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บทคัดย่อ
เมื่อแหล่งทำรังวางไข่ที่เหมาะสมตามธรรมชาติหายาก นกบางชนิดสามารถปรับตัวให้อาศัยบนอาคารหรือ
เสาไฟฟ้าแรงสูง ในเมืองริมทะเลมีนกนางนวลหลายชนิดทำรังบนหลังคาของอาคาร มีการศึกษามากมายที่รายงานว่า
นกส่วนใหญ่ที่ทำรังบนอาคารมีความสำเร็จในการสืบพันธุ์สูง เพราะมีชีวิตที่ปลอดภัยจากผู้ล่าและสภาพอากาศที่
เลวร้าย แต่การทำรังของนกบนอาคารก่อให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียต่อมนุษย์ นกที่ทำรังบนเสาไฟฟ้าแรงสูงมักจะบิน
ชนเสาหรือได้รับอันตรายจากไฟฟ้าช็อต อย่างไรก็ตาม การติดตั้งอุปกรณ์บางอย่างหรือกล่องนกที่เสาไฟฟ้าแรงสูง
ช่ ว ยให้ น กทำรั ง ได้ ง ่ า ยขึ้ น ปั จ จุ บ ั น มี ค วามตระหนั ก ในการอนุ ร ั ก ษ์ น กชนิ ด ที ่ ห ายากที ่ ท ำรั ง บนอาคารและ
เสาไฟฟ้าแรงสูง
คำสำคัญ : การปรับตัวของนก; ทำรัง; อาคาร; เสาไฟฟ้าแรงสูง

Abstract
When the natural suitable nesting sites are rare, some birds can adapt to habit on the
buildings or the pylons. In the coastal cities, there are many gull species that their nests have raised
on the roof of the buildings. Many studies suggest that most nesting birds on the buildings have
high reproductive success because of safety life from predators and the bad weather. Nevertheless,
bird nesting on the buildings give both advantages and disadvantages to human. The nesting birds
on the pylons are often collision or electrocution. However, providing some tools or nest boxes
with the pylons could make the birds build their nests easier. Currently, there is a growing awareness
of preserving rare bird species with its nest on the buildings and the pylons.
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1. บทนำ

hellis) ในเมืองเวนิชประเทศอิตาลี พบว่าตั้งแต่ปี ค.ศ.
1970 เป็นต้นมา นกชนิดนี้ได้อพยพจากพื้นที่ ชนบท
ด้านในไปรวมกลุ่มกันอยู่บนหลังคาของอาคารต่าง ๆ
ริมฝั่งเพิ่มขึ้นราวกับเป็นสัตว์เลี้ยงของเมือง ต่อมาในปี
ค.ศ. 2003-2005 พบว่านกส่วนใหญ่ที่ทำรังบนอาคาร
มีความสำเร็จในการสืบพันธุ์ไม่ต่างกับของนกส่วนน้อย
ที่ทำรังตามพุ่มไม้ในชนบท แสดงว่าหลังคาหรือดาดฟ้า
ของอาคารเป็ น แหล่ ง ทำรั ง ที ่ เ หมาะสมสำหรั บ นก
yellow-legged gull และนกปรับตัวให้อยู่รวมกันเป็น
กลุ่มใหญ่ได้ดี [2] โดยไม่มีการต่อสู้เพื่อแย่งชิงอาหาร
กัน [3]
2.2 นก herring gull (Larus argentatus) ใน
เมืองริมฝั่งทะเลของบริเตนตะวันออกประเทศอังกฤษ
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1976 มีนกชนิดนี้อาศัย อยู ่บนหลั งคา
อาคารริมฝั่งทะเลเป็นจำนวนมากประมาณ 3,000 คู่
รองลงมาเป็นนก lesser black-backed gull (Larus
fuscus) ที่ทำรังบนหลังคาอาคารเมืองบริสตอลทาง
ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ [4] ซึ่งนก herring
gull และนก lesser black-backed gull ในบริ เ ตน
และไอร์แลนด์จะทำรังบนอาคารเพิ่มขึ้นทุกปี ปีละ 10
และ 17 % ตามลำดับ โดยนก herring gull ที่ทำรัง
รวมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ จะเพิ่มจำนวนกลุ่มได้เร็วกว่า
และขยายขนาดของกลุ่มได้มากกว่านกที่รวมกันเป็น
กลุ่มใหญ่ ซึ่งชาวเมืองได้พยายามลดจำนวนของนก
เหล่ า นี้ แต่ ไ ม่ ส ามารถกระทำได้ ส ำเร็ จ [5] ทำให้ มี
ประชากรนกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อศึกษาอัตราการ
อยู่รอดของนกนางนวลทั้ง 2 ชนิด นี้ในเมืองบริสตอล
ในปี ค.ศ. 1990-2007 โดยทำเครื่องหมายแล้วจับซ้ำ
พบว่าในต้นปี ค.ศ. 1990 นกทั้ง 2 ชนิด มีอัตราการอยู่
รอดต่อปีสูงมาก (>0.90) และลดลง (<0.70) ในปี ค.ศ.
2007 นก lesser black-backed gull ตัวผู้มีอัตราการ
อยู ่ ร อดสู งกว่ า ตั ว เมี ย ตั ว ผู ้ ท ั ้ ง 2 ชนิ ด ถู ก จั บ ซ้ ำได้
มากกว่าตัวเมีย และนกตัวเต็มวัยทั้ง 2 ชนิด ทั้งที่อยู่ใน

ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้นกมีความสำเร็จ
ในการสืบพันธุ์ คือ การมีที่ทำรังอย่างเหมาะสมและ
ปลอดภัย แต่การขยายตัวของเมืองโดยการก่อสร้าง
อาคารต่าง ๆ รวมทั้งการติดตั้งเสาไฟฟ้าจำนวนมากได้
ทำลายแหล่ งธรรมชาติ ท ี ่ น กใช้ ท ำรั ง ได้ แ ก่ พื ้ น ดิ น
สนามหญ้า ต้นไม้ พืชน้ำ สระน้ ำ ถ้ำ เป็นต้น ทำให้นก
ต้องหาที่ทำรังใหม่ นกบางชนิดเข้าไปอยู่ในกล่องนกที่
มนุษย์สร้างไว้ให้ อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของเมือง
ในอดี ต ทำให้ น กหลายชนิ ด ในประเทศต่ า ง ๆ ต้ อ ง
ปรั บ ตั ว เพื ่ อ เข้ า ไปทำรั ง บนอาคารและเสาไฟฟ้ า
โดยเฉพาะเสาไฟฟ้าแรงสูงที่มีพื้นที่เพียงพอให้นกทำรัง
ได้ และเป็นเสาสูงทำให้นกถูกรบกวนได้ยากกว่าการทำ
รังบนเสาไฟฟ้าแรงต่ำ แม้ว่าการทำรังบนเสาไฟฟ้าแรง
สูงในระยะแรก ๆ จะทำให้นกได้รับอันตรายก็ตาม แต่
มนุษย์ได้พยายามจัดการหรือปรับแต่งเสาไฟฟ้าแรงสูง
เพื่อให้มีความปลอดภัยกับนกมากขึ้น

2. การปรับตัวของนกที่ทำรังบนอาคาร
นกนางนวลชนิดต่าง ๆ ที่จับปลาในทะเลเป็น
อาหาร มักทำรังบนต้นไม้ริมฝั่งทะเล แต่เมื่อมีการตัด
ต้ น ไม้ แ ละสร้ า งอาคารจำนวนมากขึ ้ น มาแทนที ่ ใน
ระยะแรกนกนางนวลบางส่วนจะอพยพจากริมฝั่งเข้าไป
อยู่ด้านในที่เป็นพื้นที่ชนบท และนกส่วนที่เหลือจะ
ปรับตัวเข้าไปทำรังบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร
เหล่านี้ โดยไม่สนใจเสียงดังรบกวนจากกิจกรรมต่าง ๆ
ของมนุษย์ [1] แต่เมื่อเวลาผ่านไปได้ระยะหนึ่ง นกที่
อพยพเข้าไปอยู่ด้านในฝั่งจะอพยพออกมาอยู่บนอาคาร
ริ ม ฝั ่ ง ทะเลมากขึ ้ น เนื ่ อ งจากอยู ่ ใ กล้ แ หล่ ง อาหาร
มากกว่า มีนกหลายชนิดในเมื องริมฝั่งทะเลของหลาย
ประเทศที่ทำรังบนอาคารมานานแล้วตั้งแต่ในอดีต ที่
เริ่มสร้างเมืองมาจนถึงปัจจุบัน
2.1 นก yellow-legged gull (Larus micha319
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เมืองและในชนบทมีอัตราการอยู่รอดใกล้เคียงกัน [6]
แสดงว่าทั้งสภาพของเมื อ งและสภาพชนบทมี ค วาม
เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของนกนางนวลทั้ง 2 ชนิด
2.3 นก glaucous-winged gull (Larus glaucescens) ในเมื อ งแวนคู เ วอร์ รั ฐ บริ ต ิ ช โคลั ม เบี ย
ประเทศแคนาดา ในปี ค.ศ. 1986 มีนกชนิดนี้ประมาณ
500 คู่ ทำรังบนหลังคาของอาคารสู ง โดยจะอยู่กั น
หนาแน่นมากบนอาคารใกล้ทะเล และนกชอบทำรัง
เดี่ยวมากกว่าอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ นกอายุมาก
ส่ ว นใหญ่ ทำรังเดี่ ยว มี น กอายุมากส่ ว นน้อ ยที ่ทำรัง
ร่วมกับนกอายุน้อย นกอายุมากวางไข่ได้เร็วกว่านก
อายุน้อย นกที่ทำรังเดี่ยวจะทำรังเสร็จก่อนนกที่อยู่
รวมกันเป็นกลุ่ม ไข่แต่ละใบในรังเดี่ยวมีขนาดใกล้เคียง
กัน และมีขนาดใหญ่กว่าไข่ในรังกลุ่ม ไข่ในรังกลุ่ม ใน
แต่ละครอกจะมีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ และลูกนกในรัง
กลุ่มตายมากกว่าลูกนกในรังเดี่ยว เนื่องจากถูกนกตัว
ใหญ่เหยียบเพราะอยู่กันหนาแน่นมาก [7] แต่อาจเป็น
ผลดีช่วยควบคุมไม่ให้มีนกนางนวลชนิดนี้มากเกินไป
2.4 นก ring-billed gull (Larus delawarensis) นก herring gull และนกที่ไม่สามารถระบุชนิด
ได้ในเมืองรอบเกรตเลกส์ ซึ่งเป็นกลุ่มของทะเลสาบที่มี
ขนาดใหญ่ ท ี ่ สุ ด ในโลก 5 แห่ ง คื อ สุ พ ี เ รี ย มิ ชิ แ กน
ฮูรอน อีรี และออนแทรีโอ พบว่าในปี ค.ศ. 1994 มีนก
ที ่ อ าศั ย ในเมือ งรอบเกรตเลกส์รวมทั ้งหมดมากกว่า
7,922 คู ่ เป็ น นก ring-billed gull นก herring gull
และนกชนิ ด อื ่ น 71, 24 และ 5 % ตามลำดั บ นก
ทั้งหมดอยู่กันเป็นกลุ่ม 30 กลุ่ม ขนาดของกลุ่มเริ่มต้น
จากหนึ่งคู่ถึง 1,003 คู่ นก ring-billed gull ที่ทำรัง
ห่างจากเกรตเลกส์น้อยกว่า 5 กิโลเมตร มี 31 % และ
ทำรังห่างจากเกรตเลกส์มากกว่า 10 กิโลเมตร มี 39 %
แสดงว่านก ring-billed gull อาศัยอยู่ได้ทั้งใกล้และ
ไกลฝั่งทะเล ต่างจากนก herring gull ที่ทำรังห่างจาก
เกรตเลกส์น้อยกว่า 5 กิโลเมตร มี 63 % และทำรังห่าง

จากฝั่งมากกว่า 10 กิโลเมตร มีน้อยกว่า 1 % แสดงว่า
นก herring gull ชอบทำรังใกล้ฝั่งมากกว่า สอดคล้อง
กับเมื่อวัดระยะทางที่ไกลที่สุดจากเกรตเลกส์ที่นก ringbilled gull และนก herring gull ทำรัง 58 และ 23.5
กิโลเมตร ตามลำดับ [8]
2.5 นก common gull (Larus canus) พบได้
ทั่วไปในเมืองริมฝั่งทะเลบอลติก รัฐชเลสวิจ -โฮลชไตน์
ทางตอนเหนื อ สุ ด ของประเทศเยอรมั น ในปี ค.ศ.
2000-2005 มีนกชนิดนี้ประมาณ 400-450 คู่ แบ่งเป็น
หลายกลุ่ม นกในกลุ่มเดียวกันจะช่วยกันสร้างรังเพื่อใช้
ร่วมกัน โดยนกทุกกลุ่มจะสร้างรังบนดาดฟ้าของอาคาร
ซึ่งเต็มไปด้วยกรวดและก้อนหินเล็ก ๆ การสุ่มศึกษานก
2 กลุ่ม พบว่าแต่ละกลุ่มมีลูกนกเฉลี่ยต่อรัง 0.9 และ
1.8 ตัว อาหารของนกส่วนใหญ่หาจากบนฝั่ง ได้แก่
ลูกเชอร์รี่ ไส้เดือนดิน แมลง เป็นต้น และหอยสองฝาที่
หาจากในทะเล แสดงว่านก common gull ปรับตัวให้
ทำรังอยู่บนดาดฟ้าได้ดี และสามารถกินอาหารหลาก
หลายชนิด [9] ทำให้มีความสำเร็จในการสืบพันธุ์สูง
2.6 นกเพนกวินแอฟริกัน (African penguin,
Spheniscus demersus) เป็นนกที่ใกล้สูญพันธุ์อาศัย
อยู่ในเกาะโรบบินหรือเกาะแมวน้ำในประเทศแอฟริกา
ใต้ ในปี ค.ศ. 2001-2010 พบนกชนิดนี้เข้าไปเข้าทำรัง
ในสองพื้นที่ คือ ในอาคารร้างและในพุ่มไม้ พบว่านกใน
อาคารร้างมีความสำเร็จในการสืบพันธุ์สูงกว่าและมีลูก
นกตัวใหญ่กว่านกที่ทำรังในพุ่มไม้ เนื่องจากอาคารร้าง
ช่วยกำบังนกจากสภาพอากาศที่เลวร้ายและผู้ล่าได้
ดีกว่าพุ่มไม้ [10]
ที่ ก ล่ า วมาแล้ ว แสดงว่ า นกนางนวล 5 ชนิ ด
ได้ แ ก่ นก yellow-legged gull นก herring gull
นก glaucous-winged gull นก ring-billed gull และ
นก common gull รวมทั้งนก African penguin เป็น
ตัวอย่างของนกที่สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่บนอาคาร
ริมฝั่งทะเล
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นอกจากนี้มีนกอีกกลุ่มหนึ่งที่ปกติทำรังในโพรง
ไม้ แต่สามารถปรับตัวเข้ามาอาศัยทำรังอยู่ในอาคาร
คือ เหยี่ยว lesser kestrel (Falco naumanni) ที่ทำ
รังในช่องของโบสถ์คริสต์ทางตอนใต้ของประเทศสเปน
การศึ ก ษาในฤดู ผ สมพั น ธุ ์ ใ นปี ค.ศ. 1988 พบว่ า คู่
เหยี่ยวที่มีลำดับขั้นทางสังคมสูงจะบินมาถึงโบสถ์ก่อน
และเลือกทำรังในช่องโบสถ์ที่อยู่สูง เนื่องจากปลอดภัย
จากผู้ล่าและการรบกวนจากมนุษย์ ทำให้มีความสำเร็จ
ในการสืบพันธุ์สูงกว่านกคู่ด้อยที่ทำรังในช่องโบสถ์ที่อยู่
ต่ำกว่า และมีคู่เหยี่ยว 78 % ทำรังในช่องเดิ ม และ
สามารถวางไข่ได้เร็วกว่านกคู่ ที่ทำรังในช่องใหม่ [11]
แสดงว่าความสำเร็จในการสืบพันธุ์ของเหยี่ยว lesser
kestrel แปรผันโดยตรงกับความสูงของช่องโบสถ์ท่นี ก
ใช้สร้างรัง
ต่ อ มาในปี ค.ศ. 2010-2012 พบเหยี ่ ย ว
Eurasian kestrel (Falco tinnunculus) จำนวนมาก
ทำรังบนอาคารสถาปัตยกรรมต่าง ๆ กลางกรุงเวียนนา
ประเทศออสเตรีย เนื่องจากมีช่องมากมายเหมาะแก่
การทำรัง แต่การปรับปรุงอาคารเหล่านี้ให้สะอาดและ
โล่งขึ้น ทำให้หนูที่อาศัยหลบซ่อนอยู่ในอาคารและเป็น
อาหารหลักของเหยี่ยวลดลง ทำให้เหยี่ยวที่อยู่ต าม
อาคารในเมื อ งมี ค วามสำเร็ จ ในการสื บ พั น ธุ์ ต ่ ำ กว่ า
เหยี่ยวที่อยู่ตามอาคารบริเวณชานเมืองที่สามารถหา
อาหารได้มากกว่า แต่จำนวนลูกต่อรังของเหยี่ยวที่อยู่
ตามอาคารทั้งในเมืองและชานเมืองน้อยกว่าของเหยี่ยว
ที่อยู่ตามธรรมชาติในชนบททั่วไป [12] แสดงว่า ณ
เวลานั้นอาคารต่าง ๆ ในกรุงเวียนนาไม่ได้เป็นที่ทำรังที่
เหมาะสมสำหรั บ เหยี ่ ย ว Eurasian kestrel ขณะที่
ความเป็ น เมื อ งให้ อ าหารอย่ า งเพี ย งพอกั บ นก
nighthawk (Chordeiles minor) ที่วางไข่บนดาดฟ้า
ของอาคารในเมืองดีทรอยต์ ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของ
รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นนกที่จั บ
แมลงที่บินอยู่เหนือต้นไม้เป็นอาหาร พบว่ าในพื้นที่

10.4 เฮกตาร์ (1 เฮกตาร์ = 10,000 ตารางเมตร) มี
แมลงให้เหยี่ยวชนิดนี้หากินร่วมกันมากถึง 13 ตัว [13]
การทำรังวางไข่ในอาคารช่วยให้นกปลอดภัย
จากผู้ล่า ตัวอย่างการศึกษารังนก 6,874 รัง 11 ชนิด
ได้ แ ก่ นกนางแอ่ น บ้ า น (barn swallow, Hirundo
rustica) น ก spotted flycatcher ( Muscicapa
striata) น ก เ ด ิ น ด ง ส ี ด ำ ( common blackbird,
Turdus merula) เป็นต้น พบว่ารังนกที่อยู่ในอาคาร
ถู ก ล่ า น้ อ ยมากเพี ย ง 1.0 % ขณะที ่ ร ั งของนกชนิ ด
เดี ย วกั น ที ่ อ ยู ่ น อกอาคารถู ก ล่ า มากถึ ง 23.5 %
เนื่องจากผู้ล่าส่วนใหญ่โดยเฉพาะนกวงศ์นกกาไม่ชอบ
เข้ า ไปในอาคาร ทำให้ น กที ่ อ าศั ย อยู ่ ใ นอาคารและ
สามารถปรับตัวให้อยู่ใกล้มนุษย์มีความสำเร็จในการ
สืบพันธุ์สูงกว่านกที่อาศัยอยู่นอกอาคาร [14]
อย่างไรก็ตาม นกบางชนิดจะเข้าไปทำรั งใน
อาคารขนาดเล็กด้วย เช่น ยุ้งข้าว ในปี ค.ศ. 19851990 ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษมี
นกแสก (barn owl, Tyto alba) จำนวนมากอาศัยทำ
รังอยู่ในยุ้งข้าวเก่า ซึ่งช่วยกำบังลมและรักษาอุณหภูมิ
ให้นกได้ดีกว่าการอยู่ในกล่องนก ต้นสน หรือในที่โล่ง
เนื่องจากอุณหภูมิในยุ้งข้าวสูงกว่าอุณหภูมิภายนอก
ประมาณ 1.4 ºC [15] การศึกษายุ้งข้าว 20 แห่ง ใน
รัศมี 1.5 กิโลเมตร พบว่ายุ้งข้าวส่วนใหญ่เป็นที่อยู่ของ
นกแสก เมื่อยุ้งข้าวบางส่วนถูกรื้อทำลายไป นกที่อยู่ใน
ยุ้งข้าวใกล้เคียงจะทิ้งรังตามไปด้วย [16] ดังนั้นการรื้อ
ถอนยุ้งข้าวเพียงแห่งเดียวสามารถสร้างผลกระทบต่อ
นกแสกในวงกว้าง
นกบางชนิดเข้าไปทำรังในรั้ว เช่น ที่ชานเมือง
ของกรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ มีรั้วที่ประกอบด้วย
ท่อโลหะที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดต่าง ๆ วางตั้งเรียง
กันเป็นแถว มีนก 5 ชนิด ที่ตามธรรมชาติสร้างรังเป็น
รู ป ท่ อ จะเข้ า มาทำรั งในท่ อ เหล่ า นี้ คื อ นกติ ๊ ด ใหญ่
(great tit, Parus major) นกติ ๊ ด สี น ้ ำ เงิ น (blue tit,
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Cyanistes caeruleus) นกติ๊ดท้ายทอยขาว (coal tit,
Periparus ater) นก common redstart (Phoenicurus phoenicurus) และนกกระจอกบ้ า น (tree
sparrow, Passer montanus) โดย 80 % ของนกติ๊ด
ใหญ่ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นเลือกทำรังในท่อที่กว้า ง
ที่สุดและลึกประมาณ 1.7 เมตร ซึ่งลึกกว่ารังของนก
ชนิดอื่น ส่วนนกติ๊ดสีน้ำเงินเลือกทำรังในท่อที่แคบที่สุด
ลูกนกที่เกิดในท่อเหล่านี้มีจำนวนเฉลี่ยน้อยกว่าลูกนกที่
เกิดในกล่องนกที่มนุษย์สร้างขึ้นและติดตั้ งไว้ในบริเวณ
เดี ย วกั น [17] อย่ า งไรก็ ต าม ท่ อ โลหะเหล่ า นี ้ ก ็ มี
ประโยชน์ต่อนกที่อยู่ในเมืองที่มีโพรงไม้ตามธรรมชาติ
หรือกล่องนกให้นกใช้ทำรังไม่เพียงพอ
การทำรังในอาคารนอกจากจะช่วยเพิ่มความ
สำเร็จในการสืบพันธุ์ให้นกแล้ว มนุษย์ก็ได้รับประโยชน์
เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะเมื่ อมีนกนางแอ่นมาทำรั งใน
อาคาร ทำให้สะดวกในการดูแลและเก็บรังนกไปขาย
ส่งผลให้หลายเมืองชายฝั่งทะเลของประเทศทางซีกโลก
ตะวันออก เช่น จีน มาเลเซีย ไทย สร้างอาคารให้นก
นางแอ่นทำรัง โดยนกจะสร้างรังใหม่ในตำแหน่ งเดิม
ทดแทนรังเก่าที่ถูกเก็บไป หรือหากมีรังเก่าเหลืออยู่ นก
จะสร้างรังใหม่ซ้อนทับรังเก่า แต่การสร้างรังของนก
ชนิดต่าง ๆ ในอาคารอาจก่อให้เกิดความรำคาญ หรือ
นำเชื้อโรคต่าง ๆ มาสู่มนุษย์ ได้แก่ โรคทางเดินอาหาร
ทางเดินหายใจ โรคผิวหนัง เป็นต้น [18]

ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งนกเหล่านี้มีความสามารถในการ
มองเห็นด้านหน้าแคบ ทำให้บินชนสิ่งกีดขวางได้ง่าย
[20] ในปี ค.ศ. 1999-2000 มีนกกระสาขาวบิ น ชน
สายไฟ 7 % และถูกไฟช็อตตาย 1 % ของนกกระสา
ขาวทั้งหมดในประเทศสเปน โดยมากกว่า 70 % ของ
นกถูกไฟช็อตอาศัยอยู่ใกล้แหล่งอาหารของนก (รัศมี 1
กิโลเมตร รอบกองขยะ) [21] เช่นเดียวกับนกกระสา
ขาวที่ทำรังใกล้สถานีโทรศัพท์เซลลูล่าร์ (ในรัศมี 200
เมตร รอบสถานี) บินชนเสาและสายไฟมากกว่านกที่
อยู่ไกลจากสถานี [22] ดังนั้นเพื่อลดอันตรายที่จะเกิด
ขึ้ น กั บ นก ควรออกแบบเสาไฟฟ้ า และสายไฟให้มีสี
สันโดดเด่นชัดเจน เพื่อให้นกมองเห็นได้ในระยะไกล
โดยปกติแล้วนกขนาดเล็กสามารถเกาะหรือบิน
ชนสายไฟได้โดยไม่ถูกไฟช็อต แต่นกขนาดเล็กอาจตาย
หรือบาดเจ็บจากการบินชนสายไฟแล้วติดอยู่กับสายไฟ
หรือตกลงมากระแทกพื้น ขณะที่นกขนาดใหญ่เมื่ อบิน
ชนสายไฟจะถูกไฟช็อตตาย เนื่องจากร่างกายได้พาด
ผ่านสายไฟ 2 เส้น ทำให้กระแสไฟฟ้าวิ่งข้ามระหว่าง
สายไฟ เกิดอันตรายต่อนกหลายอย่าง ได้แก่ ขนและ
หนังไหม้ ปีกและขาฉีกขาด ลำตัวช้ำ เลือดออกในเยื่อ
หุ้มหัวใจ หลอดเลือดแตก เป็นต้น [23] นอกจากนี้นกที่
บินชนเสาไฟฟ้าและสายไฟมักเป็นนกที่บินไม่เก่ง ได้แก่
นก great bustard (Otis tarda) ที่มีน้ำหนักมากที่สุด
นก little bustard (Tetrax tetrax) ที ่ ใ กล้ ส ู ญ พั น ธุ์
และนกกระเรี ย นธรรมดา (common crane, Grus
grus) รวมทั้งนกในวงศ์นกกาและวงศ์นกแร้ง [24]

3. อันตรายที่นกได้รับจากเสาไฟฟ้าแรงสูงและ
สายไฟ

4. การปรับตัวของนกที่ทำรังบนเสาไฟฟ้าแรง

การติดตั้งเครือข่ายเสาไฟฟ้าแรงสูงระหว่ า ง
เมืองในยุคแรก ๆ ทำให้นกตายเป็นจำนวนมากจากการ
บินชนเสาไฟฟ้าและสายไฟ [19] โดยเฉพาะนกขนาด
ใหญ่ ได้ แ ก่ แร้ ง kori bustard (Ardeotis kori) นก
blue crane (Anthropoides paradisea) นกกระสา
ขาว (white stork, Ciconia ciconia) เหยี ่ ย วชนิ ด

สูงและการจัดการโดยมนุษย์
แม้ว่าเสาไฟฟ้าแรงสูงหรือสายไฟจะทำให้นก
บาดเจ็บหรือตาย แต่ในอดีตมีนกหลายชนิดเลือกทำรัง
บนเสาไฟฟ้าแรงสูงในหลายประเทศ เช่น ในปี ค.ศ.
1982-1983 ได้ติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงทางตะวันตกเฉียง
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ใต้ของประเทศสเปน 1,127 ต้น และเดินสายไฟเป็น
ระยะทาง 100 กิโลเมตร ทำให้นก 13 ชนิด 233 ตัว
และเหยี่ยวชนิดต่าง ๆ 400 ตัว ตายจากการบินชนเสา
ไฟและสายไฟ และเมื่อเดินสายไฟเพิ่มขึ้นเป็นระยะทาง
300 กิโลเมตร ทำให้เหยี่ยวตายเพิ่มขึ้ นเป็น 1,200 ตัว
โดยเสาไฟฟ้าแรงสูงในป่าเป็นต้นเหตุให้นกตายมากกว่า
เสาไฟฟ้าในเมือง เนื่องจากในป่ามีนกมากกว่าในเมือง
และเหยี่ยวชนิดที่หายากชื่อ Spanish imperial eagle
(Aquila adalberti) ตายจากการถูกไฟช็อตมากกว่า
ครึ่งหนึ่งของจำนวนเหยี่ย วชนิดนี้ ทั้ งหมด นกได้รั บ
อันตรายจากเสาไฟฟ้าแรงสูงชนิดที่มีลูกถ้วยตั้งบนไม้
คอนมากกว่าเสาไฟฟ้าแรงสูงชนิดที่มีลูกถ้วยแบบแขวน
[25] เนื่องจากสายไฟฟ้าแรงสูงมีน้ำหนักมาก ดังนั้น
เมื่อใช้กับลูกถ้วยที่ตั้งบนไม้คอนจะทำให้สายไฟขาดง่าย
และตกลงมาเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ปัจจุบันเสาไฟฟ้าแรงสูง
จึงใช้ลูกถ้วยแบบแขวนเนื่องจากทำให้สายไฟขาดยาก
ส่วนลูกถ้วยแบบตั้งบนไม้คอนจะใช้กับเสาไฟฟ้าแรงต่ำ
ถึงปานกลางที่ใช้สายไฟน้ำหนักเบากว่า
นอกจากนี้ในปี ค.ศ. 1983-2006 นกกระสา
ขาวในประเทศโปแลนด์ที่ทำรังบนเสาไฟฟ้าแรงสูงมี
ความสำเร็จในการสืบพันธุ์ไม่ต่างจากนกกระสาขาวที่
ทำรังบนปล่องไฟ หลังคาบ้าน และต้นไม้ โดยเฉพาะ
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 นกมีแนวโน้มทำรังบนเสาไฟฟ้า
แรงสูงและบนปล่องไฟมากขึ้น ดังนั้นเพื่อให้นกทำรังได้
สะดวกขึ้นจึงติดตั้งแผ่นแบนเข้ากับเสาไฟฟ้าแรงสูง
จำนวนมากกว่าร้อยเสา โดยแผ่นแบนนี้ไม่ได้ช่วยเพิ่ม
ความสำเร็จ ในการสืบ พั น ธุ ์ ให้น กทั น ที แต่ ม ี ผลดีใน
ระยะยาว คือ ช่วยป้องกันไม่ให้ลูกนกตกจากรังและ
ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกนกในช่วงหัดบิน [26]
เช่ น เดี ย วกั บ นกกาชื ่ อ common raven (Corvus
corax) ที่ชอบทำรังบนเสาไฟฟ้าแรงสูงตรงตำแหน่งที่มี
เหล็กยึดโยงกันเป็นตาข่าย และมีแนวโน้มที่ในฤดูผสม
พันธุ์ถัดมานกจะทำรังบนเสาไฟฟ้าต้นเดิมแม้ว่ารังเก่า

จะถูกลมพัดเสียหาย หรืออาจเลือกเสาที่อยู่ใกล้เคียง
กั บ เสาต้ น เดิ ม แม้ ว ่ า นกต้ อ งสร้ า งรั ง ใหม่ ก ็ ต าม
นอกจากนี้การติดตั้งแผ่นกันลมที่เสาไฟฟ้าแรงสูงช่วย
เพิ่มความสำเร็จในการสืบพันธุ์ให้กับนกกาด้วย [27]
ในปี ค.ศ. 1989 นกตะขาบ (roller, Coracias
garrulus) ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสเปน
มีจำนวนลดลง นกชนิดนี้ชอบทำรังบนเสาไฟฟ้าแรงสูง
ดังนั้นเพื่อให้นกทำรังได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้นจึง
ติ ด ตั ้ ง กล่ อ งนก 567 กล่ อ ง ไว้ บ นเสาไฟฟ้ า แรงสู ง
บริ เ วณต่ า ง ๆ พบว่ า นกชอบทำรั งในกล่ อ งนกที่ บ น
เสาไฟฟ้าแรงสูงที่ตั้งอยู่ในนาข้าว สวนมะกอก และสวน
ต้นโอ๊กมากกว่าเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่ในที่ดินว่างและในทุ่ง
หญ้า นกในกล่องนกที่ตั้งอยู่ในแต่ละบริเวณวางไข่ไม่
พร้ อ มกั น [28] แสดงว่ า สาเหตุ ท ี ่ ท ำให้ น กตะขาบมี
จำนวนลดลงก่อนการติดตั้งกล่องนกบนเสาไฟฟ้าเกิด
จากมี พ ื ้น ที่ ท ำรั งไม่ เพีย งพอมากกว่า การขาดแคลน
อาหาร
นอกจากนกใช้เสาไฟฟ้าแรงสูงเป็นที่ทำรังแล้ว
นกจะเกาะพักบนเสาไฟฟ้าและสายไฟเพื่อส่งเสียงร้อง
ด้วย ในพื้นที่เพาะปลูกหนาแน่นแห่งหนึ่งของประเทศ
โปแลนด์ มีนกอาศัยอยู่บนต้นไม้ใต้แนวสายไฟมากกว่า
บนต้นไม้ในบริเวณอื่น [29] เนื่องจากนกสามารถบินไป
เกาะบนสายไฟเพื่อร้องเพลงสื่อสารหรือเลือกคู่ได้ง่าย
ดังนั้นการขยายเครือข่ายเสาไฟฟ้าแรงสูงไปในที่ต่าง ๆ
ทำให้นกที่ดำรงชีวิตสัมพันธ์กับเครือข่ายเหล่านี้แพร่
กระจายตามไปด้วย เช่น แร้ง cape vulture (Gyps
coprotheres) ที่แพร่กระจายไปทั่วทวีปอัฟริกาตาม
แนวเส้นทางการติดตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูง [30]
ปั จ จุ บ ั น เสาไฟฟ้ า มี ส ายดิ น อยู ่ บ นสุ ด เหนื อ
สายไฟและไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน เมื่อเกิดฟ้าผ่า
หรือไฟฟ้าลัดวงจรสายดินจะช่วยนำกระแสไฟฟ้าลงดิน
ทำให้นกที่โดนไฟช็อตอาจไม่ตาย หรือกระแสไฟฟ้าถูก
ตัดทันทีเมื่อนกบินมาติดสายไฟ ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะช่วย
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4. สรุป

ให้นกปลอดภัย ซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ใช้ไฟฟ้าและหน่วยงาน
ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าด้วย [31] ทำให้ความเสียหายลดลง
นอกจากนี้หากมีนกชนิดที่หายากหรือกำลังจะสูญพันธุ์
ทำรังบนเสาไฟฟ้า ก็สามารถป้องกันอันตรายให้กับนก
โดยการย้ายและโยงระบบสายไฟออกจากเสาที่นกทำ
รังไปยังเสาต้นใหม่ที่อยู่ห่างไกลออกไป และควรมีป้าย
แจ้งให้ทราบว่ามีนกอาศัยอยู่บนเสาไฟฟ้าห้ามรบกวน
ให้เห็นอย่างชัดเจนด้วย
ความเจริ ญ ทางเทคโนโลยี เ กี ่ ย วกั บ การส่ ง
กระแสไฟฟ้ า มี ผ ลต่ อ การดำรงชี ว ิ ต ของนกมากขึ้ น
ปัจจุบันการส่งกระแสไฟฟ้าที่มีแรงดันสูงมาก ๆ จะเกิด
เสี ย งดั ง ทำให้ น กทำรั ง บนเสาไฟฟ้ า แรงสู ง ลดลง
ประกอบกับสายไฟแรงสูงมีอุณหภูมิสูงขึ้นด้วย นกจึง
เลี่ยงไปเกาะบนสายสื่อสารที่อยู่ด้านล่างแทน เนื่องจาก
สายมีฉนวนหุ้มไม่ร้อน ส่วนนกที่อยู่ในเมืองจะเกาะบน
สายไฟมากกว่าสายสื่อสาร เนื่องจากในสายไฟมีกระแส
ไฟฟ้าแรงต่ำไหลผ่านจึงอุ่นสบาย และสายสื่อสารอยู่ต่ำ
กว่ า สายไฟมาก ทำให้ น กถู ก รบกวนจากมนุ ษ ย์และ
การจราจรได้ง่าย แต่ทว่าในประเทศไทยมีนกกระจอก
ทำรังบนสายสื่อสารจำนวนมาก เนื่องจากนกกระจอก
สามารถปรับตัวให้อยู่ร่วมกับมนุษย์และการจราจรที่
แออัดดีมาก ทำให้เสาไฟฟ้าที่มีสายสื่อสารมากจะมีรัง
นกกระจอกมากด้วย อย่างไรก็ตาม หากไฟฟ้าลัดวงจร
จะเกิ ด ไฟไหม้ล ุก ลามไปตามแนวสายสื่ อ สารได้ง่าย
เนื่องจากสายสื่อสารมีเปลือกหุ้มเป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
ทำให้ลูกนกที่อยู่บนสายสื่อสารตายด้วย
ปัจจุบันหลายเมืองได้พัฒนาระบบสายส่งไฟฟ้า
เพื่อปรับภูมิทัศน์ของถนน โดยการนำสายไฟลงดินและ
รื้อถอนเสาไฟฟ้า ซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต
ของนกบางชนิดในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ ทำให้มีที่ทำรัง
ลดลง ขาดประสิทธิภาพในการสื่อสาร หาคู่ผสมพันธุ์ได้
ยากขึ้น เป็นต้น ส่งผลให้นกเหล่านั้นมีความสำเร็จใน
การสืบพันธุ์ลดลง

นกหลายชนิดสามารถปรั บตัวเข้าไปทำรั งใน
อาคารต่าง ๆ ทำให้มีความสำเร็จในการสืบพันธุ์และ
ปลอดภั ย จากผู ้ ล ่ า มากขึ ้ น ขณะที ่ น กที ่ ท ำรั ง บน
เสาไฟฟ้าแรงสูงส่วนใหญ่มีความสำเร็จในการสืบพันธุ์
ลดลง เนื่องจากเสาไฟฟ้าและสายไฟฟ้าเปรียบเสมือน
เป็นกับดักดึงดูดให้นกเข้าไปอยู่ในที่ที่อันตราย ปัจจุบัน
มีวิธีต่าง ๆ ที่ช่วยให้นกถูกไฟฟ้าช๊อตลดลง และสามารถ
ทำรังอยู่บนเสาไฟฟ้าแรงสูงอย่างปลอดภัยมากขึ้น
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