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ความชุกชุมและแหล่งอาศัยของนกแสก (Tyto alba javanica (Gmelin, 1788))
1788))
ในพืน้ ทีภาคกลาง
่ภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Abundance and habitat use of barn owl (Tyto alba javanica (Gmelin,
north--eastern Thailand
1788) in the central, northern and north
เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์
ปิยาณี หนูกาฬ
ทรงทัพ แก้วตา
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
_______________________________
รายงานความก้าวหน้า
ประชากรนกแสกในพื้นที่ที่ทําการสํารวจส่วนใหญ่มีประชากรน้อย

บางพื้นที่ไม่พบนกแสกและ

แหล่งสร้างรังแต่บางพื้นที่มีความชุกชุมสูง เช่น อําเภอเมืองและอําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
อําเภอหล่มเก่า

จังหวัดเพชรบูรณ์

ความชุกชุมของนกแสกดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับสภาพการใช้

ประโยชน์ที่ดินและเกี่ยวข้องกับความชุกชุมของสัตว์ที่เป็นอาหารของนกแสก

สถานที่หลบพักนอนและ

แหล่งสร้างรัง ชนิดของสถานที่ทํารังส่วนใหญ่เป็นโพรงใต้หลังคาโบสถ์ โพรงไม้ตามต้นไม้ขนาดใหญ่ หลืบ
หินและถ้ําเล็กๆบนภูเขา ชนิดสัตว์ที่นกแสกล่าเป็นอาหารมีความแตกต่างกัน ขึ้นกับสภาพการใช้ประโยชน์
ที่ดินและพืชที่เพาะปลูก สัตว์ที่นกแสกล่าเป็นอาหารส่วนใหญ่เป็นหนูศัตรูพืชในนาข้าว พืชไร่ และในชุมชน
เช่น หนูท้องขาว หนูหริ่ง หนูนาเล็กและหนูนาใหญ่ มีบางพื้นที่ที่พบนกแสกล่าค้างคาวกินแมลง หนูผีนา
และกบเขียดเป็นอาหาร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นป่าไม้ สวนป่า พื้นที่ปลูกพืชไร่ ซึ่งมีความชุกชุมของหนูน้อยกว่า
สัตว์กลุ่มอื่นๆ
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คํานํา
ในบรรดาสัตว์ผู้ล่าที่กินหนูเป็นอาหาร นกกลางคืนโดยเพาะนกแสก

เป็นศัตรูธรรมชาติที่มี

ศักยภาพสูงที่สุดในการควบคุมประชากรหนู เนื่องจากเป็นนกที่มีความเฉพาะเจาะจงต่อเหยื่อสูง มีการ
ปรับตัวเพื่อออกล่าเหยื่อในเวลากลางคืน ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการหากินของหนู ตลอดจนปรับตัว
ให้สามารถอยู่อาศัยหรือหาอาหารในสภาพพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมของ
มนุษย์ได้ดี

และยังถูกมนุษย์ล่าเป็นอาหารน้อยกว่าสัตว์ผู้ล่ากลุ่มอื่นๆ (Lenton,1980) นกแสกใน

ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened species) ตามบัญชีรายชื่อใน
Thailand Red Data สาเหตุการคุกคามเนื่องจากการฆ่าเพราะความเชื่อที่ผิดๆ (Sanguansombat,
2005) สําหรับประชากรนกแสกชนิดย่อยที่อยู่ทางภาคใต้ (Tyto alba stertens Hartert, 1929)นั้น ได้
มีการฟื้นฟูประชากรกลับคืนมาจนมีจํานวนประชากรจํานวนมาก และได้มีการนําปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
หลายแห่งแล้ว

แต่นกแสกชนิดย่อยที่มีเขตการแพร่กระจายในเขตภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และภาคเหนือ (Tyto alba javanica Gmelin, 1788) ในปัจจุบันได้ลดจํานวนลงอย่างมาก จากการ
คุกคามต่อนกแสกโดยตรง การทําลายแหล่งสร้างรังและการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ล่าเหยื่อ ดังนั้นจึงควรที่จะมี
การฟื้นฟูประชากรนกแสกชนิดย่อยนี้ให้กลับมา

เพื่อที่จะนําไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์นกแสกใน

การควบคุมประชากรหนูศัตรูพืช ลดการใช้สารเคมีกําจัดหนู และควบคุมการระบาดของหนูศัตรูพืชอย่าง
ยั่งยืน จึงมีความจําเป็นที่จะต้องทราบถึงประชากร แหล่งสร้างรัง และถิ่นที่อยู่อาศัยในปัจจุบันของนกแสก
กลุ่มนี้ให้แน่ชัด รวมทั้งเพื่อเตรียมหาแหล่งพันธุกรรมที่จะนํามาเป็นกลุ่มประชากรตั้งต้นในการขยายพันธุ์
เพื่อให้มีประชากรมากพอที่จะควบคุมประชากรหนูให้อยู่ในสภาวะสมดุลทางนิเวศต่อไป

วิธดี าํ เนินการ
อุปกรณ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เครื่องกําหนดตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ (GPS)
กล้องดักถ่ายภาพสัตว์ (Camera trap)
กล้องส่องทางไกลแบบสองตา (Binocular)
กล้องส่องทางไกลแบบตาเดียว (Scope)
กล้องถ่ายรูป
แผนที่ภูมิประเทศ ภาพถ่ายทางอากาศ
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วิธีการ
1. ดํ าเนิ นการสํ ารวจตามพื้ นที่ ๆตรวจสอบจากเอกสารรายงานการพบเห็น หรื อจากการ
สอบถาม โดยเน้ น ในบริ เ วณวั ด ป่ า ชุ ม ชน หมู่ ไ ม้ แ ละอาคารที่ ถู ก ปล่ อ ยทิ้ ง ร้ า ง ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง สํารวจนับจํานวนประชากรนกแสกที่พบในแต่ละแหล่ง
อาศัย รวมทั้งทําการสํารวจนับโดยการใช้เสียงล่อในเวลากลางคืนในพื้นที่เกษตรกรรม ตามวิธีการของ
ปริญญา (2551) ทําพิกัดจุดที่สํารวจพบด้วยเครื่อง GPS เพื่อจัดทําแผนที่การกระจาย
2. เก็บตัวอย่างก้อนสํารอกที่นกแสกคายทิ้งจากแต่ละแหล่ง นํามาตรวจวิเคราะห์ชนิดและสัดส่วน
สัตว์ที่ถูกนกแสกแต่ละแหล่งล่าเป็นอาหารในห้องปฏิบัติการ
3. บันทึกภาพถ่ายสถานที่ที่พบนกแสกและแหล่งอาศัยของนกแสก บันทึกข้อมูลทางภูมิศาสตร์
และข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบบริเวณสถานที่เก็บตัวอย่างก้อนสํารอกที่นกแสกคายทิ้ง บันทึก
ชนิดและจํานวนของสัตว์ที่พบซากในก้อนสํารอกของนกแสก
เวลาและ
เวลาและสถานที
และสถานที่

เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนตุลาคม 2553-กันยายน 2554 ในพื้นที่ชุมชน พื้นที่เกษตรกรรม
และป่าไม้ข้างเคียงชุมชนในท้องที่จังหวัดน่าน แพร่ มหาสารคาม กาฬสินธ์ ร้อยเอ็ด ราชบุรี กาญจนบุรี
เพชรบูรณ์ เพชรบุรี สุพรรณบุรี อยุธยา ประจวบคีรีขันธ์ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง
จากการสํารวจพบนกแสกและแหล่งสร้างรังวางไข่ในแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน ชนิดสัตว์ที่นกแสกแต่
ละแหล่งอาศัยล่ามาเป็นอาหารก็มีความคล้ายคลึงกันในบางแหล่ง แต่บางพื้นที่มีชนิดสัตว์ที่นกแสกล่าเป็น
อาหารแตกต่างกัน ซึ่งแสดงไว้ใน ตารางที่ 1
จากผลการสํารวจจะเห็นได้ว่าประชากรนกแสกในแต่ละพื้นที่มีความชุกชุมแตกต่างกัน ซึ่งมีความ
เกี่ยวข้องกับสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน แหล่งพักอาศัย แหล่งสร้างรังวางไข่ และความชุกชุมของสัตว์ที่นก
สามารถล่าเป็นอาหาร ชนิดโพรงรังส่วนใหญ่เป็นโพรงใต้หลังคาโบสถ์ในวัด รองลงมาคือโพรงไม้ในวัด ในไร่
นาและในป่า มีที่ใช้หลืบหินและถ้ําเล็กๆบนภูเขาบ้างไม่มาก ชนิดสัตว์ที่นกแสกล่าเป็นอาหารก็มีความผัน
แปรแตกต่างกันตามสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่วนใหญ่เป็นหนูศัตรูพืชในนาข้าว พืชไร่ และในชุมชน มี
บางพื้นที่ที่พบนกแสกล่าค้างคาวกินแมลง หนูผีนาและกบเขียดเป็นอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
วิทยานิพนธ์ของ Niyomsaeng (1982) ที่เก็บตัวอย่างสํารอกของนกแสกในจังหวัดอ่างทองพบว่านกแสก
กินหนูเป็นอาหารร้อยละ 95 ได้แก่ หนูนาเล็ก หนูนาใหญ่ หนูพุกเล็ก หนูพุกใหญ่และหนูหริ่ง

รายงานผลงานวิจัยประจําปี 2554 สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

กรมวิชาการเกษตร

1801

สรุปผลการทดลอง
ผลการทดลองและคํ
รทดลองและคําแนะนํา
ประชากรนกแสกในพื้นที่ที่ทําการสํารวจมีความชุกชุมแตกต่างกัน ส่วนใหญ่มีประชากรค่อนข้าง
น้อยบางพื้นที่ไม่พบนกแสกและแหล่งสร้างรังของนกแสก แต่บางพื้นที่มีความชุกชุมของประชากรนกแสก
สูง เช่น อําเภอเมือง อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี อําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นต้น ซึ่ง
ความชุกชุมของนกแสกดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งเกี่ยวข้องกับความชุกชุม
ของสัตว์ที่เป็นเหยื่อของนกแสก รวมทั้งสถานที่หลบพักนอนและแหล่งสร้างรังวางไข่ ชนิดของโพรงรังส่วน
ใหญ่เป็นโพรงใต้หลังคาโบสถ์ในวัด โพรงไม้ตามต้นไม้ขนาดใหญ่ หลืบหินและถ้ําเล็กๆบนภูเขา ส่วนชนิด
สัตว์ที่นกแสกล่าเป็นอาหารมีความแตกต่างกัน

ซึ่งขึ้นกับสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินและพืชที่เพาะปลูก

สัตว์ที่เป็นอาหารส่วนใหญ่เป็นหนูศัตรูพืชในนาข้าว พืชไร่ และในชุมชน เช่น หนูท้องขาว หนูหริ่ง หนูนา
เล็ก หนูนาใหญ่ มีบางพื้นที่ที่พบนกแสกล่าค้างคาวกินแมลง หนูผีนาและกบเขียดเป็นอาหาร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่
เป็นป่าไม้ สวนป่า พื้นที่ปลูกพืชไร่ ซึ่งมีความชุกชุมของหนูน้อยกว่าสัตว์กลุ่มอื่นๆ
เอกสารอ้างอิง
Lenton, G.M. 1980. The ecology of barn owls (Tyto alba) in the Malay Peninsula with
Reference to their use in biological control. PhD thesis, University of Kuala
Lumper.
Niyomsaeng, S. 1982. Food habits of barn owl ( Tyto alba (Scopoli)). Master Thesis.
Kasetsart University, Bangkok (in Thai).
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ภาคผนวก
ตารางที่ 1 พื้นที่สํารวจ ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน จํานวนนกแสก จํานวนรังและชนิดสัตว์ที่นกแสกล่า
เป็นอาหาร
จังหวัด

น่าน

อําเภอที่สาํ รวจ

ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดนิ

จํานวน

สัตว์ที่เป็นอาหาร

ในพืน้ ทีท่ ี่ทาํ การสํารวจ

ตัว/รัง

ของนกแสก

อําเภอเมือง

ชุมชนเมือง หมู่บ้านสวนผลไม้ ป่าไม้
ป่าละเมาะและสวนป่า
อําเภอภูเพียง พืชไร่ สวนผลไม้ สวนป่า และป่าไม้
อําเภอท่าวังผา ข้าวไร่ นาข้าว พืชไร่ ป่าไม้และชุมชน

2/0

อําเภอบ่อเกลือ พื้นที่ปลูกพืชไร่นาข้าวและชุมชน
อําเภอสองแคว พืน้ ที่ปลูกพืชไร่ และป่าไม้

1/2
1/0
0/0
0/0
2/2
8/5

แพร่

อําเภอสอง
อําเภอร้องกวาง
อําเภอสูงเม่น

เพชรบูรณ์

อําเภอหล่มเก่า นาข้าวและชุมชน

นาข้าว พืชไร่ ป่าไม้ ชุมชน
นาข้าว พืชไร่ ป่าไม้ ชุมชน
นาข้าวและชุมชน

1/3
2/2

หนูท้องขาว
หนูหริ่ง
หนูหริ่ง
หนูท้องขาว
กบ เขียด
หนูท้องขาว
หนูท้องขาว
หนูหริ่ง หนู
ท้องขาว

มหาสารคาม อําเภอเมือง
ร้อยเอ็ด

กาฬสินธ์

บุรีรัมย์

นาข้าวและชุมชนริมแม่น้ํา

1/2

หนูนาใหญ่

อําเภอจังหาร
อําเภอธวัชบุรี
อําเภอโพนทอง
กิ่งอําเภอทุ่งเขา
หลวง
อําเภอยางตลาด
อําเภอร่องคํา
กิ่งอําเภอฆ้องชัย

นาข้าวริมแม่น้ํา ป่าไม้ในวัดป่าและดอนปู่ตา
นาข้าว ชุมชน ป่าไม้ในวัดป่าและริมแม่น้ํา
พื้นที่ปลูกพืชไร่นาข้าวและป่าเต็งรัง
นาข้าว ชุมชน ป่าไม้ริมแม่นา้ํ และในวัด

0/0
0/2
3/2
2/2

หนูนาใหญ่
หนูท้องขาว
หนูท้องขาว

นาข้าวและชุมชน
นาข้าวและชุมชน
นาข้าวและชุมชน

อําเภอสตึก

นาข้าวริมแม่น้ํา สวนป่าและชุมชน

0/0
0/0
1/1
0/0

หนูนาใหญ่
-
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กรมวิชาการเกษตร

1803

จังหวัด

สุรินทร์

อําเภอที
เภอที่สาํ รวจ

ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดนิ

จํานวน

สัตว์ที่เป็นอาหาร

ในพืน้ ทีท่ ี่ทาํ การสํารวจ

ตัว/รัง

ของนกแสก

อําเภอชุมพลบุรี
อําเภอท่าตูม

นาข้าวและชุมชน
นาข้าวและชุมชน

อําเภอรัตนบุรี

นาข้าวและชุมชน

กาญจนบุรี

อําเภอห้วย
กระเจา

สวนป่ายูคาลิปตัสและป่าละเมาะบนภูเขา

1/2
2/1

ศรีสะเกษ

อําเภอเมือง

ชุมชนเมือง พื้นที่ปลูกพืชไร่และนาข้าว

2/2

หนูหริ่ง หนู
ท้องขาว
หนูท้องขาว
หนูหริ่ง หนูผีนา
ค้างคาว
ค้างคาว

ราชบุรี

อําเภอเมือง
อําเภอปากท่อ

ชุมชนเมือง
พื้นที่ปลูกพืชไร่ สวน และป่าไม้บนภูเขา

เพชรบุรี

อําเภอเขาย้อย
อําเภอเมือง

นาข้าว ป่าไม้บนภูเขาและชุมชน
ชุมชนเมือง

1/0
1/0
3/1
0/0
0/0

ค้างคาว
หนูผีนา ค้างคาว
หนูหริ่ง
-

0/0

-

ประจวบคีรี อําเภอบาง
สะพานน้อย
ขันธ์
อําเภอบาง
สะพาน
อําเภอทับ
สะแก

พื้นที่ปลูกปาล์มน้ํามัน มะพร้าว นากุ้ง
ป่าละเมาะและที่รกร้าง
พื้นที่ปลูกมะพร้าว ปาล์มน้ํามัน
ป่าละเมาะและที่รกร้าง
พื้นที่ปลูกมะพร้าว ปาล์มน้ํามัน ที่รก
ร้าง
พื้นที่ปลูกมะพร้าว สับปรด ที่รกร้าง
พื้นที่ปลูกมะพร้าว สับปรด ที่รกร้าง

อําเภอกุยบุรี
อําเภอสามร้อย
ยอด
พื้นที่ปลูกสับปรด อ้อย มะพร้าว
อําเภอปราณ และปาล์มน้ํามัน
บุรี
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0/0
1/3

1/0

หนูท้องขาว

2/0
0/0

หนูท้องขาว
-

0/0

-
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1804

จังหวัด

สุพรรณบุรี

อยุธยา

ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดนิ

จํานวน

สัตว์ที่เป็นอาหาร

ในพืน้ ทีท่ ี่ทาํ การสํารวจ

ตัว/รัง

ของนกแสก

อําเภอเมือง
ชุมชนและนาข้าว
อําเภออู่ทอง ไร่อ้อย นาข้าว ป่าไม้ และชุมชน
อําเภอบางปลา นาข้าวและชุมชน
ม้า

10/3
0/0
5/3

อําเภอสามชุก นาข้าวและชุมชน
อําเภอเดิมบาง นาข้าวและชุมชน
นางบวช
อําเภอบางปะอิน นาข้าว ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม

2/2
3/2

หนูนาเล็ก หนูหริ่ง
หนูนาเล็ก หนูหริ่ง
ค้างคาว
หนูหริ่ง
หนูนาเล็ก
หนูนาเล็ก

อําเภอที่สาํ รวจ
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3/1

หนูนาเล็ก
หนูท้องขาว
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