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นกชายเลนปากชอน Spoon-billed Sandpiper
1 ชัยวัฒน ชินอุปราวัฒน
| น ก ก า ง เ ข น | ภาพโดย

สินค้าสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย | BCST Shop
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ร้อยกรองปักษา | Bird Poem

ร้อยกรอง : อาจารย์สุธี ศุภรัฐวิกร | ภาพ : นายหมอหมา

เค้าโมง

เค้าโมงมองจ้องมาดวงตาเหลือง
ขนเนียนเน้นเป็นน�้าตาลผ่านพาดลาย
เขาเกาะนิ่งกิ่งไม้ โยกไหวอ่อน
ขาสั้นเรืองเหลืองใสไม่เตะตา
ปล่อยผู้คนด้นเดินเพลินเข้าใกล้
เจ้าคงอยู่ผู้เดียวเดี่ยวอ้างว้าง
หรือตาถั่วมัวหมองมองไม่เห็น
เหมือนตุ๊กตาน่าขย�าคะย�้าไป
3 |

หัวโตเขื่องค่อนกลมปากคมหลาย
ดูคลึงคล้ายข้างแมวแวววาวตา
ล�าตัวค่อนข้างตันคอสั้นหนา
ท�าทีท่ามีทุกข์คงสุขจาง
ถือกล้องใส่ส่องดูอยู่ไม่ห่าง
มิอยากร้างจึงรองอนง้อใคร
จึงไม่เร้นหลบกายหนีหายไหน
ล้มลุกได้ดั่งของเล่นเห็นลูบคล�า
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สมุดบันทึก

อายุวัต เจียรวัฒนกนก

นกชำยเลนปำaกnชd้อpนiper
Spoon-billed S
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คุยกับบก. | Editor Talk
สวัสดีครับท่านสมาชิก พบกันอีกเช่นเคยในวารสารนกกางเขน สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่ง
ประเทศไทย ฉบับนีไ้ ด้รวบรวมงานศึกษาอนุรักษ์นกชายเลนปากช้อนของสมาคมฯ ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2543 จนถึง
ปัจจุบัน แม้นกชนิดนี้จะพบเห็นในประเทศไทยได้ค่อยข้างง่ายในฤดูหนาว แต่จากข้อมูลพบว่าที่มีความเสี่ยงต่อ
การสูญพันธุม์ ากที่สุดชนิดหนึ่งของโลก เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษาของผูส้ นใจในการก�าหนดแผนงานอนุรกั ษ์
นกชนิดนี้ตอ่ ไปในอนาคต ซึ่งนานาประเทศล้วนให้ความส�าคัญกับนกชายเลนปากช้อนมาก นกได้รบั การอนุรกั ษ์
ถึงขัน้ ตอนช่วยฟักไข่ให้เป็นตัวแล้วปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ มีการพบนกวัยรุ่นที่มนุษ์ยช่วยฟักเป็นตัวในบ้านเราเมื่อ
ต้นปีนี้ ยังความตืน่ เต้นต่อวงการอนุรักษ์ว่านกชายเลนปากช้อนที่อาจไม่สูญพันธุ์ไปเร็วกว่าที่เราคาดการณ์ไว้
นั่นอาจเป็นความหวัง แบบอย่างต่อการฟืน้ ฟูนกแต้วแร้วท้องด�าที่ใกล้สูญพันธุอ์ ย่างยิ่งจากประเทศไทยให้กลับมา
อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนร่วมท�าอย่างจริงจังครับ
ฤดูกาลอพยพย้ายถิน่ ของนกได้เริม่ ขึน้ อีกแล้ว สมาคมฯ ใคร่ขอข้อมูลรายงานการพบนกที่น่าสนใจจาก
สมาชิกทุกท่านที่มีโอกาสออกไปดูนกในที่ตา่ งๆ เพื่อประโยชน์ตอ่ การศึกษาวิจยั ด้วยนะครับ ท่านสามารถรายงาน
มาไดัที่ www.bcst.or.th หรือ www.facebook.com/bcst.or.th ช่วงใกล้เทศการดูนกเมืองไทย สมาคมฯ ได้รับ
เกียรติจาก Bird Life Asia ให้ใช้ประเทศไทยเป็นสถานที่จัดประชุมภาคีสมาชิกภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค การประชุม
เพือ่ ให้ข้อมูลกับสมาชิกในการร่วมมือท�าแผนงานอนุรักษ์นก, เส้นทางอพยพในเอเชียนี้ นับเป็นความภูมิใจของ
ไทยที่นานาประเทศให้ความส�าคัญ อีกทั้งยังร่วมออกบู๊ธในงานเทศกาลดูนกเมืองไทย ครั้งต่อไปจะจัดขึน้ ใน
วันที่ 8-9 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ณ สถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เป็นงานใหญ่ท่รี วบรวมเครือข่าย
องค์กรอนุรักษ์ไว้มากและเก่าแก่ท่สี ุดในประเทศไทย จึงขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงาน จดบันทึกในปฏิทนิ นัดหมาย
ล่วงหน้าได้เลยครับ
เนือ่ งจากสิน้ ปีนี้ กรรมการชุดปัจจุบันจะได้หมดวาระลงอีกครั้งหนึ่ง ต้นปีหน้าก็จะมีการจัดการเลือกตั้ง
กรรมการชุดใหม่มาบริหารงานสมาคมฯ เพื่อให้กัาวหน้ามากยิ่งขึ้นต่อไป เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านมาลงคะแนน
หรือสมัครเข้ามาช่วยบริหารงานสมาคมฯ ให้เดินก้าวหน้าต่อไป เพือ่ ประโยชน์สุขของนก เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี
เพื่อลูกหลานและเพื่อส่วนรวม ในอนาคตภายภาคหน้าครับ
นำยอมร ลิ่วกีรติยุตกุล
บรรณาธิการบริหาร

คณะกรรมการสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ : นพ.นัดดา ศรียาภัย | ดร.สมัยศึก โสภาสรรค์ | ดร.อาชว์ เตาลานนท์ | ศ.ดร.วรเรณ บรอคเคลแมน | ศ.ดร.พิไล พูลสวัสดิ์ | รศ.ดร.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร |
ดร.ชวาล ทัฬหิกรณ์ | ดร. ธีรภัทร ประยูรสิทธิ | นพ.อภิชาติ นานา | เกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | กมล โกมลผลิน | มงคล วงศ์กาฬสินธุ์ | สันทนา ปลื้มชูศักดิ์ | สุธี ศุภรัฐวิกร |
สมเกียรติ เศรษฐิน | รุ่งโรจน์ จุกมงคล | กวิน ชุติมา | ณรงค์ศักดิ์ ผ้าเจริญ | วิชา พรหมยงค์
กรรมการสมาคม : • นำยกสมำคม : นายอมร ลิว่ กีรติยุตกุล • อุปนำยก : นายวัชระ อยู่สวัสดิ์ | น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ • ปฏิคม : นายเจริญ อัตโสภณวัฒนา
• นำยทะเบียน : น.สพ.ไพศิลป เล็กเจริญ | ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ | นายอุเทน ภุมรินทร์ • ประชำสัมพันธ์ : นายวิชญนันท์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ | นายเข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง
• เหรัญญิก : นายชาติ สุมานนท์ • กรรมกำรฝ่ำยอนุรักษ์ : น.สพ.เกษตร สุเตชะ | นายสมิทธิ์ สุติบุตร์ | ผศ.ฟิลลิป ดี ราวด์ • เลขำนุกำร : นางสิรกร คุ้มวงศ์วาน
เจาหนาที่สมาคม : • ผู้อ�ำนวยกำร : นายมงคล ผจงธนสฤษฎ์ • เจ้ำหน้ำที่จัดทริป : นายวราวุธ พรมสวัสดิ์ • เจ้ำหน้ำที่อนุรักษ์ : นายนิรันดร์ อนุรักษ์พงศธร • เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำย
ประสำนงำนอำสำสมัครและกิจกรรม : นายทรงยศ ระหงษ์ • เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสมำชิกและกิจกรรม : นส.อัจฉริยา ชลิตพัฒนังกูร
ออกแบบ/จัดรูปเลม : นายปริญญ ปรังพันธ์

Honorary Advisors : Dr.Nadda Sriyabhaya | Dr.Samaisuk Sophasan | Dr.Ajva Taulananda | Prof.Dr.Warren Y.Brockelman | Prof.Dr.Pilai Poonswad | Assoc.Prof.
Dr.Sompoad Srikosamatara | Dr.Schwann Tunhikorn | Dr.Teerapat Prayunsit | Dr.Apichart Nana | Kasem Sanitwong Na Ayutthaya | Kamol Komolpalin | Mongkol
Wongkalasin | Santana Pleumshoosak | Suthee Supparatvikorn | Somkait Sethin | Roongroj Jukmongkol | Gawin Chutima | Narongsak Phacharoen | Wicha Promyong
Committee : • Chairman : Mr.Amorn Liukeeratiyutkul • Vice Chairman : Mr.Wachara Yoosawasdi | Dr.Boripat Siriaroonrat, DVM, PhD • Welcomer : Mr.Charoen
At-soponwattana • Registrar : Dr.Paisin Lekcharoen, DVM | Asst. Prof. Dr. Chatree Witoonchart, MD | Mr.Utain Pummarin • Public relations : Mr.Wichyanan
Limparungpatthanakij | Mr.Khemthong Tonsakulrungruang • Treasurer : Mr.Chart Sumanon • Conservation committee : Dr.Kaset Sutesha, DVM | Mr.Smith Sutibut |
Asst.Prof. Philip D.Round • Secretary : Mrs.Sirakorn Kumwongwan
Staff : • Executive Director : Mr.Mongkol Pajongthanasaris • Trip Oﬃcer : Mr.Warawut Promsawat • Coservation Oﬃcer : Mr.Niran Anurakpongsathorn • Volunteer
Relations and Activities Oﬃcer : Mr. Srongyot Rahong • Member and Activities Oﬃcer : Miss Atchariya Chalitphatthananggune
Design & Layout : Mr.Prin Prangpan

5 |

น ก ก า ง เ ข น |

5

สังคมนกและโครงการของสมาคมฯ
เรื่องและภาพ : กองบรรณาธิการ

โครงกำรและกิจกรรมของ
สมำคมอนุรักษ์นกและธรรมชำติแห่งประเทศไทย
ระหว่ำงเดือน มกรำคม – มิถุนำยน พ.ศ.2557

1. ประชุมคณะท�ำงำนวิชำกำรพื้นที่ชุ่มน�้ำ

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2557 นายนิรันดร์ อนุรักษ์พงศธร
เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ เป็นผู้แทนสมาคมฯ ร่วมประชุมคณะ
ท�างานวิชาการพืน้ ที่ชุ่มน�า้ ณ ส�านักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยมีเรือ่ งเพือ่ ทราบ
และพิจารณาต่างๆ เช่น มติคณะกรรมการสิง่ แวดล้อม
แห่งชาติ เรื่องแนวทางและขั้นตอนในการจัดท�าและพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) ตาม
มาตรการอนุรักษ์พนื้ ที่ชุ่มน�า้ ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง Asia Regional Workshop on Scientific and Technical
Support for Implementation of the Ramsar Convention
ผลการด�าเนินการตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิง่ แวดล้อม ณ สะพานท่าเทียบเรือ
เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง แนวทางการด�าเนินการโครงการ
ขุดลอกแหล่งน�า้ ธรรมชาติขนาดใหญ่ของกรมประมง (บึง
บอระเพ็ด กว๊านพะเยา และหนองหาน) รายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้ อ มโครงการอ่ า งเก็บ น�า้ คลองพร้ า ว
จังหวัดตราด รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการโรงไฟฟ้ า พลัง น�า้ เขาแหลมตอนล่ า ง จั ง หวั ด
กาญจนบุรี การเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ชมุ่ น�้าเวียงหนองหล่ม
พื้นที่ชุ่มน�้าหนองหลวง และแอ่งเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

2. งำน KODOMO Ramsar

เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม 2557 นายมงคล ผจงธนสฤษฏ์
ผู้อ�านวยการสมาคม และนางสาวพรหมพร ผลภิญโญ
เจ้าหน้าที่ส่งิ แวดล้อมศึกษา เข้าร่วมงาน KODOMO Ramsar
for ESD: International Wetland Exchange จัดโดย Ramsar
Center Japan ณ คณะสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ม.มหิดล ในการนี้ นางสาวพรหมพร ผลภิญโญ ได้เข้าร่วม
เสนอกิจกรรมของสมาคมด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาแก่เยาวชน
ผู้เข้าร่วมโครงการจากประเทศต่างๆ

3. งำนวันเด็กแห่งชำติ

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 สมาคมฯ ให้ความ
อนุเคราะห์พิพิธภัณฑ์มด คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
ยืมบอร์ดนิทรรศการเคลื่อนที่ดา้ นนกและธรรมชาติ เพื่อจัด
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจ�าปี 2557 ภายใต้บรรยากาศ
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ร่มรื่น ชื่นชม และตื่นตาแหล่งเรียนรู้ 5 โซนมหัศจรรย์ โดย
เป็นส่วนหนึง่ ในการที่ให้นิสิตบริหารจัดการองค์ความรู้และ
สิ่งดีๆ มีคุณค่า และสามารถร่วมสนุกในกิจกรรมร่วมกัน
ทั้งครอบครัว เน้นกิจกรรมความรู้ท่ามกลางบรรยากาศ
ที่เป็นธรรมชาติ และในวันเดียวกันนี้ สมาคมฯ ให้ความ
อนุเคราะห์มาสคอตนก จ�านวน 3 ตัว เพือ่ จัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน
สิรินาถราชินี อ�าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตอน
ฉลาดคิด (Kids) จิตสาธารณะ พิทักษ์ป่าชายเลน ประจ�า
ปี 2557 โดยมีเด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
มากกว่า 2,500 คน

4. งำนเทศกำลดูนกอินทรี ของดีเมืองเพชร

เมื่อวันที่ 11-12 มกราคม 2557 นางสิรกร คุม้ วงศ์วาน
เลขานุการสมาคม และนายมงคล ผจงธนสฤษฏ์ ผูอ้ า� นวยการ
สมาคม เข้าร่วมงานเทศกาล “ดูนกอินทรี ของดีเมืองเพชร
ประจ�าปี 2557” ณ องค์การบริหารส่วนต�าบลหนองปลาไหล
อ�าเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
เพชรบุรีให้เกียรติเปิดงาน มอบเกียรติบัตรให้กับผูส้ นับสนุน
การจัดกิจกรรม เดินเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของกลุม่ นักดูนก
และกลุ่มสินค้า OTOP และส่องกล่องชมนกตามพืน้ ที่
โดยภายในงานมีกิจกรรมนันทนาการอื่นๆ เช่น การแข่งขัน
กินขนมหม้อแกง ล่องเรือชมหิ่งห้อย การแสดงศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ไทยพวน ไทยโซ่ง ไทยเวียง จากศูนย์พัฒนา
เด็ ก เล็ก และกลุ่ ม แม่ บ ้ า นต�า บลหนองปลาไหล และ
การแข่ ง ขัน วาดภาพระบายสีใ นหั ว ข้ อ นกอิ น ทรีก ับ
สิ่งแวดล้อม

5. โครงกำรค่ำยอนุรักษ์สัตว์ป่ำ

เมื่อวันที่ 17-19 มกราคม 2557 สมาคมฯ ให้ความ
อนุเ คราะห์ ส ือ่ สิง่ พิม พ์ ส นับ สนุน โครงการค่ า ยอนุร ัก ษ์
สัตว์ป่า ปีการศึกษา 2556 ของสโมรสรนิสิตคณะวนศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน
จังหวัดฉะเชิงเทรา เพือ่ เพิม่ พูนความรู้ และประสบการณ์
ของนิสิตผูส้ นใจด้านสัตว์ปา่ โดยการเรียนรูจ้ ากประสบการณ์
ตรงซึง่ ท�าให้ทราบนิเวศวิทยา พฤติกรรม และถิน่ อาศัย
ของสัตว์ป่า
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6. กำรประชุมใหญ่สำมัญและบรรยำยพิเศษ

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 สมาคมฯ จัดการประชุม
ใหญ่สามัญ ณ ห้องบรรยาย 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ถนนพหลโยธิน โดยมี
การพบปะสังสรรค์ในหมู่สมาชิก กรรมการและเจ้าหน้าที่
และมีการจ�าหน่ายสินค้าที่ระลึกของสมาคมในราคาลด
พิเศษจากราคาปกติ 50% นอกจากนี้ ยังมีการน�าเสนอ
กิจการในรอบปีท่ผี า่ นมา รายรับ รายจ่าย งบดุล ผูส้ อบบัญชี
รวมทั้งการเล่าเรือ่ งประกอบภาพถ่าย “เบือ้ งหลังภาพนก
ประทับใจ” จากสมาชิก การมอบประกาศนียบัตรและของ
ที่ระลึกแก่อาสาสมัครของสมาคม การบรรยายพิเศษ เรื่อง
“การถ่ายภาพนกแนวสาวน้อยร้อยชั่ง” จากวิทยากรรับเชิญ
คุณทอม คณิต คณีกุล หรือ “สาวน้อยร้อยชั่ง” นักถ่ายภาพ
นกสุดยอดฝีมือของเมืองไทย และปิดท้ายด้วยการเสวนา
เรื่อง “จาบคาหัวเขียวแห่งบางบาล อดีต-ปัจจุบัน-อนาคต”
โดย ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ นาวาอากาศตรี ปรีชา ผลิกะ
และคุณศุภฤกษ์ ศิวะมาศ

7. กำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำย

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2557 นายนิรันดร์ อนุรักษ์พงศธร
เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ และนายทรงยศ ระหงส์ เจ้าหน้าที่
ฝ่ายอาสาสมัครและกิจกรรม เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้า
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ พัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ครั้ ง ที่ 3 “ชาวคลองพิท ยาลงกรณ์ ร ู้ คุ ณ ค่ า ร่ ว มรัก ษา
สิ่งแวดล้อม” ณ องค์การบริหารส่วนต�าบลโคกขาม อ�าเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีการน�าเสนอเรื่องการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ แผนที่และจุดปฏิบัติการของโครงการ CBFCM
ในพืน้ ที่ลุ่มน�า้ ท่าจีน (คลองพิทยาลงกรณ์) ในการด�าเนิน
งานถ่ายทอดองค์ความรู้ การระดมความคิดเห็นร่วมจัดท�า
แผนกลยุทธ์ในการเปิดตัวโครงการ CBFCM ในระดับพื้นที่
ลุ่มน�้าท่าจีน

9. กำรถ่ำยท�ำรำยกำรทีวีดิจิตอลกิจกรรม Bird Walk

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 สมาคมฯ ให้ความ
อนุเคราะห์ บริษัท บ้านบันดาลใจ จ�ากัด ในเครือ บริษัท
ที วี บ ูร พา จ� า กั ด และประสานงานการถ่ า ยท� า รายการ
อาวุโส Society เพื่อผลิตและน�าเสนอเรื่องราวของผู้อาวุโส
ที่สนใจกิจกรรมดูนก ในการนี้ คุณชาติ สุมานนท์ กรรมการ
และเหรัญญิก ได้ให้ความกรุณาร่วมกิจกรรม Bird Walk:
ค้นหานก...จากป่าเล็กในเมืองใหญ่ ซึง่ เป็นกิจกรรมปกติ
ของสมาคมทุกวันอาทิตย์ที่สองของเดือน ณ สวนสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิตฯิ์ เพือ่ ถ่ายท�ารายการดังกล่าว และได้มี
การเผยแพร่ออกอากาศทางทีวดี จิ ติ อล ช่อง 36 ไปแล้วเมื่อ
วันที่ 19 เมษายน 2557

10. งำนวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2557 วันรักนกเงือก

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 สมาคมฯ โดยผูอ้ า� นวย
การสมาคม เจ้าหน้าที่ฝ่ายสมาชิกและกิจกรรม เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาสา
สมัครและกิจกรรม เข้าร่วมจัดนิทรรศการและจ� าหน่าย
สินค้าที่ระลึกในงาน “13 กุมภา..วันรักนกเงือก” โดย มูลนิธิ
ศึกษาวิจยั นกเงือก ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ซึง่ มี
หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ เข้าร่วม
จัดกิจกรรมมากมาย

8. กิจกรรมส�ำรวจนกประจ�ำปีดอยอินทนนท์ ครั้งที่ 15

เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 สมาคมฯ เข้าร่วม
กิจกรรมส�ารวจนกประจ�าปีดอยอินทนนท์ ครั้งที่ 15 กับ
ชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติลา้ นนา ร่วมกับกลุม่ ผูส้ า� รวจ
นกอื่นๆ โดยมีแนวส�ารวจ 12 เส้นทาง ความยาวของเส้น
ส�ารวจเฉลี่ยประมาณ 3 กิโลเมตร มีนักดูนกจากทั่วประเทศ
มาร่วมส�ารวจ 128 ท่าน และพบนก 184 ชนิด จัดเป็น
นกประจ�าถิ่น 141 ชนิด และนกอพยพ 43 ชนิด รายชื่อนก
ที่พบมาก 10 อันดับแรก ได้แก่ นกกระจอกบ้าน นกปรอด
เหลืองหัวจุก นกศิวะหางสีตาล นกเดินดงสีคล�า้ นกเขา
ใหญ่ นกปรอดด�า นกมุ่นรกตาแดง นกเอี้ยงถ�้า นกมุ่นรก
หัวน�้าตาลแดง นกแซงแซวสีเทา นกเด้าดินสวน นกกระจี๊ด
หางขาวเล็ก นกปรอดเทาหัวขาว และนกปรอดหัวสีเขม่า
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และรายงานผลการตรวจประเมิน ผู ้ ป ระกอบการด้ า น
มาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ประจ�าปี 2556

13. ค่ำยวิทยำศำสตร์กำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร

เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2557 สมาคมฯ ให้ความ
อนุเคราะห์หน่วยปฏิบัติการวิจยั และพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมี
และโรงงานต้นแบบ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ยืมกล้องดูนกและหนังสือคู่มือ
เพือ่ ประกอบกิจ กรรมค่ า ยวิ ท ยาศาสตร์ ก ารเรียนรู้ แ บบ
บูรณาการส�าหรับเด็กและเยาวชนในพืน้ ที่อ�าเภอนาแห้ว
จังหวัดเลย ณ อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย โดยผู้เข้าร่วม
กิจกรรมเป็นนักเรียนจ�านวน 90 คน เพือ่ เปิดโอกาสให้
เด็กและเยาวชนในพืน้ ที่ได้เรียนรู้ทางด้านกระบวนการ
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละการอนุร ัก ษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการด�ารงชีวิตอยู่ในท้องถิ่นได้อย่างมั่นคง

14. กิจกรรมดูนก “Bird Lover”

11. งำนเทศกำลอนุรักษ์นกชำยเลน โคกขำม

เมื่ อ วั น ที่ 16 กุม ภาพัน ธ์ 2557 ชมรมอนุร ัก ษ์
ธรรมชาติโคกขาม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต�าบลโคกขาม
และสมาคมฯ จัดงานเทศกาลอนุรักษ์นกชายเลน ครั้งที่ 14
ณ แหล่งดูนกชายเลน หมู่ 3 ต�าบลโคกขาม อ�าเภอเมือง
จั ง หวั ด สมุท รสาคร โดยมีน ายกสมาคม ผู ้ อ� า นวยการ
สมาคม เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาสาสมัครและ
กิจกรรม และอาสาสมัครของสมาคมเข้าร่วมงาน และมี
กิจกรรมต่างๆ เช่น การน�าดูนก นิทรรศการและการบรรยาย
ให้ความรู้เกีย่ วกับนกชายเลนและความส�าคัญของพืน้ ที่
ชายฝั่งทะเลซึง่ เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกชายเลนหลาย
ชนิดและนกที่ใกล้สูญพันธุ์บางชนิดที่อพยพเข้ามาอาศัย
ในช่วงฤดูหนาว เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และผู้สนใจทั่วไป
ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของนกชายเลนและเห็นคุณค่า
ของการอนุรักษ์นกและพืน้ ที่ธรรมชาติอันเป็นแหล่งอาศัย
ของนกชายเลนเหล่านั้น

12. กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรมำตรฐำนกิจกรรม
เพื่อกำรท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 นายมงคล ผจงธนสฤษฏ์
ผู ้ อ� า นวยการ เป็ น ผู ้ แ ทนสมาคมเข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะ
อนุกรรมการมาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ณ ห้อง
ประชุมสนามราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก เพื่อรับทราบ
รายงานผลการจัดท�ามาตรฐานการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
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เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2557 สมาคมฯ ให้
ความอนุเคราะห์กล้องดูนกจ�านวน 35 ตัวเพื่อจัดกิจกรรม
ดูนก “Bird Lover” โดยนิตยสารสารคดี ณ อุทยานแห่งชาติ
แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวทิ ยากร คือ คุณรุง่ โรจน์
จุกมงคล

15. งำนเทศกำลดูนกฟิลิปปินส์

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2557 นายวิชญนันท์
ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการฝ่ายสมาชิกและกิจกรรม และ
นายวัทธิกร โสภณรัตน์ อาสาสมัครและสมาชิกของสมาคม
เป็นผู้แทนของสมาคมฯ ไปจัดนิทรรศการและจ�าหน่าย
สินค้าในงานเทศกาลดูนกฟิลิปปินส์ ครั้งที่ 9 (9th Philippine
Bird Festival) ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองแซมบวงกา ทางตะวันตกเฉียง
ใต้ของเกาะมินดาเนา โดยชมรมดูนกฟิลิปปินส์ (Wild Bird
Club of the Philippines) จัดงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
ได้แก่ ส�านักงานเทศบาลเมืองแซมบวงกา (City of Zamboanga) กระทรวงการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
กระทรวงสิง่ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (Department of Environment and Natural Resources) โดยมีนก
นางแอ่นบ้าน (Barn Swallow; Hirundo rustica) เป็นตรา
สัญลักษณ์ของงาน เนือ่ งจากเมืองแซมบวงกามีนกชนิดนี้
อพยพมารวมฝูงกันเป็นจ� านวนมหาศาลในช่วงนอกฤดู
ผสมพัน ธุ์ การจั ด งานครัง้ นีม้ ีอ งค์ ก รและหน่ ว ยงานที ่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติของประเทศฟิลิปปินส์มา
ร่วมจัดนิทรรศการมากมาย อาทิ Penagmannaki, Polillo
Island Biodiversity Conservation, BirdWatch Palawan,
Katala Foundation, Haribon Foundation, Philippine Native
Plants Conservation Society, Earth Island Institute และ
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Save Freedom Island Movement และนอกจากสมาคม
อนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยจะได้รับเชิญเข้า
ร่วมงานแล้ว องค์กรนอกประเทศฟิลิปปินส์ที่ไม่แสวงหา
ก�าไร ได้แก่ Malaysian Nature Society (MNS), Asian Raptor Research & Conservation Network (ARRCN), Wild
Bird Society of Taiwan (WBST) และ Borneo Bird Club
Sandakan ก็มาร่วมจัดบูธนิทรรศการ และมีผแู้ ทนจ�าหน่าย
จาก Swarovski Optik มาจัดแสดงสินค้าด้วย

ฟังความคิดเห็นด้านวิชาการต่อร่างผลการศึกษาโครงการ
ประเมินสถานภาพพืน้ ที่ชุ่มน�า้ ประเภทหนองบึงน�า้ จืดของ
ประเทศไทย เพือ่ อนุวัตอนุสัญญาว่าด้วยพืน้ ที่ชุ่มน�า้ ณ
โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ โดยมีหัวข้อการศึกษา
สถานภาพด้านกายภาพ และชีวภาพของพืน้ ที่ชุ่มน�้า และ
การประเมินสถานภาพพื้นที่ชุ่มน�้าและมาตรการอนุรักษ์

16. งำนวันสัตว์ป่ำและพืชป่ำโลก

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 นายนิรันดร์ อนุรักษ์
พงศธร เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ เป็นผู้แทนสมาคมฯ ประชุมคณะ
อนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชมุ่ น�้า ครัง้ ที่ 1/2557 ณ อาคาร
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยมีเรือ่ ง
เพื่อทราบและพิจารณาที่น่าสนใจ เช่น การด�าเนินงานตาม
มติคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ การเสนอศูนย์การ
เรียนรูพ้ ้นื ที่ชมุ่ น�้า (Wetland Training Center) ผลการประชุม
คณะกรรมการบริหารอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน�้า ผลการ
ประชุ ม ภาคี พ ัน ธมิต รนกอพยพเส้ น ทางการบิน เอเซีย
ตะวันออก-ออสเตรเลีย ครั้งที่ 7 ผลการประชุมหารือการ
เข้าใช้ประโยชน์ในพืน้ ที่ชุ่มน�้าเวียงหนองหล่ม พื้นที่ชุ่มน�้า
หนองหลวง และแอ่ ง เชี ย งแสน การปรับ ปรุง คณะ
อนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชมุ่ น�้า การปรับปรุงคณะท�างาน
วิชาการพื้นที่ชุ่มน�้า

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 ผูอ้ า� นวยการและเจ้าหน้าที่
สมาคมฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการและจ�าหน่ายสินค้าที่ระลึก
ในงานวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่าง
เก็บน�้าบางพระ จังหวัดชลบุรี ในโอกาสที่เป็นปีแรกของวัน
สัตว์ป่าและพืชป่าโลก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุพ์ ืข ในฐานะหน่วยงานหลักได้จดั งานนี้เพื่อเผยแพร่ผล
การด�าเนินงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่าของไทย
ให้ทราบโดยทั่วกัน ในปีที่ผ่านมา ประเทศไทยในฐานะ
เจ้าภาพจัดการประชุมภาคีอนุสัญญา CITES ครัง้ ที่ 16 เมื่อ
วันที่ 3-14 มีนาคม 2556 ณ กรุงเทพมหานคร ได้เสนอและ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการก�าหนดให้วันที่ 3 มีนาคม
ของทุกปี เป็นวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก เพื่อให้เป็นวันแห่ง
การเฉลิมฉลองและเผยแพร่ความรูแ้ ละเพื่อให้ประชาคมใน
มวลมนุษยชาติรว่ มตระหนักถึงคุณค่าของสัตว์ปา่ และพืชป่า
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีของชาวมนุษยชาติ

19. ประชุมคณะอนุกรรมกำรกำรจัดกำรพื้นที่ชุ่มน�้ำ
ครั้งที่ 1/2557

17. กำรประชุมคณะท�ำงำนวิชำกำรพื้นที่ชุ่มน�้ำ
ครั้งที่ 2/2557

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2557 นายมงคล ผจงธนสฤษฏ์
ผู้อ�านวยการ เป็นผู้แทนสมาคมเข้าประชุมคณะท�างาน
วิชาการพื้นที่ชุ่มน�้า ครั้งที่ 2/2557 ณ ส�านักนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยมีเรือ่ งเพือ่
ทราบและพิจารณาต่างๆ เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน�้าโลก การเสนอศูนย์การเรียนรู้ระบบ
นิเวศป่ า ชายเลนสิร ิน าราชิ น ี และศู น ย์ ศึ ก ษาธรรมชาติ
กองทัพบกบางปู เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี
เป็นศูนย์การเรียนรู้พนื้ ที่ชุ่มน�า้ ขัน้ ตอนการเสนอขอขึน้
ทะเบีย นพืน้ ที ่เข้ า ร่ ว มเป็ น เครือ ข่ า ยนกอพยพโครงการ
อนุรักษ์นกอพยพ และการใช้ประโยชน์ถนิ่ ทีอ่ ยู่อาศัยของ
นกอพยพอย่างยั่งยืนในเส้นทางการบินเอเซียตะวันออกออสเตรเลีย

18. โครงกำรประเมินสถำนภำพพืน้ ทีช่ ุ่มน�ำ้ ประเภท
หนองบึงน�้ำจืด

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2557 นายนิรันดร์ อนุรักษ์พงศธร
เจ้าหน้าที่อนุรักษ์เป็นผูแ้ ทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับ
9 |
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20. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเนือ่ งในวันพืน้ ทีช่ ุ่มน�ำ้ โลก
ประจ�ำปี 2557

เมื่ อ วั น ที่ 17-18 มี น าคม 2557 นายนิร ัน ดร์
อนุรักษ์พงศธร เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ และนายทรงยศ ระหงส์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาสาสมัครและกิจกรรม เป็นผู้แทนเข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการเนือ่ งในวันพืน้ ที่ชุ่มน�า้ โลก ประจ�าปี
2557 ในหัวข้อเรือ่ ง พื้นที่ชุ่มน�้าและการเกษตร : คู่หูสู่
การเจริญ ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมีการ
อภิปรายและเสวนาที่น่าสนใจหลายหัวข้อ เช่น มาตรฐาน
การจัดการพืน้ ที่แรมซาร์ไซต์ พื้นที่ชุ่มน�้าที่หายไปกับการ
สูญพันธุ์ของความหลากหลายทางชีวภาพ การปรับปรุง
ทะเบียนรายชื่อพืน้ ที่ชุ่มน�า้ ของประเทศไทย ความส�าคัญ
ของพื้นที่ชุ่มน�้าต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย

21. งำนเกษตรแฟร์ ประจ�ำปี 2557

เมื่อวันที่ 22-30 มีนาคม 2557 สมาคมฯ ได้ร่วม
จัดแสดงนิทรรศการการ โครงการอนุรักษ์นก ภาพนกที่
สวยงามของประเทศไทย ในส่วนงานแสดงสัตว์พิเศษ งาน
เกษตรแฟร์ ประจ�าปี 2557 ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์และหน่วยงานต่างๆ รวม 9 วัน ณ อาคาร
จักรพันธ์เพ็ญศิริ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน โดยสมาคมฯ
ขอขอบคุณภาพนกส�าหรับการตกแต่งบูธนิทรรศการจาก
คุณพรชัย ชลชาติกระกูล และแผ่ นดี วี ดี สารคดี นกจาก
น.สพ.เกษตร สุเตชะ มา ณ ที่นี้

22. กำรประชุมสมำชิกรำยสองเดือนและประชุม
กรรมกำรสมำคม

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2557 สมาคมฯ จัดประชุม
สมาชิ ก รายสองเดื อ น ณ ห้ อ งบรรยาย 1 คณะสัต ว
แพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยมี
การพบปะสังสรรค์ในหมู่สมาชิก กรรมการและเจ้าหน้าที่
การบรรยายและสาธิต “การถ่าพภาพสัตว์ป่าโดยกล้อง
ดักถ่าย” โดยวิทยากรรับเชิญ คุณปุ๋ย ปริญญา ผดุงถิน่
ผู้เชี่ยวชาญเรือ่ งการถ่ายภาพสัตว์ป่าโดย Camera Trap
และการบรรยาย เรื่อง “ควั นหลงดู นกฟิ ลิปปิ นส์ หลัง
สงครามกลางเมือง” โดย คุณ วิชญนันท์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ
ประชาสัมพันธ์และกรรมการฝ่ายสมาชิกและกิจกรรม หลัง
จากเสร็จสิ้นการประชุมสมาชิกแล้วเป็นการประชุมกรรมการ
สมาคมครั้งที่ 3/2557

23. กำรส�ำรวจสภำพป่ำชำยเลนเพือ่ กำรประเมิน
คำร์บอนโดยชุมชน

เมื่อวันที่ 24-26 มีนาคม 2557 นายทรงยศ ระหงษ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาสาสมัครและกิจกรรม และนายนิรันดร์
อนุร ัก ษ์ พ งศธร เจ้ า หน้ า ที ่อ นุร ัก ษ์ เข้ า ร่ ว มกิจ กรรมของ
ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) ในโครงการอบรม
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เชิงปฏิบัติการการส�ารวจสภาพป่าชายเลนเพื่อการประเมิน
คาร์บอนโดยชุมชนในพืน้ ที่ลุ่มน�า้ ท่าจีนตอนล่าง : คลอง
พิทยาลงกรณ์ ภายใต้โครงการ Integrated communitybased forest and catchment through an ecosystem
service approach (CBFCM) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการ
ศึกษาสมุทรสาคร โคกขาม อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
โดยมีคุณสุชาติ แดงพยนต์ อาสาสมัครของสมาคม เป็น
วิทยากรห้องเรียนรู้เรื่องการส�ารวจและดูนก

24. กำรประยุกต์ใช้เศรษฐศำสตร์ของระบบนิเวศและ
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 นายนิรันดร์ อนุรักษ์
พงศธร เจ้ า หน้ า ที ่อ นุร ัก ษ์ เป็ น ผู ้ แ ทนสมาคมฯ ร่ ว ม
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรือ่ งการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์
ของระบบนิเ วศและความหลากหลายทางชี ว ภาพใน
ประเทศไทย ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ จัดโดย
ฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ ส�านักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ร่วมกับองค์กรความ
ร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (ประเทศไทย)

25. โครงกำรเผื่อฝันวันอนุรักษ์ ครั้งที่ 15

เมื่ อ วั น ที่ 21-30 มีน าคม 2557 สมาคมฯ ให้
ความอนุเคราะห์ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ฝ่ า ยบ�า เพ็ญ สาธารณประโยชน์ แ ละกิจ กรรมเพือ่ สัง คม
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ยืมกล้องส่องนกสองตาจ�านวน 15 ตัว
เพื่อจัดโครงการเผื่อฝันวันอนุรักษ์ ครั้งที่ 15 ณ เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าตะเบาะ-ห้วยใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ เพือ่ ให้
นิสิตเสริมสร้างจิตส�านึกสาธารณะและการบ�าเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคม ส่งเสริมความสามารถในด้านการเป็นผู้น�าและ
การอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ และเข้าใจถึงความส�าคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีต่อมนุษย์

26. กำรถ่ำยท�ำวีดิทัศน์ ถ่ำยภำพ และสัมภำษณ์เกี่ยว
กับกิจกรรมดูนก

เมื่อวันที่ 1-2 มีนาคม และ 5-6 เมษายน 2557 สมาคมฯ
ให้ความอนุเคราะห์นักศึกษาโครงการวารสารศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ช าสือ่ มวลชนศึ ก ษา ภาคภาษาอั ง กฤษ คณะ
วารสารศาสตร์และสือ่ สารมวลชน ม.ธรรมศาสตร์ ถ่าย
ท�าวีดิทัศน์ ถ่ายภาพ และสัมภาษณ์เกีย่ วกับกิจกรรมดูนก
Bird Walk ซึง่ จัดเป็นประจ�าทุกวันเสาร์แรกของเดือน ณ
สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) และอาทิตย์แรกของเดือน
ณ สวนหลวง ร. 9

27. ค่ำยวัฒนธรรมวิทยำศำสตร์ ตอน “นก...The Bird”

เมื่อวันที่ 1-3 เมษายน 2557 สมาคมฯ ให้ความ
อนุเคราะห์พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์
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วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ยืมกล้องดูนกแบบตาเดียว
(Telescope) จ�านวน 2 ชุด และแบบสองตา (Binoculars)
จ�านวน 10 ชุด เพือ่ จัดค่ายวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ตอน
“นก...The Bird” ส�าหรับนักเรียนจ�านวน 70 คน ซึ่งผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรมได้เรียนรูเ้ รื่องราวเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติตา่ งๆ
โดยศึกษาผ่านชีวติ ของนกในแง่มุมต่างๆ อาทิเช่น ประเภท
ของนก วงจรชีวิตของนก แหล่งอาหาร ประโยชน์ และพิษ
ภัยทีแ่ ฝงมากับนก ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่
สนุกสนาน พร้อมทั้งปรับเปลีย่ นพฤติกรรม มุมมอง และ
การใช้ชวี ติ ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติของโลก
ให้น้อยที่สุด

28. โครงกำรประกวดภำพถ่ำยนกและผีเสื้อ

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 นายอมร ลิ่วกีรติยุตกุล
นายกสมาคม ได้รับแต่งตัง้ เป็นคณะกรรมการตัดสินภาพ
โครงการประกวดภาพถ่ า ยนกและผี เ สือ้ ในสวนสมเด็ จ
พระนางเจ้ า สิร ิก ิต ฯิ ์ ประจ� า ปี 2557 ของกรมอุ ท ยาน
แห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ืช ภายใต้แนวคิด มหัศจรรย์นก
และผีเสือ้ ในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตฯิ์ ซึ่งก�าหนดจัด
กิจกรรมระหว่างเดือน มกราคม – สิงหาคม 2557

29. พบปะสมำชิก เครือข่ำย และผู้น�ำในชุมชน

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ผู้อ�านวยการและ
เจ้าหน้าที่สมาคมได้เดินทางไปพบปะเครือข่ายและผู้นา�
ในชุมชน จ.เพชรบุรี ถึงความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรม
ด้านการอนุรักษ์นกและส่งเสริมกิจกรรมดูนกในพืน้ ที่ โดย
ได้เข้าเยี่ยมสมาชิกและเครือข่ายของสมาคม อาจารย์ณรงค์
วงศ์สุวรรณ ชมรมดูนก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จาก
นัน้ เดินทางไปศูนย์เรียนรู้เรือ่ งนกและระบบนิเวศบ้านปาก
ทะเล เพื่อพบปะกับคุณอุ่นเรือน คล�้านคร ผู้ประสานงาน
บ้านปากทะเล และเดินทางเข้าหารือกับนายวิโรจน์ ศรีนาค
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลปากทะเล และต่อด้วยเดิน
ทางไปเยี่ยมและหารือเรือ่ งการส�ารวจนกชายเลนในพืน้ ที่
ปากทะเล-แหลมผักเบี้ย กับคุณเสรี มานิช อาสาสมัครนับ
นกของสมาคมที่แหลมผักเบี้ย

เส้นทางการบินเอเชียตะวันออก-ออสเตรเลีย การก�าหนด
ค�านิยามของพืน้ ที่ชุ่มน�า้ พื้นที่ชุ่มน�้าเพือ่ การท่องเที่ยว
มาตรฐานการจัดการพืน้ ที่ชุ่มน�า้ ที่มีความส�าคัญระหว่าง
ประเทศของประเทศไทย การปรับปรุงทะเบียนรายนาม
พืน้ ทีช่ มุ่ น�า้ การพัฒนาหลักสูตรส�าหรับศูนย์การเรียนรูพ้ ้นื ที่
ชุ่มน�้าของประเทศไทย

31. กำรประชุมวันสำกลแห่งควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพ

เมื่อวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2557 นายอุเทน ภุมรินทร์
นายทะเบียนสมาคมและกรรมการฝ่ายสมาชิกและกิจกรรม
เข้ า ร่ ว มการประชุ ม วั น สากลแห่ ง ความหลากหลายทาง
ชี ว ภาพ ปี 2557 เรือ่ งความหลากหลายทางชี ว ภาพ
ของเกาะ (Island Biodiversity ณ ม.วลัยลักษณ์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ
และองค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ นักวิจยั อาจารย์ นิสิต
นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 300 คน
และมีหั ว ข้ อ การบรรยายและเสวนาที ่น ่ า สนใจ เช่ น
สถานการณ์และทิศทางของความหลากหลายทางชีวภาพ
กับประชาคมอาเซียน ภาวะโลกร้อนกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เกาะนั้น..ส�าคัญไฉน ระบบนิเวศเกาะและการ
เป็นแรมซาร์ไซต์ วิถีชีวิตชาวเกาะ-ชาวเลกับความหลาก
หลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศเกาะ : ความเชื่อมโยงกับ
เป้าหมายไอจิ และทศวรรษสากลแห่งความหลากหลาย

30. กำรประชุมคณะท�ำงำนวิชำกำรพื้นที่ชุ่มน�้ำ
ครั้งที่ 3/2557

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 นายอุเทน ภุมรินทร์
นายทะเบียนสมาคมและกรรมการฝ่ายสมาชิกและกิจกรรม
เข้าร่วมการประชุมคณะท�างานวิชาการพืน้ ที่ชุ่มน�า้ ครั้งที่
3/2557 ณ อาคารนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม โดยมีหัวเรือ่ งเพือ่ ทราบและพิจารณาที่
น่าสนใจ เช่น ผลการประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการ
พืน้ ทีช่ มุ่ น�า้ ผลการประชุมวันพื้นที่ชมุ่ น�า้ โลก ผลการประชุม
เรือ่ งการเสนอพืน้ ที่ชุ่มน�า้ เป็นพืน้ ที่เครือข่ายนกอพยพใน
11 |
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ทางชีวภาพ ค.ศ. 2011-2020 กรอบแผนแม่บทบูรณาการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 2556-2564 อนุสัญญา
ว่ า ด้ ว ยกฎหมายทะเลกับ การคุ ้ ม ครองทะเลไทย เมื่ อ
วิทยาศาสตร์พบนโยบาย (IPBES) มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
ของระบบนิเวศเกาะ เกาะที่มคี วามหลากหลายทางชีวภาพ
บนบกสูงที่สุด เกาะที่มีความหลากหลายทางขีวภาพในทะเล
สูงที่สุด เกาะที่มีการพัฒนาและใช้ประโยชน์มากที่สุด เกาะ
ยอดนิยมแห่งการท่องเที่ยว เกาะแหล่งด�าน�้าดูปะการังที่ดี
ที่สุด เกาะเสี่ยงที่สุดส�าหรับสิ่งมีชีวิตใกล้สูญพันธุ์ เกาะที่มี
การฟื้นฟูและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพที่ดีที่สุด
เกาะแหล่งวางไข่เต่าทะเลใกล้สูญพันธุ์ เกาะที่เป็นแหล่ง
หากิน วางไข่ของนกอพยพที่สา� คัญ วิถีชมุ ชนกับการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพ

32. กิจกรรมเนือ่ งในวันสำกลแห่งควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพ

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 สมาคมฯ ให้ความ
ร่วมมือกับฝ่ายความหลากหลายทางชีวภาพ ส�านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเพือ่
จั ด กิจ กรรมเนือ่ งในวั น สากลแห่ ง ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ปี พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นการกระตุน้ ให้ทกุ ภาคส่วนเกิด
ความตระหนักในคุณค่าความส�าคัญของความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และร่วมกันอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลาก
หลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน ซึง่ องค์การสหประชาชาติ
ได้ก�าหนดให้วันที่ 22 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันสากล
แห่งความหลากหลายทางชีวภาพ และก�าหนดหัวข้อในปี
นี้ คือ ความหลากหลายทางชีวภาพของเกาะ โดยได้ผนวก
การจัดกิจกรรมพิเศษไว้ในวันประชุมสมาชิกรายสองเดือน
ของสมาคมฯ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
และมีการพบปะสังสรรค์ในหมู่สมาชิก กรรมการและเจ้า
หน้าที่ การบรรยายประกอบภาพถ่าย เรื่อง “การถ่ายภาพ
สัตว์ป่าและความประทับใจ” โดย ม.ร.ว. พรระพี อาภากร
เจ้าของรางวัลยอดเยี่ยม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลที่ 1 ระดับ
บุคคลทั่วไปประเภทสัตว์ป่า จากการประกวดภาพถ่าย
อนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ประจ�าปี 2556 และ
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความหลากหลายของชนิดนก
อพยพบนเกาะมันใน” โดย ผศ.ฟิลิป ดี ราวด์ อาจารย์ภาค
วิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล นักปักษีวิทยา
ระดับแนวหน้าของเอเชีย

33. กำรดูแลลูกนกตกจำกรังและนกบำดเจ็บ

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 สมาคมฯ ได้รับเกียรติ
จาก น.สพ.เบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์ โรงพยาบาล
สัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก�าแพงแสน เป็นวิทยากรบรรยายให้กับสมาชิกและผู้สนใจ
ในหัวข้อเรือ่ ง การดูแลลูกนกตกจากรังและนกบาดเจ็บ ณ
ห้องประชุมที่ท�าการสมาคม เพือ่ สร้างความรู้และความ
เข้าใจที่ถูกต้องส�าหรับประชาชนเรื่องการดูแลลูกนกและนก
บาดเจ็บซึ่งพบได้เป็นประจ�าในช่วงฤดูนี้

34. นกเค้ำในเมืองและพฤติกรรมของนกเค้ำ

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2557 สมาคมฯ จัดกิจกรรม
อบรมให้ ค วามรู้ เ กีย่ วกับ นกแก่ ส มาชิ ก และประชาชนผู ้
สนใจทั่วไป เรื่อง นกเค้าในเมืองและพฤติกรรมของนกเค้า
(Urban owls and owls behavior) ณ อาคารนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯิ
โดยมี น ายอุ เ ทน ภุม ริน ทร์ นายทะเบีย นสมาคมและ
กรรมการฝ่ายสมาชิกและกิจกรรม ซึง่ เป็นวิทยากรน�าดูนก
(Bird Walk) ของสมาคมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ทั้งนี้ ได้มีการ
ยืมสือ่ การเรียนรู้จากหน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อ โรงพยาบาล
สัตว์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�าแพงแสน มาจัดแสดง
ในกิจกรรมด้วยเพือ่ เสริมสร้างความเข้าใจประกอบเนือ้ หา
การบรรยาย

35. โครงกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้และลุม่ น�้ำ
แบบบูรณำกำรบนฐำนชุมชน

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 สมาคมฯ ได้เข้าร่วม
การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะท�างานร่วมภายใต้โครงการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และลุม่ น�้าแบบบูรณาการบน
ฐานชุมชนโดยการประยุกต์ใช้กลไกชดเชยตอบแทนคุณค่า
ของระบบนิเวศ (Integrated Community-based Forest
and Catchment Management through an Ecosystem
Service : CBFCM) ในระดับพืน้ ที่ลุ่มน�า้ ท่าจีน : คลอง
พิยาลงกรณ์ จังหวัดสมุทรสาคร เพือ่ ศึกษาต�าแหน่งที่ตงั้
ของพื้นที่ท่เี ชื่อมกับแม่น้�าท่าจีน อาณาเขตศึกษาครอบคลุม
ต.บางหญ้าแพรก ต.โคกขาม และ ต.พันท้ายนรสิงห์ หารือ
การบริการระบบนิเวศที่มีผลดีต่อชุมชน ปัญหาที่พบใน
ปัจจุบัน และการเสนอกิจกรรมที่ช่วยลดภัยคุกคาม
12 |
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36. ผู้แทนจำกบริษัท Kenko Tokina ประเทศญี่ปุ่น
มำเยื่ยมสมำคม

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 Mr.Mitsuhiro Higahida
(Manager 1st Department, Kenko International Division)
ผู้แทนจากบริษัท Kenko Tokina ประเทศญี่ปุ่น ได้มาเยื่ยม
สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย และหารือ
กับนายกสมาคม ผู้อ�านวยการสมาคม และเจ้าหน้าที่ฝ่าย
สมาชิกและกิจกรรม เกีย่ วการสนับสนุนกิจกรรมดูนกของ
สมาคมฯ ทั้งนีไ้ ด้มอบกล้องสองตาส�าหรับส่องนกจ�านวน
5 ตัว (5 รุน่ ) ให้ไว้กับสมาคมเพื่อทดลองใช้ในกิจกรรมต่างๆ

37. กำรบรรยำยเรื่อง นำงนวล 101

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 คุณสมิทธิ์ สุติบุตร์ ได้
ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรือ่ ง นางนวล 101
ส�าหรับสมาชิกและผู้สนใจ ณ ห้องประชุมที่ท�าการสมาคม
ซึ่งมีสมาชิกและผู้สนใจร่วมกิจกรรมประมาณ 20 ท่าน

38. กำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ชมุ่ น�้ำอ่ำวไทยตอนใน (บ้ำน
โคกขำม และบ้ำนปำกทะเล)

เมื่อวันที่ 18 และ 20 มิถุนายน 2557 นายนิรันดร์
อนุรักษ์พงศธร เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ ได้ร่วมประชุมกับส�านัก
ติดตามประเมินผลสิง่ แวดล้อม ส�านักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เพือ่ หารือเรือ่ งการ
บริหารจัดการพืน้ ที่ชุ่มน�า้ อ่าวไทยตอนใน (บ้านโคกขาม
และบ้านปากทะเล) ณ ส�านักงานองค์การบริหารส่วนต�าบล
โคกขาม อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และ ณ ส�านักงาน
องค์การบริหารส่วนต�าบลปากทะเล อ�าเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี ตามล�าดับ โดยมีประเด็นปรึกษาหารือใน
เรื่องต่างๆ เช่น สถานภาพปัจจุบัน การใช้ประโยชน์ สภาพ
ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงานในพื้นที่ชมุ่ น�้าอ่าวไทย
ตอนใน (บ้านโคกขาม) และการด�าเนินงานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

39. กำรอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน�้ำที่มีควำม
ส�ำคัญระหว่ำงประเทศ

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 นายมงคล ผจงธนสฤษฏ์
ผูอ้ า� นวยการสมาคม และ ผศ.ฟิลิป ดี ราวด์ กรรมการสมาคม
เข้าร่วมประชุมหารือหน่วยงานที่เกีย่ วข้องกับการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์พ้นื ที่ชมุ่ น�้าที่มีความส�าคัญระหว่างประเทศ
ส� า หรับ นกอพยพในเส้ น ทางการบิน เอเชี ย ตะวั น ออกออสเตรเลีย กับกลุ่มงานสนับสนุนการจัดการระบบนิเวศ
ณ ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสที่ Ms. Minseon Kim ผูแ้ ทนจาก
East Asian-Australasian Flyway Partnership Secretariat
เดินทางมาประเทศไทย เพือ่ ติดต่อประสานงานและหารือ
เกี่ยวกับการจัดท�าเว็บไซต์เป็นภาษาไทย การจัดท�าเครือข่าย
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นกอพยพในพืน้ ที่บริเวณอ่าวไทยตอนใน และการด�าเนิน
โครงการ Sister City for Spoon-billed Sandpiper

40. ให้ข้อมูลในกำรสัมภำษณ์เพื่อจัดท�ำวิทยำนิพนธ์

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 สมาคมฯ ให้ความ
อนุเคราะห์นางสาววรตา อนุตตรังกูร นักศึกษาปริญญาโท
สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ม.เชียงใหม่ เข้าสัมภาษณ์เพือ่ จัดท�าวิทยานิพนธ์ เรื่อง
ยุทธวิธีของขบวนการการคัดค้านโครงการเขือ่ นแม่วงก์ ใน
ช่วงรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (พ.ศ. 2554-2557)
ซึ่งสมาคมฯ เป็นประชากรกลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูล

41. ควำมคืบหน้ำโครงกำรเขื่อนแม่วงก์และมุมมองใน
กำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำ

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 สมาคมฯ เข้าร่วมเสวนา
วิชาการ ความคืบหน้าโครงการเขือ่ นแม่วงก์และมุมมอง
ในการจัดการทรัพยากรน�า้ จัดโดย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ณ
KU Home ม.เกษตรศาสตร์ โดยมีการกล่าวเปิดประชุมโดย
อาจารย์รตยา จันทรเทียร ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
การบรรยายในหัวข้อ เสือโคร่งและเหยื่อ โดย Dr.Robert
Steinmetz จาก WWF ประเทศไทย ความส�าคัญของป่า
ที่ราบริมน�้า โดย อาจารย์วิชาญ เอียดทอง คณะวนศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์ ข้อสังเกตการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ใน
รายงาน EHIA โครงการเขือ่ นแม่วงก์ โดย นายรพีพัฒน์
อิงคสิทธิ์ นักศึกษาปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี ม.ธรรมศาสตร์ โครงการพัฒนาแหล่งน�้าในพื้นที่
(เชิ ง วิ ศ วกรรม) และมุม มองจากแนวความคิ ด ขีด ความ
สามารถในการรองรับ โดย อาจารย์สมฤทัย ทะสะดวก ภาค
วิชาทรัพยากรน�า้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
มุมมองจากชุมชน โดย อาจารย์ณรงค์ แรงกสิกร การส�ารวจ
เส้นทางน�้าแม่วงก์ โดย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

42. กำรบรรยำยโดยวิทยำกรรับเชิญจำกต่ำงประเทศ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 สมาคมฯ ได้รับเกียรติ
จาก Professor Mark Riegner จาก Environmental Studies
Program, Prescott College มลรัฐอริโซนา ประเทศ
สหรัฐอเมริกา บรรยายให้ความรูเ้ รื่องเกี่ยวกับนกแก่สมาชิก
สมาคมและผู้สนใจ เรื่อง Feathers and Beaks, Bars and
Streaks: Form and Pattern in Birds โดยมีประเด็นการน�า
เสนอใน 4 หัวข้อหลักๆ ที่นา่ สนใจ ได้แก่ 1. Why have birds
evolved their particular plumage patterns? 2. Is there a
relationship between plumage pattern and form? 3. Is
it merely coincidental when unrelated species have the
same plumage pattern? และ 4. Are there constraints,
or limits, on the possible forms and patterns that birds
may have?
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รายงานพิเศษ

เรื่อง : สุธี ศุภรัฐวิกร | ภาพ : มหามิตร

นกชำยเลนปำกช้อน

ชื่อสามัญ Spoon-billed Sandpiper
ชื่อวิทยาศาสตร Eurynorhynchus pygmeus (Linnaeus) 1758
ประวัติกำรค้นพบ

นกชายเลนปากช้อนถูกค้นพบและเก็บตัวอย่างได้
ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกโดย คาโรลุส ลินเนียส (Carolus
Linnaeus) นักธรรมชาติวิทยาชาวสวีเดนซึง่ มีชีวิตอยู่
ระหว่าง พ.ศ. 2250 ถึง พ.ศ. 2321 และเป็นผู้เริ่มตั้งชื่อ
วิทยาศาสตร์ให้พืชและสัตว์ เขาได้รายงานการค้นพบนก
ชนิดนี้ไว้ในหนังสือ Systema Naturae ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10
เล่ม 1 หน้า 140 เมื่อ พ.ศ. 2301 และคาโรลุส ลินเนียส
จัดนกชายเลนปากช้อนไว้ในสกุลเดียวกับนกปากช้อน
(Spoonbill) คือ สกุล Platalea ซึ่งเป็นนกท่องน�้าในวงศ์
Threskiornithidae ทั้งๆ ที่นกชนิดนี้เป็นนกชายเลน
(wader) เพราะเข้าใจผิดคิดว่านกชนิดนี้เป็นนกปากช้อน
ชนิดหนึง่ เนือ่ งจากมีปากเป็นรูปช้อนเหมือนกับนกปาก
ช้อนทั้งหลาย และตัง้ ชื่อวิทยาศาสตร์ให้ว่า Platalea
pygmeus
ส�าหรับชื่อวิทยาศาสตร์ที่คาโรลุส ลินเนียสตั้งขึ้น
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มาให้นกชนิดนี้ ชื่อสกุล คือ Platalea เป็นค�าในภาษา
ละติน แปลว่า นกปากช้อน (Spoonbill) ส่วนชื่อชนิด คือ
pygmeus มาจากค�าในภาษาละตินว่า pygmaeus แปลว่า
แคระ รวมความแล้วแปลว่า นกปากช้อนแคระ อย่างไรก็
ดี นีลสัน (Nilsson) ได้ตรวจวิเคราะห์นกชายเลนปากช้อน
ใหม่ และมีความเห็นว่าเป็นนกชายเลน (Wader) ชนิดหนึ่ง
จึงตั้งชื่อสกุลให้ใหม่ว่า Eurynorhynchus โดยได้รายงาน
การตั้งชื่อสกุลนี้ไว้ในวารสาร Orn. Svecica ฉบับที่ 2 หน้า
29 ชื่อวิทยาศาสตร์ของนกชายเลนปากช้อนจึงเปลี่ยน
มาเป็น Eurynorhynchus pygmeus ตั้งแต่บัดนั้น
ชื่อสกุล คือ Eurynorhynchus มาจากค�าในภาษา
กรีก 2 ค�า คือ euruno แปลว่า ท�าให้กว้าง ประสมกับ
rhunkhos แปลว่า ปาก รวมความแล้วแปลว่า ท�าให้
ปากกว้าง เพราะนกชนิดนี้มีปลายปากแผ่กว้างเป็นรูป
ช้อน อย่างไรก็ดี นักปักษีวิทยาบางคนเห็นว่านกชนิดนี้มี
โครงสร้างของร่างกายไม่แตกต่างจากนกสติ้นท์ชนิดอื่น
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เพียงแต่มีลักษณะของปากที่แตกต่างออกไปเท่านั้น จึง
จัดนกชนิดนี้ไว้ในสกุล Calidris เช่นเดียวกับนกสติ้นท์

ลักษณะ

ความยาวจากปลายปากถึ ง ปลายหาง 14-16
เซนติเมตร รูปร่างคล้ายนกสติ้นท์ (Stint) ในสกุล Calidris
มาก แต่ปากมีลักษณะแตกต่างจากนกสติ้นท์โดยสิ้นเชิง
เพราะโคนปากแบนข้างแต่ค่อยๆ แผ่ออกเป็นแผ่นกว้าง
ตอนปลายจนแลดูคล้ายช้อน ถ้ามองทางด้านข้างแลเห็น
ปากเป็นรูปช้อนไม่คอ่ ยชัด ขอบปากไม่คม หัวค่อนข้างโต
และยืนค่อนข้างตรงกว่านกสติ้นท์ วิธีการหากินยังแตก
ต่างจากนกสติน้ ท์อีกด้วย รูจมูกรูปรีอยู่ในร่องตรงโคน
ปากบน ปีกยาวและปลายปีกแหลม ขนปลายปีกเส้นนอก
สุดยาวที่สุด ขนหางเกือบเป็นรูปสี่เหลี่ยม โดยมีขนหางคู่
กลางแหลมและยื่นล�้าขนหางคู่อื่นเล็กน้อย นิ้วเท้ามีข้าง
ละ 4 นิ้ว ยื่นไปข้างหน้า 3 นิ้ว ยื่นไปข้างหลัง 1 นิ้ว แต่
นิ้วหลังสั้นมาก

กำรแพร่กระจำย

นกเฉพาะถิ่นหรือถิ่นเดียว (endemic) ของ รัสเซีย
นกอพยพย้ายถิ่น (migrant) ในฤดูใบไม้ผลิบินอพยพย้าย
ถิ่นกลับไปถึงชายฝั่งเมืองพริโมราย (Primorye) ในปลาย
เดือนพฤษภาคมจนถึงต้นเดือนมิถุนายน และถึงเกาะ
ซักกาลิน (Sakhalin) ในตอนต้นเดือนพฤษภาคมจนถึงวันที่
10 มิถุนายน ทางชายฝั่งด้านตะวันตกของคาบสมุทร
แคมชัตก้า (Kamchatka) บินอพยพย้ายถิ่นกลับไปถึง
ในตอนปลายเดือนพฤษภาคมจนถึงวันที่ 14 มิถุนายน
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และกลับไปถึงแหล่งผสมพันธุ์ท�ารังวางไข่ไม่เกินวันที่ 14
มิถุนายน
นอกฤดูผสมพันธุ์ บินอพยพย้ายถิ่นเลียบชายฝั่ง
ด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก ผ่านเมืองพริโมราย
(Primorye) และเกาะซักกาลิน (Sakhalin) ของรัสเซีย และ
หมู่เกาะคูริล (Kuril Is.) และเกาะโอกินาวา (Okinawa)
ของญี่ปนุ่ เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ จีนด้านตะวันออกแถบ
ชายฝั่งมณฑลเหอเป่ย์ (Hebei) เจียงซู (Jiangsu) เซี่ยงไฮ้
(Shanghai) เจ้อเจียง (Zhejiang) ฝูเจี้ยน (Fujian) กวางตุ้ง
(Guangdong) และ ไหหนาน (Hainan) และทางตอน
ในของมณฑลเฮย์หลงเจียง (Heilongjiang) และ ปักกิ่ง
(Beijing) รวมทั้งฮ่องกง และไต้หวัน ลงมาอาศัยหากินใน
อินเดียด้านตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ ศรีลังกา
และบังกลาเทศ เรื่อยมายัง พม่าด้านตะวันตกเฉียงใต้
ตอนใต้ และในเขตตะนาวศรี (Tenasserim) ไทย เวียดนาม
ในแคว้นตังเกี๋ยตะวันออก (East Tonkin) และอันนัมใต้
(South Annam) มลายู สิงคโปร์ และฟิลปิ ปินส์ แต่นกบาง
ส่วนบินพลัดหลงไปถึงทวีปอเมริกาเหนือในสหรัฐอเมริกา
แถบมลรัฐอะแลสกา (Alaska) ด้านตะวันตกเฉียงเหนือ
หมู่เกาะอะลิวเชี่ยน (Aleutian Is.) และ แคนาดาแถบรัฐ
บริตชิ โคลัมเบีย หมูเ่ กาะพริโบลอฟ (Pribolof) และรัฐแอล
เบอร์ตา (Alberta)

สถิติกำรพบในประเทศไทย

เป็ น นกอพยพย้ า ยถิ ่น นอกฤดู ผ สมพั น ธุ ์ ใน
ประเทศไทย มี ร ายงานการพบนกชายเลนปากช้ อ น
ครั้งแรก ที่อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัด
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ประจวบคีรขี ันธ์ เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2527 และพบอีก
13 ตัวในเดือนตุลาคมปีเดียวกัน ที่อ่าวปัตตานี ต่อมาจึง
พบอีกครั้งที่นาเกลือโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร ในเดือน
มกราคม พ.ศ.2538 หลังจากนั้นก็มีรายงานจากที่นี่เป็น
ประจ�าทุกปี ภาคกลางตอนล่าง แถบชายฝัง่ อ่าวไทยตอน
ในของจังหวัดสมุทรสาคร ต�าบลโคกขาม นาเกลือ แถบ
ชายฝัง่ อ่าวไทยตอนในของจังหวัดเพชรบุรี บริเวณแหลม
ผักเบีย้ และบ้านปากทะเล และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด และจังหวัดปัตตานี
บนหาดโคลนอ่าวปัตตานี
นิสัย
ชอบเดินหากินตามล�าพังตัวเดียว แต่บางครั้งพบ
หากินอยู่ใกล้ๆ กัน 2 หรือ 3 ตัว นานๆ สักครั้งจึงพบ
หากินอยู่ใกล้ๆ กันเป็นฝูงเล็กๆ 5 ตัว จนมากถึง 13 ตัว
แต่นกแต่ละตัวจะแยกย้ายกันออกไปเดินหากินห่างๆ กัน
ตั้งแต่ 0.1 เมตรจนถึง 2 หรือ 3 เมตร และไม่เคยทะเลาะ
เบาะแว้งกันเลย แม้ว่าในบางครั้งนกชายเลนปากช้อน
2 ตัวอาจเดินมาหากินจนชิดเกือบติดกัน ในฤดูผสมพันธุ์
ในเขตทุนดราจิกกินแมลงในน�้าตื้นๆ หรืองับแมลงที่บิน
ผ่านไปมา
นอกฤดูผสมพันธุ์ นกชายเลนปากช้อน 1-2 ตัว
ชอบเข้าไปเดินหากินปะปนอยูใ่ นฝูงใหญ่ๆ ของนกสติ้นท์
คอแดง นกสติ้นท์เล็ก (Little Stint) หรือนกคอสั้นตีนไว
ซึ่งมีสีสันนอกฤดูผสมพันธุ์เป็นสีเทาๆ คล้ายคลึงกันมาก
จนท�าให้แยกความแตกต่างจากนกชายเลนเหล่านี้ได้ยาก
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มาก แต่นกชนิดนี้วิ่งได้ค่อนข้างรวดเร็วกว่านกชายเลน
เหล่านั้นและชอบหากินในบริเวณที่เป็นพื้นโคลนแฉะๆ
วันทั้งวันมันจะวิ่งก้มหัวอยู่ตลอดเวลา วิ่งไปข้างหน้าที
หันไปทางซ้ายที หันไปทางขวาที หรือบางทีกลับหลังหัน
เอาแน่นอนไม่ค่อยได้ ในขณะเดียวกันจะทิ่มปลายปาก
รูปช้อนที่อา้ ออกเล็กน้อยตรงลงไปในโคลนแฉะๆ ท�ามุม
90 องศากับพื้นโคลน แล้วสั่นหัวอย่างรวดเร็วราวกับว่า
ก�าลังใช้สว่านเจาะลงไปในโคลน แล้วจึงเอนปากไปข้าง
หน้าเล็กน้อย สะบัดโคลนทิ้งอย่างรวดเร็ว แล้วกลืนกิน
สัตว์หน้าดินที่มีขนาดเล็กมากๆ ความยาวไม่ถึง 1 ม.ม.
นานๆ สักครั้งนกชายเลนปากช้อนจึงเอาปากรูป
ช้อนแหย่ลงไปในโคลนแฉะๆ แล้วแกว่งปากไปทางซ้ายที
ทางขวาที เพื่อดูดเอาโคลนขึ้นมา แล้วสั่นหัวสะบัดโคลน
ทิ้งอย่างรวดเร็ว แล้วกลืนกินสัตว์ตัวเล็กๆ ในโคลนที่
ติดขึน้ มาและตกค้างอยู่ในปาก บางครั้งนกยกเท้าเพื่อ
เขี่ยโคลนที่ติดอยู่ที่ปากด้วย แล้ววิ่งไปยังน�้าตื้นๆ เพื่อ
แกว่งปากในน�้าให้โคลนหลุด นกมักก้มหัวอยู่ตลอดเวลา
บางครั้งนกวิ่งหันหลังทั้งๆ ที่ยังก้มหัวอยู่ ในขณะหากิน
นกชายเลนปากช้อนวิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ย 63.5 ก้าวต่อ
นาที นกสามารถวิ่งก้าวข้ามร่องน�้าเล็กๆ ได้อย่างรวดเร็ว
มาก ตามปกตินกชายเลนปากช้อนมักวิ่งวนเวียนหากิน
อยู่ในบริเวณเดิมภายในพื้นที่เพียง 1 ตารางเมตรเท่านั้น
และใช้เวลาหากินในแต่ละพื้นที่นาน 10-15 นาที จึง
ไม่เป็นการยากส�าหรับนักดูนกที่จะยกกล้องส่องหานก
ชนิดนี้ถ้าหากใช้ความสังเกตมากเป็นพิเศษ
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รายงานพิเศษ

เรื่อง : วิชา นรังศรี | ภาพ : มหามิตร

การเดินทางของ
นกชำยเลนปำกช้อนอพยพ
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่ก่ปี ระเทศในภูมิภาคเอเซีย
ที่มีโอกาสพบเห็นนกชายเลนปากช้อนได้ค่อนข้างแน่นอน
และเป็นประจ�าทุกปี แม้จ�านวนที่พบจะมีตัวเลขเพียงแค่
หนึ่งหลักก็ตาม แต่ระดับความส�าคัญของมันก็สามารถกระ
ชากเรต ติ้งของประเทศไทยให้ดงั กระฉ่อนไปทั้งวงการดูนก
ทั่วโลกได้ โดยเฉพาะนาเกลือที่ต�าบลโคกขาม จังหวัด
สมุทรสาคร และนาเกลือบ้านปากทะเล อ�าเภอบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี จนท�าให้พนื้ ที่นาเกลือทั้งสองแห่งนีเ้ ป็นที่
รู้จักของชาวต่างชาติมากกว่าสถานทูตของตัวเองที่ตงั้ อยู่
ในประประเทศไทย ชาวต่างชาติทั้งยุโรปและเอเชียต่าง
ยินดีจ่ายค่าเดินทางข้ามน�า้ ทะเลมาประเทศไทยเพือ่ ให้ได้
เห็นนกชนิดนีก้ ับตา จนมีบางคนพูดเป็นลางร้ายกับตัวเอง
ด้วยซ�า้ ว่า “ก่อนตายก็ขอให้ได้เห็นนกชายเลนปากช้อน
สักครั้งหนึ่งก็เพียงพอแล้ว”
โดยเฉพาะในพ.ศ. 2549 ประเทศไทยเคยมีรายงาน
การพบนกชายเลนปากช้อนมากถึง 16 ตัว ซึ่งมากที่สุดใน
ประวัติศาสตร์การพบเห็นนกชนิดนี้ และในปีปจั จุบันนกชาย
เลนปากช้อนก็ยงั อพยพมาอยูท่ ่นี าเกลือต�าบลโคกขาม 3 ตัว
และที่นาเกลือต�าบลบ้านปากทะเล 3 ตัว รวมทั้งนาเกลือ
ที่ต�าบลแหลมผักเบี้ยอีก 3 ตัวรวมเป็น 8 ตัว ของรายงาน
การพบเห็นนกชายเลนปากช้อนในรอบปีน้ี ซึ่งในรอบ 30 ปี
ที่ผ่านมา จ�านวนประชากรของนกชนิดนี้ลดลงมากกว่า 80
เปอร์เซ็นต์ และมีแนวโน้มของจ�านวนประชากรลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง จนท�าให้ในสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (The
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World Conservation Union) จ�าเป็นต้องเลือ่ นอันดับของ
นกชายเลนปากช้อนจากสถานภาพของนกที่มีแนวโน้ม
ใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable – VU) เป็นนกที่มีสถานภาพใกล้
สูญพันธุ์ (Endangered – EN) ปี พ.ศ. 2551 และขยับสถานะ
ขึน้ มาอี ก ครัง้ เป็ น นกมีส ถานภาพใกล้ ส ูญ พัน ธุ์ อ ย่ า งยิ ่ง
(Critically Endangered – CR) “ปัจจุบันทั้งโลกนี้เหลือนก
ชายเลนปากช้อนอยู่ไม่ 400 ตัว”
จุดเด่นที่ใช้จา� แนกชนิดนกชายเลนปากช้อนได้อย่าง
แม่นย�าที่สุดอยู่ที่บริเวณปลายปาก ที่มีลักษณะแบนออก
ทางด้านข้างคล้ายกับช้อนชา ซึ่งมีหน้าที่กรองสัตว์น้า� ขนาด
เล็กเอาไว้ภายในปากแล้วปล่อยให้น�้าไหลออกมาในขณะที่
ปิดปากลง นกจะใช้ปลายปากที่แบนกว้างส่ายไปมาเพื่อหา
อาหารในแอ่งน�้าหรือหาดโคลน ซึ่งรูปแบบของจงอยปากที่
มีลักษณะพิเศษเช่นนี้ เป็นการปรับตัวให้เข้ากับหาอาหารที่
มีความแตกต่างจากอาหารของนกชนิดอื่นๆ ที่หากินอยูใ่ น
พื้นที่เดียวกัน ท�าให้การด�ารงชีวิตของนกชนิดนี้เป็นไปด้วย
ความล�าบาก จนกลายเป็นนกที่หายากมาโดยตลอด ตั้งแต่
เริ่มต้นของการเก็บข้อมูลเมื่อในอดีต และถูกจัดล�าดับอยูใ่ น
บัญชีรายชื่อสัตว์ท่ถี ูกคุกคามใน IUCN Red List ตั้งแต่ชว่ งปี
พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา จากสภาพภูมิอากาศของโลกที่ก�าลัง
ถูกความก้าวหน้าในด้านอุตสาหกรรมและความเจริญใน
ด้านต่างๆ เข้าไปเปลี่ยนแปลงและปรับเปลี่ยนรูปแบบของ
การใช้ท่ดี นิ ในหลายประเทศที่อยูใ่ นเส้นทางของนกชายเลน
อพยพ ส่งผลให้ถ่นิ ที่อยูอ่ าศัยและแหล่งหากินของนกชายเลน
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อพยพและนกชายปากช้อนลดลงอย่างต่อเนือ่ ง รวมทั้ง
ภาวะความแห้งแล้งที่เกิดขึน้ ในพืน้ ที่ท�ารังวางไข่ ท�าให้การ
ขยายพันธุ์ของนกชนิดมีโอกาสประสบความส�าเร็จได้น้อย
มาก ซึ่งนกชายเลนปากช้อน จะเริ่มต้นฤดูกาลจับคูผ่ สมพันธุ์
กันในช่วงต้นเดือนมิถุนายน โดยใช้พ้นื ที่ในบริเวณที่เป็นแอ่ง
น�้าเค็มตามแนวชายฝั่งของเขตทุนดราซึ่งอยู่ทางตอนเหนือ
สุดของ คัมชัดก้า ( Kamchatka ) ทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ของรัส เซี ย นกชายเลนปากช้ อ นจะใช้ ร ะยะเวลาฟั ก ไข่
ประมาณ 25-28 วัน ซึ่งลูกนกชายเลนปากช้อนชุดแรกจะ
เริม่ ลืมตาดูโลกได้ในช่วงของปลายเดือนมิถุนายนและต้น
เดือนกรกฎาคม ลูกนกแรกเกิดจะมีขนอุยปกคลุมล�าตัว
ทั้งหมดเพือ่ เพิม่ ความอบอุ่นให้กับร่างกาย หลังจากนัน้
จะมีขนแข็งงอกขึน้ มาแทนที่ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม
และพร้อมที่จะบินได้ในราวเดือนสิงหาคม ซึ่งในช่วงเวลานี้
อุณหภูมทิ างตอนเหนือของโลก เริ่มลดต�่าลงจนกระทั่งพื้นที่
ในบริเวณนั้นถูกปกคลุมไปด้วยหิมะและความหนาวเย็น
นกส่วนใหญ่จะบินอพยพลงมาตามเส้นทางสาย
เอเชียตะวันออก-ออสเตเลีย (The East Asia-Australian
Flyway) ที่ทอดตัวเป็นแนวยาวมาจากเขตอาร์กติก ไปจนถึง
ออสเตเลีย โดยจะหยุดพักเป็นระยะตามพืน้ ที่ชุ่มน�า้ หลาย
แห่งเพือ่ สะสมพลังงานที่สูญเสียไปในระหว่างการเดินทาง
ลัดเลาะลงมาตามชายฝั่งของประเทศต่างๆ เช่น เกาหลี
ญี่ปนุ่ จีน ไต้หวัน ฮ่องกง เวียดนาม กัมพูชา และไทย ซึ่งบาง
ส่วนอาจจะเดินทางต่อลงไปถึงออสเตเลียและนิวซีแลนด์
ภารกิจนี้ต้องใช้ระยะเวลารอนแรมนานหลายเดือน กว่าจะ
ถึงจุดหมายปลายทางที่ไกลออกไปนับพันไมล์ และในเดือน
ตุลาคม นกอพยพที่รอดชีวติ จากการเดินทางจากตอนเหนือ
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ของโลกเป็นชุดแรกๆ ก็มาถึง “พื้นที่ชุ่มน�้าอ่าวไทยตอนใน”
อ่าวไทยตอนใน คือพืน้ ที่ชุ่มน�า้ ที่มีความส�าคัญใน
ระดับชาติ ซึ่งเป็นศูนย์รวมความหลากหลายของพื้นที่ชมุ่ น�้า
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ที่กระจายอยู่ตามแนวชายฝั่งของอ่าวไทย ซึง่ ครอบคลุม
พืน้ ที่ถึง 7 จังหวัดด้วยกัน คือ จ. ชลบุรี จ. ฉะเชิงเทรา
จ.สมุท รปราการ กรุง เทพมหานคร จ.สมุท รสาคร
จ. สมุทรสงคราม และจ.เพชรบุรี โดยมีจุดเริม่ ต้นอยู่ที่
บ้านแหลมเทียน ต.อ่างศิลา อ. เมือง จ. ชลบุรี และสิ้นสุด
ที่ ต.แหลมผักเบี้ย อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นจุดเริ่ม
ต้นของหาดทรายผืนแรกในอ่าวไทย มีพนื้ ที่ขนานไปตาม
แนวชายฝัง่ ทะเลยาวประมาณ 195 กิโลเมตร และมีหาดเลน
น�า้ ท่วมถึงกว้างกว่า 235 ตารางกิโลเมตร นอกจากนีย้ ังมี
แม่น�้าสายหลักที่ส�าคัญอีก 5 สาย ที่ไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทย
คือ แม่น�้าบางปะกง แม่น�้าเจ้าพระยา แม่น�้าท่าจีน แม่น�้า
แม่กลอง และแม่น�า้ เพชรบุรี โดยมีแม่นา�้ บางตะบูนเป็น
สาขาแล้ ว ไหลลงสู่ ท ะเลอ่ า วไทยที ่ป ากอ่ า วบางตะบูน
อ. บ้านแหลม จ. เพชรบุรี มีความยาวเพียง 13 กิโลเมตร
ซึง่ ได้น�าพา ธาตุอาหาร สารแขวนลอย ตะกอนดิน และ
อินทรีวัตถุ จากดินแดนต่างๆในพื้นที่ราบลุ่มที่อยู่ลึกเข้าไป
ในแผ่นดินไหลปะปนมากับกระแสน�า้ ส่งผลให้ธาตุอาหาร
เหล่านีก้ เกิดการสะสมกันเป็นจ�านวนมหาศาลในบริเวณ
หาดเลนปากแม่น�า้ ก่อเกิดเป็นระบบนิเวศชายฝั่งที่อุดม
สมบูรณ์และมีความหลากหลายไปด้วยสัตว์หน้าดินและ
สิง่ มีชีวิตที่มีความส�าคัญต่อการเป็นแหล่งหากินของนก
ชายเลนอพยพ รวมทั้งเป็นแหล่งรวมรายได้ของชุมชน
ที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่ง
ความอุดมสมบูรณ์ของพืน้ ที่อ่าวไทยตอนใน ท�าให้
นกชายเลนอพยพเข้ามาหากินมากกว่า 50 ชนิด และเมื่อ
รวมกับนกน�้าประจ�าถิ่นอีกเกือบร้อยชนิดที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่
แห่งนี้ อ่าวไทยตอนใน จึงมีประชากรของนกที่อาศัยอยู่ไม่
น้อยกว่า 1 ล้านตัวในช่วงฤดูหนาว ซึ่งในจ�านวนนี้ มีนกที่
ตกอยูใ่ นสถานภาพถูกคุกคามระดับโลกรวมอยูด่ ว้ ย 35 ชนิด
และมีอีก 9 ชนิดที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ และอีก 18
ชนิดตกอยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ระดับโลก จากจ�านวน
เพียงหลักร้อยที่มาถีงในช่วงต้นฤดูหนาวของประเทศไทย
ค่อยๆ เพิ่มขึ้นเป็นล�าดับไปจนถึงหลักพัน และเพิ่มขึ้นอย่าง
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ต่อเนื่องไปจนถึงหลายหมืน่ ตัวภายในไม่กสี่ ัปดาห์ นกที่
อพยพมาถึงอ่าวไทยตอนใน ในช่วงต้นฤดูหนาวจะมีความ
แตกต่างและหลากหลายในเรือ่ งชุดขนและสีสัน อันเนือ่ ง
มาจากอายุและช่วงวัยของนกที่ไม่เท่ากัน นกที่พบเห็นใน
ช่วงนี้จะประกอบไปด้วยนกที่ผ่านการผสมพันธุ์มาแล้ว นก
วัยหนุม่ และนกวัยเด็กที่พ่งึ เกิดในช่วงปลายเดือนมิถุนายน
เดินหากินเป็นกลุ่มๆ ทั้งเล็กและใหญ่ ปะปนอยู่รวมกัน
หลายชนิดตามหาดเลนปากแม่นา�้ และอีกหลายพืน้ ที่ใน
อ่าวไทยตอนใน
นาเกลือโบราณ คือวิถีชีวิตที่เกิดจากภูมิปัญญาของ
คนในชุมชนที่อาศัยอยูต่ ามชายฝัง่ ทะเล ที่มีความสอดคล้อง
และเอื้อประโยชน์ต่อการเป็นแหล่งหากินส�ารองของนก
ชายเลนอพยพในยามที่น้า� ทะเลมีระดับสูงขึ้น แต่การเข้าไป
หากินก็ยังท�าได้เป็นเพียงบางขั้นตอนของการท�านาเท่านั้น
โดยเฉพาะ “นาตาก” ซึง่ เป็นบ่อที่ผันน�า้ ทะเลเข้ามากักไว้
ให้สารอาหารที่ติดมากับน�้าตกตะกอนลงไปนอนอยูท่ ่กี น้ บ่อ
หลังจากนั้นจึงผันน�้าที่มีความใสไปยัง “นาเชื้อ” และต่อไป
ยัง “นาปลง” ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย นาตาก คือนาที่มีนก
ชายเลนเข้าไปใช้ประโยชน์มากที่สุด หลังจากที่มีการผันน�้า
ออกไปจากนาตากแล้ว พื้นที่นาจะกลายเป็นพื้นดินที่แฉะๆ
ที่มีน�้าท่วมขังเป็นแอ่งตืน้ ๆ เพียงบางส่วนเหมาะแก่การ
เป็นแหล่งหากินของนกชายเลนที่มีขาสั้นและขนาดเล็กเช่น
นกสติน๊ ท์ นกหัวโตทราย โดยเฉพาะนกชายเลนปากช้อน
ซึง่ เป็นนกที่มีความต้องการถิน่ ที่อยู่อาศัยในพืน้ ที่อ่าวไทย
ตอนใน ที่เป็นนาเกลือและหาดเลนปากแม่น�้าเป็นอย่างยิ่ง
ในช่วงฤดูหนาว หากเราไม่ช่วยกันดูแลปกป้องพืน้ ที่ชุ่มน�า้
อ่าวไทยตอนใน รวมทั้งแนวทางส่งเสริมช่วยเหลือเกษตรกร
ผูผ้ ลิตเกลือสมุทรให้เป็นรูปธรรมที่ชดั เจน โดยเฉพาะการท�า
นาเกลือในหลายพื้นที่ของอ่าวไทยตอนใน ต่างมีแนวโน้มที่
จะเปลี่ยนสภาพไปสูก่ ารเพาะเลี้ยงสัตว์น้า� มากขึ้น เนื่องจาก
ผลตอบแทนที่ได้รับมีมากกว่า หากยังปล่อยให้สถานการณ์
เดิ น ไปอย่ า งนี ้ วั น ข้ า งหน้ า อาจไม่ ไ ด้ ม ีแ ค่ น กชายเลน
ปากช้อนชนิดเดียวที่เป็นนกใกล้สูญพันธุ์….อย่างยิ่ง
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บทความพิเศษ

เรื่อง : กองบรรณาธิการ | ภาพ : มหามิตร

กิจกรรมและอำหำรของ
นกชำยเลนปำกช้อนในประเทศไทย
สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยได้
รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง โครงการบริหารจัดการพืน้ ที่คุ้มครองนกชายเลน
ปากช้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน พ.ศ.2554
เพือ่ ศึกษาถึงสาเหตุของการลดปริมาณและความหลาก
หลายของนกชายเลนในประเทศไทย เพื่อจัดท�าแผนอนุรักษ์
นกชายเลนและให้เกิดแนวทางคุ้มครองนกชายเลนในช่วง
ฤดูอพยพในประเทศไทย โดยด�าเนินการจ้างเก็บรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับนกชายเลนปากช้อนที่พบในประเทศไทย
ส�าหรับการวางแผนอนุรักษ์ในอนาคต
ได้ ส �า รวจและเก็บ ข้ อ มูล นกชายเลนปากช้ อ น
(Spoon-billed Sandpiper) ในพื้นที่อ่าวไทยตอนใน พร้อม
ทั้งจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “จัดท�าแผนการอนุรักษ์นกชาย
เลนปากช้อนของประเทศไทย” และประชุมหารือร่วมกับ
ผู้แทนกองทัพเรือ และสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติ
แห่งประเทศไทยเรือ่ งความคืบหน้าโครงการบริหารจัดการ
พื้นที่คมุ้ ครองนกชายเลนปากช้อน ขอบเขตเริ่มศึกษาตั้งแต่
จังหวัดสมุทรสาครถึงจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ นาเกลือบ้าน
สหกรณ์ ต�าบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร นาเกลือสมุทร
มณีรัตน์ ต�าบลบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร นาเกลือ
วัดบางขุด ต�าบลบ้านบ่อ จังหวัดสมุทรสาคร นกเหลือบ้าน
ปากทะเล ต�าบลปากทะเล จังหวัดเพชรบุรี วิธีการมีหลาย
ขัน้ ตอน ตัง้ แต่เก็บข้อมูล ให้ได้มากที่สุด เช่นการนัง่ เฝ้า
นก 100 ชั่วโมง เพื่อเอามาหาค่าเฉลี่ยของนกกว่าใน 100
ชั่วโมงนี้ในแต่ละวันจะท�าอะไรบ้าง บันทึกเป็นทุกๆ 15 นาที
บันทึกพฤติกรรมนกนาทีท่ี 1-15, 16-30 ไปเรื่อยๆ จะท�าให้
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เราทราบว่านกชอบพื้นหากินที่ลักษณะไหน ขั้นตอนต่อไป
เก็บตัวอย่างบริเวณนั้นๆ เพื่อให้ทราบว่าสิ่งมีชวี ติ ที่นกมอง
หา หากินนัน้ มันคืออะไร ข้อมูลที่ได้อาจจะเทียบเคียงกับ
ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่เคยส�ารวจเอาไว้
ว่าสิง่ มีชีวิตเหล่านีม้ ีอยู่บริเวณใดบ้าง ก็จะน�าไปสู่เรือ่ งของ
การวางแผนจัดการการอนุรักษ์พนื้ ที่หากินให้พวกมันใน
วันข้างหน้า
แม้เราไม่สามารถอนุรักษ์แหล่งท�ารังวางไข่ให้มันได้
เพราะไม่ใช่พื้นที่ของเรา แต่เราสามารถอนุรักษ์พื้นที่ที่เป็น
ที่อยู่อาศัยของนกได้ นัน่ คือสิง่ ที่สมาคมอนุรักษ์นกและ
ธรรมชาติแห่งประเทศไทยก�าลังท�าอยู่ ชายเลนปากช้อน
มีต้นทางมาจากรัสเชีย ถ้าหลุดจากนัน่ (ต้นทางแหล่งท�ารัง
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วางไข่) มาแล้วเส้นทางอพยพของมันที่เราจะพบมันได้มาก
สุด คือ ประเทศพม่ากับบังคลาเทศ เคยมี รายงานพบที่พม่า
200 ตัว แต่ที่ไทยพบมากสุดเคยไม่เกิน 20 ตัวที่บ้านปาก
ทะเล อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ช่วงที่ทา� การศึกษา
พบนกชายเลนปากช้อนจ�านวน 8 ตัวสูงสุดที่บา้ นปากทะเล
และที่นาเกลือบ้านสหกรณ์ ต�าบลโคกคาม จ.สมุทรสาคร
3 ตัว รวม 11 ตัว
เสน่ห์ของชายเลยปากช้อนน่าจะอยู่ที่ความลึกลับ
เพราะตัง้ แต่ช่างภาพได้เฝ้าถ่ายรูปนกชายเลนต่างๆ มา
จะสามารถถ่ายรูปเวลานกคาบอาหารขึน้ มากินได้ แต่กับ
ชายเลนปากช้อนนีไ้ ม่เคยเห็นมันคาบอะไรขึน้ มากินเลย
นั่งเฝ้าเป็นวันๆ และถ่ายรูปเป็นหมื่นรูปก็ไม่มีของชายเลน
ปากช้อนเลย มันเป็นนกที่ปากพิเศษกว่านกอื่นดังนั้นอาหาร
ของมันจึงต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง พฤติกรรมการกินของมัน
ที่ก้มลงกินตลอดๆ ท�าให้คิดว่าอาหารของมันในธรรมชาติ
นีม้ ีน้อย มันจึงต้องกินตลอด งับแล้วก็กรองน�า้ ออกๆ ไป
เรื่อยๆ เพื่อให้ได้ปริมาณมากพอกว่าจะกลืน
จากการส�ารวจและเก็บข้อมูลพฤติกรรมในรอบวัน
ของนกชายเลนปากช้อนทุกๆ 15 นาที ตั้งแต่เวลา
0600-1800 โดยการจ�าแนกพฤติกรรมออกเป็น
6 พฤติกรรม คือ ยืนหากิน เดินหากิน หยุดพัก
นอนหลับ ไชร้ขนและการบิน ผลของ
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การส�ารวจพบว่ากว่าครึง่ ของพฤติกรรมที่พบ คือ การเดิน
หากิน รองลงมาเป็น การยืนหากิน พักผ่อน ไซร้ขน นอน
และบินตามล�าดับ เมือ่ ท�าการเปรียบเทียบเวลาในรอบวัน
โดยแยกออกตามประเภทของพฤติกรรมพบว่า นกชายเลน
ปากช้อนเริ่มต้นกิจกรรมประจ�าวันตั้งแต่ 0600 น. และจะ
เพิ่มกิจกรรมขึ้นเรื่อยๆ จน 1000 น. จากนั้นจะลดกิจกรรม
ลงตัง้ แต่ช่วงเที่ยงถึงบ่าย และเพิม่ ขึน้ อีกครัง้ ในตอนเย็น
จากการเปรียบเทียบช่วงเช้าและบ่าย พบว่านกมีกิจกรรม
ในช่วงเช้ามากกว่าบ่าย การส�ารวจเบื้องต้นด้านทรัพยากร
ทางชีวภาพที่เป็นแหล่งอาหาร พบว่าระดับความเค็มของ
น�้าระหว่าง 10 - 87 psu และพบแพลงก์ตอนพืช ตัวอ่อน
ของหนอนคัวกลม ไรน�า้ และไส้เดือนทะเล ซึง่ บ่งบอกถึง
ความหลากหลายของสัตว์หน้าดินเลนของไทยที่เหมาะกับ
รูปร่างปากของนกชายเลนปากช้อน ท�าให้ประเทศไทยจึง
เป็นสถานที่ส�าคัญของนกชายเลนอพยพซึ่งคนไทยควรร่วม
ภูมิใจและเก็บรักษาไว้ให้ลูกหลาน สามารถท�าได้งา่ ยๆ ด้วย
การใช้เกลือสมุทรประกอบอาหารอย่างสม�่าเสมอ ก็จะช่วย
รักษาวิถีการท�านาเกลือไว้ได้และนกชายเลนปากช้อนก็มา
อาศัยอยู่ได้เช่นกัน
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Spacial report

Story by Philip D. Round, BCST committee

SPOON-BILLED SANDPIPERS
WINTER 2013-2014, Thailand
This was an eventful winter in the precarious
history of the declining population of Spoon-billed
Sandpipers (Eurynorhynchus pygmeus). An International Workshop, hosted by Bird Conservation
Society of Thailand (BCST) was held at the Ban
Khung Nam Resort in Samut Sakhon province in
early October 2013, when Rob Sheldon, Head
of International Species Recovery Team of Royal
Society for the Protection of Birds (RSPB), and
representatatives from various countries hosting
Spoon-billed Sandpipers either on passage or in
winter reported on the situation of the species in
flyway countries. We learned that as many as 140
Spoon-billed Sandpipers, a large proportion of the
world population, were counted more or less simultaneously on the coast at Rudong, Eastern China
in the autumn 2013.
We also learned about head-starting in which
clutches of eggs are taken by biologists on the North
East Russian breeding grounds, the chicks hatched
under an incubator, and then reared naturally in
enclosures in their coastal tundra habitat, where they
are protected from predators, until they are ready to
migrate in their own time, as they would do naturally,
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adult birds having already left. Head-starting should
help boost production of young through reducing
predation losses. Additionally at least some of the
pairs, who have had their first clutches taken for
head-starting, will go on to lay second clutches.
Mathematical modeling shows that if head starting
is continued for about seven years, in tandem with
effective suppression of hunting by local fowlers in
China, Myanmar and Bangladesh, where shorebird
trappers are most active, the decline should be
halted and the population should start to increase.
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We learned that adults trapped on nests
were fitted with numbered light green flags, and the
head-started juveniles with numbered white flags.
Following the meeting our own Mr.Suchart Daengphayon (Mr.Tii) was the first off the mark, observing
a white-flagged juvenile at Samut Maneerat salt pan,
Samut Sakhon province on 7 November 2013. He
was not able to photograph the bird or approach it
closely, but he saw that one of the letters was the
letter A. Presumably the same white-flagged bird
was then seen at Khok Kham on 9 November by
a group from Lanna Bird and Nature Conservation
Club on their way to the Thailand Bird Fair 2013,
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but they did not get the number. This bird was
not seen again until 17 February 2014 when a
visiting birder, Mike Buckland, photographed what
was presumably the same individual at Pak Thale
in Phetchaburi province. The white-flag bore the
letters AA indicating that it was a clutch collected
from Meinypylgino, Chuchotka, North East Russia
on 25 June 2013, which hatched on 5 July, was
head-started on 25 July and was last seen in the
breeding area on 6 August. This juvenile remained
at Pak Thale until at least 14 March 2014. This is
an important sighting since it indicates that headstarted Spoon-billed Sandpipers migrate normally.
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In addition to the head-started juvenile, two
green flagged adults were seen during the winter.
Flag no 05 was found by Mr.Suchart Daengphayon
at Khok Kham on 30 November 2013 and remained
until at least 30 March 2014 when beginning to
moult into breeding dress. A second adult was
found by Mr. Seri Manich, light green flag 02 appeared at Laem Phak Bia on 18 December 2013
and seen on a single day. Both these adults were
females, trapped at the nest, and were parents of
head-started chicks.
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An output of the October workshop 2013
was the agreement to conduct a coordinated
Spoon-billed Sandpiper survey throughout wintering
areas in mid-December 2013. In Thailand this was
implemented by BCST and collaborators. During the
count period, a total of nine Spoon-billed Sandpipers
were found in the Inner Gulf: two at Khlong Tamru
in Chonburi province, two at Khok Kham in Samut
Sakhon province, two at Pak Thale and probably
three at Laem Phak Bia in Phetchaburi province.
Both green-flagged birds feature in this total, but the
white-flagged juvenile did not.
This means there is clear evidence that at least 10 Spoonbilled Sandpipers occurred in
the Inner Gulf of Thailand winter
2013 - 14.
A number of other
sites which had either supported Spoon-billed Sandpipers in
the past, or which were thought
to be potential Spoon-billed
Sandpiper sites were covered
elsewhere in the country, from
Khao Sam Roi Yot National
Park southwards, along both
peninsular coasts, but no additional birds were found.
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รายงานพิเศษ

เรื่อง : กองบรรณาธิการ | ภาพ : มหามิตร

แผนกลยุทธ์
กำรอนุรักษ์นกชำยเลนปำกช้อน
ของประเทศไทย
ตุลาคม 2556 - กันยายน 2559
กลยุทธ์ 1 กำรคุม้ ครองนกชำยเลนปำกช้อนในประเทศไทย

มำตรกำร 1.1 ส�ารวจ/ติดตามสถานภาพจ�านวนประชากร
นกชายเลนปากช้อนในประเทศไทย
1.1.1 ส�ารวจนกชายเลนปากช้อนตลอดชายฝัง่ อ่าวไทย
และอันดามัน รวมทั้งส�ารวจพื้นที่ใหม่ๆเพิ่มเติม เช่น ระนอง
อ่าวบ้านดอน ตรัง ฯลฯ
1.1.2 ติดตามพฤติกรรมการเลือกใช้พืน้ ที่หากินของ
นกชายเลนปากช้อนในพื้นที่อื่นๆ
มำตรกำร 1.2 ปรับปรุงมาตรการ/กลไกทางกฎหมายใน
การคุ้มครองนกชายเลนปากช้อน
1.2.1 จัดตัง้ คณะท�างาน/คณะอนุกรรมการ ในระดับ
ชาติ หรือท้องถิ่น
1.2.2 ผลักดันให้การอนุรักษ์นกชายเลนปากช้อนเป็น
วาระการประชุมในระดับชาติ
1.2.3 สร้างความร่วมมือและสร้างจิตส�านึกให้กับชุมชน
/ให้ความรู้กับหน่วยงานในท้องถิ่น เช่น ผู้ใหญ่บ้าน
มำตรกำร 1.3 ยับยั้งการท�าลายประชากรนกจากการล่า/
การคุกคามอื่นๆ
1.3.1 ให้ความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่า (มีการ
ประชาสัมพันธ์ตามสถานีวทิ ยุทอ้ งถิ่น และสื่อท้องถิ่นอื่นๆ)
และรับการแจ้งข่าวจากชุมชน

กลยุทธ์ 2 กำรคุ้มครองถิ่นอำศัยของนกชำยเลนปำกช้อน
ในประเทศไทย
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มาตรการ 2.1 สร้างแรงจูงใจให้เกิดการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยใน
ช่วงฤดูหนาวของนกชายเลนปากช้อน
2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการท�าอาชีพนาเกลือแบบ
ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น เช่น การประกันราคาเกลือ สร้างแรงจูงใจ
และมูลค่าเพิ่มให้สินค้าที่มาจากพื้นที่อนุรักษ์
2.1.2 สร้างแรงจูงใจให้กับชุมชน/เอกชนให้เกิดกระแส
การอนุรักษ์และปกป้องนกชายเลนปากช้อน เช่น แรงจูงใจ
ในการซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน แรงจูงใจทางภาษี แรงจูงใจทาง
สังคม (สินเชื่อเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ)
2.1.3 ส่ ง เสริม หรือ สนับ สนุน ความร่ ว มมือ กับ ภาค
เอกชน (CSR) ในการอนุรักษ์ถนิ่ อาศัยของนกชายเลน
ปากช้อน
มำตรกำร 2.2 การบริหารจัดการพื้นที่
2.2.1 จัดท�าเส้นทางเพือ่ การศึกษาแก่ประชาชนทั่วไป
ให้มีความชัดเจนไม่เป็นภัยคุคามต่อการหากินของนก
2.2.2 จัดท�าขอบเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินตามแนว
ชายฝั่งพร้อมทั้งติดตามการเปลีย่ นแปลงสถานภาพของ
พื้นที่ให้อยู่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
2.2.3 น�าเสนอพื้นที่หากินของนกชายเลนปากช้อนให้
ได้รับการคุ้มครองทางสิง่ แวดล้อม หรือเป็นพืน้ ที่อนุรักษ์
ตามอนุสัญญาความร่วมมือกับประเทศต่างๆ เช่น พืน้ ที่
คุ ้ ม ครองทางวั ฒ นธรรม(ศึ ก ษาเพิม่ เติม ) แรมซาร์ ไซต์
(Ramsar Site) ฟลายเวย์ ไซต์(Flyway Site) โดยเรียงล�าดับ
ความส�าคัญของพื้นที่ (ต.ปากทะเล/ต.โคกขาม)
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3.3.4 จัดท�าโครงการเพื่อ
สนับ สนุน องค์ ก รพัฒ นาเอกชน
หรือ บุค คลที ่ส นใจในการเข้ า ถึง
ข้อมูลด้านการอนุรักษ์ (รวมทั้ง
อุปกรณ์กล้องส่องทางไกลส�าหรับ
การท�างานภาคสนาม)
3.3.5 จัดอบรมเกีย่ วกับ
การจ�าแนกชนิดนกชายเลน และ
เทคนิคในการส�ารวจพื้นที่หาดเลน
น�้าท่วมถึง โดยเน้นไปที่แหล่งที่อยู่
อาศั ย ของนกชายเลนปากช้ อ น
(โฟกัสในพื้นที่ที่พบนก)

กลยุทธ์ 4 ด้ำนกำรศึกษำวิจัย

กลยุทธ์ 3 สร้ำงควำมตระหนักด้ำนกำรอนุรักษ์นกและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในชุมชนเจ้ำของพื้นที่

มำตรกำร 3.1 สร้างจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์นกชายเลน
ปากช้อนให้เกิดการรับรูเ้ ป็นวงกว้างในสังคมทุกระดับ เช่นใน
สถานศึกษา/หน่วยงานภาครัฐ/ ชุมชนท้องถิ่น/สื่อมวลชน/
นักดูนก/ประชาชนทั่วไป
3.1.1 จัดท�าเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่นกชายเลนและ
ระบบนิเวศ
3.1.2 จัดสร้างหรือพัฒนาศูนย์อนุรักษ์ในพืน้ ที่ให้มี
ความพร้อมต่อการเป็นแหล่งศึกษา/เรียนรู้เกีย่ วกับนกและ
ภูมิปัญญาของชุมชน เช่น การท�านาเกลือ การกัดเซาะ
ชายฝั่ง
3.1.3 จัดเทศกาลอนุรักษ์นกชายเลนปากช้อน เพือ่
สร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นกับผูบ้ ริหารในระดับท้องถิ่นจนถึง
ระดับสูง
มำตรกำร 3.2 ส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์ระบบนิเวศ
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.2.1 จัดท�าค่ายเยาวชนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ระบบ
นิเวศและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.2.2 จัดท�าทะเบียนรายชื่อเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์
3.2.3 จัดท�าแผ่นพับ เรื่องการอนุรักษ์และการจ�าแนก
นกชายเลนปากช้อน
มำตรกำร 3.3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย
การอนุรักษ์ท้องถิ่น
3.3.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในพื้นที่ระหว่าง
เครือข่ายอนุรักษ์ท้องถิน่ ที่เป็นแหล่งหากินของนกชายเลน
ปากช้อน
3.3.2 ฝกอบรมให้ความรู้เพิม่ เติมแก่ชาวบ้านเพือ่ เก็บ
ข้อมูลหรือรายงานการพบเห็นนกชายเลนปากช้อน
3.3.3 จัดท�าช่องทางการติดต่อสือ่ สารระหว่างกลุ่ม
อนุรักษ์ท้องถิ่น เช่น จดหมายข่าว/website
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มำตรกำร 4.1 ศึกษาวิจัยความรู้
เกี่ยวกับนิเวศวิทยาของนกชายเลนปากช้อน
4.1.1 ศึกษาพฤติกรรมของนกชายเลนปากช้อน เช่น
พฤติกรรมการกินอาหาร การเลือกที่อยู่อาศัย
4.1.2 ศึกษาปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพที่มีผลต่อ
การหากินของนกชายเลนปากช้อน เช่น บริเวณนาเกลือ
และหาดเลน
4.1.3 การศึกษาของศิริยะ ศรีพนมยม
4.1.4 รวบรวมและส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เอกสารเกี่ยว
กับนกชายเลนปากช้อน

กลยุทธ์ 5 สร้ำงควำมร่วมมือด้ำนกำรอนุรักษ์ให้เกิดขึ้นใน
ระดับนำนำชำติ

มำตรกำร 5.1 ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลีย่ นองค์ความรู้
ด้านการอนุรักษ์กับเครือข่ายต่างประเทศ
5.1.1 เข้าร่วมคณะท�างานเฉพาะกิจในด้านการอนุรักษ์
นกชายเลนปากช้อน และเป็นผูป้ ระสานงานในประเทศไทย
(นานาชาติ)
5.1.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรือ่ งนกชายเลนปาก
ช้อนในระดับนานาชาติ
5.1.3 แต่งตัง้ ผู้แทนเพือ่ เข้าร่วมด�าเนินงานกับคณะ
ท� า งานเฉพาะกิจ เพือ่ ท� า งานในระดั บ แผนที ่ร ับ มาจาก
นานาชาติ

กลยุทธ์ 6 กำรระดมทุน

มำตรกำร 6.1 ระดมทุ น จากแหล่ ง ทุ น ในประเทศและ
นานาชาติเพื่อสนับสนุนในการน�าแผนปฏิบัติการไปใช้
6.1.1 ระดมทุ น จากแหล่ ง เงิ น ทุ น ในประเทศและ
นานาชาติเพื่อสนับสนุนในการน�าแผนปฏิบัติการไปใช้
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THAILAND ACTION PLAN
FOR SPOON-BILLED
SANDPIPER CONSERVATION

(October 2013-September 2016)
Strategy 1. Species Protection

1.1 Survey and monitor status of Spoon-billed Sandpiper (SBS) in Thailand
1.1.1 Survey of SBS along the coastal Gulf of
Thailand and Andaman Sea
1.1.2 Follow habitat-selection behavior of SBS in
other areas
1.2 Upgrade measures and mechanisms for SBS protection
1.2.1 Establish working group/sup-committee at
national and local level
1.2.2 Push SBS conservation as a national meeting
agenda
1.2.3 Build co-operation and awareness of community/provide knowledge for local government agency
1.3 Inhibit the destruction of bird populations by hunting/
other threats
1.3.1 Wildlife protection law, Intensive law enforcement such as high visibility patrol and missions by DNP
oﬃcers

Strategy 2. Habitat and site protection

2.1 Create incentives forconservationof SBShabitatin
the winter
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2.1.1 Promote and support the career of local salt
such as salt insurance, incentives and value – added
products fromprotected areas
2.1.2 Incentivesfor communities/organizationstoconserve andprotect theSBS such as incentives
tobuylocal products,tax incentive,social incentive(credit
for eco-tourism opportunities)
2.1.3 Promote or support the partnership with private sectors (CSR) for the conservation of SBS habitat
2.2 Habitat and site management
2.2.1 Create a route for a clear educating to the
public, not to be a threat to SBS
2.2.2 Create arangeof land usealong the coastalarea andmonitoringfor changesin thestatusby usingGIS
2.2.3 Propose the range of SBS to be a protected environment or a conservation area under the
Convention, by co-operation with other countries such
as cultural protected areas (Learn more), Ramsar site,
Flyway Sites by descending order of importance (Pak
Thale/ Khok Kham).

Strategy 3. Awareness Raising and Education

3.1 Raise institutional and public awareness
3.1.1 Prepare brochure and media release about
shorebirds and ecosystem
3.1.2 Create or develop conservation center in the
area and is ready to study/ learn about birds and local
wisdom of the community such as salt farming and
coastal erosion
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3.1.3 Create the event, SBS Conservation Festival
to make understanding for the management team in the
local to high level
3.2 Promote learning about ecosystem Conservation
and local wisdom
3.2.1 Organize the youth camp on ecosystem
conservation and local wisdom
3.2.2 Registration networking contacts of conservation groups
3.2.3 Create brochure about SBS classification and
conservation.
3.3 Strengthen local conservation network
3.3.1 Create the event to exchanges among the
local conservation networking and sharing experience
in the SBS habitat
3.3.2 Organize training for local people to find out
more information or to report for SBS sightings
3.3.3 Create communication channels between
local conservation groups such as newsletter/ website
3.3.4 Set up project to support organizations or
individuals interested in conservation information access
(Including accessories, binoculars for field work)
3.3.5 Organize training on identification of shorebirds and techniques to explore the flooded mud flat
by focusing on the habitats of SBS (Focus in areas that
SBS was found)
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Strategy 4.Research Study

4.1 Research on SBS Ecology
4.1.1 Research on SBS behavior such as feeding
and selection of habitat
4.1.2 Research on SBS physical and biological
factors that affect feeding of SBS, i.e. in salt pan and
mud-flat
4.1.3 Study of Siriya Sripanomyom
4.1.4 Collection and promotion of SBS publication

Strategy 5. Establishing a collaboration of international conservation network

5.1 Promotion of exchange visit about conservation
knowledge with other foreign networks
5.1.1 Join ad hoc working group in SBS conservation in an international level and be a collaborator in
Thailand
5.1.2 Set an international SBS workshop
5.1.3 Assign representative for working group on
international plan

Strategy 6. Fund Raising

6.1 Raise fund from international and national sources
to support implementation of the action plan
6.1.1 Fund-raising to support implementation of the
action plan at both domestic and international level
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รายงานการพบนก | Recent Reports

RECORDS ROUND-UP
March to May 2014

compiled on behalf of BcST records committee by
Philip round and Wichyanan Limparungpatthanakij

This installment covers the end of the Palearctic winter season, and most of the spring passage migration. Besides the usual overview broad
of records of scarcer or more significant species,
we always try to use Records Roundup to improve
understanding of the timing of migration by presenting records of passage migrants, even though many
of these (e.g., Large Hawk Cuckoo (นกคัคคูเหยี่ยว
ใหญ่) and Black-winged Cuckooshrike (นกเฉี่ยว
บุ้งใหญ่) are common enough to be considered
unremarkable when on wintering grounds. But
records of commoner species are still valued, and
are filed, even though they may not appear in this
summary. The latest dates for common wintering
species (e.g., Brown Shrike (นกอีเสือสีน้ำ� ตำล) and
Yellow-browed Leaf Warbler (นกกระจิ๊ดธรรมดำ)
are always hard to obtain from records submitted.
It is clear the observers in Bangkok parks such
as Suan Rotfai, Queen Sirikit Park, Rama 9 Park and
Suan Sri Nakhon Khuan Khan, contribute greatly
to our understanding of migrant status through
their repeated observation at the same sites during
spring and autumn, and we applaud their efforts.
The intensive observation and ringing conducted on
Ko Man Nai (island) also now contributes to better
understating of the volume and timing of migration.
(The many regular Man Nai observers have not been
mentioned by name in most cases so as to save
space.)
Following custom, the locality is followed by
the name of the province in which it is situated
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on first mention, but not thereafter. Order and nomenclature follows the online BCST national bird
checklist http://www.bcst.or.th

Waterbirds, waders and scarcer winter visitors

20 Garganeys (เป็ดลำย) at Thale Noi (Phatthalung) on 9 Mar (ID, PP) was the only record of the
species received during the period. A single Baer’s
Pochard (เป็ดด�ำหัวด�ำ) remained at Nong Bong
Khai (Chiang Rai) on 7 Mar (NU). An unidentified
storm-petrel was reported off Don Hoi Lot (Samut
Songkram) on 29 Mar (NU). The observer could not
see whether it had a white rump, but the default
assumption would be that it was perhaps most
likely to have been Swinhoe’s Storm-petrel (นก
โต้คลื่นสีคล�้ำ). Asian Openbill (นกปำกห่ำง) — an
unprecedented concentration so far south of 300
in rice fields at Ban Khok Pila (Satun) on 12 May
(RE). Glossy Ibis (นกช้อนหอยด�ำเหลือบ) —three
at Thale Noi, 9 Mar (ID, PP) and two at Thung Kalo
(Uttaradit) on 5 May (TNg) — is another waterbird
currently in a phase of dynamic range expansion. A
Eurasian Spoonbill (นกปำกช้อนหน้ำขำว), 2 Mar,
Bung Boraphet, Nakhon Sawan (KI/BBWRS), was
only the 3rd Thai record.
Von Schrenck’s Bittern (นกยำงไฟหัวเทำ), a
scarce and under-recorded spring and autumn passage migrant, was reported from Kaeng Krachan,
Phetchaburi (a male on 19 Apr, PB); with three
females subsequently — in mangroves at Krabi on 2
May (SM, WO); at Kaeng Krachan, again, on 15-16
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May (NK); and at Pattaya, Chonburi (a bird which
was caught injured, and which died soon afterwards;
YI). The first three at least were photographed. Adult
Malaysian Night Heron (นกยำงลำยเสือ) trapped
and ringed on Ko Man Nai (Rayong), 21 Mar (GB,
AJP, PDR). One to two breeding plumage Indian
Pond Herons (นกยำงกรอกพันธุอ์ ินเดีย) were present at Laem Phak Bia (Phetchaburi), 25 Apr to 18
May (TB, AJ) with another at Khok Kham (Samut
Sakhon) on 25 May (TP) A sighting of eight breeding
plumage Javan Pond Herons (นกยำงกรอกพันธุ์
ชวำ) on mudflats near Thammalang (Satun) on 15
Apr (NU) suggests that the species is in the process
of colonizing parts of the south.
An estimated 10,000-15,000 Intermediate
Egrets (นกยำงโทนน้อย) were said to be present
at Ban Wang Pet (Phitsanulok) on 18 May (MT), the
largest (and until relatively recently the only) known
nesting colony for the species. Identification of a
Red-footed Booby (นกบูบ๊ บี้ตีนแดง) photographed
off Samut Songkhram on 23 Apr (SP/DMCR, ST/
DMCR) was confirmed by Australian seabird expert
David James, who considered it to be “a juvenile
moulting to second-cycle” plumage. A Christmas
Island Frigatebird (นกโจรสลัดเกำะคริสต์มำส),
said to be second calendar-year, was photographed
off Khok Kham on 10 Apr (PS). Juveniles were
reported off Chao Samran Beach (Phetchaburi) on
15 May (MS) and Samut Songkhram on 31 May
(anon.)
Male Pied Harrier (เหยีย่ วด่ำงด�ำขำว) at
Satun Airfield on 14 Apr (NU) The latest record of
Greater Spotted Eagle (นกอินทรีปีกลำย) was
two at Nong Pla Lai (Phetchaburi) on 10 Mar (TB).
Slaty-legged Crakes (นกอัญชันป่ำขำเทำ) were
found at Krung Ching (Nakhon Si Thammarat) on 30
Mar (PCh), Chiang Mai University on 14 Apr (ChT),
and Ko Man Nai —at least two on 15 Apr–19 Apr,
one of which, an immature, remained until 28 Apr.
Another was found dead in a tree on 19 Apr (PP).
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Up to five Eastern Water Rails (นกอัญชันอกสี
ไพล) were present at Nam Kham Nature Reserve
(Chiang Rai) on 5 Mar (AJ). A Baillon’s Crake (นก
อัญชันเล็ก) was photographed on Ko Man Nai on
21 Apr (UT). Indian Thick-knee (นกกระแตผีเล็ก)
four, Bung Boraphet, 16 Mar (CO). There were still
50 Pied Avocets (นกปำกงอน) at Laem Phak Bia
on 21 Apr (TB). An Oriental Plover (นกหัวโตขำ
ยำว) flew over Pak Thale, Phetchaburi on 18 Mar
(DES). A single Asian Dowitcher (นกซ่อมทะเลอก
แดง) at on mudflats at Nong Khan Song sub district, Muang District, Trat, on 1 Apr (WL, PDR) was
a new locality for the species. Although 15 Asian
Dowitchers were reported at Khok Kham on 1 Apr
(CH) and 80 at Bang Ya Phraek, western Thachin
River Mouth (Samut Sakhon) on 10 May (PDR,
RZ), no counts for the key peak passage period in
early Apr, when many hundreds should be found,
were received. This is not good: the numbers of
this globally near-threatened species need to be
monitored yearly, especially as the Inner Thai Gulf is
almost certainly a key staging area for most of the
world population. Indeed, there was a woeful lack
of counts submitted for any waders from the Inner
Gulf for the spring passage period. Far Eastern
Curlew (นกอีก๋อยตะโพกสีน�้ำตำล) last noted on
27 Mar, at Ban Pak Thale (GE, NU).
There were single Grey-tailed Tattlers (นก
ตีนเหลือง) at Bang Kaew (Phetchaburi) on 20 Apr
(PeC); Ban Pak Thale, 27 Mar (GE, NU) and Ban
Pak Mahad, (Muang District, Chumphon) on 9
May (CN). Little Stint (นกสติ๊นท์เล็ก), two, Khok
Kham, 9 Mar (WL). The long-staying green-flagged
adult female Spoon-billed Sandpiper (นกชำย
เลนปำกช้อน), first seen at Khok Kham on 30 Nov
2013, remained until 29 Mar (SD). 17 Red-necked
Phalaropes (นกลอยทะเลคอแดง) at Laem Phak
Bia on 9 Apr (TB). 200 Brown-headed Gulls (นก
นำงนวลธรรมดำ) at Thale Noi on 9 (ID, PP) was
an unusually large number so far south. A second
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calendar-year Pallas’s Gull (นกนำงนวลหัวด�ำ
ใหญ่) was photographed at Cha-am (Phetchaburi)
on 7 Apr (WT) and an adult Black-tailed Gull (นก
นำงนวลหำงด�ำ) at Thale Noi on 22 Mar (TN). A
Bridled Tern (นกนำงนวลแกลบคิ้วขำว) was seen
off Don Hoi Lot on 29 Apr (NU). 50 Black-naped
Terns (นกนำงนวลแกลบท้ำยทอยด�ำ) roosted on
a buoy off Ao Makham Bom (Rayong) on 18 Mar
(GB, AJP, PDR). Numbers declined thereafter as
birds presumably returned to breeding islets.
The latest date received for the long-staying
Bay-backed Shrike (นกอีเสือหลังแดงตะโพกเทำ)
at Laem Phak Bia was 26 Mar (BP). Manchurian
Bush Warbler (นกกระจ้อยนักร้อง) female trapped
and ringed at Bung Boraphet on 22 Mar (CO/
BBWRS) A Chestnut-crowned Bush Warbler
(นกกระจ้อยใหญ่) was singing at Nam Kham on
6 Mar (AJ). Yellow-streaked Warbler (นกกระจิ๊
ดอกลำยเหลือง) seen at Sap Sadao, Thap Lan
National Park (Nakhon Ratchasima) 1 Mar (NU).
Two-barred Leaf Warbler (นกกระจิ๊ดเขียวปีกสอง
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แถบ), latest record 7 May (two trapped and ringed,
Bung Boraphet (KI/BBWRS). Blyth’s Reed Warbler
(นกพงนำพันธุ์อินเดีย) trapped and ringed at Nam
Kham on 29 Mar (WB). Latest date for wintering
Large Blue Flycatcher (นกจับแมลงปำกยำว) at
Sri Phangnga (Phang-nga) was 3 Mar (IS). A male
Slaty-blue Flycatcher (นกจับแมลงหน้ำด�ำคอขำว)
photographed on Doi Lang (Chiang Mai) on 23 Mar
was thought possibly to show characteristics of the
race minuta. Sapphire Flycatcher (นกจับแมลง
หัวสีฟ้ำ), male, latest date 4 Apr, Doi Lang (PaS).
Ultramarine Flycatcher (นกจับแมลงสีครำม) male
at Thung Kik, Mae Ping (Lamphun) on 8 Mar (WB),
with the latest date from Doi Lang, 17 Mar (PaS).
Female Black-faced Bunting (นกจำบปีกอ่อนหน้ำ
ด�ำ) ringed at Nam Kham on 30 Mar (WB).

Scarce residents

Male White-bellied Green Pigeon (นกเปล้ำ
ท้องขำว), Phanoen Thung, Kaeng Krachan on 26
Mar (NU); female Ashy-headed Green Pigeon (นก
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เปล้ำหน้ำเหลือง) at Sap Sadao on 1 March (CB,
RE, NU et al.).Two Thick-billed Green Pigeons
(นกเขำเปล้ำธรรมดำ) in Suan Sri Nakhon Khuan
Khan (Samut Prakan) on 23 Mar (PC).
Two Black Hornbills (นกเงือกด�ำ) were seen
at the south end of Khao Banthad Wildlife Sanctuary
(Satun) on 17 May (ISa). Sunda Pygmy Woodpecker (นกหัวขวำนด่ำงแคระปักษ์ใต้) up to 4 or 5
in mangroves at Thammalang, Satun 15 Apr (NU).
White-bellied Woodpecker (นกหัวขวำนใหญ่สดี �ำ)
was heard on Ko Tarutao (Satun) on 24 Mar (ISa)
and two Great Slaty Woodpeckers (นกหัวขวำน
ใหญ่สีเทำ) a day later, on 25 Mar (IS). Both these
last are already known from other large land-bridge
islands, and indeed at least one, possibly both, were
previously reported from Tarutao. Pied Triller (นก
เขนน้อยคิ้วขำว), two at Laem Talumphuk (Nakhon
Si Thammarat), 12 Apr (NU) a known locality for
this scarce species. Four Cinereous Tits (นกติ๊ด
หลังเทำ) in mangroves at Thammalang on 12–13
Apr (NU). 120 Nepal House Martins (นกนำงแอ่น
มำตินพันธุ์เนปำล) at the regular site Thap Boek,
Phu Hin Rong Kla (Phetchabun) on 24 Mar (DES).
Four Pale-footed Bush Warbler (นกกระจ้อยสีไพล)
territories were found along the road to Doi Sam
Muan (Chiang Mai) on 30 May (DES, STi). Another
bush warbler at c.1200 m elevation, Chong Yen,
Mae Wong (Nakhon Sawan) on 26 Mar (ID, DES)
was neither seen nor photographed well enough to
identify, but may have been Russet Bush Warbler
(นกกระจ้อยเขำสูง) (for which there are no previous records so far south.) Himalayan Cutia (นก
ขัติยำ) on Doi Lang 8 Apr was said to be nesting
and apparently videoed (PaS). White-browed
Laughingthrush (นกกะรำงคิ้วขำว) (three birds) and
Spot-breasted Parrotbill (นกปำกนกแก้วอกลำย)
(two) at Huai Nam Dang (Chiang Mai) on 30 May
(DES, STi) may represent a southward extension of
the known range of both species.
An unusual myna in paddies near Trang on
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8 Apr (VT) was thought possibly to be a hybrid
between Javan Myna (นกเอี้ยงชวำ) and Jungle
Myna (นกเอี้ยงควำย). A male White-bellied Redstart (นกเขนแปลง) photographed, and singing
on Doi Lang on 27 May (PaS) extends the latest
previous sighting by over one month and makes it
highly probable that the species is a breeder there.
Red-throated Sunbird (นกกินปลีคอสีน�้ำตำลแดง)
male photographed at the southern end of Khao
Banthad Wildlife Sanctuary (ISa, TW). Asian Golden
Weavers (นกกระจำบทอง) (at least four) were apparently recorded nesting near Yala, in the far south
of the country, is a major range extension, on 8
Apr (SaeT). At least ten Pin-tailed Parrotfinches
(นกกระติ๊ดเขียว, นกไผ่) were seen at Khao Jeen,
Thaleban (Satun) on 19 Mar (KJ).

Migrant landbirds

One or more Jerdon’s Bazas (เหยี่ยวกิ้งก่ำ
สีน�้ำตำล) on Doi Lang on several dates during 13
Mar–15 Apr (WB, AJ, AK, et al). One was also photographed at Nong Klang Dong Reservoir (Chonburi)
on 25 Mar (KA). Black Bazas (เหยี่ยวกิ้งก่ำสีด�ำ)
were noted on passage at several localities from 23
Mar onwards to 19 Apr (eight, Doi Lang, WB), with
the largest number 500 over Hua Hin (Prachuap
Khiri Khan), 2 Apr (TB). Four Chinese Sparrowhawks (เหยี่ยวนกเขำพันธุจ์ นี ) at Khao Luuk Chang
(Phetchaburi) on 27 Mar (GE, NU) and one more
at Suan Sri Nakhon Khuan Khan on 31 Mar (NU).
Seven Japanese Sparrowhawks (เหยีย่ วนกเขำ
พันธุ์ญี่ปุ่น) were caught and ringed on Ko Man
Nai during 15–24 Apr. Two Eurasian Hobbies (เห
ยี่ยวฮอบบี้ยุโรป) were photographed passing Doi
Lang on 6 May (PaS). Chestnut-winged Cuckoo
(นกคัคคูหงอน) at least 23 reported (12 March,
Huai Mae Dee, Huai Kha Khaeng, Uthai Thani on
12 March (per wildlife sanctuary staff to 3 May
(Suan Rotfai, Bangkok; BCST web-board); Asian
Drongo Cuckoo (นกคัคคูแซงแซว) just four pas-
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sage migrants reported 21 Mar–9 Apr. Large Hawk
Cuckoo (นกคัคคูเหยี่ยวใหญ่) nine records, 20 Mar
to 29 Apr; six Hodgson’s Hawk Cuckoos (นกคัค
คูเหยี่ยวอกแดง) during 20 March–8 Apr (Ko Man
Nai: GB, AJP, PDR, WS et al). Indian Cuckoo (นก
คัคคูพันธุ์อินเดีย) six: 16 Mar (Hua Hin, TB) to 23
Apr (singing, NU, Suan Sri Nakhon Khuan Khan);
Himalayan Cuckoo (นกคัคคูพันธุ์หิมำลัย) at least
15: (1 Mar, Singburi, RL) to 24 Apr (Ko Man Nai,
SL); Pacific Swift (นกแอ่นตะโพกขำวแถบกว้ำง)
“many” still present Bala (Narathiwat), 20–21 May
(WL).
Oriental Dollarbird (นกตะขำบดง), apparent passage (1–5 per day) recorded from Bangkok
Parks and from Ko Man Nai (most), during 18 Mar
to 29 Apr. Ruddy Kingfisher (นกกะเต็นแดง) 36
ringed on Ko Man Nai, 19 Mar–28 Apr; Blackcapped Kingfisher (นกกะเต็นหัวด�ำ) last date, 29
Apr; Oriental Dwarf Kingfisher (นกกะเต็นน้อยสำม
นิ้ว) six ringed, Ko Man Nai, 5–20 Apr. Hooded
Pitta (นกแต้วแล้วอกเขียว) 20 individuals, 5 Apr
(Suan Rotfai, AS, UP, PL, ThT, per BCST Birdwalk)
to 26 May (Rama 9 Park, Bangkok, NK). Fairy
Pitta (นกแต้วแล้วพันธุ์จีน) five individuals ringed,
Ko Man Nai, 9–18 Apr, with one to two seen as
late as 24 Apr. Blue-winged Pittas (นกแต้วแล้ว
ธรรมดำ) noted on passage from 4 Apr (AJP, PDR)
to at least 6 May (two, Bang Pu, Samut Prakan;
many observers) Black-winged Cuckooshrike (นก
เฉี่ยวบุ้งใหญ่) 11 sightings, 29 Mar–23 Apr, (max.
five on 31 Mar), all Suan Sri Nakhon Khuan Khan
(NU). Brown-rumped Minivet (นกพญำไฟตะโพกสี
น�้ำตำล) One, Ko Man Nai 20 Mar (GB, PDR); Ashy
Minivet (นกพญำไฟสีเทำ) many recorded from 27
March (two, Khao Luuk Chang) to 23 Apr (Suan
Sri Nakhon Khuan Khan, NU). Tiger Shrike (นกอี
เสือลำยเสือ), Over 100 individuals (70% males),
of which 87 were ringed, on Ko Man Nai during
12–30 Apr, when coverage ceased. Three others
were seen elsewhere, the latest at Kaeng Krachan
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on 10 May (TY). Ashy Drongo (นกแซงแซวสีเทำ)
at least 25 sightings of migrants, most from Suan
Sri Nakhon Khuan Khan and Ko Man Nai, 18 Mar–3
Apr, of which 80% were pale and 20% dark migrants. Crow-billed Drongo (นกแซงแซวปำกกำ)
At least 125 from 18 Mar (Ko Man Nai) to 7 May
(Bung Boraphet, KI/BBWRS), most (110) ringed on
Ko Man Nai. Hair-crested Drongo (นกแซงแซว
หงอนขน) 20 sightings at Suan Sri Nakhon Khuan
Khan, 23 March–23 Apr with still five present on
the last of these dates (NU). Japanese Paradiseflycatcher (นกแซวสวรรค์หำงด�ำ), no fewer than
51 ringed on Ko Man Nai during 3–28 Apr. This
compares with only ten migrant race (incei) Asian
Paradise-flycatchers (นกแซวสวรรค์) during the
same period. A male Japanese Paradise-flycatcher
was also photographed at Bala on 6 Apr (TW).
Yellow-browed Leaf Warbler (นกกระจิ๊ด
ธรรมดำ) latest date 17 Apr (Ko Man Nai); Sakhalin
Leaf Warbler (นกกระจิ๊ดซำคำลิน) and Pale-legged
Leaf Warbler (นกกระจิ๊ดขำสีเนื้อ) — a total of 112
ringed on Ko Man Nai during March and Apr, of
which 26 were confirmed as Sakhalin Leaf Warblers
(during 19 Mar–19 Apr), and only seven as Palelegged Leaf Warblers (18 Mar-29 Apr). Another 79
ringed during the same period were in the overlap
zone on wing-length, but most were almost certainly
Sakhalin Leaf Warblers. A Sakhalin Leaf Warbler
was also trapped at Bung Boraphet on 6 Apr (KI/
BBWRS) and one was in song at Suan Sri Nakhon
Khuan Khan on 9 Apr (NU). Eastern Crowned
Leaf Warbler (นกกระจิ๊ดหัวมงกุฏ) 20 ringed, Ko
Man Nai, 19 Mar–20 Apr, with a scattering around
Bangkok parks in the first half of this period (PC, RS,
NU). Lanceolated Warbler (นกพงตั๊กแตนอกลำย)
eight ringed, 20–28 Apr with others seen. Pallas’s
Grasshopper Warbler (นกพงตั๊กแตนท้ำยทอยสี
เทำ) 19 ringed during 19 Mar–30 Apr. (Passage of
both species would be expected to continue into
mid-late May). A Red-billed Starling (นกกิ้งโครง
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ปำกแดง) seen and photographed on Ko Man Nai,
with a few Purple-backed Starlings, on 19 Mar
(AJP) was one of very few records for Thailand. 50
Purple-backed Starlings (นกกิ้งโครงแกลบหลัง
ม่วงด�ำ) roosted at Laem Phak Bia on 19 Mar as
did 400 at KU Kamphaengsaen on 21 Mar (SThu).
Male Chestnut-cheeked Starling (นกกิ้งโครงแกลบ
แก้มสีน้ำ� ตำลแดง) at Laem Phak Bia during 6–9 Apr
(NU, TB).
Orange-headed Thrush (นกเดินดงหัวสีส้ม)
two ringed, Ko Man Nai, 11–12 Apr (WS et al.).
Siberian Thrush (นกเดินดงสีเทำด�ำ), 11 ringed, 19
Mar–26 Apr, including a male G. s. davisoni on 20
Mar. Seven more Siberian Thrushes from four sites,
26 Mar–12 Apr, included a female in Queen Sirikit
Park on 32 March (RP). White’s Thrush (นกเดินดง
ลำยเสือใหญ่) on Ko Man Nai 21 Mar and another
in Rama 9 Park on 7 Apr (many obs.). Eyebrowed

Thrush (นกเดินดงสีคล�้ำ) 122 ringed on Ko Man
Nai during 18 Mar to 23 Apr. Small numbers also
recorded in Suan Sri Nakhon Khuan Khan during
the period, with largest count 19 on 31 Mar (NU).
A Brown-breasted Flycatcher (นกจับแมลงอกสี
น�้ำตำล) caught and ringed on Ko Man Nai on 17
Apr (WL, AJP, PDR, WS et al.) was unexpected.
This species breeds in the eastern Himalayas to
northern SE Asia (including Thailand), and mainly
winters in S Indian subcontinent. However, there
are two previous probable sight records from the
Thai-Malay peninsula. Peak count for Asian Brown
Flycatcher (นกจับแมลงสีน�้ำตำล) was c. 20 on
17 Apr. Ferruginous Flycatchers (นกจับแมลงสี
น�้ำตำลแดง) (five) were recorded from 24 March
(Khao Khor Hong, Songkhla, CR) to 3 May (Kaeng
Krachan, SV, VV). Dark-sided Flycatcher (นกจับ
แมลงสีคล�้ำ) Khao Khor Hong, 22 Mar (CR), Ko Man

pic
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Nai (27–28 Apr, two); Not conclusively identified flycatchers, either Brown-streaked or siamensis, from
outside the known breeding range of either taxon,
and assumed to be passage migrants, were seen
on 3 Apr and 23 Apr at Suan Sri Nakhon Khuan
Khan on 3 Apr and 23 Apr (NU).
At least ten male Blue-and-white Flycatchers
(นกจับแมลงสีฟำ้ อกด�ำ) at localities in south to north
central, from 7 March (Khao Sanam Phriang Wildlife
Sanctuary, Kamphaengphet, ISa) to Ko Man Nai
(three, 6 Apr, PLe, VP, SR, BR, TT). One at Queen
Sirikit Park on 23 Mar (MC, RP) was probably race
intermedia. Four male Zappey’s Flycatchers (นก
จับแมลงสีฟำ้ ท้องขำว): from 13 Mar (Khao Sok, SS)
to 28 Mar (Rama 9 Park, MT). At least six females,
either Zappey’s or Blue-and-white Flycatcher, were
also recorded from 25 Mar (Rayong, CP) to 9 Apr
(NU). Brown-chested Jungle Flycatcher (นกจับ
แมลงอกสีน�้ำตำลอ่อน), at least 15, including 12
ringed, Ko Man Nai, 16-30 Apr and one at Bung
Boraphet on 7 May (KI/BBWRS); Hainan Blue
Flycatcher (นกจับแมลงอกสีฟ้ำ) one male, 20
Mar, Chinese Blue Flycatcher (นกจับแมลงพันธุ์
จีน) 3 males and two females, 11–25 Apr, Ko Man
Nai; Siberian Blue Robin (นกเขนน้อยไซบีเรีย) 240
ringed, 18 Mar–30 Apr. Mugimaki Flycatcher (นก
จับแมลงด�ำอกสีส้ม) 11 ringed, 12–24 Apr; at least
15 others seen on Man Nai, and in Bangkok and
Samut Prakan parks, 28 Mar–23 Apr (DG, NU). One
at Khao Khor Hong, 22 Mar (CR).
Yellow-rumped Flycatcher (นกจับแมลง
ตะโพกเหลือง) at least 64, from 25 Mar (Tarutao
Island, Satun, ISr, TN) and Rama 9 Park (PC) to 28
Apr (Ko Man Nai). Narcissus Flycatchers (นกจับ
แมลงคิ้วเหลือง) – at least 8 birds, 19 Mar–14 Apr,
five males and two females, from three localities:
Ko Man Nai ( four birds: WN, AJP, PDR, WS et al.),
Suan Sri Nakhon Khuan Khan (three; STh, NU) and
Krung Ching (one VT). Both the earliest and one of
the latest of these were full adult males. One further
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male, was reported from Naresuan University (Phitsanulok) on the unusually late date of 29 Apr (MT).
Green-backed Flycatcher (นกจับแมลงหลังเขียว)
11, including six males, ringed, 6–23 Apr; another
nine seen in the field, including one from Thaleban
(Satun) on 4 Apr (NU) and a male photographed
at Phutthamonthol, 22 Apr (MM). White-throated
Rockthrush (นกกระเบือ้ งคอขำว) 43 ringed on
Ko Man Nai. 6–28 Apr; another (a female) at Tham
Phet-Tham Thong Forest Park (Nakhon Sawan) on
11 Apr (KI/BBWRS) and a male on Ko Samui (Surat
Thani), 8 Apr (PBh). Forest Wagtail (นกเด้ำลมดง)
at least 50 individuals, 3–26 Apr, with peak day
count c. 15 on Ko Man Nai, 16 Apr. Little Bunting
(นกจาบปีกอ่อนเล็ก), Ko Man Nai, 27 Apr (AJP, SPr);
Chestnut Bunting (นกจำบปีกอ่อนสีตำล), Ko Man
Nai, two, 18 Apr, WL, DES, ID et al.

Breeding records:

Pacific Reef Egret (นกยำงทะเล) At least
three nests in low trees, including one nest with
well-grown young on 24 Apr, Ko Man Nai, (WS et
al.). Little Ringed Plover (นกหัวโตเล็กขำเหลือง)
nesting at Khlong Wan, Muang District, Prachuap
Khiri Khan 21 Apr (BCST Web-board) may be the
southernmost breeding record. Small Pratincole
(นกแอ่นทุ่งเล็ก): two pairs on eggs, Khlong Si Yat
Reservoir, Chachoengsao, 20 Apr (NU). Crested
Treeswift (นกแอ่นฟ้ำหงอน) female incubating
eggs, 11 May, Chiang Mai Airport (SM). Frecklebreasted Woodpecker (นกหัวขวำนด่ำงอกลำยจุด)
female feeding young in the nest Nong Bong Khai,
6 Mar (AJ). Bamboo Woodpecker (นกหัวขวำนป่ำ
ไผ่) nesting pair at Wat Tham Pa Ar Cha, Mae Jan,
Chiang Rai, 28 May (CS) in which the female looked
possibly intermediate between Bamboo Woodpecker and Pale-headed Woodpecker (นกหัวขวำนหัว
เหลือง). Black-naped Oriole (นกขมิ้นท้ายทอยด�า)
pair nest-building at Phra Ram Ratchaniwet Palace,
Phetchaburi, on 14 May (BP); Lesser Racket-tailed
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Drongo (นกแซงแซวหำงบ่วงเล็ก) incubating at
Phanoen Thung, Kaeng Krachan on 14 May (PT);
Ratchet-tailed Treepie (นกกะลิงเขียดหำงหนำม) at
nest, Phanoen Thung, Kaeng Krachan 14–15 Mar
(SM,WO); Racket-tailed Treepie (นกกำแวน) pair
with nest material, 31 Mar (Suan Sri Nakhon Khuan
Khan, NU). Rufous-winged Fulvetta (นกมุ่นรก
คอแดง), 3 nests, with two more under construction,
Doi Inthanon summit, 9 Mar (NU) Scaly-crowned
Babbler (นกกินแมลงหัวแดงเล็ก) incubating eggs,
Sakaerat, 31 May (DK, NS); Grey-headed Parrotbill
(นกปำกนกแก้วหัวเทำ) photographed at nest, Doi
Lang. 5 Apr (AJ). Black-collared Myna (นกกิ้งโครง
คอด�ำ) pair nesting, Phra Pradaeng, 28 Mar (NU).
Brown-breasted Flycatcher (นกจับแมลงอกสี
น�้ำตำล) adult attending a recently fledged juvenile,
Doi Inthanon, 3 June (DES, STi). Siamensis Asian
Brown Flycatcher (นกจับแมลงสีน้ำ� ตำล), pairs with
nestlings at Chiang Dao 11 May (RK, SM, PaS) and
Ban Mae Klang Luang, Doi Inthanon, on 13 May
(CS). Black-backed Forktail (นกกำงเขนน�้ำหลัง
ด�ำ) pair feeding nestlings, Pang Yang, Chiang Mai
14 Apr (AJ); Little Pied Flycatcher (นกจับแมลง
เล็กขำวด�ำ) “feeding young” 17 May (AK); Copperthroated Sunbird (นกกินปลีคอสีทองแดง), female
incubating, Thammalang, Satun, 5 May (WL).

Leg flag sightings:

A Great Knot (นกน็อทใหญ่) in breeding
plumage at Khok Kham 29 Mar, with a yellow legflag bearing letters EP, right tibia, (SC), was banded
in NW Australia. A Red-necked Stint (นกสติ๊นท์
คอแดง) with orange flag, Rayong, 1 May (SeTi)
had been banded in Victoria, SE Australia.
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Sarut Thumjamras (SThu), Sethapol Tiptongdee
(SeTi), Chan Tosintithi (ChT), Varangkana Thaotumpitak (VT), Surasak Thongsukdee (ST/DMCR), Prapas
Thummaseree (PT), Steve Tibbett (STi), Nick Upton
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เพื่อนร่วมโลก

เรื่องและภาพ : ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์

ปลาซิวสมพงษ์
ปลาชนิดนีม้ ีชื่อวิทสาศาสตร์ Trigonostigma
somphongsi และชือ่ ภาษาอังกฤษ Somphongs’s
Rasbora พบครั้งแรกโดยนายสมพงษ์ เล็กอารีย์ โดย
ไม่เคยมีการระบุท่มี าของปลาที่ชดั เจนว่าพบที่ใด ท�าให้
หลังจากนัน้ ปลาชนิดนีไ้ ด้สูญหายไปจากสารบบนาน
เกือบ 50 ปี จนถูกจัดโดย สหภาพนานาชาติเพื่อการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature : IUCN) ให้
เป็นหนึง่ ในร้อยของสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ที่สุดในโลก
จนกระทั ่ง มีก ารค้ น พบอี ก ครัง้ ในทุ ่ ง น�า้ ท่ ว มในเขต
จังหวัดนครนายก ในปีพ.ศ.2555 โดยในการส�ารวจ
พบปลาซิว สมพงษ์ อ าศั ย อยู ่ ร ่ ว มกับ ปลาซิว หลาย
ชนิด รวมทั้งลูกปลาขนาดเล็กมากมายที่พ่อแม่พันธุ์
ได้เข้ามาวางไข่ไว้ในทุ่งน�า้ ท่วมในฤดูน�า้ หลาก เขื่อน
37 |

ก็อ าจเป็ น สาเหตุ ห นึ ่ง ของการสู ญ หายของปลาซิว
สมพงษ์ด้วย เพราะไปเปลี่ยนวงจรน�า้ ไม่ให้เกิดการ
ท่วมหลาก ยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่เชื่อว่ามันเป็นตัวหลัก
ในการท� า ให้ ป ลานี ้เ สีย่ งต่ อ การสู ญ พัน ธุ ์ ก็ คื อ มี อ ยู ่
ช่วงหนึ่งที่ปลาชนิดนี้เป็นที่นิยม ปลาถูกจับเพื่อป้อน
ธุรกิจปลาสวยงามเป็นจ�านวนมาก จนประชากรตาม
ธรรมชาติลดลงอย่างมาก เช่นเดียวกับปลาหมูอารีย์
และปลาทรงเครื่อง ในปีหนึ่งๆ เราเอาปลาพวกนี้ออก
จากระบบนิ เวศน์ ข องแม่ น� ้า มากเกิ น ก� า ลัง ผลิ ต ของ
มันตามธรรมชาติ จนมันไม่สามารถสร้างประชากร
ทดแทนได้ทนั เป็นการตอกย�า้ ถึงความหลากหลายทาง
ชีวภาพของประเทศไทย และความส�าคัญของพื้นที่ชมุ่ น�้า
ซึง่ ต้ อ งเร่ ง อนุ รั ก ษ์ ไว้ เพื ่อ ความสมดุ ล ย์ ข องระบบ
นิเวศ
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ปักษาศิลป์ | Art 4 Bird
อาจารย์เพ็ญศรี ศรีแก้ว

ศิลปิน : อาจารย์เพ็ญศรี ศรีแก้ว
ชื่อภาพ : นกกระรางหัวขวาน (Hoopoe)
เทคนิค : สีน�้าบนกระดาษขนาด ๑๖ X ๒๒ นิ้ว
แรงบันดาลใจ : รูปร่างสวยงามน่ารักน่าหลงไหล พบเห็นไม่อยากตามพื้นที่ราบในป่าโปร่ง ถึงความสูง 1,500 เมตร
ขณะที่พบเห็นตัวหนึ่งคาบเหยื่อแล้วบินไปกลับที่ต้นไม้เชิงเขา ตามไปดู พบครอบครัวน่ารักนี้อยู่อย่างมีความสุข
ชายเขา ท่ามกลางสายหมอกสวยยามเช้า วันนั้นช่างเป็นวันที่แสนสุขใจเสียจริงๆ ขอแรงใจทุกคนที่รักนก ปล่อยนก
ให้อยู่อย่างอิสระในธรรมชาติอย่างเสรีตลอดไป
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แนะน�าหนังสือ

เรื่องและภาพ : เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง

ปีกสวย พันสี...
ที่ภูพิงค์
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เมื่อกล่าวถึงพระต�าหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
ทุกคนคงนึกถึงดอกไม้เมืองหนาวและสายหมอก
แต่น้อยคนจะรู้ว่า สถานที่แห่งนี้ยังอุดมไปด้วย
นกป่าสีสวย ทั้งประจ�าถิ่น และอพยพ ตลอดจน
ผีเสื้อนานาพันธุ์อีกด้วย ซึ่งหนังสือ “ปีกสวย พันสี
ที่ภพู งิ ค์” ได้รวบรวมความหลากหลายของธรรมชาติ
บนภูพิงค์มาไว้ให้ครบถ้วนโดยช่างภาพนกรุ่นใหญ่
วิศาล น�้าค้าง
ภาพนกและผีเสื้อ ตลอดจนไม้ดอกจะคละ
เคล้ากันไป ไม่ได้เรียงตามวงศ์ แต่ทุกภาพมีค�า
บรรยายชื่อ และพฤติกรรมครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น
นกพญาไฟ นกจับแมลงนานาชนิด นกโพระดก
นกกางเขนดง นกปรอดต่างๆ รวมทั้งนกจับแมลง
สีคราม (Ultramarine Flycatcher) ซึ่งพบได้ไม่บ่อย
ยืนยันความอุดมสมบูรณ์ของดอยแห่งนี้ได้เป็น
อย่างดี นอกจากนั้น ยังสลับด้วยบทร้อยกรอง
ชื่นชมความงามของภูพิงค์ในมุมต่างๆ อีกด้วย
เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้แล้ว เหมือนได้เดินชม
ธรรมชาติของภูพิงค์ด้วยตนเอง
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๒๗

บทส่งท้าย
Godwit
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