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A study of some ecological aspects of Germain’s Swiftlet, Collocalia germani Oustalet, 
was conducted at Koh Rang and Koh Toon in Koh Chang National Park, Changwat Trat. Habitat, 
breeding season, behavior, nest, egg form, chick development, factors affecting bird mortality and 
destroyed nests were observed from March 2000 to August 2001. 

Plant communities of the swiftlet’s habitat were tropical moist evergreen forest and beach 
forest. Nesting areas were in granite caves along the sea shore. The temperature and relative 
humidity were an average of 27 

0C and over 80%, respectively. The breeding period of Germain’s 
Swiftlet was from February to May. Nests were half cup-shaped and made from bird saliva. Their 
average dimensions were 4.01 cm width, 6.50 cm length, and 2.59 cm depth. The average nest 
weight was 7.08 grams. The average nesting period was 39 days. The egg was oval shaped with a 
thin glossy pure white shell. Average egg size and weight was 13.73 X 12.14 mm and 2.2 grams, 
respectively. There were 2 eggs per clutch. The egg laying interval was 2-3 days. The average 
incubation period was 27 days. The young at the hatchling stage were strongly altricial, naked, 
blind and helpless. The young were able to fly after 42-45 days. Environmental impacts and 
humans were 2 factors affecting bird mortality and numbers of destroyed nests. 
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บทนํา 

รงัของนกแอ่นกนิรงัตะโพกขาว (Collocalia germani) สามารถนํามาบรโิภคได ้ตามความเชื1อของชาวจนีรงัของ
นกในกลุ่มที1เรยีกโดยรวมว่านกแอ่นกนิรงัเป็นยาอายุวฒันะ ชว่ยฟื6นฟูกาํลงัภายใน และรกัษาอาการป่วยจากโรคต่างๆ 
จงึทาํใหร้งัของนกในกลุ่มนี6มมีลูค่าทางเศรษฐกจิสงู แต่ขอ้มลูทางวชิาการดา้นนิเวศวทิยาและดา้นอื1นๆ เกี1ยวกบันกใน
กลุ่มนี6ยงัมน้ีอยและไม่กวา้งขวางมากนกั การศกึษานิเวศวทิยาบางประการของนกแอ่นกนิรงัตะโพกขาวในครั 6งนี6ได้
ทาํการศกึษาในเรื1องของลกัษณะถิ1นที1อยูอ่าศยั พฤตกิรรม ลกัษณะรงัและไข ่การเลี6ยงดลูกูอ่อน ปัจจยัที1สง่ผลต่อการตาย
และการสญูเสยีรงัของนก เพื1อนําขอ้มลูที1ไดจ้ากการศกึษามาเป็นแนวทางในการจดัการถิ1นที1อยูอ่าศยัของนก การจดัเกบ็ 
รงันกอยา่งถูกหลกัการอนุรกัษ์เพื1อใหไ้ดร้บัประโยชน์สงูสดุโดยไม่สง่ผลกระทบต่อจาํนวนประชากรของนก และนํามา
ประยุกตใ์นดา้นการเพาะเลี6ยงขยายพนัธุเ์พื1อเพิ1มจาํนวนประชากรและพฒันาไปสูก่ารเพาะเลี6ยงในเชงิเศรษฐกจิต่อไป 

 
วิธีการ 

สาํรวจแหล่งที1อยู่อาศยัและการสรา้งรงัของนกแอ่นกนิรงัตะโพกขาว บรเิวณเกาะรงัและเกาะตุน้ อุทยานแห่งชาต ิ
หมู่เกาะชา้ง บนัทกึพฤตกิรรมทั 1วไป พฤตกิรรมการสรา้งรงั พฤตกิรรมการเลี6ยงดลูกูอ่อน ลกัษณะรงัและไข ่ การพฒันา
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ตวัของลกูนกตั 6งแต่ฟักออกจากไขจ่นบนิออกจากรงั โดยการบนัทกึนํ6าหนกั ความยาวปีกและความยาวแขง้ รวมถงึ
ศกึษาปัจจยัที1สง่ผลต่อการตายและการสญูเสยีรงัของนก 
 

ผลการวิจยั 
1. ลกัษณะสงัคมพชืที1พบในถิ1นที1อยู่อาศยัของนกแอ่นกนิรงัตะโพกขาว แบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

1.1 สงัคมป่าดบิชื6น (Tropical moist evergreen forest) เป็นสงัคมพชืที1มคีวามเด่น ขึ6นปกคลุมพื6นที1 
สว่นใหญ่ของเกาะในบรเิวณที1มดีนิค่อนขา้งลกึ และมากกว่ารอ้ยละ 90 เป็นพนัธุไ์มไ้ม่ผลดัใบ โดยมโีครงสรา้งทาง 
ดา้นตั 6ง แบง่เป็น 3 ชั 6นเรอืนยอด 

1.2 สงัคมป่าชายหาด (Beach forest) พบเป็นแถบแคบๆ บรเิวณรมิฝั 1งของเกาะที1เป็นหาดทรายและ 
โขดหนิ ลกัษณะดนิตื6น โดยมโีครงสรา้งทางดา้นตั 6ง แบง่เป็น 3 ชั 6นเรอืนยอด 

ลกัษณะสงัคมพชืที1พบในถิ1นที1อยู่อาศยัของนกแอ่นกนิรงัตะโพกขาวคลา้ยคลงึกบัสงัคมพชืที1ขึ6นปกคลุมใน
บรเิวณพื6นที1อาศยัของนกในสกุล Collocalia ในประเทศมาเลเซยีที1เป็นสภาพสงัคมป่าดบิชื6น (Medway, 1961) และ
ลกัษณะสงัคมพชืบรเิวณถิ1นที1อยู่อาศยัของนกแอ่นกนิรงั (Collocalia fuciphaga) ในประเทศอนิเดยีซึ1งเป็นลกัษณะของ
สงัคมป่าดบิ (Sankaran, 1995) 

2. ลกัษณะถํ6าที1อยู่อาศยัของนกแอ่นกนิรงัตะโพกขาว จากการศกึษาถํ6าที1อยู่อาศยัของนกจาํนวน 3 ถํ6า พบว่า
เป็นถํ6าหนิแกรนิตอยู่ตดิทะเลบรเิวณรมิฝั 1งของเกาะ ตรงกบัรายงานของ Cranbrook (1984) ว่านกในสกุล Collocalia 
อาศยัอยู่ในถํ6าหนิแกรนิตหรอืถํ6าหนิปนู ความลกึของถํ6าศกึษา 20-50 เมตร อุณหภมูภิายในถํ6าเฉลี1ย 27 องศาเซลเซยีส 
ความชื6นสมัพทัธม์ากกว่ารอ้ยละ 80 อุณหภูมแิละความชื6นสมัพทัธภ์ายในถํ6าสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Nugroho and 
Whendrato (n.d.) ในประเทศอนิโดนีเซยี ซึ1งรายงานว่าอุณหภูมภิายในถํ6าที1มนีกแอ่นกนิรงัอาศยัอยู่ ค่อนขา้งคงที1อยู่
ในชว่ง 25-30 องศาเซลเซยีส ความชื6นสมัพทัธม์ค่ีาสงูไมต่ํ1ากว่ารอ้ยละ 70 และนกจะสรา้งรงักระจายตามผนงัถํ6าสงูจาก
พื6นดา้นล่างของถํ6า 4-10 เมตร ลกัษณะของผนงัถํ6าบรเิวณที1นกใชส้รา้งรงัขรุขระ ไม่เรยีบ และเป็นเหลี1ยมหนิ แสงสว่าง
สอ่งเขา้ถงึบรเิวณที1สรา้งรงัไดเ้ลก็น้อยถงึไม่มแีสงสว่างเลย 

3. พฤตกิรรมของนกแอ่นกนิรงัตะโพกขาว จากการศกึษากจิกรรมในรอบวนัพบว่านกจะบนิออกจากถํ6าไปหา
กนิตั 6งแต่ดวงอาทติยเ์ริ1มขึ6นเวลาประมาณ 05.30-06.30 น. และใชเ้วลาตลอดทั 6งวนัในการบนิหาอาหารในพื6นที1ต่างๆ 
ในชว่งเยน็ดวงอาทติยเ์ริ1มตกเวลาประมาณ 18.00-19.00 น. นกจะบนิกลบัมายงัถํ6าที1อยู่อาศยั ในวนัที1มสีภาพอากาศมดื
ครึ6มหรอืมฝีนตก นกจะบนิออกไปหาอาหารไมห่่างจากถํ6าที1อยูอ่าศยัมากนกั และหากฝนตกนกจะบนิกลบัมาที1ถํ6าทนัท ี
หากมฝีนตกตั 6งแต่ช่วงเวลากลางคนืจนถงึเชา้ของอกีวนันกจะไม่บนิออกจากถํ6าจนกว่าฝนจะหยุดตกหรอืเบาลง ซึ1งไม่
แตกต่างจากรายงานของ โอภาส (2542) 

ลกัษณะการบนิของนกจะใชว้ธิกีารกระพอืปีกทั 6ง 2 ขา้งขึ6น-ลงอย่างรวดเรว็ สลบักบัการกางปีกคา้งร่อนใน
อากาศ การเปลี1ยนทศิทางการบนิทาํโดยการกระพอืปีกขา้งใดขา้งหนึ1งใหเ้รว็กว่าอกีขา้งหนึ1งเป็นระยะเวลาสั 6นๆ ลกัษณะ
การบนิตรงกนักบันกแอ่นตะโพกขาวหางแฉก (Apus pacificus) จากการศกึษาของ ปัทมาวด ี (2544) นกแอ่นกนิรงั
ตะโพกขาวมคีวามสามารถในการใชเ้สยีงสะทอ้นกลบั (echolocation) เพื1อหาทศิทางในถํ6าที1ไม่มแีสงสว่างหรอืมแีสง
สว่างน้อย โดยนกจะสง่เสยีงรอ้งดงั “แคร๊ก” หรอื “คลิrก” ดงัรวัๆ ออกมาเป็นช่วงๆ ในจงัหวะที1ไมส่มํ1าเสมอ สอดคลอ้งกบั
การศกึษาการสง่เสยีงสะทอ้นกลบัในการหาทศิทางของนกในสกุล Collocalia คอื ขณะนกบนิในที1ที1มแีสงสว่างน้อย นก
จะสง่เสยีงสะทอ้นกลบัออกมาแบบไมต่่อเนื1องเป็นชว่งๆ ระยะห่างของจงัหวะการสง่เสยีงไม่แน่นอน และเมื1อนกบนิในที1
มดืสนิทนกจะสง่เสยีงสะทอ้นกลบัที1จงัหวะถี1มากขึ6นช่วงการสง่เสยีงต่อเนื1องกนั หากนกตกใจจะส่งเสยีงรอ้งในจงัหวะถี1มาก
ขึ6นกว่าการสง่เสยีงสะทอ้นกลบัแบบปกต ิ(Medway, 1959) 

นกแอ่นกนิรงัตะโพกขาวเป็นนกที1กนิแมลงขนาดเลก็เป็นอาหาร โดยบนิรวมฝงูแลว้โฉบจบัแมลงขนาดเลก็ที1
บนิในอากาศ จากการศกึษาไมพ่บว่านกลงหาอาหารตามพื6นดนิหรอืเกาะตามตน้ไมเ้พื1อหาอาหาร 
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พฤตกิรรมในช่วงฤดผูสมพนัธุ ์นกจะเขา้ไปอาศยัอยู่ดา้นในของถํ6า มพีฤตกิรรมการสรา้งรงั วางไข ่ และเลี6ยง
ดลูกูอ่อน ขณะที1มลีกูอ่อนในรงัพ่อและแม่นกจะบนินําอาหารมาป้อนแก่ลกูในรงั 2-3 ครั 6งต่อวนั 

4. ฤดผูสมพนัธุข์องนกแอ่นกนิรงัตะโพกขาวอยูใ่นชว่งระหว่างเดอืนกุมภาพนัธถ์งึเดอืนพฤษภาคม โดยนก
เริ1มสรา้งรงัในเดอืนกุมภาพนัธถ์งึกลางเดอืนมนีาคม ซึ1งต่างจากการศกึษาในนกแอ่นกนิรงั ในประเทศเวยีดนาม ซึ1ง
พบว่านกเริ1มสรา้งรงัในเดอืนมกราคม (Nguyen, 1994) ในประเทศอนิเดยีนกมชี่วงฤดผูสมพนัธุร์ะหว่างเดอืนพฤศจกิายน
ถงึพฤษภาคม (Sankaran, 1995) และในประเทศฟิลปิปินส ์พบนกมชีว่งฤดผูสมพนัธุร์ะหว่างเดอืนตุลาคมถงึกุมภาพนัธ ์
(Langham, 1980) ความแตกต่างของฤดผูสมพนัธุข์องนกในแต่ละพื6นที1อาจเกดิจากความแตกต่างของปัจจยัแวดลอ้ม
ของแต่ละพื6นที1อยู่อาศยัของนก 

5. การสรา้งรงัของนกแอ่นกนิรงัตะโพกขาวพบในชว่งเวลากลางคนืเป็นสว่นใหญ่ โดยรงัของนกสรา้งจาก
ของเหลวที1มลีกัษณะเป็นเมอืกใสผลติจากต่อมนํ6าลาย (salivary gland) ของนกเพยีงอย่างเดยีวหรอือาจมขีนนกปนบา้ง 
เลก็น้อย โดยนกจะสาํรอกเมอืกออกมาเชื1อมตดิกบัผนงัถํ6าเป็นแนวครึ1งวงกลม จากนั 6นจะเพิ1มขนาดรงัใหใ้หญ่ขึ6นลกัษณะ
คลา้ยรปูถว้ยครึ1งซกี (การเพิ1ม
ขนาดรงัดงัภาพที1 1) ระยะเวลา
การสรา้งรงัเฉลี1ย 39 วนั 
ใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาการสรา้ง
รงัของนกแอ่นกนิรงัในประเทศ 
อนิโดนีเซยี คอื 30-45 วนั 
(Nugroho and Whendrato, 
n.d.) ขนาดรงัโดยเฉลี1ย กวา้ง 
4.01 เซนตเิมตร ยาว 6.50 
เซนตเิมตร ลกึ 2.59 เซนตเิมตร 
นํ6าหนกัเฉลี1ย 7.08 กรมั ไขม่ ี
รปูร่างยาวร ี ผวิเปลอืกไขเ่รยีบ
เป็นมนั สขีองไขห่ลงัจากนก
วางไขเ่ป็นสขีาวอมชมพตู่อมา
เปลี1ยนเป็นสขีาวขุน่ ใน 1 รงัมไีข ่ 2 ฟอง ไขฟ่องที1สองวางห่างจากฟองแรก 2-3 วนั ขนาดไขเ่ฉลี1ย 13.73 X 21.14 
มลิลเิมตร นํ6าหนกัเฉลี1ย 2.2 กรมั  ซึ1งใกลเ้คยีงกบัรายงานของ โอภาส (2542) คอื 12.4 X 19.6 มลิลเิมตร ระยะเวลา
การฟักไขฟ่องแรกเฉลี1ย 27 วนั ฟองที1สองเฉลี1ย 24 วนั ใกลเ้คยีงกบันกแอ่นกนิรงัในประเทศมาเลเซยีซึ1งใชเ้วลาฟักไข่

ฟองแรก 26 วนั และฟองที1สอง 23 วนั 
(Cranbrook, 1984) 

6. ลกูนกแอ่นกนิรงัตะโพกขาวแรกฟัก 
จดัเป็นลกูอ่อนแบบเดนิไมไ่ด ้ (altricial) ไมม่ขีน 
ปกคลุมลาํตวั และยงัไม่ลมืตา ใชเ้วลาพฒันาตวัใน
รงั 42-45 วนั จงึบนิออกจากรงั ใกลเ้คยีงกบันกแอ่น
ตะโพกขาวหางแฉกจากการศกึษาของ ปัทมาวด ี
(2544) คอื 38-43 วนั นํ6าหนกัตวัแรกฟักเฉลี1ย 
1.67 กรมั นํ6าหนกัตวัมากสดุเมื1ออายุประมาณ 35 
วนั คอื 16.70 กรมั (ภาพที1 2) ช่วงก่อนลกูนกบนิ
ออกจากรงันํ6าหนกัตวัจะลดลงเลก็น้อย ความยาว
ปีกแรกฟักออกจากไขย่าวเฉลี1ย 0.97 เซนตเิมตร 
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ความยาวปีกจะเพิ1มขึ6นอย่างรวดเรว็เมื1อลกูนกอายุ
ประมาณ 15 วนั ความยาวปีกก่อนลกูนกบนิออก
จากรงัเมื1ออายุประมาณ 40 วนั ยาวประมาณ 
12.30 เซนตเิมตร (ภาพที1 3) ความยาวแขง้แรก
ฟักออกจากไขย่าวเฉลี1ย 7.23 มลิลเิมตร โดย
ช่วงแรกความยาวแขง้จะเพิ1มขึ6นอย่างรวดเรว็ จน
เมื1ออายุประมาณ 15 วนั ความยาวแขง้จะเพิ1มขึ6น
อย่างชา้ๆ และเริ1มคงที1เมื1ออายุประมาณ 25 วนั ซึ1ง
จะมคีวามยาวประมาณ 13.59 มลิลเิมตร (ภาพที1 4) 

7. ปัจจยัที1มผีลต่อการตายและการ 
สูญเสยีรงัของนกแอ่นกนิรงัตะโพกขาวพบ 2 
ปัจจยัหลกั ได้แก่ 

7.1 ปัจจยัทางธรรมชาต ิ แบ่ง
ออกเป็น 2 ประการ ไดแ้ก่ 

7.1.1 สิ1งมชีวีติ เป็นสตัว์ผู้ล่า
ที1ล่านกแอ่นกนิรงัตะโพกขาวเป็นอาหาร ทั 6งนก
ตวัเตม็วยั ลกูนก และทาํความเสยีหายต่อรงัและไข่
ของนก พบ 5 ชนิด ไดแ้ก่ เหยี1ยวนกเขาชคิรา  
งเูขยีวพระอนิทร ์ งเูหลอืม ตะกวด และเหี6ย  
สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ Nguyen (1997) ใน
ประเทศเวยีดนาม ที1รายงานว่าศตัรขูองนกแอ่น 
กนิรงั ไดแ้ก่ เหยี1ยว (Falcons) และง ู

7.1.2 สภาพแวดลอ้ม ผลกระทบที1เกดิจากสภาพแวดลอ้มสง่ผลกบัรงันก ไขน่ก และลกูนกที1อยู่ใน
รงั แต่ไม่สง่ผลกระทบต่อนกตวัเตม็วยั ไดแ้ก่ ความชื6นภายในถํ6าที1อยู่อาศยัของนก ซึ1งทาํใหก้ารประสานตวัของรงั
เสื1อมสภาพ ยดึตดิกนัไม่ด ี จงึหลุดออกจากผนงัถํ6าไดง้่าย และนํ6าฝนที1ไหลซมึมาจากเพดานถํ6าในช่วงปลายฤดูผสม
พนัธุ ์ ทาํใหส้ว่นฐานของรงันกที1ยดึตดิกบัผนงัถํ6าเสื1อมสภาพหลุดออกจากผนงัถํ6า สอดคลอ้งกบัการศกึษาในนกแอ่นกนิ
รงัในประเทศเวยีดนาม ที1พบว่าความชื6นภายในถํ6าจากผลกระทบของคลื1นทาํใหร้งันกหลุดจากผนงัถํ6า (Nguyen, 1997) 
และในประเทศอนิเดยีพบว่าสาเหตุการตายของลกูนกที1อยู่ในรงัเกดิจากการที1รงัหลุดจากผนงัถํ6าเนื1องจากความชื6น
ภายในถํ6า (Langham, 1980) 

7.2 ปัจจยัจากการกระทาํของมนุษย ์ จากการจดัเกบ็รงันกของบรษิทัที1ไดร้บัสมัปทานจดัเกบ็รงันกต่างๆ 
สง่ผลกระทบโดยตรงต่อช่วงระยะเวลาการสบืพนัธุข์องนก กล่าวคอืนกจะสญูเสยีรงัไปถงึ 2 ครั 6ง ก่อนที1จะสามารถวางไข่
ได ้ ทาํใหช้่วงเวลาที1ลกูนกบนิออกจากรงัอยูใ่นชว่งฤดฝูน ซึ1งแมลงที1เป็นอาหารของนกลดลงสง่ผลถงึอตัราการรอดตาย
ของลกูนกได ้ และในบางกรณีการเกบ็รงันกดงักล่าวในบางชว่งพบว่ารงันกบางรงัมไีขแ่ละลกูนกอยู่ภายในรงัทาํใหไ้ข่
และลกูนกที1อยู่ในรงัไดร้บัอนัตรายโดยตรง 
 

บทสรปุ 

จากการศกึษานิเวศวทิยาบางประการของนกแอ่นกนิรงัตะโพกขาวในอุทยานแห่งชาตหิมู่เกาะช้าง พบว่า
ลกัษณะสงัคมพชืที1พบในถิ1นที1อยู่อาศยัของนกจาํแนกออกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ สงัคมป่าดบิชื6นและสงัคมป่า 
ชายหาด ถํ6าที1นกใชส้รา้งรงัและวางไขเ่ป็นถํ6าหนิแกรนิตบรเิวณรมิฝั 1งทะเล อุณหภมูภิายในถํ6าเฉลี1ย 27 องศาเซลเซยีส  
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ภาพที1 3. ความยาวปีกของลกูนกแอ่นกนิรงัตะโพกขาว 
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ความชื6นสมัพทัธม์ากกว่ารอ้ยละ 80 นกมพีฤตกิรรมการหากนิในชว่งเวลากลางวนัโดยการบนิโฉบจบัแมลงขนาดเลก็ที1
บนิในอากาศเป็นอาหารและกลบัมายงัถํ6าที1อยู่อาศยัในชว่งเยน็ ฤดผูสมพนัธุข์องนกอยูใ่นชว่งเดอืนกุมภาพนัธถ์งึเดอืน
พฤษภาคม รงันกสรา้งจากสิ1งสกดัจากต่อมนํ6าลายเป็นรปูถว้ยครึ1งซกี ขนาดโดยเฉลี1ยของรงัคอื 4.01 x 6.50 x 2.59 
เซนตเิมตร นํ6าหนกัเฉลี1ย 7.08 กรมั ระยะเวลาสรา้งรงัเฉลี1ย 39 วนั ไขม่รีปูร่างกลมร ี สขีาวขุน่ ขนาดเฉลี1ย 13.73 x 
21.14 เซนตเิมตร นํ6าหนกัเฉลี1ย 2.2 กรมั ใน 1 รงัมไีข ่2 ฟอง ระยะเวลาฟักไขเ่ฉลี1ย 27 วนั ลกูฟักออกจากไขจ่ดัเป็น 
ลกูอ่อนแบบเดนิไม่ได ้ ไมม่ขีนปกคลุมตวั ไม่ลมืตา ใชเ้วลาพฒันาตวัในรงั 42-45 วนั ปัจจยัที1มผีลต่อการตายและการ
สญูเสยีรงัของนกเกดิจาก 2 ปัจจยั ปัจจยัแรก ไดแ้ก่ ปัจจยัทางธรรมชาต ิ จากผูล่้าและจากความชื6นภายในถํ6า ปัจจยัที1
สอง ไดแ้ก่ ปัจจยัจากการกระทาํของมนุษย ์จากการเกบ็รงันกจากบรษิทัสมัปทานต่าง ๆ 
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