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(1)Birds in Maejo University

คำ�นิยม

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดำาเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก

พระราชดำาร ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีมาตั้งแตปี่ พ.ศ. ๒๕๓๗ 

มีการศึกษา วิจัยเพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน

มาโดยตลอด ก่อให้เกิดองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์มากมาย หนึ่งในองค์ความรู้ 

ที่ได้รับจากงานวิจัยนั้น ได้แก่ ความรู้ด้านความหลากหลายของชนิดนกในพื้นที่

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ปรากฏในหนังสือ “นกในมหาวิทยาลัยแม่โจ้” เล่มนี้ โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย ได้นำาเอาผลงานวิจัยมาจัดพิมพ์เผยแพร่

ให้คนทั่วไปได้รับรู้ในรูปแบบที่สวยงาม อ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย ซึ่งจะมีส่วนช่วยอย่างมาก

ในการกระตุ้นเตือนให้ผู้อ่านได้รู้จักชนิดนกที่อยู่รายรอบตัว และมองเห็นคุณค่าของนก

เหล่าน้ัน จนนำาไปสู่การปลูกจิตสำานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

“นก” ได้ในที่สุด

 นับเป็นโอกาสดีท่ีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดพิมพ์หนังสือ นกในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ข้ึน 

เพื่อร่วมเฉลิมฉลองพระชนมายุ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในปี 

มหามงคล พ.ศ. ๒๕๕๔ นอกจากนี้แล้ว มหาวิทยาลัยยังใช้หนังสือเล่มนี้ในกิจกรรม 

การปลูกจิตสำานึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายใต้กิจกรรม 

การปลูกจิตสำานึกด้านการอนุรักษ์ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อไป

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำาเนียร ยศราช

                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

	 ตามที ่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื ่องมาจากพระราชดำาริสมเด็จ	
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ซึ ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ร่วมสนอง	
พระราชดำาริในกิจกรรมต่าง	ๆ	มาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๓๗	โดยการสำารวจและเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืชที ่มีความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่มหาวิทยาลัย	 ได้ก่อให้เกิด	
องค์ความรู้ต่าง	ๆ	ต่อยอดเป็นฐานข้อมูลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์มากมาย		
	 ในวโรกาสที่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัฯ	ทรงมพีระชนมายคุรบ	๘๔	พรรษา		
คณะทำางานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื ่องมาจากพระราชดำาริฯ	
ของมหาวิทยาลัยจึง ไ ด้ จัดพิมพ์หนัง สือ	 “นกในมหาวิทยาลัยแม่โ จ้” 	 ข้ึน
ซ่ึง	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย	 เป็นผู้รวบรวมฐานข้อมูลและ
จดัรปูแบบใหผู้้อ่านเขา้ใจไดง้า่ย	โดยมวีตัถปุระสงคส์ำาคญั	คอื	การกระตุ้นใหท้กุคนไดเ้หน็
คุณคา่ของ	“นก”	เหลา่นั้นรวมถงึสภาพธรรมชาตริอบตวั	ซึ่งมคีวามสมัพนัธเ์กี่ยวขอ้งกนั
เป็นระบบนิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิตที่ต้องอาศัยเกื้อกูลกันในการดำารงอยู่	 อันจะเป็น	
การสร้างความเขา้ใจที่ก่อใหเ้กิดจติสำานกึในการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตไิดอ้ยา่งยั่งยนื
	 ด้วยพระปรีชาสามารถและพระบารมีที่ทรงเป็นผู้วางรากฐานการอนุรักษ์
ทรัพยากรไทยอย่างย่ังยืนเพ่ือให้เป็นแบบอย่างต่อไป	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอมุ่งเป็นส่วนหน่ึง		
ในการสนองพระราชดำาริฯ	 เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชและเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์	
ต่อความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสืบไป

	
	 	 	 	 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จำาเนียร		ยศราช)	
											 	 	 								อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
																					 	 	 					มิถุนายน	๒๕๕๕

	 	 	 	 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำาเนียร



(2) นกในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่
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คำ�นำ�

	 หนังสือเล่มนี้น�าเสนอข้อมูลนกที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดคือ	 มหาวิทยาลัยแม่-

โจ	้ ซึ่งผู้เขียนได้น�าข้อมูลบางส่วนจากการส�ารวจชนิดนกในพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้มา

จัดท�าเป็นหนังสือ	 “นกในมหาวิทยาลัยแม่โจ้”	 เพื่อใช้เป็นคู่มือส�าหรับการศึกษา	 การ

ฝึกดูนกส�าหรับนักศึกษา	บุคลากรในมหาวิทยาลัย	และใช้ในกิจกรรมการปลูกจิตส�านึก

ด้านการอนุรักษ์ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ฯ

	 หนังสือ	 “นกในมหาวิทยาลัยแม่โจ้”	 เล่มนี้เป็นผลส�าเร็จจากโครงการส�ารวจ

ชนิดนกในพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 โดยการสนับสนุนงบประมาณการส�ารวจจากคณะ

ผลิตกรรมการเกษตร	 และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�า-

ริฯ	 ซึ่งผู้เขียนต้องขอขอบพระคุณมา	 ณ	 โอกาสนี้	 พร้อมกันนี้ผู้เขียนขอขอบพระคุณ	

คุณสมัคร	ขอดแก้ว	คุณวิชา	นรังศรี	คุณอภิสิทธิ์	วิไลจิตต	์คุณวรพจน์	บุญความด	ีและ

คุณอายุวัต	เจียรวัฒนกนก	ที่เอื้อเฟื้อภาพถ่ายนกอันมีค่าให้ผู้เขียนน�ามาจัดท�าหนังสือ

จนท�าให้หนังสือเล่มนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

	 ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาและ

ชักน�าให้ผู้อ่านเกิดความสนใจ	 เกิดความรักและหวงแหนบรรดานกทั้งหลายที่อยู่ราย

รอบตัวเราและช่วยกันอนุรักษ์ให้นกเหล่านั้นได้มีชีวิตที่ดีและสามารถด�ารงอยู่ใน

ธรรมชาติเพื่อแต่งเติมสีสันและสร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

	 	 	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ประภากร	ธาราฉาย



(4) นกในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

นกจับแมลงคอแดง

(ตัวผู	้ชุดขนผสมพันธุ์)
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ส�รบัญ
เรื่อง/ชนิดนก หน้า

นกกับมนุษย์ ๑

-	นกช่วยให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศ ๒

- นกที่มีความขัดแย้งกับมนุษย์ ๕

ก�รดูนก ๗

-	อุปกรณ์ที่จ�าเป็นส�าหรับการดูนก ๗

-	ข้อควรปฏิบัติในการดูนก ๘

-	สถานภาพของนกตามฤดูกาล ๑๐

ก�รดูนกในมห�วิทย�ลัยแม่โจ้ ๑๑

แผนผังแสดงสถ�นภ�พ ๑๗

ร�ยละเอียดนกในมห�วิทย�ลัยแม่โจ้

-	นกกระทาทุ่ง	(Chinese	Francolin) ๑๙

-	เป็ดแดง	(Lesser	Whistling-Duck) ๒๐

-	นกคุ่มอกลาย	(Barred	Buttonquail) ๒๑

-	นกคอพัน	(Eurasian	Wryneck) ๒๒

-	นกหัวขวานด่างแคระ	(Grey-capped	Woodpecker) ๒๓

-	นกตีทอง	(Coppersmith	Barbet) ๒๔

-	นกกะรางหัวขวาน	(Common	Hoopoe) ๒๕

-	นกตะขาบทุ่ง	(Indian	Roller) ๒๖

-	นกกะเต็นน้อยธรรมดา	(Common	Kingfisher) ๒๗

-	นกกะเต็นอกขาว	(White-throated	Kingfisher) ๒๘

-	นกกะเต็นหัวด�า	(Black-capped	Kingfisher) ๒๙

-	นกจาบคาเล็ก	(Green	Bee-eater) ๓๐

-	นกจาบหัวเขียว	(Blue-tailed	Bee-eater) ๓๑

-	นกอีวาบตั๊กแตน	(Plaintive	Cuckoo) ๓๒

-	นกกาเหว่า	(Asian	Koel) ๓๓
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-	นกบั้งรอกใหญ่	(Green-billed	Malkoha) ๓๔

-	นกกะปูดใหญ่	(Greater	Coucal) ๓๕

-	นกกะปูดเล็ก	(Lesser	Coucal) ๓๖

-	นกแอ่นตาล	(Asian	Palm	Swift) ๓๗

-	นกแอ่นบ้าน	(House	Swift) ๓๘

-	นกแอ่นฟ้าหงอน	(Crested	Treeswift) ๓๙

-	นกเค้าโมง,	นกเค้าแมว	(Asian	Barred	Owlet) ๔๐

-	นกพิราบป่า	(Rock	Pigeon) ๔๑

-	นกเขาใหญ	่(Spotted	Dove) ๔๒

-	นกเขาไฟ	(Red	Collared	Dove) ๔๓

-	นกเขาชวา	(Peaceful	Dove) ๔๔

-	นกกวัก	(White-breasted	Waterhen) ๔๕

-	นกปากซ่อมหางพัด	(Common	Snipe) ๔๖

-	นกชายเลนเขียว	(Green	Sandpiper) ๔๗

-	นกชายเลนน�้าจืด	(Wood	Sandpiper) ๔๘

-	นกหัวโตเล็กขาเหลือง	(Little	Ringed	Plover) ๔๙

-	นกกระแตแต้แว้ด	(Red-wattled	Lapwing) ๕๐

-	เหยี่ยวขาว	(Black-shouldered	Kite) ๕๑

-	เหยี่ยวผึ้ง	(Oriental	Honey-Buzzard) ๕๒

-	เหยี่ยวทะเลทราย	(Common	Buzzard) ๕๓

-	เหยี่ยวปีกแดง	(Rufous-winged	Buzzard) ๕๔

-	เหยี่ยวเคสเตรล	(Common	Kestrel) ๕๕

-	นกเป็ดผีเล็ก	(Little	Grebe) ๕๖

-	นกยางเปีย	(Little	Egret) ๕๗

-	นกยางควาย	(Cattle	Egret) ๕๘

-	นกยางกรอกพันธุ์จีน	(Chinese	Pond	Heron) ๕๙

-	นกยางไฟธรรมดา	(Cinnamon	Bittern) ๖๐

-	นกอีเสือสีน�้าตาล	(Brown	Shrike) ๖๑
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-	นกอีเสือหลังแดง	(Burmese	Shrike) ๖๒

-	นกอีเสือหัวด�า	(Long-tailed	Shrike) ๖๓

-	อีกา	(Large	billed	Crow) ๖๔

-	นกแอ่นพง	(Ashy	Woodswallow) ๖๕

-	นกแซงแซวหางปลา	(Black	Drongo) ๖๖

-	นกแซงแซวหางบ่วงใหญ	่(Greater	Racket-tailed	Drongo) ๖๗

-	นกจับแมลงจุกด�า	(Black-naped	Monarch) ๖๘

-	นกขมิ้นน้อยธรรมดา	(Common	Iora) ๖๙

-	นกกระเบื้องผา	(Blue	Rock-Thrush) ๗๐

-	นกจับแมลงคอแดง	(Red-throated	Flycatcher) ๗๑

-	นกจับแมลงอกส้มท้องขาว	(Tickell’s	Blue-Flycatcher) ๗๒

-	นกจับแมลงหัวเทา	(Grey-headed	Flycatcher) ๗๓

-	นกคอทับทิม	(Siberian	Rubythroat) ๗๔

-	นกกางเขนบ้าน	(Oriental	Magpie	Robin) ๗๕

-	นกกางเขนดง	(White-rumped	Shama) ๗๖

-	นกเขนสีด�า	(Black	Redstart) ๗๗

-	นกยอดหญ้าหัวด�า	(Siberian	Stonechat) ๗๘

-	นกยอดหญ้าสีด�า,	นกขี้หมา	(Pied	Bushchat) ๗๙

-	นกกิ้งโครงแกลบหัวเทา	(Chestnut-tailed	Starling) ๘๐

-	นกเอี้ยงด่าง	(Asian	Pied	Starling) ๘๑

-	นกกิ้งโครงคอด�า	(Black-collared	Starling) ๘๒

-	นกเอี้ยงสาริกา	(Common	Myna) ๘๓

-	นกเอี้ยงหงอน	(White-vented	Myna) ๘๔

-	นกนางแอ่นบ้าน	(Barn	Swallow) ๘๕

-	นกนางแอ่นหางลวด	(Wire-tailed	Swallow) ๘๖

-	นกนางแอ่นตะโพกแดง	(Red-rumped	Swallow) ๘๗

-	นกนางแอ่นลาย	(Striated	Swallow) ๘๘

-	นกปรอดหัวโขน	(Red-whiskered	Bulbul) ๘๙



(8) นกในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

-	นกปรอดหัวสีเขม่า	(Sooty-headed	Bulbul) ๙๐

-	นกปรอดสวน	(Streak-eared	Bulbul) ๙๑

-	นกกระจิบหญ้าอกเทา	(Grey-breasted	Prinia) ๙๒

-	นกกระจิบหญ้าสีเรียบ	(Plain	Prinia) ๙๓

-	นกยอดข้าวหางแพนลาย	(Zitting	Cisticola) ๙๔

-	นกยอดข้าวหางแพนหัวแดง	(Bright-capped	Cisticola) ๙๕

-	นกพงปากหนา	(Thick-billed	Reed	Warbler) ๙๖

-	นกกระจิบธรรมดา	(Common	Tailorbird) ๙๗

-	นกกระจิ๊ดสีคล�า้	(Dusky	Warbler) ๙๘

-	นกกระจิ๊ดธรรมดา	(Yellow-browed	Warbler) ๙๙

-	นกกินแมลงตาเหลือง	(Yellow-eyed	Babbler) ๑๐๐

-	นกจาบฝนปีกแดง	(Indochinese	Bushlark) ๑๐๑

-	นกสีชมพูสวน	(Scarlet-backed	Flowerpecker) ๑๐๒

-	นกกินปลีอกเหลือง	(Olive-backed	Sunbird) ๑๐๓

-	นกกินปลีด�าม่วง	(Purple	Sunbird) ๑๐๔

-	นกอุ้มบาตร	(White	Wagtail) ๑๐๕

-	นกเด้าลมหลังเทา	(Grey	Wagtail) ๑๐๖

-	นกเด้าดินทุ่งเล็ก	(Paddyfield	Pipit) ๑๐๗

-	นกเด้าดินสวน	(Olive-bakced	Pipit) ๑๐๘

-	นกกระจอกใหญ่	(House	Sparrow) ๑๐๙

-	นกกระจอกตาล	(Plain-backed	Sparrow) ๑๑๐

-	นกกระจอกบ้าน	(Eurasian	Tree	Sparrow) ๑๑๑

-	นกกระจาบธรรมดา	(Baya	Weaver) ๑๑๒

-นกกระติ๊ดตะโพกขาว	(White-rumped	Munia) ๑๑๓

-	นกกระติ๊ดขี้หมู	(Scaly-breasted	Munia) ๑๑๔

-	เอกสารอ้างอิง (๑๑๗)

-	ดัชนีชื่อไทย (๑๑๘)

-	ดัชนีชื่ออังกฤษ (๑๒๐)

-	ดัชนีชื่อวิทยาศาสตร์ (๑๒๒)
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นกกินปลีอกเหลือง

(ตัวผู	้ชุดขนนอกฤดูผสมพันธุ์)



(10) นกในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

นกขมิ้นน้อยธรรมดา



1Birds in Maejo University

นกกับมนุษย์

นกเป็นสัตว์เลือดอุ่นจัดอยู่ในไฟลัม (Phylum) : สัตว์มีกระดูกสันหลัง (Chordata) ชั้น 

(Class) : สัตว์ปีก (Aves) ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ ได้แก่ ไม่มีฟันแต่มีจะงอยปาก (Beak) 

ที่แข็งแรงทำาหน้าที่จิกและฉีกอาหารเข้าปาก ไม่มีต่อมเหงื่อ ขนปกคลุมลำาตัวมีลักษณะ

เป็นแผงขน (Feathers) และมีสีสันแตกต่างกันมากมาย มีปีกที่เหมาะสมสำาหรับ

การบินไปมาในอากาศ หน้าแข้งมีเกล็ดปกคลุม มีนิ้วเท้าที่เหมาะสมสำาหรับการเดิน

และการเกาะกิ่งไม้ แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีนกบางชนิดไม่สามารถบินได้ แต่ได้พัฒนา

ความสามารถอื่นขึ้นมาทดแทนที่ เช่น นกเพนกวิ้น มีขนสั้นละเอียดขึ้นปกคลุมจนทั่ว

ร่างกาย มีปีกและเท้าคล้ายใบพายเพื่อให้เหมาะสมสำาหรับการดำาน้ำาจับปลาเป็นอาหาร 

นกกระจอกเทศมีลำาตัวใหญ่ ขายาว คอยาว ตาโตเพื่อช่วยให้สามารถมองเห็นศัตรูได้

ในระยะทางไกล ๆ มีขนขึ้นปกคลุมลำาตัวอย่างหลวม ๆ นิ้วเท้าได้ลดจำานวนลงจนเหลือ

เพียง ๒ นิ้วทำาให้สามารถวิ่งและเลี้ยวได้อย่างรวดเร็วกลางทะเลทราย เป็นต้น นก

แต่ละชนิดได้ผ่านกระบวนการคัดสรรตามธรรมชาติและมีการพัฒนารูปร่างลักษณะ 

เช่น จะงอยปาก ปีก ขาและเท้า ให้มีรูปร่างและลักษณะแตกต่างกันเพื่อให้เหมาะสม

กับการดำารงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันตามสถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลก นกที่พบ

ทั่วโลกที่มีการจัดหมวดหมู่ตามลักษณะทางอนุกรมวิธานแล้วมีจำานวนทั้งสิ้น ๙,๗๒๖ 

ชนิด แบ่งเป็น ๒๒ อันดับ ๑๔๒ วงศ์

นกกระจอกเทศนกยางไฟธรรมดา

เหยี่ยวผึ้ง



๒ นกในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

มนุษย์มีความผูกพันและใกล้ชิดกับนกมานานแล้ว จนกระทั่งนกกลายเป็นส่วน

หนึ่งในชีวิตประจำาวันของมนุษย์ ในความผูกพันนี้มนุษย์ได้ประโยชน์โดยตรงจากนก

ไม่ว่าจะเป็นการนำานกมาเป็นอาหาร นำามาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยง หรือแม้กระทั่งนำามา

ปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ได้ลักษณะตามที่ต้องการจนกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจทุกวันนี้ เช่น 

ไก่ไข่ ไก่เนื้อ นกกระทา เป็นต้น นอกจากนี้ มนุษย์ยังได้รับประโยชน์จากนกอีกมาก

ทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว ทั้งนี้เพราะนกเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศธรรมชาติที่ช่วยให้

ธรรมชาติเกิดความสมดุล

นกชวยใหเกิดความสมดุลของระบบนิเวศ

นกแต่ละชนิดจะมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถดำารงชีวิตอยู ่ได้ภายใต้สภาพ

ธรรมชาติอันหลากหลายต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นในทะเลทรายอันแห้งแล้ง ท้องทะเล บน

ภูเขาสูง ไปจนถึงปาดิบที่ชุ่มชื้นหรือแม้กระทั่งตามแหล่งชุมชนก็ยังมีนกอาศัยอยู่ นกจึง

เป็นทรัพยากรชีวภาพอย่างหนึ่งที่มีความสำาคัญต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ช่วยให้

ระบบนิเวศดำารงอยู่ได้อย่างสมดุล คุณค่าของนกต่อระบบนิเวศพอสรุปได้ดังนี้

๑. ชวยผสมเกสร นกที่กินนำ้าหวานดอกไม้ เช่น นกกินปลี นกปลีกล้วย 

นกเขียวก้านตอง มีส่วนช่วยในการผสมเกสรให้แก่ดอกไม้ จะงอยปากของนกเหล่านี้มี

รูปทรงยาวเรียว เมื่อนกสอดจะงอยปากเข้าไปดูดนำ้าหวานภายในดอกไม้ ละอองเกสร

ตัวผู้จะติดไปกับจะงอยปากนก เมื่อนกไปกินนำ้าหวานจากดอกไม้ดอกอื่น ละอองเกสร

นกกินปลีอกเหลืองนกตีทอง
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ที่ติดมากับจะงอยปากนกนั้นก็จะผสมกับละอองเกสรตัวเมียของดอกไม้ดอกนั้น ด้วย

เหตุนี้จึงนับได้ว่า นกเป็นตัวกลางช่วยให้ดอกไม้ได้รับการผสมพันธุ์

๒. ชวยแพรกระจายพันธุ์พืช นกที่กินผลไม้เป็นอาหาร เช่น นกเงือก นก

โพระดก นกปรอด นกพวกนี้จะกินผลไม้เข้าไปทั้งเมล็ด ดังนั้น เมื่อนกถ่ายมูลออกมา

ก็จะมีเมล็ดติดออกมาด้วย เมื่อเมล็ดตกลงสู่พื้นดินก็จะงอกเป็นต้นใหม่ เนื่องจากนกมี

ปีกสามารถเดินทางไปตามสถานที่ต่าง ๆ ได้ไกลและสามารถไปได้หลายพื้นที่ในระยะ

เวลาอันสั้น ดังนั้น นกจึงเป็นตัวช่วยในการแพร่กระจายพันธุ์พืชให้ไปงอกงามตาม

สถานที่ต่างๆ ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว

๓. ชวยกําจัดศัตรูพืช นกที่กินแมลงและล่าสัตว์อื่นเป็นอาหาร เช่น 

นกกระจิบ นกจับแมลง นกหัวขวาน เหยี่ยว นกเค้า และนกปากห่าง มีส่วนสำาคัญในการ

ควบคุมสมดุลของระบบนิเวศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแมลงและหนู ซึ่งถ้าหากมีจำานวนมาก

เกินไปก็จะกัดกินและทำาลายพืชพันธุ์จนเกิดเสียหายและอาจจะส่งผลให้ธรรมชาติขาด

ความสมดุล นกเหล่านี้จึงมีส่วนช่วยในการควบคุมประชากรของแมลงและหนูไม่ให้มี

มากจนเกินไปจึงช่วยให้เกษตรกรไม่ต้องใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลงในการกำาจัดศัตรูพืช 

ทำาให้เกษตรกรประหยัดรายจ่ายได้อย่างมากและไม่ทำาให้สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลง

ด้วย เช่น นกปากห่างกินหอยเชอรีและปูในแปลงนาของเกษตรกร นกแอ่นบ้านจะบิน

จับแมลงบนท้องฟา นกกระจิบและนกหัวขวานช่วยกำาจัดหนอนและแมลงที่กัดกินตาม

ต้นไม้ เหยี่ยว และนกเค้าช่วยกำาจัดหนูที่มากัดกินต้นข้าว หรือแม้กระทั่งงูพิษที่อาจจะ

มาทำาอันตรายแก่ผู้คนได้ เป็นต้น

นกแอ่นบ้าน นกขมิ้นน้อยธรรมดา



๔ นกในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

เนื่องจากนกมีความสามารถในการปรับตัวให้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีหลากหลาย

ต่างกันออกไป เราจึงสามารถใช้นกเป็นดัชนีบ่งชี้ถึงลักษณะและคุณภาพของสภาพ

แวดล้อมทางชีวภาพ (Bioindicator) ของพื้นที่แต่ละแห่งได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกัน

สภาพแวดล้อมก็สามารถบอกถึงชนิดนกที่จะพบได้เช่นกัน เช่น นกกระจอกบ้าน และ

นกเอี้ยงสาริกา เป็นนกที่สามารถปรับตัวเข้ากับแหล่งชุมชนได้ดีและมีความทนทาน

ต่อสภาพแวดล้อมมากจึงแพร่กระจายพันธุ์ได้ดีในเขตชุมชนเมืองที่มีขยะสกปรกและ

เสื่อมโทรม ส่วนนกบางชนิดที่มีความต้องการระบบนิเวศที่จำาเพาะและปรับตัวให้เข้า

กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ยาก เช่น นกเงือก ดังนั้น เราจึงสามารถใช้นก

เงือกเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของผืนปา เพราะนกเงือกเป็นนกขนาดใหญจึง

ต้องกินอาหารในปริมาณมากและมีพื้นที่หากินกว้างไกล นอกจากนี้ยังต้องใช้โพรง

ไม้ธรรมชาติที่มีขนาดเหมาะสมกับตัวเองเพื่อการสร้างรัง จึงทำาให้นกเงือกอาศัยอยู่

เฉพาะในปาดิบที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่และมีความอุดมสมบูรณ์เท่านั้น

นกกก หรือ นกกาฮัง
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นกที่มีความขัดแยงกับมนุษย์

นอกจากนกจะให้คุณประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่มนุษย์แล้ว บางครั้งถ้า

หากประชากรนกมีจำานวนมากจนเกินไปก็จะทำาให้เกิดโทษแก่มนุษย์ได้เช่นกัน โทษของ

นกพอสรุปได้ดังนี้ คือ

๑. การทําลายพืชผล เนื่องจากการทำาเกษตรกรรมสมัยใหม่มีการเพาะ

ปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียวและเป็นพื้นที่กว้างส่งผลให้ประชากรนก

โดยทั่วไปลดลง นกบางชนิดสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

ไปได้ดีมากจึงมีจำานวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและในท่ีสุดก็กลายเป็นศัตรูต่อ

การเพาะปลูก โดยนกจะมากินส่วนของพืช เมล็ดและผลไม้ต่าง ๆ ที่มนุษย์ปลูกไว้ เช่น 

นกกระจาบ นกกระจอก นกกระติ๊ด นกเขา และนกพิราบ เป็นต้น เข้ามากินข้าวที่

กำาลังออกรวงในนาข้าวของเกษตรกร การปองกันและการขับไล่พวกนกเหล่านี้ไม่ให้มา

กัดกินทำาลายพืชผลทางการเกษตรก็เป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตให้สูงขึ้นอีกด้วย

๒. เปนแหลงรังโรค นกอาจเป็นตัวนำาและแพร่กระจายเชื้อโรคบางชนิดที่

ติดต่อถึงมนุษย์ได้ เช่น โรคสมองอักเสบ (Encephalitis) และโรคไข้หวัดนก (Bird flu) ซึ่ง

มีนกเป็นพาหะนำาโรคไปสู่มนุษย์ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส นอกจากเชื้อไวรัสแล้วก็ยังมีเชื้อรา

ที่ทำาให้เกิดโรคผิวหนัง 

นกกระติ๊ดขี้หมูนกกกระจอกบ้าน
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๓. การทําลายทรัพย์สิน นกบางชนิดขโมยอาหาร ทำาลายสิ่งของเครื่องใช้

ตามบ้านเรือน กัดกินเมล็ดธัญพืชต่าง ๆ ที่ลานตากหรือแม้แต่ที่เก็บไว้ในยุ้งฉางหรือใน

โรงเก็บผลผลิตให้ได้รับความเสียหาย เช่น นกกระจอก นกกระติ๊ด นกเขา นกพิราบ 

และนกเอี้ยง 

๔. เสียงและมูล นกบางชนิดเมื่ออยู่รวมกันมาก ๆ ก็ก่อให้เกิดความรำาคาญ

ต่อมนุษย์ในด้านเสียงรบกวนและมูลที่นกถ่ายออกมาก็สร้างความสกปรกอย่างมาก 

ตัวอย่างเช่น กรณีการรวมกลุ่มเกาะนอนของฝูงนกเอี้ยงสาริกาจำานวนมาก หรือกรณี

ของฝูงนกพิราบจำานวนมากที่อาศัยอยู่ตามโบสถ์ วิหาร อาคารบ้านเรือน และกรณีมูล

นกนางแอ่นที่รวมฝูงกันเกาะต้นไม้นอนตามเมืองใหญ่ 

๕. อุบัติเหต ุ นกที่อาศัยอยู่ใกล้กับสนามบินสามารถทำาให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ 

เช่น เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ในประเทศสหรัฐอเมริกา สายการบินยูเอส

แอร์เวย์ส มีอุบัติเหตุที่ต้องทำาให้เครื่องบินร่อนลงฉุกเฉินกลางแม่นำ้าฮัดสัน เนื่องจากมี

นกเข้าไปติดอยู่ในใบพัดเครื่องบินจนทำาให้เครื่องยนต์ดับทั้ง ๒ เครื่อง โชคดีที่ไม่มีผู้เสีย

ชีวิตจึงทำาให้ตามสนามบินต่าง ๆ จำาเป็นต้องกำาหนดมาตรการและมีการจัดการกับฝูง

นกที่อาศัยและหากินตามสนามบิน เช่น การปรับสภาพพื้นที่บริเวณรอบ ๆ สนามบิน

ไม่ให้เป็นแหล่งอาศัยและหากินของนก หรือแม้กระทั่งการฝกเหยี่ยวเพื่อให้บินขับไล่ฝูง

นกที่มาหากินบริเวณสนามบินก่อนที่เครื่องบินจะทำาการขึ้นลง 

๖. ความเชื่อตอจิตใจทางดานลบ ความเห็นและความเชื่อสมัยโบราณที่

ว่าเมื่อพบเห็นนกบางชนิดถือว่าเป็นลางร้าย ความตายและแหล่งโรค เช่น เมื่อพบเห็น

อีแร้งหรือนกแสก ก็จะถือว่าจะต้องมีการตายเกิดขึ้นหรือเมื่อพบเห็นนกเขาไฟก็จะ

ถือว่าจะต้องมีความเดือดร้อนเข้ามาเยือน ดังนั้น เมื่อมีคนพบเห็นนกเหล่านี้ก็จะต้องมี

การทำาลาย ทุบตี หรือยิงให้ตาย

นกแสก
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การดูนก

การดูนก (Birding หรือ Bird watching) หมายถึงการดูนกที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ 

กิจกรรมดูนกจัดเป็นงานอดิเรกหรือการพักผ่อนหย่อนใจท่ีมีประโยชน์ท้ังต่อตัวเรา

และสิ่งแวดล้อม ซึ่งในอดีตที่ผ่านมากิจกรรมดูนกเป็นกิจกรรมที่ไม่ค่อยคุ้นเคยและคน

ไทยไม่ค่อยให้ความส�าคัญมากนักซึ่งอาจเป็นเพราะว่าในประเทศไทยมีนกอยู่ในทุกหน

ทุกแห่ง ท�าให้คนไทยคุ้นเคยกับนกจนไม่ให้ความส�าคัญ แต่ปัจจุบันกิจกรรมดูนกกลับ

ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ท�าได้ง่ายไม่ต้องลงทุนลงแรง

มากมายนักก็สามารถที่จะหาความเพลิดเพลินกับนกในธรรมชาติได้แล้ว

อุปกรณ์ที่จ�าเป็นส�าหรับการดูนก

๑. กล้องส่องทางไกล กล้องส่องทางไกลส�าหรับการดูนกแบ่งออกเป็น ๒ 

แบบได้แก่ กล้องเทเลสโคป (Telescope) ซึ่งมีก�าหลังขยายสูงจึงจ�าเป็นจะต้องใช้ร่วมกับ

ขาตั้งกล้องที่แข็งแรง เป็นกล้องส่องทางไกลที่ใช้ส�าหรับการดูนกในพื้นที่โล่ง เช่น ทุ่งนา 

และชายเลน และกล้องส่องทางไกลชนิดสองตา (Binoculars) เป็นกล้องส่องทางไกลที่

มีขนาดเล็กกะทัดรัดสามารถพกพาได้สะดวก ก�าลังขยายที่เหมาะสมส�าหรับการดูนก

ควรมีก�าลังขยายประมาณ ๗-๘ เท่า

Wide-set model

Narrow-set modelNarrow-set model

In-line model
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๒. หนังสือคู่มือดูนกภาคสนาม หนังสือคู่มือดูนก

ภาคสนามจ�าเป็นอย่างยิ่งในการจ�าแนกชนิดนก หนังสือที่นิยมใช้

ในการจ�าแนกชนิดนกในปัจจุบันได้แก่ หนังสือคู่มือดูนก หมอ

บุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย เขียนโดย จารุจินต์ และคณะ 

(๒๕๕๐) เป็นหนังสือคู่มือดูนกที่ได้รับการปรับปรุงมาจาก

หนังสือ A guide to the Birds of Thailand ที่เขียนโดยหมอ

บุญส่ง เลขะกุล และ Philip D. Round (๑๙๙๐) ซึ่งมีการ

บรรยายลักษณะของนกเป็นภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทย

ข้อควรปฏิบัติในการดูนก

เนื่องจากนกเป็นสัตว์ที่ตื่นตกใจง่าย มีสัญชาตญาณระวังภัยสูงและถือว่ามนุษย์

เป็นศัตรู นกจึงหลีกเลี่ยงที่จะอยู่ใกล้มนุษย์  ดังนั้น เมื่อออกไปดูนกในธรรมชาติควร

จะปฏิบัติดังต่อไปนี้

๑. การแต่งกาย เครื่องแต่งกายจะต้องรัดกุมเพื่อป้องกันการขีดข่วนจากกิ่ง

ไม้หรือใบไม้ สีสันของเสื้อผ้าจะต้องกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม เช่น สีเขียว น�้าตาล 

เทา น�า้เงิน กากี หรือสีด�า ไม่ควรสวมใส่เสื้อผ้าหรือหมวกสีขาว แดง แสด ส้ม เหลือง 

หรือชมพู เพราะสีเหล่านี้ถือว่าเป็นสีเตือนภัยส�าหรับนก เพราะนกมีสายตาที่ดีมาก

สามารถมองเห็นได้ไกลและอาจบินหนีไปก่อนที่เราจะได้เห็นตัวนก

๒. เงียบ ผู้ที่ต้องการจะดูนกนั้นจะต้องมีความอดทน ขยับร่างกายให้น้อยที่สุด

และดูนกเหล่านั้นอย่างเงียบ ๆ หรือส่งเสียงให้น้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเสียงพูด เสียงคุย 

เสียงกระแอมไอ เสียงหัวเราะหรือแม้กระทั่งเสียงรองเท้าที่เหยียบกิ่งไม้หรือใบไม้แห้ง

เพราะจะท�าให้นกตกใจและบินหนีไปได้

๓. แบ่งเป็นกลุ่มย่อย ในกรณีที่มีสมาชิกออกไปดูนกจ�านวนมากก็ควรแบ่ง

เป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละไม่ควรเกิน ๕ คน แล้วแต่ละกลุ่มย่อยควรเดินแยกกันคนละเส้น

ทางหรืออาจจะเดินไปในเส้นทางเดียวกันก็ได้แต่ต้องทิ้งระยะให้ห่างกันพอสมควร เมื่อ

สมาชิกคนใดคนหนึ่งในกลุ่มบอกให้สมาชิกในกลุ่มดูนกที่ตนเองเห็น สมาชิกแต่ละคน

ไม่ควรแย่งกันดู แต่ควรส่องกล้องดูนกในต�าแหน่งที่ตนเองยืนหรือนั่งอยู่ 
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๔. เคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ ถ้าหากเราดูนกในต�าแหน่งที่ตัวเองยืนหรือนั่ง

อยู่ไม่เห็นหรือเห็นไม่ชัดเจนให้ค่อย ๆ ขยับไปในต�าแหน่งที่เหมาะสมอย่างช้า ๆ และ

จะต้องไม่เคลื่อนไหวส่วนหน่ึงส่วนใดของร่างกายโดยไม่จ�าเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การยื่นแขนหรือยื่นมือออกไปชี้นกให้สมาชิกในกลุ่มดู แต่ควรบอกต�าแหน่งให้ทราบ

ว่านกอยู่ตรงไหนโดยวิธีอื่น วิธีที่นักดูนกนิยมใช้บอกต�าแหน่งคือ การบอกเป็นนาฬกา 

เช่น มีนกอยู่ที่ต้นไม้ประมาณ ๓ นาฬกาของต้นไม้ หมายความว่า ที่ต้นไม้นั้นมีนกเกาะ

อยู่บริเวณกิ่งไม้ด้านขวามือนับจากกึ่งกลางของต้นไม้ต้นนั้นออกมา

๕. เดินอย่างระมัดระวัง ในขณะที่เดินดูนกจะต้องระมัดระวังไม่เหยียบ

ย�่าหรือท�าลายพืชหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพืช ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรเหยียบย�่าหรือ

ท�าลายส่วนต่าง ๆ ของพืชให้น้อยที่สุดเท่าที่จะท�าได้ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้พืชพรรณธรรมชาติ

ต้องถูกท�าลายลงอันเนื่องมาจากการเข้าไปดูนกของเรา

๖. จดจ�ารายละเอียด เมื่อพบเห็นนกก็ควรจะจดรายละเอียดของนกตัว

นั้น ๆ ไว้ให้ดี เช่น รูปร่าง ลักษณะ ลวดลายและสีสันตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย รวม

ทั้งพฤติกรรมการเคลื่อนไหว เช่น การเดิน การกระโดด การบิน การหากินและแหล่ง

อาศัยที่พบได้บ่อยที่สุด การบันทึกควรใช้เวลารวดเร็วและต้องบันทึกทันทีเพื่อป้องกัน

การผิดพลาดหรือหลงลืม
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สถานภาพของนกตามฤดูกาล

นกที่เราพบเห็นอยู่ทุกวันในประเทศไทยนั้น สามารถแบ่งสถานภาพออกได้เป็น ๔ 

กลุ่ม ได้แก่

๑. นกประจ�าถิ่น (Resident) หมายถึง นกที่พบเห็นได้ตลอดทั้งปี มีการ

ท�ารังวางไข่ในประเทศไทย เช่น นกปรอดหัวโขน นกตีทอง นกกระจอกบ้าน ฯลฯ

๒. นกอพยพย้ายถิ่น (Winter visitor) หมายถึง นกที่ท�ารังวางไข่

ในบริเวณอื่น ซึ่งมักจะเป็นทางตอนเหนือและตอนกลางของทวีปเอเชีย ในช่วงฤดู

หนาวประมาณเดือนกันยายน-ตุลาคมนกเหล่านั้นจะบินอพยพหนีความหนาวเย็น

ของอากาศเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยจนกระทั่งฤดูหนาวผ่านพ้นไปแล้วจะบิน

อพยพกลับไปยังแหล่งอาศัยเดิมเพื่อท�ารังวางไข่ในช่วงฤดูร้อนประมาณเดือนมีนาคม-

เมษายนในปีถัดไป เช่น นกอุ้มบาตร นกเด้าลมหลังเทา นกจับแมลงคอแดง ฯลฯ

๓. นกอพยพผ่าน (Passage migrant) หมายถึง นกในกลุ่มเดียวกัน

กับนกอพยพย้ายถิ่น แต่จะหยุดพักในประเทศไทยเพื่อหากินเป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ 

เท่านั้น เพื่อหาอาหารและสะสมพลังงาน จากนั้นก็จะเดินทางต่อลงไปยังตอนใต้ของ

ประเทศไทยในช่วงต้นฤดูหนาว หรือจะเดินทางขึ้นเหนือในช่วงปลายฤดูหนาว ท�าให้เรา

สามารถพบนกกลุ่มนี้ได้ในช่วงต้นและช่วงปลายของฤดูหนาวเท่านั้น เช่น นกอีเสือลาย

เสือ นกจับแมลงตะโพกแดง เหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีน ฯลฯ

๔. นกอพยพมาท�ารังวางไข่ (Breeding visitor) หมายถึง นกที่ย้าย

ถิ่นเข้ามาในประเทศไทยเพื่อท�ารังวางไข่เท่านั้น เราจะพบนกกลุ่มนี้ได้เฉพาะช่วงฤดู

ผสมพันธุ์เท่านั้นคือ ระหว่างช่วงฤดูร้อน-ต้นฤดูฝน หรืออาจจะเป็นปลายฤดูฝน-ต้น

ฤดูหนาว เช่น นกแต้วแล้วธรรมดา นกแอ่นทุ่งใหญ่ ฯลฯ
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การดูนกในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

เนื่องจากสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีทั้งสิ่งก่อสร้างที่เป็นอาคารเรียน 

อาคารปฏิบัติการ อาคารส�านักงาน สวนป่าที่มีไม้ยืนต้น อุทยานเกษตร แปลงปลูก

ไม้ดอก ไร่ นา บ่อเพาะเลี้ยงปลา ทุ่งหญ้า และฟาร์มปศุสัตว์ ส่งผลให้มีความหลาก

หลายของสภาพถิ่นอาศัยของนกหลากหลายรูปแบบจึงท�าให้มีความหลากหลายของ

ชนิดนกค่อนข้างสูง จากการส�ารวจชนิดนกในพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ระหว่าง พศ. 

๒๕๕๑-๒๕๕๒ โดยประภากร (๒๕๕๓) รวมกับรายงานการพบนกก่อนหน้านี้ ปรากฏ

ว่า ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้สามารถพบนกรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า ๙๖ ชนิด ใน

จ�านวนนี้สามารถจัดแบ่งออกได้เป็น ๑๒ อันดับ (Order) ๓๓ วงศ์ (Family) โดยแบ่ง

ออกเป็นนกประจ�าถิ่นจ�านวน ๖๔ ชนิด และนกอพยพย้ายถิ่นจ�านวน ๓๒ ชนิด ใน

หนังสือเล่มนี้จะขอแนะน�าพื้นที่ดูนกที่ได้มีการส�ารวจไว้แล้ว โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น ๔ 

ส่วนโดยแต่ละส่วนจะมีลักษณะการใช้ประโยชน์ของพื้นที่และมีสภาพแวดล้อมที่แตก

ต่างกัน ดังนี้

๑. บริเวณส�านักงานอธิการบดี คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 
อุทยานกล้วยไม้ไทยเฉลิมพระเกียรติ และอุทยานเกษตรวังซ้าย 

บริเวณนี้มีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นซึ่งต้นไม้ในบริเวณนี้เกือบทั้งหมดเป็นต้นไม้ยืนต้นที่ปลูก

ขึ้นมาใหม่ เช่น ต้นจามจุรี ต้นตะแบก ต้นนนทรี และต้นราชพฤกษ์ เป็นที่อยู่อาศัย

ของแมลงหลายชนิดจึงสามารถพบนกที่กินแมลงเป็นอาหารอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ เช่น 

นกจับแมลงคอแดง นกกางเขนบ้าน นกกระจิ๊ดธรรมดา นกกระจิบธรรมดา ฯลฯ ต้นไม้

ที่ออกผลซึ่งนกใช้เป็นอาหารได้ เช่น ต้นไทร ต้นพิกุล และต้นปาล์มชนิดต่าง ๆ จะเป็น

อาหารส�าหรับนกเอี้ยงสาริกา นกปรอดหัวโขน นกปรอดหัวสีเขม่า และนกปรอดสวน 

ช่วงสายของทุกวันในบริเวณนี้มักพบนกแอ่นบ้านและนกแอ่นตาลบินร่อนกลางอากาศ

เพื่อโฉบจับแมลงกินเป็นอาหาร จากนั้นช่วงเที่ยงนกจะเกาะพักผ่อนใต้ใบปาล์ม ในช่วง

ฤดูผสมพันธุ์นกแอ่นตาลก็จะใช้ประโยชน์จากต้นปาล์มเหล่านั้นเป็นสถานที่ท�ารังวางไข่ 

นอกจากนี้ต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่ขึ้นปกคลุมจนร่มครึ้มท�าให้เป็นแหล่งพักอาศัยของ

นกเค้าแมวอีกด้วย
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นกเค้าแมว หรือ นกเค้าโมง นกเอี้ยงสาริกา
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๒. บริเวณแปลงเพาะปลูกพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร 

เป็นแปลงเพาะปลูกพืชไร่และเป็นแปลงนาปลูกข้าวส�าหรับนักศึกษาใช้ฝกภาคปฏิบัติ 

และเป็นสถานที่ท�างานวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์ พืชไร่ที่ปลูกมีความหลากหลาย

ของชนิดมากในบริเวณเดียวกัน เช่น ข้าวโพด ปอ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ข้าวบาร์เลย์ 

กระเจี๊ยบ ทานตะวัน และยาสูบ ฯลฯ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปจึงมีทั้งพื้นที่ที่มีน�้าท่วมขัง

ส�าหรับปลูกข้าว และพื้นที่ส�าหรับปลูกพืชไร่ นกที่พบในพื้นที่นี้ส่วนใหญ่จะเป็นนก

ทุ่งและนกน�้า เช่น นกเอี้ยงหงอน นกเอี้ยงสาริกา นกกระติ๊ดขี้หมู นกกระจิบหญ้าสี-

เรียบ นกแอ่นพง นกเขาใหญ่ และนกพิราบป่า นอกจากนี้ในช่วงฤดูหนาว (ตุลาคม-

มีนาคม) ยังเป็นแหล่งหากินของนกชายเลนอพยพบางชนิด เช่น นกปากซ่อมหางพัด 

นกชายเลนเขียว นกชายเลนน�้าจืด นกหัวโตเล็กขาเหลือง นกอุ้มบาตร นกยางกรอก-

พันธุ์จีน ฯลฯ 

นกหัวโตเล็กขาเหลือง นกกระติ๊ดขี้หมู
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๓. บริเวณคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�้า 

บริเวณนี้มีอาคารเพาะฟักและเลี้ยงลูกปลา และบ่อเพาะเลี้ยงปลา พื้นที่โดยรอบมี

หญ้าขึ้นปกคลุมบ้าง จึงสามารถพบนกที่หากินตามทุ่งนาและทุ่งหญ้าคล้ายกับแปลง

เพาะปลูกพืชไร่ เช่น นกเอี้ยงหงอน นกเอี้ยงสาริกา นกเขาใหญ่ นกกระจอกบ้าน นก-

กระจิบหญ้าสีเรียบ นอกจากนี้ยังพบนกที่กินปลาเป็นอาหารหากินอยู่หลายชนิดอีก

ด้วย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นนกอพยพเข้ามาในช่วงฤดูหนาว เช่น นกกะเต็นน้อยธรรมดา 

นกยางเปีย นกยางกรอกพันธุ์จีน นกชายเลนเขียว นกชายเลนน�้าจืด ฯลฯ

นกกะเต็นน้อยธรรมดา นกยางกรอกพันธุ์จีน
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๔. บริเวณคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี บริเวณนี้มีต้นไม้พุ่ม

ยืนต้นขึ้นกระจัดกระจาย พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ พื้นที่ด้านหลังมี

อาณาเขตติดกับป่าละเมาะและวัดวิเวกวนารามที่อยู่ด้านหลังคณะฯ มีป่าเต็งรังซึ่ง

เป็นป่าอนุรักษ์ของวัด นกที่พบในบริเวณนี้มีหลายชนิดที่ไม่สามารถพบในพื้นที่อื่นของ

มหาวิทยาลัย เช่น นกกระทาทุ่ง นกตะขาบทุ่ง นกกะรางหัวขวาน นกบั้งรอกใหญ่ 

นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ นกกางเขนดง นกหัวขวานด่างแคระ ฯลฯ จึงท�าให้ในพื้นที่นี้

มีจ�านวนชนิดมากที่สุดและมีความหลากหลายของชนิดมากที่สุดด้วย นกที่พบได้บ่อย

ในบริเวณนี้ ได้แก่ นกเอี้ยงหงอน นกนางแอ่นบ้าน นกกระจอกบ้าน นกกระจอกตาล 

นกจาบคาเล็ก นกปรอดสวน นกยอดหญ้าสีด�า นกกระจิบหญ้าสีเรียบ ฯลฯ

นกเอี้ยงหงอน นกจาบคาเล็ก



16 นกในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

อย่างไรก็ตาม แหล่งดูนกที่กล่าวมาทั้ง ๔ แหล่งข้างต้นนั้น เป็นเพียงตัวแทนของ

สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันและมีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่แตกต่างกันเท่านั้น นอก

เหนือจากพื้นที่ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น มิได้หมายความว่าจะไม่มีนกให้ดู ผู้อ่านลอง

สังเกตดูรอบ ๆ ตัวเอง รอบ ๆ บ้านพัก หรือแม้แต่รอบ ๆ ที่ท�างานว่ามีสภาพแวดล้อม

คล้ายคลึงกัน เหมือนกัน หรือแตกต่างกันกับแหล่งดูนกทั้ง ๔ แหล่งข้างต้นหรือไม่ แตก

ต่างกันอย่างไร และสามารถพบนกอะไรได้บ้าง
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บริเวณส�านักงานอธิการบดี คณะพัฒนาการท่องเที่ยว อุทยานกล้วยไม้ไทย

เฉลิมพระเกียรติ และอุทยานเกษตรวังซ้าย

แผนผังแสดงสถานภาพ

๑. แผนผังมหาวิทยาลัยแม่โจ้

๑

๒

๓

๔

๒

๑

๓

๔

ถนนภายในมหาวิทยาลัย

ประตูหน้ามหาวิทยาลัย

ประตูวิเวกฯ

ประตูบางเขน

วัดวิเวกวนาราม

ประตูสมาคมศิษย์เก่า บ้านวิเวก

ไป อ. พร้าว

ไป อ. เมือง

บริเวณคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี

บริเวณแปลงเพาะปลูกพืชไร่ คณะผลิตกรรมการเกษตร

บริเวณคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�้า

อ่างเก็บน�้า

ไป อ. สันทราย
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การแบ่งระดับสถานภาพความชุกชุม
นกที่เป็นนกประจ�าถิ่นจะใช้ค่าจ�านวนครั้งที่พบหารด้วย ๑๒ 
(ส�ารวจทุกเดือนเป็นเวลา ๑๒ เดือน) ส่วนนกที่มีสถานภาพ
เป็นนกอพยพย้ายถิ่นจะหารด้วย ๖ (เนื่องจากนกกลุ่มนี้จะ
สามารถพบได้ในประเทศไทยระหว่างเดือนตุลาคม-มีนาคม) 
ค่าความชุกชุมแบ่งออกเป็นระดับได้ดังนี้

๑-๑๐%   = พบยากมาก
๑๑-๔๐%   = พบยาก
๔๑-๙๐%   = พบบ่อย
๙๑-๑๐๐%   = พบบ่อยมาก

๒. สัญลักษณ์

๒.๑ สถานภาพตามฤดูกาล

นกประจ�าถิ่น (Resident)

นกอพยพย้ายถิ่น (Winter visitor)

นกอพยพมาท�ารังวางไข่ (Breeding visitor)

๒.๒ ระดับสถานภาพความชุกชุมในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

พบยากมาก (Very rare)

พบยาก (Rare)

พบบ่อย (Common)

พบบ่อยมาก (Very common)
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นกกระทาทุง 
Chinese Francolin

อันดับ : Galliformes

วงศ : Phasianidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Francolinus pintadeanus  (Scopoli) ๑๗๘๖.

ขนาด : ๓๒-๓๓ เซนติเมตร

ลักษณะ : ตัวผู : แถบตาสีดํา แกมและคอสีขาว มีแถบหนวดสีดํา กระหมอม

และทายทอยสีนํ้าตาลแดงตรงกลางสีนํ้าตาลดํา หัวไหลสีนํ้าตาลแดง ปกมีจุดสีขาว

แกมเหลืองกระจาย หลังตอนลางมีลายขวางสีขาว อกและทองมีจุดใหญสีขาวสลับดํา 

ตัวเมีย : สีนํ้าตาล อกและทองมีลายขวางสีนํ้าตาลสลับดํา

อุปนิสัย : มักพบอยูโดดเดี่ยวหรือเปนครอบครัว มักเดินหากินในบริเวณพื้นดินที่มี

หญาหรือวัชพืชปกคลุมแนนทึบ หากินโดยการคุยเขี่ยตามพื้นดิน เสียงรอง “ตะ-ตาก-

ตะ-ตา”

ถิ่นอาศัย : ทุงหญา ปาโปรง ไดแก ปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ และปาไผ พบไดที่

ระดับความสูงไมเกิน ๑,๕๐๐ เมตร 

อาหาร : เมล็ดพืช ยอดออนของพืช แมลง และสัตวขนาดเล็ก
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เปดแดง
Lesser Whistling-Duck

อันดับ : Anseriformes

วงศ : Dendrocygnidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Dendrocygna javanica  (Horsfield) ๑๘๒๑.

ขนาด : ๓๘-๔๑ เซนติเมตร

ลักษณะ : ขนปกคลุมลําตัวทั่วไปสีนํ้าตาลแกมเหลือง กระหมอม ทายทอย และหลัง

สีนํ้าตาลเขม ขนคลุมไหลและหางสีนํ้าตาลแดง ขนปลายปกสีเทาดํา จะงอยปากและขา

สีดํา ขณะบินจะแตกตางจากนกเปดนํ้าชนิดอื่นที่หัวและคอจะอยูระดับตํ่ากวาระดับ

ของลําตัวเล็กนอย ปกกวางและกลมมนกวานกเปดนํ้าชนิดอื่น ๆ 

อุปนิสัย : มักอยูรวมกันเปนฝูงใหญ มีกิจกรรมและหากินในเวลากลางคืน ขณะบิน

มักจะสงเสียงรอง “วี้-วี้...” หรือ “วี้ด-วี้ด...” คลายเสียงนกหวีด แตขณะหากินมักจะไม

สงเสียงรอง

ถิ่นอาศัย : หนอง บึง และแหลงนํ้าตาง ๆ 

อาหาร : เมล็ดพืช พืชนํ้า และสัตวนํ้าขนาดเล็ก
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นกคุมอกลาย
Barred Buttonquail

อันดับ : Turniciformes

วงศ : Turnicidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Turnix suscitator  (Gmelin) ๑๗๘๙.

ขนาด : ๑๕-๑๗.๕ เซนติเมตร

ลักษณะ : จะงอยปากและขาสีเทา ขณะบินจะมองเห็นใตลําตัวดานทายสีสม ตัวผู : 

ขนบริเวณใบหนาสีเทา มีลายขวางถี่ ๆ พาดผานอก หลังสีนํ้าตาลเขมมีลายขีดสีเนื้อ

และจุดดํากระจาย สีขาง ทอง และกนสีนํ้าตาลแกมสม ตัวเมีย : ขนบริเวณคอและ

หนาอกสีดํา ขนบนลําตัวมีสีนํ้าตาลแดงมากกวา

อุปนิสัย : มักพบอยูโดดเดี่ยวหรือเปนคู นกตัวเมียมักสงเสียงรองประกาศเขต เสียง

คลายครวญครางดัง “อือ-อือ-อือ” รัวเปนจังหวะ

ถิ่นอาศัย : ปาหญา ปาละเมาะ ทุงหญา ทุงนา และพื้นที่เกษตรกรรม พบไดตั้งแต

ที่ราบจนถึงระดับความสูง ๑,๕๐๐ เมตร 

อาหาร : แมลง ยอดออนของพืช และเมล็ดพืช
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นกคอพัน
Eurasian Wryneck

อันดับ : Piciformes

วงศ : Picidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Jynx torquilla  Linnaeus ๑๗๕๘.

ขนาด : ๑๖-๑๘ เซนติเมตร

ลักษณะ : ลําตัวเพรียว จะงอยปากแหลมตรง แถบตาสีดํา ลําตัวดานบนสีเทามี

ลายขีดเล็ก ๆ ปกสีนํ้าตาลมีลายจุดและลายขวางสีเขมและออนกระจาย ลําตัวดานลาง

สีขาวมีลายขีดขวางสีนํ้าตาลเขม เมื่อดูในระยะไกลจะเห็นลําตัวดานลางเปนสีนํ้าตาล

อุปนิสัย : มักพบอยูโดดเดี่ยวหรือเปนคู มักพบหากินบนพื้นดินมากกวาบนตนไม 

หากมีสิ่งรบกวนหรือเหตุการณนาสงสัยมันจะหันหัวไปรอบ ๆ ซึ่งดูคลายกับบิดคอเปน

เกลียวจึงไดชื่อวา “นกคอพัน”

ถิ่นอาศัย : ปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ ปาโปรง ปาละเมาะ ทุงหญา และพื้นที่

เกษตรกรรม พบไดตั้งแตที่ราบจนถึงระดับความสูง ๒,๐๐๐ เมตร

อาหาร : แมลง ตัวหนอน และมด



๒๓Birds in Maejo University

นกหัวขวานดางแคระ
Grey-capped Woodpecker

อันดับ : Piciformes

วงศ : Picidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Dendrocopos canicapillus  (Blyth) ๑๘๔๕.

ขนาด : ๑๕ เซนติเมตร

ลักษณะ : หนาผากถึงกระหมอมสีเทา หนาสีนํ้าตาล หลังตาถึงทายทอยมีแถบสี

ขาว หลังสีดํามีลายขวางสีขาว ปกสีดํามีลายจุดสีขาวเรียงกันเปนแถบปก อกสีนํ้าตาล

แกมเทามีลายขีดสีดํากระจาย ตัวผู : มีแถบสีแดงขนาดเล็กดานขางของหัว

อุปนิสัย : มักพบอยูเปนคูและอาจพบอยูรวมกับนกที่กินแมลงชนิดอื่น มักหากิน

ตามลําตนของไมพุมซึ่งไมสูงจากพื้นดินมากนัก

ถิ่นอาศัย : ปาดิบเขา ปาดิบแลง ปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ ปารุน และปาละเมาะ 

พบไดตั้งแตที่ราบจนถึงระดับความสูง ๑,๘๐๐ เมตร

อาหาร : แมลง 



๒๔ นกในมหาวิทยาลัยแมโจ

นกตีทอง
Coppersmith Barbet

อันดับ : Piciformes

วงศ : Megalaimidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Megalaima haemacephala  (Muller) ๑๗๗๖.

ขนาด : ๑๖-๑๗ เซนติเมตร

ลักษณะ : จะงอยปากสีดํา ขนบริเวณหนาผากสีแดง ใบหนาสีดํา มีแถบสีเหลือง

ดานบนและดานลางของตา คอสีเหลือง คอดานลางมีแถบสีแดงพาดผาน อกตอนบน

มีแถบสีเหลือง อกตอนลางและทองสีขาวแกมเหลืองมีลายขีดสีเขียว

อุปนิสัย : มักพบอยูโดดเดี่ยวหรือเปนคู เสียงรองทุมกังวาน “ตง-ตง” ติดตอกันเปน

จังหวะเรียบ ๆ คลายเสียงคนกําลังตีเหล็กหรือตีทอง 

ถิ่นอาศัย : ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง ปาโปรง ชายปา สวนผลไม สวนสาธารณะ 

พบไดตั้งแตที่ราบจนถึงระดับความสูง ๙๑๕ เมตร 

อาหาร : ผลไม 



๒๕Birds in Maejo University

นกกะรางหัวขวาน
Common Hoopoe

อันดับ : Upupiformes

วงศ : Upupidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Upupa epops  Linnaeus ๑๗๕๘.

ขนาด : ๒๗-๓๒.๕ เซนติเมตร

ลักษณะ : จะงอยปากยาวโคง ขนปกคลุมลําตัวสีเหลืองแกมนํ้าตาล บนหัวมีขน

หงอนยาวปลายขนสีดํา สามารถกางออกในแนวตั้งคลายหมวกของชาวอินเดียนแดง 

ปก หลัง และหางมีสีดําสลับลายสีขาว ทองดานลางและขนคลุมใตหางสีขาว

อุปนิสัย : มักพบอยูโดดเดี่ยวหรือเปนคู มักเดินหากินตามพื้นดิน เสียงรอง “ฮูป-

ฮูป-ฮูป” หรือ “ฮูป-ปู-ปู” ทุมตํ่า 

ถิ่นอาศัย: ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง ปาละเมาะ สวนผลไม ทุงหญา และพื้นที่

เกษตรกรรม พบไดตั้งแตที่ราบจนถึงระดับความสูง ๑,๕๐๐ เมตร 

อาหาร : แมลง



๒๖ นกในมหาวิทยาลัยแมโจ

นกตะขาบทุง
Indian Roller

อันดับ : Coraciiformes

วงศ : Coraciidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Coracias benghalensis  (Linnaeus) ๑๗๕๘.

ขนาด : ๓๓ เซนติเมตร

ลักษณะ : จะงอยปากสีดํา ขณะเกาะพักจะเห็นขนปกคลุมลําตัวสีคอนขางคลํ้า ลํา

ตัวดานบนสีนํ้าตาลแกมเขียวคลํ้า ดานลางลําตัวสีมวงแกมนํ้าตาล คอและอกตอนบน

มีลายขีดเล็ก ๆ สีฟา ขณะบินจะเห็นปกและหางมีสีฟาสดสลับนํ้าเงินเขม 

อุปนิสัย : มักพบอยูโดดเดี่ยวหรือเปนคู ชอบเกาะตามยอดไมที่โดดเดน หรือบน

สายไฟฟาเพื่อมองหาเหยื่อตามพื้นดิน เสียงรอง “แซด” แหบและลากเสียง หรือ “คี-

อัค..คีอัค”

ถิ่นอาศัย : ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง ปาละเมาะ ทุงนา และพื้นที่เกษตรกรรม 

พบไดตั้งแตที่ราบจนถึงระดับความสูง ๑,๕๐๐ เมตร 

อาหาร : แมลง และสัตวเลื้อยคลานขนาดเล็ก



๒๗Birds in Maejo University

นกกะเต็นนอยธรรมดา
Common Kingfisher

อันดับ : Coraciiformes

วงศ : Alcedinidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Alcedo atthis  (Linnaeus) ๑๗๕๘.

ขนาด : ๑๖-๑๘ เซนติเมตร

ลักษณะ : ขนปกคลุมลําตัวดานบนสีนํ้าเงินเหลือบเขียว หลังและตะโพกสีฟาเปน

มันวาว ขนคลุมหูสีนํ้าตาลแดงตอกับแถบขาว บริเวณคอสีขาว ลําตัวดานลางสีสมแกม

นํ้าตาล แขงและเทาสีแดงสด ตัวเมีย : จะงอยปากลางสีนํ้าตาลแดง 

อุปนิสัย : มักพบอยูโดดเดี่ยว มักเกาะตามกิ่งไมแหง ตอไม หรือเสาหลักในแหลงนํ้า 

หรือใกลแหลงนํ้า ขณะเกาะหรือบินจะสงเสียงรองแหลมสูง “ซิ-ซิ-ซิ” 

ถิ่นอาศัย : แหลงนํ้าตาง ๆ เชน หนอง คลอง บึง ทะเลสาบ ปาชายเลน ปาชายหาด 

และปาดิบแลงที่อยูใกลแหลงนํ้า พบไดตั้งแตที่ราบจนถึงระดับความสูง ๑,๘๐๐ เมตร 

อาหาร : ปลา สัตวนํ้าขนาดเล็ก และสัตวเลื้อยคลานขนาดเล็ก



๒๘ นกในมหาวิทยาลัยแมโจ

นกกะเต็นอกขาว
White-throated Kingfisher

อันดับ : Coraciiformes

วงศ : Halcyonidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Halcyon smyrnensis  (Linnaeus) ๑๗๕๘.

ขนาด : ๒๗.๕-๒๙.๕ เซนติเมตร

ลักษณะ : ขนบริเวณหัว หลังตอนบน ไหล และทองสีนํ้าตาลเขม คอ และอกสีขาว 

จะงอยปากสีแดงสด ขนปก หลัง และหางสีฟาเขม หลังตอนลางและตะโพกสีฟาเปน

มันวาว แขงและเทาสีแดง ขณะบินจะเห็นแถบสีขาวใหญที่ปก

อุปนิสัย : มักพบโดดเดี่ยวหรือเปนคู มักเกาะอยูบนกิ่งไมที่โดดเดนหรือบนสาย

ไฟฟาตามทุงนา สงเสียงรองแหลมสั่น “ครี้-ครี้-ครี้” และกองดัง “แกก-แกก-แกก”

ถิ่นอาศัย : ทุงโลง ทุงนา ปาละเมาะ ปาชายเลน สวนผลไม และแหลงนํ้าในที่โลง 

พบไดตั้งแตที่ราบจนถึงระดับความสูง ๑,๕๐๐ เมตร 

อาหาร : ปลา สัตวนํ้าขนาดเล็ก และสัตวเลื้อยคลานขนาดเล็ก



๒๙Birds in Maejo University
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นกกะเต็นหัวดํา 
Black-capped Kingfisher

อันดับ : Coraciiformes

วงศ : Halcyonidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Halcyon pileata  (Boddaert) ๑๗๘๓.

ขนาด : ๒๙-๓๑.๕ เซนติเมตร

ลักษณะ : จะงอยปากสีแดงสด หัวสีดํา รอบคอและหนาอกสีขาวไลระดับเปนสีเนื้อ

แกมนํ้าตาลบริเวณทอง ไหลสีดํา ปก หลัง และหางสีนํ้าเงินสด ขณะบินจะเห็นแถบสี

ขาวใหญที่ปก

อุปนิสัย : มักพบโดดเดี่ยวและมักจะเกาะอยูบนกิ่งไมหรือยอดไมที่โดดเดนบริเวณ

ใกลกับลําธารในปา ปาชายเลน ชายแมนํ้า และบริเวณทุงนา ขณะเกาะลําตัวจะตั้ง

เกือบตรง

ถิ่นอาศัย : ปาชายเลน ทุงนา พื้นที่เกษตรกรรม และแหลงนํ้าตาง ๆ พบไดตั้งแต

ที่ราบจนถึงระดับความสูง ๙๐๐ เมตร 

อาหาร : ปลา สัตวนํ้าขนาดเล็ก และสัตวเลื้อยคลานขนาดเล็ก



๓๐ นกในมหาวิทยาลัยแมโจ

นกจาบคาเล็ก
Green Bee-eater

อันดับ : Coraciiformes

วงศ : Meropidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Merops orientalis  Latham ๑๘๐๑.

ขนาด : ๑๙-๒๐ เซนติเมตร

ลักษณะ : ขนปกคลุมลําตัวสีเขียวสด หัวและทายทอยสีสมแกมนํ้าตาล แถบตาสีดํา 

ใตแถบตาสีฟา หนาอกมีแถบสีดําโคงครึ่งวงกลมพาด ขนหางคูกลางแหลมยาว 

อุปนิสัย : มักพบอยูโดดเดี่ยวหรือเปนฝูงเล็ก ๆ มักจะพบเกาะกิ่งไม ยอดไมที่โดด

เดน หรือสายไฟฟากลางทุงนา มักสงเสียงรองแหลม รัว“ตริ๊-ตริ๊-ตริ๊”

ถิ่นอาศัย : ปาละเมาะ ทุงนา ทุงหญา และพื้นที่เกษตรกรรมเปดโลง 

อาหาร : แมลง หากินโดยการบินโฉบจับกลางอากาศ



๓๑Birds in Maejo University

นกจาบหัวเขียว 
Blue-tailed Bee-eater

อันดับ : Coraciiformes

วงศ : Meropidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Merops philippinus  Linnaeus ๑๗๖๖.

ขนาด : ๒๓-๒๔ เซนติเมตร

ลักษณะ : ขนบนหัวสีเขียวแกมนํ้าตาลเขม แถบตาสีดํา ขนใตแถบตาและคางสีขาว

แกมเหลือง คอและอกตอนบนสีสมแกมนํ้าตาล ตะโพกสีฟาเปนมันวาว ขนหางสีฟา 

ขนหางคูกลางยาว

อุปนิสัย : มักพบอยูโดดเดี่ยวหรือเปนคู มักเกาะตามกิ่งไม หรือสายไฟฟากลางทุง

นา เสียงรองแหลม “ริริบ ริริบ” และ “ชริบ ชริบ”

ถิ่นอาศัย : พื้นที่เปดโลงทั่วไปและบริเวณใกลแหลงนํ้า เชน บึง หนอง และทุงนา 

พบไดตั้งแตที่ราบจนถึงระดับความสูง ๘๐๐ เมตร

อาหาร : แมลง หากินโดยการบินโฉบจับกลางอากาศ



๓๒ นกในมหาวิทยาลัยแมโจ

นกอีวาบตั๊กแตน 
Plaintive Cuckoo

อันดับ : Cuculiformes

วงศ : Cuculidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Cacomantis merulinus  (Scopoli) ๑๗๘๖.

ขนาด : ๒๒ เซนติเมตร

ลักษณะ : หัว คอ หนาอกตอนบนสีเทา หลังและปกสีเทาเขม หางสีดํา ขนหางมี

ลายสีขาว อกตอนลางถึงกนสีนํ้าตาลแดง ตัวเมียชุดขนสีนํ้าตาล : ขนปกคลุมลําตัว

มีลายเกล็ดคลายนกคัคคูลาย แตคิ้วบางกวา คอและอกสีนํ้าตาลแดง

อุปนิสัย : มักพบอยูโดดเดี่ยว โดยมักจะเกาะตามกิ่งของตนไมใหญและไมพุมที่มีใบ

หนาแนน เวลารองมักจะเกาะตามยอดไมสูง สงเสียงรอง “เต-ตา-ตี” หรือ “เต-ตา-

ตา-เต” ขณะรองหางจะชี้ลงลาง ขนบริเวณตะโพกจะฟูขึ้น ปกทั้งสองขางหอยลง เปน

นกปรสิต (Brood parasite) คือ จะไมทํารังฟกไขและเลี้ยงดูลูกดวยตนเอง แตจะไป

วางไขใหนกชนิดอื่นฟกไขและเลี้ยงลูกให

ถิ่นอาศัย : ปาเบญจพรรณ พื้นที่เปดโลง สวนผลไม พื้นที่เกษตรกรรม และสวน

สาธารณะ พบไดตั้งแตที่ราบจนถึงระดับความสูง ๑,๘๐๐ เมตร 

อาหาร : ตัวหนอน และแมลง
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๓๓Birds in Maejo University

นกกาเหวา 
Asian Koel

อันดับ : Cuculiformes

วงศ : Cuculidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Eudynamys scolopacea  (Linnaeus) ๑๗๕๘.

ขนาด : ๔๐-๔๔ เซนติเมตร

ลักษณะ : จะงอยปากหนาสีออกเขียว ขนหางยาว ตัวผู : ขนปกคลุมลําตัวสีดํา

เหลือบเขียว ตาสีแดงเขม ตัวเมีย : ขนปกคลุมลําตัวสีนํ้าตาลถึงนํ้าตาลดํามีลายจุด

และลายขวางสีขาวและสีนํ้าตาลออน 

อุปนิสัย : มักอยูโดดเดี่ยว แตในชวงฤดูผสมพันธุจะพบอยูเปนคู ตัวผูจะรองดังกอง 

“กา-เวา กา-เวา” หรือ “โก-เอว” เปนนกปรสิต (Brood parasite) คือ จะไมทํารังฟก

ไขและเลี้ยงดูลูกดวยตนเอง แตจะไปวางไขใหนกชนิดอื่นฟกไขและเลี้ยงลูกให เชน อีกา 

และนกเอี้ยง

ถิ่นอาศัย : ปาโปรง ปาละเมาะ สวนผลไม และสวนสาธารณะ พบไดตั้งแตพื้นราบ

จนถึงระดับความสูง ๑,๒๒๐ เมตร 

อาหาร : ผลไม แมลง และสัตวเลื้อยคลานขนาดเล็ก 



๓๔ นกในมหาวิทยาลัยแมโจ

นกบั้งรอกใหญ 
Green-billed Malkoha

อันดับ : Cuculiformes

วงศ : Cuculidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Phaenicophaeus tristis  (Lesson) ๑๘๓๐.

ขนาด : ๕๓-๕๙ เซนติเมตร

ลักษณะ : จะงอยปากสีเขียวออน หนังรอบตาสีแดงและมีขนสีขาวขึ้นโดยรอบ หัว

สีเทาออน ปกและหลังสีนํ้าตาลเหลือบเขียว ลําตัวดานลางสีเทาออนแซมขีดสีดําเล็ก ๆ 

ขนหางยาวมาก เปนลักษณะหางบั้ง ปลายขนหางสีขาว 

อุปนิสัย : มักพบอยูเปนคูตลอดทั้งป หากินโดยการกระโดดไปมาตามกิ่งไมคลายกับ

กระรอก เปนนกที่บินไมเกงเมื่อตองการจะบินมันจะกระโดดขึ้นไปบนตนไมที่สูงแลวใช

วิธีรอนไปยังตนไมที่อยูใกลเคียง

ถิ่นอาศัย : ปาดิบ ปาผลัดใบ ชายปา สวนผลไม พบไดตั้งแตที่ราบจนถึงระดับความ

สูง ๑,๖๐๐ เมตร 

อาหาร : ตัวหนอน แมลง และสัตวเลื้อยคลานขนาดเล็ก



๓๕Birds in Maejo University

อันดับ : Cuculiformes

วงศ : Centropodidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Centropus sinensis  (Stephens) ๑๘๑๕.

ขนาด : ๔๘-๕๒ เซนติเมตร

ลักษณะ : ลําตัวมีขนาดใหญกวานกกะปูดชนิดอื่น ขนบนหัว คอ ลําตัวดานลางและ

หางสีดําเหลือบมวง บริเวณหลังและปกสีนํ้าตาลแดง นกวัยออน : ขนบริเวณหลัง

และปกมีลายขวางสีเขม หัวและลําตัวมีลายจุดสีขาว

อุปนิสัย : มักพบอยูโดดเดี่ยวหรือเปนคู มักหลบซอนตัวอยูตามกอหญาหรือพุมไม

เตี้ยที่แนนทึบ สวนใหญจะกระโดดหากินตามพื้นดินหรือพุมไมเตี้ย 

ถิ่นอาศัย : ปาโปรง สวนผลไม ทุงนา ทุงหญา มักจะอยูใกลแหลงนํ้า พบไดตั้งแต

ที่ราบจนถึงระดับความสูง ๑,๕๒๕ เมตร 

อาหาร : แมลง และสัตวขนาดเล็ก 

นกกะปูดใหญ 
Greater Coucal



๓๖ นกในมหาวิทยาลัยแมโจ

นกกะปูดเล็ก
Lesser Coucal

อันดับ : Cuculiformes

วงศ : Centropodidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Centropus bengalensis  (Gmelin) ๑๗๘๘.

ขนาด : ๓๘ เซนติเมตร

ลักษณะ : ขนบริเวณหัว คอ และหลังสีนํ้าตาลแกมเทา มีลายขีดสีนํ้าตาลออน

กระจายทั่วตัว ปกสีนํ้าตาลแดง หางสีนํ้าตาลมีลายขวาง ปลายขนหางสีดํา ขนชุด-

ผสมพันธุ : ลักษณะคลายกับนกกะปูดใหญ หัว คอ อก ทอง และหางสีดํา มีลายขีด

สีขาวที่หัวและหลัง 

อุปนิสัย : มักพบอยูโดดเดี่ยวหรือเปนคู สวนใหญมักจะกระโดดหากินตามพื้นดิน 

ตามทุงหญา และพุมไมเตี้ย ๆ เสียงรอง “ฮูป-ฮูป-ฮูป ต-ตรอก ต-ตรอก” 

ถิ่นอาศัย : ปาละเมาะ ทุงหญา ทุงนา มักพบใกลแหลงนํ้า พบไดตั้งแตที่ราบจนถึง

ระดับความสูง ๑,๘๓๐ เมตร  

อาหาร : แมลง และสัตวเลื้อยคลานขนาดเล็ก



๓๗Birds in Maejo University

นกแอนตาล 
Asian Palm Swift

อันดับ : Apodiformes

วงศ : Apodidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Cypsiurus balasiensis  (Gray) ๑๘๒๙.

ขนาด : ๑๑-๑๒ เซนติเมตร

ลักษณะ : ลําตัวผอมบาง ปกแหลมเรียวแคบ ขนบนลําตัวสีนํ้าตาลเขม หางแหลม 

เมื่อกางออกจะมองเห็นเปนแฉกลึก การจัดเรียงนิ้วเทาเปนแบบนิ้วหนาตาง ไมสามารถ

เกาะกิ่งไมไดแตสามารถเกาะตามใบปาลมในแนวดิ่งได

อุปนิสัย : มักพบบินรอนหากินตามทุงนา ทุงหญา ปาละเมาะ ปาโปรง และแหลง

ชุมชน ปกติมักพบอยูเปนฝูง 

ถิ่นอาศัย : บินรอนเหนือปาและพื้นที่เปดโลง มักพบเปนฝูง พบไดตั้งแตที่ราบจนถึง

ระดับความสูง ๘๐๐ เมตร 

อาหาร : แมลง หากินโดยการบินโฉบจับกลางอากาศ 



๓๘ นกในมหาวิทยาลัยแมโจ

นกแอนบาน
House Swift

อันดับ : Apodiformes

วงศ : Apodidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Apus affinis  (Gray) ๑๘๓๐.

ขนาด : ๑๔-๑๕ เซนติเมตร 

ลักษณะ : ปกเรียวยาว ปลายปกมน ขนปกคลุมลําตัวสีดําเหลือบนํ้าเงิน บริเวณคอ

และตะโพกสีขาวมองเห็นไดชัดเจน ปลายหางตัดหรือเวาเล็กนอย  

อุปนิสัย : มักพบเปนฝูง เวลากลางวันจะใชเวลาสวนใหญในการบินรอนหาอาหาร

กลางอากาศ 

ถิ่นอาศัย : พื้นที่โลง หมูบาน แหลงชุมชน และในเมือง พบไดตั้งแตที่ราบจนถึง

ระดับความสูง ๑,๘๐๐ เมตร 

อาหาร : แมลง หากินโดยการบินโฉบจับกลางอากาศ



๓๙Birds in Maejo University

นกแอนฟาหงอน 
Crested Treeswift

อันดับ : Apodiformes

วงศ : Hemiprocnidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Hemiprocne coronata  (Tickell) ๑๘๓๓.

ขนาด : ๒๑-๒๓ เซนติเมตร

ลักษณะ : บนหนาผากมีขนหงอนยาวตั้ง รูปรางผอมเพรียว ปกเรียวยาวมาก ขณะ

เกาะปลายปกทั้งสองขางจะไขวกัน ลําตัวดานบนสีเทาแกมฟา ปกสีเทาเขม บริเวณ

ทองและกนสีขาวแกมเทา ขณะบินจะมองเห็นหางแหลม เมื่อกางเต็มที่จะมองเห็นหาง

เปนแฉกลึก ตัวผู : ขนบริเวณแกมเปนสีนํ้าตาลแดงเขม ตัวเมีย : ขนบริเวณใบหนา

เปนสีเทา

อุปนิสัย : มักพบเปนฝูงเล็ก ๆ ๖-๘ ตัว ลักษณะการบินรอนคลายนกแอนตาล แต

จะบินชากวามักจะเกาะตามยอดไมคอยจองหาเหยื่อ 

ถิ่นอาศัย : ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง ปาละเมาะ และทุงโลงใกลปา ตั้งแตที่ราบ

จนถึงระดับความสูง ๑,๔๐๐ เมตร 

อาหาร : แมลง หากินโดยการบินโฉบจับกลางอากาศ



๔๐ นกในมหาวิทยาลัยแมโจ

นกเคาโมง, นกเคาแมว 
Asian Barred Owlet

อันดับ : Strigiformes

วงศ : Strigidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Glaucidium cuculoides  (Vigors) ๑๘๓๑.

ขนาด : ๒๐.๕-๒๓เซนติเมตร 

ลักษณะ : มีนัยนตาสีเหลืองมานตาสีดํา ลักษณะคลายกับนกเคาแคระแตลําตัวมี

ขนาดใหญกวา หัวและลําตัวดานบนมีลายขวางสีนํ้าตาลออนชัดเจน หนาอกและสีขาง

มีลายสีนํ้าตาลแดงคลํ้า บริเวณทองขาว

อุปนิสัย : มักพบอยูโดดเดี่ยว มีกิจกรรมหากินทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน โดย

มักจะเกาะตามกิ่งไมหรือตอไมที่โดดเดนเพื่อมองหาเหยื่อ มักสงเสียงรองชวงพลบคํ่า

และตอนยํ่ารุง เสียงรอง “อวู อุอู อุอู อุอู อุอู-อุอู... ” ชวงทายรัวเร็ว  

ถิ่นอาศัย : ปาดิบเขา ปาดิบแลงที่คอนขางโปรง ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง สวนผล

ไม พบไดตั้งแตที่ราบจนถึงระดับความสูง ๑,๙๘๐ เมตร 

อาหาร : แมลง และสัตวขนาดเล็ก



๔๑Birds in Maejo University

นกพิราบปา 
Rock Pigeon

อันดับ : Columbiformes

วงศ : Columbidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Columba livia Gmelin ๑๗๘๙.

ขนาด : ๓๓ เซนติเมตร

ลักษณะ : ขนปกคลุมลําตัวทั่วไปเปนสีเทา บริเวณหัวสีเทาเขมเปนมันวาว หลังและ

หนาอกเปนสีเทาเขมกวา ปกสีเทาออนมีแถบปกสีดํา ปลายหางสีดํา ตัวผู : มีขนาด

ใหญกวาตัวเมีย คอเหลือบเขียวมากกวา นกพิราบเปนนกตางถิ่นที่นําเขามาเลี้ยงและ

มีการปรับตัวใหดํารงชีวิตอยูในธรรมชาติของประเทศไทยมานานแลว และมีการผสม

พันธุจนมีสีขนและขนาดที่หลากหลายรูปแบบ 

อุปนิสัย : มักอยูรวมกันเปนฝูง มักพบเดินหากินตามพื้นดิน สงเสียงรองแหบ “อุ-

อุ-ครู” 

ถิ่นอาศัย : พื้นที่เกษตรกรรม สวนสาธารณะ และแหลงชุมชน 

อาหาร : เมล็ดธัญพืช ยอดออนของพืช ผลไม และแมลง 



๔๒ นกในมหาวิทยาลัยแมโจ

นกเขาใหญ
Spotted Dove

อันดับ : Columbiformes

วงศ : Columbidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Streptopelia chinensis  (Scopoli) ๑๗๘๖.

ขนาด : ๓๐-๓๑ เซนติเมตร 

ลักษณะ : หัวสีเทา บริเวณคอและลําตัวดานลางสีนํ้าตาลแกมมวง หลังคอมีแถบสี

ดําและมีจุดประสีขาวกระจาย ขนบริเวณหลังสีนํ้าตาล ขนหางยาวปลายหางสีขาว  

อุปนิสัย : มักพบเปนคูหรือเปนฝูงเล็ก ๆ มักเดินหากินอาหารบนพื้นดิน นกตัวผูจะ

รองหรือขัน มีทํานองเสียงหลายรูปแบบ เชน “วุก-วุค-ครู วุก-วุค-ครู” กองกังวาน

ถิ่นอาศัย : ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง ปาละเมาะ แหลงชุมชน พื้นที่เกษตรกรรม 

และพื้นที่เปดโลง พบไดตั้งแตที่ราบจนถึงระดับความสูง ๒,๐๔๐ เมตร 

อาหาร : เมล็ดธัญพืช เมล็ดพืช และแมลง



๔๓Birds in Maejo University

นกเขาไฟ
Red Collared Dove

อันดับ : Columbiformes

วงศ : Columbidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Streptopelia tranquebarica  (Hermann) ๑๘๐๔.

ขนาด : ๒๓-๒๔.๕ เซนติเมตร 

ลักษณะ : ตัวผู : ขนบนหัวสีเทา บริเวณดานหลังคอมีแถบสีดําคาด ขนปกคลุม

ลําตัวเปนสีนํ้าตาลแดงแกมมวง ปกและหลังมีสีเขมกวาบริเวณทอง ขนปกบินสีเทาดํา 

บริเวณตะโพกเปนสีเทา ใตขนหางเปนสีขาว ขนหางคูนอกมีสีขาวประมาณครึ่งหนึ่ง  

ตัวเมีย : ขนปกคลุมลําตัวสวนใหญจะเปนสีนํ้าตาล 

อุปนิสัย : มักพบเปนคูหรือเปนฝูงเล็ก ๆ  มักเดินหากินบนพื้นดิน เสียงรองหรือเสียง

ขัน “ครุด-อู-ครู” กองในลําคอ 

ถิ่นอาศัย : ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง ปาละเมาะ พื้นที่เกษตรกรรม ทุงนา และ

แหลงชุมชน พบไดตั้งแตที่ราบจนถึงระดับความสูง ๑,๒๐๐ เมตร 

อาหาร : เมล็ดธัญพืช เมล็ดพืช และแมลง



๔๔ นกในมหาวิทยาลัยแมโจ

อันดับ : Columbiformes

วงศ : Columbidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Geopelia striata  (Linnaeus) ๑๗๖๖.

ขนาด : ๒๑-๒๑.๕ เซนติเมตร

ลักษณะ : ลําตัวมีขนาดเล็กกวานกเขาใหญ ขนปกคลุมลําตัวเปนสีนํ้าตาลแกมเทา 

มีลายขวางสีดําที่คอ ลําตัวและปก แขงและเทาสีแดง ตัวผู : บริเวณใบหนามีสีเทาแกม

ฟา ดานขางคอสีเทา ตัวเมีย : บริเวณใบหนาจะมีสีนํ้าตาลมากกวา มีลายขวางสีดํา

ตั้งแตหนาอกจนถึงบริเวณทอง

อุปนิสัย : มักพบอยูโดดเดี่ยวหรือเปนคู นกตัวผูจะสงเสียงรองหรือขันเพื่อประกาศ

อาณาเขตครอบครองและใชดึงดูดเพศตรงขามเพื่อการสืบพันธุ เสียงรอง “อุด-อุอุอุอู” 

ถิ่นอาศัย : ปาละเมาะ สวนผลไม พื้นที่เกษตรกรรม และแหลงชุมชน พบไดตั้งแต

ที่ราบจนถึงระดับความสูง ๒,๐๓๐ เมตร 

อาหาร : เมล็ดธัญพืช เมล็ดพืช และแมลง 

นกเขาชวา 
Peaceful Dove
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นกกวัก
White-breasted Waterhen

อันดับ : Gruiformes

วงศ : Rallidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Amaurornis phoenicurus  (Pennant) ๑๗๖๙.

ขนาด : ๒๘.๕-๓๖ เซนติเมตร

ลักษณะ : จะงอยปากสีเหลือง โคนสันจะงอยปากบนสีแดง บริเวณใบหนา คาง 

คอดานหนา อกและทองสีขาว บริเวณกระหมอมจนถึงหลังเปนสีดําแกมเทา บริเวณ

ทองตอนลางจนถึงกนมีสีนํ้าตาลแดง แขงและเทาสีเหลือง มีนิ้วเทายาวสําหรับเดินลุย

นํ้าและเดินบนพืชลอยนํ้า นกวัยออน : ลําตัวดานบนเปนสีเทาดําแกมนํ้าตาล ลําตัว

ดานลางสีขาวหมน

อุปนิสัย : เปนนกเดินลุยนํ้า พบตามแหลงนํ้าที่มีพืชนํ้าขึ้นปกคลุม หรือทุงนาที่มีนํ้า

ทวมขัง 

ถิ่นอาศัย : หนอง บึง ทุงนา และทุงหญาที่มีนํ้าขัง 

อาหาร : แมลง สัตวนํ้าขนาดเล็ก และพืชนํ้า



๔๖ นกในมหาวิทยาลัยแมโจ

นกปากซอมหางพัด 
Common Snipe

อันดับ : Ciconiiformes

วงศ : Scolopacidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Gallinago gallinago  (Linnaeus) ๑๗๕๘.

ขนาด : ๒๕-๒๗ เซนติเมตร 

ลักษณะ : จะงอยปากยาวกวานกปากซอมหางเข็ม ขณะยืนขนปลายหางจะยาว

กวาปลายปกมากกวาชนิดอื่น ขณะบินสามารถจําแนกจากชนิดอื่นที่ใตปกจะเห็นเปน

แถบสีขาวบริเวณขนคลุมใตปกและขอบขนกลางปกสีขาว บริเวณทองสีขาวมากกวา

นกปากซอมหางเข็ม ขนหางมี ๑๒-๑๘ เสน ขนแตละเสนจะมีขนาดใกลเคียงกัน  

อุปนิสัย : มักพบอยูโดดเดี่ยวหรือเปนฝูงเล็ก ๆ ๓-๔ ตัว มีกิจกรรมหากินในชวง

เชา ชวงเย็น และอาจหากินตลอดทั้งคืน หาอาหารโดยการใชจะงอยปากจิ้มลงไปในดิน

โคลน ในชวงกลางวันมักจะหลบซอนตามพุมกอหญา

ถิ่นอาศัย : ทุงนาที่มีหญา หนองนํ้า ชายเลน และพื้นที่ชุมนํ้าตาง ๆ 

อาหาร : แมลง และสัตวหนาดินตาง ๆ 
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นกชายเลนเขียว
Green Sandpiper

อันดับ : Ciconiiformes

วงศ : Scolopacidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Tringa ochropus  Linaeus ๑๗๕๘.

ขนาด : ๒๑-๒๔ เซนติเมตร 

ลักษณะ : ขาคอนขางสั้นสีเขียวคลํ้าหรือเขียวแกมเหลือง หัวและหนาอกสีนํ้าตาล

แกมเทาตัดกับสีขาวบริเวณหนาอก ดานลางลําตัวและบริเวณทอง หัวตาสีขาวหรือ

เปนคิ้วสั้น ๆ ลําตัวดานบนสีนํ้าตาลเขม ขณะยืนจะเห็นปลายปกยาวเสมอปลายทาง

หรือยาวกวาเล็กนอย ขณะบินจะเห็นขนบริเวณสวนปลายหางสีขาวมีลายพาดดําหนา 

๓-๔ แถบ 

อุปนิสัย : มักพบหากินอยูโดดเดี่ยวหรือเปนฝูงเล็ก ๆ ๒-๓ ตัว หากินโดยการเดิน

หรือวิ่งไปตามดินโคลนเพื่อไลจิกเหยื่อตามชายนํ้า ขณะบินมักจะสงเสียงรอง”วิ้ด-วิ้ด-

วิ้ด”  

ถิ่นอาศัย : สวนใหญพบตามแหลงนํ้าจืด ทุงนาที่มีนํ้าขัง 

อาหาร : แมลง สัตวหนาดิน และสัตวนํ้าขนาดเล็ก



๔๘ นกในมหาวิทยาลัยแมโจ

นกชายเลนนํ้าจืด
Wood Sandpiper

อันดับ : Ciconiiformes

วงศ : Scolopacidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Tringa glareola  Linaeus ๑๗๕๘.

ขนาด : ๑๘.๕-๒๑ เซนติเมตร

ลักษณะ : ลักษณะคลายกับนกชายเลนเขียว แตมีคิ้วยาวสีขาวชัดเจนกวา หนาอก

สีนํ้าตาลมีลายขีดจาง ๆ บริเวณหลังสีนํ้าตาลเขมมีลายจุดสีออนกระจาย ขาสีเหลือง

หรือเหลืองแกมสม ขณะบินจะเห็นตะโพกและหางสีขาวมีลายขวางสีนํ้าตาลเขมเกือบ

ดํา แตมีลายขนาดเล็กและมากกวานกชายเลนเขียว 

อุปนิสัย : มักพบหากินรวมกันเปนฝูงใหญ บางครั้งก็พบหากินโดดเดี่ยวหรือเปนฝูง

เล็ก ๆ ปกติจะเดินหากินตามชายนํ้าหรือชายเลน เสียงรอง ”ชิ้ป-ชิ้ป-ชิ้ป” 

ถิ่นอาศัย : แหลงนํ้าจืด ทุงนามีนํ้าขัง นาเกลือ นากุงใกลชายฝงทะเล 

อาหาร : แมลง สัตวหนาดิน และสัตวนํ้าขนาดเล็ก
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นกหัวโตเล็กขาเหลือง
Little Ringed Plover

อันดับ : Ciconiiformes

วงศ : Charadriidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Charadrius dubius  Scopoli ๑๗๘๖.

ขนาด : ๑๔-๑๗ เซนติเมตร

ลักษณะ : มีขนาดเล็ก จะงอยปากสั้นสีดํา หนังรอบตาหนาสีเหลืองชัดเจน หนา-

ผากและคิ้วสีขาวแกมนํ้าตาลออน แถบหนาผากไมชัดเจน มีขนรอบคอสีขาวตอดวย

แถบรอบคอสีนํ้าตาลเขมหนาและกวาง โดยเฉพาะบริเวณหนาอก หัวและลําตัวดาน

บนนํ้าตาล 

อุปนิสัย : มักพบหากินเปนคูหรือเปนฝูงขนาดเล็ก วิ่งไดเร็ว มักวิ่ง ๆ หยุด ๆ เพื่อ

จิกหาเหยื่อตามพื้นดินและดินโคลน ขณะวิ่งจะหดหัวติดกับไหล เมื่อมีศัตรูรบกวนหรือ

ตกใจจะบินหนีและสงเสียงรอง “พิ-โอ” หรือ “พิ้บ-พิ้บ-พิ้บ-พิ้บ” 

ถิ่นอาศัย : ทุงนา ทุงหญาสั้น ๆ ริมหนองบึง หาดโคลน แมนํ้า นาเกลือ นากุง และ

แหลงนํ้าตาง ๆ 

อาหาร : แมลง สัตวหนาดิน และสัตวนํ้าขนาดเล็ก



๕๐ นกในมหาวิทยาลัยแมโจ

นกกระแตแตแวด 
Red-wattled Lapwing

อันดับ : Ciconiiformes

วงศ : Charadriidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Vanellus indicus  (Boddaert) ๑๗๘๓.

ขนาด : ๓๑.๕-๓๕ เซนติเมตร

ลักษณะ : ขนบนหัวจนถึงหนาอกมีสีดํา หนังรอบตาและเหนียงที่หัวตาสีแดงเขม 

จะงอยปากสีแดงเขมสวนปลายสีดํา ขนคลุมหูเปนแถบสีขาวใหญ ขนบริเวณลําตัวดาน

บนสีนํ้าตาล ลําตัวดานลางสีขาว แขงและเทาสีเหลืองหรือเหลืองแกมเขียว ขณะบินจะ

เห็นโคนปกสีนํ้าตาล ขนปกบินสีดํา มีแถบสีขาวพาดปก ใตปกสีขาว หางสีขาวมีแถบสี

ดําใหญพาดกลาง

อุปนิสัย : มักพบอยูโดดเดี่ยว เปนคู หรือเปนฝูงเล็ก ๆ เดินหากินบนพื้นดิน เมื่อ

ตกใจหรือมีศัตรูเขาใกลจะบินหนีพรอมกับสงเสียงรอง “แต-แต-แต-แตแวด” ติดตอกัน

หลายครั้ง 

ถิ่นอาศัย : ทุงนา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เปดโลง ชายเลน และชายทะเล 

อาหาร : แมลง สัตวหนาดิน และสัตวนํ้าขนาดเล็ก
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เหยี่ยวขาว 
Black-shouldered Kite

อันดับ : Ciconiiformes

วงศ : Accipitridae

ชื่อวิทยาศาสตร : Elanus caeruleus  (Desfontaines) ๑๗๘๙.

ขนาด : ๓๑-๓๕ เซนติเมตร 

ลักษณะ : ขนบนหัวและลําตัวดานลางสีขาว นัยนตาสีแดง มีแถบตาสีดํา ขน

ปกคลุมลําตัวดานบนสีเทาออน ขณะเกาะพักจะมองเห็นแถบสีดําที่หัวไหลอยาง

ชัดเจน แขงและเทาสีเหลือง ขณะบินจะเห็นปกยาวปลายแหลม หัวไหลสีดํา ขนปลาย

ปกดานลางสีดํา ปลายขนกลางปกอาจเปนสีดําหรือสีเทาเขม 

อุปนิสัย : มักพบอยูโดดเดี่ยว ชอบเกาะตามยอดไมสูงหรือเกาะตามสายไฟฟาขาง

ถนน เวลาหากินมักบินกระพือปกอยูกับที่ (Hovering) เพื่อมองหาเหยื่อในระดับไมสูง

มากนัก ไมบินรอนเปนวงกลมเหมือนเหยี่ยวชนิดอื่น 

ถิ่นอาศัย : ปาละเมาะ ทุงนา ทุงหญา พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เปดโลงตาง ๆ 

พบไดตั้งแตที่ราบจนถึงระดับความสูง ๑,๕๐๐ เมตร 

อาหาร : สัตวเลื้อยคลาน และสัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดเล็ก 



๕๒ นกในมหาวิทยาลัยแมโจ

เหยี่ยวผึ้ง  
Oriental Honey-Buzzard

อันดับ : Ciconiiformes

วงศ : Accipitridae

ชื่อวิทยาศาสตร : Pernis ptilorhyncus  (Temminck) ๑๘๒๑.

ขนาด : ๕๕-๖๕ เซนติเมตร 

ลักษณะ : จะงอยปากเรียวเล็ก หัวเล็ก คอคอนขางยาว  ทายทอยมีขนหงอนสั้น ๆ 

หางยาวปลายมน สีและลวดลายเปลี่ยนแปลงไดหลายแบบ หางดานลางมีแถบสีขาว 

ปลายหางมีแถบสีดํา สวนใหญหัวและใบหนามีสีเทา ลําตัวดานลางสีขาวแกมนํ้าตาล-

นํ้าตาลแดง ใตคางสีขาวลอมดวยเสนดํารอบ ขนคลุมใตปกสีนํ้าตาลเหลือง-นํ้าตาล ขน

ปกบินสีขาวหรือเทา 

อุปนิสัย : มักพบอยูโดดเดี่ยวหรือเปนฝูงเล็ก ๆ ชอบกินผึ้ง ตัวออนของผึ้งและรังผึ้ง

เปนอาหาร โดยจะเกาะใกลกับรังผึ้งแลวจิกกิน 

ถิ่นอาศัย : ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง พื้นที่เกษตรกรรม พบไดตั้งแตที่ราบจนถึง

ระดับความสูง ๒,๐๐๐ เมตร 

อาหาร : ผึ้ง แมลงขนาดใหญ และสัตวเลื้อยคลานขนาดเล็ก
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เหยี่ยวทะเลทราย  
Common Buzzard

อันดับ : Ciconiiformes

วงศ : Accipitridae

ชื่อวิทยาศาสตร : Buteo buteo  (Linnaeus) ๑๗๕๘.

ขนาด : ๕๑-๕๗ เซนติเมตร 

ลักษณะ : นกเต็มวัยสีออน : ลําตัวดานบนสีนํ้าตาลมีลายสีเหลืองออน อกและ

ขางลําตัวมีปนสีนํ้าตาลหนา หางสีเทาแกมนํ้าตาลมีลายขวางสีนํ้าตาล ขณะบินจะเห็น

ปกมีแถบสีดําพาดที่บริเวณปลายปก ใตปกสีขาว ขนคลุมใตปกสีขาวหรือสีนํ้าตาลออน 

หัวปกดานลางมีแถบสีดํา ปลายปกและขอบปกสีดํา นกเต็มวัยสีเขม : หัว ลําตัว ขน

คลุมปกทั้งดานบนและดานลางสีนํ้าตาลเขมเกือบดํา

อุปนิสัย : มักพบอยูโดดเดี่ยว มีกิจกรรมหากินในชวงกลางวัน มักเกาะตามกิ่งไม

หรือบินรอนกลางอากาศเหนือระดับยอดไมเพื่อมองหาเหยื่อ

ถิ่นอาศัย : ปาเบญจพรรณ ปาละเมาะ พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่เปดโลงที่แหง

แลง พบไดตั้งแตที่ราบจนถึงระดับความสูง ๒,๕๖๕ เมตร 

อาหาร : สัตวเลื้อยคลาน และสัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดเล็ก
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เหยี่ยวปกแดง 
Rufous-winged Buzzard

อันดับ : Ciconiiformes

วงศ : Accipitridae  

ชื่อวิทยาศาสตร : Butastur liventer  (Temminck) ๑๘๒๗.

ขนาด : ๓๘-๔๓ เซนติเมตร 

ลักษณะ : ตัวผู : คลายเหยี่ยวหนาเทา มานตาสีเหลือง หนังคลุมจมูกสีเหลืองสม 

หัวและลําตัวสีเทา ลําตัวดานบนสีนํ้าตาลแดงสดใส แขงยาวสีเหลือง ขณะบินจะมอง

เห็นขนปกบินและหางสีนํ้าตาลแดงชัดเจน ขนคลุมใตปกสีขาว นกวัยออน : มีคิ้วสี

ขาวแคบ ๆ หัวและลําตัวดานลางสีนํ้าตาล ขนปกคลุมลําตัวดนบนสีนํ้าตาลแดง มีแถบ

กลางปกนํ้าตาลแดง 

อุปนิสัย : มักพบอยูโดดเดี่ยวหรือเปนคู มักจะเกาะบนยอดไม กิ่งไมแหง หรือสาย

ไฟฟาซึ่งอยูในที่โลง บางครั้งก็พบบินรอนอยูกลางอากาศเพื่อมองหาเหยื่อ

ถิ่นอาศัย : ปาเต็งรัง ปาโปรง ทุงโลง พื้นที่เกษตรกรรมเปดโลงใกลปา 

อาหาร : แมลงขนาดใหญ สัตวเลื้อยคลาน และสัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดเล็ก 
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เหยี่ยวเคสเตรล  
Common Kestrel

อันดับ : Ciconiiformes

วงศ : Falconidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Falco tinnunculus  Linnaeus ๑๗๕๘.

ขนาด : ๓๐-๓๔ เซนติเมตร 

ลักษณะ : ตัวผู : ขนบนหัวสีเทา หนังรอบตาและหนังคลุมจมูกสีเหลือง มีแถบ

หนวดขางแกมสีดํา ลําตัวดานบนสีนํ้าตาลแดงมีลายจุดเนื่องจากปลายขนสีดํา ตะโพก

และหางสีเทา ปลายขนหางสีดํา ขอบหางสีขาว ลําตัวดานลางสีนํ้าตาลออนแกมขาว

มีลายจุดสีเขม ขณะบินจะเห็นขนปลายปกดานบนสีดํา ปกดานลางสีขาวแกมนํ้าตาล

มีลายสีดําที่ขนคลุมใตปก ตัวเมีย : หัวและลําตัวดานลางสีนํ้าตาลแดงมีลายขีดสีดํา

ชัดเจนกวา หางสีนํ้าตาลแดงมีลายบั้งเล็ก ๆ 

อุปนิสัย : มักพบอยูโดดเดี่ยวหรือเปนฝูงเล็ก ๆ ตามทุงหญา ทุงนา มักพบเกาะตาม

กิ่งไมที่โลงเพื่อมองหาเหยื่อ หรืออาจจะบินโฉบจับแมลงและสัตวขนาดเล็กบนพื้นดิน 

ถิ่นอาศัย : ทุงหญา ทุงนา พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่เปดโลง พบไดตั้งแตที่ราบ

จนถึงระดับความสูง ๒,๐๐๐ เมตร 

อาหาร : แมลงขนาดใหญ และสัตวเลื้อยคลานขนาดเล็ก 



๕๖ นกในมหาวิทยาลัยแมโจ

นกเปดผีเล็ก 
Little Grebe

อันดับ : Ciconiiformes

วงศ : Podicipedidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Tachybaptus ruficollis  (Pallas) ๑๗๖๔.

ขนาด : ๒๕-๒๙ เซนติเมตร 

ลักษณะ : มองดูคลายนกเปดนํ้า หางสั้นกุด จะงอยปากแหลมสีเหลืองออน หนา

ผาก ทายทอยถึงหลังสีนํ้าตาลเขม ใบหนา ขางคอ อกและทองสีนํ้าตาลแกมเหลือง 

ขนชุดผสมพันธุ : บริเวณใบหนา ขางคอและสีขางมีสีนํ้าตาลเขม จะงอยปากสีดํา 

สวนโคนจะงอยปากสีเหลือง มานตาสีเหลือง 

อุปนิสัย : ชวงนอกฤดูผสมพันธุจะอยูรวมกันเปนฝูง ในฤดูผสมพันธุจะอยูเปนคู 

เปนนกที่วายนํ้าและดํานํ้าไดดีมาก เมื่อตกใจหรือมีศัตรูเขาใกลจะบินหนีเรี่ยไปกับผิวนํ้า 

แตถาจวนตัวก็จะดํานํ้าหนี

ถิ่นอาศัย : หนอง บึง ทะเลสาบ พบไดตั้งแตที่ราบจนถึงระดับความสูง ๘๐๐ เมตร 

อาหาร : สัตวนํ้าขนาดเล็ก



๕๗Birds in Maejo University

นกยางเปย
Little Egret

อันดับ : Ciconiiformes

วงศ : Ardeidae

ชื่อวิทยาศาสตร :  Egretta garzetta  (Linnaeus) ๑๗๕๘.

ขนาด : ๕๕-๖๕ เซนติเมตร 

ลักษณะ : จะงอยปากสีดํา หนังบริเวณใบหนาสีเทาหรือสีเขียวแกมเหลือง ขายาวสี

ดํา เทาสีเหลือง ขนชุดผสมพันธุ : หนังบริเวณใบหนาสีชมพูแกมแดง ทายทอยมีขน

เปยยาว ๒ เสน หนาอกและหลังมีขนเจาชูยาวเดนชัด ขาสีดําสนิท เทาสีเหลืองสมหรือ

บางตัวอาจเปนสีแดง นกวัยออน : ขาสีเทาเขม โคนจะงอยปากสีเทา 

อุปนิสัย : มักหากินรวมกันเปนกลุม เปนฝูง หรือรวมกลุมกับยางชนิดอื่น หาอาหาร

ตามแหลงนํ้า หรือเดินหากินตามฝูงสัตวเลี้ยงเพื่อกินแมลงที่ตกใจบินขึ้นมา 

ถิ่นอาศัย : ทุงนา ทุงหญา ชายเลน และพื้นที่ชุมนํ้าทั้งนํ้าจืดและนํ้าเค็ม 

อาหาร : แมลง สัตวนํ้าขนาดเล็ก และสัตวเลื้อยคลานขนาดเล็ก



๕๘ นกในมหาวิทยาลัยแมโจ

นกยางควาย 
Cattle Egret

อันดับ : Ciconiiformes

วงศ : Ardeidae

ชื่อวิทยาศาสตร :  Bubulcus ibis  (Linnaeus) ๑๗๕๘.

ขนาด : ๔๘-๕๓ เซนติเมตร 

ลักษณะ : หนังที่ใบหนาสีเหลืองคลํ้า จะงอยปากสีเหลืองหนาและสั้น หัวโต คอ

หนาและสั้นกวานกยางชนิดอื่น ขาคอนขางสั้นสีเทาคลํ้า ขนชุดผสมพันธุ : จะงอย

ปากสีเหลืองหรือสีชมพูสด หัว คอ อก และหลังสีนํ้าตาลแกมสมสดใส ขนบริเวณ

ทายทอย ขนเจาชูที่อกและหลังยาวมากขึ้น

อุปนิสัย : มักพบเดินตามฝูงปศุสัตวเพื่อจิกกินแมลงที่บินหนี นอกจากนี้ยังพบเดิน

ตามทุงนา ทุงหญาไมคอยพบเดินลุยนํ้าหากินเหมือนนกยางชนิดอื่น

ถิ่นอาศัย : ทุงนา ทุงหญาที่คอนขางแหงแลง พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ชุมนํ้า 

มักพบหากินรวมกับฝูงปศุสัตว เชน วัว ควาย

อาหาร : แมลง สัตวเลื้อยคลานขนาดเล็กและสัตวนํ้า



๕๙Birds in Maejo University

นกยางกรอกพันธุจีน
Chinese Pond Heron

อันดับ : Ciconiiformes

วงศ : Ardeidae

ชื่อวิทยาศาสตร :  Ardeola bacchus  (Bonaparte) ๑๘๕๕.

ขนาด : ๔๕-๕๒ เซนติเมตร 

ลักษณะ : นอกฤดูผสมพันธุ : จะงอยปากสีเหลืองสวนปลายมีสีดํา บริเวณหัว 

คอ และหนาอกสีนํ้าตาลเหลืองมีลายขีดหนาสีนํ้าตาลเขม ขนปกคลุมลําตัวดานบนสี

นํ้าตาลแกมเทาเขมสวนดานลางลําตัวเปนสีขาว แขงและเทาสีเหลืองหรือเหลืองแกม

เขียว ฤดูผสมพันธุ : จะงอยปากสีเหลืองสดสวนปลายมีสีดํา หนังรอบตาสีเขียวแกม

เหลือง ขนบริเวณหัว คอ และหนาอกจะเปนสีนํ้าตาลแดงเขมแกมเลือดหมู บริเวณ

หลังและขนคลุมไหลสีเทาดํา แขงและเทาสีแดง

อุปนิสัย : มักหากินรวมกันเปนฝูง เดินลุยนํ้าหาเหยื่อหรือเดินตามฝูงสัตวเลี้ยงเพื่อ

กินแมลงที่บินหนีขึ้นมา ขณะยืนพักผอนจะหดคอทําใหดูคลายกับนกคอสั้น ขณะบิน

รองมักจะสงเสียงรอง “กรอก-กรอก”

ถิ่นอาศัย : ทุงนา หนองนํ้า ชายนํ้า ปาชายเลน และพื้นที่ชุมนํ้าทั้งนํ้าจืดและนํ้าเค็ม 

อาหาร : แมลง สัตวเลื้อยคลานขนาดเล็ก และสัตวนํ้า



๖๐ นกในมหาวิทยาลัยแมโจ

นกยางไฟธรรมดา 
Cinnamon Bittern

อันดับ : Ciconiiformes

วงศ : Ardeidae

ชื่อวิทยาศาสตร :  Ixobrychus cinnamomeus  (Gmelin) ๑๗๘๙.

ขนาด : ๓๘-๔๑ เซนติเมตร 

ลักษณะ : ตัวผู : ขนปกคลุมลําตัวสีนํ้าตาลแดง คอดานหนาและลําตัวดานลางสี

ออนกวา ขางคอมีแถบสีขาว ตัวเมีย : หลังและลําตัวดานบนมีลายจุดสีนํ้าตาลออน 

ลําตัวดานลางสีนํ้าตาลออน คอถึงอกมีลายขีดประสีนํ้าตาลเขม

อุปนิสัย : มักพบอยูโดดเดี่ยวหรือเปนคู มักมีกิจกรรมหากินในชวงเชาตรูและชวง

เย็นคํ่า เดินหากินตามแหลงนํ้าหรือบนพืชลอยนํ้าในลักษณะลําตัวขนานกับพื้น เมื่อมี

ศัตรูเขาใกลหรือมีสิ่งรบกวนจะยืนนิ่งและยืดคอตั้งตรงเพื่ออําพรางตัวเอง 

ถิ่นอาศัย : ทุงนาและแหลงนํ้าจืดที่มีพืชนํ้าหนาแนน สวนใหญพบในระดับตํ่า แต

ชวงฤดูหนาวอาจพบถึงระดับความสูง ๑,๘๓๐ เมตร 

อาหาร : แมลง สัตวเลื้อยคลานขนาดเล็ก และสัตวนํ้า



๖๑Birds in Maejo University

นกอีเสือสีนํ้าตาล
Brown Shrike

อันดับ : Passeriformes

วงศ : Laniidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Lanius cristatus  Linnaueus ๑๗๕๘.

ขนาด : ๑๙-๒๐ เซนติเมตร

ลักษณะ : ตัวผู  :  ขนบริเวณหัวและลําตัวดานบนเปนสีนํ้าตาล มีแถบตาสีดํา

และมีขอบสีขาวดานบน ดานขางของคอ คอ และลําตัวดานลางเปนสีขาว บริเวณสีขาง

มีสีนํ้าตาลออน ตัวเมีย :  จะมีสีซีดกวาตัวผู มีลายเกล็ดจาง ๆ ที่หนาอกและสีขาง 

นกวัยออน : จะมีสีคลํ้ากวา มีลายเกล็ดที่หัว  หลัง และลําตัวดานลาง ชนิดยอย 

lucionensis ขนบนกระหมอมเปนสีเทาตลอดไปถึงดานหลัง 

อุปนิสัย : มักพบอยูโดดเดี่ยว มีนิสัยปกปองอาณาเขตหากินอยางแข็งขันพรอมกับ

สงเสียงรองแหบดัง “แซก-แซก-แซก” มักเกาะตามกิ่งไมหรือยอดไมในโลง เสาหลัก 

และสายไฟฟา 

ถิ่นอาศัย : ปาละเมาะ ทุงนา พื้นที่เกษตรกรรมและที่โลง พบไดตั้งแตที่ราบจนถึง

ระดับความสูง ๒,๐๐๐ เมตร 

อาหาร : แมลง และสัตวเลื้อยคลานขนาดเล็ก



๖๒ นกในมหาวิทยาลัยแมโจ

นกอีเสือหลังแดง 
Burmese Shrike

อันดับ : Passeriformes

วงศ : Laniidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Lanius collurioides  Lesson ๑๘๓๔.

ขนาด : ๑๙-๒๑ เซนติเมตร

ลักษณะ : ขนบนหัวสีเทาเขม บริเวณหนาผากและแถบตาเปนสีดํา ดานขางของคอ 

คอ และลําตัวดานลางสีขาว ขนบริเวณลําตัวดานบนมีสีนํ้าตาลแดง ที่ปกมีจุดสีขาว

เห็นไดชัด ตัวเมีย : จะมีสีจางกวาตัวผู หัวตาสีขาว นกวัยออน : มีลักษณะคลายกับ

นกตัวเมีย แตมีลายเกล็ดทั้งดานบนและดานลางลําตัว จุดสีขาวที่ปกมีขนาดเล็กมาก

หรืออาจมองไมเห็น 

อุปนิสัย : มักพบอยูโดดเดี่ยวหรือเปนคู มักเกาะตามสายไฟฟา ยอดไม เปนนกที่

ปกปองอาณาเขตบริเวณแหลงหากินอยางแข็งขัน 

ถิ่นอาศัย : ปาละเมาะ ชายปาติดกับพื้นที่เปดโลง ทุงนา และพื้นที่เกษตรกรรม 

พบไดตั้งแตที่ราบจนถึงระดับความสูง ๑,๘๐๐ เมตร มีรายงานการพบขยายพันธุใน

ประเทศไทยเฉพาะพื้นที่ที่อยูในระดับความสูง ๙๐๐ เมตรขึ้นไป 

อาหาร : แมลง และสัตวเลื้อยคลานขนาดเล็ก



๖๓Birds in Maejo University

นกอีเสือหัวดํา 
Long-tailed Shrike

อันดับ : Passeriformes

วงศ : Laniidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Lanius schach  Linnaeus ๑๗๕๘.

ขนาด : ๒๕-๒๘ เซนติเมตร

ลักษณะ : ขนบริเวณหัวและทายทอยสีดํา ลําตัวดานบนสีนํ้าตาลแดง ปกสีดํามี

แถบขาวซึ่งจะเห็นไดชัดเจนขณะบิน ขนหางยาวสีดํา ดานขางคอ คอ และลําตัวดาน

ลางสีขาว ดานทายของลําตัวและกนสีนํ้าตาลแดง นกวัยออน : หัวและทายทอยจะ

มีสีนํ้าตาลออน ลําตัวมีลายเกล็ดทั้งดานบนและดานลาง 

อุปนิสัย : มักพบอยูโดดเดี่ยวหรือเปนคู มักเกาะตามสายไฟฟา ยอดไม เปนนกที่มี

นิสัยปองกันอาณาเขตบริเวณแหลงหากินอยางแข็งขันโดยการสงเสียงรอง “ชาก-ชาก” 

ถิ่นอาศัย : ปาละเมาะ ทุงโลง ทุงนา ชายนํ้า พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่เปดโลง

ตาง ๆ พบไดตั้งแตที่ราบถึงระดับความสูง ๑,๘๐๐ เมตร 

อาหาร : แมลง และสัตวเลื้อยคลานขนาดเล็ก



๖๔ นกในมหาวิทยาลัยแมโจ

อีกา 
Large billed Crow

อันดับ : Passeriformes

วงศ : Covidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Corvus macrorhynchos  Wagler ๑๘๒๗.

ขนาด : ๔๘-๕๙ เซนติเมตร

ลักษณะ : ขนปกคลุมลําตัวสีดําสนิท จะงอยปากใหญ ยาว หนาเปนสัน หนาผาก

ตั้งเปนสัน จะงอยปากและเทาสีดํา

อุปนิสัย : มักพบอยูโดดเดี่ยว เปนคู หรือเปนฝูงเล็ก ๆ  มีนิสัยสะสมอาหารโดยจะนํา

อาหารที่หามาไดซุกซอนตามโพรงของตนไมหรือสิ่งกอสราง บางครั้งก็ขุดดินฝงเอาไว 

ถิ่นอาศัย : แหลงชุมชน พื้นที่เกษตรกรรม ชายปา พบไดตั้งแตที่ราบจนถึงระดับ

ความสูง ๒,๕๖๕ เมตร 

อาหาร : ผลไม แมลง สัตวขนาดเล็ก และสัตวเลื้อยคลานขนาดเล็ก



๖๕Birds in Maejo University

นกแอนพง  
Ashy Woodswallow

อันดับ : Passeriformes

วงศ : Covidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Artamus fuscus  Vieillot ๑๘๑๗.

ขนาด : ๑๖-๑๘ เซนติเมตร

ลักษณะ : จะงอยปากหนาสีเทาแกมฟา ใบหนาสีดําหรือสีเทาเขม หัวและลําตัวดาน

บนสีเทา หนาอกและลําตัวดานลางสีนํ้าตาลแกมเหลือง กนสีขาว ขณะบินจะเห็นปก

เปนรูปสามเหลี่ยม ใตปกสีขาวแกมนํ้าตาลออน หางสั้น 

อุปนิสัย : มักพบอยูเปนคูหรือเปนฝูงเล็ก ๆ มักพบเกาะตามกิ่งไมแหง หรือสาย

ไฟฟา ขณะเกาะพักมักจะนั่งเบียดเสียดกันหลายตัวพรอมกับไซขนใหกันและกัน เสียง

รองแหบ “แอบ-แอบ”  

ถิ่นอาศัย : พื้นที่เปดโลง พื้นที่เกษตรกรรม บางครั้งพบบินเหนือปา พบไดตั้งแต

ที่ราบจนถึงระดับความสูง ๑,๘๐๐ เมตร 

อาหาร : แมลง หากินโดยการบินโฉบจับกลางอากาศมองดูคลายนกนางแอนบาน



๖๖ นกในมหาวิทยาลัยแมโจ

นกแซงแซวหางปลา
Black Drongo

อันดับ : Passeriformes

วงศ : Covidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Dicrurus macrocercus  (Vieillot) ๑๘๑๗.

ขนาด : ๒๗-๒๘.๕ เซนติเมตร

ลักษณะ : ขนปกคลุมลําตัวมีสีดําเหลือบนํ้าเงินเล็กนอยทั้งตัว หางแฉกลึก บางครั้ง

มีจุดขาวที่หัวตา นกวัยออน : หนาอกเปนสีเทาเขม บริเวณทองและตะโพกมีสีขาว

แซม 

อุปนิสัย : มักพบเกาะโดดเดนตามกิ่งไมแหง ตอไม สายไฟฟา เสารั้ว เปนนกที่มี

นิสัยกาวราวและมีนิสัยปองกันอาณาเขตอยางแข็งขัน 

ถิ่นอาศัย : ทุงนา ทุงหญา พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เปดโลง สวนใหญพบใน

ที่ราบ 

อาหาร : แมลง และสัตวเลื้อยคลานขนาดเล็ก



๖๗Birds in Maejo University

อันดับ : Passeriformes

วงศ : Corvidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Dicrurus paradiseus  (Linnaeus) ๑๗๖๖.

ขนาด : ๓๓-๓๕.๕ เซนติเมตร

ลักษณะ : หนาผากมีขนหงอนตั้งเปนกระจุก ขนปกคลุมลําตัวเปนสีดําเหลือบ

นํ้าเงินเล็กนอย หางเปนแบบหางแฉกตื้น ๆ ขนหางคูนอกมีกานขนยาว ปลายขนหางแผ

ออกดานเดียวและบิด กานขนอาจจะยาวไดถึง ๓๐ เซนติเมตร ทั้งสองเพศมีลักษณะ

และสีสันเหมือนกัน นกวัยออน : ขนหงอนบนหัวสั้น กานขนหางคูนอกไมยาว

อุปนิสัย : อาจพบอยูโดดเดี่ยว เปนคู หรือเปนฝูงขนาดเล็ก ชอบสงเสียงรองและ

สามารถเลียนเสียงรองของนกและสัตวตาง ๆ ไดดีมาก มีนิสัยกาวราวและปองกัน

อาณาเขตอยางแข็งขัน

ถิ่นอาศัย : ปาดิบชื้น ปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง และสวนผลไม พบได

ตั้งแตที่ราบจนถึงระดับความสูง ๑,๗๐๐ เมตร สวนใหญจะพบในที่ระดับความสูงไม

มากนัก 

อาหาร : แมลง ตัวหนอน และสัตวขนาดเล็ก

นกแซงแซวหางบวงใหญ
Greater Racket-tailed Drongo



๖๘ นกในมหาวิทยาลัยแมโจ

นกจับแมลงจุกดํา  
Black-naped Monarch

อันดับ : Passeriformes

วงศ : Corvidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Hypothymis azurea  (Boddaert) ๑๗๘๓.

ขนาด : ๑๖-๑๗.๕ เซนติเมตร

ลักษณะ : ตัวผู : จะงอยปากกวางสีฟาเขม ทายทอยมีกระจุกขนหงอนสีดําสั้น หัว 

อก ลําตัวดานบน และขนหางสีฟาเขม อกตอนลางถึงกนสีขาว หัวตาและแถบคาดอก

สีดํา ตัวเมีย : สีจะหมนกวานกตัวผู ลําตัวดานลางสีเทาแกมนํ้าตาล อกสีเทาไมมีแถบ

สีดําคาด

อุปนิสัย : มักพบอยูโดดเดี่ยวหรือเปนคู อาศัยและหากินตามกิ่งไมในระดับสูง เปน

นกที่ไมคอยหยุดนิ่ง ขณะเกาะมักจะกระดกหางขึ้นเล็กนอยและแผขนหางออกเล็ก

นอย

ถิ่นอาศัย : ปาดิบแลง ปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ ปาชายเลน ชวงอพยพสามารถ

พบไดในปาหลายสภาพ พบไดตั้งแตที่ราบจนถึงระดับความสูง ๑,๕๒๐ เมตร 

อาหาร : แมลง



๖๙Birds in Maejo University

นกขมิ้นนอยธรรมดา 
Common Iora

อันดับ : Passeriformes

วงศ : Covidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Aegithina tiphia  (Linnaeus) ๑๗๕๘.

ขนาด : ๑๒-๑๔.๕ เซนติเมตร

ลักษณะ : จะงอยปากสีเทา ตัวผู : หัวและลําตัวดานบนมีสีเขียวแกมเหลือง ลําตัว

ดานลางเปนสีเหลืองสดกวา ขนหางสีดํา ปกมีแถบสีขาว ๒ แถบ ตัวเมีย : รอบตาสี

เหลือง ขนปกคลุมลําตัวจะมีสีซีดกวา ปกสีคลํ้าและแถบสีขาวจะไมเดนชัดเทานกตัวผู 

อุปนิสัย : มักพบหากินเปนคู มักกระโดดหากินแมลงตามตนไม กิ่งไม และใบไม สง

เสียงรองไดหลายรูปแบบ แตที่มักไดยินจะเปนเสียง “จี๊-จอ” ลากเสียงยาว “วิด-วิด-

วิด” คลายเสียงผิวปากตอเนื่องกัน ๕-๘ ครั้ง 

ถิ่นอาศัย : ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง ปาชายเลน สวนสาธารณะ และผลไม พบได

ตั้งแตที่ราบจนถึงระดับความสูง ๑,๕๐๐ เมตร 

อาหาร : แมลง ผลไม และนํ้าหวานดอกไม



๗๐ นกในมหาวิทยาลัยแมโจ

นกกระเบื้องผา  
Blue Rock-Thrush

อันดับ : Passeriformes

วงศ : Muscicapidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Monticola solitarius  (Linnaeus) ๑๗๕๘.

ขนาด : ๒๑-๒๓ เซนติเมตร

ลักษณะ : ตัวผู : ขนปกคลุมลําตัวมีสีฟาแกมเทา มีลายเกล็ดขาวสลับดํากระจาย 

ชวงฤดูผสมพันธุสีจะเขมขึ้น ชนิดยอย philippensis บริเวณหนาอกและลําตัวดานลาง

มีสีแดงแกมนํ้าตาลเขม  คลายนกกระเบื้องทองแดง แตมีลายเกล็ดที่สีขาง ตัวเมีย : 

ขนปกคลุมลําตัวสวนใหญเปนเทาแกมนํ้าตาล มีลายเกล็ดสีเนื้อสลับดํา

อุปนิสัย : มักพบอยูโดดเดี่ยวหรือเปนคู มักเกาะตามกิ่งไมใหญ กอนหิน หลังคา

บาน สวนใหญจะหากินตามพื้นดิน สงเสียงรองแหบ “แทค-แทค” หรือ “ทัค” และ

แหลมสูงเปนทวงทํานองเพลงหลายแบบ “ชู-ชี้-ชู-ตรี้-ตรี้”  

ถิ่นอาศัย : ปาโปรง ทุงโลง เขาหินปูน หนาผา พื้นที่เกษตรกรรม และแหลงชุมชน 

พบไดตั้งแตที่ราบจนถึงระดับความสูง ๑,๘๓๐ เมตร 

อาหาร : แมลง และผลไม 



๗๑Birds in Maejo University

นกจับแมลงคอแดง  
Red-throated Flycatcher

อันดับ : Passeriformes

วงศ : Muscicapidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Ficedula parva  (Bechstein) ๑๗๙๒.

ขนาด : ๑๓-๑๓.๕ เซนติเมตร

ลักษณะ : จะงอยปากสีดํา หัวและลําตัวดานบนสีนํ้าตาลแกมเทา ขนหางสีดํา โคน

ขนหางคูนอกมีสีขาว ลําตัวดานลางสีขาวแกมเทา ตัวผูขนชุดผสมพันธุ : ใตคางมีสี

สมเขม หนาอกและใบหนาจะมีสีเทาเขมขึ้น 

อุปนิสัย : มีนิสัยชอบอยูโดดเดี่ยว หากินตามกิ่งไม ไมพุม และตนไมระดับตํ่า ขณะ

เกาะมักจะกระดกหางขึ้นลงและแผขนหางออกทําใหมองเห็นขนหางสีดําและโคนหาง

เปนสีขาวชัดเจน พรอมกับสงเสียงรอง “ตริ่ด” หรือ “แทร็ก-แทร็ก” 

ถิ่นอาศัย : ปาโปรง ชายปา สวนผลไม สวนสาธารณะ พบไดตั้งแตที่ราบจนถึง

ระดับความสูง ๒,๑๕๓ เมตร 

อาหาร : แมลง



๗๒ นกในมหาวิทยาลัยแมโจ

นกจับแมลงอกสมทองขาว  
Tickell’s Blue Flycatcher

อันดับ : Passeriformes

วงศ : Muscicapidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Cyornis tickelliae  Blyth ๑๘๔๓.  

ขนาด : ๑๔-๑๖ เซนติเมตร

ลักษณะ : ตัวผู : คลายนกจับแมลงคอนํ้าตาลแดง จําแนกจากคอและอกสีสม

เหลือง รอยตอระหวางอกกับทองสีขาวตัดกันอยางชัดเจน ตัวเมีย : จําแนกจากตัว

เมียของนกจับแมลงสกุลเดียวกันตรงที่หัว ลําตัวดานบน และขนหางสีเทาแกมฟา คอ

และอกสีสม ทองสีขาวคลายนกตัวผู

อุปนิสัย : มักพบอยูโดดเดี่ยวหรือเปนคู และอาจพบหากินรวมกับนกชนิดเดียวกัน

หรือนกขนาดเล็กชนิดอื่น 

ถิ่นอาศัย : ปาดิบชื้น ปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ ปาไผ พบไดตั้งแตที่ราบจนถึง

ระดับความสูง ๖๐๐ เมตร 

อาหาร : แมลง 



๗๓Birds in Maejo University

นกจับแมลงหัวเทา
Grey-headed Flycatcher

อันดับ : Passeriformes

วงศ : Muscicapidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Culicicapa ceylonensis  (Swainson) ๑๘๒๐.

ขนาด : ๑๑.๕-๑๓ เซนติเมตร

ลักษณะ : หัวมีขนหงอนสั้นตั้งเปนสัน หัวและอกสีเทาตัดกับขนบนลําตัวดานบน

และหางสีเขียวแกมเหลือง ตะโพกและลําตัวดานลางสีเหลือง ทั้งสองเพศมีลักษณะ

และสีสันเหมือนกัน

อุปนิสัย : มักพบอยูโดดเดี่ยวหรือเปนฝูงเล็ก ๆ ๒-๓ ตัว และอาจอยูรวมกับนก

ชนิดอื่น อาศัยและหากินตามกิ่งไมในระดับตํ่าจนถึงระดับกลาง 

ถิ่นอาศัย : ปาดิบเขา ปาดิบชื้น ปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ ชายปา ชวงฤดูหนาว

อาจพบในปาชายเลนและสวนสาธารณะ พบไดตั้งแตที่ราบจนถึงระดับความสูง 

๒,๕๖๕ เมตร 

อาหาร : แมลง 



๗๔ นกในมหาวิทยาลัยแมโจ

นกคอทับทิม 
Siberian Rubythroat

อันดับ : Passeriformes

วงศ : Muscicapidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Luscinia calliope  (Pallas) ๑๗๗๖.

ขนาด : ๑๕-๑๗ เซนติเมตร

ลักษณะ : ตัวผู : คอสีแดงสดเปนมันวาว จะงอยปากและหนาสีดํา คิ้วและแถบ

หนวดสีขาวชัดเจน หัวและลําตัวดานบนสีนํ้าตาล อกสีเทา ลําตัวดานลางสีนํ้าตาลแกม

สม ตัวเมีย : คอไมมีสีแดง แถบตาสีนํ้าตาลคลํ้า คิ้วและแถบหนวดสีขาว มีเสนสีดํา

จาง ๆ คั่นระหวางสีขาวที่คอ

อุปนิสัย : มักพบอยูโดดเดี่ยว สวนใหญหากินตามพื้นดิน และบริเวณกิ่งไมของไม

พุม หรือดงหญาสูง ขณะหากินหรือมีกิจกรรมมักจะแผขนปลายหางเล็กนอยและยก

หางขึ้น

ถิ่นอาศัย : ทุงหญา ปาละเมาะ มักพบใกลแหลงนํ้า พบไดตั้งแตที่ราบจนถึงระดับ

ความสูง ๑,๘๐๐ เมตร 

อาหาร : แมลง



๗๕Birds in Maejo University

นกกางเขนบาน  
Oriental Magpie Robin

อันดับ : Passeriformes

วงศ : Muscicapidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Copsychus saularis  (Linnaeus) ๑๗๕๘.

ขนาด : ๑๙-๒๑ เซนติเมตร

ลักษณะ : ตัวผู : บริเวณหัว หนาอก และลําตัวดานบนมีดําเปนมันเล็กนอย ที่ปกมี

แถบสีขาว  ขอบขนหางคูนอกมีสีขาว ลําตัวดานลางเปนสีขาว ตัวเมีย : ลักษณะคลาย

นกตัวผู แตขนบนหัวและหนาอกเปนสีเทาเขม ลําตัวดานบนมีสีดําแตไมเหลือบเปนมัน

อุปนิสัย : มักพบอยูโดดเดี่ยวหรือเปนคู มักเกาะตามกิ่งไม พุมไม สายไฟฟา ริมรั้ว 

หลังคาบาน สงเสียงรองแหลมสูง สามารถรองเปนทวงทํานองไดหลากหลายมาก

ถิ่นอาศัย : ปาเต็งรัง ชายปา พื้นที่เกษตรกรรม สวนผลไม สวนสาธารณะ และ

แหลงชุมชน พบไดตั้งแตที่ราบจนถึงระดับความสูง ๑,๘๓๐ เมตร 

อาหาร : แมลง และตัวหนอน



๗๖ นกในมหาวิทยาลัยแมโจ

นกกางเขนดง 
White-rumped Shama

อันดับ : Passeriformes

วงศ : Muscicapidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Copsychus malabaricus  (Scopoli) ๑๗๘๘.

ขนาด : ๒๑-๒๘ เซนติเมตร

ลักษณะ : ตัวผู : หัว อก และลําตัวดานบนสีดําเปนมัน ตัดกับลําตัวดานลางสี

นํ้าตาลแดงแกมสมเขมและตะโพกสีขาว ขนหางยาวขอบขนหางคูนอกสีขาว ตัวเมีย : 

ลักษณะคลายตัวผู แตหางสั้นกวา หัว อก และลําตัวดานบนแกมนํ้าตาล ลําตัวดาน

ลางมีสีนํ้าตาลมากกวา

อุปนิสัย : มักพบอยูโดดเดี่ยวหรือเปนคู มักเกาะตามกิ่งไมระดับตํ่าหรือไมพุม บาง

ครั้งลงมายืนบนพื้นดิน เปนนกที่สงเสียงรองไดหลายเสียง 

ถิ่นอาศัย : ปาดิบเขา ปาดิบชื้น ปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ ปาไผ ชายปา พบได

ตั้งแตที่ราบจนถึงระดับความสูง ๑,๕๒๕ เมตร 

สถานภาพ : เปนนกประจําถิ่น พบบอย

อาหาร : แมลง 



๗๗Birds in Maejo University

นกเขนสีดํา  
Black Redstart

อันดับ : Passeriformes

วงศ : Muscicapidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Phoenicurus ochruros  (Gmelin) ๑๗๗๔.

ขนาด : ๑๖ เซนติเมตร

ลักษณะ : ตัวผู : ขนบริเวณกระหมอมและหลังสีเทาแกมนํ้าตาล หลังตอนบนมีสี

แซมดําเล็กนอย ดานขางของหัวมีสีดํา คอและหนาอกสีดํามีลายสีนํ้าตาลแกมเทา ลํา

ตัวดานลางมีสีนํ้าตาลแกมแดง ขนปกสีดํามีขอบขนสีนํ้าตาล ตัวผูขนชุดผสมพันธุ : 

หัว  หลัง หนาอก และขนหางสีดําเขม ตัวเมีย : ขนบนหัวและลําตัวเปนสีนํ้าตาล ลํา

ตัวดานลางสีออนกวาเล็กนอย ตะโพกและขอบหางสีนํ้าตาลแดงคลายนกเขนทองแดง

มากแตไมมีแถบสีขาวที่ปก และมีวงรอบตาสีออนไมชัดเจนเทา  

อุปนิสัย : ชวงนอกฤดูผสมพันธุมักพบอยูโดดเดี่ยวและมักพบในที่เดิมเสมอ ขณะ

หากินมักระดกหางขึ้นลงเปนจังหวะ หาอาหารดวยการกระโดดไปมาบนพื้นดิน

ถิ่นอาศัย : พื้นที่เปดโลง พื้นที่เกษตรกรรมคอนขางแหงแลงในระดับตํ่า 

อาหาร : แมลง



๗๘ นกในมหาวิทยาลัยแมโจ

นกยอดหญาหัวดํา  
Siberian Stonechat

อันดับ : Passeriformes

วงศ : Muscicapidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Saxicola torquata  (Linnaeus) ๑๗๖๖.

ขนาด : ๑๔ เซนติเมตร

ลักษณะ : ตัวผู : ขนปกคลุมลําตัวสีนํ้าตาลออน  หัวสีนํ้าตาลแกมสีดํา หัวตา 

ขนคลุมหู คาง หนาอกตอนบนและหลังสีนํ้าตาลเขมแกมเทาและมีลายสีคลํ้า หนาอกสี

นํ้าตาลแดง ตัวผูขนชุดผสมพันธุ : หัวและคอสีดํา ลําตัวดานบนสีดํามีลายสีนํ้าตาล

จาง ๆ ดานขางคอและแถบปกมีสีขาว ตะโพกสีขาว ปลายขนคลุมตะโพกมีสีนํ้าตาลแดง 

ลําตัวดานลางสีนํ้าตาลแกมสม หนาอกสีนํ้าตาลแดงเขม ขนหางสีดํา ตัวเมีย : ลักษณะ

คลายกับนกตัวผูนอกฤดูผสมพันธุ 

อุปนิสัย : มักพบอยูโดดเดี่ยวหรือเปนคู มักพบเกาะบนยอดหญา ยอดไมพุม เสา

หลัก ขณะเกาะตามปกติชอบกระดกหางขึ้นลงชา ๆ

ถิ่นอาศัย : ทุงหญา พื้นที่เกษตรกรรมเปดโลง พบไดตั้งแตที่ราบจนถึงระดับความ

สูง ๒,๔๘๐ เมตร 

อาหาร : แมลง



๗๙Birds in Maejo University

นกยอดหญาสีดํา, นกขี้หมา 
Pied Bushchat

อันดับ : Passeriformes

วงศ : Muscicapidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Saxicola caprata  (Linnaeus) ๑๗๖๖.

ขนาด : ๑๔ เซนติเมตร

ลักษณะ : ตัวผู : ขนปกคลุมลําตัวสีดํา ตัดกับตะโพกและแถบปกสีขาว ซึ่งจะเห็นได

ชัดเจนขณะบิน ตัวเมีย : ขนปกคลุมลําตัวเปนสีนํ้าตาลเขม ลําตัวดานบนและหนาอก

มีลายขีดสีคลํ้า ตะโพกสีนํ้าตาลแดง 

อุปนิสัย : มักพบอยูโดดเดี่ยวหรือเปนคู มักพบเกาะตามยอดพุมไม ตนหญา สาย

ไฟฟา เสาหลัก หรือตอไม 

ถิ่นอาศัย : ปาละเมาะ ทุงหญา พื้นที่เกษตรกรรมเปดโลง พบไดตั้งแตที่ราบจนถึง

ระดับความสูง ๑,๖๐๐ เมตร 

อาหาร : แมลง



๘๐ นกในมหาวิทยาลัยแมโจ

นกกิ้งโครงแกลบหัวเทา  
Chestnut-tailed Starling

อันดับ : Passeriformes

วงศ : Sturnidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Sturnus malabaricus  (Gmelin) ๑๗๘๙.

ขนาด : ๑๘.๕-๒๐.๕ เซนติเมตร

ลักษณะ : จะงอยปากมีสีฟาแกมเทา สวนปลายจะงอยปากเปนสีสม ขนบนหัวสี

เทาแกมขาว หลังสีเทาเขม ขนปกบินสีดํามีแถบขาวเล็ก ๆ ที่หัวปก ซึ่งจะเห็นไดชัดเจน

ขณะบิน หนาอกและลําตัวดานลางสีนํ้าตาลออนแกมเทา สีขางและขนหางคูนอกสี

นํ้าตาลแดง ชนิดยอย malabaricus จะมีขนบริเวณลําตัวดานลางสีนํ้าตาลแดง 

อุปนิสัย : มักพบอยูเปนคูหรือเปนฝูง และอาจพบอยูรวมกับนกเอี้ยงชนิดอื่น อาศัย

และหากินตามกิ่งไม แตบางครั้งก็อาจลงมาหากินตามกิ่งพุมไมหรือบนพื้นดินดวย

ถิ่นอาศัย : ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง ปาละเมาะ พื้นที่เกษตรกรรม พบไดตั้งแต

ที่ราบจนถึงระดับความสูง ๘๐๐ เมตร มักพบอยูรวมกันเปนฝูง 

อาหาร : แมลง นํ้าหวานดอกไม และผลไม



๘๑Birds in Maejo University

นกเอี้ยงดาง  
Asian Pied Starling

อันดับ : Passeriformes

วงศ : Sturnidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Sturnus contra  Linnaeus ๑๗๕๘.

ขนาด : ๒๒-๒๕ เซนติเมตร

ลักษณะ : จะงอยปากแหลมสีเหลืองสด โคนปากและหนังรอบตาสีแดงเขมแกม

ชมพู ขนบนหัว คอ หนาอก ลําตัวดานบน และหางสีดํา หนาผากและขนคลุมหูสีขาว 

ลําตัวดานลางสีขาว ปกสีดํามีแถบขาว แขงและเทาสีเหลือง

อุปนิสัย : มักพบอยูเปนฝูง หากินตามกิ่งไมและบนพื้นดิน บอยครั้งที่พบหากินตาม

ฝูงปศุสัตว เชน วัว ควาย สวนใหญมักจะหากินในบริเวณที่อยูใกลกับแหลงนํ้า

ถิ่นอาศัย : พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เปดโลงใกลชุมชนเมือง มักพบใกลพื้นที่ชุมนํ้า 

อาหาร : แมลง เมล็ดพืช และผลไม



๘๒ นกในมหาวิทยาลัยแมโจ

นกกิ้งโครงคอดํา 
Black-collared Starling

อันดับ : Passeriformes

วงศ : Sturnidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Sturnus nigricollis  (Paykull) ๑๘๐๗.

ขนาด : ๒๗-๓๐.๕ เซนติเมตร

ลักษณะ : มีขนาดคอนขางใหญ จะงอยปากสีดํา หัวสีขาวอมเหลืองนวล หนังรอบตา

สีเหลือง รอบคอและหนาอกมีแถบใหญสีดํา ขนปกคลุมลําตัวดานบนสีดําแกมนํ้าตาล 

มีแถบสีขาวแคบ ๆ ที่ปกจะเห็นไดชัดขณะบิน ลําตัวดานลางสีขาว นกวัยออน : ขน

บนหัว หนาอก และลําตัวดานบนเปนสีนํ้าตาล หนังรอบตามีสีเหลืองคลํ้า 

อุปนิสัย : มักพบอยูเปนคูหรือเปนฝูง มักพบอยูรวมฝูงกับนกเอี้ยงสาริกาและนก

เอี้ยงหงอน สวนใหญจะหากินตามพื้นดิน เสียงรองแหบกองดังกังวานและสามารถ

รองเปนทวงทํานองเพลง “ออย-อี-เอียง” 

ถิ่นอาศัย : พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เปดโลง มักพบใกลพื้นที่ชุมนํ้า พบไดตั้งแต

ที่ราบจนถึงระดับความสูง ๑,๕๒๕ เมตร 

อาหาร : ผลไม ธัญพืช แมลง และสัตวขนาดเล็ก



๘๓Birds in Maejo University

นกเอี้ยงสาริกา 
Common Myna

อันดับ : Passeriformes

วงศ : Sturnidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Acridotheres tristis  (Linnaeus) ๑๗๖๖.

ขนาด : ๒๔.๕-๒๗ เซนติเมตร

ลักษณะ : ขนบริเวณหัวและอกสีดําแกมนํ้าตาล จะงอยปากและหนังรอบตาสี

เหลือง ลําตัวสีนํ้าตาลเขม กลางทองและกนสีขาว ขนปกบินสีดํามีแถบเล็ก ๆ สีขาว 

ขณะบินจะมองเห็นสีขาวใตปก แขงและเทาสีเหลือง นกวัยออน : หัวและหนาอกสี

นํ้าตาล บางตัวหัวอาจไมมีขนมองเห็นหนังสีเหลือง

อุปนิสัย : มักพบอยูเปนคูหรือเปนฝูง และอาจพบเปนฝูงใหญมาก มักพบหากินรวม

กับนกเอี้ยงดาง นกเอี้ยงหงอน นกกิ้งโครงคอดํา สวนใหญหากินบนพื้นดิน บางครั้งก็

พบหากินตามฝูงปศุสัตว 

ถิ่นอาศัย : พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เปดโลง และแหลงชุมชน พบไดตั้งแตที่ราบ

จนถึงระดับความสูง ๑,๕๒๕ เมตร 

อาหาร : แมลง ธัญพืช และผลไม 



๘๔ นกในมหาวิทยาลัยแมโจ

นกเอี้ยงหงอน  
White-vented Myna

อันดับ : Passeriformes

วงศ : Sturnidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Acridotheres grandis  Moore ๑๘๕๘.

ขนาด : ๒๔.๕-๒๗.๕ เซนติเมตร

ลักษณะ : ขนปกคลุมลําตัวสีดํา มานตาสีนํ้าตาลแดงเขมเกือบดํา จะงอยปากสี

เหลือง หนาผากมีขนหงอนยาวตั้งเดนชัด ปกมีแถบสีขาวซึ่งจะเห็นเปนวงใหญขณะบิน 

กนสีขาว แขงและเทาสีเหลือง นกวัยออน : ขนหงอนสั้น ขนปกคลุมลําตัวสีดําแกม

นํ้าตาล

อุปนิสัย : มักพบอยูเปนคูหรือเปนฝูง อาจพบอยูรวมกับนกเอี้ยงและนกกิ้งโครง

ชนิดอื่น เชน นกเอี้ยงดาง นกเอี้ยงสาริกา นกกิ้งโครงคอดํา เสียงรองคลายคลึงกับ

เสียงของนกเอี้ยงสาริกา 

ถิ่นอาศัย : ทุงนา สวนผลไม พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เปดโลงใกลแหลงนํ้า และ

ชุมชนเมือง

อาหาร : แมลง และผลไม 



๘๕Birds in Maejo University

นกนางแอนบาน
Barn Swallow

อันดับ : Passeriformes

วงศ : Hirundinidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Hirundo rustica  Linnaeus ๑๗๕๘.

ขนาด : ๑๔-๑๕ เซนติเมตร

ลักษณะ : ขนปกคลุมลําตัวดานบนมีสีดําเหลือบนํ้าเงินเปนมัน หนาผากและคอสี

นํ้าตาลแดงเขม มีแถบสีดําเหลือบนํ้าเงินพาดอก ลําตัวดานลางและขนคลุมใตปกสีขาว 

หางเวาเปนแฉกลึก ขนหางคูนอกยาวที่สุดและจะยาวมากขึ้นเมื่ออยูในชวงฤดูผสม

พันธุ ขนหางแตละเสนยกเวนคูในสุดมีจุดสีขาว นกวัยออน : ขนปกคลุมลําตัวลําตัว

ดานบนสีดําแกมนํ้าตาล มีแถบสีดําคาดคอ หนาผากและคอสีนํ้าตาล 

อุปนิสัย : มักพบบินรอนฉวัดเฉวียนกลางอากาศไมสูงจากพื้นดินมากนักเพื่อโฉบ

จับแมลงกลางอากาศ โดยเฉพาะในชวงเชาและชวงเย็น ชวงกลางวันมักจะเกาะพัก

ผอนตามสายไฟฟา กิ่งไม หรือตอไม 

ถิ่นอาศัย : พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เปดโลง และแหลงชุมชน พบไดตั้งแตที่ราบ

จนถึงระดับความสูง ๒,๕๖๕ เมตร 

อาหาร : แมลง หากินโดยการบินโฉบจับดวยจะงอยปากกลางอากาศ



๘๖ นกในมหาวิทยาลัยแมโจ

นกนางแอนหางลวด
Wire-tailed Swallow

อันดับ : Passeriformes

วงศ : Hirundinidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Hirundo smithii  Leach ๑๘๑๘.

ขนาด : ๑๓-๑๔ เซนติเมตร

ลักษณะ : ขนบนกระหมอมสีแดง แถบตาและลําตัวดานบนสีนํ้าเงินเขมเหลือบเปน

มัน ตัดกับลําตัวดานลางและขนคลุมใตปกมีสีขาวสะอาด ปลายหางไมเปนแฉกลึก ใกล

ปลายขนหางแตละเสนจะมีจุดสีขาว ขนหางคูนอกมีเสนขนยื่นออกมายาวมากคลาย

เสนลวดเล็ก ๆ นกวัยออน : ขนบนกระหมอมมีสีนํ้าตาลออน ลําตัวดานบนแกม

นํ้าตาล ไมมีหางลวด 

อุปนิสัย : มักพบเปนคูหรือเปนฝูงเล็ก ๆ บินรอนฉวัดเฉวียนกลางอากาศไมสูงจาก

พื้นดินมากนักเพื่อโฉบจับแมลง โดยเฉพาะในชวงเชาและชวงเย็น 

ถิ่นอาศัย : พบใกลแมนํ้าขนาดใหญ ทะเลสาบ พื้นที่เปดโลง และพื้นที่เกษตรกรรม

ใกลแหลงนํ้า 

อาหาร : แมลง หากินโดยการบินโฉบจับดวยจะงอยปากกลางอากาศ



๘๗Birds in Maejo University
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นกนางแอนตะโพกแดง  
Red-rumped Swallow

อันดับ : Passeriformes

วงศ : Hirundinidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Hirudo daurica  Linnaeus ๑๗๗๑.

ขนาด : ๑๖-๑๗ เซนติเมตร

ลักษณะ : ลําตัวมีขนาดใหญกวานกนางแอนบาน ขนบนกระหมอมสีดําเหลือบ

นํ้าเงิน ดานขางคอตอเนื่องกับทายทอยมีสีนํ้าตาลแดงแกมสม ตะโพกสีนํ้าตาลแดง

แกมสม ตอนทายของตะโพกมีสีจางกวาเล็กนอยและมีลายขีดสีดํากระจาย บริเวณ

แกม คอ และลําตัวดานลางสีขาว มีลายขีดบาง ๆ กระจายโดยจะหนาแนนที่คอและ

หนาอก ขนหางเวาเปนแฉกลึก ไมมีจุดสีขาวที่ขนหาง ขนหางคูนอกยาวมาก

อุปนิสัย : มักพบอยูเปนฝูงขนาดเล็ก มักบินฉวัดเฉวียนและโฉบจับแมลงกลาง

อากาศเกือบตลอดทั้งวัน อาจจะรวมฝูงกับนกนางแอนชนิดอื่น เวลาพักผอนจะเกาะ

พักผอนตามสายไฟฟาหรือกิ่งไมแหง 

ถิ่นอาศัย : ปาโปรง พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เปดโลง มักพบใกลนํ้า พบไดตั้งแต

ที่ราบจนถึงระดับความสูง ๘๐๐ เมตร 

อาหาร : แมลง หากินโดยการบินโฉบจับดวยจะงอยปากกลางอากาศ



๘๘ นกในมหาวิทยาลัยแมโจ

นกนางแอนลาย 
Striated Swallow

อันดับ : Passeriformes

วงศ : Hirundinidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Hirundo striolata  Temminck and Schlegel ๑๘๔๗.

ขนาด : ๑๘-๑๙ เซนติเมตร

ลักษณะ : คลายกับนกนางแอนตะโพกแดงมาก แตลําตัวมีขนาดใหญกวาเล็กนอย 

ขนที่ทายทอยมีสีดําเหลือบนํ้าเงิน สีนํ้าตาลแดงที่ขางคอไมตอเนื่องกัน ตะโพกสีนํ้าตาล

แดงเขมมีลายขีดหนากวา ลําตัวดานลางสีขาวและมีลายขีดสีดําหนาและชัดเจนกวา 

อุปนิสัย : มักพบอยูเปนฝูงขนาดเล็ก มักบินฉวัดเฉวียนและโฉบจับแมลงกลาง

อากาศเกือบตลอดทั้งวัน อาจจะรวมฝูงกับนกนางแอนชนิดอื่น เวลาพักผอนจะเกาะ

พักผอนตามสายไฟฟาหรือกิ่งไมแหง

ถิ่นอาศัย : ปาโปรง พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เปดโลง มักพบใกลนํ้า พบไดตั้งแต

ที่ราบจนถึงระดับความสูง ๒,๕๖๕ เมตร 

อาหาร : แมลง หากินโดยการบินโฉบจับดวยจะงอยปากกลางอากาศ



๘๙Birds in Maejo University

นกปรอดหัวโขน  
Red-whiskered Bulbul

อันดับ : Passeriformes

วงศ : Pycnonotidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Pycnonotus jocosus  (Linnaeus) ๑๗๕๘.

ขนาด : ๑๘-๒๐.๕ เซนติเมตร

ลักษณะ : หัวมีสีดําและมีขนหงอนบนหัวตั้งตรง บริเวณแกมสีขาวและมีแถบสีแดง

หลังตา แถบหนวดและขางอกสีดํา บริเวณคอและลําตัวดานลางมีสีขาว ลําตัวดานบนมี

สีนํ้าตาลแกมดํา ขนหางสีนํ้าตาลดําปลายหางสีขาว กนสีแดง 

อุปนิสัย : มักพบอยูเปนคู ชวงนอกฤดูผสมพันธุจะพบอยูรวมกันเปนฝูง และอาจ

พบอยูรวมฝูงกับนกปรอดชนิดอื่น มีเสียงรองกองกังวาน “วิ่ดวิ่ด-ปด-จะลิ่ว” 

ถิ่นอาศัย : ปาโปรง ชายปา พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่เปดโลง พบไดตั้งแตที่ราบ

จนถึงระดับความสูง ๑,๘๐๐ เมตร 

อาหาร : ผลไม และแมลง



๙๐ นกในมหาวิทยาลัยแมโจ

นกปรอดหัวสีเขมา
Sooty-headed Bulbul

อันดับ : Passeriformes

วงศ : Pycnonotidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Pycnonotus aurigaster  (Vieillot) ๑๘๑๘.

ขนาด : ๑๙-๒๑ เซนติเมตร

ลักษณะ : หัวดานบนสีดํามีขนหงอนสั้น ๆ เปนสัน แกมและคางสีเทาแกมขาว ขน

ปกคลุมลําตัวดานบนสีนํ้าตาลแกมเทา ลําตัวดานลางสีเทา ตะโพกสีขาว ขนหางสีดํา

ปลายขนหางมีจุดสีขาวมองเห็นไดชัดเจนขณะบิน มีภาวะขนสองแบบคือ กนแดงและ

กนเหลือง หรือบางตัวอาจเปนสีสม  

อุปนิสัย : มักพบหากินเปนคูหรือเปนฝูงเล็ก ๆ ขณะหากินในพุมไมมักเสียงรอง

แหบแหง “แอ-แอด” และ “วิ-วิ-วี่-วี่” คลายเสียงบนหรือคุยตลอดเวลา 

ถิ่นอาศัย : ปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ ชายปา สวนผลไม พื้นที่เกษตรกรรม และ

พื้นที่เปดโลง พบไดตั้งแตที่ราบจนถึงระดับความสูง ๑,๘๓๐ เมตร 

อาหาร : ผลไม และแมลง



๙๑Birds in Maejo University

นกปรอดสวน
Streak-eared Bulbul

อันดับ : Passeriformes

วงศ : Pycnonotidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Pycnonotus blanfordi  Jerdon ๑๘๖๒.

ขนาด : ๑๗.๕-๑๙.๕ เซนติเมตร

ลักษณะ : ขนปกคลุมลําตัว หลัง และปกสีนํ้าตาล บริเวณคอมีสีออนกวา กนสี

นํ้าตาลออนแกมเหลือง ขนคลุมหูมีขีดสีขาวแกมเทาชัดเจน มานตาสีเทา 

อุปนิสัย : มักพบหากินเปนคูหรือเปนฝูงเล็ก ๆ หากินตามตนไม พุมไม ขณะหากิน

อยูในพุมไมมักสงเสียงรอง “กรอด-กรอด” 

ถิ่นอาศัย : ปาเบญจพรรณ ปาละเมาะ สวนผลไม พื้นที่เกษตรกรรม สวนสาธารณะ 

และใกลชุมชน พบไดตั้งแตที่ราบจนถึงระดับความสูง ๙๑๕ เมตร 

อาหาร : ผลไม และแมลง



๙๒ นกในมหาวิทยาลัยแมโจ

นกกระจิบหญาอกเทา  
Grey-breasted Prinia

อันดับ : Passeriformes

วงศ : Cisticolidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Prinia hodgsonii  Blyth ๑๘๔๔.

ขนาด : ๑๐-๑๒ เซนติเมตร

ลักษณะ : หัวสีเทา ลําตัวดานบนสีนํ้าตาลแกมเขียวไพล ลําตัวดานลางสีนํ้าตาล

แกมเทา ปกมีสีนํ้าตาลแกมแดง มีคิ้วสีขาวเฉพาะหัวตา จะงอยปากเล็กปลายแหลม 

ขนชุดผสมพันธุ : ขนบนหัวมีสีเทาเขมไมมีคิ้วสีขาว คางและคอสีขาว มีแถบสีเทาเขม

พาดผานหนาอก 

อุปนิสัย : มักพบหากินรวมกันเปนฝูงเล็ก ๆ แตชวงฤดูผสมพันธุจะพบอยูเปนคู 

สวนใหญหากินโดยการกระโดดไปตามกิ่งไม พุมไม หรือภายในกอหญา หลังจากการ

หาอาหารมักจะขึ้นมาเกาะบนกิ่งไมโดดเดนแลวสงเสียงรอง “ทิ-ชิ ทิ-ชิ”  “ชิ่ว-ชิ่ว-ชิ่ว” 

หรือ “จิ้ว-จิ้ว-จิ้ว” เพื่อประกาศอาณาเขต

ถิ่นอาศัย : ปาละเมาะ ชายปา ทุงหญา พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่เปดโลง พบได

ตั้งแตที่ราบจนถึงระดับความสูง ๑,๖๗๕ เมตร 

อาหาร : แมลง



๙๓Birds in Maejo University

นกกระจิบหญาสีเรียบ 
Plain Prinia

อันดับ : Passeriformes

วงศ : Cisticolidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Prinia inornata  Sykes ๑๘๓๒.

ขนาด : ๑๓.๕-๑๕ เซนติเมตร

ลักษณะ : คิ้วยาวสีขาวหรือขาวแกมเหลืองชัดเจน หัวและลําตัวดานบนสีนํ้าตาล ลํา

ตัวดานลางสีขาวแกมนํ้าตาลเหลือง ขนหางใหญกวานกกระจิบหญาอกเทา ปลายขน

หางดานลางมีลายขลิบนํ้าตาลเขมและขาว ชนิดยอย blanfordi (พบเฉพาะภาคเหนือ) 

ลําตัวดานลางและคิ้วมีสีนํ้าตาลแกมสม 

อุปนิสัย : มักพบอยูเปนคูหรือเปนฝูงขนาดเล็ก ปกติจะหากินตามทุงหญาและพุมไม

ใกลแหลงนํ้า หลังจากการหาอาหารมักขึ้นไปเกาะกิ่งไมหรือบนสายไฟฟาแลวสงเสียง

รองกองและดัง “จิ๊ด-จิด-จิด-จิด” หรือ “ที-ที-ที” 

ถิ่นอาศัย : ทุงหญา ทุงนา กอกก พงออ สวนใหญพบใกลพื้นที่ชุมนํ้า พบไดตั้งแต

ที่ราบจนถึงระดับความสูง ๑,๔๕๐ เมตร 

อาหาร : แมลง



๙๔ นกในมหาวิทยาลัยแมโจ
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นกยอดขาวหางแพนลาย 
Zitting Cisticola

อันดับ : Passeriformes

วงศ : Cisticolidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Cisticola juncidis  (Rafinesque) ๑๘๑๐.

ขนาด : ๑๐.๕-๑๒ เซนติเมตร

ลักษณะ : มีคิ้วยาวสีขาว ขนปกคลุมลําตัวดานบนสีนํ้าตาลแกมเหลือง มีลาย

สีดําหนากระจาย ตะโพกสีนํ้าตาลแดง ขนหางสีนํ้าตาลปลายมีลายขลิบดํา-ขาว 

ลําตัวดานลางสีขาว บริเวณหนาอกและสีขางมีสีนํ้าตาลเหลืองหรือแกมนํ้าตาลแดง 

ขนชุดผสมพันธุ : ลายสีดําบนกระหมอมและบริเวณหลังชัดเจนขึ้น ขนหางสั้นลง

เล็กนอยและมีสีนํ้าตาลแดงมากขึ้น 

อุปนิสัย : มักพบอยูโดดเดี่ยวหรือเปนฝูงเล็ก ๆ มักหลบซอนตามกอหญาหรือพุมไม 

เสียงรอง “พิพ” หรือ “พริด” เปนจังหวะสูง ๆ ตํ่า ๆ นอกจากนี้ ยังชอบสงเสียงรอง

ขณะบินอยูกลางอากาศดวย 

ถิ่นอาศัย : พื้นที่ชุมนํ้า ทุงนา พื้นที่เกษตรกรรม และปาละเมาะใกลแหลงนํ้า พบได

ตั้งแตที่ราบจนถึงระดับความสูง ๑,๒๒๐ เมตร 

อาหาร : แมลง 



๙๕Birds in Maejo University

นกยอดขาวหางแพนหัวแดง
Bright-capped Cisticola

อันดับ : Passeriformes

วงศ : Cisticolidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Cisticola exilis  (Vigors and Horsfield) ๑๘๒๗.

ขนาด : ๙.๕-๑๑.๕ เซนติเมตร

ลักษณะ : คลายนกยอดขาวหางแพนลายแตที่่คิ้ว ขางคอ และทายทอยมีสีนํ้าตาล

แดงกวา หางยาวกวา ปลายหางมีสีนํ้าตาลแกมขาว ตัวผูขนชุดผสมพันธุ : หัวสีสม

แกมนํ้าตาลสดใสไมมีลวดลาย ลําตัวดานลางมีสีสมแกมนํ้าตาลชัดเจนมากขึ้น ขนหาง

จะสั้นลง ตัวเมียขนชุดผสมพันธุ : ลักษณะคลายขนชุดนอกฤดูผสมพันธุ แตตะโพก

ไมมีลายสีคลํ้า 

อุปนิสัย : มักพบอยูโดดเดี่ยวหรือเปนฝูงเล็ก ๆ มักหลบซอนตามกอหญา หรือพุม

ไม เสียงรอง “อี่ด-อิ่ด-อิ่ด-จรีอิ้ว” ชวงฤดูผสมพันธุตัวผูมักจะขึ้นไปเกาะบนยอดหญา

สงเสียงรองเพื่อประกาศอาณาเขต

ถิ่นอาศัย : ปาละเมาะ ทุงนา พื้นที่เกษตรกรรม ดงหญาสูงในพื้นที่ชุมนํ้า พบได

ตั้งแตที่ราบจนถึงระดับความสูง ๑,๔๕๐ เมตร 

อาหาร : แมลง



๙๖ นกในมหาวิทยาลัยแมโจ

นกพงปากหนา  
Thick-billed Reed Warbler

อันดับ : Passeriformes

วงศ : Silviidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Acrocephalus aedon  (Pallas) ๑๗๗๖.

ขนาด : ๑๘.๕-๒๑ เซนติเมตร

ลักษณะ : ลักษณะคลายกับนกพงใหญพันธุญี่ปุน แตมีจะงอยปากสั้นและหนากวา 

หัวตาและรอบตาสีนํ้าตาลออนกวาสวนอื่น คอขาว หัวและลําตัวดานบนสีนํ้าตาล ปก

และสีขางมักเปนสีนํ้าตาลแกมสม 

อุปนิสัย : มักพบหากินตามปาหญา ปากกที่ขึ้นอยูในนํ้าหรือริมแหลงนํ้า แตอาจพบ

หากินในปาละเมาะและพื้นที่แหงแลงดวย สวนใหญจะพบอยูโดดเดี่ยวและไมคอยเห็น

ตัวนอกจากจะไดยินเสียงรอง “เตก..เตก..เตก” 

ถิ่นอาศัย : ปาละเมาะ ทุงหญา ชายปา มักพบในพื้นที่คอนขางแหงแลง พบไดตั้งแต

ที่ราบจนถึงระดับความสูง ๑,๕๒๕ เมตร 

อาหาร : แมลง



๙๗Birds in Maejo University

นกกระจิบธรรมดา 
Common Tailorbird

อันดับ : Passeriformes

วงศ : Silviidae 

ชื่อวิทยาศาสตร : Orthotomus sutorius  (Pennant) ๑๗๖๙.

ขนาด : ๑๑-๑๓ เซนติเมตร

ลักษณะ : ขนบริเวณหนาผากและกระหมอมมีสีนํ้าตาลแดง คิ้วและบริเวณใบหนามี

สีขาวแกมเทา ขนปกคลุมลําตัวดานบนสีเขียวคลํ้า ลําตัวดานลางสีขาว บางครั้งจะมอง

เห็นใตคอเปนสีดําโดยเฉพาะขณะรองคลายนกกระจิบคอดํา 

อุปนิสัย : มักพบอยูโดดเดี่ยวหรือเปนคู มักพบเกาะและกระโดดไปตามกิ่งภายใน

เรือนยอดของตนไม พุมไม และกอหญา ขณะเกาะมักจะกระดกหางตั้งขึ้นในแนวเกือบ

ตั้งฉากกับลําตัว เสียงรองใสดังกอง “วิด-วิด-วิด” 

ถิ่นอาศัย : ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง ปาละเมาะ ทุงหญา สวนผลไม สวนสาธารณะ

ใกลชุมชน พบไดตั้งแตที่ราบจนถึงระดับความสูง ๑,๕๒๕ เมตร 

อาหาร : แมลง



๙๘ นกในมหาวิทยาลัยแมโจ

นกกระจิ๊ดสีคลํ้า  
Dusky Warbler

อันดับ : Passeriformes

วงศ : Silviidae 

ชื่อวิทยาศาสตร : Phylloscopus fuscatus  (Blyth) ๑๘๔๒.

ขนาด : ๑๒-๑๒.๕ เซนติเมตร

ลักษณะ : จะงอยปากบนสีดํา สวนจะงอยปากลางมีสีออนกวา คิ้วยาวสีขาวและ

แกมนํ้าตาลสมทางดานทาย ขนคลุมหูแกมนํ้าตาลสมเล็กนอย ขนปกคลุมลําตัวดาน

บนสีนํ้าตาลแกมเขียวมะกอก สวนลําตัวดานลางมีสีขาวขุนแกมสีนํ้าตาลเหลืองที่ขาง

อก สีขางและกน ลักษณะคลายกับนกกระจิ๊ดปากหนามาก แตลําตัวจะมีขนาดเล็ก

กวา จะงอยปากบางกวาเล็กนอย กนและทองสีไมแตกตางกัน 

อุปนิสัย : มักพบหากินอยูโดดเดี่ยว มักพบหากินตามกิ่งไมพุมระดับตํ่า ขณะเกาะ

มักสั่นปกและหางตลอดเวลา เสียงรองหวนสั้น “แต็กซ” หรือ “ติ่กซ” เวนจังหวะ 

ถิ่นอาศัย : ปาละเมาะ พุมไม ดงหญา ปาชายเลน มักพบใกลแหลงนํ้าในที่ราบ แต

อาจพบไดถึงระดับความสูง ๑,๘๓๐ เมตร 

อาหาร : แมลง



๙๙Birds in Maejo University

นกกระจิ๊ดธรรมดา
Yellow-browed Warbler

อันดับ : Passeriformes

วงศ : Silviidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Phylloscopus inornatus  (Blyth) ๑๘๔๒.

ขนาด : ๑๑-๑๑.๕ เซนติเมตร

ลักษณะ : จะงอยปากลางสีเหลืองสม คิ้วยาวสีเหลืองแกมขาว แถบตาสีคลํ้า ปกมี

แถบสีเหลืองออน ๒ แถบ ปลายขนโคนปกสีขาวกวางเห็นเปนลายชัดเจน ขนปกคลุมลํา

ตัวดานบนมีสีเขียวคลํ้า สวนลําตัวดานลางมีสีขาวหรือแกมเหลืองออน 

อุปนิสัย : สวนใหญจะพบหากินตามกิ่งไมระดับสูง แตบางครั้งก็ลงมาหากินตามกิ่ง

ไมระดับตํ่า ขณะหากินมักสงเสียงรอง “วีซ วีซ” คลายนกกินปลีอกเหลือง 

ถิ่นอาศัย : ปาดิบประเภทตาง ๆ ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง สวนผลไม และสวน

สาธารณะ พบไดตั้งแตที่ราบจนถึงระดับความสูง ๒,๔๔๐ เมตร 

อาหาร : แมลง และตัวหนอน
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๑๐๐ นกในมหาวิทยาลัยแมโจ
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นกกินแมลงตาเหลือง 
Yellow-eyed Babbler

อันดับ : Passeriformes

วงศ : Silviidae

ชื่อวิทยาศาสตร : Chrysomma sinense  (Gmelin) ๑๗๘๙.

ขนาด : ๑๘ เซนติเมตร

ลักษณะ : จะงอยปากสีดํา นัยนตาสีเหลือง หนังรอบตาสีสมเดนชัด หัวตาสีขาว 

คิ้วสั้นสีดํา คางและหนาอกตอนบนสีขาว ลําตัวดานบนและหัวมีสีนํ้าตาล ปกสีนํ้าตาล

แดง ลําตัวดานลางไมมีลายขีด ทองสีนํ้าตาลออน หางยาว

อุปนิสัย : มักพบเปนฝูงเล็ก ๆ ๕-๑๕ ตัว มักหลบซอนตามดงหญาสูงจึงมองเห็นตัว

ไดยาก นอกจากจะไดยินเสียงรอง “ซิบ-ซิบ-ซิบ” อาจพบหากินรวมกับนกกระจิบหญา

ถิ่นอาศัย : ทุงโลง ปาละเมาะ พบไดตั้งแตที่ราบจนถึงระดับความสูง ๑,๘๐๐ เมตร 

อาหาร : แมลง



๑๐๑Birds in Maejo University

นกจาบฝนปกแดง
Indochinese Bushlark

อันดับ : Passeriformes

วงศ : Alaudidae

ชื่อวิทยาศาสตร :  Mirafra erythrocephala  Horsfield ๑๘๔๐. 

ขนาด : ๑๔-๑๕ เซนติเมตร

ลักษณะ : ลําตัวอวบหนากวานกจาบฝนชนิดอื่น ลักษณะคลายกับนกจาบฝนเสียง

ใสมาก แตขณะบินจะเห็นสีนํ้าตาลแดงที่ปกมากกวา ขนหางสั้นและไมมีสีขาวที่ขอบหาง 

หนาและขนคลุมหูสีนํ้าตาลมีขอบสีเขม ลายสีดําที่อกเปนจุดใหญคอนขางหนาเรียงกัน

เปนแถวตามยาว 

อุปนิสัย : มักพบอยูโดดเดี่ยว เปนคู หรือเปนฝูงเล็ก ๆ มักเดินหรือวิ่งหากินตาม

พื้นดิน ในชวงฤดูผสมพันธุตัวผูจะบินขึ้นไปกลางอากาศแลวทิ้งตัวดิ่งลงมาพรอมกับ

กระพือปกและสงเสียงรอง “ชี้-ชี่-ชี่-ชี้-ชี่” หรือ “สวีต-ตี้ สวี้-วี่-วี่” เพื่อเกี้ยวพาราสีและ

ปองกันอาณาเขต

ถิ่นอาศัย : ทุงหญา ทุงนา พื้นที่โลงที่คอนขางแหงแลง พื้นที่เกษตรกรรมในที่ราบ 

อาหาร : เมล็ดพืช และแมลง



๑๐๒ นกในมหาวิทยาลัยแมโจ

นกสีชมพูสวน
Scarlet-backed Flowerpecker

อันดับ : Passeriformes

วงศ : Nectariniidae

ชื่อวิทยาศาสตร :  Dicaeum cruentatum  (Linnaeus) ๑๗๕๘.

ขนาด : ๘.๕-๙ เซนติเมตร

ลักษณะ : ตัวผู : ขางหัว ขางคอ หลัง และหางเปนสีดํา ตั้งแตหนาผากถึงตะโพก

มีสีแดงสดเปนแถบยาว คอ กลางอก และลําตัวดานลางเปนสีขาว สีขางมีสีเทาแกม

ดํา ตัวเมีย : หัวและลําตัวดานบนสีนํ้าตาล ปกและหางสีดํา ตะโพกและขนคลุมหางสี

แดงสด ลําตัวดานลางสีขาวแกมเทา 

อุปนิสัย : มักพบอยูเปนคู เปนนกที่ไมคอยหยุดนิ่ง มักจะกระโดดไปมาระหวางกิ่ง

ไมหรือยอดไมสลับกับบินไปยังตนไมอื่นเสมอ มักจะเสียงรอง “ติซ-ติชิ-ติชิ” แหลมรัว 

“ติซ-ติซ” 

ถิ่นอาศัย : ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง ชายปา สวนผลไม สวนสาธารณะ พบได

ตั้งแตที่ราบจนถึงระดับความสูง ๑,๒๒๐ เมตร 

อาหาร : ผลไม ผลกาฝาก นํ้าหวานดอกไม และแมลง



๑๐๓Birds in Maejo University

นกกินปลีอกเหลือง  
Olive-backed Sunbird

อันดับ : Passeriformes

วงศ : Nectariniidae

ชื่อวิทยาศาสตร :  Nectarinia jugularis  (Linnaeus) ๑๗๖๖.

ขนาด : ๑๑.๕ เซนติเมตร

ลักษณะ : ตัวผู : ขนปกคลุมลําตัวดานบนเขียวแกมนํ้าตาล หนาผาก คอจนถึงอก

สีนํ้าเงินเขมเหลือบเปนมันวาว หนาอกตอนลางมีแถบสีนํ้าตาลแดงพาด ลําตัวดานลาง

สีเหลืองสด ขอบหางคูนอกและใตหางสีขาว ตัวผูผลัดขน (Eclipse plumage) : มี

คิ้วสีเหลือง และมีสีนํ้าเงินเขมเฉพาะบริเวณกลางคอถึงกลางอกเทานั้น ตัวเมีย : ขน

ปกคลุมลําตัวดานบนมีสีเขียวคลํ้าแกมเหลือง คิ้วเหลือง 

อุปนิสัย : มักพบอยูโดดเดี่ยวหรือเปนคู มักเกาะตามกิ่งไมและพืชที่กําลังออกดอก 

ขณะกระโดดไปตามกิ่งไมเพื่อหาอาหารมักจะเสียงรอง “วิตวิตวิต-วี้วี้วี้ด”

ถิ่นอาศัย : ปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ ปาละเมาะ สวนผลไม และสวนดอกไม ปา

ชายเลน ปาพรุ พื้นที่เกษตรกรรม และสวนสาธารณะ พบไดตั้งแตที่ราบจนถึงระดับ

ความสูง ๙๑๕ เมตร 

อาหาร : นํ้าหวานดอกไม ผลกาฝาก และแมลง



๑๐๔ นกในมหาวิทยาลัยแมโจ

นกกินปลีดํามวง
Purple Sunbird

อันดับ : Passeriformes

วงศ : Nectariniidae

ชื่อวิทยาศาสตร :  Nectarinia asiatica  (Latham) ๑๗๙๐.

ขนาด : ๑๐.๕-๑๑.๕ เซนติเมตร

ลักษณะ : ตัวผู : หัว อก และลําตัวดานบนสีมวงแกมนํ้าเงินเขมเหลือบเปนมันวาว 

อกตอนลางมีแถบนํ้าตาลแดงเขม ลําตัวดานลางมีสีเขมกวาหลัง ปกและหางสีดํา ในที่

มีแสงนอยมักจะมองเห็นเปนนกสีดํา ตัวผูผลัดขน (Eclipse plumage) : คลายนก

กินเปลือกเหลืองตัวผูชวงผลัดขนมาก แตปกจะมีสีเขมกวาและมักจะมีสีนํ้าเงินเขมเปน

มันวาวที่หัวปก ตัวเมีย : คลายกับนกกินเปลือกเหลือง แตจะมีสีออนกวา ลําตัวดาน

ลางมีสีขาวมากกวา แตมสีขาวที่ปลายหางจะแคบกวา

อุปนิสัย : มักพบอยูโดดเดี่ยวหรือเปนคู หากินตามตนไมที่กําลังออกดอก ขณะ

กระโดดไปมาตามกิ่งไมเพื่อหาอาหารมักจะสงเสียงรอง “สวี-สวี-สวิด  ซิซิซิ...”

ถิ่นอาศัย : ปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ ปาละเมาะ สวนผลไม พื้นที่เกษตรกรรม พบ

ไดตั้งแตที่ราบจนถึงระดับความสูง ๑,๐๐๐ เมตร แตมักพบในที่ระดับตํ่ามากกวา 

อาหาร : นํ้าหวานดอกไม ผลกาฝาก และแมลง



๑๐๕Birds in Maejo University

นกอุมบาตร
White Wagtail

อันดับ : Passeriformes

วงศ : Passeridae

ชื่อวิทยาศาสตร :  Motacilla alba Linnaeus ๑๗๕๘.

ขนาด : ๑๙ เซนติเมตร

ลักษณะ : ขนปกคลุมลําตัวมีสีขาวสลับดําเดนชัด บริเวณหลังมีสีดําหรือเทา 

บริเวณหนาผาก ใบหนา คาง และทองมีสีขาว หนาอกมีแถบสีดํา ทายทอยจนถึงดาน

หลังของคอมีสีดํา ลักษณะแตกตางกันไปตามชนิดยอย 

อุปนิสัย : อาจพบอยูโดดเดี่ยวหรือเปนฝูงเล็ก ๆ หากินตามพื้นดินโดยการเดินและ

วิ่งไลจับแมลง บางครั้งก็บินขึ้นไลโฉบจับแมลงกลางอากาศในระดับใกลกับพื้นดิน ขณะ

เกาะมักกระดกหางขึ้นลงเปนจังหวะ ขณะบินมักจะสงเสียงรอง “ชริ-วิด” ๒ พยางค 

ถิ่นอาศัย : ทุงโลง ทุงหญา ทุงนา และบริเวณใกลแหลงนํ้า พบไดตั้งแตที่ราบจนถึง

ระดับความสูง ๒,๐๐๐ เมตร 

อาหาร : แมลง และสัตวหนาดินขนาดเล็ก

ชนิดยอย alboides



๑๐๖ นกในมหาวิทยาลัยแมโจ

นกเดาลมหลังเทา 
Grey Wagtail

อันดับ : Passeriformes

วงศ : Passeridae

ชื่อวิทยาศาสตร :  Motacilla cinerea  Tunstall ๑๗๗๑.

ขนาด : ๑๙ เซนติเมตร

ลักษณะ : มีคิ้วยาวแคบสีขาว ขนบนหัวและลําตัวดานบนเปนสีเทา ปกสีดํามีลาย  

เนื่องจากขอบขนโคนปกมีสีขาว คอสีขาว ทองแกมเหลืองและจะเขมขึ้นที่กน ตะโพก

สีเหลืองซึ่งจะเห็นไดชัดในขณะบิน ขนหางเรียวยาวเปนสีดําขอบขนหางคูนอกสีขาว 

ขณะบินจะมองเห็นมีแถบสีขาวที่ปก ตัวผูขนชุดผสมพันธุ : มีคิ้วและแถบหนวดสี

ขาวชัดเจน คอและหนาอกตอนบนเปนสีดํา ลําตัวดานลางจะมีสีเหลืองสดขึ้น 

อุปนิสัย : มักพบอยูโดดเดี่ยว หากินตามพื้นดินโดยการเดินและวิ่งไลจับแมลง บาง

ครั้งก็บินขึ้นโฉบจับแมลงกลางอากาศใกลกับพื้นดินหรือกอนหินที่เกาะ ขณะเกาะมัก

จะกระดกหางขึ้นลงเปนจังหวะ ขณะบินจะสงเสียงรอง “ชิท-ชิท-ชิท” ติดตอกัน 

ถิ่นอาศัย : ทุงหญา ทุงนา ชายปา โดยเฉพาะบริเวณที่อยูใกลแหลงนํ้า พบไดตั้งแต

ที่ราบจนถึงระดับความสูง ๒,๕๖๕ เมตร 

อาหาร : แมลง และสัตวหนาดินขนาดเล็ก



๑๐๗Birds in Maejo University

นกเดาดินทุงเล็ก
Paddyfield Pipit

อันดับ : Passeriformes

วงศ : Passeridae

ชื่อวิทยาศาสตร :  Anthus rufulus  Vieillot ๑๘๑๘.

ขนาด : ๑๕-๑๖ เซนติเมตร

ลักษณะ : คลายนกเดาดินทุงใหญ แตมีขนาดเล็กและลําตัวเพรียวกวาชัดเจนเมื่อ

ยืนเปรียบเทียบกัน จะงอยปากและหางสั้นกวาเล็กนอย โคนจะงอยปากลางสีเหลือง

มากกวานกเดาดินทุงใหญ คอมักจะเปนสีนํ้าตาลออนใกลเคียงกับอก ลําตัวดานลางมัก

จะมีลายหนาแนนเฉพาะที่อก 

อุปนิสัย : มักพบอยูเปนคูหรือเปนฝูงเล็ก ๆ หากินตามพื้นดินดวยการไลจิกกิน

หนอนและแมลง สลับกับหยุดนิ่งและกระดกหางขึ้นลงเปนจังหวะ เมื่อมีสิ่งรบกวนหรือ

ตกใจจะบินหนีพรอมกันสงเสียงรอง “ชิว-อิอิ...” ตอเนื่องกัน หรือ “ชีบ” 

ถิ่นอาศัย : พื้นที่เปดโลง ทุงหญาสั้น ๆ ทุงนา และพื้นที่เกษตรกรรม พบไดตั้งแต

ที่ราบจนถึงระดับความสูง ๑,๕๐๐ เมตร 

อาหาร : แมลง และสัตวหนาดินขนาดเล็ก



๑๐๘ นกในมหาวิทยาลัยแมโจ

นกเดาดินสวน  
Olive-bakced Pipit

อันดับ : Passeriformes

วงศ : Passeridae

ชื่อวิทยาศาสตร :  Anthus hodgsoni  Richmond ๑๙๐๗.

ขนาด : ๑๖-๑๗ เซนติเมตร

ลักษณะ : ขนบนหัวและลําตัวดานบนมีสีเขียวมะกอก หลังมีลายขีดยาวสีคลํ้า หัว

ตาสีนํ้าตาลแกมเหลืองตอเนื่องกับคิ้วยาวสีขาว แถบหนาสีเขียวมะกอกขอบดาน

ทายเปนเสนสีดํา มีจุดขาวเล็ก ๆ ใตปลายคิ้ว แถบหนวดสีดําตอเนื่องกับจุดสีดําหนา

กระจายจนถึงทองและสีขาง คอ อกและทองสีขาวแกมนํ้าตาลเหลือง 

อุปนิสัย : มักอยูรวมกันเปนฝูงเล็ก ๆ สวนใหญจะหากินตามพื้นดินดวยการวิ่งหรือ

กระโดดจิกแมลงและตัวหนอน ถาหากมีสิ่งรบกวนจะบินขึ้นไปเกาะบนกิ่งไม ขณะบิน

มักสงเสียงรอง “ทิซ” หรือ “ซี่ซ” ขณะเกาะมักจะกระดกหางขึ้นลงเปนจังหวะ

ถิ่นอาศัย : ปาโปรง ชายปา สวนผลไม และสวนสาธารณะ พบไดตั้งแตที่ราบจนถึง

ระดับความสูง ๒,๕๖๕ เมตร 

อาหาร : แมลง และสัตวหนาดินขนาดเล็ก
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นกกระจอกใหญ
House Sparrow

อันดับ : Passeriformes

วงศ : Passeridae

ชื่อวิทยาศาสตร :  Passer domesticus  (Linnaeus) ๑๗๕๘.

ขนาด : ๑๕ เซนติเมตร

ลักษณะ : ตัวผู : ขนบริเวณหนาผากและกระหมอมเปนสีเทา บริเวณหลังตาจนถึง

ทายทอยสีนํ้าตาลแดง แกมสีขาว คอและหนาอกสีดําซึ่งจะมีขนาดและความเขมแตก

ตางกันไป หลังสีนํ้าตาลแดงมีลายขีดสีดําและเทา ตะโพกมีสีเทาแกมนํ้าตาล ลําตัวดาน

ลางสีเทาแกมขาว ตัวเมีย : จะงอยปากสีเนื้อ ขนบนหัวและลําตัวสีนํ้าตาลแกมเทา มี

คิ้วสีจางกวา ปกและหลังสีนํ้าตาลแกมเหลืองออน  คลายตัวเมียของนกกระจอกตาล 

แตบริเวณหลังมีลายขีดสีนํ้าตาลจาง ๆ 

อุปนิสัย : มักพบอยูเปนฝูง สวนใหญจะหากินตามพื้นดิน มีนิสัยกาวราวกวานก

กระจอกบาน 

ถิ่นอาศัย : ชุมชนเมือง พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่เปดโลง 

อาหาร : เมล็ดธัญพืช และแมลง



๑๑๐ นกในมหาวิทยาลัยแมโจ

นกกระจอกตาล  
Plain-backed Sparrow

อันดับ : Passeriformes

วงศ : Passeridae

ชื่อวิทยาศาสตร :  Passer flaveolus  Blyth ๑๘๔๔.

ขนาด : ๑๓.๕-๑๕ เซนติเมตร

ลักษณะ : ตัวผู : ขนบริเวณหลังสีนํ้าตาลแดงไมมีลาย หลังตาถึงขางหัวสีนํ้าตาล

แดง กระหมอมและหลังตอนบนสีเทา คางและคอสีดํา แกมและลําตัวดานลางสีเหลือง

ออน ตัวเมีย : คลายนกกระจอกใหญตัวเมียแตหลังไมมีลาย ลําตัวดานลางสีเหลือง

ออนแกมนํ้าตาล 

อุปนิสัย : สวนใหญพบหากินเปนคูหรือเปนฝูง มักพบเกาะตามกิ่งไมแหง กอหญา 

และบนพื้นดิน ไมคอยพบตามแหลงชุมชนเหมือนนกกระจอกบาน

ถิ่นอาศัย : พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เปดโลง และชายปา 

อาหาร : เมล็ดธัญพืช และแมลง
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นกกระจอกบาน
Eurasian Tree Sparrow

อันดับ : Passeriformes

วงศ : Passeridae

ชื่อวิทยาศาสตร :  Passer montanus  (Linnaeus) ๑๗๕๘.

ขนาด : ๑๔-๑๔.๕ เซนติเมตร

ลักษณะ : จะงอยปากสีดํา หัวสีนํ้าตาลแดง แกมสีขาวมีแถบหูสีดํา คางและคอสีดํา 

ลําตัวดานบนสีนํ้าตาลแดงมีลายสีดํา ปกสีนํ้าตาลแดงมีแถบแคบ ๆ สีขาวพาด ลําตัว

ดานลางสีนํ้าตาลแกมเทา นกวัยออน : ขนปกคลุมลําตัวเปนสีคลํ้า โคนจะงอยปากมี

สีออน แถบดําที่แกมไมมีหรือเห็นไมชัดเจน  

อุปนิสัย : มักพบเปนคูหรือเปนฝูง สามารถกินอาหารไดหลากหลายรูปแบบ มักพบ

หากินตามแหลงชุมชน อาคารบานเรือน เปนนกที่สรางความรําคาญใหกับมนุษยมาก

ที่สุด

ถิ่นอาศัย : พื้นที่เกษตรกรรม ชุมชนเมือง พบไดตั้งแตที่ราบจนถึงระดับความสูง 

๑,๘๓๐ เมตร 

อาหาร : เมล็ดธัญพืช และแมลง



๑๑๒ นกในมหาวิทยาลัยแมโจ

นกกระจาบธรรมดา
Baya Weaver

อันดับ : Passeriformes

วงศ : Passeridae

ชื่อวิทยาศาสตร :  Ploceus philippinus  (Linnaeus) ๑๗๖๖.

ขนาด : ๑๕ เซนติเมตร

ลักษณะ : ตัวผูขนชุดผสมพันธุ : จะงอยปากสีดํา หนาผากถึงทายทอยสีเหลือง

สด ใบหนามีสีคลํ้า หลังปกและลําตัวดานบนสีนํ้าตาลดํามีลายเนื่องจากขอบขนมีสี

นํ้าตาลออน ลําตัวดานลางสีนํ้าตาลออนแกมเหลือง ตัวผูนอกฤดูผสมพันธุและ-

ตัวเมีย : จะงอยปากสีเนื้อ ขนปกคลุมลําตัวเปนสีนํ้าตาลออนแกมเหลือง ขางแกม

เรียบไมมีลาย หัวมีลายสีคลํ้า ลําตัวดานบนมีลายเนื่องจากขอบขนมีสีออน 

อุปนิสัย : มักพบอยูรวมกันเปนฝูงใหญมาก มักบินลงมากินขาวที่กําลังออกรวงสุก

เปนฝูงใหญ เปนนกที่บินไดดีมากและมักบินไปหาอาหารเปนระยะทางไกล ๆ 

ถิ่นอาศัย : ปาละเมาะ ปาโปรง ทุงนา ทุงหญา พื้นที่ชุมนํ้า พบไดตั้งแตที่ราบจนถึง

ระดับความสูง ๑,๒๒๐ เมตร 

อาหาร : เมล็ดธัญพืช และแมลง



๑๑๓Birds in Maejo University

นกกระติ๊ดตะโพกขาว
White-rumped Munia

อันดับ : Passeriformes

วงศ : Passeridae

ชื่อวิทยาศาสตร :  Lonchura striata  (Linnaeus) ๑๗๖๖.

ขนาด : ๑๑-๑๑.๕ เซนติเมตร

ลักษณะ : จะงอยปากสีเทา ตะโพกและทองสีขาว ตัดกับหัว อก และลําตัวดานบน

สีนํ้าตาลเขม ใบหนาและปกมีสีนํ้าตาลดํา มีลายขีดสีออนที่บริเวณหลังและอก ปลาย

ขนหางยื่นเปนติ่งแหลมชัดเจนกวาชนิดอื่น 

อุปนิสัย : มักพบอยูเปนคูหรืออยูรวมกันเปนฝูงใหญมาก มักบินลงมากินขาวที่กําลัง

ออกรวงสุกเปนฝูงใหญ นอกจากนี้ยังกินเมล็ดหญา ธัญพืชและแมลงดวย

ถิ่นอาศัย : ทุงหญา พื้นที่เกษตรกรรม ปาละเมาะ ชายปา พบไดตั้งแตที่ราบจนถึง

ระดับความสูง ๑,๕๐๐ เมตร 

อาหาร : เมล็ดธัญพืช และแมลง



๑๑๔ นกในมหาวิทยาลัยแมโจ

นกกระติ๊ดขี้หมู  
Scaly-breasted Munia

อันดับ : Passeriformes

วงศ : Passeridae

ชื่อวิทยาศาสตร :  Lonchura punctulata  (Linnaeus) ๑๗๕๘.

ขนาด : ๑๒-๑๒.๕ เซนติเมตร

ลักษณะ : จะงอยปากสีดํา หัว อก และลําตัวดานบนสีนํ้าตาลเขม ลําตัวดานลาง

มีสีขาวแกมเทาและมีลายเกล็ดสีนํ้าตาล กลางทองถึงกนมีสีขาว ขนหางสีนํ้าตาลแกม

เหลือง ชนิดยอย fretensis มีสีนํ้าตาลออนกวาและมีลายเกล็ดใหญกวา ตะโพกมีสีเทา 

นกวัยออน : ขนปกคลุมลําตัวมีสีนํ้าตาลออนกวา ไมมีลายเกล็ดที่อก จะงอยปากลาง

มีสีออนกวาจะงอยปากบน 

อุปนิสัย : มักพบอยูรวมกันเปนฝูงใหญมาก มักบินลงมากินขาวที่กําลังออกรวงสุก

เปนฝูงใหญ นอกจากนี้ยังกินเมล็ดหญา ธัญพืช และแมลงดวย

ถิ่นอาศัย : ทุงนา ทุงหญา ปาละเมาะ และพื้นที่เปดโลงใกลชุมชนเมือง พบไดตั้งแต

ที่ราบจนถึงระดับความสูง ๑,๕๐๐ เมตร 

อาหาร : เมล็ดธัญพืช และแมลง



๑๑๕Birds in Maejo University

นกกระจิบหญาอกเทา



๑๑๖ นกในมหาวิทยาลัยแมโจ

นกอีเสื้อหัวดํา
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นกกระติ๊ดตะโพกขาว ๑๑๒

นกกระแตแต้แว้ด ๕๐

นกกระทาทุ่ง ๑๙

นกกระเบื้องผา ๗๑

นกกวัก ๔๕

นกกะเต็นน้อยธรรมดา ๒๗

นกกะเต็นหัวดำา ๒๙

นกกะเต็นอกขาว ๒๘

นกกะปูดเล็ก ๓๖

นกกะปูดใหญ่ ๓๕

นกกะรางหัวขวาน ๒๕

นกกางเขนดง ๗๖

นกกางเขนบ้าน ๗๕

นกกาเหว่า ๓๓

นกกิ้งโครงแกลบหัวเทา ๘๐

นกกิ้งโครงคอดำา ๘๒

นกกินปลีดำาม่วง ๑๐๓

นกกินปลีอกเหลือง ๑๐๒

นกกินแมลงตาเหลือง ๑๑๔

นกขมิ้นน้อยธรรมดา ๗๐

ดัชนีชื่อไทย
นกเขนสีดำา ๗๗

นกเขาชวา ๔๔

นกเขาไฟ ๔๓

นกเขาใหญ่ ๔๒

นกคอทับทิม ๖๔

นกคอพัน ๒๒

นกคุ่มอกลาย ๒๑

นกเค้าโมง, นกเค้าแมว ๔๐

นกจับแมลงคอแดง ๗๒

นกจับแมลงจุกดำา ๖๙

นกจับแมลงหัวเทา ๗๔

นกจับแมลงอกส้มท้องขาว ๗๓

นกจาบคาเล็ก ๓๐

นกจาบฝนปีกแดง ๑๐๐

นกจาบหัวเขียว ๓๑

นกชายเลนเขียว ๔๗

นกชายเลนน้ำาจืด ๔๘

นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ ๖๘

นกแซงแซวหางปลา ๖๗

นกเด้าดินทุ่งเล็ก ๑๐๖

นกเด้าดินสวน ๑๐๗

นกเด้าลมหลังเทา ๑๐๕

นกตะขาบทุ่ง ๒๖

นกตีทอง ๒๔

นกนางแอ่นตะโพกแดง ๘๗

นกนางแอ่นบ้าน ๘๕

นกนางแอ่นลาย ๘๘

นกนางแอ่นหางลวด ๘๖

นกบั้งรอกใหญ่ ๓๔

นกปรอดสวน ๙๑
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นกปรอดหัวโขน ๘๙

นกปรอดหัวสีเขม่า ๙๐

นกปากซ่อมหางพัด ๔๖

นกเป็ดผีเล็ก ๕๖

นกพงปากหนา ๙๖

นกพิราบป่า ๔๑

นกยอดข้าวหางแพนลาย ๙๔

นกยอดข้าวหางแพนหัวแดง ๙๕

นกยอดหญ้าสีดำา, นกขี้หมา ๗๙

นกยอดหญ้าหัวดำา ๗๘

นกยางกรอกพันธุ์จีน ๕๙

นกยางควาย ๕๘

นกยางเปีย ๕๗

นกยางไฟธรรมดา ๖๐

นกสีชมพูสวน ๑๐๑

นกหัวขวานด่างแคระ ๒๓

นกหัวโตเล็กขาเหลือง ๔๙

นกอีวาบตั๊กแตน ๓๒

นกอีเสือสีน้ำาตาล ๖๑

นกอีเสือหลังแดง ๖๒

นกอีเสือหัวดำา ๖๓

นกอุ้มบาตร ๑๐๔

นกเอี้ยงด่าง ๘๑

นกเอี้ยงสาริกา ๘๓

นกเอี้ยงหงอน ๘๔

นกแอ่นตาล ๓๗

นกแอ่นบ้าน ๓๘

นกแอ่นพง ๖๖

นกแอ่นฟ้าหงอน ๓๙

เป็ดแดง ๒๐

เหยี่ยวขาว ๕๑

เหยี่ยวเคสเตรล ๕๕

เหยี่ยวทะเลทราย ๕๓

เหยี่ยวปีกแดง ๕๔

เหยี่ยวผึ้ง ๕๒

อีกา ๖๕
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ดัชนีชื่ออังกฤษ
Ashy Woodswallow ๖๖

Asian Barred Owlet ๔๐

Asian Koel ๓๓

Asian Palm Swift ๓๗

Asian Pied Starling ๘๑

Barn Swallow ๘๕

Barred Buttonquail ๒๑

Baya Weaver ๑๑๑

Black Drongo ๖๗

Black Redstart ๗๗

Black-capped Kingfisher ๒๙

Black-collared Starling ๘๒

Black-naped Monarch ๖๙

Black-shouldered Kite ๕๑

Blue Rock-Thrush ๗๑

Blue-tailed Bee-eater ๓๑

Bright-capped Cisticola ๙๕

Brown Shrike) ๖๑

Burmese Shrike ๖๒

Cattle Egret ๕๘

Chestnut-tailed Starling ๘๐

Chinese Francolin ๑๙

Chinese Pond Heron ๕๙

Cinnamon Bittern ๖๐

Common Buzzard ๕๓

Common Hoopoe ๒๕

Common Iora ๗๐

Common Kestrel ๕๕

Common Kingfisher ๒๗

Common Myna ๘๓

Common Snipe ๔๖

Common Tailorbird ๙๗

Coppersmith Barbet ๒๔

Crested Treeswift ๓๙

Dusky Warbler ๙๘

Eurasian Tree Sparrow ๑๑๐

Eurasian Wryneck ๒๒

Greater Coucal ๓๕

Greater Racket-tailed Drongo ๖๘

Green Bee-eater ๓๐

Green Sandpiper ๔๗

Green-billed Malkoha ๓๔

Grey Wagtail ๑๐๕

Grey-breasted Prinia ๙๒

Grey-capped Woodpecker ๒๓

Grey-headed Flycatcher ๗๔

House Sparrow ๑๐๘

House Swift ๓๘

Indian Roller ๒๖

Indochinese Bushlark ๑๐๐

Large billed Crow ๖๔

Lesser Coucal ๓๖

Lesser Whistling-Duck ๒๐

Little Egret ๕๗

Little Grebe ๕๖

Little Ringed Plover ๔๙

Long-tailed Shrike ๖๓

Olive-backed Sunbird ๑๐๒

Olive-bakced Pipit ๑๐๗

Oriental Honey-Buzzard ๕๒
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Oriental Magpie Robin ๗๕

Paddyfield Pipit ๑๐๖

Peaceful Dove ๔๔

Pied Bushchat ๗๙

Plain Prinia ๙๓

Plain-backed Sparrow ๑๐๙

Plaintive Cuckoo ๓๒

Purple Sunbird ๑๐๓

Red Collared Dove ๔๓

Red-rumped Swallow ๘๗

Red-throated Flycatcher ๗๒

Red-wattled Lapwing ๕๐

Red-whiskered Bulbul ๘๙

Rock Pigeon ๔๑

Rufous-winged Buzzard ๕๔

Scaly-breasted Munia ๑๑๓

Scarlet-backed Flowerpecker ๑๐๑

Siberian Rubythroat ๖๕

Siberian Stonechat ๗๘

Sooty-headed Bulbul ๙๐

Spotted Dove ๔๒

Streak-eared Bulbul ๙๑

Striated Swallow ๘๘

Thick-billed Reed Warbler ๙๖

Tickell’s Blue-Flycatcher ๗๓

White Wagtail ๑๐๔

White-breasted Waterhen ๔๕

White-rumped Munia ๑๑๒

White-rumped Shama ๗๖

White-throated Kingfisher ๒๘

White-vented Myna ๘๔

Wire-tailed Swallow ๘๖

Wood Sandpiper ๔๘

Yellow-browed Warbler ๙๙

Yellow-eyed Babbler ๑๑๔

Zitting Cisticola ๙๔
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ดัชนีชื่อวิทยาศาสตร์
Acridotheres grandis ๘๔

Acridotheres tristis ๘๓

Acrocephalus aedon ๙๖

Aegithina tiphia ๗๐

Alcedo atthis ๒๗

Amaurornis phoenicurus ๔๕

Anthus hodgsoni ๑๐๗

Anthus rufulus ๑๐๖

Apus affinis ๓๘

Ardeola bacchus ๕๙

Artamus fuscus ๖๖

Bubulcus ibis ๕๘

Butastur liventer ๕๔

Buteo buteo ๕๓

Cacomantis merulinus ๓๒

Centropus bengalensis ๓๖

Centropus sinensis ๓๕

Charadrius dubius ๔๙

Chrysomma sinense ๑๑๔

Cisticola exilis ๙๕

Cisticola juncidis ๙๔

Columba livia ๔๑

Copsychus malabaricus ๗๖

Copsychus saularis ๗๕

Coracias benghalensis ๒๖

Corvus macrorhynchos ๖๔

Culicicapa ceylonensis ๗๔

Cyornis tickelliae ๗๓

Cypsiurus balasiensis ๓๗

Dendrocopos canicapillus ๒๓

Dendrocygna javanica ๒๐

Dicaeum cruentatum ๑๐๑

Dicrurus macrocercus ๖๗

Dicrurus paradiseus ๖๘

Egretta garzetta ๕๗

Elanus caeruleus ๕๑

Eudynamys scolopacea ๓๓

Falco tinnunculus ๕๕

Ficedula parva ๗๒

Francolinus pintadeanus ๑๙

Gallinago gallinago ๔๖

Geopelia striata ๔๔

Glaucidium cuculoides ๔๐

Halcyon pileata ๒๙

Halcyon smyrnensis ๒๘

Hemiprocne coronata ๓๙

Hirudo daurica ๘๗

Hirundo rustica ๘๕

Hirundo smithii ๘๖

Hirundo striolata ๘๘

Hypothymis azurea ๖๙

Ixobrychus cinnamomeus ๖๐

Jynx torquilla ๒๒

Lanius collurioides ๖๒

Lanius cristatus ๖๑

Lanius schach ๖๓

Lonchura punctulata ๑๑๓

Lonchura striata ๑๑๒

Luscinia calliope ๖๕

Megalaima haemacephala ๒๔
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Merops orientalis ๓๐

Merops philippinus ๓๑

Mirafra erythrocephala ๑๐๐

Monticola solitarius ๗๑

Motacilla alba ๑๐๔

Motacilla cinerea ๑๐๕

Nectarinia asiatica ๑๐๓

Nectarinia jugularis ๑๐๒

Orthotomus sutorius ๙๗

Passer domesticus ๑๐๘

Passer flaveolus ๑๐๙

Passer montanus ๑๑๐

Pernis ptilorhyncus ๕๒

Phaenicophaeus tristis ๓๔

Phoenicurus ochruros ๗๗

Phylloscopus fuscatus ๙๘

Phylloscopus inornatus ๙๙

Ploceus philippinus ๑๑๑

Prinia hodgsonii ๙๒

Prinia inornata ๙๓

Pycnonotus aurigaster ๙๐

Pycnonotus blanfordi ๙๑

Pycnonotus jocosus ๘๙

Saxicola caprata ๗๙

Saxicola torquata ๗๘

Streptopelia chinensis ๔๒

Streptopelia tranquebarica ๔๓

Sturnus contra ๘๑

Sturnus malabaricus ๘๐

Sturnus nigricollis ๘๒

Tachybaptus ruficollis ๕๖

Tringa glareola ๔๘

Tringa ochropus ๔๗

Turnix suscitator ๒๑

Upupa epops ๒๕

Vanellus indicus ๕๐
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