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คางคอแดงแฝงส้มอมถึงอก
เหมือนดั่งนกคอเพลิงเริงเมษา
แถบสีคล�้ำด�ำรอบสร้างกรอบมา    
หลังไหล่ฟ้าเหลือบน�้ำเงินสวยเกินใคร
เที่ยวกระโดดโลดเต้นเย็นใจนัก               พื้นที่อนุรักษ์น�้ำค�ำท�ำสดใส
อยู่ผลัดขนจนงามอร่ามวิไล           
ด้วยน�้ำใจหมอหม่องของล้านนา
ได้สิงสู่อยู่แขมแซมหญ้าอ้อ       
ไร้แดดทอถึงพื้นชุ่มชื้นหนา
กินแมลงแมงหนอนซุกซ่อนตา           ในพสุธาพื้นดินถิ่นน�้ำค�ำ
ยามบ่ายอ่อนร้อนแดดส่องแผดเผา     
กระโดดเข้าแอ่งดินถิ่นชุ่มฉ�่ำ
เล่นน�้ำหน่อยค่อยคลายหายร้อนล�้ำ        ไม่ลืมน�้ำค�ำนี้ที่มาเยือน
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สมุดบันทึก อายุวัต เจียรวัฒนกนก

นกกระติ๊ดใหญ่ปีกลาย
Spot-winged Grosbeak
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คุยกับบก. | Editor Talk
สวัสดีครับเพือ่ นสมาชิกทุกท่าน มาพบกันอีกครัง้ ในวารสารนกกางเขน ฉบับที่ 4 ประจ�ำปี พ.ศ.2557 ในฉบับนีย้ งั คง
มีบทความทีน่ า่ สนใจ สาระ เรือ่ งการอนุรกั ษ์ธรรมชาติและความเป็นไปในช่วงทีผ่ า่ นมาของวงการดูนก ถ่ายภาพนก ติดตาม
ได้ภายในเล่ม
ในระยะทีผ่ า่ นมานีเ้ ป็นช่วงน่าตืน่ เต้นยินดี จากมีรายงานการพบนกชนิดใหม่ของประเทศไทยหลายชนิดทีบ่ นิ เข้ามา
อาศัยในหน้าหนาว อีกทัง้ มีรายงานการพบนกทีม่ รี ายงานการพบน้อยมาก เข้ามายังกลุม่ สนใจดูนก บางท่านมีเวลาก็สามารถ
สอบถามสถานที่การพบกันได้ หรือจะติดต่อเข้ามาสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย เพื่อติดตามไปดูหรือ
ถ่ายภาพนกพบยากหลายชนิดตามความสะดวก แต่หากไม่อยากพลาดก็ต้องรีบตามไป เพราะเราไม่สามารถจะทราบได้
เลยว่า นกจะอยู่นานเท่าไร อย่างไรก็ตามกรุณาส่งรายงานการพบนกที่น่าสนใจ ภาพถ่ายและเล่าเรื่องมายัง website หรือ
Facebook ของสมาคมด้วยเพื่อแบ่งปันกันด้วยครับ
เริม่ ปีใหม่มานี้ สมาคมฯ มีกจิ กรรมใหญ่ 2 รายการ งานแรกคือกิจกรรมทีท่ �ำพร้อมกันทัว่ ทวีปเอเชียคือ “งานเทศกาล
นับนกน�ำ้ เอเชีย” จะเริม่ นับกันตัง้ แต่กลางเดือนมกราคม ระยะเวลาประมาณ 7-12 วัน ในแหล่งน�ำ้ ทัว่ แต่ละประเทศ จุดประสงค์
เพื่อทราบข้อมูลจ�ำนวนนกน�้ำที่ส่วนใหญ่ย้ายถิ่นกันในฤดูหนาว จากประเทศทางตอนเหนือของทวีปจรดใต้สุดติดทวีป
ออสเตรเลีย สถิติที่ถูกเก็บมาหลายปีสามารถเป็นดัชนีชี้วัด นกแต่ละชนิดในสภาวะต่างๆ ได้ อาสาสมัครทุกท่านที่สละ
เวลามาช่วยนับนกในจุดต่าง (สามารถดูจุดส�ำรวจนกได้จาดเวปไซท์สมาคมฯ www.bcst.or.th) ขอขอบคุณในทุกรายงาน
มา ณ ที่นี้ด้วย
งานใหญ่อีกงานที่ต้องขอก�ำลังอาสาสมัครมาช่วยกันคือกิจกรรมนับนกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในวันที่ 21-22
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 นี้ เช่นกันสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน Facebook fanpage ทางสมาคมฯ ครับ
ขอแสดงความยินดีต้อนรับ นายกและคณะกรรมการชุดใหม่ที่ผ่านการเลือกตั้งมาตอนต้นปี พ.ศ.2558 ที่จะเข้ามา
ช่วยพัฒนา บริหารขับเคลื่อนสมาคมฯ ให้มีชื่อเสียงในระดับประเทศ ดีเด่นด้านอนุรักษ์ธรรมชาติ ขยายงานด้านอนุรักษ์
พื้นที่ อีกทั้งให้การศึกษาไปยังสังคมอย่างกว้างขวาง เข้มข้น เป็นมิติใหม่ที่คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมท�ำงานกันกับ เครือข่าย
อนุรักษ์ใน-นอกประเทศ เพื่อความยั้งยืนของธรรมชาติต่อไป
ขออวยพรและให้ก�ำลังใจ คณะบริหารชุดใหม่ท�ำงานราบรื่น ประสบความส�ำเร็จทุกประการครับ

บท บก.

นายอมร 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 : • นายกสมาคม : นายอมร ลิ่วกีรติยุตกุล • อุปนายก : นายวัชระ อยู่สวัสดิ์ | น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ • ปฏิคม : นายเจริญ อัตโสภณวัฒนา
• นายทะเบียน : น.สพ.ไพศิลป์ เล็กเจริญ | ผศ.นพ.ชาตรี วิฑูรชาติ | นายอุเทน ภุมรินทร์ • ประชาสัมพันธ์ : นายวิชญนันท์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ | นายเข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง
• เหรัญญิก : นายชาติ สุมานนท์ • กรรมการฝ่ายอนุรักษ์ : น.สพ.เกษตร สุเตชะ | นายสมิทธิ์ สุติบุตร์ | ผศ.ฟิลลิป ดี ราวด์ • เลขานุการ : นางสิรกร คุ้มวงศ์วาน
เจ้าหน้าที่สมาคม : • ผู้อ�ำนวยการ : นายมงคล ผจงธนสฤษฎ์ • เจ้าหน้าที่จัดทริป : นายวราวุธ พรมสวัสดิ์ • เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ : นายนิรันดร์ อนุรักษ์พงศธร • เจ้าหน้าที่ฝ่าย
ประสานงานอาสาสมัครและกิจกรรม : นายทรงยศ ระหงษ์ • เจ้าหน้าที่ฝ่ายสมาชิกและกิจกรรม : นส.อัจฉริยา ชลิตพัฒนังกูร
ออกแบบ/จัดรูปเล่ม : 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
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โครงการและกิจกรรมของสมาคมฯ

เรื่องและภาพ : กองบรรณาธิการ

โครงการและกิจกรรมของสมาคมอนุรักษ์นก
และธรรมชาติแห่งประเทศไทย
ระหว่างเดือน มกราคม-มีนาคม พ.ศ.2558

ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2558
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2558 สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ได้จัดงาน “ประชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปี 2558” ณ ห้องบรรยาย 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้สมาชิกสมาคมฯ ได้พบปะสังสรรค์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งในการจัดงาน
ประชุมครัง้ นี้ ยังมีการเลือกตัง้ คณะกรรมการสมาคมอนุรกั ษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ประจ�ำปี 2558
จากผลการเลือกตั้งคณะกรรมการ ผู้ที่ถูกเลือกตั้งให้เป็นคณะกรรมการสมาคมฯ มีดังต่อไปนี้
1. น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ 		
นายกสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
2. นายชาติ สุมานนท์			
กรรมการสมาคมอนุรกั ษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
3. นายวัชระ อยู่สวัสดิ์			
กรรมการสมาคมอนุรกั ษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
4. ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์			
กรรมการสมาคมอนุรกั ษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
5. นายอายุวัตร เจียรวัตนกนก		
กรรมการสมาคมอนุรกั ษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
6. น.สพ.เบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์
กรรมการสมาคมอนุรกั ษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
7. นายวัทธิกร โสภณรัตน์		
กรรมการสมาคมอนุรกั ษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
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โครงการนับนกน�ำ้ ฤดูหนาวเอเชีย 2558 (Asian midwinter waterbird census 2015)
วันที่ 15-30 มกราคม พ.ศ. 2558 สมาคมฯ ได้จัด “โครงการนับนกน�้ำฤดูหนาวเอเชีย 2558 (Asian midwinter waterbird census 2015)” ซึง่ เป็นกิจกรรมหลักทีท่ างสมาคมอนุรกั ษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ในปี พ.ศ.2558 นี้ มีอาสาสมัครนักดูนกและ
ประชาชนทัว่ ไปเข้าร่วมกิจกรรมนับนกน�้ำ จ�ำนวน 250 คน จากจ�ำนวนพืน้ ทีส่ �ำรวจทัง้ สิน้ 81 แห่ง ทัว่ ประเทศ
จากการส�ำรวจสามารถรวบชนิดนกน�้ำทีพ่ บได้ทงั้ สิน้ 103 ชนิด (จากจ�ำนวนนกน�ำ้ ทีพ่ บในประเทศไทยทัง้ หมด
189 ชนิด) มีประชากรนกที่นับได้ 115, 081 ตัว (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดสิบเอ็ดตัว) โดยนกที่พบมาก
ที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เป็ดแดง (Lesser Whistling-Duck) จ�ำนวน 17,822 ตัว นกยางควาย (Cattle Egret)
จ�ำนวน 10,733 ตัว นกปากห่าง (Asian Openbill) จ�ำนวน 10,059 ตัว นกหัวโตทรายเล็ก (Lesser sand Plover)
จ�ำนวน 7,588 ตัว และนกตีนเทียน (Black-winged Stilt) จ�ำนวน 6,198 ตัว

จัดนิทรรศการ งานเกษตรแฟร์
ประจ�ำปี 2558
วันที่ 30 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
สมาคมฯ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ งานเกษตรแฟร์
ประจ�ำปี 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน ในหัวข้อ “นกอพยพผู้เชื่อมทวีปเอเชีย
ไว้ด้วยกัน” ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน นิสิต
นักศึกษาและประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก
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ส�ำรวจนกประจ�ำปีดอยอินทนนท์ ครัง้ ที่ 16

งานเทศกาลอนุรกั ษ์นกชายเลน ครัง้ ที่ 15
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ชมรมอนุรักษ์
ธรรมชาติโคกขาม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต�ำบล
โคกขาม และสมาคมฯ จัดงานเทศกาลอนุรักษ์นก
ชายเลน ครั้งที่ 15 ณ แหล่งดูนกชายเลน จังหวัด
สมุทรสาคร โดยสมาคม ฯ ได้เป็นวิทยากรในการน�ำ
ดูนก และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับนกชายเลนและ
ความส�ำคัญของพื้นที่ชายฝั่งทะเลซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่
อาศัยของนกชายเลนหลายชนิดและนกที่ใกล้สูญ
พันธุ์บางชนิดที่อพยพเข้ามาอาศัยในช่วงฤดูหนาว
เพือ่ ให้ประชาชนในพืน้ ทีแ่ ละผูส้ นใจทัว่ ไปได้ตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของนกชายเลนและเห็นคุณค่าของ
การอนุรกั ษ์นกและพืน้ ทีธ่ รรมชาติอนั เป็นแหล่งอาศัย
ของนกชายเลนเหล่านั้น

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ทางสมาคมฯ
ได้เข้าร่วมกิจกรรมส�ำรวจนกประจ�ำปีดอยอินทนนท์
ครั้งที่ 16 ซึ่งจัดโดยชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติล้านนา
ร่วมกับกลุ่มผู้ส�ำรวจนกอื่นๆ อื่นๆ โดยมีแนวส�ำรวจ
12 เส้นทาง มีนักดูนกจากทั่วประเทศมาร่วมส�ำรวจ
137 ท่าน พบนกจ�ำนวน 213 ชนิด จัดเป็นนกประจ�ำ
ถิน่ 164 ชนิด และนกอพยพ 49 ชนิด รายชือ่ นกทีพ่ บ
มาก 10 อันดับแรก ได้แก่ นกกระจอกบ้าน นกปรอด
เหลืองหัวจุก นกแว่นตาขาวข้างแดง นกเขาใหญ่ นก
ปรอดหัวตาขาว นกนางแอ่นมาตินพันธุ์เอเชียใต้ นก
ปรอดหัวสีเขม่า นกกระจีด๊ หางขาวเล็ก นกโพระดกคอ
สีฟ้า และนกแซงแซวสีเทา

13 กุมภา..
วันรักนกเงือก
วั น ที่ 13 กุ ม ภาพั น ธ์
พ.ศ.2558 วั น รั ก นกเงื อ ก
ทางสมาคมฯ ได้ เข้ า ร่ ว ม
จัดนิทรรศการ ในงาน “13
กุมภา..วันรักนกเงือก” โดย
มู ล นิ ธิ ศึ ก ษาวิ จั ย นกเงื อ ก
ร่ ว มกั บ คณะวิ ท ยาศาสตร์
ม.มหิ ด ล ซึ่ ง มี ห น่ ว ยงาน
ภาครัฐ และองค์กรพัฒนา
เอกชนต่ า งๆ เข้ า ร่ ว มจั ด
กิจกรรมมากมาย

ขอรูปครับ

8 |

น ก ก า ง เ ข น |

8

โครงการการส�ำรวจประชากรนกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประจ�ำปี 2558
วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 สมาคมฯ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จัดโครงการการส�ำรวจ
ประชากรนกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประจ�ำปี 2558 มีผู้เข้าร่วมส�ำรวจทั้งสิ้น 107 คน จากการส�ำรวจในเส้น
ทางส�ำรวจทั้ง 13 เส้นทาง โดยใช้วิธีการส�ำรวจแบบ Mackinnon lists พบนกจ�ำนวนทั้งสิ้น 178 ชนิด เป็น
ชนิดนกที่พบเป็นนกประจ�ำถิ่น จ�ำนวน 149 ชนิด และนกอพยพจ�ำนวน 29 ชนิด ตลอดทั้ง 2 วันของการ
ส�ำรวจพบนกรวมแล้ว ทั้งสิ้น 3,089 ตัว ในระหว่างการส�ำรวจครั้งนี้ พบนกที่มีสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญ
พันธุ์ (Vulnerable) ในระดับโลก จ�ำนวน 1 ชนิด ซึ่งก็คือ นกหัวขวานใหญ่สีเทา (Great Slaty Woodpecker)
จ�ำนวน 3 ตัว ในเส้นทางส�ำรวจหนองผักชี รายชื่อนกที่พบมาก 10 อันดับแรก มีดังนี้ นกแว่นตาขาวสีข้างแดง
นกนางแอ่นบ้าน นกปรอดเหลืองหัวจุก นกแซงแซวหงอนขน นกขุนทอง นกกะรางหัวหงอก นกกินแมลงอก
เหลือง นกแก๊ก นกปรอดโอ่งเมืองเหนือ และนกปรอดคอลาย

กิจกรรม Bird Talk เรื่องนกในพื้นที่ชุ่มน�้ำ
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2558 สมาคมฯ จัดกิจกรรม
Bird Talk เรื่องนกในพื้นที่ชุ่มน�้ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
เกิดความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของระบบนิเวศพืน้ ทีช่ มุ่ น�้ำ และส่งเสริมการศึกษาเรือ่ ง
ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน�้ำ และให้เกิดแนวทางหลักสูตร
พืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ ศึกษา ส�ำหรับเยาวชนทัว่ ประเทศไทย มีการ
บรรยายในหัวข้อ “นกในพื้นที่ชุ่มน�้ำ” (wetland birds)
โดยคุณฑิฐิ สอนสา นักวิจยั สัตว์ปา่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื และการเสวนาหัวข้อ “การศึกษา
นกในพื้นที่ชุ่มน�้ำด้วยตัวเอง” (Observation on Common Wetland bird) โดยคุณสมิทธิ์ สุติบุตร์ ช่างภาพนก
และธรรมชาติ และ คุณอายุวัต เจียรวัฒนกนก แอดมินเพจ Northern Thai birds
9 |
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กิจกรรมโครงการประเมินและติดตามตรวจสอบพื้นที่ส�ำคัญ
เพื่อการอนุรักษ์นก (IBAs) ในประเทศไทย
วันที่ 20 มีนาคม 2558 สมาคมฯ โดยได้รับการสนับสนุนจาก Critical Ecosystem Partnership Fund
(CEPF) สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้จัดกิจกรรม
โครงการประเมินและติดตามตรวจสอบพื้นที่ส�ำคัญเพื่อการอนุรักษ์นก (IBAs) ในประเทศไทยเพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับ IBAs รวมทั้งฝึกอบรมการประเมินและติดตามตรวจสอบประเมินสถานภาพระบุพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพ
ในการเป็น IBAs แห่งใหม่และสร้างฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและประชาชน ทีร่ บั ผิดชอบและสนใจการ
ติดตาม ตรวจสอบและจัดตั้ง IBAs โดยมีก�ำหนดจัดประชุมทั้ง 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งครั้งแรกจัดขึ้น
ในวันที่ 20 มีนาคม 2558 ณ KU home มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพ ฯ ซึ่งในการ
จัดประชุมครั้งนี้ถือว่าได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานจากภาครัฐและจากหน่วยงานภาคเอกชนเป็นอย่างดี

ประชุมสมาชิกราย 2 เดือน
วันที่ 28 มีนาคม 2558 สมาคมฯ จัด
ประชุมสมาชิกราย 2 เดือน ณ ห้องบรรยาย
1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน โดยมีการพบปะสังสรรค์ใน
หมู่สมาชิก กรรมการและเจ้าหน้าที่ ภายใน
งานมี ก ารบรรยาย “เผยความลั บ ...เหยี่ ย ว
ผึ้ง” โดยวิทยากรรับเชิญ คุณเข็มทอง ต้นสกุล
รุ่งเรือง แอดมินเพจ สิ่งละอันพันละนก และ
การรายงานผลการส�ำรวจการนับนกน�้ำเอเชีย
2558 และนับนกเขาใหญ่ 2558
10 |
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คอลัมม์รายงานพิเศษ
เรื่อง : ดร.เดชรัตน์ สุขก�ำเนิด

ความคืบหน้าการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศไทย

หน้าว่างครับ

กระทรวงพลั ง งานและการไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง
ประเทศไทยเตรียมเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน 2
แห่งที่ อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ขนาด 880 เมกะวัตต์ และ
โรงไฟฟ้าถ่านหิน อ.เทพา จ.สงขลา ขนาดก�ำลังการผลิต
1,100 เมกะวัตต์
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินทัง้ สองแห่งเป็นส่วนหนึง่
ของนโยบายพลังงานของรัฐบาลไทยในการลดการพึง่ พา
ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า ด้วยการเพิ่มสัดส่วนการ
ผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน ขณะนี้ โรงไฟฟ้าถ่านหินทั้งสอง
แห่งอยูใ่ นระหว่างการประเมินผลกระทบทางสิง่ แวดล้อม
และสุขภาพ เนื่องจากถือเป็นโครงการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง เพราะโรงไฟฟ้าถ่านหิน
จ.กระบี่ ตั้ ง อยู ่ บ นพื้ น ที่ ชุ ่ ม น�้ ำ ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ระดั บ
นานาชาติ ส่วนโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.เทพา ตั้งอยู่บริเวณ
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ชายฝั่งทะเลที่มีความสุ่มเสี่ยงจะเกิดการกัดเซาะชายฝั่ง
อย่างรุนแรง หากมีการก่อสร้างและเปลี่ยนแปลงทิศทาง
การไหลของน�้ำและตะกอนทราย
พร้อมกันนี้ กระทรวงพลังงานก�ำลังอยูร่ ะหว่างการ
วางแผนพัฒนาก�ำลังการผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นการก�ำหนด
แผนการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าชนิดต่างๆ ในระยะเวลา
20 ปีขา้ งหน้า โดยมีการจัดเวทีสาธารณะ “Thailand Integrated Energy Blueprint” เมือ่ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2557
ที่ผ่านมา โดยคาดหมายกันว่าในแผนพัฒนาก�ำลังการ
ผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่นี้จะมีการเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้า
จากโรงไฟฟ้าถ่านหินให้ได้ถึงร้อยละ 30 ของการผลิต
ไฟฟ้าทั้งหมดในปีพ.ศ. 2579 จากปัจจุบันประมาณร้อย
ละ 20 ซึ่งนั่นหมายถึงจะมีการกอสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน
แห่งใหม่ประมาณ 15-20 โรง ตลอด 20 ปีข้างหน้า
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รายงานพิเศษ เรื่องและภาพ : เกษตร สุเตชะ

เมื่อคราไปเยือนเพื่อน Birdlife
ในระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคม พ.ศ.2558 สมาคม
อนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยได้รับเชิญไป
เยี่ยมชมการบริหารงาน Hong Kong Bird Watching
Society (HKBWS) ณ เกาะฮ่องกง ประเทศจีน ซึ่งเป็น
หนึ่งในภาคี BirdLife International เช่นเดียวกับสมาคมฯ
เพือ่ กระชับความสัมพันธ์และแลกเปลีย่ นข้อมูลการท�ำงาน
ระหว่างกัน โดย HKBWS ท�ำงานเน้นหนักไปที่ปกป้อง
พื้นที่ชุ่มน�้ำและประสานงานชุมชนเกษตรกรรมเพื่อรักษา
พื้นที่ ไว้เพื่อคนและธรรมชาติได้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
Hong Kong Bird Watching Society ก่อตั้งเมื่อปีค.ศ.
1957 หรือปี พ.ศ.2500 โดยมีหลายๆ สิ่งที่คล้ายกับสมา
คมฯ ของเรา โดยเริ่มมาจากชมรมดูนกท้องถิ่นซึ่งมีชาว
ต่างชาติเป็นสมาชิก จากนัน้ ก็พฒ
ั นาเรือ่ ยมาจนเป็นองค์กร
ระดับประเทศ (เช่นเดียวกับสมาคมฯ ทีก่ อ่ ตัง้ มาจากชมรม
ดูนกกรุงเทพ มาตั้งแต่ปีพ.ศ.2505) โดยในปัจจุบัน HKBWS ได้สยายปีกแห่งการอนุรักษ์ไกลถึงจีนแผ่นดินใหญ่
โดยได้ช่วยเหลือและดูแลองค์กรดูนกท้องถิ่นหลายแห่ง
แต่เน้นไปที่นกน�้ำและนกชายเลน พื้นที่ท�ำงานที่ส�ำคัญ
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บนเกาะฮ่องกง ได้แก่ Mai Po ซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน�ำ้ ขนาด
ใหญ่ระดับ Ramsar site และมีชื่อเสียงโด่งดังมายาวนาน
ในฐานะบ้านในฤดูหนาวของนกปากช้อนหน้าด�ำ (Blackfaced Spoonbill) รวมถึงนกชายเลนนับแสนในแต่ละปี อีก
สถานที่หนึ่งชื่อว่า Long Valley ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรม
ผืนสุดท้ายของเกาะฮ่องกง เคยถูกคุกคามจากการพัฒนา
เมืองด้วยมีแผนการตัดทางด่วนผ่านกลางพื้นที่ ซึ่ง HKBWS ก็ได้ใช้ข้อมูลเรื่องความส�ำคัญของอาชีพเกษตรกร
ซึ่งเป็นรากฐานของความมั่นคงทางอาหารของประเทศ
และความหลากหลายทางชีวภาพในพืน้ ทีซ่ งึ่ ยังสมบูรณ์ ส่ง
ให้ทางรัฐบาลและด�ำเนินการคัดค้านจนโครงการนี้ล้มเลิก
จากนัน้ HKBWS ยังเข้าไปส่งเสริมอาชีพเกษตรกรให้ยงั่ ยืน
อีกด้วยโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์
ถือเป็นการดูงานที่เปิดโลกทัศน์อย่างมาก และทาง
สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยก็จะน�ำ
โครงการและแนวการด�ำเนินการมาปรับใช้ประเทศไทย
ให้ยั่งยืนและถาวรเช่นกัน ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
HKBWS สามารถเข้าไปได้ที่ www.hkbws.org.hk
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เรื่อง : ฝ่ายอนุรักษ์ สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย | ภาพ : มหามิตร

จากภาคสนาม

บรรยากาศการนับนกน�้ำฤดูหนาวเอเชีย 2558

โครงการนับนกน�้ำฤดูหนาวเอเชีย 2558

(Asian midwinter waterbird census 2015)

ในระหว่างวันที่ 15 – 31 มกราคมพ.ศ.2558 สมาคม
อนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม
“โครงการนับนกน�้ำฤดูหนาวเอเชีย 2558 (Asian midwinter waterbird census 2015)” ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักที่ทาง
สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ได้จัด
มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.
2548 จนปัจจุบัน
ในปี พ.ศ.2558 มีอาสาสมัครนักดูนกและประชาชน
ทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมนับนกน�้ำ จ�ำนวน 250 คน จาก
จ�ำนวนพื้นที่ส�ำรวจทั้งสิ้น 86 แห่งทั่วประเทศ จากการ
ส�ำรวจสามารถรวบชนิดนกน�้ำที่พบได้ทั้งสิ้น 104 ชนิด
(จากจ�ำนวนนกน�้ำที่พบในประเทศไทยทั้งหมด 189 ชนิด)
มีประชากรนกที่นับได้ 128, 240 ตัว (หนึ่งแสนสองหมื่น
แปดพันสองร้อยสี่สิบตัว) โดยนกที่พบมากที่สุด 5 อันดับ
แรก ได้แก่ เป็ดแดง (Lesser Whistling-Duck) จ�ำนวน
27,152 ตัว นกยางควาย (Cattle Egret) จ�ำนวน 10,973
ตัว นกปากห่าง (Asian Openbill) จ�ำนวน 10,264 ตัว
13 |

นกหัวโตทรายเล็ก (Lesser sand Plover) จ�ำนวน 7,588 ตัว
และนกตีนเทียน (Black-winged Stilt) จ�ำนวน 6,198 ตัว
นอกจากนี้ยังมีข้อมูลของนกน�้ำชนิดที่ถูกคุกคามใน
ระดับโลก ที่มีการพบเห็นในช่วงการนับนกน�้ำปีนี้ พบ
จ�ำนวนทั้งสิ้น 16 ชนิด โดยชนิดที่มีสถานภาพใกล้ถูก
คุกคาม (Near-threatened) ในระดับโลก จ�ำนวน 11 ชนิด
ชนิดที่มีสถานภาพมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable)
จ�ำนวน 3 ชนิด ได้แก่ นกยางจีน (Chinese Egret) จ�ำนวน
7 ตัว นกตะกรุม (Lesser Adjutant) จ�ำนวน 9 ตัว และ
นกน็อตใหญ่ (Great Knot) จ�ำนวน 3,845 ตัว ส่วนนก
ที่มีความส�ำคัญในระดับโลกที่นักอนุรักษ์ทั่วโลกต่างให้
ความสนใจ คือ นกทะเลขาเขียวลายจุด (Nordmann’s
Greenshank) ที่ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) ในระดับโลก
พบจ�ำนวน 73 ตัว และนกชายเลนปากช้อน (Spoon-billed
Sandpiper) ซึ่งเป็นนกชายเลนชนิดที่มีสถานภาพใกล้สูญ
พันธุ์อย่างยิ่ง (Critically Endangered) ในระดับโลก พบ
จ�ำนวน 2 ตัว
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จากการส�ำรวจประชากรนกน�ำ้ มาตลอดระยะเวลา 10
ปีทผี่ า่ นมา ท�ำให้รบั รูถ้ งึ จ�ำนวนระชากรทีเ่ ปลีย่ นแปลงเพิม่
ขึ้นหรือลดลง นอกจากนี้ท�ำให้ยังทราบถึงภัยคุกคามใน
ด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ เช่น การล่า การบุกรุก
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ฯลฯ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุ
ที่ท�ำให้ประชากรนกน�้ำลดลง โดยเฉพาะบริเวณริมฝั่งมี
แม่น�้ำโขง อ�ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ที่มีรายงาน
ว่า นกบางชนิดที่มีถิ่นอาศัยอยู่ตามฝั่งแม่น�้ำ เช่น นกแอ่น
ทุง่ เล็ก (Small Pratincole) นกกระแตหาด (River Lapwing)
ได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงของระดับน�ำ้ ในแม่นำ�้
โขงที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ กรวดทรายที่อยู่กลางแม่น�้ำ
มีขนาดแคบลงกว่าในอดีต จนนกเหล่านีไ้ ม่สามารถใช้เป็น
พื้นท�ำรังวางไข่ได้ มีข้อมูลที่น่าตกใจว่า ในปีนี้ประชากร
ของนกแอ่นทุง่ เล็กบริเวณริมฝัง่ แม่น�้ำโขง อ�ำเภอเชียงแสน
ลดลงถึงสองในสามจากการส�ำรวจเมื่อปีที่แล้ว

ตารางแสดงจ�ำนวนนกแอ่นทุ่งเล็ก (Small Pratincole) ที่พบบริเวณริมฝั่ง
แม่น�้ำโขง อ�ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย จากการส�ำรวจในปีนี้พบว่า จ�ำนวน
ประชากรของนกชนิดนีล้ ดลงถึง สองในสาม จากการส�ำรวจในปีทแี่ ล้ว ข้อมูลจาก
ชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา

ตารางแสดงจ�ำนวนชนิดนกที่ถูกคุกคามในระดับโลก ที่พบในระหว่างการส�ำรวจ
นกน�้ำ ประจ�ำปี 2558

นกกระแตหาด (River Lapwing) เป็นนกที่มีการกระจายพันธุ์ค่อนข้างจ�ำกัด
ในภาคใต้ โดยมีรายงานพบเพียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พังงา และกระบี่ เท่านั้น
ภาพถ่ายโดย เอียน ดัจเดล (Ian Dugdale) อ�ำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

นกแอ่นทุ่งเล็ก (Small Pratincole) ภาพถ่ายโดย อายุวัต เจียรวัฒนกนก
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ส่วนนกกระแตหาด นั้นไม่มีรายงานพบเห็นจากการ
ส�ำรวจนกน�้ำบริเวณริมฝั่งแม่น�้ำโขง อ�ำเภอเชียงแสน ใน
ปีนเี้ ลย ทัง้ ทีจ่ ากข้อมูลการนับนกน�้ำในปีกอ่ นๆ มีรายงาน
พบเห็นในพื้นที่มาโดยตลอด ส่วนในภาคใต้มีรายงาน
พบเห็นที่ คลองสก อ�ำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา จ�ำนวน
14 ตัว แต่ก็น่าวิตกกังวล เพราะพบว่ามีการขุดลอกทราย
บริเวณริมชายฝัง่ คลองสก ไปจ�ำนวนมากส่งผลให้แหล่งท�ำ
รังวางไข่ของนกกระแตหาด ซึ่งก็น่าเป็นห่วงว่าประชากร
ของนกที่มีถิ่นอาศัยอยู่ตามหาดทรายริมฝั่งแม่น�้ำ จะมี
จ�ำนวนที่ลดลง จนอาจกลายเป็นนกที่ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) ระดับประเทศได้ในอนาคต
ขอขอบคุณ
• ชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนาที่เอื้อเฟื้อข้อมูล
• อาสาสมัครนับนกน�ำ้ ทุกท่าน ทีม่ สี ว่ นช่วยในการนับนกน�ำ้
ในปี 2558
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เรื่องและภาพ : วรพจน์ บุญความดี และ ชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา

รายงานพิเศษ

รายงานผล

การส�ำรวจนกดอยอินทนนท์
ครั้งที่ 16 ประจ�ำปีพ.ศ. 2558

ผ่าน 16 ปีมาแล้วที่โครงการส�ำรวจนกที่ดอยอินทน
นท์ จัดส�ำรวจออกประกาศเชิญชวนจิตอาสามาร่วมนับ
นกบนอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ การส�ำรวจในครั้ง
นี้ เราได้เห็นถึงพลังจากคลื่นลูกใหม่มากมาย ที่มาร่วม
เป็นนักวิจัยอาสา เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นคนหนุ่มสาว
แต่ก็สนใจในธรรมชาติไปพร้อมกันด้วย และการส�ำรวจนี้
จะส�ำเร็จไปไม่ได้เลยถ้าขาดก�ำลังอาสาจากกลุ่มต่างๆ ทั้ง
สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย, กลุ่ม
Siamensis, SCG ล�ำปาง bird club, ชมรมคนรักษ์นกและ
ธรรมชาติ กฟผ.แม่เมาะ, ชมรมดูนกบางจาก, Birducatior,
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อวิทยาศาสตร์
Passer montanus
Pycnonotus melanicterus
Zosterops erythropleurus
Streptopelia chinensis
Pycnonotus flavescens
Delichon dasypus
Pycnonotus aurigaster
Phylloscopus davisoni
Megalaima asiatica
Dicrurus leucophaeus

วนศาสตร์ทมี , กลุม่ ดูนกเมืองเลย, กลุม่ โลกสวย, กลุม่ ดูนก
ไทย, ชมรมเพื่อนธรรมชาติ และหลายต่อหลายท่านที่เรา
ไม่สามารถเอ่ยถึงได้หมด เมื่อการส�ำรวจเสร็จสิ้นลง ผู้คน
ต่างแยกย้ายกันเดินทางกลับ ทิ้งไว้แต่ข้อมูลมากมายผ่าน
กระดาษบันทึกและกลายเป็นฐานข้อมูลปริมาณมหาศาล
ที่จะก�ำหนดแนวทางในอนาคตของดอยอินทนนท์ที่รักยิ่ง
ต่อไป ส�ำหรับผลการส�ำรวจในปีนี้ มีดังนี้
ผู้เข้าร่วมส�ำรวจ จ�ำนวน 137 ท่านนพบนก 213 ชนิด
2,216 ตัว จัดเป็นนกประจ�ำถิ่น 164 ชนิด และนกอพยพ
49 ชนิด โดยนกที่พบมาก 10 อันดับแรกได้แก่

ชื่อสามัญ
Eurasian Tree Sparrow
Black-crested Bulbul
Chestnut-flanked White-eye
Spotted Dove
Flavescent Bulbul
Asian House-Martin
Sooty-headed Bulbul
Davison’s Leaf-Warble
Blue-throated Barbet
Ashy Drongo
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ชื่อไทย
Status
นกกระจอกบ้าน
R
นกปรอดเหลืองหัวจุก
R
นกแว่นตาขาวข้างแดง
N
นกเขาใหญ่
R
นกปรอดหัวตาขาว
R
นกนางแอ่นมาตินพันธุ์เอเชียใต้ N
นกปรอดหัวสีเขม่า	
R
นกกระจิ๊ดหางขาวเล็ก
R
นกโพระดกคอสีฟ้า	
R
นกแซงแซวสีเทา	
R

15

Amount
105
104
83
58
51
50
46
39
37
36

และนกที่มีความถี่ในการพบมากที่สุด 5 อันดับแรกได้แก่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อวิทยาศาสตร์
Pycnonotus melanicterus
Myophonus caeruleus
Heterophasia melanoleuca
Aethopyga nipalensis
Pycnonotus flavescens
Culicicapa ceylonensis
Rhipidura hypoxantha

ชื่อสามัญ
Black-crested Bulbul
Blue Whisting Thrush
Dark-backed Sibia
Green-tailed Sunbird
Flavescent Bulbul
Grey-headed Canary-flycatcher
Yellow-bellied Fantail
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ชื่อไทย
นกปรอดเหลืองหัวจุก
นกเอี้ยงถ�้ำ
นกหางร�ำด�ำ
นกกินปลีหางยาวเขียว
นกปรอดหัวตาขาว
นกจับแมลงหัวเทา	
นกอีแพรดท้องเหลือง

16

Status
R
R
R
R
R
R
R

frequency
34
22
20
17
16
16
16

เมื่ อ เราน� ำ ผลการส� ำ รวจตลอด
ช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา มาดูความ
เปลีย่ นแปลงโดยเลือกหยิบเอาบางชนิด
ของนกที่ มี ค วามส� ำ คั ญ หรื อ มี ค วาม
จ�ำเพาะและเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพสิ่ง
แวดล้อมบางอย่างได้ผ่านประชากรนก
เราจะมองเห็ น ถึ ง ความเปลี่ ย นแปลง
ของดอยอินทนนท์ของเราตลอดช่วง
ระยะเวลาหลายปี ที่ ผ ่ า นมา แรกเรา
หยิบจ�ำนวนประชากรของนกกระจอก
บ้านและนกเขาใหญ่ นกสามัญที่พบอยู่
ตามชุมชนต่างๆ พบว่าประชากรของ
นกเหล่านีค้ อ่ ยๆ เพิม่ ขึน้ ตลอดช่วงเวลา
สิบกว่าปีทผี่ า่ นมา แสดงถึงการขยายตัว
ของชุมชนบนดอยอินทนนท์ทยี่ งั เกิดขึน้
อย่างต่อเนื่อง
และเมื่ อ หั น กลั บ มามองจ� ำ นวน
ประชากรนกบางชนิดที่มีสถานภาพน่า
เป็นห่วงในระดับโลกแต่สามารถพบได้ที่
ดอยอินทนนท์เป็นประจ�ำทุกปี อย่างนก
เดินดงอกเทา ; Grey-sided Thrush จะ
เห็นว่าเราพบนกนีน้ อ้ ยลงเรือ่ ยๆ แต่ยงั
สามารถพบได้ค่อนข้างสม�่ำเสมอทุกปี
ผิ ด กั บ นกอี ก ชนิ ด ที่ ส ถานการณ์
ประชากรในระดั บ โลกลดลงอย่ า ง
รวดเร็วและน่าใจหาย นั่นคือ นกจาบ
ปีกอ่อนอกเหลือง ; Yellow-breasted
Bunting แม้ว่าดอยอินทนนท์ จะไม่ใช่
ถิ่นที่อยู่อาศัยหลักเพราะนกชนิดนี้มัก
อาศั ย ตามที่ ร าบหรื อ พื้ น ที่ ชุ ่ ม น�้ ำ แต่
ในอดีต นักดูนกรุ่นเก่าคงจ�ำได้ว่าบ่อย
ครั้งเราก็พบนกนี้มาอาศัยอยู่บนที่ราบ
เกษตรกรรมบนภูเขาด้วย หากมองดู
จ�ำนวนประชากรจากเดิมที่เคยพบเป็น
ฝูงถึง 30 ตัว แต่วันนี้ ผ่านมา 6 ปีแล้ว
ทีเ่ ราไม่มรี ายงานของนกชนิดนีจ้ ากดอย
อินทนนท์อีกเลย
การเก็บข้อมูลแบบ Census นี้ บ่อย
ครั้งจะถูกมองว่าน่าเบื่อ ไม่ดึงดูดใจ ไป
ดูกนั แต่นกเก่าๆ สถานทีเ่ ดิมๆ ไม่มนี ก
ใหม่ให้ได้ลุ้น แต่คุณค่าของข้อมูลเหล่า
นี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งและนับวันก็จะ
ยิ่งสูงค่าต่อการอนุรักษ์มากขึ้นทุกปี

จ�ำนวนประชากรของนกกระจอกบ้านและนกเขาใหญ่

จ�ำนวนประชากรของนกเดินดงอกเทา ; Grey-sided Thrush

จ�ำนวนประชากรของนกจาบปีกอ่อนอกเหลือง ; Yellow-breasted Bunting
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รายงานพิเศษ เรื่อง : ฝ่ายอนุรักษ์สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย | ภาพ : มหามิตร

กิจกรรม

นับนกชายเลนปากช้อน
พ.ศ.2558

(Thailand’s Spoon-billed Sandpiper Census 2015)

ภาพโดย : เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง

ในช่วงของกิจกรรมนับนกน�้ำฤดูหนาวเอเชีย พ.ศ.
2558 มี อี ก หนึ่ ง กิ จ กรรมที่ ท างสมาคมอนุ รั ก ษ์ น กและ
ธรรมชาติแห่งประเทศไทย ได้จัดขึ้นควบคู่กันไปด้วย คือ
กิจกรรมนับนกชายเลนปากช้อน (Spoon-billed Sandpiper
Census) ซึ่งนกชนิดนี้เป็นนกชนิดที่หายากและใกล้สูญ
พันธุ์อย่างยิ่งในระดับโลก ที่วงการอนุรักษ์ทั่วโลกต่างก็
ให้ความส�ำคัญ กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้จะมีอาสาสมัครร่วมนับ
ประชากรนกชายเลนปากช้อน ในพื้นที่ต่างๆที่พบว่ามี
นกชายเลนปากช้อนเข้ามาอาศัยอยู่ในช่วงฤดูหนาวเป็น
ประจ�ำและพืน้ ทีอ่ นื่ ทีเ่ คยมีรายงานพบเห็นนกชายเลนปาก
ช้อนในอดีต ในระหว่างวันที่ 19 – 25 มกราคม พ.ศ.2558
ซึ่งในปีนี้ ได้มีการนับนกชายเลนปากช้อนในพื้นที่ทั้งหมด
5 แห่ง โดยพบนกชายเลนปากช้อน ทัง้ สิน้ จ�ำนวน 4 ตัว ใน
พืน้ ทีน่ าเกลือต�ำบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร และพืน้ ที่
ต�ำบลแหลมผักเบี้ย - ปากทะเล จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็น

พื้นที่ 2 แห่งนี้ เป็นที่ทราบกันดีในหมู่นักดูนกว่ามีนกชาย
เลนปากช้อนเข้ามาอาศัยอยู่เป็นประจ�ำทุกปี และในวันที่
23 มกราคม 2558 ทางฝ่ายอนุรกั ษ์ของสมาคมอนุรกั ษ์นก
และธรรมชาติแห่งประเทศไทย ได้ท�ำการส�ำรวจนกชาย
เลนปากช้อน ในพืน้ ทีอ่ า่ วบางเบน อ�ำเภอกะเปอร์ จังหวัด
ระนอง ซึง่ เป็นพืน้ ทีท่ มี่ กี ารคาดการณ์กนั ว่าน่าจะมีนกชาย
เลนปากช้อนเข้ามาอาศัยอยูเ่ นือ่ งจากอ่าวบางเบน ตัง้ อยู่
ไม่ไกลจาก อ่าวเมาะตะมะ ที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศ
เมียนมาร์ ที่มีรายงานพบนกชายเลนปากช้อนเป็นประจ�ำ
ทุกปี ซึง่ ผลการลงพืน้ ทีอ่ า่ วบางเบน กลับไม่พบนกชายเลน
ปากช้อน รวมถึงนกชายเลนชนิดอื่นที่พบก็มีจ�ำนวนค่อน
ข้างน้อย แต่ก็มีการพบนกหัวโตมลายู (Malaysian Plover)
ซึง่ เป็นนกทีม่ สี ถานภาพใกล้ถกู คุกคาม (Near threatened)
ในระดับโลก จ�ำนวน 3 ตัว

ผลการนับนกชายเลนปากช้อน ในระหว่างวันที่ 19 – 25 มกราคม พ.ศ.2558
สถานที่
จ�ำนวนนกชายเลนปากช้อนที่พบ
ชื่ออาสาสมัคร
1. นาเกลือต�ำบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร
2 ตัว
คุณประภาพร นิลสุวรรณโฆษิต
2. นาเกลือต�ำบลแหลมผักเบี้ย-ปากทะเล จังหวัดเพชรบุรี
2 ตัว
คุณเสรี มานิช
3. ปากแม่น�้ำประแสร์ จังหวัดชลบุรี
ไม่พบ
คุณสนุก ปะสิ่งชอบ
4. อ่าวบางเบน อ�ำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
ไม่พบ
ฝ่ายอนุรักษ์ประจ�ำสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติ
				
แห่งประเทศไทย
5. อ่าวปัตตานี อ�ำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
ไม่พบ
อาจารย์วรรณชไม การถนัด
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เรื่อง : Chenxing Yu นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
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เรื่องจากปก

นกทะเลขาเขียวลายจุด

กลุ่มแรกในฤดูอพยพ พ.ศ.2557

ยินดีต้อนรับเหล่านักเดินทางสู่แดนใต้! หลังจาก
เดินทางมากกว่า 6,000 กิโลเมตรจากพื้นที่ผสมพันธุ์
ในตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศรัสเซีย นกทะเลขา
เขียวลายจุด (Spotted Greenshank หรือ Nordmann’s
Greenshank) 19 ตัวแรกของฤดูกาล ถูกรายงานในวัน
ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 โดย คุณเสรี มานิตย์ ณ แหลม
ผักเบี้ย จ.เพชรบุรี และ ในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2557
พบนกจ�ำนวน 1 ตัว บนนาเกลือ ณ บ้านปากทะเล
อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี นับเป็นรายงานที่ 2 ของฤดู
อพยพในปีนี้ ซึง่ พืน้ ทีท่ พี่ บนกเป็นครัง้ ที่ 2 นัน้ มีรายงาน
การพบนกชายเลนปากช้อนเป็นประจ�ำ
ถึงแม้ว่าเจ้านกชายเลนปากช้อน “Spoon-billed
Sandpiper หรือชื่อเล่นว่า Spoonie” จะเป็นที่จับตา
มองมากกว่านกทะเลขาเขียวลายจุด ด้วยความน่ารัก
และรูปทรงปากอันแปลกตา แต่อย่างไรก็ตาม สถานะ
ของนกทะเลขาเขียวลายจุดก็ย�่ำแย่ไม่ต่างไปจากเจ้า
spoonie สักเท่าไรนัก สถานะ”ใกล้สูญพันธุ์” (Endangered) ที่ได้รับจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการ
สงวนทรัพยากรธรรมชาติ หรือ International Union
19 |

for Conservation of Nature and Natural Resources
: IUCN มาตัง้ แต่ปพี .ศ. 2537 สถานะอันน่าเศร้านีไ้ ด้มา
จากการพืน้ ทีช่ มุ่ น�้ำชายฝัง่ ทะเลซึง่ เป็นแหล่งอาศัยของ
นก ถูกท�ำลายโดยตลอดเส้นทางอพยพทั้งแหล่งผสม
พันธุว์ างไข่ในทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัสเซีย และ
พืน้ ทีอ่ ยูอ่ าศัยในช่วงฤดูอพยพในประเทศแถบเอเซียใต้
และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ท�ำให้ปัจจุบันนกชนิดนี้
เหลือในธรรมชาติเพียง 1,000-1,500 ตัวเท่านั้น
แต่สิ่งหนึ่งที่นกทะเลขาเขียวลายจุดแตกต่างกับ
นกชายเลนปากช้อน คือ แทบจะไม่มีการศึกษาเกี่ยว
กับนิเวศวิทยาของนกทะเลขาเขียวลายจุดเลย ดังนั้น
โครงการศึ ก ษานกทะเลขาเขี ย วลายจุ ด จึ ง มี ขึ้ น เพื่ อ
ท�ำความเข้าใจถึงสถานะในปัจจุบัน และการกระจาย
ตัวในประเทศไทยรวมถึงถิ่นที่อยู่อาศัยของนก โดย
ใช้เครื่องส่งสัญญาณวิทยุแบบ VHS ซึ่งเราคาดว่าจะ
ติดตามการเคลื่อนที่ของนกตลอดการอพยพตามเส้น
ทางอพยพ East Asian - Australasian ผ่านดาวเทียมได้
ในฤดูกาลอพยพปี พ.ศ.2556 มีรายงานนกทะเล
ขาเขียวลายจุดมากทีส่ ดุ ถึง 80 ตัว ทีแ่ หลมผักเบีย้ และ
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นกตัวเต็มวัยตัวหนึ่งถูกจับเพื่อติดธงสีเพื่อเป็น
สัญลักษณ์ (ธงสีด�ำอยู่เหนือสีเขียวที่ขาขวา และ
ห่วงขาขาซ้าย) เมือ่ เดือนมีนาคม 2557 และยังได้
ติดตัง้ เครือ่ งส่งสัญญาณวิทยุลงบนตัวนกอีกด้วย
เพื่อที่จะติดตามและศึกษารูปแบบการเคลื่อนที่
ของประชากร มันเป็นนกทะเลขาเขียวลายจุด
ตัวแรกที่จับได้ในอ่าวไทยตอนในโดยนักวิจัย ซึ่ง
ก่อนหน้านี้ส�ำนักกวิจัยสัตว์ป่าสามารถจับนกได้
3 ตัว ที่เกาะลิบง อ�ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อ
ใส่ห่วงขาและส�ำรวจโรคไวรัสไข้หวัดนก โดยนก
1 ใน 3 ตัวทีถ่ กู จับในตอนนัน้ ถูกรายงานอีกครัง้
จากชายฝัง่ ทางตอนใต้ของประเทศจีน เมือ่ เดือน
ตุลาคมปีพ.ศ. 2556 และ ถูกรายงานอีกครัง้ ทาง
ตอนเหนือของจีนใน เดือนสิงหาคม ปีพ.ศ.2557
หากสมาชิ ก นั ก ดู น กท่ า นใด พบเห็ น นก
ทะเลขาเขียวลายจุดในพื้นที่ธรรมชาติ สามารถ
ส่งรายงานของนกมาได้ที chenxing.yu@mail.
kmutt.ac.th และเว็บไซต์ของสมาคมอนุรักษ์นก
20 |

และธรรมชาติแห่งประเทศไทย www.bcst.or.th ซึ่งการ
ส่งรายงานนี้จะช่วยสนับสนุนงานวิจัยอย่างมาก เพราะ
เป็นข้อมูลที่ดีเกี่ยวกับการกระจายตัวของนก และจะช่วย
ให้วิเคราะห์สถานภาพของนกชนิดนี้ในประเทศไทยได้ดี
ยิ่งขึ้น
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รายงานพิเศษ

การส�
ำ
รวจประชากรนก
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประจ�ำปีพ.ศ.2558
Khao
Yai Bird Census 2015
ระหว่าง วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้รับประกาศเป็นอุทยาน
แห่งชาติลำ� ดับแรกของประเทศไทย ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2505 ซึง่
มีความอุดมสมบูรณ์และเหมาะสมต่อการเป็นแหล่งอาศัย
ของสัตว์ป่านานาชนิด จนได้รับการประกาศเป็นมรดก
อาเซียน (Asian Heritage Site) และได้รับการยกย่องเป็น
มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก (World Heritage Site) ภาย
ใต้ชื่อกลุ่มป่า “ดงพญาเย็นเขาใหญ่” นอกจากนี้อุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ยงั ได้รบั การขึน้ ทะเบียนบันทึกเป็น “พืน้ ที่
ส�ำคัญเพื่อการอนุรักษ์นก” (Important Bird Area-IBA)
เนื่องจากพบว่ามีชนิดพันธุ์นกอยู่กว่า 282 ชนิด ทั้งนก
ประจ�ำถิ่นและนกอพยพ โดยนกอพยพที่เข้ามาอาศัยใน
ฤดูหนาวบางชนิด มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ในระดับโลก
เช่น นกขมิ้นขาว (Silver Oriole) นอกจากนั้นยังพบ นก
โกโรโกโส (Coral-billed Ground Cuckoo) ซึง่ เป็นนกเฉพาะ
ถิน่ ของภูมภิ าคอินโดจีน และมีนกอพยพบางชนิดทีพ่ บเห็น
ได้ยาก เช่น นกเดินดงพันธุ์ญี่ปุ่น(Japanese Thrush), นก
ฟินฟุต(Masked Finfoot) เป็นต้น
ปัจจุบันประชาชนที่อาศัยอยู่ตามเมืองใหญ่มีวิถีชีวิต
ที่เร่งรีบ และมีการแข่งขันทางสังคมสูง จนท�ำให้เกิดภาวะ
เครียดสะสม ผู้คนมีโอกาสที่สัมผัสกับธรรมชาติน้อยมาก
กิจกรรมดูนกจึงเป็นกิจกรรมที่สามารถดึงดูดประชาชน
ให้เข้ามาสัมผัสธรรมชาติรอบตัวโดยอาศัย “นก” เป็นสื่อ
เนื่องจากเป็นสัตว์ที่สวยงาม น่ารัก สามารถท�ำจิตใจให้
เบิกบาน มีความสุขจากการได้พบเห็น อีกทั้งการดูนกยัง
ฝึกจิตใจให้อ่อนโยน ส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรที่
มีอยู่ในประเทศไทย
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สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย จึง
ได้จัดกิจกรรม “โครงการส�ำรวจประชากรนก ณ อุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ ประจ�ำปีพ.ศ.2558” ณ อุทยานแห่ง
ชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ในวันเสาร์และอาทิตย์
ที่ 21-22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เพื่อเปิดโอกาสให้นัก
ดูนกและประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และเห็นความส�ำคัญของอุทยานแห่ง
ชาติเขาใหญ่ ในฐานะที่เป็น “พื้นที่ส�ำคัญเพื่อการอนุรักษ์
นก” (Important Bird Area-IBA)รวมถึงได้มสี ว่ นร่วมในการ
เก็บข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส�ำหรับการคุ้มครองและการ
จัดการประชากรนก
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ตารางที่ 1 รายชื่อนกที่พบมาก 10 อันดับแรก มีดังนี้
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
Chestnut-flanked White-eye Zosterops erythropleurus
Barn Swallow
Hirundo rustica
Black-crested Bulbul
Pycnonotus flaviventris
Hair-crested Drongo
Dicrurus hottentottus
Common Hill Myna
Gracula religiosa
White-crested Laughingthrush Garrulax leucolophus
Pin-striped Tit Babbler
Macronus gularis
Oriental Pied Hornbill
Anthracoceros albirostris
Puff-throated Bulbul
Alophoixus pallidus
Stripe-throated Bulbul
Pycnonotus finlaysoni

ชื่อไทย
นกแว่นตาขาวสีข้างแดง
นกนางแอ่นบ้าน
นกปรอดเหลืองหัวจุก
นกแซงแซวหงอนขน
นกขุนทอง
นกกะรางหัวหงอก
นกกินแมลงอกเหลือง
นกแก๊ก
นกปรอดโอ่งเมืองเหนือ
นกปรอดคอลาย

Status จ�ำนวน (ตัว)
N
244
R,N
199
R
197
R,N
99
R
86
R
73
R
69
R
66
R
64
R
60

จากผลตารางที่ 1 นกแว่นตาข้างสีข้างแดง (Zosterops erythropleurus) พบมากที่สุด 224 ตัว ซึ่งนกแว่นตาขาวสีข้างแดงเป็นนกอพยพนอกฤดูผสมพันธ์
นกชนิดนี้จึงเป็นนกที่สังเกตเห็นได้ง่าย เนื่องจากมีนิสัยชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง หาอาหารตามเรือนยอดไม้ รองลงมาคือนกนางแอ่นบ้าน (Hirundo rustica)
พบจ�ำนวน 199 ตัว นกชนิดนี้เป็นอพยพ สามารถพบได้เกือบทุกสภาพพื้นที่ทั่วประเทศ และสามารถมองเห็นตัวได้ง่าย ล�ำดับต่อมาคือ นกปรอดเหลืองหัว
จุก (Pycnonotus flaviventris) พบจ�ำนวน 197 ตัว เป็นนกที่สามารถพบได้ในสภาพป่าหลายประเภท และมักส่งเสียงร้องอยู่ตลอด ท�ำให้มีจะถูกจ�ำแนกจาก
เสียงร้องได้ง่าย นกแซงแซวหงอนขน (Dicrurus hottentottus), นกขุนทอง (Gracula religiosa), นกกะรางหัวหงอก (Garrulax leucolophus), นกกินแมลง
อกเหลือง (Macronus gularis), นกแก๊ก (Anthracoceros albirostris), นกปรอดโอ่งเมืองเหนือ (Alophoixus pallidus), นกปรอดคอลาย (Pycnonotus
finlaysoni) ตามล�ำดับ นอกจากนี้ ในการส�ำรวจยังพบนกหัวขวานใหญ่สีเทา (Great Slaty Woodpecker Mulleripicus pulverulentus) ซึ่งเป็นนกที่มีแนว
โน้มใกล้สูญพันธุ์ในระดับโลก (Vulnerable)

รูปภาพที่ 1 แหล่งที่อยู่ของนก 177 ชนิดซึ่งแยกออกเป็น
3 ถิ่นที่อยู่อาศัยหลักๆ

รูปภาพที่ 2 แสดงล�ำดับความชุกชุมของชนิดนก
- ความชุกชุม -

- Hibitat Bird -

จากรูปภาพที่ 1 ผลการศึกษาโดยแยกแหล่งที่อยู่อาศัยเป็น 3 ลักษณะคือ
ป่า แหล่งน�้ำ และทุ่งหญ้า พบนกอยู่บริเวณป่าเป็นหลักจ�ำนวน 128 ชนิด
รองลงมา คือ ป่าโปร่งหรือทุง่ หญ้า 33 ชนิด และสุดท้ายใกล้แหล่งน�ำ้ 17 ชนิด

ผลการส�ำรวจ
ในการส�ำรวจครั้งนี้ใช้วิธีการส�ำรวจแบบ Mackinnon
lists มีจ�ำนวนเส้นส�ำรวจทั้งสิ้น 13 เส้นทาง ครอบคลุม
ทัว่ ทัง้ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ผลรวมจากการส�ำรวจ พบ
จ�ำนวนนก 56 วงศ์ 177 ชนิด 3, 089 ตัว จัดเป็นนกประจ�ำ
ถิ่นรวม 149 ชนิด จัดเป็นนกอพยพในฤดูหนาวรวม 29
ชนิด แสดงถึงความหลายหลายของจ�ำนวนชนิดพันธ์ที่ดี
เยี่ยม ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
จากกิจกรรมนับนกเขาใหญ่ทเี่ กิดขึน้ นีท้ ำ� ให้ เกิดความ
ร่วมมือระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชนกับองค์กรภาครัฐ ใน
การท�ำงานด้านการอนุรกั ษ์นก โดยสมาคมอนุรกั ษ์นกและ
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จากรูปภาพที่ 2 มีนกที่พบเจอได้บ่อยมาก 15 ชนิด คิดเป็น 9 % ของ
จ�ำนวนชนิดที่พบทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น นกแก๊ก Oriental pied hornbill
(Anthracoceros albirostris) ซึ่งเป็นนกเงือกที่พบได้บ่อยตามป่าดิบใน
ระดับความสูงไม่เกิน 1,400 เมตรจากน�้ำทะเล แม้จะมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับ
นกเงือกปกติ แต่ก็ตัวใหญ่กว่านกป่าทั่วไป โดยเราสามารถได้ยินแม้แต่เสียง
กระพือปีกของนกชนิดนี้หากมันบินผ่านในระยะที่ไม่ไกลมาก รองลงมา คือ
นกทีพ
่ บเจอได้บอ่ ยจ�ำนวน 32 ชนิด คิดเป็น 18 % นกทีพ
่ บได้นอ้ ยมีจำ� นวน
23 ชนิด คิดเป็น 13 % นกที่พบเจอค่อนข้างยาก มีจ�ำนวน 38 ชนิด คิดเป็น
21 % นกที่หายาก มีจ�ำนวน 25 ชนิด คิดเป็น 14 % และสุดท้ายนกที่หายาก
มากจ�ำนวน 44 ชนิด คิดเป็น 25 %

ธรรมชาติแห่งประเทศไทยมีบทบาทในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ในด้านความหลากหลายและความชุกชุมของชนิด
นกในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ รวมทั้ง ประชาชนทั่วไปที่
เข้าร่วมกิจกรรมนับนกมีสว่ นร่วมในการเก็บข้อมูลนก และ
เห็นความส�ำคัญของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในฐานะ
ที่เป็น “พื้นที่ส�ำคัญเพื่อการอนุรักษ์นก” (Important Bird
Area-IBA) ที่ส�ำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย
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เรื่อง : อายุวัต เจียรวัฒนกนก | ภาพ : มหามิตร

10 รายงาน

การพบนก
แห่งปี พ.ศ. 2557

ปี พ.ศ.2557 ที่ผ่านมาต้องถือเป็นปีที่น่าสนใจเป็น
อย่างยิ่งส�ำหรับนักดูนก เพราะมีทั้งข่าวคราวที่น่า
ตื่นเต้น เร้าใจ ประหลาดใจ และสร้างองค์ความรู้ใหม่
มากมายให้กับวงการปักษีวิทยาในเมืองไทย ทั้งข่าว
คราวของนกใหม่และนกอพยพหายากที่มีมากมาย
และนกประจ�ำถิ่นที่ลึกลับ แต่ผู้เขียนก็สามารถคัดจน
เหลือ 10 อันดับรายงานที่คิดว่าเยี่ยมที่สุดจนได้ มา
ย้อนดูว่าปีที่ผ่านมามีรายงานอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง
2014 was a significant year for birding in Thailand. We received many interesting, exciting
and surprising news from all over the country,
as well as valuable knowledge new to ornithology in Thailand including new country records
and records of little known residents. It was a
difficult task to select only 10 species. After a
long screening, we finally came up with this list
of 10 most interesting records of 2014.
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รายงานพิเศษ

ภาพโดย : พินิจ แสงแก้ว

1. นกอีเสือหลังแดงตะโพกเทา
(Bay-backed Shrike; Lanius vittatus)

ปีพ.ศ. 2557 ได้ต้อนรับนกใหม่ของประเทศไทยกัน
ตั้งแต่วันแรกของปี เมื่อคุณเข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง พบ
และถ่ายภาพนกอีเสือปริศนาที่ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นนกอี
เสือหลังแดง (Burmese Shrike; Lanius collurioides) ได้ที่
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย
จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557 ต่อมา Mr.Peter
Ericsson ได้ถ่ายภาพนกอีเสือตัวเดียวกันและน�ำมาถกใน
กลุ่มนักดูบนบนอินเทอร์เนต ท�ำให้ได้ทราบว่าความจริง
แล้วนกอีเสือตัวนี้คือนกชนิดใหม่ของไทย อย่างไรก็ตาม เรื่องราวยิ่งซับซ้อนมากขึ้น เมื่อคุณวิทวัส นวลอินทร์น�ำภาพที่ถ่าย
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ที่บางปูมาสอบถาม และปรากฎว่านกในภาพนั้นก็คือนกอีเสือหลังแดงตะโพกเทาเช่นกัน
นับว่าเป็นรายงานที่หลงหูหลงตาไปนานถึง 5 ปีเลยทีเดียว
The year 2014 was graced with a new country record on the very first day of the year. On 1 January 2014,
Mr.Khemthong Tonsakulrungruang photographed what he then thought to be an odd Burmese Shrike (Lanius collurioides) at Laem Phak Bia Royal Project, Phetchaburi. Mr.Peter Ericsson later found and photographed the same
bird and stirred up an internet discussion regarding the identity of this bird. It turned out that the bird was actually
an immature Bay-backed Shrike (Lanius vittatus), an addition to the Thai avifauna. However, shortly after the news
broke out, photo of an adult male Bay-backed Shrike photographed on 17 October 2009 at Bang Pu by Mr.Wittawat
Noulin surfaced the internet making it technically Thailand’s first record of this species after a 5-year delay.
ภาพโดย : Nick Bray Zoothera Tour

2. นกเดินดงอกลายแดง
(Naumann’s Thrush; Turdus naumanni)

ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่นกใหม่ แต่นกเดินดงอกลายแดงก็ถือ
เป็นนกเดินดงที่หายากมากชนิดหนึ่งในเมืองไทย เมื่อวันที่
16 มกราคม พ.ศ.2557 โดย Mr.Nick Bray และ Mr.Nick
Upton สองนักดูนกชาวอังกฤษพบและถ่ายภาพนกเดินดง
อกลายแดงได้ 1 ตัว บริเวณลานกางเต๊นท์บา้ นกร่าง อุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี นับว่าเป็นรายงานครั้ง
ที่ 2 ของนกชนิดนี้ในเมืองไทย โดยนกเดินดงอกลายแดง
นั้นเดิมทีถูกจัดให้เป็นชนิดเดียวกันกับนกเดินดงอกลายด�ำ
(Dusky Thrush; Turdus eunomus) ต่อมาได้รบั การยกระดับ
ให้เป็นชนิดเต็มเมื่อไม่นานมานี้
Even though not a new country record, Naumann’s
Thrush (Turdus naumanni) has only been reported once
in Thailand. On 16 January 2014, Nick Bray and Nick
Upton found a single bird foraging at Ban Krang camp
site in Kaeng Krachan National Park, Phetchaburi. A
photo of the bird as photographed by Nick Bray was
published on the internet and confirmed the second
record for this country. Naumann’s Thrush used to be
treated as the same species as Dusky Thrush (Turdus
eunomus) but is now widely regarded as a full species.
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ภาพโดย : พินิจ แสงแก้ว

3. นกแอ่นทุ่งขอบปีกขาว (Collared Pratincole; Glareola pratincola)

ภายหลังพบนกอีเสือหลังแดงตะโพกเทาเพียงไม่นาน ก็มีอีกหนึ่งรายงานที่น่าตื่นเต้นจากพื้นที่แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี
เมื่อ Mr.Dave Gandy รายงานว่ากลุ่มนักดูนกชาวอังกฤษได้พบนกแอ่นทุ่งขอบปีกขาว ซึ่งเป็นนกใหม่ที่ยังไม่เคยมีรายงาน
ในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาก่อน เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2557 ณ วัดคมนาราม ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม
จ.เพชรบุรี ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโครงการฯ แหลมผักเบี้ยมากนัก โดยปกตินกแอ่นทุ่งชนิดนี้มีถิ่นกระจายพันธุ์ทางทวีปยุโรปและ
แอฟริกา รวมถึงอนุทวีปอินเดียบางส่วน รายงานในเมืองไทยครั้งนี้จึงถือเป็นรายงานที่น่าสนใจมาก เพราะอยู่ห่างจากเส้น
ทางอพยพมาไกลเลยทีเดียว
Shortly after the Bay-backed Shrike was discovered at Laem Phak Bia Royal Project, another new country record
was reported from the same area. On 22 January 2014, a visiting group of itinerant UK birders found a single Collared Pratincole (Glareola pratincola) at Wat Komnaram, as initially reported by Dave Gandy. Not only that it was a
national first, it was also the first record for South-east Asian region. Collared Pratincole breeds across Europe and
Middle East with the majority of wintering population in Africa and some in Indian Subcontinent. This record thus
marks a very unusual migration route of this species.
ภาพโดย : Surachai Passada

4. นกบู๊บบี้ตีนแดง (Red-footed Booby; Sula sula)

การได้เจอนกบู๊บบี้ไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็ตามย่อมเป็นเรื่องน่าตื่นเต้น แต่ยิ่งน่าตื่นเต้นเข้าไปอีกเมื่อพบในบริเวณอ่าวไทย
ตอนใน วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2557 มีรายงานของนกบู๊บบี้ตีนแดง โดยคุณสุรศักดิ์ ทองสุกดี นักวิชาการประมงช�ำนาญการ
สังกัดศูนย์วจิ ยั และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ อ่าวไทยตอนบน จากพืน้ ทีอ่ า่ วไทยในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม ภาย
หลังส่งภาพถ่ายให้ Mr.David James ผู้เชี่ยวชาญด้านนกทะเลจากประเทศออสเตรเลียตรวจสอบ พบว่านกบู๊บบี้ตีนแดงตัวนี้
เป็นนกวัยเด็ก ทีก่ ำ� ลังผลัดขนเข้าสูช่ ดุ ขนปีที่ 2 รายงานนีน้ บั ว่าน่าสนใจมากเพราะนอกจากจะเป็นรายงานการพบนกบูบ๊ บีต้ นี
แดงครัง้ 2 ของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นรายงานแรกของนก
ชนิดนี้ในอ่าวไทยตอนในอีกด้วย เพราะรายงานนกชนิดนี้
ครัง้ แรกของประเทศไทย พบบริเวณปากแม่นำ�้ กันตัง จ.ตรัง
It’s always exciting to find any species of booby
in Thailand, but it is even more exciting to find one in
the inner Gulf of Thailand. On 23 April 2014, a Redfooted Booby (Sula sula) was photographed by Surasak
Thongsukdee in the sea off Samut Songkhram. The
photos were reviewed by David James, a seabirds expert from Australia, and confirmed it to be an immature
bird moulting into a second-year plumage. This record
is, by far, the only second record of this species in
Thailand and the first for the Gulf of Thailand. The first
record of this species in Thailand was from Kantang
Delta, Trang.
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ภาพโดย : วิชญนันท์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ

5. Rufous-headed Parrotbill
(Psittiparus bakeri)

ถึงแม้ว่าปี พ.ศ.2557 ที่ผ่านมาจะมีการพบ
นกใหม่จ�ำนวนหลายชนิด แต่นกใหม่ดังกล่าว
ส่ ว นใหญ่ ล้ ว นเป็ น นกอพยพหรื อ นกที่ พ ลั ด
หลงจากเส้นทางอพยพปกติ เพราะ “การพบ
นกประจ�ำถิ่นที่ตกส�ำรวจเป็นเรื่องที่ยากกว่า
มาก” แต่ในปีที่ผ่านมานี้ก็มีการยืนยันการพบ
นกใหม่ที่เป็นนกประจ�ำถิ่นอีก 1 ชนิด คือ นก
ปากนกแก้ว Rufous-headed Parrotbill ความ
จริงแล้วนกปากนกแก้วชนิดนี้ถูกพบเป็นครั้ง
แรกโดยอาจารย์กมล โกมลผลิน ตั้งแต่วันที่ 25
มิถุนายน พ.ศ.2543 ที่อุทยานแห่งชาติแม่เมย
จ.ตาก แต่ไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ จนกระทั่งวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา อาจารย์ Phillip D. Round
และคุณวิชญนันท์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ได้เข้าไปส�ำรวจในพื้นที่เดียวกันและพบนกปากนกแก้วชนิดดังกล่าว รวมทั้งถ่ายภาพเป็น
หลักฐานยืนยันอีกด้วย โดยนอกจากนี้ยังพบนกปากนกแก้วคิ้วด�ำ (Pale-billed Parrotbill; Chleuasicus atrosuperciliaris) ที่
เดิมเข้าใจว่าพบได้เฉพาะบนดอยสูงทางภาคเหนือตอนบนสุดเท่านั้น หากินปะปนกับนกปากนกแก้วชนิดใหม่นี้ด้วย รายงาน
นี้จึงเป็นทั้งการยืนยันนกชนิดใหม่ของเมืองไทย ถึงแม้จะล่วงเลยมาเป็นเวลากว่า 14 ปี และยืนยันแหล่งกระจายพันธุ์ใหม่
ของนกปากนกแก้วคิ้วด�ำอีกด้วย
Even though 2014 produced many new country records for Thailand, most of them were vagrants. Finding a national
first that is a resident bird is obviously a much harder task. However, one was confirmed in 2014, the Rufous-headed
Parrotbill (Psittiparus bakeri). Initially, the bird was first found by Kamol Komonphalin on 25 June 2000 at Mae Moei
National Park, Tak, but wasn’t confirmed until recently when Philip D. Round and Wichyanan Limparungpatthanakij
revisited the area on 20 July 2014. They rediscovered small flocks of Rufous-headed Parrotbills feeding alongside
the similar-looking species, Pale-billed Parrotbill (Chleuasicus atrosuperciliaris) which was once thought to occur only
on several high mountains in the far north. After 14 years, the presence of Rufous-headed Parrotbill in Thailand was
confirmed, as well as the new distribution range of the rare Pale-billed Parrotbill.
ภาพโดย : Yingyot Tunorachorn

6. Desert Wheatear (Oenanthe deserti)

ย่างเข้าฤดูกาลอพยพขามา (autumn passage) ได้เพียงไม่นานก็มีข่าวสะเทือน
วงการดูนก เมื่อคุณ Yingyot Tunorachorn พบและถ่ายภาพนกปริศนาตัวหนึ่งได้
บริเวณสนามกีฬา 700 ปี อ.แม่รมิ จ.เชียงใหม่ เมือ่ วันที่ 13 กันยายนพ.ศ. 2557 และ
โพสท์รูปถามในอินเทอร์เนต ปรากฎว่านกตัวนั้นคือนกใหม่ที่ยังไม่เคยมีรายงานใน
ไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาก่อน โดยมีชอื่ ภาษาอังกฤษว่า Desert Wheatear
เป็นญาติสนิทกับนกเขนทะเลทราย (Isabelline Wheatear; Oenanthe isabelline) ซึ่ง
ก็เคยมีรายงานในไทยเพียงครั้งเดียวเท่านั้น แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่านกไม่ได้อยู่รอ
ให้นักดูนกคนอื่นได้พบเห็นอีกเลย นับเป็นรายงานนกใหม่แบบสายฟ้าแลบ
Shortly after the autumn passage of 2014 had begun, another addition
to the Thai country list was confirmed. Yingyot Tunorachorn photographed a
mysterious bird at the 700th Anniversary Stadium in Mae Rim, Chiang Mai on
13 September 2014. The bird was later confirmed to be a male Desert Wheatear (Oenanthe deserti), a national first as well as the first for South-east Asia.
Its close relative, Isabelline Wheatear (Oenanthe isabelline), has only reported
once in Thailand as well. Unfortunately, the bird didn’t stay around afterwards
and no one could manage to find the bird again.
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ภาพโดย : ธานี วงศ์นิวัติขจร

8. Horned Grebe (Podiceps auritus)

ภาพโดย : Andrew Pierce

7. Common Swift (Apus apus)

นกแอ่นเป็นหนึ่งในกลุ่มนกที่มักถูกมองข้ามเพราะหลาย
สาเหตุทเี่ ข้าใจได้ ไม่วา่ จะเป็นเพราะความไวในการบินทีแ่ ค่สอ่ ง
ตามให้ทันก็ถือว่ายาก หรือเมื่อส่องทันแล้วก็ยังจ�ำแนกไม่ได้
อยูด่ เี พราะหน้าตาคล้ายคลึงกันไปหมดทุกชนิด ข้อมูลเกีย่ วกับ
นกแอ่นจึงมีอยูอ่ ย่างจ�ำกัดจ�ำเขีย่ เพราะหลายคนปล่อยผ่าน ไม่
แม้แต่จะยกกล้องส่อง แต่นั่นไม่ใช่ Mr.Andrew Pierce ทพญ.
ชืน่ ชม หังสสูต และ นสพ.เกษตร สุเตชะ ซึง่ สังเกตเห็นและถ่าย
ภาพนกแอ่นปริศนาตัวหนึ่งจากเขาดินสอ ต.บางสน อ.ปะทิว
จ.ชุมพร เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557 โดยในตอนแรกนก
แอ่นตัวนี้ ดูคล้ายกับนกแอ่นท้องลาย (Dark-rumped Swift;
Apus acuticauda) ตรงทีไ่ ม่มแี ถบสีขาวทีต่ ะโพก แต่เมือ่ สังเกต
ดูอย่างละเอียดแล้วกลับพบว่ามีหลายสิ่งที่ไม่ตรงกับลักษณะ
ของนกแอ่นท้องลาย เมือ่ ส่งภาพไปขอค�ำปรึกษาจาก Mr.Paul
Leader หนึง่ ในนักปักษีวทิ ยาทีเ่ ชีย่ วชาญด้านนกในทวีปเอเชีย
ก็ได้รับค�ำยืนยันว่าเป็นนกแอ่น Common Swift ซึ่งยังไม่เคยมี
รายงานในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาก่อน
Swifts are one the groups that most birders overlook for
understandable reasons. Firstly, they’re fast flying making
it difficult to follow. Secondly, even though you can catch
it with your binoculars or camera, it’s still difficult to say
which species it actually is. Many people then choose not
to even bother watching them but that was not the case
for Andrew Pierce, Chuenchom Hansasuta and Kaset Sutacha. They spotted mysterious Apus swift at Khao Dinsor,
Chumphon on 20 October 2014. At first glance, the bird
recalls the rare and endangered Dark-rumped Swift (Apus
acuticauda) by having no obvious rump patch. However,
after a thorough inspection, many characteristics of this bird
didn’t seem to quite match with the Dark-rumped Swift.
There were suggestions that the bird might actually be a
Common Swift (Apus apus), a bird that breeds through the
Middle East to Mongolia and north China. Later on, Paul
Leader, an expert on Asian avifauna, also confirmed that
it is indeed a Common Swift making it the first record for
Thailand and South-east Asia.
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วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 มีข่าวที่ทั้งน่า
ยินดีและน่าเศร้าใจในเวลาเดียวกันมาจากทะเลสาบ
เชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เมื่อคุณบุญพบ กัน
ศรีเวียง รายงานว่ามีนกเป็ดผีชนิดหนึ่ง เข้าไปติดในกับ
ดักหาปลาของชาวบ้าน แต่เคราะห์ดีที่ช่วยเหลือไว้ได้
ทัน โดยเมือ่ น�ำภาพมาดูแล้วปรากฎว่าเป็นนกเป็ดผีชนิด
ใหม่ที่ยังไม่เคยมีรายงานในเมืองไทยมาก่อน นั่นก็คือ
Horned Grebe ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันกับนกเป็ดผี
คอด�ำ (Black-necked Grebe; Podiceps nigricollis) ซึ่ง
ก็พบอาศัยอยู่ที่ทะเลสาบเชียงแสนในเวลานั้นด้วยเช่น
กัน ต่อมาวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557 คุณธานี วงศ์นิ
วัติขจร ได้พบและถ่ายภาพนกตัวเดิมขณะหากินอยู่ใน
ธรรมชาติเป็นครั้งแรก นับเป็นนกเป็ดผีชนิดที่ 4 ของ
เมืองไทยเลยทีเดียว
Both good and bad news arrived on 29 November 2014 when Boonphob Kansiwiang reported a
Horned Grebe (Podiceps auritus), a new species to
the country list, which was found strangling in a fishing net at Chiang Saen Lake, Chiang Rai. Fortunately,
the bird was freed just in time and continued to stay
in the lake until Thanee Wongniwatkajorn relocated it
on 2 December 2014 and afterwards. Initially, the bird
was confused with the similar Black-necked Grebe
(Podiceps nigricollis), another rarity which was also
seen at the lake during that time, but the clean white
cheek patch was striking enough for the identification.
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ภาพโดย : สมพงษ์ น่วมสวัสดิ์

9. นกปากซ่อมพง
(Wood Snipe; Gallinago nemoricola)

นกปากซ่อมพงจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในนกชายเลน
ที่หายากและลึกลับที่สุดชนิดหนึ่ง โดยในเมืองไทยมี
เพียงไม่กี่รายงานจากดอยสูงทางภาคเหนือเท่านั้น
นอกจากนีน้ กปากซ่อมพงยังมีสถานภาพใกล้สญ
ู พันธุ์
ในระดับโลก โดยถูกจัดให้อยู่ในหมวด “Vulnerable”
หรือมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ โดย IUCN Red List เมื่อ
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557 Mr.Benson Brighton
สังเกตเห็นนกปากซ่อมตัวหนึ่งออกมาเดินหากินบน
สนามหญ้าโล่งๆ บริเวณลานกางเต๊นท์ขุนน�้ำเย็น
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จ.ก�ำแพงเพชร เขาได้ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพนกปากซ่อมตัวนั้นเก็บเอาไว้เป็นหลักฐาน เมื่อน� ำ
ภาพกลับมาเช็คดูก็พบว่านกปากซ่อมตัวนั้นคือนกปากซ่อมพง ซึ่งยังไม่เคยมีใครถ่ายภาพได้ในเมืองไทยมาก่อน หลังจาก
นั้นยังคงมีนักดูนกและนักถ่ายภาพนกบางกลุ่มที่โชคดีได้พบเห็นนกปากซ่อมพงตัวนี้ อยู่เป็นระยะๆ จนล่วงเลยเข้าเดือน
มกราคม พ.ศ. 2558
Wood Snipe (Gallinago nemoricola) is one of the rarest and least known waders in Thailand. There have been
only few records from mountains in the north. It is also listed as globally “Vulnerable” by the IUCN Red List of endangered species. On 25 December 2014, Benson Brighton spotted a snipe coming out to forage on open grass
at Khun Nam Yen camp site at Mae Wong National Park, Kamphaeng Phet. He then photographed it with his cell
phone since the bird seemed to be very confiding. The photo was published online afterwards and was confirmed
to be a Wood Snipe, a species which had never been photographed in Thailand before. The bird continued to show
up on and off around the same area even until January 2015.
ภาพโดย : อายุวัต เจียรวัฒนกนก

10. Firethroat (Calliope pectardens)

ในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557 วันเดียวกันกับทีพ่ บนกปากซ่อมดงทีจ่ .ก�ำแพงเพชร ทางภาคเหนือตอนบนของไทยก็มขี า่ วดี
เช่นกัน เมื่อคุณวรพจน์ บุญความดี พบและถ่ายภาพนกเขนปริศนาได้ 1 ตัวจากพื้นที่อนุรักษ์นกน�้ำค�ำ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
โดยหลังจากปรึกษากับผูเ้ ชีย่ วชาญแล้ว ได้ขอ้ สรุปว่านกตัวนี้ “น่าจะ” เป็นนกชนิดใหม่ของไทยทีม่ ชี อื่ ว่า Firethroat ซึง่ เป็นนกกลุม่
เดียวกับนกคอทับทิม (Siberian Rubythroat; Calliope calliope) และนกเขนน้อยอกด� ำ (Blackthroat; Calliope obscura) อย่างไร
ก็ตาม ต่อมาได้พบว่านกตัวนี้ถูกพบเป็นครั้งแรกโดยทพญ.สุวรรณา หมู่ขจรพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2557 แต่ถูกเข้าใจ
ผิดว่าเป็นนกเขนน้อยไซบีเรีย (Siberian Blue Robin; Larvivora cyane) ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนตรงที่ไม่มีแถบสีขาวที่
โคนหาง โดยนกตัวนีไ้ ด้อาศัยอยูใ่ นพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์นกน�ำ้ ค�ำจนถึงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558 และได้ผลัดขนจากชุดขนฤดูหนาวปี
แรก เป็นชุดขนเพศผูใ้ นฤดูผสมพันธุอ์ ย่างสมบูรณ์สวยงาม ท�ำให้หมดข้อกังขาเกีย่ วกับการจ�ำแนกชนิดทีค่ ลุมเครือมาหลายเดือน
On 25 December 2014, another great news from Chiang Rai made headline among birders in Thailand. Woraphot Bunkhwamdi reported a mysterious robin from Nam Kham Nature Reserve. After consulting with experts, it was
concluded that the bird was most likely a first-winter male Firethroat (Calliope pectardens) an addition to the Thai list.
However, it was later revealed that the bird was actually first found and photographed by Suwanna Mookachonpan on
7 December 2014 but thought to
be an odd Siberian Blue Robin
(Larvivora cyane) despite the obvious white tail patch. The bird
continued to stay at Nam Kham
Nature Reserve until 22 April 2015
when it completed its first-summer
plumage and confirmed that it was
indeed a Firethroat.
Firethroat ในชุดขนนอกฤดูผสมพันธ์ุ
Firethroat ในชุดขนผสมพันธ์ุ
28 |

น ก ก า ง เ ข น |

28

รายงานการพบนก | Recent Reports

RECORDS ROUND-UP
December 2014 – February 2015

Compiled on behalf of BCST Records Committee by Wichyanan Limparungpatthanakij and Philip Round.
This review includes some December 2014 records inadvertently omitted from the previous issue

Waterbirds
Three Gadwalls (เป็ดเทาก้นด�ำ) were photographed at Nong Bong Khai, Chiang Saen, on 1 Dec
(SKs) while six were seen at the site two days later
with three Tufted Ducks (เป็ดเปีย), and three Eurasian Wigeons (เป็ดปากสั้น) (TW). The six Gadwalls
remained to at least 26 Jan (NB, NU).
Waterbirds at Ban Mae Lua, Mae Chan, Chiang
Rai, on 6 Dec included a Common Shelduck (เป็ด
เชลดัก), 36 Northern Pintails (เป็ดหางแหลม), three
Eurasian Wigeons, and two Brown-headed Gulls
(นกนางนวลธรรมดา), with 9 Ferruginous Pochards
(เป็ดด�ำหัวสีน�้ำตาล) and a Eurasian Teal (เป็ดปีก
เขียว) there on 8 Dec (AJP, DES, JV). The Common
Shelduck and Eurasian Teal were still present on 30
Dec (AJP, WS). Two Common Pochards (เป็ดโปช้า
ดหลังขาว), yet another duck about which there is
increasing conservation concern, were seen at Nong
Bong Khai on 5 Dec (ASe, NU) as was a single on
26 Jan (NB,NU). The only sighting of Baer’s Pochard
(เป็ดด�ำหัวด�ำ) for the entire winter was a single bird
at Nong Bong Khai on 6 Dec (ASe, NU), seen so
briefly it was said to be “only 98% certain”.
A total of 14 Garganeys (เป็ดลาย) was reported
at Laem Phak Bia on 9 Dec (TB). There was a Greylag Goose (ห่านเทาปากชมพู) at Nong Pan Chiang,
Mae Taeng, Chiang Mai, on 15 Dec (KSk). A leucistic
Lesser Whistling Duck (เป็ดแดง) was photographed
at the same site a day later (TK). There were 9 Tufted
Ducks and 7 Ferruginous Pochards at Bung Boraphet
on 16 Dec (CO).
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A DNP survey found up to 9,000 Lesser Whistling
Ducks, five Garganeys, four Eurasian Teals, three
Northern Pintails, and a Ferruginous Pochard, at Huai
Bong, Mae Taeng, on 20 Dec (DCDWRS). Two Eurasian Wigeons and three Gadwalls were reported at
Laem Phak Bia on 22 Dec (TB), with a single Eurasian
Wigeon nearby at Wat Khao Tahrao on 13 Jan and
21 Feb (NU et al.). There were two Garganeys at Pak
Phli (Nakhon Nayok) on 23 Dec (WL, TBb, IS). Three
Ruddy Shelducks (เป็ดพม่า) were photographed at
Tapan Hin, Pichit, on 23 Dec (KM). 12 Indian Spotbilled Ducks (เป็ดเทาพันธุ์อินเดีย) and a Garganey
were reported at Nam Kham Nature Reserve, Chiang
Saen, on 25 Dec (WB).
There were 8 Garganeys and 19 Northern Pintails
at Laem Phak Bia on 30 Dec (TB). A female Falcated
Duck (เป็ดเปียหน้าเขียว) and a female Ferruginous
Pochard were photographed at Nong Bong Khai
on 1 Jan (AJ), with a peak count of 26 Ferruginous
Pochards there on 26 Jan (NB, NU). A Ferruginous
Pochard was reported at Wat Komnaram, Petchaburi,
on 19 Jan (XX). A male Eurasian Teal was reported at
Nam Kham Nature Reserve on 23 Jan (WB).
Two Great Crested Grebes (นกเป็ดผีใหญ่) were
photographed at Chiang Saen on 8 Dec (SKs).
A Streaked Shearwater (นกจมูกหลอดลาย) was
photographed offshore Na Khok, Samut Sakhon,
on 10 Dec (STs).
An injured Greater Adjutant (นกตะกราม) was
captured at Surin on 6 Dec (PI, MM). The total of
14 Lesser Adjutants (นกตะกรุม) at Ko Phra Thong,
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Phang-nga, on 27 Dec (DES, PPs, ID, MTu) probably
includes the ZPO-released birds. A Lesser Adjutant
was reported at Nong Pla Lai, Phetchaburi, on 18
Feb (MB). At least 300 Painted Storks (นกกาบบัว),
a Milky Stork (นกกระสาปากเหลือง), a Black-headed
Ibis (นกช้อนหอยขาว, นกกุลา) and two African Sacred Ibises, an introduced species successfully bred
in open zoos, and posing potential threat to native
Black-headed Ibis, were reported at Pak Phli on 23
Dec (WL, TBb, IS).
Eleven Black-headed Ibises were photographed
at Pak Phraya, Nakhon Sri Thammarat in early Dec
(SA); with four at Tha To, Maharat, Ayudthaya, on
4 Jan (PSt) and a peak count of 34 at Wat Khao
Takhrao on 25 Jn (FG, JEM). 27 Glossy Ibises (นก
ช้อนหอยด�ำเหลือบ) seen at Tapan Hin, Pichit, on
7 Dec (KM); approximately 300 Glossy Ibises flew
over at Ban Khwang, Ayudthaya, on 27 Dec (PSt).
One more was reported at Chiang Dao on 31 Jan
(BR, EVR) with presumably the same bird on 1 Feb
(DES). A single Black-faced Spoonbill (นกปากช้อน
หน้าด�ำ) was reported near Wat Khao Takhrao on
22 Dec (PKt) and 21 Feb (NU).
A Little Egret (นกยางเปีย) showing intermediate characteristics between typical (white) and dark
morphs was photographed at Tapan Hin, Pichit, on
5 Dec (KM). There were two Chinese Egrets (นกยาง
จีน) near Ko Maprao, Phuket, on 18 Jan (ISw, RS),
with two more reported from Krabi on 29 Jan (SR).
Eurasian Bitterns (นกยางแดงใหญ่) were reported at
Bueng Boraphet on 15 Dec (ASe, NU) and 21 Jan
(PKj, SN), Yonok, Chiang Saen on 25 Feb (NB, NU)
and Muang Pia, Ban Phai, Khon Kaen, on 28 Feb
(SKm). A male Von Schrenck’s Bittern (นกยางไฟหัว
เทา) at Ao Phang-nga National Park on 24 Feb (PPs)
was an unusual mid-winter record.
A Lesser Frigatebird (นกโจรสลัดเล็ก) photographed at Bang Khem, Khao Yoi, Phetchaburi,
on 12 Dec, and seen at Laem Phak Bia n 13 Jan
(NU et al.) was presumably the same bird reported
earlier at Pak Thale (TT), where again seen on 24
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Jan (TTn). Approximately 1,000 Lesser Frigatebirds,
at least four Christmas Frigatebirds (นกโจรสลัดเกาะ
คริสต์มาส), and an adult male Great Frigatebird (นก
โจรสลัดใหญ่), were seen off Phi Phi Islands, Krabi,
on 22 Dec (DES, PPs, ID, MTu).
There was a Slaty-legged Crake (นกอัญชันป่า
ขาเทา) at Hat Yai on 14 Dec (SSl). Another was
photographed at Samui Island, Surat Thani, on 6
Jan (PBh). Two Black-tailed Crakes (นกอัญชันหาง
ด�ำ) were reported at Doi Chiang Dao on 16 Dec
(WB). An Eastern Water Rail (นกอัญชันอกสีไพล)
was photographed at Nam Kham Nature Reserve
on 25 Dec; two individuals only one day later (WB),
and three on 20 Jan (TW). At least 20 Common
Coots (นกคู้ท) were reported at Bua Daeng Lake,
Kumpawapi, Udon Thani, on 25 Feb (LV).
Two Indian Thick-knees (นกกระแตผีเล็ก) were
reported at Phutthamonthon (Nakhon Pathom) on
28 Dec (CPp). A Pied Avocet (นกปากงอน) was
photographed at Tapan Hin, Pichit, on 23 Dec (KM).
Laem Phak Bia held as many as 91 on 30 Dec
(TB). Three Malaysian Plovers (นกหัวโตมลายู) were
reported at Laem Son National Park on 23 Jan (IS,
AG). An albino Little Ringed Plover (นกหัวโตเล็กขา
เหลือง) was photographed at Huai Talad Reservoir,
Buriram, on 24 Jan (MSb). There was a White-faced
Plover (นกหัวโตหน้าขาว) and three Malaysian Plovers
at Sai Yao Beach, Krabi, on 28 Jan (SR).
An Eastern Black-tailed Godwit (นกปากแอ่น
หางด�ำ) with orange over black flags (Sumatra) was
photographed at Laem Phak Bia on 2 Dec (SS).
The long-staying green-flagged 05 Spoon-billed
Sandpiper (นกชายเลนปากช้อน) remained throughput the entire reporting period (SD, SS, WTn). Another
green-flagged bird, also in its second successive
winter with us, remained at Laem Phak Bia until at
least 3 Feb (SM).
A Great Knot (นกน็อทใหญ่) with green above orange flags (letters “EP” printed in black) on right tibia
was reported at Pak Thale on 20 Dec (KS). Another
Great Knot flag labeled “C63” was photographed at
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Khok Kham on 28 Dec (WT) and resighted on 18
Feb (SS). At least 400 Red Knots (นกน็อตเล็ก) were
at Khok Kham on 18 Jan (PDR). A Red-necked Stint
(นกสติ๊นท์คอแดง) flagged in Sakhalin (yellow over
white on the right tibia) was photographed at Khok
Kham on 26 Dec (SS). There were six Dunlins (นก
ชายเลนท้องด�ำ) at Pak Thale on 9 Feb (CR).
There was a Long-billed Dowitcher (นกซ่อม
ทะเลปากยาว) at Khok Kham on 6 Dec (SS). Large
inland congregations of Eastern Black-tailed Godwits
included c.300 at Pak Phli on 23 Dec (WL, TBb, IS)
and 800 at Ban Kwang, Maharat, Ayudthaya, on 4
Jan (PSt). A leucistic Common Snipe (นกปากซ่อม
หางพัด) was photographed in Chiang Rai on 12 Jan
(BC). At least 300 Marsh Sandpipers (นกชายเลน
บึง) were reported at Wat Ko Kaew, Phetchaburi,
on 24 Jan (SMk).
There were at least four Nordmann’s Greenshanks (นกทะเลขาเขียวลายจุด) and 24 Asian
Dowitchers (นกซ่อมทะเลอกแดง) at Mahachai
Mangrove Study Centre on 20 Feb (WL, BR, EVR).
80 Nordmann’s Greenshanks roosted on salt-pans
at Laem Phak Bia on 20 Jan (AJP, PDR, VS, CY).
A leg-flagged Common Snipe retrapped at Laem
Phak Bia on 24 Jan had been ringed five years earlier,
on 7 Feb 2010 (PDR, CY). A Wood Snipe (นกปาก
ซ่อมพง) was photographed on a marshy, grassy
area at Chong Yen, Mae Wong on 25 Dec (BB, WN).
The Crab-plover (นกหัวโตกินปู) first reported
at Laem Pakarang on 7 Dec (DP, CTy) was photographed at the site on 23 Dec (DES, PPs, ID, MTu)
and again on 25 Jan (AJP). A first-winter Pallas’s Gull
(นกนางนวลหัวด�ำใหญ่) photographed at Sob Mae
Kha, Hang Dong, Chiang Mai, on 19 Dec (TK) was a
new locality record. There was a second-winter bird
at Laem Phak Bia on 22 Dec (TB). Two individuals
were photographed at Laem Phak Bia on 29 Dec
(MN) and five were present on 8–9 Jan (NL).
The Mid-winter Asian Waterbird Census at Nong
Bong Khai Non-hunting Area and the Chiang Saen
Basin conducted by volunteers from LBNC and other
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birding groups on 24–25 Jan found 5,494 Lesser
Whistling Ducks, 1,164 Asian Openbills (นกปากห่าง),
570 Indian Spot-billed Ducks, 322 Small Pratincoles
(นกแอ่นทุ่งเล็ก), 201 Common Coots, 92 Ferruginous Pochards, 12 Tufted Ducks, five Gadwalls, four
Great Cormorants (นกกาน�ำ้ ใหญ่), two Great Crested
Grebes, two Painted Storks, a Northern Shoveler,
and a Common Pochard.
Migrant landbirds
A Himalayan Griffon Vulture (อีแร้งสีน�้ำตาล
หิมาลัย) at Bang Khla, Chachoengsao, on 11 Dec
(CKt) was taken for rehabilitation. Others included 11
at Doi Mon Chong, Om Koi District, Chiang Mai on 20
Dec (PKn, KR), four along Chom Thong – Hod road
on 23 Dec (PS), at Doi Pu Muen, Fang, between 31
Dec – 1 Jan (AB, TP), four at Thi Nuey, Thung Yai
Naresuan, on 18 Jan (PCc, BCST), seven at Siriphum
Waterfall, Doi Inthanon, on 23 Jan (PS) and at Doi
Lang on 26 Jan (NU).
Greater Spotted Eagles (นกอินทรีปีกลาย) included a juvenile at Chiang Saen on 5 Dec (TY), an
adult or subadult at Sri Mahaphot, Prachin Buri, on 9
Dec (SSc), five at Nong Pla Lai on 17 Dec (TB), three
at Pak Phli on 23 Dec (WL, TBb, IS), and a juvenile
at Sanam Bin Reservoir, Buriram, on 23 Jan (WSw).
Booted Eagles (นกอินทรีเล็ก) included dark morphs
at Tapan Hin, Pichit, on 8 Dec (KM), Nong Pla Lai on
17 Dec (TB), Ko Phra Thong on 27 Dec (DES, PPs,
ID, MTu), a pale morph at Nong Jor Pa Lan, Chiang
Saen, on 31 Dec (SS), with others at Lamphun on
2 Jan (SKw), Thi Nuey, Thung Yai Naresuan, on 17
Jan (IS, BCST), Ban Mae Lua, Mae Chan, Chiang
Rai, on 22 Jan (WB, CH, SKs) and San Pa Tong,
Chiang Mai, on 5 Feb (where also two dark morphs
on 6 Feb, TK, AW), two at Doi Lo, Chiang Mai, on
11 Feb (TK), and a “rufous” morph at Tapan Hin,
Pichit, on 28 Feb (KM).
A Short-toed Snake Eagle (เหยี่ยวนิ้วสั้น) was
captured at Phitsanulok on 12 Dec (XX). A Steppe
Eagle (นกอินทรีทงุ่ หญ้าสเต็ป) and two Eastern Impe-
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rial Eagles (นกอินทรีหวั ไหล่ขาว) were at Nong Pla Lai
on 17 Dec (TB). A Eurasian Marsh Harrier (เหยี่ยวทุ่ง
พันธุ์ยูเรเชีย) was photographed at Chiang Saen on
27 Dec (WSs, NS). Both an Oriental Honey-buzzard
(เหยี่ยวผึ้ง) and a Rufous-winged Buzzard (เหยี่ยว
ปีกแดง) were photographed at Kasetsart University
Kampaengsaen Campus on 23 Jan (SCs). An Eastern
Marsh Harrier (เหยี่ยวทุ่งพันธุ์เอเชียตะวันออก) was
photographed at the highest summit of Doi Inthanon
on 6 Feb (WL). A vulpinus Common Buzzard (เหยี่ยว
ทะเลทรายตะวันตก) photographed at Doi Pha Tang,
Chiang Mai, on 7 Feb (NCj). Three Black Bazas
(เหยี่ยวกิ้งก่าสีด�ำ) and an Oriental Honey-buzzard
were reported from Pak Nam Prasae on 10 and
11 Feb respectively (VS). A possible Long-legged
Buzzard was photographed at Ban Huai Dok Khem,
Dong Suwan, Dok Kham Tai, Phayao, on 19 Feb
(MK). An Eastern Imperial Eagle was photographed
at Tapan Hin, Pichit, on 26 Feb (KM).
A juvenile Amur Falcon (เหยี่ยวตีนแดง) was
photographed at Sob Mae Kha, Hang Dong, Chiang
Mai, on 1 Dec (TK) and another was seen on Doi
Lang on 4 Dec (ASe, NU).
A flock of approximately 10 Pale-capped Pigeons
(นกลุมพูแดง) was reported at Hat Vanakorn National
Park, Prachuap Khiri Khan, on 21 Jan (TW).
Chestnut-winged Cuckoos (นกคัคคูหงอน) were
reported at Phutthamonthon on 24 Jan (PJk), Lad
Krabang on 29 Jan (WL, PN), Bang Pu on 14 Feb
(KA). Presumed Himalayan Cuckoos (นกคัคคูพันธุ์
หิมาลัย) were reported at Pak Nam Prasae on 7 Feb
(VS) and Walailak University on 11 Feb (VT).
A Short-eared Owl (นกเค้าแมวหูสั้น) captured
at Chainat was sent for rehabilitation at WBCKU on
23 Dec. A migratory Oriental Scops Owl (นกเค้าหู
ยาวเล็ก) was reported at 1,500 m above sea level
in Chiang Mai (CT, TY).
A Silver-backed Needletail (นกแอ่นใหญ่หัวตา
ด�ำ) was photographed at Kaeng Krachan National
park on 22 Feb (MB).
A male Plain-pouched Hornbill (นกเงือกกรามช้าง
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ปากเรียบ) was photographed at Kui Buri National
Park on 30 Jan (WC, CPs, AKp). Three were documented on a video passing Laem Phak Bia on 11
Feb (SM). A Eurasian Wryneck (นกคอพัน) seen “just
east of Nakhon Si Thammarat Town” on 13 Jan (ID,
PPS) is a scarce species in the peninsula.
Migratory medium-grey Ashy Drongos (นก
แซงแซวสีเทา) lacking white lores, presumably race
mouhoti, were reported at Lumphini Park on 13 Dec
(CC, WL, SPm) and Bhumibol Hospital, Bangkok, on
14 Dec (KT, VS). The only record of the endangered
Silver Oriole (นกขมิ้นขาว) was a male at Kaeng
Krachan National Park on 15 Dec (PE). There was
a group of seven Eurasian Magpies (นกสาลิกาปาก
ด�ำ) at Doi Lang on 15 Jan (PSk). A nominate race
Long-tailed Shrike (นกอีเสือหัวด�ำ) was photographed
at Chiang Saen on 26 Jan (DES, MD, LH). Four
Brown-rumped Minivets (นกพญาไฟตะโพกสีนำ�้ ตาล)
were reported at Suan Sri Nakhon Khuen Khan on
27 Jan (SPk).
A flock of 21 Fire-capped Tits (นกติ๊ดหน้าแดง)
was reported at Doi Lang on 29 Jan (DES). A Himalayan Black Bulbul (นกปรอดด�ำ) showing an unusual
mottled black and white head was photographed at
Dok Kham Tai, Phayao, on 10 Dec (MK). A Chestnut
Bulbul photographed at Doi Lang on 13 Jan was a
new record for Thailand (JDM). A group of five Redvented Bulbuls, also potentially new for Thailand,
was reported from Sangklaburi, Kanchanaburi on
21 Mar (TN), WN succeeded in photographing a bird
at the same site a day or two later which looked like
a possible hybrid between Red-vented Bulbul and
Sooty-headed Bulbul (นกปรอดหัวสีเขม่า). Northern House Martins (นกนางแอ่นมาตินพันธุ์ไซบีเรีย)
were photographed at Ob Khan National Park on
20 Jan (TK).
Seemingly no Baikal Bush Warblers (นกกระจ้อย
อกเทา) were reported before 2 Dec, when one was
photographed at San Sai Noi, Chiang Mai (WP). The
first Blunt-winged Warbler (นกพงนาพันธุ์จีน) was
ringed at Bung Boraphet on 13 Dec (NC). Scarce
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species at Nam Kham Nature Reserve included a
Chestnut-crowned Bush Warbler (นกกระจ้อยใหญ่)
seen on 28 Dec day (PK). Probably the same bird
was retrapped on 20 and 22 Jan (WB), having been
first ringed one year earlier. A Manchurian Bush
Warbler (นกกระจ้อยนักร้อง) was present during
27–31 Dec (WB). A Blyth’s Reed Warbler retrapped
at Nam Kham on 21 Jan (WB) was first ringed one
month earlier, in late December 2014.
An Alström’s Warbler (นกกระจ้อยวงตาสีทองหาง
สีเรียบ) was photographed at Nam Nao National Park
on 9 Jan (MN). A new species for Thailand, Hartert’s
Leaf Warbler, was first photographed at Suan Rot
Fai on 17 Jan (CTp). It remained to be seen again
on 31 Jan (DG). An Asian Stubtail (นกกระจ้อยหัว
ลาย) and a Chinese Leaf Warbler (นกกระจิ๊ดพันธุ์
จีน) were photographed at Wat Ban San Patthana,
Mae Chan, Chiang Rai, on 3 and 4 Feb respectively
(SKs), with two Chinese Leaf Warblers on 7 Feb
(SKs). There was a Chestnut-flanked White-eye (นก
แว่นตาขาวสีข้างแดง) at Bang Pu on 18 Dec (WL).
A male Spot-winged Starling (นกกิ้งโครงปีกลาย
จุด) was photographed at Fang Hot Springs on 3
Dec (AK) and another reported at Doi Chiang Dao
on 16 Dec (WB). At least 50 were reported at Wat
Tha Khanoon, Thong Pha Phum, Kanchanaburi,
on 27 Dec (PL, BRr) and a female was reported at
Chulachomklao Military Academy, Nakhon Nayok—
a new region of the country—on 20 Jan (PSr). A
Brahminy Starling (นกเอี้ยงพราหมณ์) photographed
at Laem Phak Bia on 24 Dec (MN) and stayed until
at least 20 January. A White-cheeked Starling (นก
กิง้ โครงแก้มขาว) was seen among approximately 300
Chestnut-tailed Starlings (นกกิง้ โครงแกลบหัวเทา) at
Mae Sarieng on 24 Dec (PDR, PVk). Two Red-billed
Starlings (นกกิ้งโครงปากแดง) and, unusually for
midwinter in N Thailand, a Purple-backed Starling
(นกกิ้งโครงแกลบหลังม่วงด�ำ), were reported from
Nam Kham Nature Reserve on 25 Feb (NB, NU et
al.). Two more Brahminy Starlings were reported at
Ao Noi, Prachuab Kirikhan, on 28 Feb (WA).
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A female Siberian Thrush (นกเดินดงสีเทาด�ำ)
was photographed at Suan Rot Fai on 1 Dec (WTn)
and an Orange-headed Thrush (นกเดินดงหัวสีสม้ ) at
Wat Ban San Patthana, Chiang Rai, on 20 Dec (SKs).
Either a Scaly Thrush (นกเดินดงลายเสือ) or a White’s
Thrush (นกเดินดงลายเสือใหญ่) photographed at
Doi Chang Mub on 28 Dec (SKs). Thrushes passing
Ko Samui included an Eyebrowed Thrush (นกเดิน
ดงสีคล�้ำ) on 5 Jan and a female Orange-headed
Thrush of race gibsonhilli on 6 Jan (PBh). A male
Black-breasted Thrush (นกเดินดงอกด�ำ) was photographed at Doi Chang Mub, Doi Tung, Chiang Rai,
on 17 Jan (SKs).
A male Japanese Thrush (นกเดินดงพันธุ์ญี่ปุ่น)
was photographed at Chong Yen, Mae Wong National Park, on 21 Jan (PnSk) and a male Eyebrowed
Thrush at Suan Rot Fai on 22 Jan (WTn). More
Orange-headed Thrushes were reported at Khao
Yai on 24–25 Jan (SC), Hat Vanakorn National Park
on 25 Jan (SMk), Som Paen Beach, Ranong, on
9 Feb (male gibsonhilli: PCk). Grey-sided Thrushes
(นกเดินดงอกเทา) were reported at Kaeng Krachan
National Park on 11 Feb (DES) and Doi Ang Khang
on 25 Feb (AS).
The first-winter male Firethroat first photographed
at Nam Kham Nature Reserve on 7 Dec (SMk) remained throughout the reporting period. A female
Plumbeous Water Redstart (นกเขนเทาหางแดง) was
present at Phu Suan Sai National Park on 14 Dec
(CK); two male Sapphire Flycatchers (นกจับแมลงหัว
สีฟ้า) on Doi Chiang Dao on 17 Dec, a female on
18 Dec (WB) and both male and female on 29-30
Jan (PDR, STe). There was an unidentified male Hill
Blue-like Cyornis flycatcher photographed at Samae
San Island, Chonburi on 23 Dec (SSs) and a male
Hainan Blue Flycatcher (นกจับแมลงอกสีฟา้ ) at Chulachomklao Military Academy on 2 Jan (WL, MN). On
the same day, a male Chinese Blue Flycatcher (นก
จับแมลงพันธุ์จีน) and a female Hill Blue Flycatcher
(นกจับแมลงคอน�ำ้ ตาลแดง) were both photographed
at Wat Phra Phutthabat Noi, Saraburi (WL, MN). A
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Green-backed Flycatcher (นกจับแมลงหลังเขียว)
photographed at Rayong on 10 Jan (SPw, STt) was
an unusual midwinter record.
A female Blue-fronted Redstart (นกเขนสีฟ้าท้าย
สีน�้ำตาล) was photographed at Doi Lang on 20
Jan (PS) and another was reported from Mae Moei
National Park, Tak on 23 Dec (JB). There was a
first-winter male Ultramarine Flycatcher (นกจับแมลงสี
คราม) at Doi Lang on 23 Jan (WL). What was almost
certainly female Large Blue Flycatcher (นกจับแมลง
ปากยาว) was photographed at the seeming wintering locality, Sri Phang-nga National Park, on 20 Jan
(AJP), with another female photographed at Som
Paen Beach, Ranong, on 28 Jan (PCk) and a male
there on 31 Jan (PCk). A male Hainan Blue Flycatcher
was photographed at Sri Mahaphot, Prachin Buri,
on 27 Feb (SSc).
Migrants ringed at Den Ya Khat, Doi Chiang Dao
by DCDWRS from 16 to 19 Dec included four Asian
Stubtails, 9 Martens’s Warblers (นกกระจ้อยวงตาสี
ทองพันธุ์จีน), two Grey-crowned Warblers (นกกระ
จ้อยวงตาสีทองหัวเทา), four Chinese Leaf Warblers,
two Rufous-gorgeted Flycatchers (นกจับแมลงแถบ
คอสีส้ม), three Slaty-blue Flycatchers (นกจับแมลง
หน้าด�ำคอขาว), and a White-bellied Redstart (นก
เขนแปลง).
A male Yellow-bellied Flowerpecker (นกกาฝาก
ท้องเหลือง) was photographed at Doi Phu Kha, Nan,
on 1 Feb (ABs). Many White Wagtails (นกอุ้มบาตร)
of subspecies ocularis were at Mae Chan, Chiang
Rai, on 1 Dec (TW). Another ocularis White Wagtail
was reported at Doi Chiang Dao on 1 Jan (AN). An
individual said to belong to the subspecies lugens and
another ocularis were reported at Bueng Sri Than,
Khon Kaen University, on 23 Jan (SKm).
Reports of (now endangered) Yellow-breasted
Buntings (นกจาบปีกอ่อนอกเหลือง) included at least
50 at Nong Pla Lai on 17 Dec (TB) and at least 40
at Thung Kalo, Uttaradit, on 27 Feb (TNg).
A Chestnut-eared Bunting (นกจาบปีกอ่อนหัว
เทา) was reported at Mae Hia on 19 Dec (TY). Ap34 |

proximately 40 Chestnut-eared Buntings roosted with
Black-headed Munias (นกกระติ๊ดสีอิฐ) at Chiang
Saen on 22 Jan (WB). A flock of 11 Black-headed
Greenfinches (นกจาบปีกอ่อนเขียว) was reported
at Doi Ang khang on 25 Feb (AS). Approximately
20 Black-faced Buntings (นกจาบปีกอ่อนหน้าด�ำ)
roosted at Chiang Saen on 26 Feb (BP, VS). There
was a male Black-headed Bunting (นกจาบปีกอ่อน
หัวด�ำ) at Tha Ton, Chiang Mai, on 26 Feb (NU).
Residents and local movements
A Jerdon’s Baza (เหยี่ยวกิ้งก่าสีน�้ำตาล) of uncertain seasonal status was photographed at Khao
Krajom, Suan Phueng, Ratchaburi, on 10 Jan (PT).
At least five were reported at Huai Kha Khaeng on
8 Feb (KA). A presumed resident Peregrine Falcon
(เหยี่ยวเพเรกริน) of race ernesti was photographed
at Phu Khieo on 19 Jan (KP).
A Yellow-legged Buttonquail (นกคุ่มอืดใหญ่)
captured at Phra Khanong, Bangkok, on 18 Dec,
may possibly be a non-breeding visitor (SSp).
Two Thick-billed Green Pigeons (นกเขาเปล้า
ธรรมดา) foraged in a fig tree at Lumphini Park on
13 Dec (CC, WL, SPm). A pair of Cinnamon-headed
Green Pigeons (นกเปล้าแดง) were reported at Ko
Phra Thong on 7 Jan (PPs) with eight or more in
succeeding days. A White-bellied Green Pigeon (นก
เปล้าท้องขาว) and two Pin-tailed Green Pigeons
(นกเปล้าหางเข็ม) were seen at Bhubing Palace, Doi
Suthep, on 17 Jan (CPd).
There were 7 Red-breasted Parakeets (นกแขก
เต้า) at Walailak University, Nakhon Si Thammarat, on
7 Jan (PC, VT). A flock of two male and five female
Alexandrine Parakeets (นกแก้วโม่ง) were seen at
Bang Kruai, Nonthaburi, on 18 Feb (KA).
Two Chestnut-bellied Malkohas (นกบั้งรอกเล็ก
ท้องแดง) were photographed at Thung Nam Dam,
Ko Ra – Ko Phra Thong National Park, on 24 Dec
(DES, ID, MTu).
Five nestlings of Australasian Grass Owl (นก
แสกทุ่งหญ้า) were taken from sugarcane fields in
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Nakhon Sawan on 11 Dec (BL) and represent a
major range extension. An Asian Barred Owlet (นก
เค้าโมง, นกเค้าแมว) at Laem Son National Park on
23 Jan may be the southernmost record (IS, AG).
A Rufous-bellied Woodpecker (นกหัวขวานด่าง
ท้องน�ำ้ ตาลแดง) photographed in lowlad dry dipterocarp woodland in Mae Ping National Park on 13 Dec
(NU) was the first record of this nationally endangered
species for over a decade. It stayed well into January.
A Freckle-breasted Woodpecker (นกหัวขวานด่าง
อกลายจุด) was reported at Tha Khum Ngoen Dam,
Lamphun, on 19 Dec (DES, STb). A total of 6 Great
Slaty Woodpeckers were observed at Chiang Dao on
2 Feb (DES). A Malaysian Honeyguide (นกพรานผึ้ง)
was heard calling at Khlong Saeng Wildlife Sanctuary, Surat Thani, on 25 Feb (PPs). Red-crowned
Barbets (นกโพระดกหลากสี), a species which has
disappeared from most of its range due to habitat
(extreme lowland forest) loss, were reported on 14
Jan at Thung Khai Botanical Garden (PPs, ID). This is
one of very few remaining sites where it still occurs.
At least two maculatus Black-naped Orioles (นก
ขมิ้นท้ายทอยด�ำ) were photographed at Walailak
University on 21 Jan (VT). Two White-browed Fantails (นกอีแพรดคิ้วขาว) were reported at Mae Ping
National Park on 17 Dec (DES, STb). The observers
also reported two Malaysian Pied Fantails (นกอีแพ
รดแถบอกด�ำ) at Tha Khum Ngoen Dam on 19 Dec
— a range extension. A Racket-tailed Treepie (นก
กาแวน) “just east of Nakhon Si Thammarat town”
on 13 Jan (ID, PPs) was noteworthy as a scarce
bird in the south.
Two Coral-billed Scimitar Babblers (นกระวังไพร
ปากแดงสั้น) at Taksin Maharat, Tak, on 13 Jan (JC,
DES), was a new locality record. Limestone Wren
Babblers (นกจู๋เต้นเขาหินปูน) foraging on nectar
of Erythrina trees at Wat Phra Phutthabat Noi on
13 Feb was an undocumented behaviour (WL). A
Spot-necked Babbler (นกกินแมลงคอลาย) was
photographed at Khlong Saeng Wildlife Sanctuary
on 25 Feb (PPs).
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Presumed male Blue-throated Flycatchers (นก
จับแมลงคอสีน�้ำเงินเข้ม) of the resident race were
reported on 24 Jan at Huai Kha Khaeng (NPs) and at
Mae Wong National Park (AJ). A Jerdon’s Bushchat
(นกยอดหญ้าหลังด�ำ) was reported near Khun Nam
Yen, Mae Wong National Park, on 18 Dec (PSk).
A female retrapped at Nam Kham Nature Reserve
on 27 Dec was first ringed on 30 Dec 2012 (WB).
Another unringed female was seen at the site on
28 Dec (WS). Approximately 10 pairs were found
at Maneepruek Village, Thung Chang, Nan, on 28
Dec (CPt, PSk). WB reported a male at Nam Kham
on 19 Jan and another along the Mekong River on
21 Jan. At least four were seen at Phu Thab Buek,
Loei, on the eastern edge of Phu Hin Rong Kla, a
well-known locality on 3 Feb (PS). A pair of Copperthroated Sunbirds (นกกินปลีคอสีทองแดง) at Khlong
Khone, Samut Songkhram, on 17 Jan fills a gap in
the range between SE and the peninsula (SS). Two
Black-headed Munias were reported at Bua Daeng
Lake, Udon Thani, on 25 Feb (LV).
Nesting records
Ruddy-breasted Crake (นกหนูแดง) nesting in
Chiang Rai on 19 Jan (CPd). Great Eared Nightjar (นก
ตบยุงยักษ์) incubating eggs at Khao Yai on 14 Feb
(KSl). A nest of Oriental Pied Hornbills (นกแก๊ก) was
found on a cliff instead of tree cavity at Talae Waek,
Krabi, on 16 Feb (ISw). A pair of Grey-capped Pygmy
Woodpeckers (นกหัวขวานด่างแคระ) excavating tree
holes at Sri Phang-nga National Park on 28 Feb (EA).
White-bellied Erpornis (นกภู ห งอนท้ อ งขาว)
nesting at Phu Khieo on 27 Dec (WS); Racket-tailed
Treepie feeding fledglings at Bang Pu on 9 May (WL).
A female Yellow-cheeked Tit (นกติ๊ดแก้มเหลือง) collecting nest-material at Chong Yen, Mae Wong National Park, on 23 Jan (PSk). Davison’s Leaf Warbler
(นกกระจิด๊ หางขาวเล็ก) collecting nest-material at Doi
Inthanon on 18 Jan (WL). Rusty-cheeked Scimitar
Babblers (นกระวังไพรแก้มสีน�้ำตาล) collecting nestmaterial at Doi Ang Khang on 2 Jan (PE), with others
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seen at Doi Lang in mid-Jan (PSk). Chestnut-tailed
Starlings (นกกิ้งโครงแกลบหัวเทา) collecting nestmaterial at Bang Khla, Chachoengsao, on 15 Feb
(CNn, WNn).
Contributors:
XX (anonymous), BCST (BCST bird-walks and
field trips), Doi Chiang Dao Wildlife Research Station (DCDWRS), Lanna Bird & Nature Conservation
Club (LBNC), WildbirdCare Kasetsart University
(WBCKU), Krit Adirek (KA), Wayne Allen (WA), Eakkachai Anuphab (EA), Supannika Atichaichotikul (SA),
Tom Backlund (TB), Phichit Bhumadhana (PBh),
Thattaya Bidayabha (TBb), Atiwat Booncharoen (AB),
Argrit Boonsanguan (ABs), Nick Bray (NB), Benson
Brighton (BB), Mika Bruun (MB), Woraphot Bunkwamdi (WB), John Burrell (JB), Pinit Chaikun (PCk),
Buriporn Chaiprasit (BC), Warut Chaleekarn (WC),
Natthapong Chantana (NC), Satit Chen (SC), Chanon
Chirachitmichai (CC), Pornchai Cholchattakul (PCc),
Sangrag Cholsaranon (SCs), Piyapong Chotipuntu
(PC), Natthaphat Chotjuckdikul (NCj), John Clark (JC),
Suchart Daengphayon (SD), Johannes Dag Mayer
(JDM), Mike Danzenbaker (MD), Chris Doughty (CD),
Ian Dugdale (ID), Peter Ericsson (PE), Dave Gandy
(DG), Francisco Germi (FG), Andrew Gouldstone
(AG), Chuenchom Hansasuta (CH), Lee Hung (LH),
Prapanth Iamwiriyakul (PI), Pilan Jadoonkitinan (PJk),
Ayuwat Jearwattanakanok (AJ), Atiwich Kaewchum
(AK), Pipith Kaewta (PKt), Thamarat Kaosombat
(TK), Pornthep Katsura (PK), Mongkol Keawtep (MK),
Sarun Keithmaleesatti (SKm), Amonpong Khlaipet
(AKp), Sirakorn Khumwongwan (SKw), Penphan
Kittinatgumthorn (PKn), Phanom Klowjunterc (PKj),
Charinya Kotchana (CK), Suraphol Kruasuwan (SKs),
Chanyanuch Kwaentunyakij (CKt), Neil Lawtion (NL),
Parinya Lerthattasin (PLe), Wichyanan Limparungpatthanakij (WL), Benchapol Lorsunyaluck (BL), Seri
Manit (SM), Mark Marako (MM), Kriang Meemano
(KM), Suwanna Mookachonpan (SMk), Masato Nagai
(MN), Jonathan Murray (JEM), Thitiisan Nakavirod
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(TN), Anusorn Neanpark (AN), Thanarot Ngoenwilai
(TNg), Chairatna Nilnond (CNn), Weranut Nilnond
(WNn), Prapaporn Nilsuwansokit (PN), Wittawat Noulin (WN), Sompong Nuamsawat (SN), Chalermchai
Ouchan (CO), Somkiat Pakapinyo (SPk), Wilaiwat
Panadit (WP), Sawitree Panwong (SPw), Chatchawan Panyaduang (CPd), Ben Petcharapiracht (BP),
Chaiya Pewplapon (CPp), Nuwat Phansuwan (NPs),
Chamnan Phanthong (CPt), Kamron Phetprayoon
(KP), Punjapa Phetsri (PPs), Andrew Pierce (AJP),
Sutanan Pinmaneenopparat (SPm), Danai Plikomol
(DP), Chanchai Ploysri (CPs), Tarapong Polboon (TP),
Birthe Rasmussen (BR), Erik Vikkelsø Rasmussen
(EVR), Korn Ratanasthien (KR), Craig Robson (CR),
Philip Round (PDR), Surachate Ruangmak (SR),
Busara Rungrattanakul (BRr), Ingkayut Sa-ar (IS),
Santi Sae-lee (SSl), Pinit Saengkaew (PSk), Piyanipa
Saengkaew (PnSk), Wachara Sanguansombat (WSs),
Wangworn Sankamethawee (WS), Sakkarin Sansuk
(SSs), Kulpat Saralamba (KSl), Dave Sargeant (DES),
Panuwat Sasirat (PSr), Suebsawat Sawatchuto (SSc),
Montri Seetabusapa (MSb), Al Serfas (ASe), Patrawut
Sitifong (PS), Vattikorn Sophonrat (VS), Rosie Storm
(RS), Kampol Sukhumalind (KSk), Arjin Sukkasem
(AS), Siripannee Supratya (SSp), Ike Suriwong (ISw),
Kaset Sutasha (KS), Pazzy Sutheera (PSt), Smith
Sutibut (SS), Ponsatorn Suttakarn (PSk), Nantida Sutummawong (NS), Wanchanok Suwannakorn (WSw),
Wilawan Tangngekkee (WTn), Chaiwat Tangpradit
(CTp), Thawat Tanhai (TT), Wanna Tantanawat (WT),
Valla Tantayotai (VT), Supatchaya Techachoochert
(STe), Phakhawat Thaweepworadej (PT), Thanee
Thongngam (TTn), Surasak Thongsukdee (STs),
Chantawat Thongyoo (CTy), Steve Tibbett (STb),
Sethapol Tiptongdee (STt), Khemthong Tonsakulrungruang (KT), Chan Tosinthiti (CT), Markku Tunturi
(MTu), Nick Upton (NU), Pramoj-ch Vaidyakula (PVk),
Lerson Vasinopas (LV), Jeff Verrill (JV), Apisit Wilaijit
(AW), Thanee Wongniwatkajorn (TW), Tetsuya Yoshikawa (TY), Chenxing Yu (CY).
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เรื่องและภาพ : กีรติ กันยา นักวิทยาศาสตร์หัวหน้างานวิจัยสวนสัตว์นครราชสีมา

เพื่อนร่วมโลก

ตุ๊กกายกันยา

Kunya’s Cave-dwelling Bent-toed Gecko
เป็นตุ๊กกายเฉพาะถิ่นของไทย (endemic) พบ
เฉพาะที่หินผางาม อ�ำเภอหนองหิน จังหวัดเลย มีชื่อ
วิทยาศาสตร์ว่า Cyrtodactylus kunyai ซึ่งได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Zootaxa ระบุว่าเป็นตุ๊ก
กายชนิดใหม่ของโลก เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557
ลักษณะทั่วไป หัวมีลายจุดไม่เป็นระเบียบ ตาโตสี
น�้ำตาลอ่อน และมีขอบม่านตาสีส้มแถบคาดคอมีสี
น�้ำตาลเข้มไม่ต่อเนื่องกัน หางเรียวยาวเป็นบั้ง โดย
ตั้งชื่อว่า ตุ๊กกายกันยา เพื่อเป็นเกียรติแก่นายกีรติ
กั น ยา นั ก วิ ท ยาศาสตร์ หั ว หน้ า งานวิ จั ย สวนสั ต ว์
นครราชสี ม าที่ ท� ำ การศึ ก ษาค้ น คว้ า วิ จั ย เมื่ อ ปี พ .ศ.
2557 ร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์เลื้อยคลานและ
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สัตว์สะเทินน�้ำสะเทินบกทั้งในประเทศไทยและต่าง
ประเทศ ท�ำการส�ำรวจสัตว์ป่าในกลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน
ในพื้ น ที่ ป ระเทศไทย เก็ บ ตั ว อย่ า งสั ต ว์ เ พื่ อ ท� ำ การ
วิเคราะห์โมเลกุลตรวจแยกดีเอ็นเอ และตรวจหาการ
เปลีย่ นแปลงของโครโมโซม ซึง่ ทีมส�ำรวจได้คน้ พบสัตว์
เลื้อยคลานชนิดใหม่ของโลกถึง 3 ชนิด ประกอบด้วย
ตุก๊ กายสนุก, ตุก๊ กายกันยา และตุก๊ กายดอยสุเทพ ทัง้ นี้
ตุ๊กกายชนิดใหม่ที่ส�ำรวจพบ ถือเป็นสัตว์ที่จัดอยู่ใน
กลุม่ จ�ำพวกเดียวกับตุก๊ แก แต่มขี นาดตัวเล็กกว่าตุก๊ แก
และขนาดใหญ่กว่าจิ้งจก มีลวดลายสวยงาม กินแมลง
เป็นอาหาร นิ้วเท้าไม่มีปุ่มยางเหนียวเหมือนตุ๊กแก
บ้าน
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ปักษาศิลป์ | Art 4 Bird อาจารย์เพ็ญศรี ศรีแก้ว
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ไก่ฟ้าหลังขาว Silver Pleasant
• ชื่อภาพ •

ศิลปิน : อาจารย์เพ็ญศรี ศรีแก้ว
เทคนิค : สีนำ�้ บนกระดาษขนาด 17 คูณ 22 นิ้ว
แรงบันดาลใจ : พบผ่านๆ ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จ.ชัยภูมิ แล้วมาเจอ
เต็มๆ ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จ.เลย ไก่ตัวผู้โตเต็มวัยสวยมาก พบขณะที่
ดอกกุหลาบแดงก�ำลังบานสะพรัง่ ตรงทุ่งหญ้าชายป่าดิบเขา มันช่างเป็นช่วงเวลา
ที่แสนวิเศษของความทรงจ�ำในช่วงชีวิตการเดินทางของฉัน
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๒๗

บทส่งท้าย Godwit
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