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บทคัดย่ อ

การศึกษารูปแบบการหากินด้ านตั้งของนกในแปลงถาวรป่ าดิบเขาห้ วยคอกม้ า จังหวัดเชียงใหม่
ดําเนินการสํารวจเป็ นประจําทุกเดือนตั้งแต่เดือนธันวาคม 2554 – เดือนพฤศจิกายน 2555 โดยใช้ การสํารวจแบบ
เส้ นตรง Line transect จํานวนทั้งหมด 7 เส้ น ภายในแปลงถาวรขนาด 16 เฮกตาร์ (400 x 400 เมตร) เพื่อศึกษา
เปรี ยบเทียบบริ เวณเรื อนยอดแน่นทึบและบริ เวณช่องว่างของเรื อนยอด วิเคราะห์ช่วงความสูงที่นกใช้ หากินจาก
ค่าความสูงเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (mean±s.d.) ผลการศึกษาพบนกทั้งสิ ้น 86 ชนิด จาก 26 วงศ์ 8
อันดับ การจัดกลุม่ นกตามระดับชั้นความสูงด้ านตั้งด้ วยวิธี cluster analysis พบว่าบริ เวณเรื อนยอดแน่นทึบแบ่ง
นกได้ 4 กลุม่ บริ เวณช่องว่างของเรื อนยอดแบ่งนกได้ 3 กลุม่ ในบริ เวณเรื อนยอดแน่นทึบและบริ เวณช่องว่างของ
เรื อนยอดชนิดนกที่มีช่วงความสูงในการหากินกว้ างที่สดุ คือ นกโพระดกคอสีฟ้า (Megalaima asiatica) นกเขียว
ก้ านตองท้ องสีส้ม (Chloropsis hardwickii) มีคา่ เท่ากับ 28.25±11.56 และ 26.00±14.76 เมตร ตามลําดับ นก
ที่มีช่วงความสูงในการหากินแคบที่สดุ คือ นกจู๋เต้ นคิ ้วยาว (Napothera epilepidota) นกกางเขนนํ ้าหัวขาว
(Enicurus leschenaulti) มีคา่ เท่ากับ 0.12±0.21 และ 0.10±0.36 เมตร ตามลําดับ ข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาครั้ง
นี ้เป็ นข้ อมูลที่สําคัญต่อการจัดการถิ่นที่อยูอ่ าศัยและเป็ นความรู้พื ้นฐานที่มีประโยชน์ในการทําความเข้ าใจ
รูปแบบการหากินด้ านตั้งของนกมากยิ่งขึ ้นในอนาคต

ABSTRACT
A study of the vertical foraging patterns of birds in hill evergreen forest permanent plot at
Huai Kok Ma, Chiang Mai Province was conducted monthly from December 2011 to November 2012.
Seven line-transects were placed in a 16 hectare permanent plot for comparison between closed
canopy and canopy gap. Eighty-six species of birds were recorded from 26 families, 8 genera. The
vertical strata using cluster analysis classified 4 groups of birds at closed canopy localities and 3
groups at canopy gap localities. The statistic used analyzing the range of foraging height were mean
and standard deviation, the highest range at the closed canopy and at the canopy gap were
28.25±11.56 (Megalaima asiatica) and 26.00±14.76 meters (Chloropsis hardwickii) respectively. The
lowest range were 0.12±0.21 (Napothera epilepidota) and 0.10± 0.36 meters (Enicurus leschenaulti)
respectively. This study is important in term of habitat management and it is a basic knowledge for
further understanding in vertical foraging patterns of birds.
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คํานํา
นกเป็ นทรัพยากรธรรมชาติด้านสัตว์ป่าที่มีความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ทําให้ พบลักษณะการกิน
อาหารที่แตกต่างกัน มีทั้งนกที่กินผลไม้ แมลง นํ ้าหวานจากดอกไม้ และนกที่กินเนื ้อสัตว์อื่นเป็ นอาหาร นกจึงมี
บทบาทที่สําคัญอย่างมากต่อระบบนิเวศในด้ านการกระจายเมล็ดพันธุ์ ควบคุมประชากรหนอนและแมลง และทํา
หน้ าที่ช่วยผสมเกสร ซึง่ เป็ นการสร้ างสมดุลให้ กบั ธรรมชาติ (วีรยุทธ์, 2528; โอภาส, 2543; นุชจรี ย์, 2553)
ป่ าดิบเขาห้ วยคอกม้ าเป็ นพื ้นที่สว่ นหนึง่ ของเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ที่ถกู ประกาศขึ ้นทะเบียน
ให้ เป็ นพื ้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-ห้ วยคอกม้ า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 เป็ นระบบนิเวศป่ าดิบเขาที่อดุ มสมบูรณ์ไป
ด้ วยแหล่งทรัพยากรชีวภาพที่สําคัญ (วันชัย, ม.ป.ป.) ป่ าดิบเขาในแต่ละระดับชั้นตามแนวด้ านตั้งจะประกอบไป
ด้ วยใบ ดอก ผล ซึง่ เป็ นส่วนที่นกเข้ าไปใช้ ประโยชน์ในการหากินส่วนใหญ่ นกแต่ละชนิดที่อาศัยอยูใ่ นบริ เวณ
เดียวกันและมีความต้ องการใช้ ทรัพยากรในการหากินที่ซ้อนทับกัน การปรับตัวให้ สามารถหากินได้ ในหลายระดับ
จะช่วยลดการแก่งแย่งแหล่งอาหารที่นกใช้ และเพิ่มโอกาสในการอยูร่ อดในถิ่นที่อยูอ่ าศัยได้ สงู กว่านกที่มี
ความจําเพาะกับระดับชั้นด้ านตั้ง (ประทีป, 2550; ดอกรัก และอุทิศ, 2552; Macarthur, 1958; Slagsvold and
Wiebe, 2007) ข้ อมูลรูปแบบการใช้ พื ้นที่หากินด้ านตั้งที่แตกต่างกันเป็ นข้ อมูลที่สําคัญที่ช่วยอธิบายให้ ทราบถึง
ช่วงความสูงที่นกแต่ละชนิดใช้ หากิน แต่ในพื ้นที่ห้วยคอกม้ ายังขาดการศึกษาเกี่ยวกับการหากินของนก ฉะนั้น
งานวิจยั ครั้งนี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสูงที่นกใช้ การปรับตัวเมื่อป่ าที่มีเรื อนยอดแน่นทึบเปลี่ยนแปลงไป
เป็ นช่องว่างของเรื อนยอด ทั้งนี ้ข้ อมูลที่ได้ จะทําให้ เกิดความรู้ความเข้ าใจที่ถกู ต้ องในเรื่ องการวางแผนการอนุรักษ์
และจัดการแหล่งทรัพยากรอาหารของนกในพื ้นที่ตอ่ ไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเก็บข้ อมูล
ศึกษารูปแบบการหากินของนกในถิ่นอาศัยแบบป่ าดิบเขาบริ เวณห้ วยคอกม้ า จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยูบ่ น
ละติจดู ที่ 18๐ 50' 00'' N และเส้ นลองติจดู ที่ 98๐ 52' 00'' E ภายในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ทําการสํารวจ
ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2554 - พฤศจิกายน 2555 สํารวจนกในแปลงถาวรขนาด 16 เฮกตาร์ (400x400 เมตร) โดย
ใช้ วธิ ีสํารวจแบบ Line transect ระยะทาง 400 เมตร ทั้งหมด 7 เส้ น (L1-L7) แต่ละเส้ นห่างกัน 50 เมตร (Figure
1) ในแปลงถาวรประกอบไปด้ วย 1. บริ เวณที่มีเรื อนยอดแน่นทึบ 2. บริ เวณช่องว่างของเรื อนยอด ซึง่ เกิดขึ ้นเมื่อมี
การโค่นล้ มของไม้ ต้นโดยส่วนใหญ่เกิดจากการรบกวนตามธรรมชาติซงึ่ แต่ละพื ้นที่จะมีขนาดแตกต่างกัน (Watt,
1947) แบ่งช่วงสํารวจออกเป็ น 2 ช่วง ช่วงเช้ าตั้งแต่เวลา 07.00 น. - 10.00 น. ช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. 16.00 น. ทั้งนี ้เนื่องจากหลังเวลา 16.00 น. พื ้นที่ศกึ ษาในสภาพป่ าดิบเขามีแสงสว่างน้ อยมาก สํารวจโดยใช้
กล้ องส่องทางไกลแบบสองตา (binoculars) กําลังขยาย 40x42 มิลลิเมตร และกล้ องส่องทางไกลแบบตาเดียว
(telescope) กําลังขยาย 50x150 มิลลิเมตร บันทึกข้ อมูลชนิดนก จําแนกชนิดนกตามหนังสือคูม่ ือดูนก หมอบุญ
ส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย (จารุจินต์ และคณะ, 2555) จํานวนครั้งที่พบ (observation) วัดความสูงจากตําแหน่งที่
นกเข้ าไปหากินจนถึงระดับพื ้นดินโดยใช้ กล้ องวัดระยะทาง (rangefider, Nikon forestry 550 6x21) ข้ อมูลนกที่
บันทึกต้ องเป็ นนกที่พบเห็นตัวโดยตรงและมีพฤติกรรมการกินในพื ้นที่สํารวจเท่านั้น
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Figure 1 Line transect surveys in permanent plot at Huai Kok Ma (Doi Suthep-Pui National Park).
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ช่วงความสูงในการหากินด้ านตั้ง พิจารณานกที่มีจํานวนครั้งในการพบตั้งแต่ 10 ครั้ง ขึ ้นไป ดังแสดงใน
ภาคผนวก Table 2 จัดกลุม่ นกตามระดับชั้นความสูงด้ านตั้งทุก 5 เมตร โดยวิธี cluster analysis ในโปรแกรม
PC-ORD 5 พิจารณานกที่มีคา่ ความชุกชุมสัมพัทธ์มากกว่า 50 เปอร์ เซ็นต์ ให้ เป็ นชนิดนกที่เด่นในแต่ละระดับชั้น
นําข้ อมูลความสูงที่นกใช้ หากินไปหาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
เปรี ยบเทียบความสูงที่นกใช้ หากินในบริ เวณที่แตกต่างกัน พิจารณานกที่มีจํานวนครั้งในการพบตั้งแต่
10 ครั้งขึ ้นไป ซึง่ พบหากินทั้งในบริ เวณเรื อนยอดแน่นทึบและบริ เวณช่องว่างของเรื อนยอด วิเคราะห์ความ
แตกต่างของความสูงที่นกใช้ หากินจากสถิติ t-test

ผลและวิจารณ์
ความหลากชนิด
ผลการสํารวจชนิดนกที่เข้ ามาใช้ ประโยชน์ในการหากิน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2554 - พฤศจิกายน 2555
พบนกทั้งสิ ้น 86 ชนิด 26 วงศ์ 8 อันดับ
ช่ วงความสูงที่นกใช้ หากินด้ านตัง้
1. บริ เวณเรื อนยอดแน่นทึบ นกที่มีจํานวนครั้งในการพบตั้งแต่ 10 ครั้ง ขึ ้นไปมี 22 ชนิด และมีจํานวน
ครั้งในการพบรวมเท่ากับ 399 ครั้ง การจัดกลุม่ ตามระดับชั้นความสูงด้ านตั้งด้ วยวิธี cluster analysis พบว่า
บริ เวณเรื อนยอดแน่นทึบแบ่งนกได้ 4 กลุม่ ที่ระดับความคล้ ายคลึง 60 เปอร์ เซ็นต์ (Figure 2) ดังนี ้
กลุม่ ที่ 1 ประกอบด้ วย 1 ระดับชั้น คือ ระดับชั้นความสูงด้ านตั้ง 0 - 5 เมตร ในระดับชั้นนี ้พบชนิดนกที่
เด่น 5 ชนิด ได้ แก่ นกจู่เต้ นคิ ้วยาว นกมุ่นรกตาแดง นกแว่นตาเหลืองพันธุ์จีน นกกะรางอกสีนํ ้าตาลไหม้ และนก
จับแมลงคอนํ ้าตาลแดง
กลุม่ ที่ 2 ประกอบด้ วย 3 ระดับชั้น คือ ระดับชั้นความสูงด้ านตั้ง >5 - 10 เมตร ระดับชั้นความสูงด้ านตั้ง
>10 - 15 เมตร และระดับชั้นความสูงด้ านตั้ง >15 - 20 เมตร พบชนิดนกที่เด่น 13 ชนิด ได้ แก่ นกภูหงอนท้ องขาว

นกปรอดภูเขา นกปรอดโอ่งเมืองเหนือ นกพญาไฟใหญ่ นกไต่ไม้ หน้ าผากกํามะหยี่ นกพญาปากกว้ างอกสีเงิน
นกกะรางหัวหงอก นกจับแมลงหัวเทา นกอีแพรดคอขาว นกปลีกล้ วยลาย นกเขียวก้ านตองปี กสีฟ้า นกปรอดสี
ขี ้เถ้ า และนกกินปลีหางยาวคอดํา
กลุม่ ที่ 3 ประกอบด้ วย 2 ระดับชั้น คือ ระดับชั้นความสูงด้ านตั้ง >20 - 25 เมตร และระดับชั้นความสูง
ด้ านตั้ง >30 เมตร พบชนิดนกที่เด่น 2 ชนิด ได้ แก่ นกหัวขวานใหญ่หงอนเหลือง และนกโพระดกคอสีฟ้า
กลุม่ ที่ 4 ประกอบด้ วย 1 ระดับชั้น คือ ระดับชั้นความสูงด้ านตั้ง >25 - 30 เมตร พบชนิดนกที่เด่น 3 ชนิด
ได้ แก่ นกเขาเปล้ าธรรมดา นกปรอดสีขี ้เถ้ า และนกปรอดเหลืองหัวจุก

Figure 2 Cluster analysis of vertical strata of the 22 bird species in closed canopy.
2. บริ เวณช่องว่างของเรื อนยอด นกที่มีจํานวนครั้งในการพบตั้งแต่ 10 ครั้ง ขึ ้นไปมี 26 ชนิด และมี
จํานวนครั้งในการพบรวมเท่ากับ 722 ครั้ง การจัดกลุม่ ตามระดับชั้นความสูงด้ านตั้งด้ วยวิธี cluster analysis
พบว่าบริ เวณช่องว่างของเรื อนยอดแบ่งนกได้ 3 กลุม่ ที่ระดับความคล้ ายคลึง 60 เปอร์ เซ็นต์ (Figure 3) ดังนี ้
กลุม่ ที่ 1 ประกอบด้ วย 2 ระดับชั้น คือ ระดับชั้นความสูงด้ านตั้ง 0 - 5 เมตร และระดับชั้นความสูงด้ าน
ตั้ง >5 - 10 เมตร ในกลุม่ นี ้พบชนิดนกที่เด่น 12 ชนิด ได้ แก่ นกมุ่นรกตาแดง นกจับแมลงหัวเทา นกปลีกล้ วยลาย
นกอีแพรดคอขาว นกกะรางอกสีนํ ้าตาลไหม้ นกกินแมลงคอเทา นกกางเขนนํ ้าหลังเทา นกกินปลีหางยาวคอดํา
นกแว่นตาเหลืองพันธุ์จีน นกไต่ไม้ หน้ าผากกํามะหยี่ นกกางเขนนํ ้าหัวขาว และนกปลีกล้ วยเล็ก
กลุม่ ที่ 2 ประกอบด้ วย 3 ระดับชั้น คือ ระดับชั้นความสูงด้ านตั้ง >10 - 15 เมตร ระดับชั้นความสูงด้ าน
ตั้ง >15 - 20 เมตร และระดับชั้นความสูงด้ านตั้ง >20 - 25 เมตร พบชนิดนกที่เด่น 9 ชนิด ได้ แก่ นกปรอดโอ่ง
เมืองเหนือ นกปรอดภูเขา นกปรอดเล็กตาขาว นกพญาไฟใหญ่ นกภูหงอนท้ องขาว นกแซงแซวเล็กเหลือบ นก
ไต่ไม้ หน้ าผากกํามะหยี่ นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ และนกบั้งรอกใหญ่
กลุม่ ที่ 3 ประกอบด้ วย 2 ระดับชั้น คือ ระดับชั้นความสูงด้ านตั้ง >20 - 25 เมตร และระดับชั้นความสูง
ด้ านตั้ง >30 เมตร โดยพบชนิดนกที่เด่น 6 ชนิด ได้ แก่ นกเขาเปล้ าธรรมดา นกปรอดเหลืองหัวจุก นกปรอดสีขี ้เถ้ า
นกโพระดกคอสีฟ้า นกเขียวก้ านตองท้ องสีส้ม และนกเขียวก้ านตองปี กสีฟ้า

Figure 3 Cluster analysis of vertical strata of 22 bird species in canopy gap.

ความสูงเฉลี่ยที่นกใช้ หากินในบริ เวณเรื อนยอดแน่นทึบเท่ากับ 13.33±9.64 เมตร นกที่มีช่วงความสูงใน
การหากินกว้ างที่สดุ คือ นกโพระดกคอสีฟ้า 28.25±11.57 เมตร และนกที่มีช่วงความสูงในการหากินแคบที่สดุ
คือ นกจู๋เต้ นคิ ้วยาว 0.12±0.21 เมตร (Figure 4)

Figure 4 Range of foraging height (mean±s.d.) of 22 bird species in closed canopy.
ความสูงเฉลี่ยที่นกใช้ หากินในบริ เวณช่องว่างของเรื อนยอดเท่ากับ 15.86±11.31 เมตร นกที่มี
ช่วงความสูงในการหากินกว้ างที่สดุ คือ นกเขียวก้ านตองท้ องสีส้ม 26.00±14.76 เมตร และนกที่มีช่วงความสูงใน
การหากินแคบที่สดุ คือ นกกางเขนนํ ้าหัวขาว 0.12±0.36 เมตร (Figure 5)

Figure 5 Range of foraging height (mean±s.d.) of 26 bird species in canopy gap.

ความสูงเฉลี่ยที่นกใช้ หากินในบริ เวณเรื อนยอดแน่นทึบมีคา่ ตํ่ากว่าบริ เวณช่องว่างของเรื อนยอด คือ
13.33 เมตร และ 15.86 เมตร ตามลําดับ เนื่องจากนกที่หากินในบริ เวณช่องว่างของเรื อนยอดส่วนมากพบนกมี
พฤติกรรมหากินโดยใช้ วิธีเกาะนิ่งอยูต่ ามกิ่งไม้ ที่โล่งบนเรื อนยอดและบินโฉบจับแมลง ซึง่ มักพบพฤติกรรมนี ้ใน
กลุม่ นกแซงแซว จากการวิเคราะห์ช่วงความสูงด้ านตั้งที่นกใช้ หากินบริ เวณเรื อนยอดแน่นทึบ นกโพระดกคอสีฟ้า
มีช่วงความสูงในการหากินกว้ างที่สดุ ซึง่ อาหารที่กินส่วนใหญ่เป็ นผลไม้ อีกทั้งยังพบเห็นกินแมลงและหนอนใน
บางครั้ง ส่วนนกจู๋เต้ นคิ ้วยาวพบเห็นพฤติกรรมกระโดดหากินแมลงตามกองเศษไม้ ที่อยูต่ ามพื ้นดินเท่านั้น จึง
จัดเป็ นนกที่มีชว่ งความสูงในการหากินแคบที่สดุ บริ เวณช่องว่างของเรื อนยอดนกที่มีช่วงความสูงในการหากิน
กว้ างที่สดุ คือ นกเขียวก้ านตองท้ องสีส้ม กินอาหารได้ หลากหลายทั้งผลไม้ นํ ้าหวาน หนอนและแมลง แตกต่าง
กับนกกางเขนนํ ้าหัวขาวที่พบหากินแมลงตามโขดหิน ลําห้ วยและไม้ ผตุ ามพื ้นดิน Alatalo et al. (1985); Zhu et
al. (2012) นกที่มีช่วงความสูงในการหากินกว้ างพบว่าเป็ นนกที่มีความหลากหลายในเรื่ องของชนิดอาหารที่กิน
และสามารถหลีกเลี่ยงการแข่งขันโดยการปรับเปลี่ยนตําแหน่งในการหากินได้ หลายระดับ ส่วนนกที่มีชว่ งความสูง
ในการหากินแคบคือนกที่มีการตอบสนองที่เฉพาะกับความสูงที่นกใช้ หากิน จากผลการศึกษาพบว่านกที่กินแมลง
เป็ นอาหารจัดเป็ นนกที่มีช่วงความสูงในการหากินแคบที่สดุ เนื่องจากเป็ นกลุม่ นกที่มีความอ่อนไหวต่อการ
เปลี่ยนแปลง (Lourence et al., 2004) หากภายในพื ้นที่มีภยั คุกคามเกิดขึ ้นและส่งผลรบกวนต่อความสูงด้ านตั้ง
ของสังคมพืชที่นกใช้ หากิน นกที่มีความต้ องการจําเพาะและไม่สารมารถปรับเปลี่ยนความสูงในการหากินได้ จะ
เป็ นนกกลุม่ แรกที่หายไปจากพื ้นที่ Sekercioglu (2000) ซึง่ การลดลงของนกกินแมลงนั้นส่งผลให้ สงั คมพืชขาด
สัตว์ที่สําคัญที่ทําหน้ าที่ควบคุมแมลงศัตรูของป่ าไม้ อาจทําให้ ป่าไม้ เสียหายจากการถูกทําลาย
เปรี ยบเทียบความสูงที่นกใช้ หากินในบริเวณที่แตกต่ างกัน
บริ เวณเรื อนยอดแน่นทึบและบริ เวณช่องว่างของเรื อนยอด พบนกที่เข้ ามาหากินในทั้งสองบริ เวณ
ทั้งหมด 7 ชนิด ได้ แก่ นกโพระดกคอสีฟ้า นกพญาไฟใหญ่ นกไต่ไม้ หน้ าผากกํามะหยี่ นกปรอดเหลืองหัวจุก นก
ปรอดภูเขา นกกินปลีหางยาวคอดําและนกปลีกล้ วยลาย พบนก 3 ชนิดที่มีการใช้ ความสูงในการหากินแตกต่าง
กันในแต่ละบริ เวณ (Table 1)
Table 1 The foraging height of 7 bird species between closed canopy and canopy gap.
Scientific Name
Code
Mean±S.D. (Observation)
T-test
t, p-value
Closed canopy
Canopy gap
1. Megalaima asiatica
MEGAAS 28.25±11.57 (12) 27.13±5.87 (22)
0.374, 0.711
2. Pericrocotus flammeus
PERIFL 19.17±6.79 (18) 22.92±9.61 (26)
-2.067, 0.045*
3. Sitta frontalis
SITTFR 16.04±8.06 (17) 15.65±11.94 (14)
0.108, 0.915
4. Pycnonotus melanicterus PYCNME 22.33 ±6.41 (12) 25.83±6.71 (33)
-2.097, 0.042*
5. Hypsipetes mcclellandii HYPSMC 13.76±5.90 (23) 20.19±8.76 (43)
-3.154, 0.002*
6. Aethopyga saturata
AETHSA 08.61±4.28 (11) 09.17±7.48 (18)
0.223, 0.825
7. Arachnothera magna
ARACMA 15.15±8.49 (12) 10.90±6.30 (32)
1.810, 0.077
Remark: * significant level at p<0.05

นกพญาไฟใหญ่ นกปรอดเหลืองหัวจุกและนกปรอดภูเขา ใช้ ความสูงในการหากินในบริ เวณช่องว่างของ
เรื อนยอดสูงกว่าบริ เวณเรื อนยอดแน่นทึบอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยพบนกพญาไฟใหญ่มี
พฤติกรรมจิกกินหนอน แมลงตามใบไม้ กิ่งไม้ และนกปรอดภูเขาหากินลูกไม้ และแมลงอยูภ่ ายใต้ เรื อนยอดใน
บริ เวณเรื อนยอดแน่นทึบ แต่เมื่อเข้ าไปหากินในบริ เวณช่องว่างของเรื อนยอดนกทั้งสองชนิดมีการปรับเปลี่ยน
ระดับความสูงในการหากินโดยการเกาะตามยอดไม้ ที่สงู ขึ ้นเพื่อรอโฉบจับแมลงกลางอากาศ มงคล (2540)
เนื่องจากพื ้นที่ป่าที่เกิดช่องว่างมีการส่องถึงของแสงแดดมากทําให้ พบปริ มาณแมลงเพิ่มมากขึ ้น นกจึง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการหากินไปตามพื ้นที่ นกปรอดเหลืองหัวจุก มีพฤติกรรมการหากินผลไม้ นํ ้าหวานดอกไม้
ตามพุม่ ไม้ ในบริ เวณเรื อนยอดแน่นทึบ เมื่อหากินในบริ เวณช่องว่างของเรื อนยอดนกใช้ ระดับความสูงเพิ่มมากขึ ้น
โดยพบจิกกินหนอนและแมลงตามยอดไม้ หรื อเกาะตามกิ่งไม้ ที่โล่งบางครั้งพบมีพฤติกรรมบินโฉบจับแมลงกลาง
อากาศ จากการศึกษาพบว่าในพื ้นที่ป่าที่มีเรื อนยอดหลายระดับ มีความแตกต่างของพื ้นที่ซงึ่ สามารถเอื ้อ
ประโยชน์ตอ่ การเข้ าไปหากินของนก ด้ วยเหตุนี ้การเปลี่ยนป่ าให้ เป็ นพื ้นที่เกษตรเชิงเดี่ยวที่มีการขยายตัวมากขึ ้น
ในปั จจุบนั มีผลทําให้ ระดับของเรื อนยอดไม่มีความหลากหลาย ซึง่ เป็ นข้ อจํากัดต่อแหล่งหากินของนกและจํากัด
ช่วงความสูงในการหากินให้ แคบลง (Azman et al., 2011) ฉะนั้นการรักษาพื ้นที่ป่าให้ มีเรื อนยอดหลายระดับจะ
ช่วยให้ นกสามารถปรับตัวหากินได้ ดียิ่งขึ ้น

สรุ ป

1. บริ เวณเรื อนยอดแน่นทึบ นกใช้ ความสูงเฉลี่ยในการหากินด้ านตั้ง เท่ากับ 13.33±9.64 เมตร โดยนกที่
มีช่วงความสูงในการหากินกว้ างที่สดุ คือ นกโพระดกคอสีฟ้า 28.25±11.57 เมตร และนกที่มีช่วงความสูงในการ
หากินแคบที่สดุ คือ นกจู๋เต้ นคิ ้วยาว 0.12±0.21 เมตร
2. บริ เวณช่องว่างของเรื อนยอด นกใช้ ความสูงเฉลี่ยในหากินด้ านตั้ง เท่ากับ 15.86±11.31 เมตร นกที่มี
ช่วงความสูงในการหากินกว้ างที่สดุ คือ นกเขียวก้ านตองท้ องสีส้ม 26.00±14.76 เมตร และนกที่มีชว่ งความสูงใน
การหากินแคบที่สดุ คือ นกกางเขนนํ ้าหัวขาว 0.12±0.36 เมตร
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ภาคผนวก
Table 2 Species list of birds (observation ≥ 10) at Huai Kok Ma, Chiang Mai Province.
No.

Common name

Code

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Picus flavinucha Gould, 1834
Megalaima asiatica (Latham, 1790)
Phaenicophaeus fristis (Lesson, 1830)
Serilophus lunatus (Gould, 1834)
Chloropsis cochinchinensis (Gmelin, 1788)
Chloropsis hardwickii Jardine & Selby, 1830
Pericrocotus flammeus (Forster, 1781)
Rhipidura albicollis (Vieillot, 1818)
Dicrurus aeneus Vieillot, 1817)
Dicrurus paradiseus (Linnaeus, 1766)
Cyornis banyumas (Horsfiele, 1821)
Culicicapa ceylonensis (Swainson, 1820)
Enicurus schistaceus (Hodgsin, 1836)
Enicurus leschenaulti (Vieillot, 1818)
Sitta frontalis Swainson, 1820
Pycnonotus melanicterus (Gmelin, 1789)
Iole propinque (Oustalet, 1903)
Alophoixus pallidus (Swinhoe, 1870)
Hemixos flavala (Blyth, 1845)
Hypsipetes mcclellandii Horsfield, 1840
Seicercus omeiensis Martens Eck,
Packert & Sun, 1999
Garrulax leucolophus (Hardwicke, 1815)
Garrulax strepitans Blyth, 1855
Napothera epilepidota (Temminck, 1827)
Stachyris nigriceps Blyth, 1844
Alcippe morrisonia Swinhoe, 1863
Yuhina zantholeuca (Blyth, 1844)
Aethopyga saturata (Hodgson, 1836)
Arachnothera longirostra (Latham, 1790)
Arachnothera magna (Hodgson, 1837)
Treron curvirostra (Gmelin, 1789)

PICUFL
MEGAAS
PHAETR
SERILU
CHLOCO
CHLOHA
PERIFL
RHIPAL
DICRAE
DICRPA
CYORBA
CULICE
ENICSC
ENICLE
SITTFR
PYCNME
IOLEPR
ALOPPA
HEMIFL
HYPSMC
SEICOM

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Remark: N = Not found, - = Observation < 10

GARRLE
GARRST
NAPOEP
STACNI
ALCIMO
YUHIZA
AETHSA
ARACLO
ARACMA
TRERCU

Mean±S.D. (Observation)
Closed canopy Canopy gap
21.82±5.21
28.25±11.57
27.13±5.87
18.24±3.74
15.52±3.35
21.86±6.31
21.79±14.38
26.00±14.76
19.17±6.79
22.92±9.61
17.09±8.78
9.74±10.41
N
25.15±6.22
22.40±6.60
6.81±5.44
14.56±8.51
10.13±6.39
N
0.21±0.48
0.10±0.36
16.04±8.06
15.65±11.94
22.33±6.41
25.83±6.71
19.94±6.46
16.43±7.50
17.45±7.04
17.02±8.57
25.52±5.60
13.76±5.90
20.19±8.76
4.37±2.51
6.31±4.63
9.42±6.41
8.51±10.40
0.12±0.21
5.57±5.97
16.08±9.59
8.61±4.28
15.15±8.49
24.64±3.91

N
6.60±6.43
2.80±3.14
10.94±7.68
15.18±8.77
9.17±7.48
9.90±4.65
10.90±6.30
35.60±13.10

