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41 แสดงลกัษณะของคา้งคาวหนา้ร่อง (Nycteris tragata)        38 

42 แสดงรัศมีของจุดส ารวจแบ่งเป็น นอ้ยกวา่ 25 เมตร และ 25-50 เมตร       41 

43 แสดงระยะห่างของจุดส ารวจแต่ละจุดห่างกนั 200 เมตร        42 

44 แสดงเส้นส ารวจสีเหลืองท่ีมีระยะส ารวจ 2 กิโลเมตร        43 

45 แสดงลกัษณะแปลงส ารวจขนาด 10 x 10 เมตร, 4 x 4 เมตรและ 1 x 1 เมตร  

ในแปลงส ารวจเดียวกนั            44 

46 แสดงการจบับงัคบันกขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (นกกะเตน็หวัด า)       48 

47 แสดงการจบับงัคบันกขนาดใหญ่ (นกอีโกง้)         48 

48 แสดงการจบับงัคบัคา้งคาวขนาดเล็กและขนาดกลาง        49 

49 แสดงลกัษณะตาข่าย (net)           50 

50 แสดงลกัษณะเสา (pole)            51 

51 แสดงลกัษณะสมอบก เชือก (1) และถุงผา้ดิบ (2)         52 

52 แสดงการติดตั้งตาข่ายดกันกในพื้นท่ีนาขา้ว         52 

53 แสดงห่วงของตาข่าย (1) และการคล่ีตาข่าย(2)         53 



สำรบัญรูปภำพ (ต่อ) 

รูปที ่            หน้ำ 

54 แสดงการใส่ห่วงตาข่ายในเสาท่ีใชต้าข่ายร่วมกนั 2 ปาก        53 

55 แสดงการขึงเชือกเขา้กบัเสาและสมอบก          54 

56 แสดงการรวบตาข่ายแต่ละชั้นเขา้หากนัเพื่อปิดเก็บตาข่าย        54 

57 แสดงการเก็บตาข่ายโดยพบัตาข่ายเป็นทบเขา้หากนั         55 

58 แสดงลกัษณะของตาข่ายแบบตะปบ          57 

59 แสดงลกัษณะตาข่าย (net)           58 

60 แสดงลกัษณะเสา (pole)            58 

61 แสดงลกัษณะแผน่เหล็ก (steel plates)          59 

62 แสดงลกัษณะหนงัยาง (1) สลกัและสมอบก (2)         59 

63 แสดงลกัษณะห่วงวงกลมและตะขอเก่ียว (ภาพโดย เพลิน ยงยทุธวชิยั)      60 

64 แสดงการตอกเสาลงไปท ามุมกบัพื้นดิน 45 องศา         61 

65 แสดงการติดตั้งห่วงวงกลมใหญ่ท่ียดึอยูก่บัหนงัยางเขา้ไปในเสาท่ีตอกท ามุม 45 องศา     61 

66 แสดงการน าสลกัมาประกอบกบัห่วงวงกลมเล็กและแผน่เหล็ก (1,2) และโยงเชือก 

ไวก้บัสลกั (3)             62 

67 แสดงลกัษณะของท่อยงิตาข่าย (1,2)          65 

68 แสดงลกัษณะของตุม้เหล็กส่งตาข่าย          65 

69 แสดงลกัษณะตาข่าย (net)           66 

70 แสดงลกัษณะกระบอกบรรจุดินปืนหรือลูกปืน         66 

71 แสดงตวัจุดชนวนระเบิด            67 

72 แสดงลกัษณะของชุดอุปกรณ์ควบคุมการจุดระเบิดดว้ยไฟฟ้า       67 

73 แสดงการบรรจุดินด าลงในกระบอกบรรจุดินปืน         68 

74 แสดงการประกอบท่อยงิ            69 



สำรบัญรูปภำพ (ต่อ) 

รูปที ่            หน้ำ 

75 แสดงการวดัมุมของท่อยงิตาข่าย                       71 

76 แสดงการทาจารบีบนฐานของลูกตุม้เหล็กก่อนใส่เขา้ไปในท่อยงิตาข่าย                  71 

77 แสดงการน าเชือกตาข่ายมามดัติดกบัห่วงของลูกตุม้เหล็ก (1) และการสาวตาข่าย (2)                 71 

78 แสดงการเช่ือมต่ออุปกรณ์ควบคุมการจุดระเบิดดว้ยไฟฟ้าเขา้กบัตวัท่อยงิ                  72 

79 แสดงการพลางท่อยงิตาข่ายจบัสัตวแ์บบ 4 ท่อยงิในพื้นท่ีนาเกลือ                   72 

80 แสดงการพลางท่อยงิตาข่ายจบัสัตวใ์นพื้นท่ีชายหาด                                              73 

81 แสดงการยงิท่อยงิตาข่ายจบัสัตว ์                       73 

82 แสดงลกัษณะของนกท่ีติดอยูใ่นตาข่ายหลงัจากท่ียงิท่อยงิตาข่ายแลว้                                74 

83 แสดงลกัษณะตาข่ายของสวงิขนาดต่างๆ                                   76 

84 แสดงลกัษณะของลวดหรือเหล็กท่ีใชท้  าปากของสวงิ                                 77 

85 แสดงลกัษณะดา้มจบัของสวิง                                    77 

86 แสดงลกัษณะของกบัดกัแบบสลิงขึงแนวตั้ง (harp trap)                                 80 

87 แสดงลกัษณะของคานดา้นบน-ล่างและเสา                                   81 

88 แสดงลกัษณะของคานขึงเส้นเอ็น                       81 

89 แสดงลกัษณะของอุปกรณ์ยดึคานบน เสาและคานขึงเส้นเอน็                                81 

90 แสดงลกัษณะของโครงขาตั้ง (1) และขาตั้งปรับระดบัความสูง (2)       82 

91 แสดงลกัษณะของถุงผา้ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยเปล                     82 

92 แสดงการประกอบโครงขาตั้งเขา้กบัเสา          82 

93 แสดงการประกอบคานดา้นล่างเขา้กบัโครงขาตั้ง         83 

94 แสดงการประกอบอุปกรณ์ยึดคานดา้นบนและคานดา้นบนเขา้กบัเสา       83 

95 แสดงการประกอบคานขึงเส้นเอ็นเขา้กบัอุปกรณ์ยดึคานดา้นบนและโครงขาตั้ง     83 

96 แสดงการประกอบขาตั้งปรับระดบัความสูงเขา้กบัโครงขาตั้ง       84 



สำรบัญรูปภำพ (ต่อ) 

รูปที ่            หน้ำ 

97 แสดงการติดตั้งกบัดกัแบบสลิงขึงแนวตั้งบริเวณปากถ ้า        84 
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บทน ำ 

ควำมเป็นมำ/ควำมจ ำเป็น/ควำมส ำคัญ 

 ศูนย์เฝ้าระวงัและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถ่ินและสัตว์อพยพ คณะสัตว์แพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล มีบทบาทส าคญัในการเฝ้าระวงัและติดตามโรคโดยเฉพราะอย่างยิ่งโรคท่ีเกิดในสัตวป่์า 

อาทิเช่น โรคไขห้วดันก (H5N1) โรคพิษสุนขับา้ (Rabies) และโรคไขส้มองอกัเสบ (Nipah virus) เป็นตน้ โดย

โครงสร้างการบริหารงานศูนยเ์ฝ้าระวงัและติดตามโรคจากสัตวป่์า สัตวต่์างถ่ินและสัตวอ์พยพ มีหน่วยงาน

ยอ่ย ดงัน้ีคือ งานอณูวิทยา งานสัตวท์ดลอง งานไวรัสวิทยาและการเพาะเล้ียงเซลล์ งานอายุรศาสตร์สัตวป่์า 

งานอิมมูโนฮีสโตเคมี งานแบคทีเรีย งานวทิยาภูมิคุม้กนั งานโรคติดต่อน าโดยแมลง งานวิทยาการระบาดและ

ควบคุมโรค งานบริหารและธุรการ จากโครงสร้างดงักล่าวการจบับงัคบัสัตว์ป่าจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 

เพื่อใหก้ารบริหารงานเป็นไปอยา่งสมบูรณ์ ตามจ านวนตวัอยา่งท่ีตั้งเป้าหมายไวใ้นแต่ละปี ตวัอยา่งจากสัตวท่ี์

ไดจ้ากการจบับงัคบัดว้ยวิธีทางกายภาพ ไดแ้ก่ ตวัอยา่งเลือด น ้ าลายและสารคดัหลัง่ต่างๆ ของสัตวป่์า ซ่ึงการ

จะเก็บตวัอย่างจากสัตว์ป่าได้นั้น ต้องใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับสัตว์แต่ละชนิด เพื่อความ

ปลอดภยัของสัตวป่์าและผูป้ฏิบัติงาน ดงันั้น คู่มือการใช้อุปกรณ์ส าหรับดักจบันกและค้างคาวเพื่อการ

ศึกษาวจิยั จึงมีความส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อผูป้ฏิบติังาน นกัศึกษา นกัวจิยัและผูท่ี้สนใจ 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใชป้ระกอบการปฏิบติังานภาคสนามของศูนยเ์ฝ้าระวงัและติดตามโรคจากสัตวป่์า สัตวต่์าง

ถ่ินและสัตวอ์พยพ ท่ีตอ้งมีการดกัจบันกและคา้งคาว 

2. เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การสอนภาคปฏิบติัการรายวิชา สพวค ๖๙๑ 

คลินิกปฏิบัติสัตว์สวนสัตว์ สัตว์เล้ียงชนิดพิเศษและสัตว์ป่า การสอนภาคปฏิบติัการให้กับ

นกัศึกษาจากมหาวทิยาลยัอ่ืนๆท่ีมาฝึกงาน  

3. เพื่อใชป้ระกอบการการศึกษาวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบันกและคา้งคาว 

ขอบเขต 

คู่มือเล่มน้ีไดอ้ธิบายขอ้มูลดงัน้ี คือ ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบันกและคา้งคาว การจ าแนกชนิดนกและ

คา้งคาวเบ้ืองตน้ วิธีการศึกษาประชากรสัตวป่์า และหลกัการจบับงัคบัสัตวป่์าดว้ยวิธีทางกายภาพ (Physical 

Restraint)  ซ่ึงประกอบดว้ยอุปกรณ์ส าหรับดกัจบันกและคา้งคาว มีดงัน้ี คือ ตาข่ายดกัสัตว ์(Mist net) ตาข่าย

แบบตะปบ (Clap net) ท่อยิงตาข่ายจบัสัตว ์(Cannon net) สวิง (Hand net) และกบัดกัแบบสลิงขึงแนวตั้ง 
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(Harp trap) โดยได้อธิบายรายละเอียดของอุปกรณ์ไวด้ังน้ี ได้แก่ หลักการเลือกพื้นท่ีอย่างเหมาะสม 

ส่วนประกอบหรือโครงสร้างของอุปกรณ์ วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ การเก็บรักษาอุปกรณ์ ขอ้ควรระวงัในการใช้

อุปกรณ์ รวมถึงปัญหาและการแกไ้ขปัญหาการใชอุ้ปกรณ์ส าหรับดกัจบันกและคา้งคาวดว้ย 

นิยำมศัพย์เฉพำะ/ค ำจ ำกดัควำม 
Mist net หรือ ตำข่ำยดักสัตว์ เป็นอุปกรณ์ประเภทตาข่ายดกัจบันกท่ีมีลกัษณะเป็นตาข่าย 3-4 ชั้น ซ่ึง

สามารถใชจ้บัไดท้ั้งนกธรรมชาติและคา้งคาว 
Clap net หรือ ตำข่ำยแบบตะปบ เป็นอุปกรณ์ประเภทตาข่ายดกัจบันกท่ีมีลกัษณะการท างานคลา้ยกบั

การตะปบ โดยอุปกรณ์น้ีติดตั้งวางราบไวก้บัพื้นดิน ใชส้ าหรับจบันกท่ีอาศยัตามพื้นหรือหากินตามพื้น 
Cannon net หรือ ท่อยงิตำข่ำยจับสัตว์ เป็นอุปกรณ์ท่ีใชท้่อยงิตาข่ายเพื่อดกัจบัสัตว ์อุปกรณ์น้ีนิยมใช้

จบัสัตวน์กชายเลน ท่ีหากินเป็นกลุ่มใหญ่ๆ และเป็นอุปกรณ์ท่ีมีขนาดใหญ่กวา่อุปกรณ์ชนิดอ่ืนๆ 
Hand net หรือ สวงิ เป็นอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับจบัแมลง นก สัตวน์ ้าและคา้งคาว 
Harp trap หรือ กับดักแบบสลิงขึงแนวตั้ง เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับจบัคา้งคาว มีลกัษณะคลา้ยกบั

เคร่ืองดนตรีท่ีเรียกว่า พิณฝร่ัง เน่ืองจากกบัดกัแบบสลิงขึงแนวตั้งเป็นอุปกรณ์ท่ีมีเส้นเอ็นขึงตึงเรียงกนัเป็น
แถวๆ ตั้งแต่ 2 ถึง 4 แถว  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ปุญญพฒัน์  เศษวสัิย 
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บทที ่1 

ข้อมูลเบือ้งต้นเกีย่วกบันกและค้ำงคำว 

1.1  นก (Birds) 

นกเป็นสัตวปี์กท่ีจดัอยู่ในไฟลมั Chordata อนัดบั Passeriformes ปัจจุบนัในประเทศไทยพบนก

ประมาณ 1,011 ชนิด (จารุจินต์ และคณะ, 2555) สามารถพบเห็นนกไดท้ัว่ไปตามแหล่งชุมชน ไร่นา ภูเขา 

ชายฝ่ังทะเล แต่ไม่ใช่นกทุกชนิดท่ีสามารถพบไดท้ัว่ประเทศไทย เน่ืองจากความแตกต่างกนัของถ่ินท่ีอยูอ่าศยั 

อาหาร พฤติกรรมและขนาดรูปร่าง รวมถึงความสามารถของนกในการปรับตวัเข้ากับสภาพแวดล้อมท่ี

แตกต่างกนั เป็นตน้  

1.1.1  ถิ่นทีอ่ยู่อำศัยของนกในประเทศไทยแบ่งตำมภูมิภำค ดงัน้ี 

1. ภาคเหนือ พื้นท่ีเป็นภูเขาและป่าไมมี้ทั้งป่าผลดัใบ (deciduous forest) และป่าไม่ผลดัใบ  

(evergreen forest) และมีแม่น ้ าท่ีส าคญั เช่น แม่น ้ าปิง แม่น ้ าวงั แม่น ้ ายม และแม่น ้ าน่าน เป็นตน้ ซ่ึงลกัษณะ

ดงักล่าวเป็นถ่ินท่ีอยู่อาศยัท่ีส าคญัของนกหลายชนิด เช่น นกศิวะหางสีน ้ าตาล (Minla strigula) นกต๊ิดแกม้

เหลือง (Parus spilonotus) และนกกะรางหวัแดง (Garrulax erythrocephalus) เป็นตน้ สามารถพบนกดงักล่าว

ไดท่ี้อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท ์จงัหวดัเชียงใหม่ 

2. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นท่ีราบสูงท่ีมีขอบสูงชนัจากกลุ่มป่าดงพญาเยน็เขาใหญ่ มีแม่น ้าท่ี 

ส าคญั เช่น แม่น ้ าโขง เป็นตน้ ซ่ึงเป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของนก เช่น นกเดา้ลมแม่น ้ าโขง (Motacilla samveasnae) 

เป็นตน้ 

3. ภาคกลาง พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบและมีแม่น ้าท่ีส าคญั เช่น แม่น ้าเจา้พระยา แม่น ้าป่าสัก เป็นตน้ 

นอกจากน้ียงัมีบึงขนาดใหญ่ในพื้นท่ีจงัหวดันครสวรรค ์คือ บึงบอระเพด็ ซ่ึงเป็นถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของนกหลาย

ชนิด เช่น นกหางนาค (Megalurus palustris) และนกปากห่าง (Anastomus oscitans) เป็นตน้ 

4. ภาคตะวนัตก พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูง มีแม่น ้าท่ีส าคญั เช่น แม่น ้าแควใหญ่ แม่น ้าแควนอ้ย  

เป็นตน้ ซ่ึงเป็นถ่ินท่ีอยู่อาศยัของนกหลายชนิด เช่น นกเงือกคอแดง (Aceros nipalensis) และนกยูง (Pavo 

muticus)  เป็นตน้ สามารถพบเห็นนกดงักล่าวไดใ้นพื้นท่ีผนืป่าตะวนัตก 

5. ภาคตะวนัออก พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบและมีพื้นท่ีติดกบัชายฝ่ังทะเล และมีเทือกเขาท่ีส าคญั  

เช่น เทือกเขาบรรทดั เป็นตน้ จากลกัษณะของพื้นท่ีดงักล่าวเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของนกหลายชนิด เช่น นก

สาริกาเขียวหางสั้น (Cissa hypoleuca) และเหยีย่วแดง (Haliatur indus) เป็นตน้ 
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6. ภาคใต ้พื้นท่ีส่วนใหญ่ขนาบดว้ยชายฝ่ังทะเลและเป็นท่ีราบ มีเทือกเขาท่ีส าคญั เช่น เทือกเขา 

ตะนาวศรี เป็นตน้ จากลกัษณะของพื้นท่ีดงักล่าวเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของนกหลายชนิด เช่น นกแตว้แลว้ทอ้ง

ด า (Pitta gurneyi) นกชนหิน (Rhinoplax vigil) และนกเงือกด า (Anthracoceros malayanus) เป็นตน้ 

1.1.2  ประเภทของนกทีพ่บในประเทศไทย 

 1.   นกประจ าถ่ิน (Resident) คือ นกท่ีสามารถพบเห็นไดต้ลอดทั้งปี อาจมีการสร้างรังวางไข่ หรือ

ออกหาอาหารในบริเวณใกล้ๆกับบริเวณท่ีพบเห็น เช่น นกพิราบป่า (Columba livia) อีกา (Corvus 

macrorhynchos) และนกเอ้ียงสาริกา (Acridotheres tristis) เป็นตน้ 

 2.   นกอพยพ (Winter visitor) คือ นกท่ีอพยพจากทางเหนือและตอนกลางของทวีปเอเชียมายงั

ประเทศไทย เพื่อหนีอากาศท่ีหนาวจดัและอาหารท่ีขาดแคลน จึงพบนกดงักล่าวในประเทศไทยช่วงฤดูหนาว 

เช่น นกยางกรอกพนัธ์ุจีน (Ardeola bacchus) เหยี่ยวทุ่ง (Circus spilonotus) และนกทะเลขาเขียว (Tringa 

nebularia) เป็นตน้ 

 3.   นกอพยพผ่าน (Passage migrant) คือ นกท่ีอพยพจากทางเหนือและตอนกลางของทวีปมายงั

ตอนล่างทวีปและแวะพกัหาอาหารเป็นเวลาสั้ นๆท่ีประเทศไทย แลว้จึงบินต่อไปยงัตอนล่างของทวีป เช่น 

เหยี่ยวนกเขาพนัธ์ุจีน (Accipter soloensis) นกคดัคูพนัธ์ุหิมาลยั (Cuculus saturatus) และนกจบัแมลงตะโพก

เหลือง (Ficedula zanthopygia) เป็นตน้ 

 4.   นกอพยพมาสร้างรังวางไข่ (Breeding visitor) คือ นกอพยพมาประเทศไทยเพื่อผสมพนัธ์ุ หรือ

สร้างรังและวางไข่  เช่น นกแอ่นทุ่งใหญ่ (Glareola maldivarum) นกแตว้แลว้ธรรมดา (Pitta moluccensis) 

และนกคดัคูหงอน (Clamator coromandus) เป็นตน้ 

 5.   นกพลดัหลงหรือนกท่ีพบนอ้ยกวา่ 5 คร้ังในพื้นท่ีนั้น (Winter visitor or less than 5 records) คือ 

นกท่ีพลดัหลงหรือบินเลยเขา้มาในประเทศ ซ่ึงปกติแลว้นกดงักล่าวจะไม่อพยพเขา้มาในประเทศไทย เช่น นก

กระจอ้ยแกม้สีเทา (Seicercus poliogenys) นกเขนน้อยพนัธ์ุญ่ีปุ่น (Erithacus akahige) และนกเดินดงสีด า 

(Turdus merula) เป็นตน้ 
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1.2  ค้ำงคำว (Bats) 

 คา้งคาวเป็นสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมท่ีสามารถบินได้ โดยอยู่ในไฟลมั Chordata อนัดับ Chiroptera 

ปัจจุบนัประเทศไทยพบคา้งคาว 138 ชนิด 11 วงศ์ 45 สกุล (พิพฒัน์, 2554) คา้งคาวมีถ่ินท่ีอยู่อาศยัได้

หลากหลาย เช่น ตน้ไม ้อาคารบา้นเรือน ถ ้า ซอกหิน และโพรงไม ้เป็นตน้ สามารถพบคา้งคาวไดทุ้กภูมิภาค

ของประเทศไทย คา้งคาวท่ีพบในประเทศไทยมีความหลากหลายมาก โดยพบตั้งแต่คา้งคาวท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด

ในโลก คือ คา้งคาวคุณกิตติ (Craseonycteris thonglongyai) ไปจนถึงคา้งคาวท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก คือ 

คา้งคาวแม่ไก่ป่าฝน (Pteropus vampyrus) คา้งคาวในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคา้งคาวกิน

ผลไม ้(Megachiroptera) และกลุ่มคา้งคาวกินแมลง (Microchiroptera)  

1.2.1  ถิ่นทีอ่ยู่อำศัยของค้ำงคำวในประเทศไทยแบ่งตำมกลุ่มค้ำงคำว ดงัน้ี 

1.   กลุ่มคา้งคาวกินผลไม ้ (Megachiroptera)  

 คา้งคาวกลุ่มน้ีมีอยู ่1 วงศ ์12 สกุล 21 ชนิด คา้งคาวกลุ่มน้ีจะมีใบหนา้คลา้ยกบัสุนขั คือ มีใบหนา้ท่ียื่น

ยาวออกมา ดวงตามีขนาดใหญ่ จมูกท าหนา้ท่ีดมกล่ินไดเ้ป็นอย่างดี ไม่มีต่ิงใบหูและไม่มีแผน่จมูก ตวัอย่าง

ของค้างคาวกินผลไมใ้นประเทศไทย เช่น คา้งคาวแม่ไก่ภาคกลาง (Pteropus lylei) คา้งคาวขอบหูด าใต ้

(Megaerops ecaudatus) และคา้งคาวเล็บกุด (Eonycteris spelaea) เป็นตน้ คา้งคาวกลุ่มน้ีมกัอาศยัอยูต่ามตน้ไม ้

เช่น ตน้ตาล ตน้มะพร้าว ตน้มะขาม ตน้ยางนา เป็นตน้  

2.   กลุ่มคา้งคาวกินแมลง  (Microchiroptera) 

 คา้งคาวกลุ่มน้ีมีอยู ่10 วงศ ์33 สกุล 117 ชนิด คา้งคาวกลุ่มน้ีจะมีใบหนา้ท่ีมีโครงสร้างสลบัซบัซ้อน 

ใบหูมีขนาดใหญ่และมีต่ิงหู ดวงตามีขนาดเล็ก มีแผน่จมูกท่ีสลบัซบัซ้อน ท าหนา้ท่ีส่งคล่ืนเสียงออกไปเพื่อใช้

ในการบอกต าแหน่งเหยื่อ (Echolocation) ตวัอย่างของคา้งคาวกินแมลงในประเทศไทย เช่น คา้งคาวปีกถุง

เคราด า (Taphozous melanopogon) คา้งคาวแวมไพร์แปลงเล็ก (Megaderma spasma) และคา้งคาวหนา้ยกัษ์

เล็ก (Hipposideros pomona) เป็นตน้ คา้งคาวกลุ่มน้ีมกัอาศยัอยู่ตามถ ้ า ซอกหิน ใตถุ้นของอาคารบา้นเรือน

หรือใตห้ลงัคา เป็นตน้  
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บทที ่2 

กำรจ ำแนกชนิดนกและค้ำงคำวเบือ้งต้น 

2.1  กำรจ ำแนกชนิดนกเบือ้งต้น 

จากขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบันกแสดงให้เห็นวา่ นกในประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพเป็น

อยา่งมาก การจ าแนกชนิดนกเบ้ืองตน้ ตอ้งใชก้ารสังเกตจากลกัษณะภายนอกของนก เช่น ลกัษณะปาก หวั คอ 

ล าตวั ปีกและหาง เป็นตน้ ประกอบกบัการดูคู่มือดูนก คือ A guide to the birds of Thailand และตอ้งฝึกดูนก

บ่อยๆ เพื่อให้สามารถจ าแนกชนิดนกไดอ้ย่างถูกตอ้ง ลกัษณะภายนอกของนกท่ีส าคญัต่อการจ าแนกชนิดมี

ดงัน้ี 

2.1.1  ลกัษณะโครงสร้ำงของนก  

ก่อนจะท าการจ าแนกชนิดนกเบ้ืองตน้ จะตอ้งทราบถึงลกัษณะโครงสร้างของนกก่อนวา่ประกอบดว้ย

อะไรบา้งและมีลกัษณะอยา่งไร เพื่อใหง่้ายต่อการจ าแนกชนิด 

2.1.1.1  ปำก (Bill or Beak) ปากของนกมีรูปร่างท่ีต่างกนัโดยสามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

1)  ปากตรง (straight) แนวสบปากจะตรงเหมาะกบัการหากินตามชายน ้าหรือตามพืชลอยน ้า  

เช่น ปากของนกยาง นกอา้ยงัว่ และนกตีนเทียน เป็นตน้ 

2)  ปากโคง้ (decurved) ปากยาวและส่วนปลายของปากมกัจะโคง้ลงเหมาะกบัการกิน 

สัตวน์ ้ า กินแมลงหรือกินน ้ าหวานดอกไม ้เช่น ปากของนกกระรางหัวขวาน นกจาบคา นกกินปลีและนกปลี

กลว้ย เป็นตน้ 

3)  ปากแอ่น (recurved) ปากยาวปลายปากแอ่นหรือโคง้ข้ึนเหมาะกบัการกินสัตวน์ ้าดว้ยการ 

ไชไปตามโคลน เช่น ปากของนกปากแอ่น และนกชายเลนปากแอ่น เป็นตน้ 

4)  ปากแบนขา้ง (compressed) ปากค่อนขา้งยาวสันขากรรไกรบนมกัจะสูงเม่ือเทียบกบั 

ส่วนกวา้งเหมาะกบัการจบัปลาและสัตวน์ ้า ไดแ้ก่ ปากของนกกระเตน็ และนกกินเป้ียว เป็นตน้ 

5)  ปากแบน (depressed) ปากค่อนขา้งสั้นไม่มีสันขากรรไกรบนหรือสันขากรรไกรบนไม่ 

เด่นชดั ปากมีส่วนกวา้งมากกวา่ส่วนสูงเหมาะกบัการกินพืชหรือกินสัตวต่์างๆ ไดแ้ก่ ปากของเป็ดต่างๆ ยกเวน้

พวกเป็ดผ ีเป็นตน้ 

6)  ปากขอหรือปากเหยีย่ว (hooked) ปากสั้นขากรรไกรบนยาวกวา่ขากรรไกรล่างปลายปาก 

บนโคง้ลง เหมาะกบัการกินเน้ือ เช่น ปากของเหยีย่ว เป็นตน้ 
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7)  ปากกรวย (conical) ปากสั้นโคนปากมกัจะใหญ่และแหลมไปส่วนปลาย เหมาะกบัการ 

กินเมล็ดพืชและธญัพืชต่าง เช่น ปากของนกกระจอก นกกระจาบ และนกกระต๊ิด เป็นตน้ 

8)  ปากแหลมคม (acute) เป็นปากท่ียาวเท่าๆกนั เหมาะกบัการกินแมลง เช่น ปากนกกระจิบ  

นกกางเขน นกกินแมลง นกจบัแมลง และนกอีแพรด เป็นตน้ 

9)  ปากทู่ (obtuse) ปากอาจจะยาวหรือสั้น ปากค่อนขา้งเรียว ปลายปากแหลม แต่ไม่แหลม 

คม เหมาะกบัการกินเมล็ดพืช ธญัพืชและสัตวห์นา้ดิน เช่น ปากของไก่ เป็นตน้ 

10)  ปากไขว ้(crossed) ปลายปากทั้งสองไขวก้นั เหมาะกบัการกินเมล็ดสนโดยเฉพาะ เช่น  

ปากของนกปากไขว ้เป็นตน้ 

11)  ปากซ่อม (swollen) ปากยาวและตรง บริเวณปลายปากมกัจะบวมโตออกมาดา้นขา้ง 

เล็กนอ้ย เหมาะกบัการชอนไชอาหารตามน ้าหรือในโคลน เช่น ปากของนกปากซ่อม เป็นตน้ 

12)  ปากเจาะ (chisel-like) ปากยาวเท่ากบัหวัหรือยาวกวา่เล็กนอ้ย ปลายปากคมคลา้ยส่ิว  

เหมาะกบัการหาอาหารและสร้างรัง เช่น ปากของนกหวัขวาน (Woodpecker) เป็นตน้ 

13)  ปากกรอง (lamellate  or sieve-billed) ปากค่อนขา้งยาว ขากรรไกรมีขอบลกัษณะ 

คลา้ยๆฟันกลบั ท าให้มีลกัษณะเป็นร่องมีรูพรุน ดดัแปลงส าหรับกินสัตวน์ ้ า โดยท่ีน ้ าจะถูกขบัออกมาทางรู

พรุนดงักล่าวส่วนอาหารจะเขา้สู่ปาก เช่น ปากของห่าน และหงส์ เป็นตน้ 

14)  ปากท่ีมีโครงสร้างพิเศษ (with special sturcture) ปากของนกบางชนิดจะมีลกัษณะ 

โครงสร้างพิเศษอ่ืนๆเพิ่มข้ึนมาบริเวณปาก มีดงัน้ี 

14.1  โหนกแขง็ (casque) ลกัษณะคลา้ยกระดูกบวมโตข้ึนมาบริเวณขากรรไกรบน 

และมกัจะกรวง พบในนกวงคน์กเงือก เช่น นกกก นกแก๊ก และนกชนหิน เป็นตน้ 

14.2  หงอน (comb) ลกัษณะคลา้ยแผน่หนงับวมโตข้ึนมาบริเวณขากรรไกรบน  

ปกติจะเป็นรูปคร่ึงวงกลม เช่น ห่าน หงส์ และไก่ เป็นตน้ 

14.3  กระบงั (sheild) ลกัษณะคลา้ยกระดูกแผข้ึ่นไปจากโคนขากรรไกรบนถึง 

หนา้ผาก เช่น นกอีโกง้ นกอีล ้า และนกอีลุม้ เป็นตน้ 

14.4  ฝาจมูก (operculum) ลกัษณะคลา้ยกระดูกผสมเน้ือปิดทบัรูจมูก เช่น นกพิราบ  

เป็นตน้ 

14.4  หนงัจมูก (cere) ลกัษณะคลา้ยแผน่หนงัแผอ่ยูต่อนกลางของขากรรไกรบน 

หรือปิดทบัรูจมูก เช่น เหยีย่ว นกแกว้ และนกเคา้ เป็นตน้ 
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2.1.1.2  หัว (Head) ส่วนหวัของนกจะเป็นส่วนยอ่ยๆ ดงัน้ี 

 ดา้นบนของหวั ประกอบดว้ย หนา้ผาก (forehead) อยู่หน้าสุดติดกบัโคนขากรรไกรบน กระหม่อม 

(crown) อยูต่รงกลางหรือส่วนท่ีสูงท่ีสุดของหวั และทา้ยทอย (occiput) อยูต่อนทา้ยสุดของหวัติดกบัตน้คอ  

 ดา้นขา้งของหวั ประกอบดว้ย หวัตา (lore) บริเวณช่องวา่งระหวา่งตากบัปาก เบา้ตา (orbital region) 

บริเวณตา หนงัตาและรอบๆตา บริเวณหู (auricular region) บริเวณรูหูและขนปกคลุมหู และบริเวณแก้ม 

(malar region) ท่ีอยูร่ะหวา่งคอหอยและพื้นท่ีดา้นขา้ง 3 ส่วนท่ีกล่าวมาแลว้  

 ดา้งล่างของหัว ประกอบดว้ย คาง (chin) อยู่ดา้นหน้าสุดติดกบัขากรรไกรล่าง และใตค้าง (gular 

region) อยูต่รงขา้มกบักระหม่อม 

2.1.1.3  คอ (Neck) คอของนกมีลกัษณะเป็นรูปทรงกระบอก จะมีความยาวท่ีแตกต่างกนัในนกแต่ละ

ชนิด ในนกท่ีมีคอสั้นมากจะแยกส่วนของใตค้างกบัคอดา้นล่างไม่ออก จึงเรียกรวมกนัวา่ คอหอย (throat)  

2.1.1.4  ล ำตัว (Trunk) ล าตวัของนกแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ล าตวัดา้นบนและล าตวัดา้นล่าง เป็นตน้ 

  ล าตวัด้านบน ประกอบด้วย หลงั (back) บริเวณ 2 ใน 3 ของล าตวัด้านหน้า และตะโพก 

(rumb) บริเวณ 1 ใน 3 ของล าตวัดา้นทา้ย 

  ล าตวัดา้นล่าง ประกอบดว้ย อก (breast) บริเวณตอนหนา้สุดของล าตวัดา้นล่าง, ทอ้ง (belly , 

abdomen) บริเวณท่ีต่อจากอกถึงรูกน้ และรูกน้ (vent)  

2.1.1.5  ปีก (Wing) ประกอบดว้ย โคนปีก (arm) เป็นส่วนท่ีต่อจากไหล่จนถึงขอ้ศอก กลางปีก 

(forearm) เป็นส่วนท่ีต่อจากขอ้ศอกถึงขอ้มูล และปลายปีก (hand) เป็นส่วนทา้ยของปีกต่อจากกลางปีก 

2.1.1.6  หำง (Tail) หางของนกจะปกคลุมดว้ยขนหาง (rectrices) เป็นขนแข็งและยาว ใชเ้ป็นเคร่ือง

บงัคบัทิศทางและช่วยในการทรงตวัขณะท่ีนกบิน และขนคลุมโคนขนหาง (tail covert) ขนหางในนกแต่ละ

ชนิดจะสั้นยาวแตกต่างกนั จึงท าใหห้างมีรูปร่างลกัษณะแตกต่างกนั ดงัน้ี  

1)  หางตดั (square) เป็นหางท่ีมีขนหางทุกเส้นยาวเท่ากนัหมด ท าใหเ้ห็นปลายหางเป็นรูป 

ตดั เช่น หางของเหยีย่วขาว นกปรอดโอ่งหนา้ผากเทา และนกกก เป็นตน้  

2)  หางเวา้ต้ืน (notched) เป็นหางท่ีมีขนหางทุกเส้นยาวเท่ากนั ยกเวน้ขนหางคู่ในสุดจะสั้น 

กวา่คู่อ่ืนๆ เล็กนอ้ย ท าใหเ้ห็นปลายหางเป็นรอยเวา้เขา้ไปเล็กนอ้ย เช่น หางของเหยี่ยวด า นกแอ่นทุ่งใหญ่ และ

นกจาบฝนปีกแดง เป็นตน้ 

3)  หางเวา้ลึก (forked) เป็นหางท่ีมีขนหางคู่นอกสุดยาวท่ีสุด คู่ถดัเขา้มาจะสั้นลดหลัน่กนั 
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ตามล าดบัจนกระทัง่คู่ในสุดจะสั้นท่ีสุด เช่น หางของนกนางนวลแกลบ นกนางแอ่นบา้น นกแซงแซวหางปลา 

และนกกางเขนน ้า เป็นตน้  

4)  หางแฉก (elongated outer feathers) เป็นหางท่ีมีขนหางคู่ในสุดสั้นท่ีสุด หางคู่ถดัออกมา 

จะยาวข้ึนตามล าดบัจนกระทัง่คู่นอกสุดจะยาวมาก เช่น หางของนกนางนวลแกลบธรรมดา และนกกินปลีหาง

ยาวคอด า เป็นตน้ 

5)  หางบ่วง (rackets) เป็นหางท่ีมีปลายหางตดั เวา้ต้ืน เวา้ลึก หรือแฉก แต่ขนหางคู่นอกสุด 

จะมีกา้นขนยาวยื่นออกไป ปลายกา้นขนท่ียื่นยาวออกไปน้ีอาจจะมีแผงขนด้านใดด้านหน่ึงหรือทั้ง 2 ด้าน 

หรือไม่มีแผงขนเลย เช่น หางของนกแซงแซวหางบ่วงเล็ก และนกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ เป็นตน้ 

6)  หางมน (rounded) เป็นหางท่ีมีขนหางคู่ในสุดยาวท่ีสุด คู่ถดัไปจะสั้นลดหลัน่กนั 

ตามล าดบั เช่น หางของนกกาน ้า นกอา้ยงัว่ และนกนางนวลธรรมดา เป็นตน้ 

7)  หางแพน (fan) เป็นหางท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัหางมน แต่ปลายหางแต่ละคู่จะแผอ่อกไป 

ทางดา้นขา้งเล็กนอ้ยเป็นรูปสามเหล่ียม เช่น หางของนกอีแพรด และนกกางเขนบา้น เป็นตน้ 

8)  หางแหลม (pointed) เป็นหางท่ีมีขนหางคู่นอกสุดสั้นท่ีสุด ขนหางคู่ในสุดจะยาวท่ีสุด 

และซอ้นทบักนั ท าใหเ้ห็นปลายหางมีลกัษณะแหลม เช่น หางของนกหวัขวาน นกกระจิบหญา้ และนกกินปลี 

เป็นตน้ 

9)  หางเขม็ (elongated central feather) เป็นหางท่ีมีขนหางคู่นอกสุดสั้นท่ีสุดคู่ถดัเขา้มาจะ 

ยาวข้ึนตามล าดบั ขนหางคู่ในสุดจะงอกยาวออกไปมากและซอ้นกนัจนเห็นเป็นเส้นเดียวกนั เช่น หางนกอีแจว 

(ในฤดูผสมพนัธ์ุ) นกเปลา้หางเขม็ นกแขกเตา้ และนกจาบคาเล็ก เป็นตน้ 

10)  หางบั้ง (graduated) เป็นหางท่ีมีขนหางทุกคู่ทบัซอ้นกนัตามล าดบั โดยขนหางคู่ล่างสุด 

จะสั้นท่ีสุด และขนหางคู่บนสุดจะยาวท่ีสุดท าให้เห็นเป็นชั้น หรือเป็นบั้งเม่ือดูจากทางดา้นล่าง เช่น หางของ

นกเขาใหญ่ นกบั้งรอก นกขนุแผน และนกกะลิงเขียด เป็นตน้ 

2.1.1.7  ขำ (Feet) ขาของนกมีลกัษณะแตกต่างกนัไปตามประโยชน์การใชง้าน ทั้งลกัษณะท่ีอยูอ่าศยั

และชนิดอาหารท่ีนกกิน เช่น เดิน เกาะ จบัเหยือ่ วา่ยน ้าหรือลุยโคลน เป็นตน้ ขานกประกอบดว้ย  

1)  ตน้ขา (thigh) เป็นส่วนบนสุดของขาติดกบัตะโพก ปกติจะมองไม่เห็นเพราะซ่อนอยู ่

ภายใตข้นคลุมล าตวั  

2)  น่อง (crus หรือ tibia) เป็นส่วนท่ีต่อจากตน้ขาลงมา เห็นไดช้ดัเจนและมกัจะมีขนปกคลุม  
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มีกระดูก 2 ช้ิน คือ กระดูกน่องช้ินหน้า (tibiotarsus) มีขนาดใหญ่อยู่ทางด้านหน้าและกระดูกน่องช้ินหลงั 

(fibula) มีขนาดเล็กกวา่และอยูท่างดา้นหลงั  

3)  แขง้ (tarsus หรือ shank) ปกติไม่มีขนปกคลุม ยกเวน้ นกบางชนิด เช่น นกแสก นกเคา้  

และเหยีย่วบางชนิด แต่แขง้ของนกจะมีเกล็ดแบบต่างๆ หุม้อยู ่ลกัษณะของเกล็ดท่ีแขง้นกมีดงัน้ี  

- เกล็ดซอ้น (scutellate) เป็นเกล็ดขนาดใหญ่เรียงซอ้นทบักนัอยา่งมีระเบียบ  

- เกล็ดร่างแห (reticulate) เป็นเกล็ดขนาดใหญ่รูปหลายเหล่ียมเรียงต่อกนัไม่เป็นระเบียบ  

- เกล็ดขอบหยกั (serrate) เป็นเกล็ดท่ีมีลกัษณะคลา้ยฟันเล่ือย  

- เกล็ดเรียบ (booted) เป็นเกล็ดใหญ่เพียงเกล็ดเดียวลอ้มรอบแขง้คลา้ยปลอกขา  

นกแต่ละชนิดอาจมีเกล็ดเป็นแบบใดแบบหน่ึงหรือมีเกล็ดหลายแบบรวมกนั 

4)  น้ิว (toe) เป็นส่วนท่ีต่อจากแขง้โดยทัว่ไปนกจะมี 4 น้ิว นกบางชนิดก็มี 3 น้ิว เช่น นกคุ่ม 

อืด นกหัวโต นกหัวขวานสามน้ิวหลงัทอง เป็นตน้ แต่บางชนิดก็มีเพียง 2 น้ิว เช่น นกกระจอกเทศ เป็นตน้ 

ปกติการจดัเรียงน้ิวจะเป็นแบบน้ิวค่ีต่าง (anisodactyl) คือ น้ิวแรกหรือน้ิวท่ี 1 (hallux) เหยียดไปขา้งหลงั อีก

สามน้ิวท่ีเหลือจะเหยยีดไปขา้งหนา้  

 จากลกัษณะโครงสร้างของนกท่ีกล่าวมาแลว้ สามารถน ามาใชใ้นการจ าแนกชนิดนกไดด้งัน้ี 

2.1.2  ตัวอย่ำงวธีิกำรจ ำแนกชนิดนกเบือ้งต้น 

 

รูปท่ี 1 แสดงลกัษณะของนกท่ีตอ้งการจ าแนกชนิดตวัท่ี 1 
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รูปท่ี 2 แสดงการเปิดคู่มือดูนก A guide to the Birds of Thailand เพื่อการจ าแนกชนิดนกเบ้ืองตน้  

ลูกศรช้ี : กลุ่มนกกระต๊ิด 

 

 

รูปท่ี 3 แสดงรูปนกท่ีจ าแนกชนิดไดแ้ลว้ ลูกศรช้ี : นกกระต๊ิดข้ีหมู 

2.1.2.1 จากรูปท่ี 1 จะเห็นวา่ปากของนกเป็นลกัษณะปากกรวย (conical) คือ ปากสั้น โคนปากใหญ่ 

ปลายปากแหลม เป็นปากท่ีเหมาะกบัการกินเมล็ดพืช ส่วนหางมีลกัษณะเป็นหางแหลม (pointed) คือ ขนหางคู่

นอกสุดสั้ นท่ีสุด ขนหางคู่ในสุดยาวท่ีสุด ท าให้เห็นปลายหางมีลักษณะแหลม จากลกัษณะดังกล่าวน ามา
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เปรียบเทียบกบัหนงัสือ A guide to the Birds of Thailand โดยเปิดหนงัสือไปท่ีหนา้แรกจะพบวา่เป็นนกท่ีอยู่

ในวงศน์กกระต๊ิด (Estrildidae) ดงัรูปท่ี 2 (ลูกศรช้ี) จากนั้นเปิดหนงัสือไปท่ีหนา้ 391 จากนั้นดูรายละเอียดท่ี

ปรากฎบนตวันกทั้งหมดวา่เหมือนนกตวัใดในหนงัสือ จากรูปท่ี 3 จะพบวา่เหมือนนกกระต๊ิดข้ีหมู (Lonchura 

punctulata) หมายเลข 885 (ลูกศรช้ี) นอกจากน้ีควรดูถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของนกประกอบการจ าแนกชนิดดว้ย ซ่ึงนก

กระต๊ิดข้ีหมูเป็นนกประจ าถ่ินท่ีสามารถพบไดง่้ายทางตอนบนของประเทศไทย 

 

รูปท่ี 4 แสดงลกัษณะของนกท่ีตอ้งการจ าแนกชนิดตวัท่ี 2 

 

 

รูปท่ี 5 แสดงการเปิดคู่มือดูนก A guide to the Birds of Thailand เพื่อการจ าแนกชนิดนกเบ้ืองตน้ 

ลูกศรช้ี : กลุ่มนกกะเตน็ 
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รูปท่ี 6 แสดงรูปนกท่ีจ าแนกชนิดแลว้ ลูกศรช้ี : นกกะเตน็นอ้ยธรรมดา 

2.1.2.2 จากรูปท่ี 4 จะเห็นวา่ปากของนกเป็นลกัษณะปากแบนขา้ง (compressed) คือ ปากค่อนขา้งยาว  

สันขากรรไกรบนมกัจะสูงเม่ือเทียบกบัส่วนกวา้ง เป็นปากท่ีเหมาะกบัการจบัปลาและสัตวน์ ้ า ส่วนหางมี

ลกัษณะเป็นหางตดั (square) คือ เป็นหางท่ีมีขนหางทุกเส้นยาวเท่ากนัหมด ท าให้เห็นปลายหางเป็นรูปตดั  

จากลกัษณะดงักล่าวน ามาเปรียบเทียบกบัหนงัสือ A guide to the Birds of Thailand โดยเปิดหนงัสือไปท่ีหนา้

แรกจะพบวา่เป็นนกท่ีอยู่ในวงศน์กกะเต็น (Alcedinidae) ดงัรูปท่ี 5 (ลูกศรช้ี) จากนั้นเปิดหนงัสือไปท่ีหน้า 

191 จากนั้นดูรายละเอียดท่ีปรากฎบนตวันกทั้งหมดวา่เหมือนนกตวัใดในหนงัสือ จากรูปท่ี 6 จะพบวา่เหมือน

นกกะเต็นน้อยธรรมดา (Alcedo atthis)  หมายเลข 345 (ลูกศรช้ี) นอกจากน้ีควรดูถ่ินท่ีอยู่อาศยัของนก

ประกอบการจ าแนกชนิดด้วย ซ่ึงนกกะเต็นน้อยธรรมดาเป็นนกอพยพช่วงฤดูหนาวท่ีสามารถพบได้ทัว่

ประเทศไทย  
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รูปท่ี 7 แสดงลกัษณะของนกท่ีตอ้งการจ าแนกชนิดตวัท่ี 3 

 

 

รูปท่ี 8 แสดงการเปิดคู่มือดูนก A guide to the Birds of Thailand เพื่อการจ าแนกชนิดนกเบ้ืองตน้ 

ลูกศรช้ี : กลุ่มนกเอ้ียงและนกก้ิงโครง 
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รูปท่ี 9 แสดงรูปนกท่ีจ าแนกชนิดแลว้ ลูกศรช้ี : นกก้ิงโครงแกลบหวัเทา 

2.1.2.3 จากรูปท่ี 7 จะเห็นวา่ปากของนกเป็นลกัษณะปากทู่ (obtuse) คือ ปากอาจจะยาวหรือสั้น ปาก

ค่อนขา้งเรียว ปลายปากแหลมแต่ไม่แหลมคม  เป็นปากท่ีเหมาะกบัการกินเมล็ดพืช ธัญพืชและสัตวห์นา้ดิน 

ส่วนหางมีลกัษณะเป็นหางตดั (square) คือ เป็นหางท่ีมีขนหางทุกเส้นยาวเท่ากนัหมด ท าให้เห็นปลายหางเป็น

รูปตดั  จากลกัษณะดงักล่าวน ามาเปรียบเทียบกบัหนงัสือ A guide to the Birds of Thailand โดยเปิดหนงัสือไป

ท่ีหน้าแรกจะพบว่าเป็นนกท่ีอยู่ในวงศ์นกเอ้ียงและนกก้ิงโครง (Sturnidae) ดงัรูปท่ี 8 (ลูกศรช้ี) จากนั้นเปิด

หนงัสือไปท่ีหนา้ 371 จากนั้นดูรายละเอียดท่ีปรากฎบนตวันกทั้งหมดวา่เหมือนนกตวัใดในหนงัสือ จากรูปท่ี 

9 จะพบวา่เหมือนนกก้ิงโครงแกลบหวัเทา (Sturnus malabaricus)  หมายเลข 823 (ลูกศรช้ี) นอกจากน้ีควรดู

ถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของนกประกอบการจ าแนกชนิดดว้ย ซ่ึงนกก้ิงโครงแกลบหวัเทาเป็นนกประจ าถ่ินและนกอพยพ

ในช่วงฤดูหนาว ท่ีสามารถพบไดท้างตอนบนของประเทศไทย  
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รูปท่ี 10 แสดงลกัษณะของนกท่ีตอ้งการจ าแนกชนิดตวัท่ี 4 

 

 

รูปท่ี 11 แสดงการเปิดคู่มือดูนก A guide to the Birds of Thailand เพื่อการจ าแนกชนิดนกเบ้ืองตน้ 

ลูกศรช้ี : กลุ่มนกกระจ๊ิด 
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รูปท่ี 12 แสดงรูปนกท่ีจ าแนกชนิดแลว้ ลูกศรช้ี : นกกระจ๊ิดธรรมดา 

2.1.2.4 จากรูปท่ี 10 จะเห็นว่าปากของนกเป็นลกัษณะปากแหลมคม (acute) คือ ปากท่ียาวเท่าๆกนั

เป็นปากท่ีเหมาะกบัการกินแมลงเป็นอาหาร ส่วนหางมีลกัษณะเป็นหางตดั (square) คือ เป็นหางท่ีมีขนหางทุก

เส้นยาวเท่ากนัหมด ท าใหเ้ห็นปลายหางเป็นรูปตดั  จากลกัษณะดงักล่าวน ามาเปรียบเทียบกบัหนงัสือ A guide 

to the Birds of Thailand โดยเปิดหนงัสือไปท่ีหนา้แรกจะพบวา่เป็นนกท่ีอยูใ่นวงศน์กกระจอ้ยและนกกระจ๊ิด 

(Sylviidae) ดงัรูปท่ี 11 (ลูกศรช้ี) จากนั้นเปิดหนงัสือไปท่ีหนา้ 311 จากนั้นดูรายละเอียดท่ีปรากฎบนตวันก

ทั้งหมดว่าเหมือนนกตัวใดในหนังสือ จากรูปท่ี 12 จะพบว่าเหมือนนกกระจ๊ิดธรรมดา (Phylloscopus 

inornatus) หมายเลข 679 (ลูกศรช้ี) นอกจากน้ีควรดูถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของนกประกอบการจ าแนกชนิดดว้ย ซ่ึงนก

กระจ๊ิดธรรมดาเป็นนกอพยพช่วงฤดูหนาวท่ีสามารถพบไดท้ัว่ประเทศไทย ยกเวน้บางจงัหวดัท่ีอยูใ่ตสุ้ดของ

ประเทศไทย  
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รูปท่ี 13 แสดงลกัษณะของนกท่ีตอ้งการจ าแนกชนิดตวัท่ี 5 

 

 

รูปท่ี 14 แสดงการเปิดคู่มือดูนก A guide to the Birds of Thailand เพื่อการจ าแนกชนิดนกเบ้ืองตน้ 

ลูกศรช้ี : กลุ่มนกพงหญา้ 
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รูปท่ี 15 แสดงรูปนกท่ีจ าแนกชนิดแลว้ ลูกศรช้ี : นกหางนาค 

2.1.2.5 จากรูปท่ี 13 จะเห็นว่าปากของนกเป็นลกัษณะปากแหลมคม (acute) คือ ปากท่ียาวเท่าๆกนั

เป็นปากท่ีเหมาะกบัการกินแมลงเป็นอาหาร ส่วนหางมีลกัษณะเป็นหางแหลม (pointed) คือ ขนหางคู่นอกสุด

สั้นท่ีสุด ขนหางคู่ในสุดยาวท่ีสุด ท าให้เห็นปลายหางมีลกัษณะแหลม  จากลกัษณะดงักล่าวน ามาเปรียบเทียบ

กบัหนงัสือ A guide to the Birds of Thailand โดยเปิดหนงัสือไปท่ีหนา้แรกจะพบวา่เป็นนกท่ีอยูใ่นวงศน์ก

กระจ้อยและนกกระจ๊ิด (Sylviidae) ดังรูปท่ี 14 (ลูกศรช้ี) จากนั้นเปิดหนังสือไปท่ีหน้า 319 จากนั้นดู

รายละเอียดท่ีปรากฎบนตวันกทั้งหมดวา่เหมือนนกตวัใดในหนงัสือ จากรูปท่ี 15 จะพบวา่เหมือนนกหางนาค 

(Megalurus palustris) หมายเลข 691 (ลูกศรช้ี) นอกจากน้ีควรดูถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของนกประกอบการจ าแนกชนิด

ดว้ย ซ่ึงนกหางนาคเป็นนกประจ าถ่ินท่ีสามารถพบไดบ้ริเวณภาคกลางของประเทศไทย และพบไดบ้างพื้นท่ีท่ี

เป็นแหล่งน ้าขนาดใหญ่ทัว่ประเทศ  
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รูปท่ี 16 แสดงลกัษณะของนกท่ีตอ้งการจ าแนกชนิดตวัท่ี 6 

 

 

รูปท่ี 17 แสดงการเปิดคู่มือดูนก A guide to the Birds of Thailand เพื่อการจ าแนกชนิดนกเบ้ืองตน้ 

ลูกศรช้ี : กลุ่มนกกางเขน 
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รูปท่ี 18 แสดงรูปนกท่ีจ าแนกชนิดแลว้ ลูกศรช้ี : นกกางเขนบา้น 

2.1.2.6 จากรูปท่ี 16 จะเห็นว่าปากของนกเป็นลกัษณะปากแหลมคม (acute) คือ ปากท่ียาวเท่าๆกนั

เป็นปากท่ีเหมาะกบัการกินแมลงเป็นอาหาร ส่วนหางมีลกัษณะเป็นหางตดั (square) คือ เป็นหางท่ีมีขนหางทุก

เส้นยาวเท่ากนัหมด ท าใหเ้ห็นปลายหางเป็นรูปตดั  จากลกัษณะดงักล่าวน ามาเปรียบเทียบกบัหนงัสือ A guide 

to the Birds of Thailand โดยเปิดหนงัสือไปท่ีหนา้แรกจะพบวา่เป็นนกท่ีอยูใ่นวงศน์กเขนกางเขนและนกเดิน

ดง (Turdidae) ดงัรูปท่ี 17 (ลูกศรช้ี) จากนั้นเปิดหนงัสือไปท่ีหนา้ 331 จากนั้นดูรายละเอียดท่ีปรากฎบนตวันก

ทั้งหมดว่าเหมือนนกตวัใดในหนังสือ จากรูปท่ี 18 จะพบว่าเหมือนนกกางเขนบา้น (Copsychus saularis) 

หมายเลข 729 (ลูกศรช้ี) นอกจากน้ีควรดูถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของนกประกอบการจ าแนกชนิดดว้ย ซ่ึงนกกางเขนบา้น

เป็นนกประจ าถ่ินท่ีสามารถพบไดง่้ายทัว่ประเทศไทย  
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รูปท่ี 19 แสดงลกัษณะของนกท่ีตอ้งการจ าแนกชนิดตวัท่ี 7 

 

 

รูปท่ี 20 แสดงการเปิดคู่มือดูนก A guide to the Birds of Thailand เพื่อการจ าแนกชนิดนกเบ้ืองตน้ 

ลูกศรช้ี : กลุ่มนกเขนนอ้ย 
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รูปท่ี 21 แสดงรูปนกท่ีจ าแนกชนิดแลว้ ลูกศรช้ี : นกคอทบัทิม 

2.1.2.7 จากรูปท่ี 19 จะเห็นว่าปากของนกเป็นลกัษณะปากแหลมคม (acute) คือ ปากท่ียาวเท่าๆกนั

เป็นปากท่ีเหมาะกบัการกินแมลงเป็นอาหาร ส่วนหางมีลกัษณะเป็นหางตดั (square) คือ เป็นหางท่ีมีขนหางทุก

เส้นยาวเท่ากนัหมด ท าใหเ้ห็นปลายหางเป็นรูปตดั  จากลกัษณะดงักล่าวน ามาเปรียบเทียบกบัหนงัสือ A guide 

to the Birds of Thailand โดยเปิดหนงัสือไปท่ีหนา้แรกจะพบวา่เป็นนกท่ีอยูใ่นวงศน์กเขนกางเขนและนกเดิน

ดง (Turdidae) ดงัรูปท่ี 20 (ลูกศรช้ี) จากนั้นเปิดหนงัสือไปท่ีหนา้ 327 จากนั้นดูรายละเอียดท่ีปรากฎบนตวันก

ทั้งหมดวา่เหมือนนกตวัใดในหนงัสือ จากรูปท่ี 21 จะพบวา่เหมือนนกคอทบัทิม (Luscinia calliope) หมายเลข 

722 (ลูกศรช้ี) นอกจากน้ีควรดูถ่ินท่ีอยู่อาศยัของนกประกอบการจ าแนกชนิดดว้ย ซ่ึงนกคอทบัทิมเป็นนก

อพยพในช่วงฤดูหนาวท่ีสามารถพบไดง่้ายบริเวณภาคกลาง ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัตกและภาคเหนือของ

ประเทศไทย  
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รูปท่ี 22 แสดงลกัษณะของนกท่ีตอ้งการจ าแนกชนิดตวัท่ี 8 

 

 

รูปท่ี 23 แสดงการเปิดคู่มือดูนก A guide to the Birds of Thailand เพื่อการจ าแนกชนิดนกเบ้ืองตน้ 

ลูกศรช้ี : กลุ่มนกเขา 
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รูปท่ี 24 แสดงรูปนกท่ีจ าแนกชนิดแลว้ ลูกศรช้ี : นกเขาใหญ่ 

2.1.2.8 จากรูปท่ี 22 จะเห็นวา่ปากของนกเป็นลกัษณะปากทู่ (obtuse) คือ ปากอาจจะยาวหรือสั้น ปาก

ค่อนขา้งเรียว ปลายปากแหลมแต่ไม่แหลมคม  เป็นปากท่ีเหมาะกบัการกินเมล็ดพืช ธัญพืชและสัตวห์นา้ดิน 

ส่วนหางมีลกัษณะเป็นหางมน (rounded) คือ เป็นหางท่ีมีขนหางคู่ในสุดยาวท่ีสุด คู่ถดัไปจะจะสั้นลดหลัน่กนั

ตามล าดบั จากลกัษณะดงักล่าวน ามาเปรียบเทียบกบัหนงัสือ A guide to the Birds of Thailand โดยเปิด

หนังสือไปท่ีหน้าแรกจะพบว่าเป็นนกท่ีอยู่ในวงศ์นกเขาและนกลุมพู (Columbidae) ดังรูปท่ี 23 (ลูกศรช้ี) 

จากนั้นเปิดหนังสือไปท่ีหน้า 163 จากนั้นดูรายละเอียดท่ีปรากฎบนตวันกทั้งหมดว่าเหมือนนกตวัใดใน

หนงัสือ จากรูปท่ี 24 จะพบวา่เหมือนนกเขาใหญ่ (Streptopelia chinensis) หมายเลข 270 (ลูกศรช้ี) นอกจากน้ี

ควรดูถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของนกประกอบการจ าแนกชนิดดว้ย ซ่ึงนกเขาใหญ่เป็นนกประจ าถ่ินท่ีสามารถพบไดง่้าย

ทัว่ประเทศไทย  
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รูปท่ี 25 แสดงลกัษณะของนกท่ีตอ้งการจ าแนกชนิดตวัท่ี 9 

 

 

รูปท่ี 26  แสดงการเปิดคู่มือดูนก A guide to the Birds of Thailand เพื่อการจ าแนกชนิดนกเบ้ืองตน้ 

ลูกศรช้ี : กลุ่มนกปรอด 
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รูปท่ี 27 แสดงรูปนกท่ีจ าแนกชนิดแลว้ ลูกศรช้ี : นกปรอดหนา้นวล 

2.1.2.9 จากรูปท่ี 25 จะเห็นวา่ปากของนกเป็นลกัษณะปากทู่ (obtuse) คือ ปากอาจจะยาวหรือสั้น ปาก

ค่อนขา้งเรียว ปลายปากแหลมแต่ไม่แหลมคม  เป็นปากท่ีเหมาะกบัการกินเมล็ดพืช ธัญพืชและสัตวห์นา้ดิน 

ส่วนหางมีลกัษณะเป็นหางมน (rounded) คือ เป็นหางท่ีมีขนหางคู่ในสุดยาวท่ีสุด คู่ถดัไปจะจะสั้นลดหลัน่กนั

ตามล าดบั จากลกัษณะดงักล่าวน ามาเปรียบเทียบกบัหนงัสือ A guide to the Birds of Thailand โดยเปิด

หนงัสือไปท่ีหนา้แรกจะพบวา่เป็นนกท่ีอยูใ่นวงศน์กปรอด (Pycnonotidae) ดงัรูปท่ี 26 (ลูกศรช้ี) จากนั้นเปิด

หนงัสือไปท่ีหนา้ 255 จากนั้นดูรายละเอียดท่ีปรากฎบนตวันกทั้งหมดวา่เหมือนนกตวัใดในหนงัสือ จากรูปท่ี 

27 จะพบวา่เหมือนนกปรอดหนา้นวล (Pycnonotus goiavier) หมายเลข 525 (ลูกศรช้ี) นอกจากน้ีควรดูถ่ินท่ีอยู่

อาศยัของนกประกอบการจ าแนกชนิดดว้ย ซ่ึงนกปรอดหนา้นวลเป็นนกประจ าถ่ินท่ีสามารถพบไดง่้ายบริเวณ

ภาคกลาง ภาคตะวนัออกและภาคใตข้องประเทศไทย  
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รูปท่ี 28 แสดงลกัษณะของนกท่ีตอ้งการจ าแนกชนิดตวัท่ี 10 

 

 

รูปท่ี 29 แสดงการเปิดคู่มือดูนก A guide to the Birds of Thailand เพื่อการจ าแนกชนิดนกเบ้ืองตน้ 

ลูกศรช้ี : กลุ่มนกกระจอก 
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รูปท่ี 30 แสดงรูปนกท่ีจ าแนกชนิดแลว้ ลูกศรช้ี : นกกระจอกตาล 

2.1.2.10 จากรูปท่ี 28 จะเห็นวา่ปากของนกเป็นลกัษณะปากกรวย (conical) คือ ปากสั้น โคนปากใหญ่ 

ปลายปากแหลม เป็นปากท่ีเหมาะกบัการกินเมล็ดพืช ส่วนหางมีลกัษณะเป็นหางตดั (square) คือ เป็นหางท่ีมี

ขนหางทุกเส้นยาวเท่ากนัหมด ท าให้เห็นปลายหางเป็นรูปตดั จากลกัษณะดงักล่าวน ามาเปรียบเทียบกับ

หนงัสือ A guide to the Birds of Thailand โดยเปิดหนังสือไปท่ีหน้าแรกจะพบว่าเป็นนกท่ีอยู่ในวงศ์

นกกระจอก (Passeridae) ดงัรูปท่ี 29 (ลูกศรช้ี) จากนั้นเปิดหนงัสือไปท่ีหนา้ 387 จากนั้นดูรายละเอียดท่ีปรากฎ

บนตวันกทั้งหมดว่าเหมือนนกตวัใดในหนังสือ จากรูปท่ี 30 จะพบว่าเหมือนนกกระจอกตาล (Passer 

flaveolus) หมายเลข 874 (ลูกศรช้ี) นอกจากน้ีควรดูถ่ินท่ีอยู่อาศยัของนกประกอบการจ าแนกชนิดด้วย ซ่ึง

นกกระจอกตาลเป็นนกประจ าถ่ินท่ีสามารถพบไดง่้ายทัว่ประเทศไทย  
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รูปท่ี 31 แสดงลกัษณะของนกท่ีตอ้งการจ าแนกชนิดตวัท่ี 11 

 

รูปท่ี 32 แสดงการเปิดคู่มือดูนก A guide to the Birds of Thailand เพื่อการจ าแนกชนิดนกเบ้ืองตน้ 

ลูกศรช้ี : กลุ่มนกจบัแมลง 
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 รูปท่ี 33 แสดงรูปนกท่ีจ าแนกชนิดแลว้ ลูกศรช้ี : นกจบัแมลงตะโพกเหลือง 

2.1.2.11 จากรูปท่ี 31 จะเห็นวา่ปากของนกเป็นลกัษณะปากแหลมคม (acute) คือ ปากท่ียาวเท่าๆกนั 

เป็นปากท่ีเหมาะกบัการกินแมลงเป็นอาหาร ส่วนหางมีลกัษณะเป็นหางตดั (square) คือ เป็นหางท่ีมีขนหางทุก

เส้นยาวเท่ากนัหมด ท าใหเ้ห็นปลายหางเป็นรูปตดั จากลกัษณะดงักล่าวน ามาเปรียบเทียบกบัหนงัสือ A guide 

to the Birds of Thailand โดยเปิดหนังสือไปท่ีหน้าแรกจะพบว่าเป็นนกท่ีอยู่ในวงศ์นกจบัแมลง 

(Muscicapidae) ดงัรูปท่ี 32 (ลูกศรช้ี) จากนั้นเปิดหนงัสือไปท่ีหนา้ 349 จากนั้นดูรายละเอียดท่ีปรากฎบนตวั

นกทั้งหมดวา่เหมือนนกตวัใดในหนงัสือ จากรูปท่ี 33 จะพบวา่เหมือนนกจบัแมลงตะโพกเหลือง (Ficedula 

zanthopygia) หมายเลข 778 (ลูกศรช้ี) นอกจากน้ีควรดูถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของนกประกอบการจ าแนกชนิดดว้ย ซ่ึง

นกจบัแมลงตะโพกเหลืองเป็นนกอพยพผา่นท่ีสามารถพบไดท้ัว่ประเทศไทย ยกเวน้ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

และภาคเหนือบางพื้นท่ี  
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2.2 กำรจ ำแนกชนิดค้ำงคำวเบือ้งต้น 

2.2.1  ลกัษณะโครสร้ำงของค้ำงคำว 

 ลกัษณะโครงสร้างของคา้งคาวสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

1) หวั (Head) ส่วนหวัของคา้วเป็นส่วนท่ีส าคญัในการจ าแนกชนิดเป็นอยา่งมาก เน่ืองจากคา้งคาว 

บางชนิดต้องใช้ลักษณะของกะโหลกและฟันในการจ าแนกชนิด เช่น ค้างคาวบัวฟันกลม (Rousettus 

amplexicaudatus) และคา้งคาวบวัฟันรี (Rousettus leschenaulti)  เป็นตน้ นอกจากน้ีลกัษณะของใบหนา้ แผน่

จมูก และใบหู ก็มีความส าคญัต่อการจ าแนกชนิดของคา้งคาวเช่นกนั 

2) ล าตวั (Trunk) ล าตวัของคา้งคาวปกคลุมไปดว้ยขน สีขนบนล าตวัคา้งคาวอาจจะเหมือนกนัหรือ 

ต่างกนัก็ไดใ้นคา้งคาวชนิดเดียวกนั 

3) ปีก (Wing) ปีกของคา้งคาวมีลกัษณะเป็นพงัผดืท่ีบางและโปร่งแสง ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของผวิหนงั  

พงัผดืปีกดงักล่าวส่วนมากจะอยูร่ะหวา่งน้ิวท่ี 2, 3, 4, 5 ไปจนถึงขาและหางของคา้งคาว 

4) หาง (Tail) หางของคา้งคาวแต่ละชนิดมีความแตกต่างกนั คา้งคาวบางชนิดไม่มีหาง บางชนิดมี 

หางและมีพงัผดืปกคลุมหางทั้งหมด บางชนิดมีหางยาวและมีพงัผดืปกคลุมหางแค่คร่ึงเดียว เป็นตน้ 

นอกจากน้ีส่ิงส าคญัในการจ าแนกชนิดคา้งคาวเบ้ืองตน้ คือ การสามารถจ าแนกไดว้า่เป็นคา้งคาวกลุ่ม

กินผลไมเ้ป็นอาหารหรือกลุ่มคา้งคาวกินแมลงเป็นอาหาร ดงัท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้นั้น การวดัขนาดส่วนต่างๆบน

ร่างกายของคา้งคาวและลกัษณะภายนอกของคา้งคาวมีความส าคญัในการจ าแนกชนิด ซ่ึงต่างกบัการจ าแนก

ชนิดนกท่ีใชเ้พียงลกัษณะภายนอกในการจ าแนกชนิด การวดัขนาดของคา้งคาวมีดงัน้ี 

- การวดัความยาวหวัและล าตวั (Head and Body, HB) วดัขนาดจากปลายจมูกถึงโคนหางหรือทวาร

หนกั (anus) 

- การวดัความยาวแขนช่วงขอ้มือถึงขอ้ศอก (Forearm, FA) วดัขนาดจากโคนกระดูกแขนท่อนล่าง

ถึงโคนน้ิวหรือขอ้มือ 

- การวดัความของหู (Ear, E) วดัขนาดจากขอบใบหูดา้นล่างถึงขอบใบหูดา้นบนไม่รวมขน  

- การวดัความยาวแขง้ (Tibia, TIB) วดัขนาดจากหวัเข่าถึงขอ้เทา้หรือวดัขนาดจากโคนกระดูกขา

ท่อนล่างถึงโคนน้ิว 

- การวดัความยาวหาง (Tail, T) วดัขนาดจากรูทวารหนกัถึงปลายหาง 
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การวดัขนาดของคา้งคาวท่ีมีความส าคญัท่ีสุด คือ การวดัความยาวแขนช่วงขอ้มือถึงขอ้ศอก  

(Forearm, FA) เน่ืองจากการวดัขนาดบริเวณดงักล่าวจะสามารถท าให้จ  าแนกชนิดของคา้งคาวได ้ซ่ึงคา้งคาว

ตวัเต็มวยัในสกุลเดียวกันจะมีขนาดความยาวแขนช่วงข้อมือถึงข้อศอกต่างกัน เช่น ค้างคาวแม่ไก่ใหญ่ 

(Pteropus vampyrus) FA 185-200 มิลลิเมตร คา้งคาวแม่ไก่ภาคกลาง (Pteropus lylei) FA 145-160 มิลลิเมตร

และคา้งคาวแม่ไก่เกาะ (Pteropus hypomelanus) FA 120-145 มิลลิเมตร เป็นตน้ คา้งคาวตวัเต็มวยัสังเกตได้

จากขอ้ต่อของกระดูกปลายปีก โดยใช้ไฟฉายส่องบริเวณดงักล่าว ถา้เป็นคา้งคาวตวัเต็มวยัขอ้ต่อของกระดูก

ปลายปีกจะกลมและไม่มีแถบของกระดูกอ่อน ส่วนคา้งคาวตวัไม่เต็มวยัขอ้ต่อของกระดูกปลายปีกจะเป็นวงรี

และไม่มีแถบของกระดูกอ่อนท่ีมีลกัษณะโปร่งแสง  

 จากลกัษณะโครงสร้างของคา้งคาวท่ีกล่าวมาแลว้ สามารถน ามาใชใ้นการจ าแนกชนิดนกไดด้งัน้ี 

2.2.2  ตัวอย่ำงวธีิกำรจ ำแนกชนิดค้ำงคำวเบือ้งต้น 

2.2.2.1  วงศ์ค้ำงคำวกนิผลไม้และน ำ้ต้อย (Family Pteropodidae) 

1)  สกุลคา้งคาวแม่ไก่ (Genus Pteropus) คา้งคาวสกุลน้ีสามารถจ าแนกชนิดไดจ้ากการ 

วดัขนาดของความยาวแขนช่วงขอ้มือถึงขอ้ศอก (Forearm, FA) เช่น คา้งคาวแม่ไก่ใหญ่ (Pteropus vampyrus) 

FA 185-200 มิลลิเมตร คา้งคาวแม่ไก่ภาคกลาง (Pteropus lylei) FA 145-160 มิลลิเมตร ดงัรูปท่ี 34 และ

คา้งคาวแม่ไก่เกาะ (Pteropus hypomelanus) FA 120-145 มิลลิเมตร เป็นตน้ คา้งคาวสกุลน้ีใบหนา้จะยาวคลา้ย

ใบหนา้ของสุนขั ใบหูไม่มีต่ิงใบหู (targus) ไม่มีแผน่จมูก (noseleaf) ตามีขนาดใหญ่  ไม่มีหาง คา้งคาวสกุลน้ี

จดัเป็นคา้งคาวกินผลไมข้นาดกลางถึงขนาดใหญ่ มกัอาศยัอยูต่ามตน้ไมสู้งใหญ่ เช่น ตน้ยางนา ตน้มะพร้าว 

ตน้มะขาม เป็นตน้ 

 

รูปท่ี 34 แสดงลกัษณะของคา้งคาวแม่ไก่ภาคกลาง (Pteropus lylei) 
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2.2.2.2  วงศ์ค้ำงคำวแวมไพร์แปลง (Family Megadermatidae) 

1) สกุลคา้งคาวแวมไพร์แปลง (Genus Megaderma) คา้งคาวสกุลน้ีเป็นคา้งคาวท่ีกิน 

แมลงเป็นอาหาร สามารถจ าแนกชนิดไดจ้ากการวดัขนาดของความยาวแขนช่วงขอ้มือถึงขอ้ศอก (Forearm, 

FA) เช่น คา้งคาวแวมไพร์แปลงใหญ่ (Megaderma lyra) FA 65-72 มิลลิเมตร คา้งคาวแวมไพร์แปลงเล็ก 

(Megaderma spasma) FA 56-63 มิลลิเมตร เป็นตน้ นอกจากน้ียงัสามารถจ าแนกชนิดไดจ้ากลกัษณะของแผน่

จมูก โดยท่ีคา้งคาวแวมไพร์แปลงใหญ่แผ่นจมูกดา้นขา้งจะเป็นรูปขอบขนาน แต่คา้งคาวแวมไพร์แปลงเล็ก

แผ่นจมูกดา้นขา้งจะโคง้มน ใบหูมีขนาดใหญ่และฐานของใบหูทั้ง 2 ขา้งจะเช่ือมติดกนั ดงัรูปท่ี 35Error! 

Reference source not found. 

 

รูปท่ี 35 แสดงลกัษณะของคา้งคาวแวมไพร์แปลงเล็ก (Megaderma spasma) 

2.2.2.3 วงศ์ค้ำงคำวกติติ (Family Craseonycteridae) 

1) สกุลคา้งคาวกิตติ (Genus Craseonycteridae) คา้งคาวสกุลน้ีเป็นคา้งคาวท่ีกินแมลง 
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เป็นอาหาร คา้งคาวในวงคน้ี์มีสกุลเดียว คือ คา้งคาวกิตติ (Craseonycteris thonglongyai) เป็นคา้งคาวท่ีมีขนาด

เล็กท่ีสุดในโลก ในประเทศไทยพบคา้งคาวชนิดน้ีท่ีจงัหวดักาญจนบุรีเท่านั้น ขนาดความยาวแขนช่วงขอ้มือ

ถึงขอ้ศอก FA 22-26 มิลลิเมตร น ้ าหนกัตวั 2-3 กรัม จุดเด่น คือ บริเวณแผน่จมูกมีลกัษณะคลา้ยจมูกของหมู 

ดงัรูปท่ี 36 ดวงตามีขนาดเล็ก ไม่มีหาง มกัอาศยัอยูต่ามถ ้าหินปูนในป่าเบญจพรรณ 

 

รูปท่ี 36 แสดงลกัษณะของคา้งคาวกิตติ (Craseonycteris thonglongyai) 

2.2.2.4  วงศ์ค้ำงคำวหน้ำยกัษ์ (Family Hipposideridae) 

1) สกุลคา้งคาวสามศร (Genus Aselliscus) คา้งคาวในสกุลน้ีมีเพียงชนิดเดียว คือ  

คา้งคาวสามศร (Aselliscus stoliczkanus) คา้งคาวสกุลน้ีเป็นคา้งคาวท่ีกินแมลงเป็นอาหาร สามารถจ าแนกชนิด

ไดจ้ากลกัษณะของแผน่จมูก โดยแผน่จมูกจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยส่วนท่ีอยูต่รงกลางจะแยกออกจาก 2 

ส่วนท่ีอยูด่า้นขา้ง โดยส่วนท่ีอยูต่รงกลางจะเป็นร่องลึกอยา่งชดัเจน ดงัรูปท่ี 37 (ลูกศรช้ี) ขนาดความยาวแขน

ช่วงขอ้มือถึงขอ้ศอก FA 39-45 มิลลิเมตร ขนปกคลุมตวัมีความอ่อนนุ่มมาก 

 

รูปท่ี 37 แสดงลกัษณะของคา้งคาวสามศร (Aselliscus stoliczkanus) 

2) สกุลคา้งคาวหนา้ยกัษ ์(Genus Hipposideros) คา้งคาวในสกุลน้ีมี 13 ชนิด แต่จะ 
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ยกตวัอยา่งการชนิดคา้งคาวกลุ่มน้ีเพียงบางชนิดเท่านั้น โดยจะแบ่งการจ าแนกชนิดคา้งคาวออกเป็น 3 กลุ่ม 

ดงัน้ี 

2.1 Hipposideros bicolor group ประกอบดว้ยคา้งคาว 7 ชนิด คือ คา้งคาวหนา้ 

ยกัษเ์ล็กสองสี (Hipposideros bicolor) คา้งคาวหนา้ยกัษเ์ล็ก (Hipposideros pomona) คา้งคาวหนา้ยกัษสี์เขม่า 

(Hipposideros atrox) ค้างคาวหน้ายกัษ์สีจาง (Hipposideros cineraceus) ค้างคาวหน้ายกัษ์จมูกปุ่ม 

(Hipposideros halophyllus) คา้งคาวหน้ายกัษ์ริดเลย์ (Hipposideros ridleyi) และคา้งคาวหน้ายกัษ์เล็กหูมน 

(Hipposideros doriae) แต่จะยกตวัอยา่งการจ าแนกชนิดคา้งคาวบางชนิด เช่น คา้งคาวหนา้ยกัษเ์ล็กสองสี และ

คา้งคาวหนา้ยกัษ์เล็ก เป็นตน้ คา้งคาวกลุ่มน้ีเป็นคา้งคาวท่ีกินแมลงเป็นอาหาร โดยสามารถจ าแนกชนิดคา้ง

คา้วไดจ้ากลกัษณะของแผ่นจมูก คา้งคาวหน้ายกัษ์เล็กสองสีลกัษณะของแผ่นจมูกท่ีเป็นสันจะเป็นรูปขอบ

ขนาน ขนาดความยาวแขนช่วงขอ้มือถึงขอ้ศอก FA 45-49 มิลลิเมตร ส่วนคา้งคาวหน้ายกัษเ์ล็กลกัษณะของ

แผน่จมูกท่ีเป็นสันจะเป็นรูปขอบขนาน แต่ฐานล่างสุดของแผน่จมูกจะโคง้มนและใบหูมีขนาดใหญ่ (ลูกศรช้ี)

กวา่คา้งคาวหนา้ยกัษเ์ล็กสองสีมาก ขนาดความยาวแขนช่วงขอ้มือถึงขอ้ศอก FA 38-43 มิลลิเมตร ดงัรูปท่ี 38  

 

รูปท่ี 38 แสดงลกัษณะของคา้งคาวหนา้ยกัษเ์ล็ก (Hipposideros pomona) 

2.2 Hipposideros larvatus group ประกอบดว้ยคา้งคาว 2 ชนิด คือ คา้งคาวหนา้ 
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ยกัษส์องหลืบ (Hipposideros galeritus) และคา้งคาวหนา้ยกัษส์ามหลืบ (Hipposideros larvatus) คา้งคาวกลุ่ม

น้ีเป็นคา้งคาวท่ีกินแมลงเป็นอาหาร สามารถจ าแนกชนิดคา้งคาวทั้ง 2 ชนิดได้จากลกัษณะของแผ่นจมูก 

คา้งคาวหนา้ยกัษส์องหลืบจะมีแผน่จมูกบริเวณดา้นขา้งท่ีติดกบัแกม้ทั้งสองขา้งเป็นขีดสองขีดหรือมีสองหลืบ 

ขนาดความยาวแขนช่วงขอ้มือถึงขอ้ศอก FA 45-51 มิลลิเมตร ส่วนคา้งคาวหนา้ยกัษส์ามหลืบแผน่จมูกบริเวณ

ดา้นขา้งท่ีติดกบัแกม้ทั้งสองขา้งเป็นขีดสามขีดหรือมีสามหลืบ ดงัรูปท่ี 39 (ลูกศรช้ี) ขนาดความยาวแขนช่วง

ขอ้มือถึงขอ้ศอก FA 61-65 มิลลิเมตร 

 

รูปท่ี 39 แสดงลกัษณะของคา้งคาวหนา้ยกัษส์ามหลืบ (Hipposideros larvatus) 

2.3 Hipposideros armiger group คา้งคาวกลุ่มน้ีมี 2 ชนิด คือ คา้งคาวหนา้ยกัษ ์

ทศกรรณ (Hipposideros armiger) และคา้งคาวหนา้ยกัษก์ุมภกรรณ (Hipposideros pendleburyi) คา้งคาวกลุ่ม

น้ีเป็นคา้งคาวท่ีกินแมลงเป็นอาหาร สามารถจ าแนกชนิดไดจ้ากแผ่นจมูกบริเวณดา้นบนสุด ถา้แผน่จมูกดา้น

บนสุดมีรอยหยกัจ านวนมาก แผน่จมูกบริเวณขา้งแกม้มี 4 หลืบ ดงัรูปท่ี 40 (ลูกศรช้ี) และขนาดความยาวแขน

ช่วงขอ้มือถึงขอ้ศอก FA 85-103 มิลลิเมตร จะเป็นคา้งคาวหนา้ยกัษท์ศกรรณ ส่วนคา้งคาวหนา้ยกัษก์ุมภกรรณ

แผน่จมูกดา้นบนสุดมีรอยหยกัไม่มาก แผน่จมูกบริเวณขา้งแกม้มี 4 หลืบและขนาดความยาวแขนช่วงขอ้มือถึง

ขอ้ศอก FA 75-81 มิลลิเมตร 



38 

 

 

รูปท่ี 40 แสดงลกัษณะของคา้งคาวหนา้ยกัษท์ศกรรณ (Hipposideros armiger) 

2.2.2.5  วงศ์ค้ำงคำวหน้ำร่อง (Family Nycteridae) 

1)  สกุลคา้งคาวหนา้ร่อง (Genus Nycterus) คา้งคาวในสกุลน้ีมีเพียงชนิดเดียว คือ  

คา้งคาวหน้าร่อง (Nycteris tragata) คา้งคาวสกุลน้ีเป็นคา้งคาวท่ีกินแมลงเป็นอาหาร สามารถจ าแนกชนิดได้

จากลกัษณะของร่องยาวบริเวณหลงัแผน่จมูกจนเกือบถึงหน้าผาก ใบหูมีขนาดใหญ่และยาว มีต่ิงใบหูขนาด

เล็ก หางยาวมากโดยมีพงัผืดขาขนาดใหญ่ปกคลุมอยู่  บริเวณปากไม่ค่อยมีขนปกคลุมเหมือนคา้งคาวชนิดๆ

อ่ืนๆ ดงัรูปท่ี 41 ขนาดความยาวแขนช่วงขอ้มือถึงขอ้ศอก FA 46-55 มิลลิเมตร 

 

รูปท่ี 41 แสดงลกัษณะของคา้งคาวหนา้ร่อง (Nycteris tragata) 
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บทที ่3 

วธิีกำรศึกษำประชำกรสัตว์ป่ำ (Field Techniques in Wildlife Census) 

วธีิการศึกษาประชากรสัตวป่์ามีหลากหลายวธีิ สามารถแบ่งได ้3 กลุ่มหลกั ดงัน้ี 

  1) การนบัทั้งหมด (Total counts) เป็นการศึกษาประชากรสัตวป่์าจากการนบัสัตวป่์าทุกตวัในพื้นท่ี

ตวัอยา่งท่ีมีขนาดเล็ก  

2) การประเมินประชากรสัตวป่์าจากแปลงตวัอยา่ง (Sample estimates) เป็นการศึกษาประชากรสัตว์

ป่าจากการวางแปลงตวัอยา่งในพื้นท่ีท่ีมีขนาดใหญ่ โดยนบัสัตวท่ี์พบในพื้นท่ีแปลงตวัอยา่งแลว้น าค่าท่ีไดม้า

ค านวณหาค่าประชากรในพื้นท่ีดงักล่าว เช่น การศึกษาประชากรสัตวป่์าจากเสียงร้องและการพบเห็นตวับนจุด

ส ารวจ (Point Counts) และการศึกษาประชากรสัตวป่์าจากการพบเห็นตวับนเส้นส ารวจ (Line Transect) เป็น

ตน้  

3) การใชเ้ลขดชันี (Indices) ในการค านวณหาประชากรสัตวป่์า เช่น การศึกษาประชากรสัตวป่์าจาก

การพบเห็นตวับนแนวเส้นทาง (Roadside Counts) เป็นตน้ ในการศึกษาประชากรสัตวป่์ามีปัจจยัหลายอยา่งท่ี

เก่ียวขอ้ง เช่น ชนิดสัตวป่์าท่ีตอ้งการศึกษา ลกัษณะพื้นท่ีศึกษา สังคมพืช ฤดูกาล เป็นตน้ ดงันั้นควรเลือกใชว้ิธี

การศึกษาประชากรสัตวป่์าให้เหมาะสมกบัชนิดสัตว ์ลกัษณะพื้นท่ีศึกษา รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆด้วยเพื่อให้ได้

ขอ้มูลท่ีครบถว้นและถูกตอ้งมากท่ีสุด  

3.1 วธีิกำรศึกษำประชำกรสัตว์ป่ำ 

3.1.1 กำรศึกษำประชำกรนกธรรมชำติจำกเสียงร้องและกำรพบเห็นตัวบนจุดส ำรวจ (Point 

Count) โดยการก าหนดพื้นท่ีศึกษาและก าหนดจุดส ารวจ รัศมีของจุดส ารวจแบ่งเป็น นอ้ยกวา่ 25 เมตร และ 

25-50 เมตร ดงัรูปท่ี 42 จุดส ารวจแต่ละจุดห่างกนั 200 เมตร ดงัรูปท่ี 43 ท าการส ารวจจุดละ 10 นาที ช่วงเวลา

ส ารวจ 06.00-11.00 น. และ 15.00-18.00 น. ซ่ึงเวลาดงักล่าวเป็นช่วงท่ีนกออกหาอาหารและบินกลบัเขา้รัง

อุปกรณ์ท่ีใช้ในการส ารวจประกอบดว้ย กลอ้งส่องทางไกล (Binocular) อุปกรณ์ระบุพิกดัภูมิศาสตร์ (GPS) 

และหนงัสือจ าแนกชนิดนก จดบนัทึกชนิดนกท่ีพบในแต่ละจุดส ารวจ ท าการเก็บขอ้มูลซ ้ าในพื้นท่ีเดิมทุกๆ 1 

สัปดาห์ จนครบช่วงเวลาท าการศึกษา เช่น ช่วงเวลาการศึกษา 6 เดือน เป็นตน้ แลว้น าขอ้มูลท่ีได ้เช่น จ านวน

และชนิดของนก เป็นตน้ มาค านวณหาค่าต่างๆดงัน้ี คือ  

1) ค่าร้อยละความถ่ีของโอกาสท่ีจะส ารวจการพบนกแต่ละชนิดในแต่ละแปลงส ารวจ  

กรณีมีแปลงส ารวจมากกวา่ 1 แปลง (จตุภูมิและคณะ, 2554) 



40 

 

ความถ่ีสัมพทัธ์ = จ  านวนแปลงท่ีพบนกชนิดนั้นๆ x 100 

                จ  านวนแปลงท่ีส ารวจทั้งหมด 

ระดบัของความถ่ีของโอกาสท่ีจะพบนกชนิดหน่ึง 

1.นกท่ีพบนอ้ย                               มีโอกาสพบร้อยละ  30 หรือนอ้ยกวา่ 

2. นกท่ีพบปานกลาง                      มีโอกาสพบร้อยละ  31-64 

3. นกท่ีพบบ่อย                              มีโอกาสพบร้อยละ  65-89 

4. นกท่ีพบบ่อยมาก                        มีโอกาสพบร้อยละ  90-100 

2) ค่าดชันีความหลากหลายทางชีวภาพและดชันีการกระจายตวั เป็นค่าท่ีตอ้งท าความ 

เขา้ใจในเร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพในเบ้ืองตน้ก่อน เพื่อการน าค่าดงักล่าวไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

ประเภทของความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 

2.1  ความหลากหลายทางชนิดพนัธ์ุ (Species Diversity) หมายถึง ความหลากหลายชนิด 

ของส่ิงมีชีวติท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีหน่ึง มีความหมายได ้2 อยา่ง คือ 

- ความมากชนิด (Species Richness) หมายถึง จ านวนชนิดของส่ิงมีชีวติต่อหน่วยพื้นท่ี 

- ความสม ่าเสมอ (Species Evenness) หมายถึง สัดส่วนของส่ิงมีชีวติต่างๆท่ีมีอยู ่

2.2  ความหลากหลายทางพนัธุกรรม (Genetic Diversity) หมายถึง ความหลากหลายของ 

ยนีส์ (Genes) ท่ีมีอยูใ่นส่ิงมีชีวติแต่ละชนิด 

2.3  ความหลากหลายทางระบบนิเวศ (Ecosystem Diversity) หมายถึง สภาวะแวดลอ้มท่ี 

เป็นท่ีอยูอ่าศยัของส่ิงมีชีวติและไม่มีชีวติ ประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 

- ความหลากหลายของถ่ินอาศยัตามธรรมชาติ 

- ความหลากหลายของการทดแทน 

- ความหลากหลายของภูมิประเทศ 

      ค่าดชันีความหลากหลายทางชีวภาพของ Shannon – Wiener (Shannon – Wiener’s Index,  

H)                                                         

 
โดยท่ี  S คือ จ านวนชนิดของส่ิงมีชีวติ 

   Pi คือ สัดส่วนตวัอยา่งของส่ิงมีชีวติ (i = 1, 2, 3…..) ต่อจ านวนตวัอยา่งทั้งหมด 
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ดชันีการกระจายตวัของ Shannon-Wiener (Shannon-Wiener’s Evenness Index, EH)  

EH = H / ln S 

โดยท่ี H คือ ความหลากหลายของ  Shannon-Wiener’s Index 

S คือ จ านวนชนิดของส่ิงมีชีวติ      

EH มีค่าอยู่ระหวา่ง 0 ถึง 1 (ค่ามากท่ีสุดคือ 1 หมายความว่าส่ิงมีชีวิตแต่ละชนิดมีจ านวนตวัเท่ากนั 

หรือ เรียกวา่มีการกระจายตวัอยา่งสม ่าเสมอ)  

3) ค่าความคลา้ยคลึงกนัของประชากร (Sorensen  Index) เป็นการเปรียบเทียบโอกาสท่ีจะ 

พบส่ิงมีชีวติชนิดเดียวกนัในพื้นท่ีต่างๆ  

CS = 2a/(2a+b+c) 

โดยท่ี a คือ จ านวนชนิดนกท่ีพบทั้ง 2 พื้นท่ี 

b คือ จ านวนชนิดนกท่ีพบเฉพาะในพื้นท่ี B 

c คือ จ านวนชนิดนกท่ีพบเฉพาะในพื้นท่ี A 

 

 
 

รูปท่ี 42 แสดงรัศมีของจุดส ารวจแบ่งเป็น นอ้ยกวา่ 25 เมตร และ 25-50 เมตร 
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รูปท่ี 43 แสดงระยะห่างของจุดส ารวจแต่ละจุดห่างกนั 200 เมตร 

3.1.2 กำรศึกษำประชำกรนกธรรมชำติจำกกำรพบเห็นตัวตำมเส้นส ำรวจ (Line Transect) โดย

การก าหนดพื้นท่ีศึกษาและก าหนดเส้นส ารวจพร้อมทั้งระยะส ารวจ โดยจ านวนเส้นส ารวจให้ครอบคลุมพื้นท่ี

ศึกษามากท่ีสุด อุปกรณ์ท่ีใช้ในการส ารวจประกอบดว้ย กล้องส่องทางไกลชนิดสองตาและชนิดตาเดียว 

(Binocular and Telescope) อุปกรณ์ระบุพิกดัภูมิศาสตร์ (GPS) เข็มทิศ (Hand Compass) เคร่ืองวดัระยะทาง 

(Range Finder) และหนงัสือจ าแนกชนิดนก จดบนัทึกชนิดและจ านวนนกท่ีพบบนเส้นส ารวจทุกชนิด ยกเวน้

นกท่ีไดย้ินแต่เสียงหรือบินผา่นในพื้นท่ีส ารวจ โดยเล็งเข็มทิศก าหนดทิศทางการส ารวจ และวดัระยะตั้งฉาก

จากเส้นส ารวจไปยงันกท่ีพบ พร้อมกบับนัทึกระยะทางจากเส้นส ารวจถึงตวันก เช่น กรณีศึกษาประชากรนก

ธรรมชาติในพื้นท่ีมหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา ก าหนดเส้นส ารวจ 1 เส้นส ารวจ ดงัรูปท่ี 44 โดยมี

ระยะส ารวจ 2 กิโลเมตร ระยะเวลาในการศึกษา 1 ปี  ส ารวจเดือนละ 1 คร้ัง โดยส ารวจในช่วงเวลา 06.00-

11.00 น. และ 15.00-18.00 น.เป็นตน้ แลว้น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจ เช่น จ านวนและชนิดของนก เป็นตน้ 

มาค านวณหาค่าต่างๆดงัน้ี เช่น ดชันีความหลากหลายทางชีวภาพของ Shannon – Wiener (Shannon – 

Wiener’s Index, H) และดชันีการกระจายตวัของ Shannon-Wiener (Shannon-Wiener’s Evenness Index, EH) 

ดงัท่ีกล่าวไวแ้ลว้ในขอ้ 3.1.1 
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รูปท่ี 44 แสดงเส้นส ารวจสีเหลืองท่ีมีระยะส ารวจ 2 กิโลเมตร 

3.1.3 กำรศึกษำประชำกรสัตว์ป่ำจำกร่องรอย (Track and signs) เป็นการศึกษาประชากรสัตวป่์า

โดยดูจากร่องรอยท่ีสัตวท์  าไว ้เช่น รอยตีน รอยเข่ีย รอยนอน เป็นตน้ โดยการวางแปลงส ารวจขนาด 10 x 10 

เมตร และวางแปลงส ารวจขนาด 4 x 4 เมตรและ 1 x 1 เมตร ในแปลงส ารวจเดียวกนั ดงัรูปท่ี 45 โดยแปลง

ส ารวจแต่ละแปลงห่างกนั 100 เมตร บนัทึกขอ้มูลท่ีพบในแปลงส ารวจ เช่น จ านวนรอยตีน ขนาดรอยตีน เป็น

ตน้ วธีิน้ีเหมาะส าหรับการศึกษาประชากรสัตวป่์าท่ีมีการแสดงร่องรอยชดัเจน เช่น กระทิง กวางป่า หมูป่า 

เสือโคร่ง เป็นตน้ และไม่นิยมใชว้ธีิน้ีในการศึกษาประชากรนก เน่ืองจากร่องรอยของนกมกัไม่ชดัเจนและ

สามารถพบไดเ้ฉพาะพื้นท่ีชุ่มน ้าเท่านั้น (Brown et al., 1995) อีกทั้งการจ าแนกชนิดนกจากร่องรอยยงัท าได้

ยากกวา่การพบเห็นตวันกโดยตรง ในการนบัรอยตีนสัตวเ์พื่อหาจ านวนประชากร จ านวนรอยตีนสัตวท่ี์พบ

อาจเป็นของสัตวต์วัเดิมท่ีเดินไปมา ดงันั้นตอ้งมีการเตรียมพื้นท่ีส าหรับนบัรอยตีนสัตว ์โดยการวางแปลง

ส ารวจในพื้นท่ีศึกษาขนาด 2 x 4 เมตร จดบนัทึกรอยตีนสัตวแ์ละลบรอยตีนสัตวน์ั้นทิ้งไป โดยการปัดดินหรือ

ทรายละเอียดใหเ้รียบ และกลบัมานบัรอยตีนทุกวนั ซ่ึงพื้นท่ีศึกษาควรจะเป็นดินทรายเพื่อจะไดพ้บร่องรอยได้

ง่ายและสามารถลบร่องรอยเดิมทิ้งได ้เรียกวธีิน้ีวา่ Sand Trap โดยสามารถค านวณหาความหนาแน่นของสัตว์

ต่อพื้นท่ีไดด้งัน้ี 

Y = t/2D 

Y คือ ความหนาแน่นของสัตวต่์อพื้นท่ี 

T คือ ความหนาแน่นของร่องรอยต่อระยะทาง 
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รูปท่ี 45 แสดงลกัษณะแปลงส ารวจขนาด 10 x 10 เมตร, 4 x 4 เมตรและ 1 x 1 เมตร ในแปลงส ารวจเดียวกนั 

3.1.4 กำรศึกษำประชำกรสัตว์ป่ำโดยใช้ภำพถ่ำย (Camera trap) เป็นวิธีท่ีใชก้ลอ้งดกัถ่ายภาพสัตว์

ป่าท่ีเดินผ่านบริเวณหน้ากล้องดักถ่ายภาพ นิยมใช้วิธีน้ีกับสัตวเ์ล้ียงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ เช่น เสือโคร่ง 

กวางป่า ชะมด อีเห็น เป็นตน้  โดยการติดตั้งกลอ้งดกัถ่ายภาพไวบ้ริเวณท่ีสัตวป่์ามกัมาใชป้ระโยชน์ เช่น ทาง

ด่านสัตว ์บริเวณโป่ง หรือพื้นท่ีอ่ืนๆท่ีสัตวห์าอาหาร เป็นตน้ ตวัอยา่งเช่น การศึกษาประชากรเสือโคร่งในเขต

รักษาพนัธ์ุสัตวป่์าห้วยขาแขง้ ใชก้ลอ้งดกัถ่ายภาพอตัโนมติั ฟิล์มสไลด์จ  านวน 10 ชุด จุดท่ีจะติดตั้งกลอ้งดกั

ถ่ายภาพจะเป็นจุดท่ีมีการเดินส ารวจร่องรอยของสัตวป่์า เช่น รอยตีน รอยเข่ีย บริเวณท่ีพบซากของสัตวป่์าท่ี

เป็นเหยือ่ของเสือโคร่ง เป็นตน้ การเลือกจุดติดตั้งกลอ้งดกัถ่ายภาพท่ีเหมาะสมมีความส าคญัมาก เพราะจะเพิ่ม

โอกาสในการถ่ายภาพเสือโคร่งได้มากข้ึน (ศกัด์ิสิทธ์ิ และคณะ, 2548) อีกตวัอย่างหน่ึงท่ีน่าสนใจ คือ 

การศึกษาความหลากชนิดของสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมอนัดบัสัตวกิ์นเน้ือ ในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าสลกัพระ โดย

ใช้กลอ้งดกัถ่ายภาพสัตวป่์าไปติดตั้งไวก้บัตน้ไม ้บริเวณทางท่ีสัตวป่์าเดินผา่นหรือบริเวณท่ีพบร่องรอยของ

สัตว ์โดยติดตั้งกลอ้งดกัถ่ายภาพสูงจากพื้นดิน 50 เซนติเมตร จุดติดตั้งกลอ้งดกัถ่ายภาพห่างกนั 2 ถึง 10 เมตร 

เป็นตน้ (กิตติวรา, 2556) 

3.1.5 กำรศึกษำประชำกรสัตว์ป่ำจำกเสียงร้อง (Call counts) วิธีน้ีนิยมใชใ้นการศึกษาประชากร

และประเมินความหนาแน่นของชะนีโดยใช้เสียงร้อง โดยการก าหนดขอบเขตพื้นท่ีศึกษา แล้วก าหนดจุด

ส ารวจลงในแผนท่ีภูมิศาสตร์และบนัทึกพิกดัภูมิศาสตร์ไวด้ว้ย เช่น กรณีการส ารวจประชากรของชะนีมือขาว 

บริเวณสถานีวจิยัสัตวป่์าเขานางร า โดยเลือกจุดส ารวจท่ีมีลกัษณะภูมิประเทศเป็นพื้นท่ีสูงท่ีสามารถฟังเสียงได้

รอบทิศทาง จ านวน 4 จุดส ารวจ ช่วงเวลาส ารวจตั้งแต่ 06.00 – 10.00 น. ซ่ึงเวลาดงักล่าวเป็นช่วงท่ีชะนีส่ง
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เสียงร้องบ่อยท่ีสุด ท าการฟังเสียงร้องของชะนีตามชนิดของเสียง เช่น Male song, Great song และ Duet song 

เป็นตน้ ในขณะท่ีฟังเสียงตอ้งวดัมุม (องศา) ของทิศทางท่ีไดย้ินเสียงดว้ย แลว้บนัทึกขอ้มูลต่างๆไวด้ว้ย เช่น 

พิกดัภูมิศาสตร์ของจุดส ารวจ เวลาส ารวจ ค่ามุม ท่ีไดย้ินเสียงร้อง ชนิดเสียงร้อง และผูบ้นัทึก เป็นตน้ น า

ขอ้มูลท่ีไดม้าหาต าแหน่งของชะนีโดยการลงต าแหน่งพิกดัภูมิศาสตร์บนแผนท่ี แลว้วดัมุมจากขอ้มูลท่ีได ้และ

ลากเส้นของมุมดงักล่าวมาตดักนัก็จะไดต้  าแหน่งของชะนี เป็นตน้ แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าประเมินจ านวนของ

ชะนีว่ามีก่ีครอบครัวและมีจ านวนประชากรทั้งหมดก่ีตวั เช่น หาต าแหน่งของชะนีไดท้ั้งหมด 5 ต าแหน่ง 

ค่าเฉล่ียของชะนี 1 ครอบครัวมีชะนีทั้งหมด 3.6 ตวั ดงันั้นประชากรของชะนีในพื้นท่ีดงักล่าวมีทั้งหมด 18 ตวั 

เป็นตน้ (นริศ, 2549) 

3.1.6 กำรศึกษำประชำกรสัตว์ป่ำจำกกำรพบเห็นตัวบนแนวเส้นทำง (Roadside count) เป็นวิธีการ

ส ารวจสัตวป่์าตามเส้นทางท่ีเป็นถนนหรือเส้นทางเดิน โดยเส้นส ารวจตอ้งเป็นแหล่งท่ีสามารถพบเห็นสัตวไ์ด้

ง่าย เช่น บริเวณทุ่งหญา้ แหล่งดินโป่งหรือล าห้วย เป็นตน้ วิธีน้ีนิยมใชก้บันกบางชนิด กระต่าย กระรอกและ

กวาง โดยโอกาสในการพบเห็นสัตวป่์าข้ึนอยู่กบัฤดูกาล สภาพอากาศ ปริมาณอาหารของสัตวป่์าในพื้นท่ี

ส ารวจ ในการส ารวจตอ้งก าหนดความเร็วของรถหรือความเร็วของการเดินเท่าๆกนั ในแต่ละคร้ังของการ

ส ารวจ แลว้จดบนัทึกชนิดสัตวท่ี์พบบนแนวเส้นส ารวจ วิธีน้ีสามารถส ารวจไดท้ั้งกลางวนัและกลางคืน ผลท่ี

ไดจ้ากการศึกษาวธีิน้ีจะใชค้่าดชันีจ านวนวตวัต่อระยะทาง เช่น กวางป่า 5 ตวั/กิโลเมตร นกกก 2 ตวั/กิโลเมตร 

เป็นตน้ โดยมีสูตรการค านวณค่าดชันีดงัน้ี 

Dindex = N/L 

D = N/(W x L) 

เม่ือ N  แทน จ านวนสัตวท่ี์พบทั้งหมด 

 L แทน ระยะทางท่ีส ารวจ 

 W แทน ความกวง้ของพื้นท่ีศึกษา 

3.1.7 กำรศึกษำประชำกรสัตว์ป่ำจำกกำรนับโดยตรง (Direct count) และกำรนับจำกภำพถ่ำย 

(Photographic count) ในประเทศไทยมีการศึกษาประชากรคา้งคาวจากการนบัโดยตรง (Direct count)  ซ่ึงวิธี

น้ีนิยมใชก้บักลุ่มคา้งคาวกินผลไมท่ี้เกาะนอนตามตน้ไม ้เช่น คา้งคาวแม่ไก่ภาคกลาง โดยใชค้นนบัประชากร

คา้งคาว 4 คน ต่อตน้ไมท่ี้คา้งคาวเกาะนอน 1 ตน้ แลว้น าค่าท่ีไดม้าหาค่าเฉล่ีย จะไดจ้  านวนประชากรคา้งคาว

แม่ไก่ภาคกลางท่ีเกาะนอนบนตน้ไมต้น้นั้น นบัประชากรคา้งคาวแม่ไก่ภาคกลางดว้ยวิธีน้ีจนครบทุกตน้ หรือ

การแบ่งพื้นท่ีเกาะนอนของคา้งคาวแม่ไก่ภาคกลางออกเป็น 10 ส่วน ใหค้นส ารวจ 10 คน ประจ าในแต่ละส่วน
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แลว้นบัจ านวนคา้งคาวในส่วนรับผิดชอบของแต่ละคน น าจ านวนคา้งคาวท่ีไดใ้นแต่ละส่วนมารวมกนั จะได้

จ  านวนคา้งคาวทั้งหมดจากการนบัคร้ังท่ี 1 แลว้ให้คนส ารวจทั้ง 10 คน หมุนวนนบัจ านวนคา้งคาวในส่วน

ถดัไปจนครบ 10 ส่วน น าค่าท่ีไดท้ั้ง 10 ค่ามาค านวนหาประชากรโดยวิธี Bounded Count Method (กลัยาณี

และคณะ 2550)  

   No = 2nk – nk-1 

  เม่ือ No = จ านวนประชากรคา้งคาว 

   nk = จ านวนประชากรท่ีพบมากท่ีสุดจากการนบั 10 คร้ัง 

   nk-1 = จ านวนประชากรท่ีพบมากเป็นอนัดบั 2 จากการนบั 10 คร้ัง 

การศึกษาประชากรคา้งคาวดว้ยการนบัจากภาพถ่าย (Photographic count) เป็นวิธีท่ีนิยมใชก้นัอยา่ง

แพร่หลาย กรณีของคา้งคาวแม่ไก่ภาคกลาง ถ่ายภาพคา้งคาวท่ีก าลงัเกาะนอนตั้งแต่บริเวณล าตน้ และก่ิงกา้น

ของตน้ไม ้ใหค้รอบคลุมทุกต าแหน่งท่ีคา้งคาวเกาะนอนบนตน้ไมน้ั้น แลว้น าภาพถ่ายแต่ละต าแหน่งมาต่อกนั

และนบัจ านวนประชากรคา้งคาวแม่ไก่ภาคกลางท่ีเกาะนอนบนตน้ไมด้งักล่าว กรณีกลุ่มคา้งคาวกินแมลงท่ี

อาศยัอยูใ่นถ ้า ใช้กลอ้งถ่ายภาพบริเวณปากถ ้ าในช่วงเวลาท่ีคา้งคาวออกหากิน แลว้นบัจ านวนประชากรจาก

ภาพถ่ายดงักล่าว เป็นตน้ นอกจากน้ีวิธีการดงักล่าวยงัสามารถใชใ้นการศึกษาประชากรนกท่ีหากินเป็นฝงูได ้

เช่น นกปากห่าง และเป็ดแดง เป็นตน้ 

เน่ืองจากคู่มือเล่มน้ีเน้นไปท่ีนกและคา้งคาว จากวิธีการศึกษาประชากรสัตวป่์าท่ีกล่าวมาแลว้ วิธีท่ี

เหมาะสมกบัการศึกษาประชากรนก ไดแ้ก่ การศึกษาประชากรนกธรรมชาติจากเสียงร้องและการพบเห็นตวั

บนจุดส ารวจ การศึกษาประชากรนกธรรมชาติจากการพบเห็นตวัตามเส้นส ารวจ และการศึกษาประชากรสัตว์

ป่าจากการพบเห็นตวับนแนวเส้นทาง ส่วนวิธีท่ีเหมาะสมกบัการศึกษาประชากรคา้งคาว ไดแ้ก่ การศึกษา

ประชากรสัตวป่์าจากการนบัโดยตรง และการนบัจากภาพถ่าย 
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บทที ่4 

กำรใช้อปุกรณ์ส ำหรับดักจับนกและค้ำงคำวเพือ่กำรศึกษำวจิัย 

ปัจจุบนัมีการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัสัตวป่์าในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก เช่น การศึกษานิเวศวิทยาของ

ช้างป่า (Elephas maximus) ในเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าภูววั จงัหวดับึงกาฬ (รัชนี และรองลาภ, 2555) การ

กระจายของคา้งคาวแม่ไก่ (Pteropus spp.) บริเวณภาคกลางของประเทศไทย (ปุญญพฒัน์ และคณะ, 2554) 

และความหลากหลายของคา้งคาวท่ีอาศยัอยูใ่นถ ้าในพื้นท่ีจงัหวดักาญจนบุรี (ปุญญพฒัน์ และคณะ, 2555) เป็น

ตน้ ในการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัสัตวป่์าบางคร้ังจ าเป็นตอ้งจบัตวัสัตว ์เพื่อวตัถุประสงค์ต่างๆดงัน้ี เช่น เพื่อการ

จ าแนกชนิดสัตว ์การติดเคร่ืองหมายบนตวัสัตว ์การติดวทิยส่ืุอสาร และการส ารวจโรคในสัตวป่์า เป็นตน้  

การศึกษาวิจยัในนกและคา้งคาวในพื้นท่ีธรรมชาติ จ  าเป็นตอ้งท าการจบัสัตวเ์พื่อวตัถุประสงคต่์างๆ

ดงัท่ีได้กล่าวมาแล้ว ซ่ึงนกและคา้งคาวมีหลายชนิด โดยแต่ละชนิดมีถ่ินท่ีอยู่อาศยัและแหล่งหาอาหารท่ี

แตกต่างกนั ดงันั้นในการดกัจบันกและคา้งคาวแต่ละชนิดตอ้งใช้อุปกรณ์ส าหรับจบัสัตวท่ี์แตกต่างกนั เช่น 

การดกัจบันกเอ้ียงสาริกา ควรเลือกใช้ตาข่ายดกัสัตว ์(mist net) แต่ในการดกัจบันกชายเลน ควรเลือกใชท้่อยิง

ตาข่ายจบัสัตว ์(cannon net) ในการดกัจบั และการจบัคา้งคาวกินแมลงท่ีอาศยัอยูใ่นถ ้ า ควรเลือกใช้กบัดกั

แบบสลิงขึงแนวตั้ง (harp trap) ในการดกัจบั เป็นตน้  

ดังนั้ นการเลือกใช้อุปกรณ์ส าหรับดักจับนกธรรมชาติและค้างคาวในพื้นท่ีธรรมชาติ เพื่อการ

ศึกษาวิจัยให้เหมาะสมจึงมีความส าคัญยิ่ง เพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและปลอดภัยต่อ

ผูป้ฏิบติังาน รวมถึงมีความปลอดภยัต่อนกและคา้งคาวท่ีตอ้งการจะดกัจบัดว้ย 

4.1 หลกักำรจับบังคับสัตว์ป่ำ (Wildlife Animal Restraint) 

การจับบังคับสัตว์แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ การจับบังคับสัตว์โดยการใช้ยาหรือสารเคมี 

(chemical restraint) และการจบับงัคบัสัตวด์ว้ยวิธีทางกายภาพ (physical restraint) ในคู่มือเล่มน้ีจะกล่าวถึง

เฉพาะการจบับงัคบัสัตวป่์าดว้ยวิธีทางกายภาพท่ีใชส้ าหรับจบันกและคา้งคาวเท่านั้น โดยจะกล่าวดงัต่อไปน้ี 

คือ ตาข่ายดกัสัตว ์(mist net) ตาข่ายแบบตะปบ (clap net) ท่อยิงตาข่ายจบัสัตว ์(cannon net) สวิง (hand net) 

และกบัดกัแบบสลิงขึงแนวตั้ง (harp trap)  

4.1.1  หลกัการจบับงัคบันก 

การจบับงัคบันกธรรมชาติท่ีมีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง โดยใชมื้อจบันกจากดา้นหลงัของนก ให้น้ิวช้ี

และน้ิวกลางอยูร่ะหวา่งคอของนกแลว้หนีบไว ้น้ิวท่ีเหลือให้ประคองล าตวัของนกไวแ้บบไม่แน่นหรือหลวม
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เกินไป ดงัรูปท่ี 46 ส่วนนกขนาดใหญ่ตอ้งใช้สองมือในการจบับงัคบั โดยใชมื้อขา้งหน่ึงรวบปีกของนกและ

มืออีกขา้งหน่ึงรวบขาของนกไว ้และตอ้งไม่บีบหรือกดบริเวณหนา้อกของนก เพราะจะท าให้นกหายใจล าบาก

และอึดอดั ดงัรูปท่ี 47  

 

รูปท่ี 46 แสดงการจบับงัคบันกขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (นกกะเตน็หวัด า) 

 

รูปท่ี 47 แสดงการจบับงัคบันกขนาดใหญ่ (นกอีโกง้) 

 4.1.2  หลกัการจบับงัคบัคา้งคาว 

การจบับงัคบัคา้งคาวขนาดเล็กถึงขนาดกลาง โดยใช้มือจบัคา้งคาวจากดา้นหลงัให้น้ิวหวัแม่มือและ

น้ิวกลางรวบปีกไวก้บัล าตวัของคา้งคาว ดงัรูปท่ี 48 หากคา้งคาวด้ินหรือส่ายหวัไปมาให้ใชน้ิ้วช้ีดนัตรงบริเวณ

ตน้คอหรือทา้ยทอยไว ้หรือให้น้ิวหวัแม่มือสอดไวใ้ตค้าง ส่วนน้ิวท่ีเหลือรวบปีกไวก้บัล าตวัของคา้งคาว และ

ตอ้งไม่บีบหรือกดบริเวณหนา้อกของคา้งคาว เพราะจะท าใหค้า้งคาวหายใจล าบากและอึดอดั 
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รูปท่ี 48 แสดงการจบับงัคบัคา้งคาวขนาดเล็กและขนาดกลาง 

4.2 กำรจับบังคับสัตว์ป่ำด้วยวธีิทำงกำยภำพ (physical restraint)  

4.2.1 นกธรรมชำติ (Wild Birds) 

นกเป็นสัตวเ์ลือดอุ่นท่ีมีกระดูกสันหลงั ซ่ึงมีววิฒันาการมาจากสัตวเ์ล้ือยคลาน ประเทศไทยมี 

ความหลากชนิดของนกมากท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ปัจจุบนัพบนกในประเทศไทยจ านวน 1,011 ชนิด ซ่ึงเป็น

ชนิดนกท่ีไดรั้บการยนืยนัแลว้ (จารุจินต ์และคณะ, 2555) โดยนกแต่ละชนิดก็มีถ่ินอาศยัท่ีแตกต่างกนัออกไป 

โดยนกท่ีพบตามสวนสาธารณะ สวนผลไมแ้ละป่าละเมาะ ไดแ้ก่ นกตีทอง นกสีชมพูสวน นกปรอด เป็นตน้ 

บริเวณแหล่งน ้าจืด จะพบนกยาง นกกาน ้า นกอีแจว เป็นตน้ และนอกจากน้ีพื้นท่ีป่าก็เป็นถ่ินอาศยัท่ีส าคญัของ

นกอีกหลากหลายชนิด เม่ือกล่าวถึงการจบันกจึงตอ้งเลือกใชอุ้ปกรณ์จบันกให้เหมาะสมกบัชนิดของนกและ

ถ่ินท่ีอยูอ่าศยั เพื่อเพิ่มโอกาสในการจบันกไดต้ามจ านวนท่ีตอ้งการและเพื่อความปลอดภยัของนก ตวัอยา่งของ

อุปกรณ์ส าหรับดกัจบันกท่ียกตวัอยา่งมาในท่ีน้ี คือ ตาข่ายดกัสัตว ์(mist net) สวิง (hand net)  และท่อยิงตาขาย

จบัสัตว ์(cannon net)  

4.2.1.1 ตำข่ำยดักสัตว์ (mist met) 

ตาข่ายดกัสัตวส์ามารถใชจ้บัไดท้ั้งนกธรรมชาติและคา้งคาว นิยมใชใ้นหมู่นกัปักษีวทิยาและ 

นกัวิทยาศาสตร์ดา้นอ่ืนๆ รวมถึงใช้ในการท าโครงการวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การศึกษาประชากร ความ

หลากหลายและความชุกชุมของสัตว ์เป็นตน้ (Wiratsudakul and Cheewajorn, 2008) ตาข่ายท่ีใชมี้หลายขนาด

ข้ึนอยู่กบัชนิดนกท่ีตอ้งการจบั ผูใ้ช้ตอ้งเลือกขนาดตาข่ายให้เหมาะสม (ช่องตาข่ายตอ้งไม่กวา้งหรือแคบ

เกินไป) เพื่อการจบัสัตวท่ี์มีประสิทธิภาพ การติดตั้งตาข่ายดกัสัตวม์กัตั้งบริเวณท่ีเป็นเส้นทางการบินของนกท่ี

ตอ้งการจบั และบริเวณแหล่งอาหารของนก ก่อนการติดตั้งอุปกรณ์ตอ้งท าการสังเกตและส ารวจพื้นท่ี เพื่อให้

แน่ใจวา่นกบินหากินในทิศทางท่ีจะติดตั้งอุปกรณ์ เม่ือนกบินมาชนตาข่าย นกจะตกลงไปในตาข่ายท่ีมีลกัษณะ
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เป็นถุง จากนั้นจึงท าการแกะนกออกจากตาข่ายในดา้นท่ีนกบินเขา้มา ซ่ึงท าใหแ้กะนกออกไดง่้ายและไม่ท าให้

ตาข่ายเสียหาย นอกจากน้ีผูใ้ช้อุปกรณ์ตอ้งเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ หรือไดรั้บการอบรมมาเป็นอย่างดี ตอ้งรู้

วธีิการจบันกไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และรู้วธีิการแกะนกออกจากตาข่ายไดอ้ยา่งปลอดภยั เพื่อลดอนัตรายท่ีจะเกิดกบั

นกใหน้อ้ยท่ีสุด 

1) กำรเลอืกพืน้ทีส่ ำหรับใช้งำนตำข่ำยดักสัตว์อย่ำงเหมำะสม 

การติดตั้งตาข่ายดกัสัตว ์ จะอาศยัการพรางตาของตาข่าย เน่ืองจากตาข่ายมีความบางเบาและยืดหยุ่น 

หลกัการเลือกพื้นท่ีอย่างเหมาะสม คือ ตอ้งเป็นพื้นท่ีแหล่งอาหาร พื้นท่ีแหล่งเกาะนอนของสัตว ์หรือพื้นท่ีท่ี

เป็นเส้นทางการบินของนก ดงันั้นการเลือกพื้นท่ีท่ีเหมาะสมจึงมีความส าคญัมาก เน่ืองจากหากเลือกพื้นท่ีไดดี้ 

โอกาสท่ีจะจบัสัตวไ์ดก้็มีมากตามไปดว้ย ในช่วงท่ีติดตั้งอุปกรณ์ตอ้งมีการเดินตรวจตาข่ายทุก 10 ถึง 15 นาที 

เพื่อดูว่ามีนกบินมาติดตาข่ายหรือไม่ ถ้าพบนกตอ้งปลดนกออกจากตาข่ายอย่างรวดเร็ว เพื่อไม่ให้นกเกิด

อาการเครียดหรืออ่อนเพลียและไม่ไดรั้บบาดเจ็บ แต่หากปล่อยไวน้านตาข่ายจะพนัตวันกแน่นข้ึน และท าให้

ปลดนกออกจากตาข่ายไดย้าก ท าให้นกเกิดความเครียดและบาดเจ็บได ้ รวมทั้งอาจตอ้งท าการตดัตาข่ายเพื่อ

น านกออกจากตาข่าย ท าใหเ้กิดผลเสียต่อตวัสัตวแ์ละเกิดความเสียหายกบัตาข่ายดกัสัตวไ์ด ้

2)    ส่วนประกอบของตำข่ำยดักสัตว์  

2.1  ตาข่าย (net) โดยมากท าจากไนล่อนหรือโพลีเอสเตอร์ท่ีมีความยืดหยุน่สูง มีลกัษณะเป็นถุงซ้อน

กนัเป็นชั้นๆ 3 ถึง 5 ชั้น ความกวา้งของช่องตาข่ายมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางประมาณ  1 ถึง10 เซนติเมตร 

ความสูงของตาข่ายประมาณ 1 ถึง 3 เมตร และความยาวประมาณ 6 ถึง 15  เมตร ดงัรูปท่ี 49 ควรเลือกใชข้นาด

ตาข่ายใหเ้หมาะสมกบัชนิดนก เช่น ตอ้งการจบันกกระจอกบา้น ตอ้งเลือกตาข่ายท่ีมีช่องตาข่ายขนาดประมาณ 

1 ถึง 4  เซนติเมตร หากเลือกช่องตาข่ายท่ีกวา้งเกินไปจะท าใหน้กสามารถบินทะลุตาข่ายออกไปได ้นอกจากน้ี

ตอ้งเลือกความยาวของตาข่ายใหเ้หมาะสมกบัพื้นท่ีดว้ย เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการติดตั้งอุปกรณ์ 

 
       รูปท่ี 49 แสดงลกัษณะตาข่าย (net) 
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2.2  เสา (pole) ใชส้ าหรับขึงตาข่าย โดยเสาดงักล่าวเป็นการน าเสาเบ็ดตกปลามาประยุกตใ์ชก้บัตาข่าย

ดกันก โดยมากท าจากอลูมิเนียมหรือไฟเบอร์ เพื่อความสะดวกในการพบัเก็บและเคล่ือนยา้ย เน่ืองจากวสัดุ

ดงักล่าวมีน ้ าหนกัเบา สามารถยืดและหดไดต้ามความสูงท่ีตอ้งการในระดบัท่ีต่างกนั ตั้งแต่ 3 ถึง 12 เมตร ดงั

รูปท่ี 50 และสามารถใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ในกรณีท่ีไม่มีเสา สามารถใชล้ าไมไ้ผ่หรือไมช้นิดอ่ืนท่ีมีล า

ตน้ตรงและมีความยาวตั้งแต่ 3 เมตรข้ึนไปทดแทนได ้

 
รูปท่ี 50 แสดงลกัษณะเสา (pole)  

2.3  สมอบก (securing stakes) มกัท ามาจากเหล็ก โดยดา้นบนมีลกัษณะงอ ใชส้ าหรับมดักบัเชือก 

ดา้นล่างของสมอบกมีลกัษณะยาว ตรง ส่วนปลายของสมอบกมีลกัษณะแหลม ดงัรูปท่ี 51(1) ใชส้ าหรับปักยึด

ไวก้บัพื้นดิน  

2.4  เชือก (ropes) ใชไ้ดท้ั้งเชือกฟางและเชือกไนล่อน ดงัรูปท่ี 51(1)ใชส้ าหรับผกูยึดเสากบัสมอบก

รวมถึงใช้เชือกส าหรับมดัตาข่าย เพื่อไม่ให้ตาข่ายพนักนัหลงัจากใช้งาน และใช้เชือกมดัเสาไวร้วมกนั เพื่อ

สะดวกในการเคล่ือนยา้ยและประหยดัพื้นท่ีในการจดัเก็บหลงัการใชง้าน  

2.5  ถุงผา้ดิบ (calico bags) ท่ีนิยมใชใ้นการจบันกมี 2 ขนาด คือ 25 x 30 เซนติเมตรและ 35 x 45 

เซนติเมตร ซ่ึงถุงผา้ดิบมีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ ดา้นบนของถุงมีเชือกร้อยไวส้ าหรับปิดเปิดปากถุง

ดา้นล่างถุงเยบ็ปิดสนิท ดงัรูปท่ี 51(2) ถุงผา้ดิบใชส้ าหรับใส่สมอบกและตาข่ายหลงัจากใชง้านแลว้ รวมถึงใช้

ส าหรับใส่นกหลงัจากปลดนกออกจากตาข่ายแลว้ เพื่อรอการเก็บขอ้มูลและเก็บตวัอยา่งในขั้นตอนต่อไป 
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             (1)               (2) 

รูปท่ี 51 แสดงลกัษณะสมอบก เชือก (1) และถุงผา้ดิบ (2) 

3)    วธีิกำรติดตั้งตำข่ำยดักสัตว์ 

3.1  ท  าการส ารวจพื้นท่ีท่ีจะติดตั้งตาข่ายดกันก โดยเลือกพื้นท่ีท่ีเหมาะสม ไดแ้ก่ พื้นท่ีแนวเส้นทาง

การบินของนก เช่น ล าธาร ช่องทางแคบๆในป่า บริเวณนาขา้ว ดงัรูปท่ี 52 ทางด่านสัตวห์รือช่องวา่งระหวา่ง

แนวของตน้ไม ้เป็นตน้ หรือพื้นท่ีใกลแ้หล่งเกาะนอนของสัตว ์เม่ือไดพ้ื้นท่ีท่ีจะติดตั้งตาข่ายดกันกแลว้ ท าการ

ถางหญา้หรือส่ิงกีดขวางอ่ืนออก เพื่อใหส้ามารถเขา้ไปติดตั้งตาข่ายดกันกได ้ส าหรับกรณีท่ีติดตั้งตาข่ายดกันก

ขวางแนวล าธารควรกางตาข่ายให้ใกลก้บัผิวน ้ า เน่ืองจากนกกินแมลงมกัจะบินเหนือผิวน ้ าเพียงเล็กน้อย แต่

ตอ้งเผือ่พื้นท่ีของตาข่ายไวใ้หห่้างจากผวิน ้าพอสมควร เพราะวา่เม่ือเวลานกบินมาติดตาข่ายแลว้จะไม่จมลงไป

ในน ้า และเกิดอนัตรายกบันกได ้

 
รูปท่ี 52 แสดงการติดตั้งตาข่ายดกันกในพื้นท่ีนาขา้ว 

3.2  การติดตั้งตาข่ายในพื้นท่ีเร่ิมจากตั้งเสาตน้แรก โดยการกางตาข่ายออกโดยใชค้น 2 คน คนท่ี 1 ยืน

อยูก่บัท่ี และเก่ียวห่วงตาข่ายดา้นหน่ึงไวท่ี้น้ิวมือ จากนั้นคนท่ี 2 ใชน้ิ้วมือเก่ียวกบัห่วงของตาข่ายอีกดา้นหน่ึง

ไวแ้ละใชมื้ออีกขา้งจบัตาข่ายแลว้ค่อยๆเดินถอยหลงัไปเร่ือยๆพร้อมทั้งปล่อยตาข่ายท่ีอยูใ่นมือออกทีละนอ้ย

จนตาข่ายเร่ิมตึงทั้งสองดา้น ระวงัอย่าให้ตาข่ายหย่อนลงบนพื้นดิน เพื่อไม่ให้ก่ิงไม ้ใบไม ้ติดมากบัตาข่าย 

เพราะจะท าให้เสียเวลาในการแกะก่ิงไม ้ใบไมอ้อกจากตาข่าย ดงัรูปท่ี 53(2) จากนั้นคล่ีตาข่ายออกโดยท่ีห่วง

ของตาข่ายทั้งสองดา้นตรงกนั ควรเขียนหมายเลขก ากบับนห่วงของตาข่ายทั้ง 2 ดา้น ดงัรูปท่ี 53(1) เช่น ห่วง
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ดา้นซ้ายหมายเลข 1, 2, 3, 4 และห่วงดา้นขวาหมายเลข 1, 2, 3, 4 เป็นตน้ โดยหมายเลขเดียวกนัตอ้งอยูใ่น

ระดบัเดียวกนั เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการใชง้าน 

 (1)        (2) 

รูปท่ี 53 แสดงห่วงของตาข่าย (1) และการคล่ีตาข่าย (2) 

3.3  จากนั้นคนท่ี 1 น าห่วงของตาข่ายแต่ละหมายเลขใส่เข้าไปในเสาท่ี 1 ให้เรียบร้อยโดยเรียง

ตามล าดบัหมายเลข และในกรณีท่ีกางตาข่ายต่อกนัมากกวา่ 1 ปาก จะตอ้งมีเสาท่ีตอ้งใชต้าข่ายร่วมกนั 2 ปาก  

การใส่ห่วงของตาข่ายแต่ละปากจะตอ้งใส่ห่วงแต่ละหมายเลขลงไปเป็นคู่ๆ สลบักนัไประหวา่งตาข่ายปากท่ี 1 

และตาข่ายปากท่ี 2 ดงัรูปท่ี 54 เช่น ห่วงตาข่ายปากแรก ใส่ห่วงหมายเลข 1 ห่วงตาข่ายปากท่ี 2 ใส่ห่วง

หมายเลข 1,  ห่วงตาข่ายปากแรก ใส่ห่วงหมายเลข 2 ห่วงตาข่ายปากท่ี 2 ใส่ห่วงหมายเลข 2,  ห่วงตาข่ายปาก

แรก ใส่ห่วงหมายเลข 3 ห่วงตาข่ายปากท่ี 2 ใส่ห่วงหมายเลข 3 และห่วงตาข่ายปากแรก ใส่ห่วงหมายเลข 4 

ห่วงตาข่ายปากท่ี 2 ใส่ห่วงหมายเลข 4 เป็นตน้ ในการกางตาข่ายควรให้ตาข่ายหยอ่นเล็กนอ้ยหรือมีลกัษณะ

เป็นถุง เพราะวา่หากตาข่ายหยอ่นเกินไปจะท าให้นกท่ีบินมาติดตาข่ายพนักบัตาข่ายมากจนไม่สามารถปลด

ออกได ้และหากตาข่ายตึงเกินไปจะท าใหน้กท่ีบินมาติดตาข่ายกระเดง้ออกจากตาข่าย และบินหลบหลีกตาข่าย

ได ้

  
รูปท่ี 54 แสดงการใส่ห่วงตาข่ายในเสาท่ีใชต้าข่ายร่วมกนั 2 ปาก 
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3.4  ขึงเชือกเขา้กบัเสาและสมอบก เพื่อยดึเสาใหต้ั้งตรงนั้นข้ึนอยูก่บัสภาพของพื้นท่ีและความตึงของ

ตาข่าย โดยมากมกัจะโยงเชือกเพื่อยดึกบัเสาประมาณ 2 ถึง 3 เส้น ดงัรูปท่ี 55 โดยร้ังใหเ้สาเกิดความสมดุลมาก

ท่ีสุด เราสามารถติดตั้งตาข่ายดกันกไดห้ลายแนว ทั้งแนวเส้นตรง แนวรูปตวั L หรือแมก้ระทัง่แนวรูปตวั V 

ซ่ึงก็ข้ึนอยูก่บัสภาพของพื้นท่ีท่ีจะติดตั้งอุปกรณ์         

                 
รูปท่ี 55 แสดงการขึงเชือกเขา้กบัเสาและสมอบก 

3.5  การติดตั้งตาข่ายดกัสัตวส์ามารถจะติดตั้งไวไ้ดห้ลายวนั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัผูใ้ชง้านวา่จ าเป็นตอ้งติดตั้ง

อุปกรณ์นานเพียงใด โดยระหวา่งช่วงท่ีไม่ไดป้ฏิบติังานหรือช่วงท่ีไม่มีคนเฝ้าอุปกรณ์ ตอ้งท าการเก็บตาข่าย

ทุกคร้ังเพื่อป้องกนั นก คา้งคาวหรือแมลงบินมาติดตาข่าย โดยท าการรวบตาข่ายแต่ละชั้นเขา้หากนั จากนั้น

พนัเก็บส่วนปลายของตาข่ายท่ีห้อยลงมาให้เรียบร้อย โดยเหลือเส้นขอบบนของตาข่ายชั้นบนสุดไว ้1 ชั้น ดงั

รูปท่ี 56 เพื่อเวลาท่ีมาเปิดตาข่ายจะท าไดโ้ดยง่ายและตาข่ายไม่พนักนั 

           
รูปท่ี 56 แสดงการรวบตาข่ายแต่ละชั้นเขา้หากนัเพื่อปิดเก็บตาข่าย  

3.6  หลงัจากใช้อุปกรณ์ตาข่ายดกันกเสร็จเรียบร้อยแลว้ ตอ้งท าการเก็บตาข่ายดว้ยความระมดัระวงั

และเก็บส่ิงท่ีติดอยูบ่นตาข่ายออกใหห้มดทุกคร้ัง เพื่อตาข่ายจะไดไ้ม่มีส่ิงสกปรกติดคา้งอยูแ่ละน ามาใชง้านได้

ง่ายในคร้ังต่อไป โดยการเก็บตาข่ายเร่ิมจากการรวบตาข่ายแต่ละชั้นมารวมกนั จากนั้นใชน้ิ้วเก่ียวท่ีห่วงของตา

ข่ายดา้นหน่ึงไว ้แลว้พบัตาข่ายเป็นทบเขา้หาห่วงของตาข่ายอีกดา้นหน่ึงจนสุดความยาวของตาข่าย ดงัรูปท่ี 57 
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แลว้ใช้เชือกมดัรวบตาข่ายไวโ้ดยมดัตาข่ายแต่ละปากแยกจากกนั เพื่อป้องกนัการพนักนัของตาข่าย ส าหรับ

เสานั้น ท าการหดเสาลงมาให้สั้ นท่ีสุดแลว้ใช้เชือกมดัเสารวมกนัไว ้เพื่อความสะดวกในการเคล่ือนยา้ยและ

จดัเก็บ ส่วนเชือกและสมอบกเก็บแยกใส่ถุงผา้ไวใ้หเ้รียบร้อย 

                                                   
รูปท่ี 57 แสดงการเก็บตาข่ายโดยพบัตาข่ายเป็นทบเขา้หากนั  

4)    กำรเกบ็รักษำอุปกรณ์ตำข่ำยดักสัตว์ 

4.1  ตาข่าย หลงัจากใชง้านแลว้ตอ้งท าความสะอาดทุกคร้ัง โดยเก็บส่ิงท่ีติดอยูบ่นตาข่ายออกให้หมด 

เช่น ก่ิงไม ้ใบไม ้เศษหญา้ เป็นตน้ หากตาข่ายเปียกน ้ าควรตากตาข่ายให้แห้งก่อน ถา้พบว่าตาข่ายช ารุดตอ้ง

ซ่อมแซม โดยใช้คู่มือ Making and Mending Mist nets (Francis and Butterworth, 2005) ประกอบการ

ซ่อมแซม แลว้จึงท าการเก็บตาข่าย ดงัรูปท่ี 57 โดยใชเ้ชือกมดัรวบตาข่ายไว ้โดยมดัตาข่ายแต่ละปากแยกจาก

กนั จากนั้นน าไปเก็บไวใ้นถุงผา้ใหเ้รียบร้อย  

4.2  เสา หลงัจากใชง้านแลว้ตอ้งท าความสะอาดทุกคร้ัง โดยการใชผ้า้เช็ดส่ิงสกปรกออกให้หมด หาก

เสาเปียกน ้ าควรตากเสาให้แห้งก่อน แลว้หดเสาส่วนท่ียืดออกไปกลบัลงมาให้หมด แลว้ใช้จุกยางปิดดา้นบน

ของเสา แลว้ใช้เชือกมดัเสารวมกนัไวใ้ห้เรียบร้อย หากพบว่าเสาช ารุดตอ้งซ่อมแซมโดยใช้เทปกาวพนัใน

ต าแหน่งท่ีช ารุด  

4.3  สมอบก หลงัจากใชง้านแลว้ตอ้งท าความสะอาดทุกคร้ัง โดยการใชผ้า้เช็ดส่ิงสกปรกออกให้หมด

หรือน าไปลา้งให้สะอาด จากนั้น ตากให้แห้งและเก็บรวมกนัไวใ้นถุงผา้ดิบ หากสมอบกช ารุดตอ้งซ่อมแซม

โดยการดดัใหเ้ขา้รูปเดิม  

4.4  เชือก หลงัจากใชง้านแลว้ตอ้งท าความสะอาดทุกคร้ัง โดยก าจดัส่ิงสกปรกออกให้หมดแลว้มว้น

รวมกนัไวใ้นถุงผา้ใหเ้รียบร้อย  
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4.5  ถุงผา้ดิบ หลงัจากใชง้านแลว้ตอ้งท าความสะอาดทุกคร้ัง โดยการซกัให้สะอาดหลงัจากนั้นน าถุง

ผา้มาพบัเก็บไวใ้นชั้นเก็บของหรือกล่องกระดาษ หากถุงผา้ช ารุดตอ้งท าการซ่อมแซม ใชเ้ข็มและดา้ยเยบ็ถุง

ผา้ดิบท่ีขาดใหเ้รียบร้อย  

4.6 หากอุปกรณ์ของตาข่ายดกัสัตวช์ ารุดมากจนไม่สามารถซ่อมแซมได ้ตอ้งซ้ืออนัใหม่มาทดแทน

หรือสั่งท าอนัใหม่มาทดแทน 

5)    ข้อดีและข้อควรระวงัในกำรใช้ตำข่ำยดักสัตว์ 

ขอ้ดี คือ สามารถใช้ได้ในสภาพพื้นท่ีท่ีหลากหลาย เช่น นาขา้ว ท่ีโล่ง ป่าไมแ้ละแหล่งน ้ า  เป็นตน้ 

อุปกรณ์หาได้ง่าย ราคาถูก ติดตั้ งได้ง่ายและสะดวกในการขนยา้ย รวมทั้งสามารถหาอุปกรณ์อ่ืนๆมาใช้

ทดแทนอุปกรณ์ท่ีช ารุดไดง่้าย 

ขอ้ควรระวงั คือ ผูท่ี้ใชต้าข่ายดกันก ตอ้งผา่นการฝึกอบรมหรือเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ เน่ืองจากตอ้ง

ท าการปลดสัตวอ์อกจากตาข่าย ซ่ึงต้องรู้วิธีจบัสัตว์ท่ีถูกวิธีและปลดสัตว์ออกจากตาข่ายได้อย่างรวดเร็ว  

ไม่เช่นนั้นสัตวจ์ะเกิดความเครียดและไดรั้บบาดเจ็บหากติดอยู่ในตาข่ายเป็นเวลานาน  นอกจากน้ีตาข่ายอาจ

ช ารุดและเสียหายได ้เน่ืองจากตอ้งตดัตาข่ายเพื่อปลดสัตวอ์อกจากตาข่าย ขอ้จ ากดัอีกประการหน่ึง คือ ตาข่าย

ไม่สามารถใชจ้บันกคร้ังละจ านวนมาก และไม่สามารถจบันกท่ีมีขนาดใหญ่ได ้

4.2.1.2 ตำข่ำยแบบตะปบ (clap net) 

ตาข่ายแบบตะปบ เป็นอุปกรณ์ประเภทตาข่ายดกัจบันกท่ีมีลกัษณะการท างานคลา้ยกบัการ 

ตะปบ โดยอุปกรณ์น้ีติดตั้งวางราบไวก้บัพื้นดิน ใชส้ าหรับจบันกท่ีอาศยัตามพื้นหรือหากินตามพื้น เช่น กลุ่ม

นกก้ิงโครง กลุ่มนกน ้ า  เป็นตน้ ดงัรูปท่ี 58 ในพื้นท่ีแถบเอเชีย แอฟริกา อเมริกาใตแ้ละยุโรป มกัจะใชต้าข่าย

แบบตะปบส าหรับการจบันกป่า โดยใช้เสียงของนกชนิดท่ีตอ้งการจบัมาเป็นเสียงล่อให้นกตวัอ่ืนๆท่ีอยู่ใน

พื้นท่ีเขา้มาหา  โดยนกเหล่าน้ีไดรั้บการฝึกฝนมาเป็นอยา่งดี นอกจากน้ียงัใชว้ธีิบนัทึกเสียงนกไวแ้ลว้น ามาเปิด

เพื่อล่อนกตัวอ่ืนๆ หรือบางคร้ังก็ใช้นกหวีดเลียนเสียงนกป่า เพื่อเรียกนกเข้ามาในพื้นท่ีท่ีต้องการได้

เช่นเดียวกนั ตาข่ายแบบตะปบใชก้นัโดยทัว่ไปนั้นมกัจะมีขนาดใหญ่ท าให้สามารถจบันกไดห้ลายร้อยตวั แต่

การจบันกไดจ้  านวนมากในคราวเดียวนั้น อาจท าให้นกไดรั้บบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได ้ เน่ืองจากการติดตาข่าย

เป็นเวลานาน เช่น การจบันกพริาบ เป็นตน้ ดงันั้นจึงควรท่ีจะเลือกขนาดตาข่ายแบบตะปบให้เหมาะสมต่อการ

ใชง้าน (Gibson et al., 1882) 
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รูปท่ี 58 แสดงลกัษณะของตาข่ายแบบตะปบ  

1)    กำรเลอืกพืน้ทีใ่ช้งำนตำข่ำยแบบตะปบอย่ำงเหมำะสม 

การเลือกพื้นท่ีส าหรับติดตั้งตาข่ายแบบตะปบควรเลือกพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งอาหารหรือพื้นท่ีอาศยัของ

นก โดยพื้นท่ีดงักล่าวตอ้งมีความราบเรียบและสม ่าเสอ ไม่มีส่ิงกีดขวางในบริเวณท่ีจะติดตั้งอุปกรณ์ เช่น กอ

หนาม พุม่ไม ้ ตน้ไม ้อาคารบา้นเรือน เป็นตน้ ตาข่ายแบบตะปบสามารถท่ีจะติดตั้งไดม้ากกวา่ 1 อนั ในพื้นท่ี

เดียวกนั เพื่อเพิ่มโอกาสในการจบันกให้ไดจ้  านวนท่ีมากข้ึน และควรน าตาข่ายแบบตะปบไปติดตั้งทิ้งไวใ้น

พื้นท่ีล่วงหน้าก่อนเวลาท่ีตอ้งการจบันกประมาณ 1 ถึง 7 วนั เพื่อให้นกคุน้เคยกบัอุปกรณ์ท่ีติดตั้งไวใ้นพื้นท่ี

นั้นก่อน นกจะไดไ้ม่รู้สึกกลวัหรือระแวง 

2)    ส่วนประกอบของตำข่ำยแบบตะปบ  

2.1  ตาข่าย (net) ท ามาจากไนล่อนท่ีมีความคงทนแข็งแรงหรือท ามาจากเชือกผา้ ดงัรูปท่ี 59 มีความ

กวา้งของตาข่ายตั้งแต่ 1 ถึง 3 เมตร ความยาวตั้งแต่ 2 ถึง 7 เมตร ความกวา้งของช่องตาข่ายมีเส้นผา่นศูนยก์ลาง

ประมาณ 3 ถึง 10 เซนติเมตร ขอบของตาข่ายใช้เชือกไนล่อนท่ีมีความหนาพอประมาณสานเขา้กบัตาข่าย 

เพื่อใหต้าข่ายทนต่อแรงดึงไดดี้และมีการสปริงตวัท่ีดีและรวดเร็ว 
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รูปท่ี 59 แสดงลกัษณะตาข่าย (net) 

2.2  เสา (pole) มกัจะท ามาจากเหล็กปลอดสนิม มีความคงทนแขง็แรง เสามีความยาวประมาณ 1 ถึง 2 

เมตร เสาท่ีดีควรจะยดืหรือหดความยาวไดต้ามตอ้งการ โดยการปรับระดบัท่ีขอ้ต่อท่ีเป็นเกลียวและสามารถน า

เสาท่อนอ่ืนมาประกอบเขา้ดว้ยกนัได ้ดงัรูปท่ี 60 เสาใชส้ าหรับเป็นตวัน าทางใหต้าข่ายสปิงตวัไปดา้นหนา้เพื่อ

ครอบตวันกไว ้

                             
รูปท่ี 60 แสดงลกัษณะเสา (pole)  

2.3  แผ่นเหล็ก (steel plates) เป็นแผน่เหล็กลกัษณะแบนเป็นมุมฉาก และมีรูจ านวนมากเพื่อใชเ้ป็น

ช่องส าหรับเสียบสลกัเขา้ไป ดงัรูปท่ี 61 แผน่เหล็กตอ้งมีความคงทนและแข็งแรง สามารถทนต่อแรงกระแทก

และแรงดีดกลบัไดเ้ป็นอย่างดี สามารถดดัแปลงเพื่อความสะดวกในการใชง้าน โดยการน าเหล็กท่ีมีลกัษณะ

เป็นแท่งกลมมาเช่ือมต่อ เพื่อจะไดต้อกแผน่เหล็กลงกบัพื้นดินไดง่้าย และแผน่เหล็กไม่เกิดความเสียหาย 
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รูปท่ี 61 แสดงลกัษณะแผน่เหล็ก (steel plates)  

2.4  สมอบก (securing stakes) หนงัยางท่ีมีความยืดหยุน่ (plastic band) และสลกั (pin) สมอบกท ามา

จากเหล็กเหมือนกบัสมอบกของตาข่ายดกันก สมอบกใชส้ าหรับยึดตาข่ายไวท้ั้ง 4 ดา้น ในกรณีท่ีไม่มีสมอบก

สามารถใช้ไม้แหลมแทนได้ หนังยางมีลักษณะเป็นเส้นส่ีเหล่ียมหรือวงกลม ยาวประมาณ 30 ถึง 70 

เซนติเมตร จ านวน 6 เส้นแบ่งเป็น 2 ดา้น  ดา้นละ 3 เส้น ดงัรูปท่ี 62(1) หากตอ้งการใหห้นงัยางมีความยาวมาก

ข้ึนสามารถน าหนงัยางมาต่อกนัไดต้ามตอ้งการ และหากตอ้งการให้หนงัยางมีความยืดหยุน่มากก็สามารถเพิ่ม

หนงัยางเขา้ไปไดม้ากกวา่ 3 เส้นต่อดา้น หนงัยางใชส้ าหรับเป็นแรงยืดหยุน่เพื่อให้ตาข่ายสปริงตวัไปขา้งหนา้ 

ส่วนสลกันั้นท าจากอลูมินมัหรือเหล็กปลอดสนิม มีลกัษณะคลา้ยกบัสมอบกแต่มีขนาดเล็กและสั้นกวา่มาก ดงั

รูปท่ี 62(2) ใชส้ าหรับเป็นสลกัของกลไกการท างานของตาข่ายแบบตะปบทั้งหมด 

 (1)    (2)    

รูปท่ี 62 แสดงลกัษณะหนงัยาง (1) สลกัและสมอบก (2) 

2.5  ห่วงวงกลม (circular loop) และตะขอเก่ียว (holdfast) ห่วงวงกลมท ามาจากเหล็กหรืออลูมิเนียม มี

สองขนาดคือ ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 3 ถึง 4 เซนติเมตร (ขนาดเล็ก) และขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง

ประมาณ 5 ถึง 8 เซนติเมตร (ขนาดใหญ่) ดงัรูปท่ี 63:ลูกศรช้ีดา้นบน อย่างละ 2 ห่วง ห่วงวงกลมจะยึดติดอยู่

กบัตาข่ายดา้นท่ีไม่ติดกบัเสาทั้งสองมุม ห่วงวงกลมใช้ส าหรับครอบเขา้ไปในเสาและยึดติดกบัตาข่าย ก่อนท่ี
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จะให้ตาข่ายสปิงตวัไปขา้งหน้า ส่วนตะขอเก่ียวท าจากเหล็กจ านวน 2 ช้ิน ดงัรูปท่ี 63:ลูกศรช้ีด้านล่าง ใช้

ส าหรับยดึหนงัยางไวก้บัห่วงวงกลมขนาดใหญ่ 

 
 

รูปท่ี 63 แสดงลกัษณะห่วงวงกลมและตะขอเก่ียว (ภาพโดย เพลิน ยงยทุธวชิยั) 

3)    วธีิกำรติดตั้งตำข่ำยแบบตะปบ  

3.1  เม่ือเลือกพื้นท่ีส าหรับติดตั้งตาข่ายแบบตะปบไดแ้ลว้ ท าการกางตาข่ายออกให้เต็มพื้นท่ี  แลว้ใช้

สมอบกยดึตาข่ายไวท้ั้ง 4 มุม  

3.2  ท าการตอกเสาลงไปดา้นหลงัของตาข่าย 2 อนั โดยเลือกดา้นท่ีอยูใ่กลท่ี้ก าบงั เพื่อใชห้ลบนกหรือ

อ าพรางตวัจากนก โดยเสาท่ีตอกลงไปทั้ง 2 อนัท ามุมกบัพื้นดิน 45 องศา  ดงัรูปท่ี 64 จากนั้นตอกแผน่เหล็กลง

ไปในดินใกล้ๆ กบัเสาท่ีตอกไวแ้ลว้ 2 อนั โดยดูทิศทางท่ีง่ายต่อการใส่สลกัเขา้ไปในแผน่เหล็กและห่วงวงกลม

เล็ก  
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รูปท่ี 64 แสดงการตอกเสาลงไปท ามุมกบัพื้นดิน 45 องศา 

3.3  น าหนงัยางท่ีมีตะขอเก่ียวมาเก่ียวกบัห่วงวงกลมใหญ่ท่ีติดอยูก่บัตาข่ายทั้ง 2 ขา้ง แลว้ดึงหนงัยาง

ใหย้ดืออกไป จากนั้นใชส้มอบกตอกยดึหนงัยางไวก้บัพื้นดิน ขั้นตอนน้ีตอ้งตอกสมอยึดหนงัยางให้แน่น แลว้

น าห่วงวงกลมใหญ่ท่ียดึอยูก่บัหนงัยางมาใส่เขา้ไปในเสาท่ีตอกท ามุมไว ้45 องศาทั้ง 2 อนั ดงัรูปท่ี 65 จากนั้น

เก็บพบัตาข่ายท่ีเหลือมาซอ้นทบักนัไวด้า้นหนา้ของเสา 

     
รูปท่ี 65 แสดงการติดตั้งห่วงวงกลมใหญ่ท่ียดึอยูก่บัหนงัยางเขา้ไปในเสาท่ีตอกท ามุม 45 องศา  

3.4  น าสลกัมาเก่ียวกบัห่วงวงกลมเล็กและแผน่เหล็กทั้ง 2 ขา้ง ดงัรูปท่ี 66(1,2) จากนั้นโยงสลกัไวก้บั

เชือกท่ีมีความยาวพอสมควร ดงัรูปท่ี 66(3) แลว้ลากเชือกท่ีโยงกบัสลกัไปในท่ีก าบงั เช่น ตน้ไม ้พุ่มไม ้เป็น

ตน้ เม่ือนกเขา้มาในพื้นท่ีแลว้ก็ท  าการกระตุกเชือก ขั้นตอนน้ีตอ้งมัน่ใจวา่นกอยูใ่นต าแหน่งท่ีปลอดภยั สลกัก็

จะหลุดออกไปท าใหต้าข่ายสปริงตวัพุง่ไปขา้งหนา้ครอบตวันกไวไ้ด ้
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  (1)   (2) 

          (3) 

รูปท่ี 66 แสดงการน าสลกัมาประกอบกบัห่วงวงกลมเล็กและแผน่เหล็ก (1,2) และโยงเชือกไวก้บัสลกั (3) 

4)    กำรเกบ็รักษำตำข่ำยแบบตะปบ  

4.1  ตาข่าย หลงัจากใชง้านแลว้ตอ้งท าความสะอาดทุกคร้ัง เก็บส่ิงท่ีติดอยูบ่นตาข่ายออกให้หมด เช่น 

ก่ิงไม้ ใบไม้ เศษหญ้า เป็นต้น หากตาข่ายเปียกน ้ าควรตากตาข่ายให้แห้งก่อน ถ้าพบว่าตาข่ายช ารุดต้อง

ซ่อมแซมใหเ้รียบร้อย จากนั้นท าการพบัตาข่ายใส่ไวใ้นถุงแลว้น าไปเก็บไวใ้นกล่องพลาสติกใหเ้รียบร้อย  

4.2  เสา หลงัจากใช้งานแล้วตอ้งท าความสะอาดทุกคร้ัง ใช้ผา้เช็ดส่ิงสกปรกออกให้หมด หากเสา

เปียกน ้ าควรตากเสาให้แห้งก่อน จากนั้นหมุนเกลียวของเสาเพื่อถอดเสาออกจากกนั เพื่อความยาวของเสาจะ

ไดส้ั้นลง แลว้ใชเ้ชือกมดัเสารวมกนัไวใ้หเ้รียบร้อย  

4.3  แผน่เหล็ก หลงัจากใชง้านแลว้ตอ้งท าความสะอาดทุกคร้ัง ใชผ้า้เช็ดส่ิงสกปรกออกให้หมดหรือ

น าไปลา้งใหส้ะอาด จากนั้นเช็ดใหแ้หง้และเก็บรวมกนัไวใ้นถุงแลว้น าไปเก็บไวใ้นกล่องพลาสติกให้เรียบร้อย 

หากแผน่เหล็กช ารุดโดยมีลกัษณะงอผดิรูป สามารถใชค้อ้นตีใหก้ลบัรูปตามเดิมและใชง้านต่อได ้ 



63 

 

4.4  สมอบกและสลกั หลงัจากใชง้านแล้วตอ้งท าความสะอาดทุกคร้ัง ใชผ้า้เช็ดส่ิงสกปรกออกให้

หมดหรือน าไปล้างให้สะอาด จากนั้นเช็ดให้แห้งและเก็บรวมกนัไวใ้นถุงผา้ดิบแล้วน าไปเก็บไวใ้นกล่อง

พลาสติกใหเ้รียบร้อย หากสมอบกและสลกังอตอ้งดดัใหเ้ขา้รูปเดิม  

4.5  ห่วงวงกลมและตะขอเก่ียว หลงัจากใชง้านแลว้ตอ้งท าความสะอาดทุกคร้ัง ใชผ้า้เช็ดส่ิงสกปรก

ออกให้หมดหรือน าไปลา้งให้สะอาด จากนั้นเช็ดให้แห้งและเก็บรวมกนัไวใ้นถุงผา้ดิบแลว้น าไปเก็บไวใ้น

กล่องพลาสติกใหเ้รียบร้อย  

4.6  หนงัยางท่ีมีความยืดหยุน่ หลงัจากใชง้านแลว้ตอ้งท าความสะอาดทุกคร้ัง ใชผ้า้เช็ดส่ิงสกปรก

ออกใหห้มด แลว้เก็บรวมกนัไวใ้นถุงผา้ดิบแลว้น าไปเก็บไวใ้นกล่องพลาสติกให้เรียบร้อย หากหนงัยางช ารุด

ตอ้งซ้ืออนัใหม่มาทดแทนทนัที 

4.7  ถุงผา้ดิบ หลงัจากใชง้านแล้วตอ้งท าความสะอาดทุกคร้ัง ส่งซกัให้สะอาด จากนั้นน าถุงผา้มาพบั

เก็บไวใ้นชั้นเก็บของหรือกล่องกระดาษก็ได ้หากถุงผา้ช ารุดตอ้งท าการซ่อมแซม โดยการใชเ้ข็มและดา้ยเยบ็

ถุงผา้ดิบท่ีขาดใหเ้รียบร้อย  

4.8 หากอุปกรณ์ของตาข่ายตะปบช ารุดมากจนไม่สามารถซ่อมแซมได ้ตอ้งซ้ืออนัใหม่มาทดแทนหรือ

สั่งท าอนัใหม่มาทดแทน 

5)    ข้อดีและข้อควรระวงัในกำรใช้ตำข่ำยแบบตะปบ  

ขอ้ดี คือ สามารถจบันกท่ีหากินตามพื้นดินหรืออาศยัตามพื้นดินไดดี้ เช่น นกพิราบ นกน ้า  เป็นตน้  

ขอ้ควรระวงั คือ การใชต้าข่ายแบบตะปบตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการ

ตอกสมอบกเพื่อยึดหนงัยางไวก้บัพื้นดิน ตอ้งแน่ใจว่าไดต้อกสมอไวแ้น่นหนาเพียงพอ หากตอกสมอไวไ้ม่

แน่นหนาอาจท าให้หนังยางดีดกลบัมาโดนผูป้ฏิบติังานหรือตวันก ก่อให้เกิดอนัตรายและการบาดเจ็บได ้

นอกจากน้ีหากเลือกพื้นท่ีท่ีเป็นพื้นท่ีโล่งกวา้ง อาจท าให้คนท่ีท าหน้าท่ีกระตุกเชือกเพื่อดึงสลกัไม่มีท่ีก าบงั

หรือท่ีพรางตวั และท าใหน้กรู้ตวัและหนีออกจากบริเวณท่ีติดตั้งอุปกรณ์ได ้

4.2.1.3 ท่อยงิตำข่ำยจับสัตว์ (cannon net) 

ท่อยงิตาข่ายจบัสัตว ์เป็นอุปกรณ์ท่ีใชท้่อยงิตาข่ายเพื่อดกัจบัสัตว ์อุปกรณ์น้ีนิยมใชจ้บัสัตวป่์า 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่นกธรรมชาติ และเป็นอุปกรณ์ส าหรับจบันกธรรมชาติท่ีมีขนาดใหญ่กวา่อุปกรณ์ชนิดอ่ืนๆ 

ท่ีรัฐฟลอริดา้ ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดเ้คยใชท้่อยิงตาข่ายจบัสัตวเ์พื่อจบัไก่งวง ซ่ึงสามารถจบัไก่งวงไดม้าก

ถึง 934 ตวั (David, 1965) นอกจากน้ียงัมีการใช้ท่อยิงตาข่ายจบัสัตวเ์พื่อจบัแร้งแคลิฟอร์เนีย (California 

Condors) เพื่อการศึกษาและการอนุรักษ ์(McClure, 1984) ต่อมาไดมี้การพฒันาท่อยิงตาข่ายจบัสัตวเ์พื่อให้
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สามารถจบันกไดค้ร้ังละจ านวนมากในพื้นท่ีจ  ากดั ซ่ึงใชไ้ดผ้ลดีกบันกในกลุ่มนกนางนวล กลุ่มเป็ดและห่าน 

และกลุ่มอีกา (Howes and Bakewell, 1989) ในประเทศไทยมีการใช้ท่อยิงตาข่ายจบัสัตว ์เพื่อจบันกท่ีอยู่

รวมกนัเป็นกลุ่มใหญ่ๆ เช่น กลุ่มนกน ้ า กลุ่มนกชายเลน เป็นตน้ ท าให้การติดเคร่ืองหมายในนกอพยพของ

ประเทศไทยเพิ่มจ านวนมากข้ึน เช่น การจบันกชายเลนเพื่อติดเคร่ืองหมายโดยใชท้่อยิงตาข่ายจบัสัตว ์ในพื้นท่ี

ปากแม่น ้าท่าจีน จงัหวดัสมุทรสาคร สามารถจบันกไดถึ้ง 4,119 ตวั (ฑิฐิ และคณะ, 2554) 

1) กำรเลอืกพืน้ทีใ่ช้งำนท่อยงิตำข่ำยจับสัตว์อย่ำงเหมำะสม 

การเลือกพื้นท่ีท่ีจะติดตั้งท่อยิงตาข่ายจบัสัตว ์(cannon net) ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ของผูใ้ชง้านเป็น

หลกั กล่าวคือ ผูใ้ช้อุปกรณ์ตอ้งทราบถึงพฤติกรรมต่างๆของนกท่ีตอ้งการจบั ไดแ้ก่ เวลาท่ีนกออกหากินใน

พื้นท่ี นกมาใชพ้ื้นท่ีดงักล่าวเพื่ออะไร หาอาหาร พื้นท่ีอาศยั พื้นท่ีผสมพนัธ์ุ เป็นตน้ และพื้นท่ีดงักล่าวนกตอ้ง

สามารถหาอาหารไดง่้าย รวมถึงมีแหล่งหลบภยัจากสัตวผ์ูล่้าดว้ย (Bandirma and Samsun, 2007) ก่อนการ

ติดตั้งท่อยิงตาข่ายจับสัตว์ต้องส ารวจพื้นท่ีหลายพื้นท่ี เพื่อเลือกพื้นท่ีท่ีเหมาะสมท่ีสุดก่อนทุกคร้ัง เช่น 

ตอ้งการจบันกชายเลนในพื้นท่ีชายหาด ตอ้งเลือกพื้นท่ีท่ีนกชายเลนมาใช้ประโยชน์เป็นประจ า ไดแ้ก่ พื้นท่ี

แหล่งอาหาร พื้นท่ีชายหาดท่ีนกใช้พกัผ่อนในช่วงท่ีน ้ าทะเลข้ึนหรือลง เป็นตน้ พื้นท่ีท่ีเหมาะสมตอ้งเป็น

บริเวณท่ีน ้าทะเลท่วมไม่ถึงหลงัจากการยงิท่อยงิตาข่ายแลว้ เพื่อป้องกนันกจมน ้า (ฑิฐิ และคณะ, 2554) 

2)    ส่วนประกอบของท่อยงิตำข่ำยจับสัตว์  

2.1  ท่อยิงตาข่าย (cannon) ประกอบดว้ย 3 ส่วนย่อย คือ 1) ตวัท่อยิง มีขนาดประมาณ 630 x 60 

มิลลิเมตร 2) แผน่ยางปิดทา้ยท่อยงิ 2 แผน่ ( มีทั้งแผน่ยางปิดทา้ยท่อยงิ 2 รูและ 3 รู ) ขนาดประมาณ 200 x 130 

มิลลิเมตร 3) ฐานเหล็กปิดทา้ยท่อยิง ขนาดประมาณ 200 x 120 x 3 มิลลิเมตร ท่อยิงตาข่ายมีลกัษณะเป็นท่อท่ี

ท าจากเหล็ก ดา้นบนเปิดโล่ง ดา้นล่างยดึติดกบัฐานเหล็กปิดทา้ยท่อยิงท่ีมีลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ ดงัรูป

ท่ี 67(1) และมีรูส าหรับใส่ลูกบรรจุดินด า ด้านล่างรองด้วยแผ่นยางปิดทา้ยท่อยิง 2 แผ่น ซ่ึงมีความหนา 

แขง็แรงและป้องกนัการกระแทกไดเ้ป็นอยา่งดี ดา้นล่างสุดเป็นฐานเหล็กปิดทา้ยท่อยิงท่ีมีขนาดเท่ากบัฐานท่อ

เหล็ก ซ่ึงมีน็อตติดอยู ่ดงัรูปท่ี 67(2) น็อตน้ีใชส้ าหรับยดึติดระหวา่งตวัท่อและฐานของท่อยงิ 
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      (1)         (2) 

รูปท่ี 67 แสดงลกัษณะของท่อยงิตาข่าย (1,2) 

2.2  ตุม้เหล็กส่งตาข่าย (projectile) ตุม้เหล็กเป็นอุปกรณ์ท่ีจะถูกยงิออกจากท่อยงิตาข่าย มีลกัษณะเป็น

แท่งเหล็ก มีความยาวกวา่ท่อยงิตาข่ายเล็กนอ้ย โดยท่ีปลายดา้นบนมีห่วงส าหรับยึดติดกบัห่วงของตาข่าย ส่วน

ดา้นล่างมีลกัษณะเป็นตุม้เหล็กรูปทรงกระบอก ดงัรูปท่ี 68 ในขณะท่ีตุม้เหล็กส่งตาข่ายถูกยิงออกไป ตุม้เหล็ก

จะเป็นตวัช่วยท าใหต้าข่ายกางออกหรือเป็นตวัท่ีดึงให้ตาข่ายกางออก             

                            
รูปท่ี 68 แสดงลกัษณะของตุม้เหล็กส่งตาข่าย 

2.3  ตาข่าย (net) ตาข่ายท ามาจากดา้ย ซ่ึงมีความเหนียวและน่ิม ดงัรูปท่ี 69 เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดการ

บาดเจ็บของนก ท่ีเกิดจากตาข่ายบาดหรือพนัตวันก ตาข่ายมีลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ ขนาดของช่องตาข่าย

ประมาณ 2 ถึง 5 เซนติเมตร ข้ึนอยูก่บัขนาดของนกท่ีตอ้งการจบั โดยท่ีขอบทั้งส่ีดา้นของตาข่ายจะท าการร้อย

เชือกเพิ่มเขา้ไป เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กบัตาข่ายและป้องกนัการขาดเน่ืองจากแรงกระชาก รวมทั้งเพิ่ม

น ้ าหนกัให้กบัขอบของตาข่ายซ่ึงมีประโยชน์ในการกนัไม่ให้นกหลุดออกจากตาข่าย ส่วนดา้นบนจะโยงดว้ย
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เชือกส าหรับยดึติดกบัตุม้เหล็กส่งตาข่าย เป็นต าแหน่งท่ีจะถูกกระชากหรือดึงเพื่อให้ตาข่ายกางออก ส่วนฐาน

ดา้นล่างของตาข่ายจะมดัติดกบัเชือกยางยดื เพื่อใชย้ดึตาข่ายใหติ้ดกบัพื้นดิน  

ขนาดของตาข่ายมีหลายขนาด ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาพพื้นท่ีท่ีจะจบันก ซ่ึงมีความแตกต่างกนัออกไป 

โดยมีขนาดตาข่ายทั้งหมด 3 ขนาด ตาข่ายขนาด 10 x 15 เมตรใชส้ าหรับท่อยิง 2 กระบอก ตาข่ายขนาด 10 x 

18 เมตร ใชส้ าหรับท่อยิง 3 กระบอก และตาข่ายขนาด 10 x 25 เมตร ใชส้ าหรับท่อยิง 4 กระบอก (ฑิฐิ และ

คณะ, 2554) 

 
รูปท่ี 69 แสดงลกัษณะตาข่าย (net) 

2.4  กระบอกบรรจุดินปืนหรือลูกปืน (cartridge) มีลกัษณะเป็นกระบอกสแตนเลส (stainless steel) 

หรือกระบอกท่ีเป็นเหล็กป้องกนัสนิม มีรูปร่างเป็นทรงกระบอกปลายดา้นบนเปิด ส าหรับบรรจุดินด า (black 

powder) ส่วนดา้นล่างปิดและมีรูขนาดเล็กอยูต่รงกลาง ใชส้ าหรับใส่ตวัจุดชนวนระเบิดและน าไปต่อกบัชุด

อุปกรณ์จุดระเบิดดว้ยไฟฟ้า ดงัรูปท่ี 70  

 
รูปท่ี 70 แสดงลกัษณะกระบอกบรรจุดินปืนหรือลูกปืน 

2.5  ตวัจุดชนวนระเบิด (fuse) มีลกัษณะเป็นสายไฟท่ีมีขนาดเล็ก ปลายสายดา้นหน่ึงใช้ต่อเขา้กบั

สายไฟเพื่อน าเขา้ไปต่อกับอุปกรณ์ชุดจุดระเบิดด้วยไฟฟ้า ส่วนปลายสายอีกด้านหน่ึงติดด้วยสารปะทุท่ี

สามารถติดไฟไดง่้าย เพื่อท าให้เกิดประกายไฟเม่ือไดรั้บความร้อน ดงัรูปท่ี 71:ลูกศรช้ี ตวัจุดชนวนระเบิดใช้

ต่อเขา้กบัดา้นล่างของกระบอกบรรจุดินปืนหรือลูกปืน  
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รูปท่ี 71 แสดงตวัจุดชนวนระเบิด  

2.6  ชุดอุปกรณ์ควบคุมการจุดระเบิดดว้ยไฟฟ้า (firing box) มีลกัษณะเป็นกล่องส่ีเหล่ียมผืนผา้ ดงัรูป

ท่ี 72 ภายในประกอบดว้ยแผงวงจรไฟฟ้า โดยต่อเขา้กบัแบตเตอร่ีขนาด 6 ถึง 12 โวลท ์ซ่ึงออกแบบมาเฉพาะ

ส าหรับใชง้านกบัอุปกรณ์ท่อยิงตาข่ายจบัสัตว ์ประกอบดว้ยวงจรส าหรับทดสอบการเช่ือมต่อของสายไฟกบั

สายฉนวนจุดระเบิด และชุดวงจรส าหรับจุดระเบิด โดยมีสวิทซ์ควบคุมมี 4 ต  าแหน่ง คือ ต าแหน่งเปิด (on) 

ต าแหน่งปิด (off) ต าแหน่งทดสอบ (test) และต าแหน่งยิง (firing) ก่อนต่อสายไฟตอ้งตรวจสอบให้อยู่ใน

ต าแหน่งปิด (off) เม่ือต่อสายไฟแลว้ให้ทดสอบวงจรวา่สมบูรณ์หรือไม่ โดยผลกัสวิทซ์ไปท่ีต าแหน่งทดสอบ 

(test) หากไฟเขียวติด แสดงว่าวงจรสายไฟสมบูรณ์ เม่ือท าการยิงให้ผลักสวิทซ์ไปท่ีต าแหน่งเปิด (on) 

หมายถึงเคร่ืองพร้อมยงิ ต่อจากนั้นกดปุ่มยงิ (firing) ท่อยงิจะท างานทนัที ชุดอุปกรณ์ควบคุมการจุดระเบิดดว้ย

ไฟฟ้า 1 ชุด สามารถจุดระเบิดส าหรับจบันกดว้ยท่อยิงตาข่ายจบัสัตวไ์ด ้2 ชุดพร้อมกนั แต่ปัจจุบนันิยมใชก้บั

การจุดระเบิดส าหรับจบันกดว้ยท่อยงิตาข่ายจบัสัตวเ์พียงชุดเดียวเท่านั้น 

 
รูปท่ี 72 แสดงลกัษณะของชุดอุปกรณ์ควบคุมการจุดระเบิดดว้ยไฟฟ้า 
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2.7   ดินด า  (black powder) เป็นวตัถุระเบิดแรงดนัต ่า เกิดจากการเผาไหมจ้ากของแข็งไปเป็นแก๊ส

อยา่งชา้ๆ สม ่าเสมอ คุณลกัษณะพิเศษน้ี ท าใหดิ้นด าเหมาะสมอยา่งมากในการผลกัดนั ดงันั้นอุปกรณ์ท่อยิงตา

ข่ายจบัสัตวจึ์งใช้ดินด าเป็นตวัขบัเคล่ือน ดินด าแบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ ดินด าฝุ่ นและดินด าเม็ด ดินด าเม็ดมี

หลายขนาด ดินด าท่ีใชส้ าหรับท่อยิงตาข่ายจบัสัตวผ์ลิตจากกองโรงงานผลิตวตัถุระเบิดไดท้  าข้ึน จะใช้ดินด า

ขนาด 20/30 ตาน้ิว คือ 1 ตารางน้ิวมีลวดตะแกรงอยู่ 20 เส้นทั้งแนวตั้งและแนวนอนน ามาร่อนแลว้เม็ดดินด า

รอดตะแกรงลงไปได ้และอีกตะแกรงมี 30 เส้นทั้งแนวตั้งและแนวนอนรองอยูด่า้นล่าง ดินด ารอดตะแกรงน้ี

ไม่ได ้ดินด าท่ีคา้งอยูคื่อ 20/30 ตาน้ิว เท่านั้น ปริมาณของดินด าท่ีใชร่้วมกบัท่อยิงตาข่ายจบัสัตวจ์ะใชแ้ตกต่าง

กนัออกไปตามขนาดของตาข่าย และการวางต าแหน่งของชุดท่อยิงตาข่าย โดยจะใช้ดินด า 12 ถึง 15 กรัม 

กล่าวคือ ท่อยิงตาข่ายจบัสัตวแ์บบ 2 ท่อยิง จะใช้ดินด าจ านวน 12 : 12 กรัม ส่วนท่อยิงตาข่ายจบัสัตวแ์บบ 3 

ท่อยิง จะใช้ดินด าจ านวน 14 : 15 : 14 กรัม และยงัสามารถปรับเพิ่มหรือลดปริมาณดินด าท่ีใช้ไดต้ามแต่ละ

สภาพพื้นท่ี 

 
รูปท่ี 73 แสดงการบรรจุดินด าลงในกระบอกบรรจุดินปืน 

3.2.8  แผน่ปิดหนา้ดินด า (plate) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแผน่ยางสีด า ขนาดประมาณ 1 ถึง 2 มิลลิเมตร ใช้

ส าหรับปิดบนดินด าท่ีบรรจุอยูใ่นกระบอกบรรจุดินปืน 

3.2.9  เชือกไล่นก (jiggler) มีลกัษณะเป็นเชือกป่านยาวและผกูดว้ยเศษผา้ขนาดเล็ก ห่างกนัประมาณ 

30 เซนติเมตร ใชติ้ดตั้งบริเวณดา้นหนา้ของตาข่าย ห่างจากแนวตาข่ายประมาณ 50 เซนติเมตร มีไวส้ าหรับไล่

นกให้อยู่ในพื้นท่ีท่ีปลอดภยั และป้องกนัไม่ให้นกเขา้ใกล้ตาข่ายมากเกินไป ซ่ึงหากนกเขา้ใกล้ตาข่ายมาก

เกินไปจะท าให้นกอยูใ่นระยะอนัตราย เม่ือยิงท่อยิงตาข่ายจบัสัตวอ์อกไป นกท่ีอยู่ในระยะอนัตรายจะไดรั้บ

บาดเจบ็หรือตายได ้เน่ืองจากนกอยูใ่นแนวยงิของท่อยงิตาข่ายจบัสัตวพ์อดี 
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3)    วธีิกำรติดตั้งท่อยงิตำข่ำยจับสัตว์ 

3.1  บรรจุดินด าลงในกระบอกบรรจุดินปืน โดยการน าตวัจุดชนวนระเบิด (fuse) ใส่เขา้ไปดา้นล่าง

ของกระบอกบรรจุดินปืนตรงบริเวณท่ีมีรู และควรตดัปลายหลอดพลาสติกท่ีหุ้มตวัจุดชนวนระเบิดด้วย 

เพื่อให้หัวของตวัจุดชนวนระเบิดไดส้ัมผสักบัดินด า จากนั้นปล่อยสายของตวัจุดชนวนระเบิดให้ออกมาทาง

ส่วนทา้ยของกระบอกบรรจุดินปืน แลว้จึงปิดทา้ยกระบอกบรรจุดินปืนให้สนิท เพื่อป้องกนัไม่ให้ดินด าไหล

ออกมาจากกระบอกบรรจุดินปืน ชั่งดินด าตามจ านวนท่ีตอ้งใช้ คือ ตาข่ายขนาด 10 x 15 เมตร ท่อยิง 2 

กระบอก บรรจุดินด าจ านวน 12 : 12 กรัม ตาข่ายขนาด 10 x 18 เมตร ท่อยิง 3 กระบอก บรรจุดินด าจ านวน 14 

: 15 : 14 กรัม และตาข่ายขนาด 10 x 25 เมตร ท่อยิง 4 กระบอก บรรจุดินด าจ านวน 14 : 15 : 15 : 14 กรัม เม่ือ

ไดดิ้นด าจ านวนท่ีตอ้งการแลว้ จึงกรอกดินด าลงในกระบอกบรรจุดินปืนโดยใชก้รวย แลว้ปิดหนา้ดินด าดว้ย

แผน่ปิดหนา้ดินด า เพื่อป้องกนัไม่ใหดิ้นด าหกออกมาจากกระบอกบรรจุดินปืน 

3.2  การประกอบท่อยิง โดยไขน๊อตท่ีติดอยู่ท่ีฐานของท่อยิงออกทั้ง 2 ตวั แลว้น ากระบอกบรรจุดิน

ปืนจากขอ้ 1 ใส่เขา้ไปดา้นล่างของท่อยิง แลว้น าแผน่ยางปิดทา้ยท่อยิงท่ีเป็นแบบ 3 รู มาปิดทา้ยดา้นล่างของ

ท่อยงิและปิดดว้ยแผน่ยางปิดทา้ยท่อยิงแบบ 2 รู ท่ีฐานของท่อยิงอีกชั้นหน่ึง ดงัรูปท่ี 74 จากนั้นน าสายยางมา

ร้อยในส่วนของสายตวัจุดชนวนระเบิดท่ีโผล่ออกมาจากท่อยงิ เพื่อป้องกนัไม่ใหฐ้านของท่อยิงกบัแผน่ปิดทา้ย

ท่อยงิหนีบสายของตวัจุดชนวนระเบิดจนขาด  

     
รูปท่ี 74 แสดงการประกอบท่อยงิ  

3.3  การติดตั้งท่อยงิพร้อมกบัตาข่าย จะตอ้งท าการขุดหลุมฝังท่อยิงเพื่อท าเป็นฐานและพลางท่อยิงตา

ข่าย โดยจะมีเพียงปากท่อยิงเท่านั้นท่ีจะโผล่พน้พื้นดินข้ึนมา การติดตั้งท่อยิงพร้อมกบัตาข่ายจะมีลกัษณะท่ี

แตกต่างกนัดงัน้ี 

3.3.1  ตาข่ายขนาด 10 x 15 เมตร ท่อยงิ 2 กระบอก จะติดตั้งท่อยงิทั้ง 2 กระบอกใหห่้างจาก 
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ขอบของตาข่ายดา้นละ 5 เมตร โดยทิศทางของปากกระบอกท่อยิงหนัไปยงัมุมของตาข่ายเม่ือกางตาข่ายเต็ม

พื้นท่ีทั้งซ้ายและขวา โดยปกติจะตั้งท่อยิงตาข่ายท ามุมตั้งแต่ 10 ถึง 30 องศากบัพื้นดิน ดงัรูปท่ี 75 ซ่ึงมุม

ดงักล่าวอาจเป็นมุมท่ีแตกต่างกนัไดโ้ดยข้ึนอยูก่บัสภาพพื้นท่ี และชนิดของนกท่ีตอ้งการจะจบั กรณีตอ้งการ

จบันกชายเลนขนาดเล็ก เช่น นกหวัโต นกสต๊ิน ให้ตั้งท่อยิงตาข่ายท ามุม 10 ถึง 15 องศา หากเป็นนกชายเลน

ขนาดใหญ่ เช่น นกนางนวลธรรมดา ให้ตั้งท่อยิงตาข่ายท ามุม 20 องศา (ฑิฐิ และคณะ, 2554) แลว้ท าการสาว

ตาข่าย (furling) เขา้มาให้เรียบร้อย ดงัรูปท่ี 77 (2) ยึดขอบของตาข่ายดา้นท่ีอยูใ่กลก้บัท่อยิงดว้ยสมอบก ฐาน

ของลูกตุม้เหล็กทาดว้ยจารบีเพื่อให้เกิดการหล่อล่ืน แลว้จึงน าลูกตุม้เหล็กใส่เขา้ไปในท่อยิง ดงัรูป 76 จากนั้น

น าห่วงเชือกตาข่ายมามดัติดกบัห่วงของลูกตุม้เหล็ก ดงัรูปท่ี 77 (1) 

3.3.2  ตาข่ายขนาด 10 x 18 เมตร ท่อยงิ 3 กระบอก จะติดตั้งท่อยงิท่ีอยูด่า้นขา้งห่างจากขอบ 

ตาข่ายดา้นละ 5 เมตร ส่วนท่อยิงท่ีอยูต่รงกลางตาข่ายให้ห่างจากขอบตาข่ายดา้นละ 1 เมตร ทิศทางของปาก

กระบอกท่อยงิท่ีอยูด่า้นขา้งทั้ง 2 กระบอกหนัไปยงัมุมของตาข่าย และทิศทางของปากกระบอกท่อยิงท่ีอยูต่รง

กลางใหท้  ามุมตั้งฉากกบัฐานของตาข่าย จากท าการสาวตาข่าย (furling) เขา้มาให้เรียบร้อย ยึดขอบของตาข่าย

ดา้นท่ีอยู่ใกล้กบัท่อยิงดว้ยสมอบก ส่วนฐานของลูกตุม้เหล็กทาดว้ยจารบีเพื่อให้เกิดการหล่อล่ืน แล้วจึงน า

ลูกตุม้เหล็กใส่เขา้ไปในท่อยงิ จากนั้นน าห่วงเชือกตาข่ายมามดัติดกบัห่วงของลูกตุม้เหล็ก 

3.3.3  ตาข่ายขนาด 10 x 25 เมตร ท่อยงิ 4 กระบอก ติดตั้งท่อยงิท่ีอยูด่า้นขา้งทั้ง 2 กระบอก  

ห่างจากขอบตาข่ายดา้นละ 5 เมตร ส่วนท่อยิงท่ีอยูต่รงกลางทั้ง 2 กระบอก ติดตั้งห่างจากขอบของตาข่ายดา้น

ละ 3 เมตร โดยท่ีท่อยงิท่ีอยูด่า้นขา้งทั้ง 2 กระบอก ทิศทางของปากกระบอกท่อยงิหนัไปยงัมุมของตาข่าย ส่วน

ท่อยงิท่ีอยูต่รงกลางทั้ง 2 กระบอก ทิศทางของปากกระบอกท่อยิงท ามุมตั้งฉากกบัฐานของตาข่าย แลว้ท าการ

สาวตาข่าย (furling) เขา้มาให้เรียบร้อย ยึดขอบของตาข่ายดา้นท่ีอยูใ่กลก้บัท่อยิงดว้ยสมอบก ฐานของลูกตุม้

เหล็กทาดว้ยจารบีเพื่อให้เกิดการหล่อล่ืน แลว้จึงน าลูกตุม้เหล็กใส่เขา้ไปในท่อยิง จากนั้นน าห่วงเชือกตาข่าย

มามดัติดกบัห่วงของลูกตุม้เหล็ก 
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รูปท่ี 75 แสดงการวดัมุมของท่อยงิตาข่าย 

 
รูปท่ี 76 แสดงการทาจารบีบนฐานของลูกตุม้เหล็กก่อนใส่เขา้ไปในท่อยงิตาข่าย 

 (1)    (2) 

รูปท่ี 77 แสดงการน าเชือกตาข่ายมามดัติดกบัห่วงของลูกตุม้เหล็ก (1) และการสาวตาข่าย (2) 

3.4  การเช่ือมต่ออุปกรณ์ควบคุมการจุดระเบิดดว้ยไฟฟ้าเขา้กบัตวัท่อยิง โดยน าสายไฟท่ีมีความยาว 

20 เมตร ต่อเขา้กบัสายของตวัจุดชนวนระเบิดและอุปกรณ์ควบคุมการจุดระเบิดดว้ยไฟฟ้า ดงัรูปท่ี 78 
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รูปท่ี 78 แสดงการเช่ือมต่ออุปกรณ์ควบคุมการจุดระเบิดดว้ยไฟฟ้าเขา้กบัตวัท่อยงิ 

3.5  ท าการพลางท่อยงิตาข่ายจบัสัตวใ์ห้กลมกลืนกบัพื้นท่ีมากท่ีสุด เช่น หากพื้นท่ีเป็นชายหาดให้ท า

การฝังตาข่ายไวใ้ตพ้ื้นทราย ดงัรูปท่ี 80 โดยตอ้งระวงัไม่ให้ร่องทรายลึกหรือใชท้รายถมมากเกินไป เพราะวา่

จะท าให้เวลายิงท่อยิงตาข่ายแลว้ท าให้ตาข่ายออกมาไม่สุดผืน หากเป็นพื้นท่ีนาเกลือให้น าดินหรือโคลนใน

พื้นท่ีนาเกลือมาทาตาข่ายรวมถึงท่อยงิดว้ย เป็นตน้ ดงัรูปท่ี 79 

 
รูปท่ี 79 แสดงการพลางท่อยงิตาข่ายจบัสัตวแ์บบ 4 ท่อยงิในพื้นท่ีนาเกลือ 
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รูปท่ี 80 แสดงการพลางท่อยงิตาข่ายจบัสัตวใ์นพื้นท่ีชายหาด 

3.6  ติดตั้งเชือกไล่นกบริเวณด้านหน้าของตาข่าย โดยให้ห่างจากแนวของตาข่ายประมาณ 50 

เซนติเมตร เม่ือนกเขา้มาในพื้นท่ีท่ีติดตั้งท่อยงิตาข่ายจบัสัตวแ์ลว้ ก่อนท าการยงิท่อยิงตาข่ายจบัสัตว ์ตอ้งแน่ใจ

วา่นกอยูใ่นพื้นท่ีท่ีปลอดภยั คือนกอยูใ่นระยะตั้งแต่ 50 ถึง 100 เซนติเมตร จากแนวของตาข่าย หากพบวา่มีนก

อยูใ่นพื้นท่ีอนัตรายจะตอ้งดึงเชือกไล่ให้นกออกจากพื้นท่ีอนัตราย เม่ือนกทุกตวัอยูใ่นพื้นท่ีท่ีปลอดภยัแลว้จึง

ด าเนินการยงิท่อยงิตาข่ายจบัสัตวอ์อกไป 

 
รูปท่ี 81 แสดงการยงิท่อยงิตาข่ายจบัสัตว ์
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รูปท่ี 82 แสดงลกัษณะของนกท่ีติดอยูใ่นตาข่ายหลงัจากท่ียงิท่อยงิตาข่ายแลว้ 

3.7  การน านกออกจากตาข่าย ท าไดโ้ดยใช้มือสอดเขา้ไปดา้นล่างตาข่ายแลว้จบันกออกมาทีละตวั 

จากนั้นน านกไปใส่ในกรงผา้ท่ีเตรียมไวแ้ลว้ โดยแต่ละกรงผา้นั้นจะเป็นนกชนิดเดียวกนั คือ จะไม่รวมนก

หลายๆชนิดไวใ้นกรงเดียวกนั เน่ืองจากนกอาจจิกกนัเองหรือเกิดการเหยียบกนัตายได ้จากนั้นยา้ยนกไปไวใ้น

ท่ีร่มและอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก เพื่อรอการเก็บขอ้มูลในขั้นตอนต่อไป 

4)    กำรเกบ็รักษำท่อยงิตำข่ำยจับสัตว์  

4.1  ท่อยิงตาข่าย หลงัจากใช้งานแลว้ตอ้งท าความสะอาดทุกคร้ัง ใชผ้า้เช็ดส่ิงสกปรกออกให้หมด 

หากท่อยงิตาข่ายเปียกน ้าควรตากตาข่ายใหแ้ห้งก่อน แลว้ใชแ้ปรงหรือผา้จุ่มน ้ ามนัท่ีใชส้ าหรับชโลมปืนทาให้

ทัว่เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดสนิม จากนั้นน าไปเก็บไวใ้นท่ีท่ีจดัเตรียมไว ้เช่น ห้องเก็บพสัดุ เป็นตน้ เน่ืองจากท่อ

ยิงท ามาจากเหล็กกล้า จึงเกิดการช ารุดหรือเสียหายได้ยาก หากท่อยิงตาข่ายเกิดการช ารุดหรือเสียหายควร

เปล่ียนใหม่ทนัทีหรือสั่งท าท่อยงิตาข่ายอนัใหม่มาทดแทน  

4.2  ตุม้เหล็กส่งตาข่าย หลงัจากใชง้านแลว้ตอ้งท าความสะอาดทุกคร้ัง ใชผ้า้เช็ดส่ิงสกปรกออกให้

หมด หรือใชน้ ้าลา้งใหส้ะอาดแลว้ตากใหแ้ห้ง จากนั้นใชแ้ปรงหรือผา้จุ่มน ้ ามนัท่ีใชส้ าหรับชโลมปืนทาให้ทัว่

เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดสนิม แลว้น าไปเก็บไวใ้นท่ีท่ีจดัเตรียมไว ้เช่น หอ้งเก็บพสัดุ เป็นตน้ เน่ืองจากตุม้เหล็กส่ง

ตาข่ายท ามาจากเหลก็จึงเกิดการช ารุดหรือเสียหายนอ้ยมาก หากเกิดการช ารุดหรือเสียหายมากจนใชง้านไม่ได้

ตอ้งสั่งท าตุม้เหล็กส่งตาข่ายอนัใหม่มาทดแทน  
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4.3  ตาข่าย หลงัจากใชง้านแลว้ตอ้งท าความสะอาดทุกคร้ัง เก็บส่ิงท่ีติดอยูบ่นตาข่ายออกให้หมด เช่น 

ก่ิงไม ้ใบไม ้เศษหญา้ เป็นตน้ หากตาข่ายเป้ือนโคลนควรน าตาข่ายไปซกัให้สะอาดและตากให้แห้ง ถา้พบวา่

ตาข่ายช ารุดตอ้งซ่อมแซมใหเ้รียบร้อย จากนั้นท าการพบัตาข่ายเก็บไวใ้นกล่องพลาสติกใหเ้รียบร้อย  

 4.4  กระบอกบรรจุดินปืน แผน่เหล็ก หลงัจากใชง้านแลว้ตอ้งท าความสะอาดทุกคร้ัง โดยการใชผ้า้

เช็ดส่ิงสกปรกออกให้หมดหรือน าไปล้างให้สะอาด จากนั้นตากให้แห้งแล้วใช้แปรงหรือผา้จุ่มน ้ ามนัท่ีใช้

ส าหรับชโลมปืนทาให้ทัว่เพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดสนิม แลว้เก็บรวมกนัไวใ้นถุงผา้และน าไปเก็บไวใ้นกล่อง

พลาสติกใหเ้รียบร้อย หากกระบอกบรรจุดินปืนเกิดการช ารุดควรเปล่ียนใหม่ทนัที  

4.5  ตวัจุดชนวนระเบิดส าหรับต่อเขา้กบัชุดอุปกรณ์ควบคุมการจุดระเบิดดว้ยไฟฟ้า หลงัจากใชง้าน

แลว้ไม่ควรน ากลบัมาใชอี้ก ควรใชต้วัจุดชนวนอนัใหม่แทน เน่ืองจากเป็นอุปกรณ์ท่ีใชจุ้ดไดค้ร้ังเดียว และมี

ความเส่ียงต่อการเกิดอนัตรายสูง จึงไม่ควรใชต้วัจุดชนวนระเบิดส าหรับต่อเขา้กบัชุดอุปกรณ์ควบคุมการจุด

ระเบิดดว้ยไฟฟ้าซ ้ าอีก 

4.6  ชุดอุปกรณ์ควบคุมการจุดชนวนระเบิด หลงัจากใชง้านแลว้ตอ้งท าความสะอาดทุกคร้ัง โดยการ

ใช้ผา้เช็ดส่ิงสกปรกออก จากนั้นเก็บไวใ้นกล่องพลาสติกให้เรียบร้อยควรเก็บไวใ้นท่ีแห้ง เน่ืองจากเป็น

อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ 

5)    ข้อดีและข้อควรระวงัในกำรใช้ท่อยงิตำข่ำยจับสัตว์  

ขอ้ดี คือ สามารถจบันกไดจ้ านวนมากและสามารถจบันกไดห้ลายชนิดในคราวเดียว สามารถก าหนด

ชนิดนกท่ีตอ้งการจะจบัได ้

ขอ้ควรระวงั คือ ตอ้งใชค้นในการขนยา้ยอุปกรณ์และติดตั้งอุปกรณ์จ านวนมาก และกระบวนการใน

การติดตั้งอุปกรณ์ท่อยิงตาข่ายจบัสัตวต์อ้งใช้บุคลากรท่ีมีความช านาญและไดรั้บการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี 

เพื่อความปลอดภยัของผูใ้ชง้านรวมถึงนกท่ีตอ้งการจบัดว้ย (Breese et al., 2010) 

4.2.1.4 สวงิ (hand net) 

สวงิ เป็นอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับจบัแมลง นก สัตวน์ ้าและคา้งคาว ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางและ 

ความยาวของดา้มจบัจะมีขนาดท่ีแตกต่างกนั รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีใชท้  าสวิงก็มีความแตกต่างกนั โดยเฉพาะตา

ข่าย ซ่ึงตาข่ายมกัท ามาจากผา้ดิบ ไนล่อน ผา้ฝ้ายมสัลินหรือผา้มุง้ เป็นตน้ ทั้งน้ีก็เน่ืองมาจากชนิดสัตว์ท่ี

ต้องการจับมีความแตกต่างกัน ลักษณะทัว่ไปของสวิงจะเป็นถุงผา้และมีด้ามจับ ในพื้นท่ีรัฐอิลลินอยส์ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการใชส้วิงในการจบัไก่ฟ้า (Phasianus colchicus) โดยจบัในเวลากลางคืนและใช้

ไฟส่องไปท่ีไก่ฟ้าท าให้ไก่ฟ้าตาบอดชัว่คราว จากนั้นจึงใชส้วิงจบัไก่ฟ้าไดอ้ยา่งง่ายดาย (Labisky and Mills, 
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1959) ในประเทศไทย ไดมี้การใชส้วงิส าหรับจบันกยาง นกปากห่าง ในบริเวณพื้นท่ีเกาะนอน โดยการต่อดา้ม

จบัของสวงิใหมี้ความยาว เพื่อสามารถจบันกท่ีเกาะนอนบนตน้ไมไ้ดแ้ละท าการจบันกในเวลางคืน ซ่ึงเป็นคืน

เดือนมืด นอกจากน้ีสวงิยงัเป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยนกัตกปลาไดดี้ โดยเม่ือมีปลามาติดเบ็ดแลว้นกัตกปลาจะใชส้วิง

ช่วยในการชอ้นปลาท่ีติดเบด็ข้ึนมาจากน ้า และสวงิยงัสามารถใชจ้บัคา้งคาวท่ีก าลงัเกาะตามผนงัถ ้าไดอี้กดว้ย  

1)    กำรเลอืกพืน้ทีส่ ำหรับใช้งำนสวงิอย่ำงเหมำะสม 

การเลือกพื้นท่ีในการใชส้วงิเพือ่จบัสัตวน์ั้น มีหลกัส าคญัดงัน้ีคือ ควรเลือกพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยั 

พื้นท่ีหาอาหารหรือพื้นท่ีผสมพนัธ์ุของสัตว ์เช่น คา้งคาวกินแมลงมกัอาศยัอยูใ่นถ ้า พื้นท่ีเกาะนอนของนกยาง 

หรือพื้นท่ีโป่งท่ีผเีส้ือชอบลงมาอยูร่วมกนัเป็นจ านวนมาก เป็นตน้ 

2)    ส่วนประกอบของสวงิ  

สวงิสามารถท าข้ึนมาใชเ้องได ้โดยมีอุปกรณ์ต่างๆดงัต่อไปน้ี 

2.1  ตาข่าย (net) ท ามาจากผา้ ผา้มุง้หรือไนล่อน ดงัรูปท่ี 83 หากตอ้งการท่ีจะจบัแมลงก็ควรใชต้าข่าย

ผา้มุง้ ท่ีมีความพร้ิวและน ้ าหนกัเบา ซ่ึงไม่ท าให้แมลงไดรั้บบาดเจ็บ หากตอ้งการท่ีจะจบันกหรือคา้งคาวควร

เป็นตาข่ายผา้ท่ีมีความเหนียวนุ่มและยืดหยุ่น ช่องว่างของตาข่ายมีหลายขนาดตั้งแต่ 0.1 ถึง 2.0 เซนติเมตร 

ข้ึนอยูก่บัชนิดของสัตวท่ี์ตอ้งการจบั 

 
รูปท่ี 83 แสดงลกัษณะตาข่ายของสวงิขนาดต่างๆ 

2.2  ลวด (wire) หรือเหล็ก (steel rod) มีลกัษณะเป็นเส้นกลมท่ีมีความหนาพอสมควร ดงัรูปท่ี 84 เพื่อ

ความคงทนแขง็แรง ใชส้ าหรับท าปากสวงิ ปากสวงิมีเส้นผา่นศูนยก์ลางตั้งแต่ 30 ถึง 60 เซนติเมตร การท าปาก

สวิงตอ้งดดัลวดหรือเหล็กให้เป็นวงกลม และเหลือปลายของลวดหรือเหล็กไวส้ าหรับสอดเขา้ไปในตาข่าย

และต่อเขา้กบัดา้มจบั 
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รูปท่ี 84 แสดงลกัษณะของลวดหรือเหล็กท่ีใชท้  าปากของสวงิ 

2.3  ดา้มจบั (hilt) ท ามาจากไม ้ท่อพีวซีีหรือท่ออะลูมิเนียม ดงัรูปท่ี 85 ดา้มจบัมีความยาวตั้งแต่ 50 ถึง 

200 เซนติเมตร ซ่ึงดา้มจบัท่ีท าจากท่อพีวซีีหรือท่ออะลูมิเนียมจะมีน ้าหนกัเบากวา่ดา้มท่ีท าจากไม ้และดา้มจบั

ท่ีท าจากท่ออะลูมิเนียม สามารถท าให้ยืดยาวออกไปไดแ้ละหดเก็บให้สั้ นลงไดโ้ดยการท าขอ้ต่อเป็นเกลียว

คลา้ยกบัเสาของเบด็ตกปลา 

 
รูปท่ี 85 แสดงลกัษณะดา้มจบัของสวงิ 

2.4  ประกอบส่วนต่างๆของอุปกรณ์เขา้ดว้ยกนั โดยน าตาข่ายมาตดัเยบ็ให้เป็นถุงคลา้ยกบัถุงกาแฟ

โดยกน้ของตาข่ายมีลกัษณะสอบลง และให้เหลือช่องวา่งระหว่างตะเข็บดา้นบนเพื่อใชส้ าหรับสอดลวดหรือ

เหล็กเขา้ไป สวิงควรลึกประมาณ 2 เท่าของเส้นผา่นศูนยก์ลางของปากสวิง เม่ือเยบ็ตาข่ายเรียบร้อยแลว้จึงน า

ลวดหรือเหล็กท่ีดดัเป็นวงกลมแลว้มาสอดเขา้ไปในช่องวา่งของตาข่าย และน าปลายของลวดหรือเหล็กท่ีเหลือ

เสียบเขา้ไปในดา้มจบั แลว้พนัดว้ยเทปพนัสายไฟหรืออุปกรณ์อ่ืนพนัใหแ้น่น ก็จะไดส้วงิท่ีพร้อมใชง้าน 
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3)    วธีิกำรติดตั้งสวงิ  

3.1  กรณีท่ีตอ้งการจบัแมลง 

สามารถใช้สวิงท่ีตาข่ายท าจากผา้มุ้งจับแมลง โดยการเหวี่ยงสวิงไปครอบตัวแมลง เช่น ผีเส้ือ 

แมลงวนั แมลงปอ เป็นตน้ ซ่ึงสามารถจบัแมลงไดใ้นพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งอาศยัหรือแหล่งอาหารของแมลง เม่ือ

ใชส้วงิครอบจบัแมลงไดแ้ลว้ใหส้บดัถุงสวงิพบัปิดปากสวงิไว ้เพื่อไม่ใหแ้มลงหลุดออกไปได ้

3.2  กรณีท่ีตอ้งการจบันกขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เช่น นกยาง นกปากห่าง เป็นตน้ 

สามารถใช้สวิงท่ีตาข่ายท าจากผา้หรือไนล่อนและมีดา้มท่ียาวพอสมควรครอบไปบนตวันกท่ีก าลงั

เกาะนอนอยู่บนตน้ไมใ้นเวลากลางคืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคืนเดือนมืดจะสามารถพรางตานกไดดี้ เม่ือใช้

สวิงครอบจบันกไดแ้ลว้ให้สะบดัถุงสวิงพบัปิดปากสวิงไว ้เพื่อไม่ให้นกหลุดออกไปได ้แลว้น านกออกจาก

สวงิเพื่อเก็บขอ้มูลต่อไป 

3.3  กรณีท่ีตอ้งการจบัคา้งคาวท่ีอยูใ่นถ ้า 

สามารถใชส้วงิท่ีตาข่ายท ามาจากผา้และมีดา้มยาวพอสมควรครอบไปยงัตวัของคา้งคาวท่ีเกาะนอนอยู่

บนผนงัถ ้าได ้นอกจากน้ียงัสามารถใชส้วิงจบัคา้งคาวท่ีจะออกหากินในตอนหวัค ่าได ้โดยการวางสวิงไวใ้น

ช่องทางท่ีคา้งคาวจะบินออกมาจากแหล่งเกาะนอน วิธีน้ีจะใช้ไดดี้เม่ือเราทราบช่องทางท่ีคา้งคาวบินออกมา

เป็นประจ า และช่องทางนั้นตอ้งแคบพอท่ีจะสามารถวางสวิงไวไ้ด ้โดยทัว่ไปคา้งคาวมกัเกาะนอนเป็นกลุ่มๆ 

ดงันั้นเราสามารถจบัคา้งคาวไดด้ว้ยการวางสวิงไวร้อบๆบริเวณท่ีคา้งคาวเกาะนอน ซ่ึงจะท าให้ง่ายต่อการจบั

คา้งคาว แต่วิธีน้ีตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนการเกาะนอนของคา้งคาว เพราะ

หากคา้งคาวตกใจจะท าใหค้า้งคาวบินไปทัว่และจะจบัคา้งคาวไม่ได ้และไม่ควรใชส้วิงไล่ครอบตวัคา้งคาวใน

ขณะท่ีคา้งคาวก าลงับินอยู ่เพราะคา้งคาวอาจไดรั้บบาดเจบ็ได ้(Barlow, 1999) 

4)    กำรเกบ็รักษำสวงิ  

หลงัจากใชง้านสวิง แลว้ตอ้งท าความสะอาดทุกคร้ัง โดยเก็บส่ิงท่ีติดอยู่บนตาข่ายออกให้หมด เช่น 

ใบไม ้เศษหญา้ เป็นตน้ หรือท าการสลดัใหส่ิ้งสกปรกหลุดออกไป หากสวงิเปียกน ้าหรือเป้ือนโคลนควรน าไป

ซกัแลว้ตากให้แห้ง ส่วนดา้มจบัใช้ผา้เช็ดให้สะอาดแลว้หดดา้มจบัให้สั้ นลง แลว้น าไปเก็บไวใ้นท่ีแห้ง หาก

สวงิช ารุดตอ้งซ่อมแซมใหเ้รียบร้อย แต่ถา้ช ารุดมากจนไม่สามารถซ่อมแซมได ้ตอ้งซ้ืออนัใหม่มาทดแทน 

5)  ข้อดีและข้อควรระวงัในกำรใช้สวงิ  

ขอ้ดี คือ เป็นอุปกรณ์ท่ีหาซ้ือได้ง่าย ราคาไม่แพงหรือสามารถท าเองได้ มีน ้ าหนักเบาและพกพา

สะดวก 



79 

 

ข้อควรระวงั คือ การใช้สวิงในขณะท่ีสัตว์ก าลังเกาะนอนอยู่ต้องใช้ความระมดัระวงัเป็นพิเศษ 

เพราะวา่เป็นการไปรบกวนการพกัผอ่นของสัตว ์และไม่ควรใชส้วิงในขณะท่ีสัตวก์  าลงับินอยู ่โดยเฉพาะนก

และคา้งคาว เพราะวา่จะท าใหส้ัตวไ์ดรั้บบาดเจบ็ นอกจากน้ียงัจบัสัตวไ์ดใ้นปริมาณท่ีนอ้ย 

4.2.2 ค้ำงคำว (Bats) 

คา้งคาวเป็นสัตวเ์ล้ียงลูกด้วยนมในอนัดบั Chiroptera โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ คา้งคาวกินผลไม ้

(อนัดบัยอ่ย : Megachiroptera) และคา้งคาวกินแมลง (อนัดบัยอ่ย : Microchiroptera) คา้งคาวเป็นสัตวเ์ล้ียงลูก

ดว้ยนมท่ีสามารถบินได ้คา้งคาวสามารถปรับตวัใหอ้าศยัในแหล่งอาศยัท่ีหลากหลาย กลุ่มคา้งคาวกินแมลงมกั

อาศยัอยูใ่นถ ้า เพราะมีความสามารถในการรับส่งคล่ืนเสียงในการหาทิศทางและอาหาร ขณะท่ีกลุ่มคา้งคาวกิน

ผลไม้ใช้ดวงตาในการหาทิศทางและหาอาหาร จึงพบว่ามกัอาศยัอยู่ตามต้นไม ้ปัจจุบนัมีรายงานการพบ

คา้งคาวทัว่โลกมากกวา่ 1,300 ชนิด ซ่ึงประเทศไทยพบคา้งคาว 138 ชนิด จาก 11 วงค ์45 สกุล (พิพฒัน์, 2554) 

ดงันั้นการจบัคา้งคาวจึงตอ้งเลือกใช้อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม เพื่อเพิ่มโอกาสในการจบัคา้งคาวให้ไดต้ามจ านวนท่ี

ตอ้งการและเพื่อความปลอดภยัของคา้งคาวดว้ย ซ่ึงอุปกรณ์ส าหรับดกัจบัคา้งคาวมีดงัน้ีคือ ตาข่ายดกัสัตว ์สวิง 

และกบัดกัแบบสลิงขึงแนวตั้ง (harp trap) โดยตาข่ายดกัสัตวแ์ละสวิงได้อธิบายไวใ้นส่วนของการจบันก

ธรรมชาติไวเ้รียบร้อยแลว้  จึงขออธิบายเฉพาะในส่วนของกบัดกัแบบสลิงขึงแนวตั้งเท่านั้น 

4.2.2.1 กบัดักแบบสลงิขึงแนวตั้ง (harp trap) 

กบัดกัแบบสลิงขึงแนวตั้ง เป็นอุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับจบัคา้งคาว โดยเฉพาะไดมี้การออกแบบ 

และน ามาใชค้ร้ังแรกในปี ค.ศ. 1958 (Constantine, 1958) และไดมี้การปรับปรุงและแกไ้ข เพื่อใหเ้หมาะสมกบั

การใชง้านในปี ค.ศ. 1974 (Tuttle, 1974) กบัดกัแบบสลิงขึงแนวตั้ง เป็นอุปกรณ์ท่ีนิยมใชก้นัอยา่งแพร่หลาย

โดยเฉพาะอยา่งยิง่กบังานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัคา้งคาว เช่น การศึกษาความหลากหลายของคา้งคาวท่ีอาศยั

อยูใ่นถ ้าในพื้นท่ีจงัหวดักาญจนบุรี (Sedwisai et al., 2012) เป็นตน้ ซ่ึงกบัดกัแบบสลิงขึงแนวตั้ง เป็นอุปกรณ์ท่ี

มีประสิทธิภาพสูงในการใชจ้บัคา้งคาว (Dai et al., 2001) โดยสามารถจบัคา้งคาวไดจ้  านวนมากในช่วงเวลาอนั

สั้น กบัดกัแบบสลิงขึงแนวตั้ง มีลกัษณะคลา้ยกบัเคร่ืองดนตรีท่ีเรียกวา่ พิณฝร่ัง (harp) เน่ืองจากกบัดกัแบบสลิ

งขึงแนวตั้งเป็นอุปกรณ์ท่ีมีเส้นเอ็นขึงตึงเรียงกนัเป็นแถว ตั้งแต่ 2 ถึง 4 แถว เรียงซ้อนกนั และดา้นล่างมีถุง

ส าหรับรองรับคา้งคาวท่ีบินมาชนเส้นเอ็นแลว้ตกลงมา ซ่ึงเป็นการป้องกนัไม่ท าให้คา้งคาวไดรั้บบาดเจ็บ ดงั

รูปท่ี 86 
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รูปท่ี 86 แสดงลกัษณะของกบัดกัแบบสลิงขึงแนวตั้ง (harp trap) 

1)    กำรเลอืกพืน้ทีส่ ำหรับใช้งำนกบัดักแบบสลงิขึงแนวตั้งอย่ำงเหมำะสม 

การเลือกพื้นท่ีในการติดตั้งกบัดกัแบบสลิงขึงแนวตั้ง เพื่อจบัคา้งคาว ตอ้งเลือกพื้นท่ีดงัน้ีคือ เป็นพื้นท่ี

อยูอ่าศยัหรือเป็นแหล่งเกาะนอนของคา้งคาว เช่น ถ ้า ซอกหิน ใตถุ้นอาคาร เป็นตน้ เป็นพื้นท่ีท่ีคา้งคาวใชเ้ป็น

ประจ า หรือพื้นท่ีหาอาหารของคา้งคาว เช่น ทางด่านสัตว ์ล าธาร แม่น ้ า เป็นตน้ (Chenger et al., 2011) กบัดกั

แบบสลิงขึงแนวตั้งเหมาะส าหรับจบัค้างคาวกินแมลง เน่ืองจากค้างคาวกินแมลงใช้การรับส่งคล่ืนเสียง 

(Echolocation) ในการหาอาหาร (Surlykke et al., 1993) จึงสามารถตรวจจบัความเคล่ือนไหวในแนวนอนได้

เป็นอย่างดีโดยเฉพาะตาข่ายดกัสัตว ์ด้วยเหตุน้ีคา้งคาวกินแมลงจึงสามารถบินหลบหลีกตาข่ายดักนกได ้

ตรงกนัขา้มค้างคาวกินแมลงจะตรวจจบัความเคล่ือนไหวในแนวตั้งได้ไม่ดี จึงไม่สามารถบินหลบกบัดัก

แบบสลิงขึงแนวตั้งได ้

2)    ส่วนประกอบของกบัดักแบบสลงิขึงแนวตั้ง 

2.1  คานดา้นบน-ล่าง (beams) และเสา (pole) โดยคานดา้นบน-ล่าง ท ามาจากอะลูมิเนียมท่ีมีความ

หนาและแขง็แรง เสา ท ามาจากอะลูมิเนียมเช่นเดียวกบัคานดา้นบน-ล่าง แต่จะมีความหนามากกวา่ ดงัรูปท่ี 87 

เพื่อใช้รับน ้ าหนกัและแรงดึงจากคานบน-ล่าง คานดา้นบน-ล่างและเสาจะมีลกัษณะเป็นท่อกลวงคลา้ยกบั

ท่อพีวซีี โดยมีความยาวประมาณ 150 ถึง 200 เซนติเมตร 
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รูปท่ี 87 แสดงลกัษณะของคานดา้นบน-ล่างและเสา 

2.2  คานขึงเส้นเอ็น (tendons reclaimed beams) ท ามาจากอะลูมิเนียมท่ีมีลกัษณะเป็นท่อกลวงคลา้ย

กบัท่อพีวีซี ซ่ึงคานขึงเส้นเอ็นจะท าการเจาะรูห่างกนัประมาณ 1.5 ถึง 3.0 เซนติเมตร เพื่อใช้ส าหรับร้อยเส้น

เอน็เขา้ไป ดงัรูปท่ี 88 โดยร้อยเส้นเอ็นเขา้ไปในคานขึงเส้นเอ็นทั้งคานดา้นบนและคานดา้นล่าง โดยให้ความ

ยาวของเส้นเอน็ประมาณ 150 ถึง 200 เซนติเมตร หรือมีความยาวเท่ากบัคานดา้นบน-ล่างและเสา 

 
รูปท่ี 88 แสดงลกัษณะของคานขึงเส้นเอน็ 

2.3  อุปกรณ์ยึดคานบน เสาและคานขึงเส้นเอ็น (beam clamp device) ท ามาจากเหล็กท่ีมีลกัษณะเป็น

ท่อกลวงและเป็นแผน่รูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ โดยท่ีท่อกลวงจะมีน๊อตส าหรับยึดคานบนและเสาเอาไว ้ส่วนเหล็กท่ี

เป็นแผน่รูปส่ีเหล่ียมผืนผา้จะเจาะรูไว ้4 รู เพื่อใส่คานขึงเส้นเอ็นเอาไว ้โดยท่ีปลายของคานขึงเส้นเอ็นมีน๊อต

ส าหรับยดึกบัอุปกรณ์ดงักล่าว ดงัรูปท่ี 89 

 
รูปท่ี 89 แสดงลกัษณะของอุปกรณ์ยดึคานบน เสาและคานขึงเส้นเอน็ 

2.4  โครงขาตั้ง (easel) ท ามาจากเหล็กท่ีมีลกัษณะเป็นขาตั้งท่ียึดกบัเสาและคานล่าง โดยมีเหล็กเป็น

ท่อน 4 ท่อน ใช้ส าหรับการปรับระดบัความสูง ดงัรูปท่ี 90(2) โครงขาตั้งท่ียึดกบัเสาและคานล่างจะมีน๊อต
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ส าหรับยดึเสาและคานล่าง มีช่องส าหรับใส่คานขึงเส้นเอน็และมีร่องส าหรับวางถุงผา้ท่ีมีลกัษณะคลา้ยเปล ดงั

รูปท่ี 90(1) 

 (1)      (2) 

รูปท่ี 90 แสดงลกัษณะของโครงขาตั้ง (1) และขาตั้งปรับระดบัความสูง (2) 

2.5  ถุงผา้ (bag) ท ามาจากผา้ดิบและมีแผน่พลาสติกซ้อนทบัดา้นบน โดยมีลกัษณะคลา้ยเปล ดงัรูปท่ี 

91 ซ่ึงใชส้ าหรับรองรับคา้งคาวเวลาบินมาชนเส้นเอ็นและร่วงลงมาในถุงผา้น้ี ความยาวของถุงผา้ประมาณ 

150 ถึง 200 เซนติเมตร ความกวา้งประมาณ 20 ถึง 40 เซนติเมตร ความลึกประมาณ 50ถึง 80 เซนติเมตร 

 
รูปท่ี 91 แสดงลกัษณะของถุงผา้ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยเปล 

3)    วธีิกำรติดตั้งกบัดักแบบสลงิขึงแนวตั้ง  

3.1  เม่ือเลือกพื้นท่ีส าหรับติดตั้งกบัดกัแบบสลิงขึงแนวตั้งไดแ้ลว้ จากนั้นน าเสามาประกอบเขา้กบั

โครงขาตั้งโดยยดึใหแ้น่นดว้ยน๊อต ดงัรูปท่ี 92 

 
รูปท่ี 92 แสดงการประกอบโครงขาตั้งเขา้กบัเสา 

3.2  น าคานดา้นล่างมาประกอบเขา้กบัโครงขาตั้งโดยยดึใหแ้น่นดว้ยน๊อต ดงัรูปท่ี 93 
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รูปท่ี 93 แสดงการประกอบคานดา้นล่างเขา้กบัโครงขาตั้ง  

3.3  น าอุปกรณ์ยึดคานดา้นบนมาประกอบเขา้กบัเสา จากนั้นน าคานดา้นบนประกอบเขา้กบัอุปกรณ์

ยดึคานดา้นบนท่ีประกอบเขา้กบัเสาเรียบร้อยแลว้ ดงัรูปท่ี 94 

        
รูปท่ี 94 แสดงการประกอบอุปกรณ์ยดึคานดา้นบนและคานดา้นบนเขา้กบัเสา 

3.4  น าคานขึงเส้นเอ็นมาประกอบเขา้กบัอุปกรณ์ยึดคานดา้นบนและโครงขาตั้งท่ีละคู่จนครบทั้ง 4 คู่ 

โดยการสอดคานขึงเส้นเอ็นเขา้ไปในช่องของอุปกรณ์ยึดคานดา้นบนและช่องของโครงขาตั้ง แลว้ยึดให้แน่น

ดว้ยน๊อต ดงัรูปท่ี 95 

         
รูปท่ี 95 แสดงการประกอบคานขึงเส้นเอน็เขา้กบัอุปกรณ์ยดึคานดา้นบนและโครงขาตั้ง  
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3.5  น าขาตั้งท่ีใชส้ าหรับปรับระดบัความสูงทั้ง 4 ท่อน มาประกอบเขา้กบัโครงขาตั้ง โดยปรับระดบั

ความสูงใหเ้หมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี ดงัรูปท่ี 96 

 
รูปท่ี 96 แสดงการประกอบขาตั้งปรับระดบัความสูงเขา้กบัโครงขาตั้ง 

3.6  น าถุงผา้ท่ีมีลกัษณะคลา้ยเปลมาประกอบเขา้กบัโครงขาตั้ง แลว้ใชเ้ชือกฟางยึดกบัดกัแบบสลิงขึง

แนวตั้งไวก้บัตน้ไมห้รือซอกหิน เพื่อป้องกนัไม่ใหก้บัดกัแบบสลิงขึงแนวตั้งบิดตวั 

3.7  จากนั้นน าก่ิงไม ้ใบไม ้หรือผา้ใบมาปิดช่องวา่งรอบๆกบัดกัแบบสลิงขึงแนวตั้งเพื่อให้คา้งคาวมี

ช่องทางการบินไดเ้พียงช่องทางเดียว ดงัรูปท่ี 97 

 
รูปท่ี 97 แสดงการติดตั้งกบัดกัแบบสลิงขึงแนวตั้งบริเวณปากถ ้า 
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4)    กำรเกบ็รักษำกบัดักแบบสลงิขึงแนวตั้ง 

หลงัจากใชง้านกบัดกัแบบสลิงขึงแนวตั้งแลว้ ตอ้งท าความสะอาดทุกคร้ัง โดยเก็บส่ิงท่ีติดอยูใ่นถุงผา้

ออกใหห้มด เช่น เศษใบไม ้ก่ิงไม ้เป็นตน้ หรือสลดัถุงผา้เพื่อใหส่ิ้งสกปรกหล่นออกไป หากอุปกรณ์เปียกน ้ าก็

น าไปผึ่งแดดใหแ้หง้ แลว้จึงแยกเก็บกบัดกัแบบสลิงขึงแนวตั้งดงัน้ี 

4.1  คานดา้นบน-ล่างและเสา ใหร้วมไวด้ว้ยกนัจากนั้นใชเ้ชือกมดัใหแ้น่น แลว้น าไปเก็บรวมกบัถุงผา้ 

โดยใชถุ้งผา้ห่อไวอี้กชั้นหน่ึงและมดัดว้ยเชือกใหเ้รียบร้อย 

4.2  คานขึงเส้นเอ็น ให้มว้นเก็บเป็นคู่ๆให้เรียบร้อย จากนั้นใชห้นงัยางหรือเชือกมดัหวัทา้ยไว ้แลว้

เก็บไวใ้นกล่องพลาสติกโดยแยกเก็บจากอุปกรณ์อ่ืนๆ เพื่อป้องกนัไม่ให้เส้นเอ็นไปเก่ียวกบัอุปกรณ์อ่ืนจน

เสียหายหรือช ารุด 

4.3  อุปกรณ์ยดึคานบน โครงขาตั้งและขาตั้ง ใชเ้ชือกแยกมดัอุปกรณ์แต่ละอยา่งไว ้แลว้เก็บรวมกนัไว้

ในกล่องพลาสติก 

4.4  อุปกรณ์กบัดกัสลิงขึงแนวตั้งหากเกิดการช ารุดเสียหายตอ้งท าการซ่อมแซมให้เรียบร้อย หรือหาก

ช ารุดเสียหายจนไม่สามารถซ่อมแซมไดต้อ้งสั่งท าอนัใหม่มาทดแทน 

5)    ข้อดีและข้อควรระวงัในกำรใช้กบัดักแบบสลงิขึงแนวตั้ง  

ขอ้ดี คือ กบัดกัแบบสลิงขึงแนวตั้งมีประสิทธิภาพในการจบัคา้งคาวกินแมลงไดเ้ป็นอยา่งดี เน่ืองจาก

คา้งคาวกินแมลงใช้การรับส่งคล่ืนเสียง (Echolocation) ในการหาอาหารหรือหาต าแหน่งต่างๆของวตัถุ แต่

คล่ืนเสียงดงักล่าวหาต าแหน่งของกบัดกัแบบสลิงขึงแนวตั้งไดไ้ม่ดี เพราะว่ากบัดกัแบบสลิงขึงแนวตั้งเป็น

วตัถุในแนวด่ิง นอกจากน้ีกบัดกัแบบสลิงขึงแนวตั้งไม่ก่อให้เกิดอนัตรายกบัคา้งคาว ซ่ึงลดความตึงเครียดของ

คา้งคาวเป็นอยา่งดี และสามารถจบัคา้งคาวไดจ้  านวนมาก (Morrison, 2005:Dai et al., 2001) 

ขอ้ควรระวงั คือ กบัดกัแบบสลิงขึงแนวตั้ง ไม่เหมาะสมท่ีจะติดตั้งในบางพื้นท่ี เช่น ถ ้ าท่ีมีลกัษณะ

ของปากถ ้ ากวา้งมากๆ ถ ้ าท่ีมีพื้นท่ีหน้าปากถ ้ าน้อยเกินไปหรือบริเวณปากถ ้ ามีความสูงชันมาก เป็นต้น 

นอกจากน้ีการติดตั้งกบัดกัแบบสลิงขึงแนวตั้งตอ้งใช้คนติดตั้งจ  านวนมาก (Dai et al., 2001) และมีราคา

ค่อนขา้งสูง 
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บทที ่5 

ปัญหำและกำรแก้ไขปัญหำกำรใช้อปุกรณ์ส ำหรับดักจับนกและค้ำงคำว 

 การใช้อุปกรณ์ส าหรับดกัจบันกและคา้งคาวท่ีกล่าวมาแล้วนั้น ในการปฏิบติังานจริงในพื้นท่ีจะมี

ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนได ้โดยผูเ้ขียนจะยกตวัอย่างของปัญหาท่ีเกิดข้ึนพร้อมแนวทางแกไ้ข ซ่ึงผูอ่้าน

สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

5.1  ปัญหำกำรดักจับนกด้วยตำข่ำยดักสัตว์ (mist net) 

 1.1  กรณีนกติดอยูบ่นตาข่ายเป็นเวลานานและมีอาการอ่อนเพลีย และนกไม่สามารถบินได ้

 การแกปั้ญหา คือ ปล่อยให้นกเกาะบนมือสักครู่จนนกสามารถขยบัตวัไดเ้อง รออีกสักพกันกก็จะบิน

ไปเอง 

1.2  กรณีนกติดอยูบ่นตาข่ายเป็นเวลานานจนไม่สามารถปลดนกออกจากตาข่ายได ้จึงตอ้งตดัตาข่าย

จนขาดเพื่อน านกออกจากตาข่าย 

การแกปั้ญหา คือ น าเชือกฟางหรือดา้ยสีด ามาร้อยตรงบริเวณท่ีตาข่ายถูกตดัขาด เพื่อใหส้ามารถใช ้

งานตาข่ายไดช้ัว่คราว หลงัจากดกัจบันกเสร็จแลว้จึงน าตาข่ายมาซ่อมแซมใหเ้รียบร้อย 

1.3  กรณีไม่ไดน้ าเสาส าหรับตาข่ายดกันกมาในพื้นท่ีปฏิบติังาน 

การแกปั้ญหา คือ ใชไ้มไ้ผห่รือไมอ่ื้นๆท่ีมีความยาวตั้งแต่ 3 เมตรข้ึนไป ท่ีสามารถหาไดใ้นพื้นท่ีมาท า 

เป็นเสาทดแทน 

1.4  กรณีไม่ไดน้ าสมอบกมาหรือจ านวนสมอบกไม่เพียงพอในการปฏิบติังาน 

การแกปั้ญหา คือ หาไมใ้นพื้นท่ีแลว้เหลาไมใ้หแ้หลม เพื่อทดแทนสมอบกท่ีไม่เพียงพอ หรือใช ้

เชือกยดึเสาไวก้บัตน้ไมท่ี้อยูใ่นบริเวณใกลเ้คียงแทน 

1.5  กรณีติดตั้งตาข่ายดกันกไวแ้ลว้เกิดฝนตกลงมากระทนัหนั 

การแกปั้ญหา คือ เก็บตาข่ายอยา่งรวดเร็วโดยการรวบตาข่ายแต่ละชั้นเขา้หากนั แลว้พนัเก็บส่วนปลาย 

ของตาข่ายท่ีห้อยลงมาให้เรียบร้อย เพื่อป้องกนันกบินมาติดตาข่ายในขณะท่ีฝนก าลงัตก เพราะหากนกติดตา

ข่ายตอนฝนตกจะท าใหเ้กิดอนัตรายกบันกได ้เม่ือฝนหยดุตกแลว้ค่อยไปกางตาข่ายออกตามเดิม 

1.6  กรณีนกติดตาข่ายแลว้มีนกชนิดอ่ืนท่ีเป็นนกผูล่้ามากินนกท่ีก าลงัติดตาข่าย 

การแกปั้ญหา คือ เพิ่มความถ่ีในการเดินตรวจตาข่ายใหม้ากข้ึน จากเดิมเดินตรวจตาข่ายทุกๆ 10-15  

นาที ใหเ้ป็นการเดินตรวจตาข่ายทุกๆ 5-10 นาทีแทน 
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1.7  กรณีท่ีไม่สามารถจ าแนกชนิดนกไดใ้นขณะปฏิบติังานหรือไม่แน่ใจวา่เป็นชนิดท่ีจ าแนกชนิดไว ้

หรือไม่ 

การแกปั้ญหา คือ ถ่ายภาพนกไวอ้ยา่งละเอียด เช่น ดา้นหนา้ ดา้นขา้ง ดา้นหลงั มุมกม้ มุมเงย เป็นตน้  

ส่งภาพดงักล่าวใหผู้เ้ช่ียวชาญช่วยจ าแนกชนิดนกดงักล่าวต่อไป 

5.2  ปัญหำกำรดักจับนกด้วยตำข่ำยตะปบ (clap net) 

 2.1  กรณีนกไม่เขา้มาในบริเวณท่ีติดตั้งตาข่ายตะปบ 

การแกปั้ญหา คือ ใชค้นเดินไล่ตอ้นนกใหเ้ขา้มาในพื้นท่ีท่ีติดตั้งตาข่ายตะปบ โดยตอ้งเดินไล่ตอ้น 

อยา่งระมดัระวงั เพื่อไม่ใหน้กตกใจกลวัแลว้บินหนีไป 

 2.2  กรณีนกสามารถหลุดออกจากตาข่ายตะปบโดยการมุดออกดา้นขา้งของตาข่าย 

การแกปั้ญหา คือ ใชเ้ชือกร้อยบริเวณขอบของตาข่ายใหมี้ความหนาและมีน ้าหนกัเพิ่มข้ึน เพื่อป้องกนั 

นกหลุดออกจากตาข่ายตะปบ หรือเตรียมสวงิ (hand net) ไปใชป้ฏิบติังานดว้ย เม่ือนกหลุดออกจากตาข่ายก็ใช้

สวงิครอบนกไวไ้ด ้

5.3  ปัญหำกำรดักจับนกด้วยท่อยงิตำข่ำยจับสัตว์ (cannon net) 

 3.1  กรณีดกันกดว้ยท่อยงิตาข่ายจบัสัตวแ์ลว้ตาข่ายกางออกไม่สุดผนื ท าใหจ้บันกไดจ้  านวนนอ้ย 

การแกปั้ญหา คือ ไม่ควรฝังตาข่ายไวใ้ตดิ้นหรือทราย เพราะวา่ดินและทรายจ านวนมากถมตาข่ายจน 

หนัก  ท าให้เวลายิงท่อยิงตาข่ายจบัสัตวแ์ล้วตาข่ายกางไม่สุดผืน จึงควรใช้ดินหรือทรายมาทาตาข่ายเพื่อ

พรางตาของนกไวเ้ท่านั้น 

3.2  กรณีดกันกดว้ยท่อยงิตาข่ายจบัสัตวบ์ริเวณชายหาด เม่ือยงิท่อยงิตาข่ายจบัสัตวแ์ลว้ตาข่ายตกลง 

ไปในน ้าท าใหน้กจมน ้า 

การแกปั้ญหา คือ ใหเ้ลือกพื้นท่ีท่ีจะติดตั้งท่อยงิตาข่ายจบัสัตวใ์นบริเวณชายหาดท่ีน ้าท่วมไม่ถึงตาข่าย 

หลงัจากยงิท่อยิงตาข่ายจบัสัตวแ์ลว้ และมีพื้นท่ีเพียงพอส าหรับปฏิบติังาน โดยดูจากปริมาณน ้ าข้ึนน ้ าลงก่อน

วนัท่ีจะติดตั้งท่อยงิตาข่ายจบัสัตว ์

3.3  กรณีดกันกดว้ยท่อยงิตาข่ายจบัสัตว ์แต่นกไม่เขา้มาในพื้นท่ีท่ีติดตั้งท่อยงิตาข่ายจบัสัตว ์

การแกปั้ญหา คือ ใชค้นเดินไล่ตอ้นนกท่ีอยูบ่ริเวณโดยรอบใหเ้ขา้มาในพื้นท่ีท่ีติดตั้งท่อยงิตาข่ายจบั 

สัตว ์โดยตอ้งเดินไล่ตอ้นนกอย่างระมดัระวงั เพื่อไม่ให้นกตกใจแลว้บินหนีไป หากนกเกิดตกใจแลว้บินหนี

ไปตอ้งรอจนกวา่นกจะลงมาหากินในพื้นท่ีอีกคร้ัง แลว้จึงเดินไล่ตอ้นนกอีกคร้ัง 

3.4  กรณีเกิดฝนตกหลงัจากติดตั้งท่อยงิตาข่ายจบัสัตวแ์ลว้ ท าใหไ้ม่สมารถจบันกได ้
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การแกปั้ญหา คือ ยกเลิกการปฏิบติังานในวนันั้นแลว้ค่อยติดตั้งท่อยงิตาข่ายจบัสัตวอี์กคร้ังในวนั 

ถดัไป ก่อนเก็บอุปกรณ์ท่อยงิตาข่ายจบัสัตวต์อ้งยงิตาข่ายทิ้งเสียก่อน แลว้จึงเก็บอุปกรณ์ใหเ้รียบร้อย 

5.4  ปัญหำกำรดักจับนก แมลงและค้ำงคำวด้วยสวงิ 

 4.1  กรณีดกัจบันกดว้ยสวงิในเวลากลางคืนบริเวณรังนอนของนก ซ่ึงรบกวนการนอนของนก 

 การแก้ปัญหา คือ เม่ือจบันกได้แล้วตอ้งรีบเก็บขอ้มูลให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วปล่อยนกกลบัคืนสู่

ธรรมชาติ หรือก าหนดระยะเวลาการปฏิบติังานในแต่ละวนั เช่นก าหนดเวลาท างานระหวา่ง 21.00 – 24.00 น. 

เป็นตน้  

 4.2  กรณีดกัจบัแมลง เช่น ผเีส้ือ ดว้ยสวงิแต่จบัแมลงไดจ้  านวนนอ้ย 

การแกปั้ญหา คือ หาเหยือ่ท่ีมีกล่ินแรงมาใหล่้อผเีส้ือ เช่น ปลาร้า และปลาเคม็ เป็นตน้ จะท าใหมี้ผเีส้ือ 

บินมาตอมเหยือ่เพิ่มมากข้ึน และสามารถจบัผเีส้ือไดง่้ายข้ึน 

4.3  กรณีดกัจบัคา้งคาวดว้ยสวงิ ท าใหค้า้งคาวตกใจและบินไปมาในถ ้า 

การแกปั้ญหา คือ รอจนคา้งคาวหยดุบินและเกาะบนผนงัถ ้าเสียก่อน แลว้จึงใชส้วงิครอบตวัคา้งคาวท่ี 

เกาะบนผนงัถ ้าอีกคร้ัง ดว้ยความเงียบและความระมดัระวงั 

5.5  ปัญหำกำรดักค้ำงคำวด้วยกบัดักแบบสลงิขึงแนวตั้ง  

5.1  กรณีขณะท่ีติดตั้งกบัดกัแบบสลิงขึงแนวตั้งในพื้นท่ีปฏิบติังาน แลว้เกิดมีเส้นเอน็ของคานขึงเส้น 

เอน็ขาดบางเส้น 

การแกปั้ญหา คือ ท าการติดตั้งกบัดกัแบบสลิงขึงแนวตั้งใหเ้สร็จ จากนั้นน าเส้นเอน็ส ารองมาร้อยเขา้ 

ไปใหม่ในต าแหน่งท่ีเส้นเอน็ขาด 

5.2  กรณีติดตั้งกบัดกัแบบสลิงขึงแนวตั้งเสร็จแลว้แต่เกิดฝนตก 

การแกปั้ญหา คือ รอจนฝนหยดุตกแลว้สังเกตุวา่มีคา้งคาวบินออกหากินหรือไม่ ถา้คา้งคาวไม่ออกหา 

กิน ควรยกเลิกภารกิจและเก็บอุปกรณ์กลบั จากนั้นจึงค่อยกลบัมาติดตั้งอุปกรณ์ใหม่อีกคร้ังในวนัถดัไป 

5.3  กรณีท่ีไม่สามารถจ าแนกชนิดคา้งคาวไดใ้นขณะปฏิบติังานหรือไม่แน่ใจวา่เป็นชนิดท่ีจ าแนก 

ไวห้รือไม ่

การแกปั้ญหา คือ ถ่ายภาพคา้งคาวไวอ้ยา่งละเอียด เช่น ดา้นหนา้ ดา้นขา้ง มุมกม้ มุมเงย เป็นตน้  

บริเวณท่ีตอ้งถ่ายภาพให้ชดัเจนท่ีสุด คือ ใบหน้าของคา้งคาว จากนั้นน าภาพคา้งคาวมาเปรียบเทียบกบัชนิด

ของคา้งคาวในหนงัสือจ าแนกชนิดคา้งคาว หรือส่งภาพดงักล่าวใหผู้เ้ช่ียวชาญช่วยจ าแนกชนิด 
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