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การศึกษาอิทธิพลของรูปแบบการใชที่ดินในกลุมพื้นที่เกษตรกรรมตอดัชนีทางนิเวศของ
นกมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม 
ศึกษาสังคมชีวิตของนกที่ปรากฏอันเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงการใชที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม
และศึกษาคว ามสัมพันธของรูปแบบการใชที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมและสังคมชีวิตของนกที่
ปรากฏ  

จากการศึกษาพบวาการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินของจังหวัดสมุทรปราการ และ
กรุงเทพมหานคร มีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่คลายคลึงกัน กลาวคือ มีการลดจํานวนลงของพ้ืนที่
นาขาว และมีการเพิ่ มข้ึนของพื้นที่บอปลาเปนจํานวนมาก จากการเก็บแบบสอบถามสัมภาษณ
ชุมชนพบนกหลากหลายชนิดพันธุ โดยนกแตละประเภทตอบสนองตอถิ่นที่อยูอาศัยท่ีแตกตาง ที่
เปนเชนนี้เนื่องจากนกแตละชนิดมีความตองการท่ีแตกตางกัน ทั้งชนิดอาหาร ลักษณะที่อยูอาศัย 
โดยพื้นที่ที่ทําการสํา รวจมีลักษณะการใชที่ดินแตกตางกันไป ทําใหในแตละพื้นที่มีการตอบสนอง
ของจํานวนสายพันธุชนิดและปริมาณนกท่ีพบแตกตางกัน และจากการวิเคราะหดัชนีทางนิเวศของ
นกพบวาพื้นที่บอปลามีระดับความคลายคลึงมาก นั่นแสดงใหเห็นวา สายพันธุชนิดนกที่พบใน
พื้นที่บอปลามีความใก ลเคียงกันคอนขางมากหรือแทบไมแตกตาง ในขณะท่ีในพ้ืนที่นาขาวนั้นมี
ความคลายคลึงปานกลาง ทั้งนี้เน่ืองจาก พื้นที่นาขาวที่ศึกษาในแตละพ้ืนที่มีจํานวนสายพันธุชนิด
นกที่พบคอนขางหลากหลาย โดยนกที่พบเปนสวนใหญเปนนกในกลุมนกจับแมลง   และจากการ
ทดสอบคาทางสถิติ  t-test  คา t มีคาเทากับ  0.312 และมีคา P-value เทากับ 0.785 ซึ่งมากกวา 0.05 
แสดงวา คาเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่บอปลาและคาเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลง ในพื้นที่นาขาวแตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
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The main purpose of the research on the effect of agricultural land use pattern to bird 

ecological indices is to utilize the pattern of changes in rice field, utilize the behavior of bird 

toward the change in number of rice fields and the relationship between both factors. The study 

shows that the level of agricultural land use in Samutpakarn and Bangkok has a similar change 

which is a decreasing number of land uses for rice farming and increasing number of land uses for 

fish farms. From a survey distributed to local resident shows that birds react to the change in land 

usage in a variety of ways. Different species of birds react differently according to their needs in 

terms of shelter and food. Due to the fact that the studied land has different types of environments   

we found a varying amount of bird in that area. It was also found that the environments the fish 

farms  were in all had the same type of environment which lead to them all having a similar 

population of birds. The rice fields in the land had different types of environments so the 

populations of the birds were different. In the study of the rice fields we found may species of 

birds and the majority of them were of the species that eat insects. T-test shows results of t=0.312 

and P-value=0.785 which is greater than 0.05.This result indicates that the mean of changes in 

rice field and the mean of changes in fish farms is equal at 0.05 significant. 
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 ในการ ทํางานวิจัยในคร้ังนี้ ขอขอบคุณ รศ .ดร กนกพร สวางแจง อาจารยที่ ปรึกษา
วิทยานิพนธ ที่ใหคําชี้แนะตลอดจนแกไขสวนบกพรองตางๆในวิทยานิพนธฉบับนี้  ขอขอบคุณ ผศ.
ดร อรประภา ภุมมะกาญจนะ โรแบร  ที่ใหคําปรึกษาดานระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) ซึ่ง
เปนสวนสําคัญที่ใชในงานวิจัย ขอบคุณ คุณณรงค  คูณขุนทด  ที่ใหคําปรึกษาดานการวิเค ราะห
ขอมูลประชากรนกอยางละเอียด  
 
 ขอขอบคุณภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เอ้ืออํานวยอุปกรณ
ที่ใชในงานวิจัย ขอบคุณชมรมดูนกมหาวิทยาลัยศิลปากรท่ีใหคําแนะนําในการดูนกอยางดีเร่ือยมา 
ขอบคุณชาวบานในเขตอําเภอบางพลี, บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ และชาวบานในเขตประเวศ
, ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร ที่ยินดีตอบแบบสอบถามอยางเต็มใจ ขอบคุณเพื่อรวมรุนที่
ใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจใหเสมอมา 
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