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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาพฤติกรรมบางประการและการเลือกใช้พื้นที่ของนกแอ่นกินรัง (Aerodramus germani) ด าเนินการระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 รวมระยะเวลา 12 เดือน เปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ชุมชนบริเวณวัดช่อง
ลม กับพ้ืนท่ีธรรมชาติบริเวณศูนย์วิจัยป่าชายเลน ในท้องที่ต าบลท่าฉลอม อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยวิธีส่องกราด ผล
การศึกษาพฤติกรรมของนกแอ่นกินรังสามารถจ าแนกออกได้ 3 ประเภทหลัก ได้แก่ (1) การบิน ประกอบด้วยพฤติกรรมการบิน
แบบกระพือปีก (fly) และการบินร่อน (glide) (2) การกินอาหาร ประกอบด้วย การบิดตัวระหว่างบินหรือบิดตัวเพื่อจับแมลง 
(twist) การม้วนตัวจับเหยื่อ (roll) การปรับทิศทางในการบินโดยการกระพือปีก (flutter) และการปรับระดับการบินโดยการยืด
ปีกและหาง (tail-wing-open) (3) การร้อง ประกอบด้วย การส่งเสียงร้องเรียก (call) และการร้องขานรับกัน (follow) ผล
การศึกษาเมื่อพิจารณาโดยรวมข้อมูลพบว่านกแอ่นกินรังมีพฤติกรรมการบินในพ้ืนท่ีชุมชนมากกว่าพื้นท่ีธรรมชาติที่ การบินใน
ป่าเกิดมากในช่วงต้นปี ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม เช่นเดียวกับในพื้นที่ชุมชน นกแอ่นกินรังมีการร้องมากที่สุดในเดือน
มกราคม ทั้งในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่ธรรมชาติอย่างไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ พฤติกรรมการม้วนตัวจับแมลงของนกแอ่น
กินรังพบในพ้ืนที่ชุมชนมากกว่าในพื้นท่ีธรรมชาติ ผลการศึกษายังพบว่านกใช้พื้นท่ีอาศัยในป่ามากในช่วงเดือนมกราคม ขณะที่
มีการหากินตลอดปีในพื้นที่ชุมชน นกแอ่นกินรังในพื้นที่ชุมชนพบนกมีการแสดงพฤติกรรมส่วนใหญ่ที่ระดับความสูง 20-30 
เมตร ขณะที่บริเวณพื้นท่ีธรรมชาตินกแอ่นกินรังใช้ความสูงมากกว่า 50 เมตร นกทั้งสองพื้นท่ีแสดงพฤติกรรมแตกต่างกันในแต่
ละช่วง เวลา 06.00-18.00 น. โดยพบนกมากในช่วงเช้าและเย็นมากกว่าช่วงเวลาอื่นในทั้งสองพื้นที่ ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็น
ถึงความส าคัญของพื้นที่ทั้งสองประเภทของนกแอ่นกินรัง ข้อเสนอแนะที่ส าคัญได้แก่การจัดการพื้นท่ีป่าโดยรอบพื้นที่เกาะนอน
และท ารังของนกแอ่นกินรังเพื่อประโยชน์ท้ังการอนุรักษ์และการเก็บเกี่ยว 
 

ค าส าคัญ: นกแอ่นกินรัง, วัดช่องลม, ศูนย์วิจยัป่าชายเลนสมุทรสาคร 
 

ABSTRACT 
 

The study of some behavior and habitat use of Pale-rumped swiftlet (Aerodramus germani) was procedure 
during February, 2015 to January, 2016 12 months totally, compared between local community area around 
Wat Chong Lom and natural condition, mangrove forest area, around Mangrove Forest Research Center, 
Samut Sakhon Province. Scan sampling method was used in this study. The behavioral study result of the 
species showed 3 main behavioral patterns. There were (1) flying that composed of flying wing (fly) and fly- 
 
1 ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 
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ing without wings (glide), (2) feeding that composed of twisting during flight to catch insects (twist), the roll 
during flight to catch prey (roll), orientation to fly by flapping wings (flutter) and adjust the flight by stretching 
its wings and tail (tail-wing-open) (3) calling that composed of voice calling (call) and responding to sing 
together (follow). The result when determined by data combined showed that flying behavior patterns 
found above the local community area more than above the natural area, mangrove forest the behavior 
above the forest area was found during January until March, like within the local community area. Almost 
of calling behavior of the bird was found during January in both area but no significant difference. The 
feeding behavior of the bird was found above the local community area more than the forest area. The 
result also reflected that most of the bird used 20-30 meter high above the local community area. Whereas 
more than 50 meter high above the forest area was used by almost of the bird. The bird showed difference 
behavior patterns during 06.00–18.00 hour both of the area. Most of the bird both above area was found in 
the morning and evening than the other times. All the result showed the importance of the two categories 
area for the bird management. The most important of recommendations was the management of forest 
area surrounding the roosting and nesting sites for both conservation and harvesting benefits. 
 

Keywords: Edible-nest swiftlet, Wat Chong lom, Samut Sakhon Mangrove Research Station 
 

ค าน า 
 

นกแอ่นกินรัง หรือ Pale-rumped swiftlet  มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Aerodramus germani เป็นสัตว์เศรษฐกิจ 
โดยรังของนกแอ่นกินรังถูกน ามาใช้บริโภคมานาน เนื่องจากความเชื่อว่ามีคุณค่าทางโภชนาการมานานนับ 1,000 ปี 
(Pothieng, 2004) ปัจจุบันรังนกแอ่นมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงเป็นที่ต้องการ จึงมีการเก็บเกี่ยวรังนกแอ่นกินรังจาก
ธรรมชาติในรูปของสัมปทานรังนกในพื้นที่ตามถ้ า ภูเขา หรือหน้าผาตามชายฝั่งทะเล ทั้งยังมีการก่อสร้างอาคารเพื่อให้
นกแอ่นกินรังเข้าไปใช้ท ารังเพื่อเก็บเก่ียวมาใช้ประโยชน์ตลอดทั้งแหล่งการกระจาย (Koon & Cranbrook, 2002) โดย
พบว่ามีผลการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างรังวางไข่  การเก็บรังนก ชีววิทยา การฟักไข่ ลักษณะของรัง (Ponak, 2007) 
การเลือกพื้นที่ท ารัง รวมถึงคุณค่าด้านโภชนาการ เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการใช้ประโยชน์จากรังนกแอ่นกินรังอย่างยั่งยืน 
อย่างไรก็ตามการศึกษาพฤติกรรมต่างๆ ทั้งพฤติกรรมการบินเพื่อกินอาหาร พฤติกรรมอ่ืนๆ ของนกแอ่นกินรัง การ
เลือกใช้พื้นที่กลับมีการศึกษาน้อย แม้ว่าเป็นข้อมูลส าคัญทั้งเพื่อการอนุรักษ์และการจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อ
สนับสนุนการเก็บเก่ียวใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจก็ตาม 

นกแอ่นกินรังมีพฤติกรรมส่วนใหญ่ในเวลากลางวัน ใช้เวลาเกือบทั้งหมดในการบินหาอาหารบนท้องฟ้า หยุด
เกาะพักน้อยมาก ในประเทศไทยมีการศึกษาพฤติกรรมการกินอาหาร การเลือกใช้พื้นที่อาศัย เพื่อใช้ส าหรับการจัดการ
น้อยมาก โดยพบการศึกษานิสัยการกินอาหาร และการเลือกใช้ถิ่นอาศัยของนกแอ่นกินรังเพียงเฉพาะบริเวณหมู่เกาะ
อันดามันในมหาสมุทรอินเดียเท่านั้น นกแอ่นกินรังมีการแพร่กระจายอย่างกว้างขวางในเขตร้อนครอบคลุมประเทศจีน 
ลาว เมียนมาร์ ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม เป็นต้น ปัจจุบันมีการเก็บเกี่ยวรัง
นก ตลอดจนการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างโดยมุ่งหวังให้นกได้เข้าไปใช้พื้นที่และท ารังวางไข่เพื่อการเก็บเก่ียวรังนกมีจ านวน
มากในพื้นที่ต่างๆ ผลการศึกษาเก่ียวกับนกแอ่นกินรังที่ผ่านมาส่วนใหญ่เน้นที่การสร้างรังวางไข่ ลักษณะรัง การเลี้ยงดู
ลูก สารอาหาร พันธุกรรม ตลอดจนการเก็บเก่ียวรังนกได้ละเลยความเข้าใจเก่ียวกับนิสัยการกินอาหารขณะที่หากินใน
เวลากลางวัน และการเลือกใช้พื้นที่ของนกแอ่นกินรังในพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันไปตามแหล่งการกระจาย 

การศึกษาพฤติกรรมการกินอาหาร พฤติกรรมการบิน การร้อง และการเลือกใช้พื้นที่อาศัยของนกแอ่นกินรัง 
บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งพบนกแอ่นกินรัง เข้าไปสร้างรังวางไข่ในพระอุโบสถวัดช่องลม และพื้นที่ป่า
ชายเลนที่อยู่ข้างเคียง ตลอดจนพื้นที่ชุมชนโดยรอบ รวมถึงบริเวณสิ่งปลูกสร้างที่ราษฎรท าขึ้นเพื่อให้นกเข้าไปท ารัง ยัง
ไม่เคยมีการด าเนินการมาก่อน ผลการศึกษาเป็นข้อมูลส าคัญในการท าความเข้าใจนิสัยการกินอาหาร และการเลือกใช้
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พื้นที่อาศัย นอกเหนือจากการศึกษาในพื้นที่สร้างรังวางไข่ เพื่อใช้ในการจัดการสภาพถิ่นอาศัย การอนุรักษ์ และใช้
ประโยชน์นกแอ่นกินรังทั้งในพื้นที่นี้ ตลอดจนพื้นที่อ่ืน เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการศึกษา การอนุรักษ์ และการจัดการ
เพื่อใช้ประโยชน์นกแอ่นกินรังต่อไป 

การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อการศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบกิจกรรมของนกแอ่นกินรังขณะ
บินอยู่ในอากาศ (2) เพื่อศึกษาการใช้พื้นที่อาศัยนกแอ่นกินรังในพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน (3) เปรียบเทียบความ
แตกต่างของการแสดงพฤติกรรมของนกทั้งสองพื้นที่ ทั้งในแต่ละช่วงเวลา และแต่ละเดือน 

 

 
 

ภาพที่ 1  พื้นที่ศึกษาบริเวณวัดช่องลม (1) และบริเวณศูนย์วิจยัป่าชายเลนสมุทรสาคร (2) 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 

1. จ าแนกพื้นที่อาศัยของนกแอ่นกินรังโดยประยุกต์ตามวิธีของ Shirish & Sankaran (2010) โดยแบ่งออกเป็น 
พื้นที่ป่าชายเลน บริเวณศูนย์วิจัยป่าชายเลน และพื้นที่เหนือชุมชนกิจกรรมมนุษย์ บริเวณวัดช่องลม (ภาพที่ 1) ศึกษา
การใช้พื้นที่อาศัยตามระดับความสูงจากพื้นดิน โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับชั้นจากพื้นดินหรือพื้นที่น้ า ได้แก่ 0 - 10 
เมตร, >10 - 20 เมตร, >20–30 เมตร, >30 - 40 เมตร, >40 - 50 เมตร และมากกว่า 50 เมตร โดยใช้เครื่องวัดระยะ
ความสูง และการประมาณด้วยสายตา 

2. จ าแนกพฤติกรรมของนกแอ่นกินรัง โดยประยุกต์การศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารและพฤติกรรมของนก
แอ่นขณะบินอยู่บนอากาศ ตาม Langham (1980) และ Shirish & Sankaran (2010) โดยนิสัยการกินอาหาร สังเกต
จากพฤติกรรมในเลือกจับแมลงกินกลางอากาศ (feeding attempts หรือ foraging maneuvers) ซึ่งแบ่งออกเป็น
ลักษณะการบิดตัวในขณะที่ร่อน (twist) การม้วนตัวจับแมลง (roll) โบกปีกอย่างรวดเร็ว (flutter) การยืดปีกและหาง 
(tail and wings open) ส่วนพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องได้แก่การบินที่มีการกระพือปีก (fly) การร่อนหรือลักษณะการบินที่
ไม่มีการกระพือปีก (glide) นอกจากนั้นยังบันทึกการส่งเสียงเรียก (call) ด้วยเสียงสองประเภท คือ tik-tik-tik และ 
chick-chick-chick การขานรับกันของนก (follow) 

3. ใช้วิธีการเก็บข้อมูลพฤติกรรมแบบ Scan sampling (Altmann, 1973) โดยจ าแนกช่วงเวลาการเก็บข้อมูล
เป็น 5 ช่วง ได้แก่ ระหว่างเวลา 06.00 น. - 08.00 น., >08.00 น.-10.00 น., >10.00 น. - 12.00 น., >12.00 น. - 
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14.00 น., >14.00 น. - 16.00 น. และ >16.00น. - 18.00 น. แต่ละช่วงแบ่งการเก็บข้อมูลเป็น 6 คาบๆละ 20 นาที 
ภายใน 20 นาทีเก็บข้อมูลแบบ scan sampling ติดต่อกัน 5 วินาที แล้วพัก 55 วินาที ต่อเนื่องกันตลอดทั้งวัน ใช้การ
นับจ านวนตัวของนกที่มีพฤติกรรมแต่ละรูปแบบ (Langham, 1980; Shirish & Sankaran, 2010) 

4. วิเคราะห์ข้อมูลโดยค านวณค่าเปอร์เซ็นต์ความถี่ของแต่ละพฤติกรรม ในแต่ละช่วงเวลา และแต่ละเดือน 
เปรียบเทียบรูปแบบพฤติกรรมดังกล่าวระหว่างพื้นที่ศึกษาโดยใช้ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) 
ตลอดจนการค านวณค่าสหสัมพันธ์ แล้วพิจารณาผลเฉพาะที่ระดับนัยส าคัญ P<0.001 โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป R 

 
ผลและวิจารณ์ 

 
รูปแบบพฤติกรรม 

1. รูปแบบการบิน รูปแบบการบินโดยการโบกปีกไปมาหรือกระพือปีก ( fly) พบว่า มีสัดส่วนร้อยละ 23 พบ
พฤติกรรมนี้ขณะอยู่กลางอากาศ พบได้ในทุกระดับความสูง ขณะเดียวกันรูปแบบการบินที่ไม่มีการโบกปีก หรือเรียกว่า 
ร่อน (glide) มีสัดส่วนร้อยละ 21 ซึ่งน้อยกว่าพฤติกรรมการบินแบบกระพือปีก (fly) ส่วนใหญ่พบว่าเกิดหลังจาก
พฤติกรรมการบินกระพือปีก (fly) โดยสองพฤติกรรมเกิดในช่วงความสูง 20 เมตรขึ้นไป และปรากฏมากเมื่ อนกอยู่
รวมกลุ่มกันส่วนใหญ่ 

2. การกินอาหาร (feeding attempts) รูปแบบการกินอาหาร โดยการบิดตัวขณะบินหรือร่อน (twist) พบใน
นกทุกตัวพบมีสัดส่วนร้อยละ 21 โดยนกใช้หางบังคับทิศทางในการบิดตัว การบิดตัวขณะบินของนกลักษณะนี้พบใน
หลายกรณี เช่น การเตรียมเข้ารัง การจับแมลงในอากาศที่ต่างระดับความสูงกัน รวมถึงการบินเพื่อหลบหลีกสิ่งกีด
ขวางหรือนกที่เป็นศัตรูในขณะบิน เป็นต้น 

การม้วนตัวจับแมลง (roll) พบมีสัดส่วนร้อยละ 4  พบในความสูง 0-10 เมตรเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสัมพันธ์กับความ
สูงเฉลี่ยในการบินของแมลงในกลุ่มที่เป็นอาหารของนกแอ่นกินรังคือ 8 เมตร (Viruhpintu, 2002) การพบพฤติกรรม
การจับแมลงแบบม้วนตัวเกิดต่อจากพฤติกรรมแบบบิดตัว (twist) โดยหลังจากการบินแบบบิดตัวนกมักม้วนตัวจับ
แมลง ซึ่งมีลักษณะคล้ายนกจับแมลงทั่วไป เช่น นกแซงแซว เป็นต้น ส่วนใหญ่พบนกจับเหยื่อมาไว้ในปาก พฤติกรรมนี้
เกิดส่วนใหญ่ในช่วงที่มีการเลี้ยงดูลูก โดยปกตินกแอ่นกินรังจับแมลงแล้วเก็บไว้ที่กระเพาะพักเมื่อกลับมาที่รังจึงส ารอก
อาหารออกมาเป็นก้อน (bollus) เพื่อป้อนลูกนกต่อไป (Dumsrisuk, 2012) 

การกระพือปีกอย่างรวดเร็ว (flutter) พบมีสัดส่วนร้อยละ 7 เกิดหลังจากที่นกจับแมลงในระดับความสูง
ประมาณ 0-10 เมตร พบว่านกกระพือปีกอย่างรวดเร็ว การกระพือปีกอย่างรวดเร็วหากพบในนกจับแมลงชนิดอ่ืน
หมายถึงการหาที่เกาะ แต่ในนกแอ่นกินรังการแสดงพฤติกรรมกระพือปีกอย่างรวดเร็วเป็นการปรับทิศทางของปีกใน
การบินขึ้นสู่ที่สูง และหากไม่มีการม้วนตัวเพื่อจับแมลง (roll) มักเป็นการปรับตัวในการบินต่อจากพฤติกรรมบินแบบ
กระพือปีก (fly) พฤติกรรมการกระพือปีกอย่างรวดเร็วเกิดหลังจากการโบกปีกไปมา 

การปรับระดับการบินโดยการยืดปีกและหาง (tail-wing-open) ซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของนิสัยการกินอาหารพบ
มีสัดส่วนร้อยละ 5 ส่วนใหญ่เกิดหลังจากพฤติกรรมปรับตัวในการบินบังคับทิศทางของปีกโดยกระพือปีกอย่างรวดเร็ว 
(flutter) และยังเป็นการปรับระดับการบินโดยการยืดปีกและหาง ก่อนออกจากรัง และ กลับเข้าไปในรังอีกด้วย อาจ
เกิดหลังจากพฤติกรรมการบิดตัวขณะบินหรือร่อน (twist) หรือพฤติกรรมการม้วนตัวเพื่อจับแมลง (roll) ก็ได้หากมี
การกินอาหารและน าอาหารไปป้อนลูกนกในรัง 

3. พฤติกรรมการส่งเสียงเรียก (call) พบมีสัดส่วนร้อยละ 12 โดยแบ่งเป็นเสียงเรียกเพื่อการสื่อสารระหว่างตัว
นกด้วยกันเอง เช่น การพบสิ่งกีดขวางหรือศัตรูของนก มีเสียง chick ดังสามครั้ง และมีความถี่มากขึ้นตามความมืด 
หรือ ความเข้มของแสง พบเกิดขึ้นมากในช่วงเช้ามืด ระหว่างเวลา 06.00 - 08.00 น. และเกิดขึ้นถี่อีกครั้งตอนพลบค่ า 
หลังจากเวลา 18.00 น. ส่วนพฤติกรรมการส่งเสียงเรียก call อีกรูปแบบหนึ่งที่พบได้แก่นกส่งเสียงร้องดัง tik-tik-tik 
อาจมีความหมายในการจับคู่ผสมพันธุ์ เกิดทั้งระหว่างบินกลางอากาศและในที่ร่ม 
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4. การส่งเสียงร้องแบบเรียกรับกัน (follow) พบเกิดข้ึนเมื่อนกร้องส่งเสียงเรียก (call) จึงมีสัดส่วนใกล้เคียงกับ
พฤติกรรมส่งเสียงเรียก คือร้อยละ 7 เมื่อนกมีการจับคู่กันพบมีการบินไปด้วยกัน ในระดับความสูง >20-30 เมตร ก่อน
เกิดมีการปรับระดับการบิน (tail-wing-open) ให้ความสูงลดลง เพื่อเข้ารัง ก่อนเข้ารังมีการบินวนภายในที่ร่มประมาณ 
2-3 รอบก่อนเกิดการผสมพันธุ์ พฤติกรรมการขานรับเพื่อผสมพันธุ์ ซึ่งสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสียงเรียก และเกิดมาก
ในช่วงเช้ามืดระหว่างเวลา 06.00 - 08.00 น. พฤติกรรมนี้พบลดลงในช่วงกลางวันที่มีปริมาณแสงมากระหว่างเวลา 
10.00 - 12.00 น. และเพิ่มข้ึนอีกคร้ังในช่วงเวลา 16.00 – 18.00 น. ผลการศึกษาโดยรวมข้อมูลในแต่ละพฤติกรรมดัง
ภาพที่ 2 

 

 

ภาพที่ 2  เปอร์เซ็นต์กิจกรรมประเภทต่างๆของนกแอ่นกินรัง (Aerodramus germani) ที่พบบริเวณชายฝั่งทะเล
จังหวัดสมุทรสาคร ทั้งบริเวณวัดช่องลม (ชุมชน) และศูนย์วิจัยป่าชายเลนสมุทรสาคร (ป่า) โดยรวมข้อมูล 
 
การเลือกใช้พื้นที่ 

1. จ านวนนกที่พบระหว่างสองพื้นที่ ผลการศึกษาการเลือกใช้พื้นที่อาศัยพบว่าส่วนใหญ่นกอาศัยหากินอยู่
บริเวณพื้นที่ชุมชนมากกว่าบริเวณป่า โดยพบว่าบริเวณพื้นที่ชุมชนมีนกเข้ามาใช้ประโยชน์เฉลี่ย 844.42±161.48 ตัว 
ขณะที่พบว่านกใช้พื้นที่ป่าโดยรอบเฉลี่ย 88.92±61.33 ตัว ซึ่งแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (P<0.001) การพบว่านก
แอ่นกินรังเลือกใช้พื้นที่บริเวณชุมชนมากมีสาเหตุมาจากบริเวณพื้นที่ชุมชนมีปริมาณแมลงโดยเฉพาะในอันดับ (Order) 
Diptera ซึ่งเป็นกลุ่มแมลงวัน ที่เป็นอาหารของนกแอ่นกินรังมากกว่า สภาพแวดล้อมบริเวณชุมชนซึ่งมีทั้งตลาด เศษ
อาหาร แสงไฟ เหมาะสมส าหรับแมลงในมากกว่าพื้นที่ป่า ประกอบกับบริเวณชุมชนเป็นที่เกาะพักท ารังในบริเวณวัด
ช่องลมซึ่งมีนกแอ่นกินรังเข้ามาท ารังจ านวนมาก สอดคล้องกับที่ Pongchu (1985) ได้รายงานว่า นกแอ่นกินรังหากิน
ไกลจากรังภายในรัศมีประมาณ 25 กิโลเมตร นอกจากนี้บริเวณพื้นที่ป่ายังมี นกที่เป็นศัตรูของนกแอ่นกินรัง เช่น 
เหยี่ยวขาว เหยี่ยวแดง รวมถึงนกชนิดอ่ืนๆที่อาจรบกวนกิจกรรมของนกแอ่นกินรัง เช่นนกนางนวลแกลบ นกอีเสือสี
น้ าตาล นกกินเปี้ยว มีผลให้นกแอ่นกินรังเลือกใช้พื้นที่บริเวณชุมชนมากกว่าบริเวณป่า 
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2. การใช้พื้นที่ตามระดับความสูง ความสูงที่เลือกใช้ในแต่ละเดือนเปรียบเทียบระหว่างสองพื้นที่ นกในพื้นที่
ชุมชน (วัดช่องลม) มีการใช้ความสูงที่แตกต่างกัน พิจารณาโดยรวมข้อมูลพบว่าระดับความสูงที่พบนกแอ่นกินรังใช้
ประโยชน์มากที่สุดอยู่ระหว่าง >20-30 เมตร ซึ่งเป็นความสูงปกติที่นกใช้ในการท าพฤติกรรม โดยพบว่าในช่วงเดือน
เมษายนถึงพฤษภาคม นกแอ่นกินรังเลือกใช้ความสูง 0-10 เมตร มากที่สุด ซึ่งสัมพันธ์กับการจับแมลงในช่วงที่มีการ
เลี้ยงดูลูกนก อย่างไรก็ตามพบว่ามีความแตกต่างกับนกในพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณศูนย์วิจัยป่าชายเลน ที่มีการใช้ความ
สูง 0-10 เมตร มากในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ความสูงที่พบว่านกชอบใช้ในพื้นที่ป่าชายเลนส่วนใหญ่
ได้แก่ความสูงที่ >50 เมตร อาจมีสาเหตุมาจาก ต้นไม้ที่อยู่ในป่ามีความสูงของเรือนยอดเฉลี่ยประมาณ 30 เมตร ซึ่งนก
แอ่นกินรังจะท ากิจกรรมกลางอากาศที่ไม่มีสิ่งกีดขวาง และนกที่พบในบริเวณพื้นที่ป่าไม่ค่อยแสดงพฤติกรรมการกิน
อาหาร  

ความสูงที่เลือกใช้ในแต่ละช่วงเวลาเปรียบเทียบระหว่างสองพื้นที่ พบว่านกในพื้นที่ชุมชน (วัดช่องลม) มีการใช้
ประโยชน์ในแต่ละช่วงที่แตกต่างกัน โดยที่ระดับความสูง 0-10 เมตร มีการใช้ประโยชน์ระหว่างช่วง 06.00-08.00 น. 
และระหว่างเวลา 14.00 - 16.00 น. มากที่สุด ซึ่งแตกต่างกับ นกในพื้นที่ป่าชายเลนโดยรอบ (บริเวณศูนย์วิจัยป่าชาย
เลน) ที่จะใช้ในช่วงเวลา 06.00 - 08.00 น., 08.00 - 10.00 น. และ 10.00 - 12.00 น. โดยอาจสัมพันธ์กับปริมาณ
แมลงในอากาศและปริมาณแสงระหว่างสองพื้นที่ แต่ในช่วงเวลา 16.00 - 18.00 น. นกทั้งสองพื้นที่ใช้ความสูงที่
มากกว่า 50 เมตร เนื่องจากนกมีการรวมฝูงมาก และบินวน 

3. การใช้พื้นที่ในแต่ละช่วงเวลา ผลการศึกษาพบนกในบริเวณวัดช่องลม (x̄ = 844.42) มีจ านวนมากกว่านกใน
บริเวณป่าชายเลน (x̄=88.92)  ผลการศึกษาพบจ านวนนกในระหว่างสองพื้นที่ ในช่วงระหว่างเวลา 06.00 - 08.00 น. 
มีจ านวนนกมากกว่าช่วงอื่น ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่นกออกมาจากรัง นกอาจใช้เวลาบินวนหาเพื่ออาหารทั้งในระยะที่ใกล้รัง 
และบริเวณป่าชายเลนที่ไกลออกไป หลังจากนั้นนกจึงกระจายออกไปในในพื้นที่ และช่วงเวลาต่างๆจึงท าให้พบปริมาณ
นกในช่วงเวลาอ่ืนลดน้อยลง อย่างไรก็ตามปริมาณนกกลับมาเพิ่มมากขึ้นอีกครั้งระหว่างช่วงเวลา 16.00 - 18.00 น. 
ซึ่งอาจเป็นช่วงเวลาที่นกกลับมาหาอาหารบริเวณพื้นที่ศึกษาทั้งสองพื้นที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ช่วงเวลา 18.00 น. 
เป็นช่วงที่นกบินอยู่บริเวณรังเพื่อเตรียมตัวกลับเข้ารังจึงท าให้ปริมาณนกบริเวณชุมชนเพิ่มมากขึ้นอีกคร้ังหนึ่ง ดังภาพที่ 
3 
 

 
 

ภาพที่ 3  จ านวนตัวของนกแอ่นกินรังที่พบในแต่ละช่วงเวลาเปรียบเทียบระหว่างบริเวณวัดช่องลม (ชุมชน) และ
บริเวณพื้นที่ป่าของศูนย์วิจัยป่าชายเลนสมุทรสาคร 
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4. การใช้พื้นที่ในแต่ละเดือน นกแอ่นกินรังเป็นนกประจ าถิ่น ผลการศึกษาเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบในแต่ละ
เดือนพบว่าจ านวนนกในแต่ละเดือนจึงไม่มีความแตกต่างกันทั้งในบริเวณชุมชนและบริเวณป่า อย่างไรก็ตามพบว่า
จ านวนนกแอ่นกินรังทั้งสองพื้นที่มีจ านวนน้อยที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์  เนื่องจากเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์นกจึงพบนก
ออกมาท ากิจกรรมน้อยโดยเฉพาะการบินหาอาหาร พบว่านกแอ่นกินรังในบริเวณพื้นที่ชุมชน(วัดช่องลม) มีการ
รวมกลุ่มมากในช่วงเดือนมิถุนายน (x̄ =1,155 ตัว) ซึ่งเป็นช่วงหลังจากการจับคู่ผสมพันธุ์ ส่วนนกในพื้นที่ป่าชายเลน
พบว่า มีจ านวนมากที่สุดในเดือนมีนาคม (x̄ =225 ตัว) และมีจ านวนมากขึ้นอีกครั้งในช่วงเดือนกรกฎาคม (x̄ =197
ตัว) ดังภาพที่ 4 
 

 
 

ภาพที่ 4  จ านวนตัวของนกแอ่นกินรังในแต่ละเดือนเปรียบเทียบในพื้นที่ระหว่างบริเวณวัดช่องลม (ชุมชน) และบริเวณ
พื้นที่ป่าของศูนย์วิจัยป่าชายเลน (ป่า) จังหวัดสมุทรสาคร 

 
นิสัยการกินอาหารของนก 

1. พื้นที่ชุมชน ผลการศึกษานกแอ่นกินรังพื้นที่ชุมชนบริเวณวัดช่องลมจ านวน 3,907 ตัว เมื่อพิจารณาตาม
ช่วงเวลาได้ดังนี้ พื้นที่ชุมชนในช่วงเช้าและเย็นระหว่างเวลา 06.00 - 08.00 น. และ 16.00 - 18.00 น. พบว่าการ
แสดงพฤติกรรมของนกแอ่นกินรังมีความคล้ายคลึงกัน รูปแบบพฤติกรรมส่วนใหญ่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ขึ้นอยู่กับจ านวนนกและแมลงในอากาศในแต่ละช่วงเวลา ยกเว้นพฤติกรรมและ flutter (F=1.36, P=0.25) 
ที่ในแต่ละช่วงเวลาแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (ตารางภาคผนวกที่ 1) 

ช่วงเวลา (duration) พื้นที่ชุมชน (วัดช่องลม) พบว่าร้อยละของการท าพฤติกรรมของนกแอ่นกินรังในแต่ละ
ช่วงเวลาไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งหมายความว่าการท าพฤติกรรมของนกแอ่นกินรังในแต่ละช่วงเวลา
ในรอบวันมีความคล้ายคลึงกัน โดยตั้งแต่เวลา 10.00 น.ข้ึนไป สัมพันธ์กับรูปแบบพฤติกรรมกินอาหาร 

เดือน(month) พื้นที่ชุมชนบริเวณวัดช่องลม พบรูปแบบพฤติกรรมในแต่ละเดือนมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญยกเว้น roll (F=1.23, P=0.29)  call (F = 1.32, P=2.24) และ fallow (F=1.43, P=0.18) (ตารางภาคผนวก
ที่ 2) ซึ่งล าดับพฤติกรรมต่างๆ สัมพันธ์กับสภาพพื้นที่  เช่น ภายในโบสถ์ของวัดช่องลมเป็นสถานที่ท ารังของนกแอ่นกิน
รัง เมื่อนกแอ่นอยู่ไม่ไกลจากรังส่งผลให้รูปแบบพฤติกรรมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาโดยรวมข้อมูล พบร้อยละการท า
กิจกรรมทุกกิจกรรมของนกแอ่นกินรังในแต่ละเดือนมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ สอดคล้องกับธรรมชาติของ
นกแอ่นกินรังที่มีพฤติกรรมแปรผันไปในแต่ละเดือน เช่น การเก้ียวพาราสี ปรากฏในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงปลาย



56 

 

วารสารสัตว์ปา่เมืองไทย ปีที่ 24 พ.ศ. 2560  Journal of Wildlife in Thailand Vol. 24, 2017 

เมษายน และในเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงที่นกมีการเลี้ยงดูลูก พฤติกรรมการม้วนตัวเพื่อจับเหยื่อ ( roll) ก็พบ
มากกว่าทุกเดือน 

2. พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณศูนย์วิจัยป่าชายเลน จากการศึกษาการเลือกใช้ที่อยู่อาศัยของนกแอ่นกินรังบริเวณ
ศูนย์วิจัยป่าชายเลนและ พื้นที่ ข้างเคียง จ านวนทั้งหมด 708 ตัว 

ช่วงเวลา (duration) พื้นที่ป่าชายเลนโดยรอบ (บริเวณศูนย์วิจัยป่าชายเลน) ล าดับพฤติกรรมในแต่ละช่วงเวลา
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ตามจ านวนนกที่พบในแต่ละช่วงเวลา ยกเว้นพฤติกรรมการกินอาหาร คือ
การม้วนตัว (roll) (F=0.93, P=0.47) การกระพือปีก (flutter) (F=1.73, P=0.14)  และการยืดปีกและหาง (tail-
wing-open) (F=1.0, P=0.44) (ตารางภาคผนวกที่ 1) ซึ่งปรากฏน้อยมากในพื้นที่ป่า จึงไม่พบความแตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณาโดยรวมข้อมูลในแต่ละช่วงเวลาพบว่าร้อยละของพฤติกรรมในช่วงเวลา 06.00 - 08.00 น.และ 16.00 - 
18.00 น. แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ แต่ร้อยละของพฤติกรรมการกินอาหาร (roll, flutter, tail-wing-open) เกิด
ในช่วงเช้ามากกว่า และเกิดระหว่างเวลา 06.00 - 12.00 น. 

เดือน (month) รูปแบบพฤติกรรมในแต่ละเดือนมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ เพราะนกมีการเลือกใช้
พื้นที่น้อย จึงมีการแสดงพฤติกรรมน้อยและไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาโดยรวมข้อมูลพบว่าในแต่ละเดือนการแสดง
พฤติกรรมมีความแตกต่างกันดังเช่นพฤติกรรมการกินอาหาร ( roll, flutter) ที่ไม่ค่อยพบในพื้นที่ป่าหลังจากเดือน
พฤษภาคม และพฤติกรรม follow ลดลงในช่วงเดือนมีนาคม (4±2.8) และเพิ่มข้ึนในช่วงเมษายน (12.6±6) พฤติกรรม 
roll พบในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม หลังจากนั้นไม่พบในพื้นที่ป่าเลย พฤติกรรม call ไม่แตกต่างกับ
พฤติกรรม follow และพฤติกรรมการบิน (fly, glide) ไม่มีความแตกต่างกัน 

3. เปรียบเทียบระหว่างสองพื้นที่ รูปแบบพฤติกรรมในแต่ละช่วงเวลา (duration) เปรียบเทียบระหว่างสอง
พื้นที่พบว่ามีความแตกต่างกันยกเว้น พฤติกรรมการร้อง และการขานรับที่ไม่แตกต่างกันในระหว่างสองพื้นที่ โดย
พบว่าพฤติกรรมที่พบในบริเวณชุมชนมากกว่าบริเวณป่าชายเลนส่วนใหญ่เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการกิน ได้แก่ การ
ม้วนตัว (roll) การโบกปีกอย่างรวดเร็ว (flutter) และการยืดปีกและหาง(tail-wing-open) ขณะที่พบว่าพฤติกรรมการ
บินแบบกระพือปีก (fly) การร่อน(glide) และการบิดตัว (twist) พบในป่าชายเลนมากกว่าในบริเวณป่าชุมชน โดยผล
การเปรียบเทียบพฤติกรรมของนกแอ่นกินรังระหว่างสองพื้นที่เปรียบเทียบระหว่างเดือนต่างๆ ในรอบปีก็ให้ผลแบบ
เดียวกัน ซึ่งชี้ให้เห็นว่านกเลือกใช้พื้นที่ส าหรับกินอาหารส่วนใหญ่บริเวณชุมชน ขณะที่ใช้เวลาในการร้องและขานรับ
กันซึ่งเป็นพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการเกี้ยวพาราสีในพื้นที่ป่าชายเลนมากกว่าซึ่งแสดงถึงความส าคัญของพื้นที่ทั้งสอง
ประเภท 

 
สรุป 

 
การศึกษาพฤติกรรมของนกแอ่นกินรังบางประการและการเลือกใช้ที่อยู่อาศัย ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2558 จนถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 รวมระยะเวลา 12 เดือน ท าการศึกษาที่ต าบลท่าฉลอม อ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร ได้ท าการศึกษาแบ่งเป็น 2 พื้นที่ คือพื้นที่ชุมชน บริเวณวัดช่องลมและพื้นที่ธรรมชาติโดยรอบบริเวณ
ศูนย์วิจัยป่าชายเลน สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

1. รูปแบบพฤติกรรมที่ศึกษา แบ่งเป็น พฤติกรรมการบิน ได้แก่ การบินแบบโบกปีก (fly) การร่อน (glide) และ 
การบิดตัวขณะบิน (twist) พฤติกรรมการกินอาหาร ได้แก่ การบิดตัว (twist) การม้วนตัวจับเหยื่อ (roll) การกระพือ
ปีกเพื่อปรับตัวในการบินหลังการม้วนตัว (flutter) และการปรับระดับการบินโดยการยืดปีกและหาง ( tail-wing-
open) พฤติกรรมการร้อง แบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือ การร้อง (call) และการขานรับ (follow) โดยพฤติกรรมการบิด
ตัว twist พบได้ในนกทุกตัว เป็นการบิดตัวขณะบินและจับแมลงในอากาศ ส่วนพฤติกรรมที่ส าคัญในการศึกษาคือ การ
ม้วนตัวจับเหยื่อ (roll) ซึ่งสัมพันธ์กับการกินและการจับแมลงเพื่อเลี้ยงดูลูก การร้อง (call) และการขานรับ (follow) 
ที่สัมพันธ์กับการสร้างรังและการผสมพันธุ์ของนก  
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2. รูปแบบพฤติกรรมในแต่ละช่วงเวลา เปรียบเทียบระหว่างสองพื้นที่มีความแตกต่างกัน คือพฤติกรรมการกิน
อาหาร พื้นที่ชุมชนพบมากกว่าพื้นที่ธรรมชาติบริเวณศูนย์วิจัยป่าชายเลนโดยพฤติกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ การม้วนตัวจับ
เหยื่อ (roll) ในพื้นที่ธรรมชาติพบในช่วงเช้าเป็นส่วนใหญ่ แต่ในพื้นที่ชุมชนพบตลอดเวลา 

พฤติกรรมที่ไม่แตกต่างกันระหว่างสองพื้นที่ คือพฤติกรรมการบินและพฤติกรรมการร้องซึ่งแสดงถึงการจับ
คู่ผสมพันธุ์ ซึ่งพบพื้นที่ธรรมชาติมากกว่าในพื้นที่ชุมชน โดยการร้องเรียก (call) และการร้องขานรับ (follow) ปกติพบ
ในช่วงเวลาเช้าระหว่างเวลา 06.00 - 08.00 น. และช่วงเย็นระหว่างเวลา 16.00 - 18.00 น. 

3. รูปแบบพฤติกรรมในแต่ละเดือน เปรียบเทียบระหว่างสองพื้นที่ พฤติกรรมที่มีความแตกต่างกัน คือ 
พฤติกรรมกินอาหาร ได้แก่ การม้วนตัวจับเหยื่อ (roll) พบว่าในพื้นที่ชุมชนไม่มีความแตกต่างกัน โดยพบมากที่สุด
ในช่วงพฤษภาคม ส่วนในพื้นที่ธรรมชาติพบมากในช่วงกุมภาพันธ์ถึงปลายเดือนพฤษภาคมและหลังจากเดือน
พฤษภาคมไม่พบว่านกแอ่นกินรังเข้ามาหากินในพื้นที่ธรรมชาติ สภาพแวดล้อมที่มีฝนตกชุกในพื้นที่ธรรมชาติท าให้ไม่
พบนกแอ่นกินรังเข้ามาแสดงพฤติกรรม  

4. จากการศึกษาในการท าพฤติกรรมของนกแอ่นกินรัง ในระหว่างสองพื้นที่พบว่า ในพื้นที่ชุมชนนกแสดง
พฤติกรรมการกินอาหาร คือ การม้วนตัวจับเหยื่อ (roll) การกระพือปีกหลังจากการม้วนตัว (flutter) และ การปรับ
ระดับการบิน (tail-wing-open) มากกว่าในพื้นที่ธรรมชาติเนื่องจากปริมาณแมลงในพื้นที่ชุมชนที่มีมากกว่า เนื่องจาก
กิจกรรมของชุมชน สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส าหรับแมลงให้เพิ่มจ านวนมากขึ้น นกแอ่นกินรังจึงใช้พื้นที่ชุมชนในการ
หาอาหารเป็นส่วนใหญ่ ขณะที่ในพื้นที่ธรรมชาติ นกแอ่นกินรังแสดงพฤติกรรมการบิน ได้แก่การบินแบบโบกปีก ( fly) 
การร่อน (glide) และการบิดตัว (twist) พฤติกรรมการร้อง ได้แก่ การส่งเสียงร้อง (call) และการขานรับ (follow) 
มากกว่าในพื้นที่ชุมชน เนื่องจากในพื้นที่ธรรมชาติมี ต้นไม้ที่มีเรือนยอดสูง เป็นพื้นที่ที่นกแอ่นกินรังเข้ามาใช้ท า
พฤติกรรมอ่ืนนอกเหนือจากการหากิน โดยเฉพาะการบินร่อน การร้องเพื่อการเกี้ยวพาราสี ในพื้นที่ธรรมชาติยังพบนก
ชนิดอื่นอีกหลายชนิด เช่น นกนางนวลแกลบ นกกาน้ าเล็ก รวมทั้งนกที่เป็นศัตรูของนกแอ่นกินรัง เช่น เหยี่ยวขาว และ
เหยี่ยวแดง ท าให้นกแอ่นกินรังมีการร้องเพื่อการสื่อสารระหว่างกันมากข้ึน เม่ือเปรียบเทียบกับในพื้นที่ชุมชน 

5. นกแอ่นกินรังใช้พื้นที่ชุมชนมากกว่าพื้นที่ธรรมชาติโดยรอบและแสดงพฤติกรรมการหากินมากกว่าในพื้นที่
ธรรมชาติ เนื่องจากบริเวณวัดช่องลม มีนกแอ่นกินรังเข้าไปท ารังภายในวิหารหลวงปู่แก้วจ านวนมาก และด้านนิสัยการ
กินอาหาร บริเวณพื้นที่ชุมชน มีการกระจายของแมลงในกลุ่ม Diptera ซึ่งเป็นแมลงที่มีในทุกฤดูกาลที่เป็นอาหารของ
นกแอ่นกินรัง 

6. นกแอ่นกินรังของทั้งสองพื้นที่มีการรวมฝูงกันมากในช่วงเช้าคือเวลา 06.00 - 08.00 น. และช่วงเย็นคือเวลา 
16.00 - 18.00 น. มาก และนกแสดงพฤติกรรมการกินอาหารน้อย ขณะที่นกในพื้นที่ชุมชนมีการจับแมลงตลอดทั้งวัน
โดยช่วงที่มีแสงมีการจับแมลงมาก ซึ่งแตกต่างกับนกที่อยู่ในพื้นที่ธรรมชาติที่หลังจากเวลา 12.00 น. ไม่พบการจับ
แมลงในพื้นที่ป่า 

7. นกแอ่นกินรังในพื้นที่ชุมชนบริเวณวัดช่องลม พบว่าส่วนใหญ่เลือกใช้ความสูงระหว่าง 20-30 เมตร ในการ
แสดงพฤติกรรม ซึ่งเป็นความสูงที่พบการแสดงพฤติกรรมของนกแอ่นกินรังทุกประเภท ส่วนนกแอ่นกินรังในพื้นที่
ธรรมชาติโดยรอบศูนย์วิจัยป่าชายเลน ส่วนใหญ่ใช้ความสูงมากกว่า 50 เมตร ในการแสดงพฤติกรรม เนื่องจากบริเวณ
พื้นที่ป่าธรรมชาติปกคลุมด้วยหมู่ไม้ธรรมชาติมีเรือนยอดสูงประมาณ 10-30 เมตร จึงมีผลให้นกแอ่นกินรังใช้ระดับ
ความสูงจากเรือนยอดขึ้นไปอีก ประมาณ 20–30 เมตร นั่นคือ พบว่าส่วนใหญ่นกแอ่นกินรังใช้พื้นที่ธรรมชาติระดับ
ความสูงจากพื้นที่ดินมากกว่า 50 เมตร ขึ้นไปในการแสดงพฤติกรรม ซึ่งส่วนเป็นพฤติกรรมการร่อน การส่งเสียงร้อง
มากกว่าพฤติกรรมการบินเพื่อจับแมลงและกินอาหาร (feeding attempt) ซึ่งนกแอ่นกินรังมักใช้ที่โล่งในการท า
พฤติกรรม 
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ข้อเสนอแนะ 
 

1. ควรมีการศึกษาสภาพสังคมพืชในพื้นที่ป่าธรรมชาติบริเวณศูนย์วิจัยป่าชายเลน ที่ส่วนใหญ่เป็นป่าชายเลน 
เพื่อสามารถเปรียบเทียบการใช้พื้นที่อาศัยที่แตกต่างกันกับบริเวณอ่ืนต่อไป นอกจากนี้ขนาดพื้นที่ของชุมชน ขนาด
พื้นที่ของพื้นที่ธรรมชาติ ทิศทางลม การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอาจมีผลต่อการเลือกใช้พื้นที่อาศัยของนกแอ่นกินรัง
ซึ่งควรมีการศึกษาต่อไป 

2. ควรมีการศึกษาการเคลื่อนที่ของนกแอ่นกินรังด้วยการติดสัญญาณวิทยุ เพื่อให้ได้ข้อมูลด้านต่างๆ ต่อไป 
3. ควรมีการศึกษาการใช้พื้นที่อาศัยของนกแอ่นกินรังด้วยการเฝ้าสังเกตในบริเวณพื้นที่อ่ืน เช่น สวนผลไม้ 

พื้นที่เกษตรกรรม บริเวณชุมชนที่แตกต่างกันออกไปจากพื้นที่ศึกษา เพื่อเปรียบเทียบการใช้พื้นที่ นอกเหนือจากป่า
ชายเลน พร้อมกับการศึกษาสภาพ องค์ประกอบ โครงสร้างของพันธุ์ไม้ในพื้นที่ด้วย 

4. ควรมีการศึกษาความมากน้อยของแมลงชนิดต่างๆที่เป็นอาหารนกแอ่นกินรังในถิ่นอาศัยที่แตกต่างกันทั้งใน
บริเวณชุมชน ในพื้นที่ป่าธรรมชาติ ความผันแปรของชนิดและจ านวนแมลงที่เป็นอาหารในรอบปี 

5. การศึกษานี้ได้ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมของนกในถิ่นอาศัยที่ต่างกัน 2 ประเภท และระดับความสูง ทั้ง
ในช่วงเวลาต่างๆ และแต่ละเดือนแต่ยังขาดการศึกษาพฤติกรรมของนกเปรียบเทียบระหว่างฤดูผสมพันธุ์และนอกฤดู
ผสมพันธุ์ จึงควรมีการศึกษาต่อไป  

6. ผลการศึกษาพบว่านกแอ่นกินรังใช้พื้นที่บริเวณพื้นที่ชุมชน นกใช้ระดับความสูงประมาณ 20–30 เมตร ใน
การท ากิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นควรงดกิจกรรมของมนุษย์ที่อาจมีผลต่อการหากินของนกแอ่นกินรัง ในช่วงความสูง
ดังกล่าวเพื่อความปลอดภัย เช่นการก่อสร้างสิ่งกีดขวาง การดักจับนก หรือแม้แต่ตรวจติดตามการใช้สารเคมีที่อาจมีผล
ตกค้างในบรรยากาศในระดับความสูงที่นกแอ่นกินรังใช้ในการบินจับแมลงด้วย 

7. การท ารังของนกแอ่นกินรังแม้พบว่าอยู่ในบริเวณชุมชน แต่พื้นที่ธรรมชาติ มีความจ าเป็นเช่นกัน หากมีการ
เพาะเลี้ยงนกแอ่นกินรังด้วยการสร้างอาคาร ก็ควรมีการจัดการ เก็บรักษาพื้นที่ธรรมชาติที่อยู่ใกล้กับแหล่งที่สร้างรัง
วางไข่ของนกแอ่นกินรังด้วย เพื่อให้นกแอ่นกินรังมีพื้นที่ส าหรับแสดงพฤติกรรมต่างๆ ภายหลังจากการหาอาหาร เช่น 
การพัก การเกี้ยวพาราสี ควบคู่กันไป เช่นเดียวกับพื้นที่สัมปทานรังนกก็ควรให้ความส าคัญกับพื้นที่ธรรมชาติรอบพื้นที่
ด้วย 
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