตีนตัวอื่นรุกล้า โดยจะ
แสดงการกางครีบหลังขู่ และเคลื่อนที่ เข้าหาผู้รุกล้าทันที
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หิ่งห้อย
หิ่งห้อย (Firefly) เป็นแมลงพวกด้วงปีกแข็ง จัดอยู่ในอันดับ คอลีออพเทอร่า
(Coleoptera) วงศ์แลมพายริดี้ (Lampyridae) มีลักษณะลาตัวยาวรี ตัวเต็มวัยของหิ่งห้อยตัวผู้มี
ปีกเสมอ ส่วนตัวเมียมีทั้งชนิดที่มีปีกและชนิดไม่มีปีก ซึ่งมีลักษณะเป็นหัวหนอน หิ่งห้อยที่มีปีกมี
ลาตัวยาวตั้งแต่ 4–25 มิลลิเมตร แล้วแต่ชนิด ส่วนตัวเมียที่เป็นตัวหนอนอาจมีลาตัวยาวถึง 100
มิลลิเมตร หิ่งห้อยมีประมาณ 2,000 ชนิดทั่วโลก
แต่ที่อ่าวคุ้งกระเบนมี 2 สกุล คือ Luciola spp. และ Pteroptyx spp. เป็นชนิดเล็ก ๆ
สีน้าตาล หนวดสีดา หิ่งห้อยมีอวัยวะทาแสงอยู่ที่ปล้องปลายท้อง ซึ่งมีอยู่ 2 ปล้องในตัวผู้ และ 1
ปล้องในตัวเมีย แสงสีเขียวปนเหลืองที่เห็นตามก้นหิ่งห้อย เป็นแสงที่เกิดจากขบวนการทางเคมี
กล่าวคือ ในปล้องแสงที่อยู่บริเวณปล้องท้ายหรือที่คนทั่วไปเรียกกันว่า ก้นหิ่งห้อยนั้น มีสารเคมี
ชื่อ ลูซิเฟอริน (Luciferin) สารตัวนี้จะทาปฏิกิริยาสันดาปกับออกซิเจนในอากาศ โดยมีเอนไซม์ลู
ซิเฟอเรส (Luciferase) เป็นตัวกระตุ้น และอาศัยพลังงานเอทีพี ซึ่งให้พลังงานในเซลล์ร่วมกับ
เกลือแมกนีเซียม ทาให้เกิดการเรืองแสงอย่างชัดเจนในยามค่าคืน
หิ่งห้อยกระพริบแสงเป็น
จังหวะแม่นยาเกิดจากกระบวนการหายใจ 1 ใน 1,000 วินาที
นักวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาค้นพบว่า ตัวที่เป็นเหมือนสวิตช์ปิด–เปิดไฟของ
หิ่งห้อยคือ ก๊าซไนตริกออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซไม่มีสี ก๊าซนี้มีอยู่ในตัวของคนเราด้วย มันมีบทบาท
ด้านชีวเคมีอย่างสาคัญ มีส่วนช่วยให้หลอดเลือดขยาย และเป็นตัวส่งสัญญาณระหว่างเซลล์
ประสาทในสมอง และก๊าซชนิดนี้ในวงการแพทย์ได้นาไปใช้เป็นส่วนประกอบในตัวยาไวอากร้า
หิ่งห้อยตัวผู้ส่วนปลายลาตัวเรียว และมีส่วนคอดกิ่ว ตัวผู้มีปีกบินและเกาะอยู่ตามพุ่มไม้
โปร่งในระดับสูง แสงของตัวผู้สว่างกว่าตัวเมีย เพราะตัวผู้มีปล้องแสง 2 ปล้อง คือปล้องที่ 5 และ
6 หิ่งห้อยตัวเมียส่วนปลายของลาตัวจะตูม ๆ ส่วนใหญ่ไม่มีปีก และดารงชีวิตลักษณะตัวหนอน
อยู่ตามพื้น หรือเกาะอาศัยอยู่ที่ระดับต่ากว่าตัวผู้ แสงสว่างน้อยกว่าตัวผู้ เนื่องจากหิ่งห้อยตัวเมีย
มีปล้องแสงเพียงปล้องเดียว คือ ปล้องที่ 5 หิ่งห้อยกระพริบแสง เพื่อจับคู่ผสมพันธุ์ ตัวผู้กระพริบ
แสงส่งสัญญาณอยู่ข้างบน พอตัวเมียกระพริบแสงตอบรับ ตัวผู้ก็จะบินลงมาหาเพื่อจับคู่ผสมพันธุ์
ที่พื้น
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หิ่งห้อยจะวางไข่หลังจากผสมพันธุ์ 3 วัน อายุของหิ่งห้อยวัยเจริญพันธุ์จะสั้นเพียง 7–
11 วันเท่านั้น บางชนิดอาจอยู่ได้นานประมาณ 1 เดือน หิ่งห้อยจะไม่ผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์ และ
ไม่กินชนิดเดียวกันเอง หิ่งห้อยมีทั้งชนิดที่ตัวอ่อนอาศัยอยู่ในน้าหรือที่ชื้นแฉะ และชนิดที่ตัวอ่อน
อาศัยอยู่บนบก ถ้าเป็นหิ่งห้อยบก กินกิ้งกือ ไส้เดือนเป็นอาหาร ถ้าเป็นหิ่งห้อยน้า กินหอยเป็น
อาหาร โดยเฉพาะหอยฝาเดียว บางชนิดกินแมลงตัวเล็ก ๆ กินน้าที่เกาะตามใบไม้ กินน้าหวาน
จากเกสรดอกไม้ กินใบไม้ ขึ้นอยู่กับชนิด และขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงของวงจรชีวิต วงจรชีวิตระยะ
ตัวหนอนกินหอย กิ้งกือ ไส้เดือน เป็นอาหารโดยใช้เขี้ยวเจาะเข้าไปในเนื้อหอยและปล่อยสารที่ทา
ให้ตัวหอยชา และย่อยสลายเนื้อเยื่อของหอยให้เป็นของเหลวก่อนที่จะดูดกินจนหมด
ระยะวัยเจริญพันธุ์ ระยะนี้หิ่งห้อยจะกินอาหารน้อยลง หรือไม่กินเลย ถ้ากินจะกิน
น้าค้างตามใบไม้หรือน้าหวานจากดอกไม้ บางชนิดกินใบไม้ แต่มีหิ่งห้อยตัวเมียบางสายพันธุ์
กระพริบแสงเลียนแบบชนิดอื่น เพื่อล่อหลอกให้ตัวผู้ชนิดอื่นบินลงมาหา และตะครุบกิน ช่วงเวลา
กลางวันหิ่งห้อยจะอาศัยอยู่ตามพงหญ้า วัชพืชที่ชื้นแฉะ ใบไม้ทับถม ตามเปลือกไม้ รอยแตกของ
ไม้ ออกหากินกลางคืน หิ่งห้อยมีแสงทั้งกลางวันและกลางคืน หากแต่ช่วงเวลากลางวันแสงจาก
ดวงอาทิตย์จะกลบแสงของหิ่งห้อย เราจะเห็นแสงของหิ่งห้อยได้อย่างชัดเจนในเวลากลางคืน
หิ่งห้อยจะมีให้เราเห็นมากช่วงเดือนมืด ลมสงบ อากาศเย็น เวลาที่เหมาะสมสาหรับการชม
หิ่งห้อย คือ ช่วงเวลา 1 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หิ่งห้อยส่งสัญญาณเพื่อจับคู่ผสมพันธุ์
หิ่งห้อยมีประโยชน์อะไรบ้าง
1. ช่วยปูองกันการแพร่ระบาดของพยาธิ
2. เป็นตัวชี้วัดบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
3. ในอดีตชาวประมงกะระยะชายฝั่งด้วยแสงหิ่งห้อย
4. ใช้เป็นโคมไฟส่องนาทาง (ในอดีต)
5. ใช้เป็นโคมไฟอ่านหนังสือ (ในอดีต)
6. ในยุโรปเคยใช้แสงหิ่งห้อยช่วยในการผ่าตัดตอนไฟดับ (ในอดีต)
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เราจะช่วยกันอนุรักษ์หิ่งห้อยได้อย่างไร
1. ช่วยกันดูแลรักษาระบบนิเวศและแหล่งน้าให้สะอาด
2. ไม่ส่งเสียงดังขณะไปชมหิ่งห้อย
3. ไม่ฉายไฟส่องไปที่บริเวณหิ่งห้อยเกาะอยู่
4. ไม่สูบบุหรี่ขณะชมหิ่งห้อย
5. หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกาจัดวัชพืช และแมลงในพื้นที่เกษตรกรร
วงจรชีวิตของหิ้งห้อย

ม
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ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับนกและโครงสร้างของนก
โครงสร้างของนก โดยเฉพาะลักษณะภายนอกของนกที่เรามองเห็น และใช้เป็นแนวทาง
ในการจาแนกนก โดยทั่วไปนกมีรูปร่างเรียวไปทางหัว และท้ายเป็นรูปกระสวย อวัยวะที่ใช้ในการ
จาแนกนก แบ่งออกเป็น 7 ส่วน คือ ปาก หัว คอ ลาตัว ปีก หาง และขา
ตา
กระหม่อม
หน้าผาก
แถบคาดตา

ขากรรไกรบน

แก้ม

ขอบปาก

คอด้านบน

ขากรรไกรล่าง

หลัง

มุมปาก
คาง

ตะโพก

คอหอย
ขนคลุมหาง
ด้านบน

อก
ท้อง
น่อง

แข้ง
ขนคลุมหางด้านล่าง

เล็บ

นิ้ว

25
1. ปาก (bill หรือ beak) รูปร่างปากของนกจะสัมพันธ์ กับอุปนิสัยการกินอาหารของนกและใช้
ในการจาแนกนกได้เป็นอย่างดี รูปร่างของปากที่สาคัญมีดังนี้
1.1 ปากตรง (
straight) เป็นปากที่ปกติจะยาวตรง ใช้สาหรับหากินตามชายน้า หรือ
ตามพืชลอยน้า นกที่มีปากแบบนี้ เช่น นกยาง นกกระสา นกกาน้า นกอ้ายงั่ว นกตีนเทียน นก
กระเรียน เป็นต้น

1.2 ปากโค้ง (
decurved) เป็นปากที่ยาวและปลายปากโค้งลง บางชนิดโค้งมาก บาง
ชนิดโค้งเพียงเล็กน้อย นกที่มีปากแบบนี้ เช่น นกอีก๋อยใหญ่ นกอีก๋อยเล็ก นกกะรางหัวขวาน นก
กินปลี นกจาบคา เป็นต้น

1.3 ปากแอ่น (
recurved) เป็นปากที่ยาว ปลายปากแอ่นหรือโค้งขึ้น ใช้สาหรับไชไป
ตามโคลนเพื่อหาสัตว์น้ากินนกที่มีปากแบบนี้ เช่น นกปากแอ่น นกชายเลนปากแอ่น เป็นต้น
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1.4 ปากแบนข้าง ( compressed) เป็นปากที่แข็งแรง ปกติค่อนข้างยาว มีส่วนสูง
มากกว่าส่วนกว้าง ใช้สาหรับโฉบจับปลาและสัตว์น้าต่างๆ นกที่มีปากแบบนี้ เช่น นกกระเต็น นก
กินเปี้ยว เป็นต้น

1.5 ปากแบน หรือปากเป็ด ( depressed) เป็นปากที่ค่อนข้างสั้นและมีส่วนกว้าง
มากกว่าส่วนสูง ขากรรไกรบนไม่เด่นชัด หรือไม่มี ใช้สาหรับกินพืชหรือสัตว์น้าต่าง ๆ ได้แก่ ปาก
ของนกเป็ดน้า

1.6 ปากขอหรือปากเหยี่ยว ( hooked) เป็นปากที่สั้น ขากรรไกรบนยาวกว่า
ขากรรไกรล่าง และปลายของขากรรไกรบนโค้งลงมายังขากรรไกรล่าง ใช้สาหรับกินเนื้อ หรือ
เมล็ดของต้นไม้ที่มีเปลือกแข็ง เช่น ปากของเหยี่ยวนกแสก นกเค้า นกแก้ว นกหก เป็นต้น

27
1.7 ปากกรวย ( conical) เป็นปากที่สั้นเมื่อเทียบกับความยาวของหัว โคนปากมัก
ใหญ่ ปลายแหลม ใช้สาหรับกินเมล็ดพืชและธัญพืชต่างๆ นกที่มีปากแบบนี้ เช่น นกกระจอก นก
กระจาบ นกกระติ๊ด นกจาบปีกอ่อน เป็นต้น

1.8 ปากแหลมคม (
acute) เป็นปากที่อาจยาวเท่าความยาวของหัว หรืออาจจะสั้น
หรือยาวกว่าเล็กน้อย มีลักษณะเรียวแหลม ใช้สาหรับกินแมลงและสัตว์อื่น นกที่มีปากแบบนี้ เช่น
นกกระจ้อย นกกระจิบ นกอีแพรด เป็นต้น

1.9 ปากช้อน (
spatulated) เป็นปากที่ยาว ปลายปากแบนและแผ่กว้างเป็นรูปช้อน
ใช้สาหรับไชไปตามโคลนเพื่อหากินสัตว์น้า นกที่มีปากแบบนนี้ เช่น นกปากช้อน นกชายเลนปาก
ช้อน เป็นต้น
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1.10 ปากงอ ( bent) เป็นปากที่ค่อนข้างยาว บริเวณปากมักหักงอเป็นมุมหรือโค้งลง
เช่น ปากนกฟลามิงโก

1.11 ปากเจาะ (
chisel - like) เป็นปากที่ยาวเท่ากับหัว หรือยาวกว่าเล็กน้อย มี
ลักษณะตรง ปลายคมหรือแผ่ออกทางด้านข้างเล็กน้อยคล้ายสิ่ว ใช้สาหรับเจาะไม้เพื่อการหา
อาหารหรือสร้างรัง ได้แก่ ปากของนกหัวขวาน

1.12 ปากไขว้ (
crossed) เป็นปากที่บริเวณปลายปาก หรือปลายของขากรรไกรทั้ง
สองไขว้กัน เพื่อใช้สาหรับกินเมล็ดสนโดยเฉพาะ ได้แก่ ปากของนกปากไขว้ (Crossedbill)
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1.13 ปากทู่ ( obtuse) เป็นปากที่อาจจะยาวเท่ากับหัว หรือยาวกว่าเล็กน้อย มี
ลักษณะค่อนข้างเรียวจากโคนไปหาปลาย แต่ปลายปากไม่แหลมคม ตัวอย่างเช่น ปากของไก่ เป็น
ต้น

1.14 ปากมีโครงสร้างพิเศษ
ได้แก่

ปากของนกบางชนิดจะมีโครงสร้างพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมา

1.14.1 โหนกแข็ง (
casque) มีลักษณะคล้ายกระดูกงอกขึ้นมาบน
ขากรรไกรบน ปกติโหนกแข็งมักจะกลวง แต่นกบางชนิดมีโหนกตัน นกที่มีโหนกแข็งมีเฉพาะนก
เงือกเท่านั้น เช่น นกกะวะ นกแก๊ก นกชนหิน เป็นต้น
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1.14.2 หงอน ( comb) มีลักษณะคล้ายแผ่นหนังงอกขึ้นบริเวณขากรรไกร
บน ปกติจะเป็นรูปครึ่งวงกลม เช่น เป็ดหงส์ ห่าน เป็นต้น แต่นกบางชนิด เช่น ไก่ มีโครงสร้างนี้
บนหัว
1.14.3 กะบัง ( shield) มีลักษณะคล้ายกระดูกงอกจากโคนของขากรรไกร
ขึ้นไปจนถึงหน้าผาก บางครั้งจึงเรียกว่า กระบังหน้า (frontal shield) ปกติกะบังจะมีเฉพาะใน
ตัวผู้ช่วงฤดูผสมพันธุ์เท่านั้น แต่นกบางชนิดก็มีกะบังหรือกะบังหน้าตลอดชีวิต เช่น นกอีโก้ง นก
อีลุ้ม นกอีล้า นกคูต เป็นต้น

1.14.4 หนังจมูก (
cere) มีลักษณะคล้ายแผ่นหนัง มักแผ่อยู่ตอนกลางของ
ขากรรไกรบน และบางครั้งก็ปิดทับรูจมูก นกที่มีหนังจมูก เช่น เหยี่ยว นกแก้ว นกเค้า เป็นต้น
1.14.5 ฝาจมูก ( operculum) มีลักษณะเป็นโครงสร้างผสมของกระดูก
หนัง และเนื้อปิดทับรูจมูกไว้ นกที่มีฝาจมูก เช่น นกพิราบ เหยี่ยว เป็นต้น
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2. หัว (Head)
หัวของนกมีทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ โดยทั่วไปแล้วนกส่วนใหญ่ จะมีตาอยู่ด้านข้างของ
หัว แต่ก็มีนกบางชนิดที่มีตาอยู่ด้านหน้าของหัว เช่น นกเค้า นกฮูก ส่วนต่างๆ ของหัวนกมีชื่อ
เรียกแตกต่างกันออกไปดังนี้
2.1 ท้ายทอย (
nape) อยู่ด้านท้ายสุดต่อจากลาคอด้านบน
2.2 หู (
auricular region) คือ บริเวณรูหูหรือบริเวณท้ายตา
2.3 กระหม่อม (
crown) อยู่บริเวณตรงกลางสูงสุดของหัว
2.4 เบ้าตา (
orbital region) คือ บริเวณตา หนังตา และรอบๆ ตา
2.5 หน้าผาก (
forehead) อยู่บริเวณด้านหน้าของหัวส่วนบน
2.6 หัวตา (
lore) ได้แก่ ช่องว่างบริเวณตาและปาก
2.7 คาง (
chin) อยู่ตอนหน้าสุดของขากรรไกรล่าง
2.8 แก้ม (
major region) คือ บริเวณด้านข้างของหัวและคอทั้งหมด
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3. คอ (neck)
คอของนกมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก ลักษณะโครงสร้างคอของนก มีอยู่สองรูปแบบ
ที่แตกต่างกันชัดเจน คือ กลุ่มนกคอสั้น เช่น นกกระติ๊ด นกแต้วแล้ว และกลุ่มนกที่มีคอยาว
ส่วนมากเป็นการดัดแปลงเพื่อหากินในน้า เช่น กลุ่มนกยาง นกกระสา คอของนกมีชื่อเรียกส่วน
ต่างๆ ดังนี้
3.1 คอด้านบน (
nape หรือ nuchal area) ได้แก่ ลาคอด้านบนทั้งหมด
3.2 คอด้านล่าง (
jugulum) ได้แก่ ลาคอด้านล่างทั้งหมด สาหรับนกที่มีคอสั้นมากจะ
แยกแทบไม่ออกระหว่างบริเวณใต้คางของหัวกับคอด้านล่าง จึงมักเรียกรวมกันว่า
คอหอย
(throat) โดยนับตั้งแต่คางไปถึงส่วนหน้าของอก
4. ลาตัว (trunk)
โดยทั่วๆ ไปแล้วนกมีลาตัวรูปไข่ (
oval shape) กล่าวคือ ด้านหน้าใหญ่และเรียว
เล็กน้อยไปทางท้าย ส่วนต่างๆ ของลาตัวนกแบ่งออกได้ดังนี้
4.1 หลัง (
back) ได้แก่ บริเวณ 2 ใน 3 ทางด้านหน้าของลาตัวด้านบน
4.2 ตะโพก (
rump) ได้แก่ บริเวณ 1 ใน 3 ทางด้านท้ายของลาตัวด้านบน ซึ่งบริเวณ
ตะโพกในนกบางชนิดจะมีสีสันเด่นสะดุดตาสามารถใช้จาแนกชนิดหรือกลุ่มของนกได้
4.3 อก (
breast) คือ บริเวณหน้าสุดของลาตัวด้านล่าง มีลักษณะกลมนูน
4.4 ท้อง (
belly หรือ abdomen) คือบริเวณต่อจากอกจนถึงรูก้น ( vent) หรือ
จนถึงโคนหางด้านล่าง
4.5 ด้านข้าง (
sides) คือ บริเวณระหว่างลาตัวด้านบนและด้านล่างทั้งหมด ปกติถูก
คลุมด้วยปีกทั้งสองข้าง จะเห็นได้ชัดเจนเมื่อนกบินหรือกางปีก ด้านข้างลาตัว บริเวณใต้ปีก และ
เหนือขามีศัพท์เรียกว่า สีข้าง (flank) ซึ่งบางครั้งก็จะเห็นได้ชัดเจนแม้นกจะหุบปีกก็ตาม
5. ปีก (wings)
ส่วนที่สาคัญที่สุดของปีกนกก็คือ ขนปีก ประกอบไปด้วย
ขนปลายปีก ( primaries)
และขนกลางปีก(secondary) ทั้งขนปลายปีกและขนกลางปีก ที่ใช้สาหรับบินมีชื่อเรียกรวมกัน
ว่า ขนปีกบิน (remiges)

33

นอกจากขนปีกบินแล้วบริเวณปีกยังมีขนอีกหลายพวก ได้แก่
ขนปีกน้อย (alula
บางครั้งก็เรียกว่า spurious wing หรือ bastard) ขนโคนปีก (tertiaries) ขนคลุมขนปีก
(coverts or tectrices) ขนคลุมขนปลายปีก (primary covert) ขนคลุมขนกลางปีก
(secondary covert) ขนคลุมขนปลายปีกแถวนอก (greater secondary covert) ขนคลุมขน
กลางปีกแถวกล าง (middle secondary covert) ขนคลุมขนกลางปีกแถวใน (lesser or
(minor) secondary covert) ขนคลุมขอบปีก (marginal covert) ขนคลุมปีกด้านล่าง (wing
lining or under wing covert) และ ขนคลุมรักแร้ (axillaries)
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6. หาง (Tail)
หางของนกที่แท้จริงคือส่วนปลายของกระดูกสันหลังที่ยื่นยาวออกไปจากลาตัว แต่หาง
ที่กล่าวถึง คือ ขนนกที่ยื่นยาวออกไปจากหางที่แท้จริงซึ่งแบ่งออกเป็น
- ขนหาง (rectrices) เป็นขนที่แข็งและยาวใช้เป็นหางเสือในการบินของนก
- ขนคลุมโคนขนหาง ( tail covert) ประกอบไปด้วย ขนคลุมโคนขนหางด้านบน
(upper tail covert) และขนคลุมโคนขนหางด้านล่าง (under tail covert or crissum)
ขนหางที่ยื่นยาวออกไปด้านหลังจะออกเป็นคู่ โดยแตกออกเป็น 2 ข้าง เท่าๆ กัน ขน
หางแต่ละคู่อาจจะยาวเท่ากัน หรือไม่เท่ากัน ทาให้เกิดรูปแบบหางที่แตกต่างกันออกไป ทาให้
สามารถใช้ในการจาแนกกลุ่มนกประเภทต่างๆ ได้ หางนกแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
6.1 หางตัด (
square) เป็นหางที่ขนหางทุกเส้นยาวเท่ากันหมด ทาให้เห็นปลายหาง
เป็นรูปตัด เช่น หางนกปรอดหรือนกเงือกชนิดต่างๆ เป็นต้น

6.2 หางเว้าตื้น (
notched) เป็นหางที่ขนหางทุกๆ เส้นยาวเท่ากันหมดยกเว้นหางคู่ใน
สุดจะสั้นกว่าคู่อื่นๆ เล็กน้อยทาให้เห็นหางเว้าเข้าไปเล็กน้อย เช่น หางของนกแอ่นทุ่งใหญ่ นก
จาบปีกอ่อนต่างๆ เป็นต้น
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6.3 หางเว้าลึก ( forked) เป็นหางที่ขนหางคู่นอกสุดจะยาวที่สุดและคู่ในๆ ถัดมาสั้น
ลดหลั่นกันตามลาดับ จนกระทั่งคู่ในสุดสั้นที่สุดทาให้เห็นหางเป็นรอยเว้าลึก เช่น หางนกนางแอ่น
บ้าน นกแซงแซวหางปลา นกกางเขนน้า

6.4 หางแฉก (
elongated outer feather) เป็นหางที่ขนหางคู่กลางจะสั้นที่สุด
และยาวขึ้นตามลาดับจนกระทั่งถึงขนหางคู่นอกสุด จะยาวมากทาให้เห็นขนหางเป็นรอยเว้าลึก
มาก ตัวอย่างเช่น หางนกนางนวลแกลบชนิดต่างๆ

6.5 หางบ่วง (rackets) เป็นหางที่ทั่วๆ ไป ปลายหางอาจจะตัดเว้าตื้น หรือเว้าลึก แต่
ขนหางคู่นอกสุด จะมีขนซึ่งมีก้านยาวมากยื่นออกไป ปลายก้านขนที่ยื่นยาวออกมา อาจจะมีแผง
ขนด้านใดด้านหนึ่ง หรือทั้งสองด้าน หรือไม่มีแผงขนเลย เช่น หางนกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ นก
แอ่นหางลวด เป็นต้น
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6.6 หางเข็ม , หางกะลวย (elongated central feather) เป็นหางที่ขนหางคู่นอก
สุดจะสั้นที่สุด คู่ในๆ ถัดไปจะยาวขึ้นตามลาดับ ยกเว้นคู่ในสุดจะยื่นยาวออกไปมาก และมักจะ
ซ้อนทับกัน จนเห็นเป็นเส้นเดียวกันเรียกว่า “หางเข็ม” เช่น หางของเป็ดหางแหลม นกเปล้าหาง
เข็ม นกกะลิง นกจาบคาเล็ก เป็นต้น หรือขนหางคู่ในสุดยื่นยาวออกไปมากแยกออกจากกัน
เด่นชัดเรียกว่า “หางกะลวย” ซึ่งใช้เรียกหางของไก่โดยเฉพาะ

6.7 หางมน ( rounded) เป็นหางที่ขนหางคู่ในสุดจะยาวที่สุด คู่นอกๆ จะสั้นกว่า
เล็กน้อยลดหลั่นกันตามลาดับทาให้เห็นปลายหางมีลักษณะกลมมน เช่น หางของนกอ้ายงั่ว นก
นางนวลธรรมดา นกกาน้า เป็นต้น
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6.8 หางแพน หรือหางพัด หรือหางพลั่ว ( fan or wedge - shape) เป็นหางที่มี
ลักษณะคล้ายกับหางมน แต่ปลายหางแต่ละคู่ มักจะแผ่ออกไปทางด้านข้างเล็กน้อยเป็นหางพลั่ว
หรืออาจจะแผ่ออกไปทางด้านข้างมากเป็นหางแพนหรือหางพัด เช่น หางของนกอีแพรดชนิด
ต่างๆ

6.9 หางบั้ง ( graduated) เป็นหางที่ขนหางทุกคู่ซ้อนทับกันตามลาดับ โดยหางคู่ใต้
สุดจะสั้นที่สุดและขนหางคู่บนสุดจะยาวที่สุด ทาให้เห็นขนหางเป็นบั้งหรือเป็นชั้นๆ โดยเฉพาะ
เมื่อดูจากด้านล่างของหาง เช่น หางนกขุนแผน

6.10 หางแหลม (pointed) เป็นหางที่ขนหางคู่นอกสุดจะสั้นที่สุด คู่ในๆ ถัดไปจะยาว
มากขึ้นตามลาดับ ขนหางคู่กลางมักจะซ้อนทับกัน และยาวที่สุดทาให้เห็นปลายหางมีลักษณะ
แหลม เช่น หางนกกินปลี นกกระติ๊ดตะโพกขาว เป็นต้น
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7. ขา (Feet)
ขาของนกเป็นส่วนสาคัญเช่นเดียวกับปาก เพราะแสดงให้เห็นเกี่ยวกับสภาพนิเวศวิทยา
ความเป็นอยู่และชนิดของอาหาร ดังนั้นขาของนกจึงเป็นสิ่งที่ใช้ในการจัดจาแนกชนิด หรือกลุ่ม
ของนกได้ นอกจากขาแล้วยังมีเรื่องของนิ้วตีน (toe) ซึ่งเป็นส่วนที่ต่อมาจากแข้ง นกมีการจัดเรียง
นิ้วตีนที่แตกต่างกันออกไปซึ่งแบ่งได้ดังนี้
การจัดเรียงนิ้วแบบนิ้วคี่ต่าง (
anisodactyl) คือ นิ้วแรกหรือนิ้วที่ 1 ( halllux or
toe 1) ชี้ไปทางด้านหลัง อีกสามนิ้วที่เหลือชี้ไปทางด้านหน้า

การจัดเรียงนิ้วแบบนิ้วคู่สลับ (
zygodactyl) โดยนิ้วที่ 1 และนิ้วที่ 4 ชี้ไปทางด้าน
หลัง นิ้วที่ 2 และนิ้วที่ 3 ชี้ไปด้านหน้า เช่น นกคัคคู นกแก้ว นกหัวขวาน

การจัดเรียงนิ้วแบบนิ้วคู่ต่าง ( heterodactyl) โดยนิ้วที่ 1 และนิ้วที่ 2 ชี้ไปทางด้าน
หลัง และนิ้วที่ 3และนิ้วที่ 4 ชี้ไปทางด้านหน้า เช่น นกขุนแผน
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การจัดเรียงนิ้วแบบนิ้วสาม (tridactyl) ปกตินิ้วทั้งสามจะชี้ไปทางด้านหน้าหมด พวก
ที่มีเพียง 2 นิ้ว เช่น นกกระจอกเทศ ยังคงเรียกการจัดเรียงนิ้วแบบสามนิ้ว ทั้งนี้เพราะ
นกกระจอกเทศมี 3 นิ้ว แต่นิ้วหนึ่งได้ลดรูปหรือมีขนาดเล็กมากจนเห็นเพียงแค่ 2 นิ้วเท่านั้น

นอกจากลักษณะการเรียงตัวของนิ้วที่แตกต่างกันของนกแต่ละกลุ่มแล้ว นกบางชนิดยัง
มีนิ้วตีนเป็นลักษณะพิเศษเพิ่มเติม คือ มีพังผืด ( web) เชื่อมระหว่างนิ้วส่วนใหญ่ เป็นนกที่ใช้ตีน
สาหรับว่ายน้า การแบ่งลักษณะของพังผืดนิ้ว คือ
ตีนพัดเต็ม (
totipalmate) ตีนนกในลักษณะนี้จะมีพังผืดนิ้วเชื่อมต่อกันทั้ง 4 นิ้วที่ชี้
ไปทางด้านหลังและด้านหน้า เช่น นกกระทุง นกกาน้า นกอ้ายงั่ว เป็นต้น
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ตีนพัด (palmate) นิ้วตีนมีพังผืดนิ้ว เชื่อมเฉพาะสามนิ้ว ที่ชี้ไปทางด้านหน้า เช่น เป็ด
น้า นกบุ๊บบี้ นกนางนวลใหญ่

ตีนพัดกึ่ง ( semipalmate) นิ้วตีนมีพังผืดนิ้วเชื่อมระหว่างนิ้วคู่ใดคู่หนึ่ง ที่ชี้ไป
ทางด้านหน้าหรือเชื่อมเพียงครึ่งหนึ่งหรือส่วนหนึ่งของนิ้วที่ชี้ไปทางด้านหน้า เช่น นกชายเลนบาง
ชนิด

ตีนกลีบ (
lobate) นิ้วตีนมีพังผืดนิ้วแผ่กว้างออกไป แต่ละนิ้วและไม่เชื่อมต่อกัน เช่น
เป็ดผี ฟินฟุต นกคูต เป็นต้น
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การปฏิบัติตัวเมื่อออกไปดูนก
1. การแต่งกาย
ควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีสีสันกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อม เช่น เสื้อผ้าโทนสีเขียว
น้าตาล ไม่ควรใส่เสื้อผ้าสีสันฉูดฉาด โดยเฉพาะในเวลาที่เข้าไปดูนกในปุา เพราะสีสันที่ฉูดฉาดจะ
เป็นจุดเด่น ให้นกสามารถมองเห็นเราได้ง่าย แล้วมันจะหลบหนีไป เป็นผลให้เรามองเห็นตัวนกได้
ยากมากขึ้น นอกจากนี้แล้วชุดที่ใส่ดูนก ควรจะรัดกุมเพื่อปูองกันอันตรายต่างๆ ที่เราอาจไม่ทัน
ระวังอย่างแมลงหรือพืชมีพิษต่างๆ
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2. การจดบันทึก
2.1 บันทึกชื่อและขนาดของนก
โดยการเปรียบเทียบขนาดกับชนิดนกที่เราคุ้นเคย
เช่น นกกระจอกบ้าน ไก่บ้าน
2.2 บันทึกรูปร่างลักษณะของตัวนกที่พบ
พยายามสังเกตจุดเด่นของนกชนิดนั้นๆ ว่า
อยู่ที่ตาแหน่งใด และพยายามบันทึกรายละเอียดของตัวนกให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะชนิดที่มีสีสัน
บางแห่งผิดไปจากปกติ เช่น ช่วงผลัดเปลี่ยนสีขนเข้าสู่ฤดูผสมพันธุ์ หรือเปลี่ยนจากตัวไม่เต็มวัย
เป็นตัวเต็มวัย เป็นต้น
2.3 บันทึกพฤติกรรม ในการดูนกแต่ละชนิด เราจะเห็นพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป
ในบางครั้งเราอาจจะเห็นนกชนิดเดิม ที่เคยพบเห็นมาแล้ว แต่พฤติกรรมที่มันทาอยู่เรายังไม่เคย
เห็น การบันทึกพฤติกรรมของนกนับเป็นส่วนสาคัญที่ช่วยให้เรา ได้เรียนรู้ชีวิตของมันได้มากขึ้น
2.4 บันทึกเสียงร้องและเสียงร้องเพลง
นกแต่ละชนิดมีเสียงร้องที่แตกต่างกันออกไป
การบันทึกจะช่วยให้เราสามารถจาแนกชนิดนกได้แม่นยายิ่งขึ้น บางครั้งเราอาจไม่จาเป็นต้องเห็น
ตัวนก เพียงแต่ได้ยินเสียงร้องก็รู้ได้ว่าในพื้นที่นั้นมีนกชนิดใดอาศัยอยู่
2.5
บันทึกแหล่งที่อยู่อาศัย รายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งที่อยู่อาศัยของนกนั้น เป็นสิ่งที่
จาเป็นไม่น้อยที่จะต้องบันทึกเนื่องจากนกมีการปรับตัว เพื่อการดารงชีวิตอยู่ในสภาพแหล่งที่อยู่
อาศัยที่แตกต่างกัน การบันทึกแหล่งที่อยู่อาศัยของนก จะช่วยยืนยันความน่าเชื่อถือได้ว่า เป็นนก
ที่อาศัยในพื้นที่เช่นนั้นจริงๆ
2.6 บันทึกเวลา วัน เดือน ปี และสถานที่
ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้เราได้รู้ถึงความสัมพันธ์
ของนก กับช่วงเวลาที่พบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการศึกษานกในอนาคต
2.7 บันทึกสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศ
ข้อมูลทั้งสองส่วนจะช่วยให้เรา มี
รายละเอียดเกี่ยวกับนกชนิดนั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะชนิดที่พลัดหลงเข้ามา ในสภาพอากาศ
แปรปรวน
2.8 วาดภาพประกอบ
นอกเหนือไปจากการบันทึกรายละเอียดต่างๆ แล้ว ในการ
บันทึกที่ดีควรมีการวาดภาพประกอบอย่างคร่าวๆ โดยภาพจะสวยงามหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ของแต่ละบุคคล แต่อย่างไรก็ดีการวาดภาพประกอบไม่จาเป็นต้องมีความสวยงาม
ขอเพียงแค่ผู้บันทึกสามารถเข้าใจในรายละเอียดต่างๆ ก็เพียงพอแล้ว
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3. เมื่อออกไปดูนก
3.1 ควรออกไปดูนกตั้งแต่เวลาเช้า
เพราะนกมักมีกิจกรรมตั้งแต่ท้องฟูาเริ่มทอแสง
เมื่อเข้าสู่เที่ยงวันอากาศร้อนนกส่วนใหญ่ จะหลบพักผ่อนในช่วงนี้ ทาให้เรามีโอกาสได้พบนกน้อย
กว่า ช่วงเวลาอื่นแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยพอช่วงบ่ายแก่ๆ นกจึงจะเริ่มมีกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งไป
จนกระทั่งพลบค่า ช่วงเวลานี้จึงเหมาะกับการออกดูนกอีกครั้งหนึ่ง
3.2 ทาตัวให้เงียบที่สุด พยายามอย่าให้เกิดเสียงดัง
ตกใจง่ายและหนีไปหากว่าเราส่งเสียงดัง
3.3 การไปดูนกในธรรมชาติควรไปเป็นกลุ่มเล็กๆ
ทาให้นกตื่นตกใจ

เพราะส่วนใหญ่แล้วนกมักจะ
เพราะการไปกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆ จะ

3.4 เมื่อเห็นนกแล้วควรบอกตาแหน่งให้คนข้างๆ ได้รู้ว่านกอยู่ในตาแหน่งไหน
และ
ส่องกล้องดูเงียบๆ พยายามจดจารายละเอียดต่างๆ ของนกให้ได้มากที่สุด หลังจากนั้นจึงจะมา
เปิดดูในหนังสือคู่มือดูนก เพื่อประกอบการตัดสินใจว่า เป็นนกชนิดใดหากนกไม่บินไป เรา
สามารถส่องดูอีกครั้งเพื่อความมั่นใจ
3.5 หากใช้กล้องส่องทางไกลแบบตาเดียว (
Telescope) เมื่อมองเห็นตัวนกแล้ว
ควรแบ่งให้คนอื่นได้ดูด้วย เพื่อจะช่วยให้การจาแนกนกชนิดนั้นๆ มีน้าหนักมากยิ่งขึ้นเพราะเห็น
กันทุกคน
3.6 ดูนกด้วยความอดทนและใจเย็น
หนีไป

ไม่ควรผลีผลาม เพราะจะทาให้นกตกใจแล้วบิน

3.7 เวลาดูนกควรส่องสายตาให้ทั่วไม่สังเกตเพียงระดับใดระดับหนึ่ง
ธรรมชาติมีอยู่ทั่วไป และมีระดับการหากินที่สูงต่าไม่เท่ากัน

เพราะนกใน

3.8 ไม่กระทาการอันใดที่จะเป็นการรบกวนนกจนเกินไป
จากการสารวจความหลากชนิดและความชุกชุมของนกในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
อ่าวคุ้งกระเบน พบนก จานวน 128 ชนิด เป็นนกที่พบบ่อยมาก 9 ชนิด นกที่พบบ่อย จานวน
17 ชนิด นกที่พบปานกลาง 26 ชนิด นกที่พบน้อย 43 ชนิด และนกที่พบน้อยมาก จานวน 33
ชนิด
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หอยที่พบในป่าชายเลน

หอยขี้นก : Littoraria undulata

หอยขี้นก : Littoraria strigata

หอยขี้นก : Nodilittorina novaezelandiae

หอยขี้นก, หอยขี้กา : Littoraria pallescens

หอยพอก :
Polymesoda erosa

หอยถั่ว :
Cassidula mustellina

หอยถั่ว :
Cassidula aurisfelis
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หอยนางรมปากจีบ : Saccostrea cuccullata

หอยค้อน : Telescopium telescopium

หอยตานนท์ :
Nerita albicilla

หอยฉลอง : Ellobium aurismidae

หอยเฉลียบ : Isognomon ephippium

หอยจุ๊บแจง :
Cerithidea rhizophorarum

หอยสังข์ดา :
Chicoreus capucinus
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จุดเรียนรู้ กลุ่มอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลน บ้านแหลมแม่นกแก้ว
1. สภาพปัญหาของพื้นที่หรือแรงบันดาลใจ
ในอดีตสภาพพื้นที่บ้านแหลมแม่นกแก้วมีปุาชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ และมีสัตว์
น้าชุกชุม แต่เมื่อได้มีการทาอาชีพเลี้ยงกุ้งเข้ามา ทาให้มีการบุกรุกพื้นที่ปุาชายเลนเป็นจานวน
มาก ทาให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง พื้นที่ชายฝั่งถูกกัดเซาะจากกระแสน้าคลื่นลมที่พัดรุนแรง
สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนของราษฎร และเกิดการพังทลายของที่ดินชายฝั่งทะเลขยายเป็น
วงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ และที่สาคัญอีกประการ คือ จานวนทรัพยากรสัตว์น้า กุ้ง หอย ปู ปลา มี
จานวนลดน้อยลงจนน่าวิตกว่า ต่อไปลูกหลานอาจได้รับความเดือดร้อน หากไม่ได้รับการแก้ไข จึง
ได้ตระหนักถึงปัญหาว่าจะทาอย่างไร ให้ปัญหาเหล่านี้ได้รับการแก้ไข และมีการพัฒนาการใช้
ทรัพยากรอย่างยั่งยืน
2. กระบวนการดาเนินงาน/กิจกรรม
- จัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ระบบนิเวศปุาชายเลนตาบลช้างข้าม
- จัดให้มีการฝึกอบรมเยาวชนให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรในชุมชน
- จัดให้มีอาสาสมัครคอยดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
- ทาโรงเรือนเพาะชากล้าไม้
- จัดทาโครงการ ธนาคารปู
- ดาเนินการปลูกปุาชายเลนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้ง
กระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ เป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ ให้การสนับสนุนในด้าน
ต่าง ๆ
3. เคล็ดลับความสาเร็จ
- ทาด้วยใจรัก ขยัน อดทน ไม่ท้อถอยในสิ่งที่จะทาให้บรรลุถึงความสาเร็จ
- แรงบันดาลใจจากในหลวง
นึกถึงพระองค์ที่ทรงเสียสละ
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4. ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
- พื้นที่ปุาชายเลนที่ได้จากการปลูกเพิ่มขึ้นประมาณ 20 ไร่
- เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้าทะเลวัยอ่อน
- มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทาประมง
- เป็นแนวกันคลื่น ลดปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเล
- ประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน
- เป็นศูนย์การเรียนรู้
5. เรื่องที่ทาไม่สาเร็จ และแนวทางแก้ไข
เนื่องจากพื้นที่ดาเนินการปลูกปุาชายเลน เป็นทะเลเปิดมีความรุนแรงของกระแสน้า
ลม คลื่น จึงยากต่อการดาเนินงานและต้องใช้เวลานานกว่าจะประสบผลสาเร็จ
แนวทางแก้ไข ต้องศึกษาทดลองว่าพันธุ์ไม้ใดที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และจัดทาแนว
ปูองกันคลื่น เพื่อลดความรุนแรงของคลื่น ลม เพื่อให้พันธุ์ไม้ที่ปลูกมีอัตราการรอดตายและ
เจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น
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