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	 จี๋จ่อวิดติดใจได้ยินบ่อย	 ขมิ้นน้อยธรรมดาหาคงเห็น

ล�าตัวเหลืองเรืองปลั่งดั่งที่เป็น	 หลบซ่อนเร้นใบรกปกป้องตัว

เที่ยวกระโดดโลดไปในพฤกษา	 แสวงหาแมลงหนอนมุดซ่อนหัว

เคลื่อนที่ช้าหากินถิ่นใกล้ตัว	 ปีกคล�้ามัวมีแถบแคบพาดไป

	 จี๋จ่อวิดคิดไปใช่นกป่า	 ปรับตัวมาอยู่สวนล้วนพฤกษ์ไสว

ส่งเสียงร้องก้องเสนาะเพราะจับใจ	 ยินครั้งใดพาเพลินเดินเหลียวรอ

เห็นกระโดดโลดไวไปเป็นคู่	 แอบสิงสู่ยอดไม้ไกลตาหนอ

ตัวเหลืองเขียวเลี้ยวไปใคร่ชลอ	 อยากจะขอชมวิหคนกจี๋จ่อ

นกขม้ินน้อยธรรมดา
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นกปากนกแก้วอกลาย
Spot-breasted Parrotbill

สมุดบันทึก   อายุวัต เจียรวัฒนกนก
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สวัสดคีรบั เพือ่นสมาชกิสมาคมอนรุกัษ์นกและธรรมชาตแิห่งประเทศไทยทกุท่าน หลายท่านอาจพบกันมาก่อนเพราะ
กระผมได้เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมฯ มาตั้งแต่ปีพ.ศ.2531 และได้ช่วยงานในต�าแหน่งอุปนายกและกรรมการสมาคมฯ 
อย่างต่อเนื่องในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา กระผมจึงภูมิใจที่ได้รับเลือกให้ด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมฯ วาระปี 2557-2558 ซึ่ง
งานของสมาคมฯ มีภารกิจที่ต้องสานต่อการอนุรักษ์ในระดับประเทศและนานาชาติอีกมากมาย ยังมีปัญหาที่รอการแก้ไข 
ซึ่งคณะกรรมการฯ ในชุดนี้จะพยายามแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไป บางปัญหาอาจจะแก้ไขล่าช้าบ้างอยู่
ระหว่างการด�าเนินการให้ลุล่วง 

วารสารนกกางเขนฉบบัที ่1 ของปีพ.ศ. 2558 ฉบบัน้ีเป็นวารสารฉบบัคณุภาพอกีฉบบัหนึง่ซึง่ให้ความรูเ้กีย่วกับนกและ
ธรรมชาติต่อเนื่องเป็นปีที่ 32 และได้รวบรวมภาพนกต่างๆ  ของประเทศไทย เพื่อถ่ายทอดสู่เพื่อนสมาชิกทุกท่านปีละ 4 
ฉบับ หรือเป็นเวลาทุก 3 เดือน แต่อาจจะมีความล่าช้าไปบ้างในการรวบรวมเนื้อหา บทความ ภาพถ่าย และกระบวนการ
จัดพิมพ์ซึ่งต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

งานสมาคมฯ ในแต่ละด้านมีหลายภารกิจ แต่บุคลากรที่ช่วยงานยังมีไม่เพียงพอกับงาน จ�าเป็นอย่างมากที่จะต้องมี
อาสาสมคัรมาช่วยกนัขบัเคลือ่นงานให้ส�าเรจ็ตามภารกจิ ผมขอเชญิชวนทุกท่านได้เข้ามาเป็นอาสาสมคัรช่วยงานด้านต่างๆ  
การเข้ามาช่วยงานสมาคมฯ เป็นส่วนหนึ่งในงานอนุรักษ์ธรรมชาติของประเทศและของโลก

โครงการทีส่มาคมอนรุกัษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยได้ด�าเนนิการอยู่ ยงัต้องการแรงสนบัสนนุจากสมาชกิทกุๆ  
ท่าน โครงการเหล่านี้ประกอบด้วย

• โครงการอนุรักษ์พื้นที่อ่าวไทยตอนใน (ให้ความเข้าใจกับชุมชนท้องถิ่นร่วมอนุรักษ์นกชายเลน)
• โครงการอนุรักษ์นกแต้วแร้วท้องด�า (ท�าความเข้าใจกับชุมชนร่วมรักษาป่าที่นกอยู่อาศัย)
• โครงการเก็บข้อมูลนกต่างๆ เพื่อการศึกษา (โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลพ้ืนที่ส�าคัญส�าหรับการอนุรักษ์นกใน

ประเทศไทย, นับนกน�้า AWC, นับนกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน)
สมาชกิและอาสาสมคัรท่านใด ทีส่นใจทีจ่ะเข้าร่วมสนบัสนนุโครงการใด สามารถติดต่อทีส่มาคมอนรุกัษ์นกและธรรมชาติ

โดยตรงได้ครับ ที่ 02-588-2277 และ 086-376 – 6824 หรือติดตามการแจ้งข่าวจากเว็บไซต์ (www.bcst.or.th) หรือทาง 
เฟซบุค๊ (www.facebook.com/bcst.or.th) ซ่ึงจะมปีระชาสมัพนัธ์ให้ทราบ ทัง้นีถ้้าท่านมคี�าถามใดกส็ามารถส่งอเีมล์สอบถาม
รายละเอียดได้ที่ bcst@bcst.or.th 

 น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์
บรรณาธิการบริหาร

คุยกับบก. | Editor Talk   
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การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อก�าหนด
ยุทธศาสตร์ของสมาคมฯ

 
ในระหว่างวนัที ่4-5 เมษายน พ.ศ.2558 นายกสมา

คมฯ คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีสมาคมอนุรักษ์นก
และธรรมชาตแิห่งประเทศไทย ได้จดัประชมุเชงิปฏบิตัิ
การเพือ่ก�าหนดยทุธศาสตร์ของสมามฯ ณ อทุยานแห่ง
ชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ในการประชุมครั้งนี้ 
Dr.Dieter Hoffmann, Head of International Country 
Programmes และ Mr.Paul Insua-Cao, Partner De-
velopment Office SE Asia จาก The Royal Society 
for the Protection of Birds (RSPB) ได้เข้าร่วมในครั้ง

นี้ด้วย โดยในการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อก�าหนดยุทธศาสตร์แผนการด�าเนินงานของสมาคมปี พ.ศ.
2558และแสดงให้ผู้สนับสนุนสมาคมฯ เห็นถึงความตั้งใจจริงในการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมในระยะยาว

 โครงการและกิจกรรมของสมาคมอนุรักษ์นก
และธรรมชาติแห่งประเทศไทย

ระหว่างเดือน เมษายน-พฤษภาคม พ.ศ.2558

ส�ารวจประชากรนกแต้วแล้วท้องด�า

ในระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน และวันที่ 12-13 พฤษภาคม พ.ศ.2558 กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า ส�านักอนุรักษ์สัตว์
ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมกับสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วม
ส�ารวจประชากรนกแต้วแล้วท้องด�าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาประ – บางคราม อ�าเภอคลองท่อมเหนือ จังหวัด
กระบี่ ผลการส�ารวจทั้งหมด 17 เส้นทางไม่พบนกแต้วแล้วท้องด�า รวมทั้งไม่ได้ยินเสียงร้องตอบโต้กลับของนก
แต้วแล้วท้องด�าหรือนกแต้วแล้วชนิดอื่นๆ เลย แม้แต่พื้นที่หย่อมป่าดิบที่ราบต�่าบริเวณหินคอกวางที่เคยพบนก
แต้วแล้วท้องด�า ราว 3 คู่ เมื่อปี พ.ศ.2554 ซึ่งก็น่าสังเกตว่าพื้นดินตามหุบร่องห้วยหลายแห่งที่ท�าการส�ารวจ มี
ความแห้งแล้งและช่วงเวลาที่ท�าการส�ารวจเป็นช่วงที่ฤดูฝนมาช้ากว่าปกติ ล�าธารที่เคยไหลในช่วงหน้าฝนมีน�้า
น้อย จึงอาจส่งผลให้สัตว์หน้าดินที่เป็นอาหารของนกแต้วแล้วท้องด�าลดลง แต่ในระหว่างการส�ารวจเรามีการ
พบนกหลายชนิดที่มีถิ่นอาศัยจ�าเพาะต่อป่าดิบที่ราบ
ต�า่ อาทเิช่น นกกาน้อยแถบปีกขาว (Black Magpie) นก
กินแมลงคอด�า (Black-throated Babbler) เป็นต้น ซึ่ง
นกเหล่านีเ้ป็นนกทีถ่กูคกุคามในระดบัประเทศด้วยเช่น
กัน เนื่องจากถิ่นอาศัยที่เป็นป่าดิบที่ราบต�่าถูกท�าลาย
ไปมาก นอกจากนี้ยังมีการพบร่องรอยการล่าสัตว์ป่า
ในพื้นท่ีหน่วยพิทักษ์ป่าร้อยชั้นพันวัง อ�าเภอวังวิเศษ 
จังหวัดตรัง พบตาข่ายดักนกและซากนกโพระดกคาง
แดง (Red-throated Barbet) จ�านวน 1 ตัว 
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โครงการและกิจกรรมของสมาคมฯ    เรื่องและภาพ : กองบรรณาธิการ



โครงการประเมินและติดตามตรวจสอบพื้นท่ีส�าคัญเพื่อการอนุรักษ์นก (Important 
Bird Area) และความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2558 สมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการประเมินและติดตามตรวจสอบพื้นที่ส�าคัญเพื่อ
การอนุรักษ์นก (Important Bird Area ) และความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจ�าปีพ.ศ.
2558 ณ ห้องประชุมภูเก็ต ส�านักบริการ วิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือว่าได้รับความ

ร่วมมือจากหน่วยงานจากภาครัฐและจากหน่วยงาน
ภาคเอกชนเป็นอย่างดีและได้ข้อสรุปหลายอย่าง เช่น 
การน�าเสนอพื้นที่ซ่ึงมีศักยภาพพอจะจัดตั้งเป็นพื้นที่
ส�าคัญเพื่อการอนุรักษ์นก (Important Bird Area ) และ
ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยแห่งใหม่ 
หรือ ปัญหาการบุกรุกแผ้วถางป่าเป็นวงกว้างที่จังหวัด
น่านเพื่อการท�าเกษตรกรรมเชิงเดียว เช่น ข้าวโพด 
อ้อยและมันส�าปะหลัง ซ่ึงสมาคมเป็นกังวลว่าจะส่ง
ผลต่อป่าอนุรักษืหลายแห่งและสัตว์ป่าหลายชนิดตก
อยู่ในภาวะวิกฤต 

ศกึษาดงูาน ณ ณ เกาะฮ่องกง ประเทศจนี
 

ในระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ทาง 
สมาคมฯ ได้ส่งกรรมการและเจ้าหน้าที่รวม 4 ท่าน 
ให้เดินทางไปแลกเปล่ียนดูงานด้านการบริหารองค์กร
พัฒนาเอกชน และการบริหารพื้นที่ชุ ่มน�้าในระดับ
นานาชาต ิร่วมกบั Hong Kong Bird Watching Society 
ณ เกาะฮ่องกง ประเทศจีน โดยมี Mr.Paul Insua-Cao, 
Partner Development Office SE Asia จาก The Royal 
Society for the Protection of Birds (RSPB) ได้เข้า
ร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ด้วย ซึ่งผลการประชุมและสิ่ง
ที่ได้เห็นระหว่างการเดินทางได้ถูกน�ามาปรับใช้กับ 
สมาคมฯ ได้เป็นอย่างดใีนหลายๆ ด้าน จะท�าให้สมาคมฯ  
แข็งแกร่งขึ้นในอนาคต

Bird Conservation Meeting

วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ทางสมาคมฯ จัดการ
ประชุม และพบปะผู้ท�างานด้านการอนุรักษ์นกของ
เมืองไทย “Bird Conservation Meeting” เพื่อก�าหนด
ทิศทางในการด�าเนินงานด้านการอนุรักษ์นกและ
ธรรมชาติของประเทศไทย ในปีพ.ศ. 2557-2558 และ
ในโอกาสนี้ ทางสมาคมฯ ได้จัดกิจกรรม “รดน�้าด�าหัว” 
ให้กับผู้ใหญ่ในวงการอนุรักษ์นก อดีตนายกสมาคมฯ 
และคณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ ซึ่งพวกเรา
เคารพและรกัยิง่ เพ่ือสบืสานประเพณอีนัดีงามของไทย 
อกีทัง้ได้เกดิการแลกเปลีย่นมมุมอง ส่งต่อ และสบืทอด
งานด้านการอนรุกัษ์จากรุน่สูรุ่น่ต่อไปในอนาคต เพราะ
พวกเราชาวสมาคมฯ มร่ีมโพธิร่์มไทรทีด่จีงึเตบิใหญ่มา
จวบจนทุกวันนี้ 
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โครงการหลักสูตรธรรมชาติศึกษาวิชานกชายเลนปากช้อน

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2558 ทางสมาคมฯ ได้มีการจัดประชุมกับผู้อ�านวยการโรงเรียน เขต1 ในจังหวัด
เพชรบรุ ีจ�านวน 18 แห่ง ใน “โครงการหลกัสตูรธรรมชาตศิกึษาวชิานกชายเลนปากช้อน” ซึง่ผูอ้�านวยการโรงเรยีน
ทัง้หมดเหน็ด้วยกบัโครงการและให้ความร่วมมอืเป็นอย่างดี ส�าหรบัการประชมุในครัง้นีเ้พือ่จดัเวลาการเรยีนการ
สอนและวธิกีารด�าเนนิงานให้สอดคล้องกนัทัง้ระบบ โดยจะเริม่โครงการในภาคเรยีนที ่2 ของปีการศกึษานี ้ระหว่าง
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 – มีนาคม พ.ศ.2559 เป็น จ�านวน 5 เดือน ทางสมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้
ถ่ายทอดเรือ่งราวธรรมชาตวิทิยาผ่านนกชายเลนปากช้อน ให้เยาวชนรุน่ใหม่ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัและคณุค่า
ของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ซึ่งจะยังประโยชน์กลับมาต่อการอนุรักษ์นกและธรรมชาติอย่างยั่งยืนสืบต่อไป

ร่วมงานพธิมีอบรางวลัการประกวดการ
พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอัน
เนือ่งมาจากพระราชด�าร ิครัง้ท่ี 9 ประจ�าปี  
พ.ศ.2557-2558

เมือ่วนัที ่15-16 มถินุายน พ.ศ.2558 ทางสมาคมฯ 
ได้ร่วมออกบูธจ�าหน่ายสินค้า ในงาน “พิธีมอบรางวัล
การประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ครั้งที่ 9 ประจ�าปี พ.ศ.
2557-2558” ซ่ึง กรมพัฒนาที่ดิน และบริษัท ปตท.
จ�ากัด (มหาชน) ร่วมกันจัดงานขึ้นเพื่อยกย่องและให้
ก�าลงัใจแก่ผูท้ีป่ลกูและส่งเสรมิขยายผลการใช้ประโยชน์
จากหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน�้า ตามรอยพระราช
ปณิธานของพระบาทมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซ่ึงการ
ออกงานในครัง้นีไ้ด้รบัความสนใจจากผูเ้ข้าร่วมชมงาน
เป็นอย่างมาก
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Conservationists are generally reluctant to 
declare any animal species extinct. How can the 
absence of information be taken as a positive in-
dicator of extinction? How can one be sure that a 
taxon has been lost? Even today, nearly 80 years 
after the last Tasmanian Wolf (also known as the 
Tasmanian Tiger, or Thylacine) Thylacinus cyno-
cephalus died in Hobart Zoo, in 1936, there are 
still some who prefer to believe, in a forlorn hope, 
and against all available evidence, that a popula-
tion may be hanging on undiscovered somewhere. 

The “Rule of Thumb” adopted by ornithologists 
and other conservationists working on vertebrates 
has usually been to assume that a species is extinct 
if 50 years elapses without a record. According to 
Collar (1994), this results from an over-simplification 
of a criterion used for assumption of extinction by 
the CITES Secretariat, concerned principally with 
trade in wild species. It has led to what has been 
called, again by Collar (1994) “The Romeo Error”, 
in which a species, having been considered extinct, 
“returns from the dead” when refound. In one of 
the  most notorious (or possibly happiest) Romeo 
Errors, the rediscovery of the Cebu Flowerpecker 
Diceum quadricolor (Timmins 1992) came about 
because conservation authorities in Philippines 
had not previously searched for the bird, having 
slavishly accepted the assertions of desk-scholars 
that its forest habitat had been 100% destroyed.

Such cases have led to the latest versions of 
IUCN Red List being considerably more cautious, 

introducing an element of flexibility, in stating that, 
“A taxon is Extinct when there is no reasonable 
doubt that the last individual has died.  . . .when 
exhaustive surveys in known and/or expected 
habitat, at appropriate times (diurnal, seasonal, 
annual), throughout its historic range have failed 
to record an individual. Surveys should be over a 
time frame appropriate to the taxon’s life cycles 
and life form.” 

While IUCN and BirdLife are principally con-
cerned with global status, national conservation 
authorities —BCST and its government partners, 
the Department of National Parks, Wildlife and 
Plants Conservation (DNP), and the Office of 
Natural Resources, Environmental Policy and 
Planning (ONEP) —have a duty to assess species 
conservation status nationally. The above definition 
of extinction may equally be applied to determining 
whether any given species is still present within 
Thailand’s national boundaries.

The 50 years Rule of Thumb nevertheless 
remains a useful guideline, since a half-century 
—approximately the length of an individual field 
biologist’s active career—is a timespan to which 
the human mind can relate. Approximately 50 years 
up to the present is also just about long enough 
to link the previous era of museum specimen 
collection with the present one, in which itinerant 
ornithologists armed with binoculars, cameras and 
sound recording gear can make use of relatively 
inexpensive and easily accessible remote sensing 

Yellow-crowned Woodpecker 
(Dendrocopus mahrattensis) 
Another bird species gone from Thailand?
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imagery to locate forest and other habitat patches. 
Once an animal’s core habitat and geographic 
range have been identified, often from the labels 
on museum skins, surveys may be pinpointed to 
reveal once and for all whether a taxon still exists 
in the wild.

This is exactly how Gurney’s Pitta was re-
discovered in 1986—precisely 50 years after the 
last (published) specimens were collected (Collar, 
Round & Wells 1986, Round & Treesucon 1986). 
In the case of extra-scarce or shy and hard to 
detect  mammals and birds, other modern technol-
ogy (e.g., camera-traps, recently used in searches 
for the nocturnal Jerdon’s Courser Rhinoptilus 
bitorquatus in India, Jeganathan et al., 2002) may 
be combined with traditional methods such as 
searching for tracks and signs, to reveal whether 
any individuals of a species remain. 

I have chosen here to focus on a species 
which, in both the national and regional context, 
is of particular interest and extreme conservation 
concern—Yellow-crowned Woodpecker Dendro-
copos mahrattensis. It’s a species that is relatively 
common in dry scrub country in the Indian subcon-
tinent, Sri Lanka, and seemingly in western Burma 
(races pallescens and mahrattensis) but which is 
unaccountably scarce further east, in Indochina, 
where the race is apparently the doubtfully distinct 
aurocristatus. The pair of Yellow-crowned Wood-
peckers that I found in Dong Khanthung, Southern 
Lao PDR (Round 1998) was the first undoubted 
Lao record (Duckworth et al. 1999), and I was as 
excited about these birds as I had been by my 
first ever sighting of GIant Ibis only a few days 
before. The birds were feeding in Dipterocarpus 
obtusifolius trees, and my memory of that forest 
is that it was as good quality dry dipterocarp as 
I had ever seen, and characterized also by the 
presence of the tree D. intricatus.

The similar-sized Freckle-breasted Woodpecker 
D. analis (formerly treated as conspecific with 

Fulvous-breasted Woodpecker, D. macei) was 
also present in close proximity. But while Freckle-
breasted Woodpecker, when in forest, is likewise 
restricted to the best quality plains dry dipterocarp 
(as at Sap Sadao in Nakhon Ratchasima, Thailand) 
it has also adapted to parkland and suburbs, with 
plantation trees such as Samanea. It still occurs 
widely, even commonly across open floodplains 
and agricultural land, where hedgerow trees re-
main, and may even be found in the suburbs of 
Thailand’s two largest cities, Bangkok and Chiang 
Mai. Unfortunately, though, there is no evidence 
that Yellow-crowned Woodpecker ever followed 
Freckle-breasted into such disturbed habitats.

I have also seen Yellow-crowned Woodpecker 
in good quality deciduous woodland at Tmatboey 
in the northern Cambodian plains. Indeed, it is 
well known from ten sites in N and NE Cambodia, 
including the important Siem Pang forest complex 
(Goes 2013). But Simon Mahood (in litt. 2015) 
nevertheless commented that Yellow-crowned 
was “The scarcest, most localised [woodpecker] 
of the deciduous/semi-evergreen lowland forest of 
Cambodia. This makes it all the more likely to be 
the first to go from Cambodia, followed (I would 
guess) by Rufous-bellied and Streak-throated.” 

This is not a very optimistic appraisal, but 
unfortunately, it is almost certainly a realistic one. 
The two additional woodpeckers mentioned by 
Simon Mahood, Rufous-bellied Woodpecker and 
Streak-throated Woodpecker, are already teetering 
on the brink in Thailand, with only one or two site 
records of either in the last decade- and-a-half. So 
what of Yellow-crowned Woodpecker?

Tantalisingly Yellow-crowned Woodpecker 
was listed for Thailand by Deignan (1963) for 
Kamphaengphet Province—the only site from 
which it was ever recorded, but with no published 
details. Might Yellow-crowned Woodpecker still 
occur somewhere in Thailand? Where is the best 
lowland dry dipterocarp to be found? Mae Ping 
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National Park in Northern Thailand; Sap Sadao, 
mentioned above (a mere fragment of no more 
than 2-3 sq km); or along the Huai Mae Rewa, in 
Mae Wong Wildlife Sanctuary, perhaps? Is there 
anywhere else? 

This last site, the Mae Rewa valley, received 
extensive surveys from the Wildlife Research Divi-
sion of the Department of National Parks, Wildlife 
and Plants Conservation in the last couple of 
years without revealing any of the three scarcest 
deciduous woodland woodpecker species, and 
suggesting that this upland forest is qualitatively 
different to the habitat they favour. One further site, 
the magnificent 2500 sq. km expanse of Huai Kha 
Khaeng Wildlife Sanctuary, is in so many respects a 
microcosm of what we fondly believe the lowlands 
of continental Thailand must have once been like, 
where even megafauna like Banteng, Tigers and 
Green Peafowl still roam. But while total avian 
diversity in Huai Kha Khaeng is high, owing to the 
juxtaposition of deciduous and semi-evergreen 
riparian habitats, there has never been the faintest 
hint that Yellow-crowned Woodpecker was ever 
present. This in spite of the great amount of field 
research carried out there by so many different 
observers and institutions since 1980. While there 
are large tracts of mixed deciduous forest and 
bamboo in Huai Kha Khaeng, there is relatively little 
dry dipterocarp, and what little that remains is de-
pauperate, with a rather low avian diversity, mostly 
even lacking characteristic species like Burmese 
Nuthatch and Common Woodshrike. Most of the 
area is, again, rugged and hilly. The best and purest 
stands of lowland dry dipterocarp, once found in 
the Huai Thap Salao drainage around the eastern 
sanctuary margins, were tragically logged by the 
Thai Plywood Industry in the years 1985–1988, 
leading up to the nationwide cessation of logging. 
They were never properly surveyed. In those far-off 
days, to my eternal regret, we always hurried into 
the interior of the sanctuary, riding in the back of 

Khao Nang Rum research station’s 4WD. The only 
time I ever remember stopping there was when, 
together with Ben King in early 1984, we saw a 
Greater Adjutant perched in treetops.

Returning to the Thai specimens of Yellow-
crowned Woodpecker, no fewer than six (four 
males and two females) were collected by Her-
bert Deignan at a single site in Kamphaengphet, 
during 12–13 April 1953, and were deposited in 
the Smithsonian Institution’s National Museum of 
Natural History.

The actual collection locality, Ban Khlong 
Khlung (now a district town) is situated on Pha-
holyothin Road (the main north-south highway) c. 
40 km south-east of the provincial capital, Kam-
phaengphet, and about 3.5 km south-south-west 
of the Ping River, at 16 deg 11 min N and 99 deg 
43 min E. It is quite clear from the 179 bird speci-
mens of 71 species collected there by Deignan 
over a period of 19 days that the habitat sixty years 
ago was good quality lowland deciduous forest, 
with such typical dry dipterocarp denizens as Com-
mon Woodshrike, Indochinese Cuckooshrike and 
Burmese Nuthatch among them.  No fewer than 
46 woodpecker specimens of ten species were col-
lected, including three Great Slaty Woodpeckers, 
two White-bellied Woodpeckers and four each of 
Black-headed Woodpecker and Lesser Yellown-
ape. It is notable that of the small, pied “ladder-
backed” woodpeckers, Deignan obtained 14 Grey-
capped and four Freckle-breasted Woodpeckers 
along with the six Yellow-crowned. But while the 
dates of collection of both the Grey-capped and 
the Freckle-breasted Woodpeckers span almost 
the entire collection period the Yellow-crowned 
were all taken in the first couple of days. Deignan 
would certainly have been aware that this species 
was an addition to the Thai avifauna. He was no 
mere museum collector and taxonomist, but, as 
evident from his writings on northern Thai birds, a 
highly astute field observer, much interested in the 
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ecology of birds in the wild. It is perhaps plausible 
that, recognizing the scarcity of Yellow-crowned 
Woodpecker, he avoided collecting any more. But 
since most of Deignan’s “birdwatching” was done 
down the barrel of his gun, it would have probably 
been difficult to identify the smaller woodpeckers 
to species with certainty before shooting them. 
It is equally likely, therefore, that the absence of 
further specimens of Yellow-crowned Woodpecker 
indicates that no more were encountered and that 
it was genuinely rare or patchy in distribution.

Deignan’s sojourn to Ban Khlong Khlung would 
have been one of the last collecting trips in low-
land floodplain before this habitat was irrevocably 
altered for the worse by human settlement and 
the spread of agriculture. The Migratory Animals 
Pathological Survey (MAPS) which took place 
10–15 years later did no significant collecting in 
plains dry dipterocarp. Already by then it doubtful 
there was much left. But at the time of Deignan’s 
trip, the Phaholythin highway was probably little 
better than a dirt track. Almost certainly, like his 
predecessors, he reached Kamphaengphet by 
boat up the Ping River from Nakhon Sawan. 
There is probably nobody still alive with direct 
knowledge of how enormously the landscape has 
been transformed since those days. But Lowe 
(1933), for example, in referring to the Ping River, 
wrote that the Asian Woollyneck “ . . . was quite 
plentiful” . . . Flocks of 10–20 birds, mixed with 
Black-necked Storks were seen daily on suitable 
sand-banks.” The River Tern was “very common”, 
and the Black-breasted Tern somewhat less so. 
It was an utterly different country to the Thailand 
that we know today.

Khlong Khlung at the present time holds 
nothing other than paddies, orchards, residential 
areas, highways and large industrial facilities (Fig. 
3). There are certainly no patches of native veg-
etation remaining anywhere that might hold any 
of the woodpeckers that used to be there, with 

the possible exception of the inexplicably tolerant 
Freckle-breasted. If this is true of Kamphaengphet 
province, it is equally true elsewhere. There are no 
expanses of deciduous or semi-evergreen forest 
remaining anywhere on floodplains throughout 
the length and breadth of Thailand. Zero! The 
habitat has entirely gone. While some slight ques-
tion remains as to whether tattered remnants of 
dry dipterocarp around the margins of protected 
areas, and in the foothills, might possess ecologi-
cal attributes typical of those floodplain forests, 
and may yet hold the species, based on over 30 
years of searching, I am highly doubtful that this 
could be so.

There is little alternative but to conclude, how-
ever reluctantly, that with 62 years having elapsed 
since a handful of specimens were collected, and 
with no sight records subsequently reported any-
where, Yellow-crowned Woodpecker has followed 
Giant Ibis, White-shouldered Ibis, and a few other 
birds of the lowlands into extinction in Thailand. It 
disappeared because its core habitat—high diver-
sity deciduous forest of the floodplain— was wiped 
from the landscape by loggers, farmers and settlers 
long before the beginnings of Thailand’s park and 
sanctuary network came into being.

Acknowledgements: I am grateful to Simon 
Mahood for his comments on the status of Yellow-
crowned and other woodpeckers in Cambodia, and 
for putting me in contact with Ashish John who 
kindly made his photographs of Yellow-crowned 
Woodpecker in that country available for use. I 
thank Edward C. Dickinson for sharing insights 
gained from his friendship with Herbert Deignan, 
Krairat Eiamampai (Wildlife Research Division, 
DNP) for information on the bird fauna of the Mae 
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Fig. 1. Yellow-crowned Wood-
pecker Dendrocopos mahrat-
tensis aurocristatus, (male), Tmat-
boey, Cambodia, 8 March 2015 
(Ashish John)

Fig. 3. Satellite image of Ban 
Khlong Khlung , downloaded from 
Google Earth, 10 May 2015. The 
Ping River can be seen on the 
extreme eastern margin, as can 
Phaholyothin Road (Highway 1) 
at the western edge.

Fig. 2. Yellow-crowned Wood-
pecker Dendrocopos mahrat-
tensis aurocristatus, (female), 
Tmatboey, Cambodia, 8 March 
2015 (Ashish John)
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  ภาพโดย : วิชญนันท์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ

ตั้งแต่มีการตีพิมพ์คู่มือดูนกของประเทศไทยเป็นต้น
มา รายงานการพบนกชนิดใหม่ของประเทศไทยโดยมาก
เป็นนกพลัดหลงนอกเส้นทางอพยพ (vagrants) หรือนก
อพยพนอกฤดูผสมพันธุ์ (non-breeding visitors) เพราะ
ฉะนั้นการพบนกชนิดใหม่ที่เป็นนกประจ�าถิ่นของไทย 
(residents) นับเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากทีเดียว ยิ่งเป็นนก
กลุ่มที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว ความน่าสนใจย่ิงเพิ่ม
ขึ้นเป็นทวีคูณ ท�าให้ข่าวการพบนก Rufous-headed 
Parrotbill (Psittiparus bakeri) ที่อุทยานแห่งชาติแม่เมย 
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก สร้างสีสันให้กับวงการดูนกไทยเป็น
อย่างมาก

นกปากนกแก้วชนดินีย้งัไม่มช่ืีอไทยอย่างเป็นทางการ 
อนัทีจ่ริงมนัถกูพบเป็นครัง้แรกโดย อ.กมล โกมลผลนิ อดตี
ประธานชมรมดูนกกรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.
2543 โดยมีหลักฐานเป็นภาพสเก็ตช์ที่บันทึกไว้ ในภาพ
มีนกปากนกแก้วทั้งหมด 5 ตัวบริเวณป่าไผ่ไม่ไกลจาก
ทีท่�าการอทุยานฯ แต่ขณะนัน้เข้าใจว่าเป็นนกปากนกแก้ว
คิ้วด�า Lesser Rufous-headed Parrotbill (Chleuasicus 
atrosuperciliaris) ทั้งหมด ด้วยเพราะการกระจายพันธุ์

ของนกปากนกแก้วคิว้ด�าในประเทศไทยอยูใ่นวงแคบมาก 
จึงเป็นรายงานพบนกปากนกแก้วคิ้วด�าเป็นครั้งแรกของ
พืน้ที ่เพราะนอกจากทีน่ีก่พ็บได้เฉพาะตามป่าไผ่บนภเูขา
ในอุทยานแห่งดอยฟ้าห่มปก อ.ฝาง จ.เชียงใหม่เท่านั้น 

Rufous-headed Parrotbill 
นกปากนกแก้วชนิดใหม่ของไทย
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นกชนิดใหม่ของไทย   เรื่องและภาพ วิชญนันท์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ



  ภาพโดย : วิชญนันท์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ

  ภาพโดย : วิษณุ นันทศิริภรณ์

  ภาพโดย : วิชญนันท์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ

  ภาพโดย : ธิติ ตันอารีย์

อย่างไรก็ตาม อช.แม่เมย ไม่ใช่แหล่งดนูกทีไ่ด้รบัความ
นยิม จงึไม่มข้ีอมลูการพบนกปากนกแก้วคิว้ด�าอกีเลย จน
กระทั่ง รศ.ฟิลิป ราวด์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เดิน
ทางไปส�ารวจนกเมื่อวันท่ี 6-7 มิถุนายน พ.ศ.2557 จึง
ได้พบกับ Rufous-headed Parrotbill ซึ่งถูกคาดการณ์ไว้
ล่วงหน้าว่ามีโอกาสพบได้ในประเทศไทย เพราะมีการก
ระจายพันธุ์แคบๆ ใกล้ชายแดนในฝั่งประเทศพม่า การ
พบครั้งนั้นยังสามารถบันทึกเสียงร้องไว้ได้ด้วย เมื่อวันท่ี 
19-22 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ผู้เขียนก็มีโอกาสไปร่วมเก็บ
ข้อมูลเพิ่มเติม และสามารถถ่ายภาพนกไว้ได้จากหลาย
จุด ในบริเวณป่าไผ่ระดับเชิงเขาที่ถูกถนนตัดผ่าน เริ่ม
ตั้งแต่ความสูงจากน�้าทะเลประมาณ 520 เมตร (ที่ท�าการ
อุทยาน) ไปจนถึง 915 เมตร (ดอยแม่ระเมิง) ในจ�านวนนี้
มีภาพที่บ่งชี้ว่ามันหากินร่วมกับนกปากนกแก้วคิ้วด�าด้วย 
สอดคล้องกับที่ปรากฏในภาพสเก็ตช์ของ อ.กมล โกมล
ผลนิ ซึง่มนีกบางตวัไม่มแีถบคิว้สดี�า หรอื Rufous- headed 
Parrotbill นั่นเอง

รายงานการพบนกปากนกแก้วชนิดใหม่นี้เป็นสิ่ง
ยืนยันว่า มีถิ่นอาศัยของนกที่ยังตกส�ารวจอีกไม่น้อย แม้
กิจกรรมดูนกจะเป็นงานอดิเรกที่ได้รับความนิยมมากเมื่อ
เทยีบกบัสิง่มชีวิีตกลุม่อืน่ แต่พ้ืนทีอ่นรุกัษ์หลายแห่งยงัคง
มีข้อมูลน้อยมาก หากนักดูนกคนไทยท�าการส�ารวจอย่าง
ทั่วถึงย่อมได้ข้อมูลที่น่าสนใจมากขึ้น ซึ่งยังประโยชน์ใน
การก�าหนดแนวทางบริหารจัดการพื้นที่อย่างเหมาะสม 

บทความการพบ Rufous-headed Parrotbill และนก
ปากนกแก้วคิ้วด�า ใน อช. แม่เมย ฉบับสมบูรณ์ได้รับการ
ตีพมิพ์เป็นภาษาองักฤษในวารสาร BirdingAsia ฉบบัที ่22 
ประจ�าปี พ.ศ.2557 ผู้ที่สนใจรับวารสารเพื่อติดตามข่าว
เกี่ยวกับนกในภูมิภาค สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้โดย
ติดต่อไปยังตัวแทนของ Oriental Bird Club ในประเทศ 

| น ก ก า ง เ ข น |15 15



| น ก ก า ง เ ข น |16 16

เรื่องจากปก   เรื่อง : สมชาย นิ่มนวล นักศึกษาปริญญาเอก (ชีววิทยา) ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  |  ภาพ : สมชาย นิ่มนวล, พนม ประระมุข



ด้วยคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลของสมาคม
อนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ได้แยก 
นกปากนกแก้วหูเทา Black-throated Parrotbill 
(Paradoxornis nipalensis feae) ออกเป็น 2 ชนิด
หลัก ได้แก่ นกปากนกแก้วหูเทา Grey-breasted 
Parrotbill, (Suthora poliotis) ซึ่งพบได้ในพื้นที่ภาค
ตะวันตกที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าอุม้ผาง ภาคเหนือด้านตะวันตกท่ีจ.เชียงใหม่ 
ตัง้แต่อทุยานแห่งชาตดิอยอนิทนนท์ถงึอทุยานแห่ง
ชาติดอยฟ้าห่มปก และลงใต้มาทางอุทยานแห่ง
ชาตแิก่งกระจาน จ.เพชรบรุ ีและนกปากนกแก้วหดู�า 
Black-eared Parrotbill, (Suthora beaulieui) พบได้
เฉพาะที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จ.เลย 

ผู ้เขียนก�าลังท�างานวิจัยวงศ์วานวิวัฒนาการ 
ชีววิทยาการสืบพันธุ์ และการเลือกพื้นที่สร้างรัง
ของนกปากนกแก้วสกลุ Suthora หรอืทัง้สองชนดิที่
กล่าวมาข้างต้น หรือ Systematics, breeding biol-
ogy and nest-site selection of parrotbills in the 
genus Suthora (Aves, Passeriformes, Sylviidae) 
เพราะนกปากนกแก้วในสกุลนี้มีการกระจายจ�ากัด
อยู่ในป่าดิบเขาทางภาคเหนือ ไม่มีการศึกษาด้าน
ชีววิทยาและการเลือกถิ่นอาศัยในประเทศไทยมา

ก่อน โดยระหว่างการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลก็ได้
พบนกปากนกแก้วปริศนาในอุทยานแห่งชาติแม่
วงก์ จังหวัดก�าแพงเพชร ซ่ึงเคยถูกถ่ายภาพเมื่อปี 
พ.ศ.2554-2556 และเป็นข่าวใหญ่โตมากในครั้งนั้น 
เพราะคาดกันว่าจะเป็นนกชนิดใหม่ของโลก!!!

นกปากนกแก้วปริศนาในอทุยานแห่งชาตแิม่วงก์ 
มลัีกษณะภายนอกทีแ่ตกต่างจากกลุม่ประชากรอืน่ที่
มีการกระจายอยู่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออก
เฉียงเหนอื ซึง่อาจจะเป็นกลุม่ประชากรทีพ่บเฉพาะ
ถิน่ในผนืป่าแม่วงก์และอยูใ่นภาวะใกล้สญูพนัธุ ์การ
ศึกษาครั้งนี้จะด�าเนินการใน 5 แห่งครอบคลุมพื้นที่
การกระจายพนัธุใ์ห้มากทีส่ดุ ประกอบด้วย อทุยาน
แห่งชาตแิม่วงก์ จ.ก�าแพงเพชร อทุยานแห่งชาตดิอย
อินทนนท์ อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก เขตรักษา
พนัธุส์ตัว์ป่าเชยีงดาว จ.เชยีงใหม่ และเขตรกัษาพนัธุ์
สัตว์ป่าภูหลวง จ.เลย ผู้เขียนได้ส่งเอกสารโครงการ
วิจัยใน 5 พ้ืนที่ดังกล่าวไปยังกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อขอเข้าพื้นที่ท�าวิจัย เก็บ
ตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ทางพันธุ ์กรรมและได้รับ
หนังสืออนุมัติให้ด�าเนินการวิจัยแล้ว 

งานวิจัยนี้มีเป้าหมายเพื่อการจ�าแนกชนิดนก
ปากนกแก้วสกุล Suthora ในประเทศไทยทั้งชนิด

ปากนกแก้วปริศนา
ณ ผืนป่าแม่วงก์
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หลักและชนิดย่อย โดยการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
พันธุกรรมด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุลและลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยา ร่วมกับการศึกษาชีววิทยาการ
สืบพันธุ์และการเลือกพื้นที่สร้างรังของนกปากนก
แก้วซึ่งจะช่วยคลี่คลายนกปากนกแก้วปริศนาที่แม่
วงก์ และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับนกกลุ่มอ่ืนๆ 
ได้ ส่วนการศกึษาด้านชีววทิยาและการเลอืกใช้พืน้ที่
จะแสดงถึงความส�าคัญของป่าต่อนกเฉพาะถิ่นใน
เฉพาะอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จ.ก�าแพงเพชร ซึ่ง
เสี่ยงจากการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เช่น การสร้าง
เขือ่น การตดัถนนผ่านผนืป่าอนรุกัษ์ โดยผลการวจิยั
ในการศกึษาครัง้นีจ้ะน�าไปใช้เพือ่เป็นฐานข้อมลูเพือ่
พิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
อนุรักษ์พันธุกรรมนกในธรรมชาติต่อไป 

• • •

The association between systematics and 
habitat selection of parrotbills, a taxonomically 
complex group, is important for their conserva-
tion. This preliminary study will be conducted over 
2.5 years at five sites consisting of Mae Wong 
National Park, Doi Inthanon National Park, Doi 
Pha Hom Pok National Park, Chiang Dao Wildlife 
Sanctuary and Phu Luang Wildlife Sanctuary. 
The objectives of this study are to provide a 
comprehensive phylogenetic tree of the genus 
using DNA and morphology assessments, and 
to understand the breeding biology and habitat 
selection, of the parrotbill genus Suthora in 
Thailand. The outcomes of this study will be a 
phylogenetic tree of parrotbill, genus Suthora and 
a comprehensive understanding of their habitat 
requirements and breeding biology which will al-
low for the construction of conservation planning 
methodologies at the protected area level; such 
as the identification of key habitats or areas of 
high conservation value for parrotbills particularly 
near Mae Wong National Park which is currently 
at risk from rapid development. 

| น ก ก า ง เ ข น |18 18



กลุ่มนักดูนกประกอบด้วยผศ. ฟิลลิป ราวด์, Tom 
Backlund, David Gandy, สชุาต ิแดงพยนต์ และผูเ้ขยีน 
ได้จัดงานส�ารวจประชากรนกซ่อมทะเลอกแดง (Asian 
Dowitcher Census) รอบบรเิวณอ่าวไทยตอนไทย จาก
จ.สมุทรสาคร ถึงจ.เพชรบุรี นกซ่อมทะเลอกแดงใน
ระดับโลกมีสถานะใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened) 
ในประเทศไทยเป็นนกอพยพผ่านที่หายาก โดยอพยพ
มาอาศยัอยู่ในประเทศไทยตลอดฤดหูนาว ในช่วงเดอืน
เมษายนจะเป็นช่วงทีน่กซ่อมทะเลอกแดงในชดุฤดผูสม
พันธุ์สวยงามก่อนจะอพยพผ่านกลับขึ้นไปท�ารังวางไข่
ทางตอนเหนือของทวีปเอเซีย เช่น รัสเซีย มองโกเลีย
และประเทศจีน โดยใช้อ่าวไทยตอนในเป็นพื้นที่หากิน
เติมพลังก่อนเดินทางอพยพขึ้นเหนือ งานนี้จัดขึ้นช่วง
เช้าของวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นเวลาที่น�้า
ขึ้นสูงสุดและก�าลังจะลดลง ท�าให้การนับง่ายขึ้น 

งานส�ารวจประชากรนกซ่อมทะเลอกแดง 
ประจ�าปี พ.ศ.2558
(Thailand’s First: Asian Dowitcher Census 2015)

สถานท่ีหลักที่นับ คือ บริเวณหาดโคลนโคกขาม 
หาดโคลนท่าฉลอม หาดโคลนบางขุด ชายเลนบ้าน
กาหลง บ้านรางจันทร์ จังหวัดสมุทรสาคร และหาด
โคลนบ้านปากทะเล จังหวัดเพชรบุรี 

 นกซ่อมทะเลอกแดงในชุดขนฤดูผสมพันธุ์ 
 Asian Dowitcher, breeding plumage
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เรื่องและภาพ : เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง   รายงานพิเศษ   

ผลการนับ มีดังนี้ 

 สถานที่ (Site) จ�านวน (Number)

โคกขาม Khok Kham  2

ท่าฉลอม Tha Chalom  50

บางขุด Bang Khud  3

กาหลง Kalong  71

รางจันทร์ Rang Chan  105

ปากทะเล Baan Pak Tale  0

รวม (Total)  231



แม้ตัวเลขจะน้อยแต่น่าจะเป็นผลมาจากช่วงเวลา
ในการนับซึ่งเป็นกลางเดือนเมษายน ที่นกส่วนใหญ่
น่าจะอพยพกลับไปหมดแล้ว ดังนั้น ในปีหน้าและปี
ต่อไป หากมีการนับ รศ. ฟิลลิป ราวด์ จากมหาวิทยา
ลับมหิดลและอดีตกรรมการสมาคมอนุรักษ์นกและ
ธรรมชาติแห่งประเทศไทย เสนอว่าควรจัดให้ช่วงครึ่ง
แรกของเดือนเมษายนแทน และอาจจะเพิ่มพื้นที่ใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา และสมุทรสงครามด้วย 

• • •

On the morning of April 19, 2015, Author, local 
birders, Thai’s and foreigners, arranged an Asian 
Dowitcher census around the Inner Gulf of Thailand 
from Samut Sakorn to Petchburi province. Counts 
were carried out at six specific locations where 

have previously known for this species or have had 
potential; Khok Kham, Tha Chalom, Bang Khud, 
Kalong, Rang Chan, and Baan Pak Tale. All counts 
were during the morning high-tide.   

Unfortunately most birds seemed to leave 
Thailand a few days prior to the census. Associate 
Professor Philip D. Round, ornithological consultant, 
specializing in birds of Thailand and the Indochinese 
region, suggested that the next year event shall be 
held in early April and extend to cover the prov-
inces of Cha Cheng Sao and Samut Songkram. 
Asian Dowitcher is a near-threatened species that 
migrates through Thailand in Fall and Spring. Small 
numbers also winter here. This census is the first 
ever for Thailand. 

  นกซ่อมทะเลอกแดงในชุดขนนอกฤดูผสมพันธุ์ 
 Asian Dowitcher, non-breeding plumage

 นกซ่อมทะเลอกแดงก�าลังใช้ปากจิ้มลงไปในโคลน  
 เพื่อหาอาหาร Asian Dowitcher are feeding 
 on tidal flat
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คอลัมน์การจ�าแนกนกฉบับน้ี จะพาท่านไปเรียน
รู้และท�าความรู้จักกับ “นกเปล้าสามสาว” แค่เห็นชื่อ
ก็น่าสนใจ แต่ “สามสาว” ที่ว่านี้หน้าตาคล้ายกันมาก
อย่างกับเป็นคู่แฝด สีสันก็เขียวๆ เหมือนกันหมด ดัง
นั้นไม่ง่ายเลยที่เราจะจ�าแนกพวกเธอออกจากกันได้ 
“สามสาว” ที่จะพาไปรู้จักก็คือ ตัวเมียของนกเปล้า 3 
ชนิด ได้แก่ นกเขาเปล้าธรรมดา นกเปล้าหน้าเหลือง 
และนกเปล้าแดง 

เริม่แรก…เรามาท�าความรูจ้กักบั “สาวหมายเลข 1” 
กันก่อน คือ ตัวเมียของ นกเขาเปล้าธรรมดา (Thick-
billed Green-Pigeon: Treron curvirostra) เป็นชนิด
ที่พูดได้ว่า มีโอกาสที่นักดูนกจะพบเห็นได้ง่ายที่สุด 
เนื่องจากนกเขาเปล้าธรรมดานั้นสามารถพบได้ทั่ว
ประเทศ แถมยังอาศัยอยู่ได้ในสภาพป่าหลายแบบ ไม่
เว้นแม้แต่ สวนสาธารณะบางแห่งในกรุงเทพฯ ที่บาง
ครั้งก็ยังสามารถเจอพวกมันได้ ในยามที่ต้นไทรที่ปลูก

ไว้ในสวนมีผลสุกเต็มต้น หน้าตาและสีสันของนกเขา
เปล้าธรรมดาน้ันก็คล้ายๆ กับตัวเมียของนกเปล้า
ชนิดอื่น คือ สีสันเกือบทั้งตัวจะมีสีเขียว ขอบของขน
คลุมปีกจะมีสีเหลืองอ่อน ตัดกับขนปลายปีกที่มีสีด�า
สนิท ลักษณะเด่นของนกเขาเปล้าธรรมดาตัวเมียอยู่
ตรงที่ บริเวณรอบตาของมันจะเป็นหนังเปลือยเปล่า 
“สีเขียวอมฟ้า” ท�าให้มันดูเป็น “สาวน่ารัก” หน้าตา
จิ้มลิ้มพริ้มเพรากว่าตัวเมียของนกเปล้าชนิดอื่น และ
จุดเด่นอีกอย่างของมันก็คือ ปากของมันจะค่อนข้าง
หนาสีเหลืองเห็นได้ชัด 

มาถึง “สาวหมายเลข 2” กันบ้าง ชนิดนี้ บอกได้
เลยว่าหน้าตา คล้ายกบัตวัเมียของนกเขาเปล้าธรรมดา
มาก ราวกับว่าถอดมาจากพิมพ์เดียวกันเลย ซ่ึงก็คือ 
ตวัเมยีของนกเปล้าหน้าเหลอืง (Ashy-headed Green-
Pigeon: Treron phayrei) นกเปล้าชนิดนี้เป็นนกที่มี
ขอบเขตการกระจายพันธุ์ที่ค่อนข้างแคบ ในโลกนี้พบ

การจ�าแนก “นกเปล้าสามสาว”
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ได้ตั้งแต่ทางตอนใต้ของมลฑลยูนนานของจีน พม่า 
ไทย ลาว กมัพชูาและเวยีดนามเท่านัน้ ในประเทศไทย
ของเรา นกเปล้าหน้าเหลืองถือเป็นนกที่ค่อนข้างหา
ยากเนื่องจากป่าดิบแล้งในที่ราบซึ่งเป็นถิ่นอาศัยหลัก
ของพวกมันถูกท�าลายไปมาก แต่อาจจะมีบางแห่งที่
พบได้บ่อยกว่าที่อื่น เช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วย
ขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขา
อ่างฤาไน จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นต้น นกเปล้าชนิดนี้มี
ประชากรบางส่วนเป็นนกอพยพระยะสัน้ เคยมีรายงาน
พบในสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานครด้วย นกเปล้า
หน้าเหลืองตัวเมียนั้น มาแนว “สาวเรียบร้อย” หน้าตา
ดเูรยีบๆ ไม่หวือหวา หนงัรอบตาจะเป็นวงแคบๆ ปาก
สเีทาอมฟ้าไม่หนาเหมอืนปากของนกเขาเปล้าธรรมดา 

“สาวหมายเลข 3” เป็น “สาวใต้ตาคม” นั่นก็คือ 
ตัวเมีย ของนกเปล้าแดง (Cinnamon-headed Green-

Pigeon: Treron fulvicollis) นกเปล้าชนิดนี้ ในเมืองไทย
มีรายงานพบเฉพาะทางภาคใต้ ถือเป็นนกเปล้าชนิด
หายากและใกล้สูญพันธุ์ มีโอกาสเจอตัวน้อยที่สุดใน
บรรดาสามสาว อาศัยอยู่ตามป่าพรุ ริมชายฝั่ง บาง
คร้ังสามารถพบได้ในป่าชายเลนและป่าเสม็ดที่อยู่ริม
ชายฝ่ังได้ด้วย ตวัเมยีของนกเปล้าแดง นัน้มีสสีนัคล้าย
กบัตวัเมยีของนกเขาเปล้าธรรมดามาก แตกต่างกนัตรง
ที่หนังรอบตาจะไม่หนาเท่านกเขาเปล้าธรรมดา และมี
ลักษณะเด่นตรงที่ ขนคลุมโคนขา (Thigh) จะมีสีเหลือง
สด ในขณะทีข่นคลมุโคนขาของนกเขาเปล้าธรรมดา ตวั
เมีย จะมีสีขาว

ในธรรมชาติ เราอาจจะพบตัวเมียของนกเปล้า 2 
ใน 3 ชนดินี ้หากนิปะปนอยูบ่นต้นไม้ต้นเดยีวกนั ดงันัน้
เวลาเจอฝูงนกเปล้าในป่าจึงควรใส่ใจในดูรายละเอียด
ในจุดต่างๆ ให้มาก ไม่แน่…ในฝูงนกเขาเปล้าธรรมดา
ฝงูใหญ่นัน้ อาจจะม ี“ตวัเมยี” ของนกเปล้าหน้าเหลอืง 
หรอือาจจะเป็น “ตวัเมยี”ของนกเปล้าแดง ปะปนอยูใ่น
ฝงูกเ็ป็นได้ เจอฝงูนกเปล้าลงกนิลกูไทรคราวหน้า อย่า
ลืม สังเกตกันนะครับ

ท่านผู้อ่านสามารถดรูายละเอยีดความแตกต่างของ
ตัวเมียนกเปล้าทั้ง 3 ชนิดได้ในตารางที่อยู่ข้างล่างนี้ 

เอกสารประกอบการเรียบเรียง
- Hoyo, J. del. A. Elliott and J. Sargatal. (eds.) (2002). Handbook of the Birds of the World Vol. 4 Lynx Editions Barcelona, Spain
- Lekakul, B. and P.D. Round (1991).  A Guide to the Birds of Thailand  Sahakarn co., Ltd. Bangkok

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างของนกเปล้า ตัวเมียทั้ง 3 ชนิด
      จุดที่ใช้ในการจ�าแนก         นกเขาเปล้าธรรมดา        นกเปล้าหน้าเหลือง        นกเปล้าแดง

 1. ปาก ปากหนาสีเหลือง โคนปากสีแดง ปากสีเทา ปากมีสีขาวอมเหลืองแต่เรียว 

     กว่านกเขาเปล้าธรรมดา 

     โคนปากสีแดง

 2. หนังรอบดวงตา หนา  สีเขียวอมฟ้า  แคบ สีฟ้าอมเทา แคบ สีฟ้าอมเทา

 3. ขนคลุมโคนขา สีขาว สีขาวหม่น สีเหลืองสด

 4. การกระจายพันธุ์ พบได้ทั่วประเทศ ภาคเหนือ ภาคตะวันตก  ภาคใต้

    ภาคตะวันออก ภาคอีสาน 

    และภาคกลางบางแห่ง 

 5. ถิ่นอาศัย ป่าดิบและชายป่า ตามสวนผลไม้ ป่าดิบแล้งและป่าโปร่งในที่ราบ ป่าพรุ ป่าชายเลน ป่าเสม็ด

   หรือสวนสาธารณะ บางครั้งพบได้ตามสวนสาธารณะ
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ฮ่องกง เกาะเลก็ๆ แห่งหนึง่ของประเทศจนี เป็นหมุด
หมายส�าคญัของการชอปป้ิงส�าหรบัคนไทย แต่ส�าหรบันกั
ดูนกก็เป็นหมุดหมายส�าคัญในการไปดูนกชายเลนอพยพ
เช่นกัน โดยมีพื้นที่อนุรักษ์ระดับ Ramsar site ชื่อว่า Mai 
Po ซึ่งรู้จักกันดีทั่วโลกว่าเป็นบ้านพักในฤดูหนาวที่ส�าคัญ
ส�าหรับนกปากช้อนหน้าด�า (Black-faced Spoonbill) ผู้
เขียนได้มีโอกาสติดตามคณะจากสมาคมอนุรักษ์นกและ
ธรรมชาติแห่งประเทศไทย ที่ไปเยี่ยมเยียน Hong Kong 
Bird Watching Society (HKBWS) ด้วยเพราะทั้งสอง
องค์กรต่างเป็นภาคีขององค์กรอนุรักษ์นกสากล (BirdLife 
International) ด้วยกัน

เราเริ่มไปดูนกกันที่ Mai Po โดยได้รับความช่วยเหลือ
ในการเข้าพืน้ทีจ่าก HKBWS พืน้ทีน่ีเ้ป็นของรฐับาลฮ่องกง
ซึ่งให้ World Wide Fund for Nature (WWF) เข้ามาบริ
หารด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยเฉพาะพื้นที่ชุมน�้า มี
นกมาอาศัยอยู่ไม่ต�่ากว่า 400 ชนิด แต่ไม่มีรถโดยสาร
เข้าถึง ป้ายรถเมล์ที่ใกล้ที่สุดห่างจาก Mai Po โดยการ
เดินประมาณ 20 นาที ไม่มีร้านอาหารส�าหรับนักท่อง
เที่ยว ไม่มีห้องน�้ายกเว้นที่ส�านักงานของ WWF เพราะ
ฉะน้ันการไปดูนกตามที่ต่างๆ ใน Mai Po เราต้องเดิน

อย่างเดยีวและต้องเตรยีมอาหารและน�า้ไปด้วย อกีท้ังคน
ทั่วไปโดยเฉพาะชาวต่างชาติ ถ้าอยากจะเข้าพ้ืนที่ต้อง
จองล่วงหน้าหลายวันแถมจะได้เข้าหรือเปล่าก็มิทราบได้ 
เพราะมีคิวให้รอนานพอควรและค่าเข้าชมซึ่งทาง WWF 
ส�านักงานฮ่องกงเก็บค่าเข้าชม 100 ดอลล่าห์สหรัฐและ
มัดจ�าป้องกันเราท�าธรรมชาติเสียหายอีก 200 ดอลล่าห์
สหรัฐ เท่านี้ก็สามารถคัดกรองนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
ได้เป็นอย่างดี สภาพพื้นที่โดยรวมของ Mai Po ซึ่งมีพื้นที่
ประมาณ 1,687 ไร่ หรอื 270 เฮกตาร์ใกล้เคยีงกับโครงการ
ศกึษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดล้อมแหลมผกัเบีย้อนัเน่ืองมา
จากพระราชด�าริ จ.เพชรบุรี แถมลักษณะสิ่งแวดล้อมตาม
ธรรมชาติก็คล้ายกันด้วยแต่ของเราสะดวกสบายกว่ามาก 

Mai Po เป็นพ้ืนบ่อปลาขนาดใหญ่ที่อยู่ติดกับหาด
เลนทางทิศตะวันตกของเกาะฮ่องกง ซึ่งติดกับเมืองเซิน
เจิ้น ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ในอดีตช่วงที่สหราชอณา
จักรยังปกครองฮ่องกง จุดนี้ถือเป็นชายแดนระหว่าง
ประเทศหรือพื้นที่ทางความมั่นคงทางการทหาร จึงมีการ
สร้างรัว้เหลก็ทีส่งูและแขง็แรงขึน้มากัน้ระหว่างกนับวกกบั
มีกล้องวงจรปิดจับตาดูตลอดเวลา ด้วยใช้ป้องกันคนจาก
จีนแผ่นดินใหญ่ลักลอบหนีเข้ามาท�างานในเกาะฮ่องกง

ดูนกต่างแดน
@ ฮ่องกง

 ทางเดินผ่านป่าโกงกางเข้าไปบังไพรที่ Mai Po
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ซึ่งมีเศรษฐกิจดีกว่ามาก และแนวคิดนี้ก็ยังสืบทอดมาจน
ปัจจบุนั อกีทัง้การจดัการพืน้ทีแ่บบนีย้งัช่วยกนัคนให้ออก
ไปจากท่ีท�ารังวางไข่ของนกน�า้หลายชนดิอกีด้วย คล้ายกบั
เขตรกัษาพนัธ์ุสัตว์ป่ากลายๆ ซึง่ตอนทีค่ณะของสมาคมฯ 
ไปถึงก็อากาศดีมากและนกก็เยอะมากด้วย เราเร่ิมกันที่
บังไพรถาวร (คล้ายที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพ(บางปู) 
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี จ.สมุทรปราการ) 
ซ่ึงติดชายเลนโดยเราหันหน้าชมเมืองเซินเจ้ินไปด้วย นก
เบื้องหน้ามีจ�านวนไม่มากทั้งตัวและชนิดเนื่องจากน�้า
เร่ิมขึ้นสูงแล้ว แต่ก็ท�าให้พวกเราตาลุกวาวกันตลอดเวลา
เพราะนกชายเลนปากงอน (Pied Avocet) และนกปากช้อน
หน้าด�า (Black-faced Spoonbill) เข้ามาหากินใกล้บังไพร
มาก จนเรียกได้ว่าดูกันตาเปล่าก็เห็นรายละเอียดชัดเจน 
น�้าทะเลยิ่งขึ้นสูงนกยิ่งเข้ามาใกล้มากข้ึน ขาเดินออกมา
จากบังไพรทุกคนมีความสุขกันมากที่ได้เห็นนกอพยพที่
หายากในประเทศไทยแบบสบตาใกล้ชิด

พวกเราไปต่อกันที่บังไพรถาวรอีกแห่งที่อยู ่ข้างๆ 
บ่อปลายังคงมีน�้าไม่มาก คาดว่าเพิ่งวิดบ่อจับปลาไปไม่
นานเลยท�าให้นกน�้าและชายเลนจ�านวนมากแวะเวียนมา
หากินไม่ขาดสาย นกเด่นๆ ได้แก่ นกชายเลนปากงอน 
(Pied Avocet) หลักพันตัวจนดูละลานตาไปหมด เป็ด

ปากพลั่ว (Northern Shoveler) นกชายเลนกระหม่อมแดง 
(Sharp-tailed Sandpiper) นกทะเลขาแดงลายจุด (Spotted 
Redshank) นกปากแอ่นหางด�า (Black-tailed Godwit) 
นกปากแอ่นหางลาย (Bar-tailed Godwit) นกอีก๋อยใหญ่ 
(Eurasian Curlew) และนกซ่อมทะเลอกแดง (Asian Dow-
itcher) ซึ่งทั้งหมดอยู่ในขนชุดฤดูผสมพันธุ์ที่พบไม่บ่อยใน
เมืองไทย สวยงามมาก นอกบังไพรยังมีต้นไม้ซึ่งเป็นที่ท�า
รังวางไข่ของนกยางโทนใหญ่ (Great Egret) ยางโทนน้อย 
(Intermediated Egret) ยางเปีย (Little Egret) และนกแขวก 
(Black-crowned Night-Heron) อกีด้วย ผูเ้ขยีนซ่ึงเป็นคนที่
ชอบชมนกน�้าและนกชายเลนจึงมีความสุขมาก 

จากนัน้เจ้าหน้าที ่Hong Kong Bird Watching Society 
(HKBWS) ได้พาชาวคณะไปดูนกในพื้นที่โครงการอนุรักษ์
ของเขาอีกแห่งหนึ่ง ชื่อว่า Long Valley ซึ่งเป็นพื้นที่
เกษตรกรรมนาข้าวและสวนผักผืนสุดท้ายบนเกาะฮ่องกง 
มีพื้นที่ 938 ไร่ หรือ 150 เฮกตาร์ มีนกอาศัยในพื้นที่ถึง 
300 ชนิด ซึ่งแต่เดิมจะมีโครงการรถไฟฟ้าของรัฐบาลตัด
ผ่านกลางพื้นที่ แต่ทาง HKBWS ได้น�าข้อมูลความหลาก
หลายทางชีวภาพและวิถีเกษตรกรรมด้ังเดิมของชาวเกาะ
ฮ่องกงซึง่เป็นความมัน่คงทางอาหารในอนาคตไปคดัค้าน
กับรัฐบาลแม้จะผลิตได้เพียงร้อยละ 3 ของปริมาณการ

 นกชายเลนปากงอน (Pied Avocet) ในบทมหัศจรรย์

 เป็ดปากพลั่ว (Northern Shoveler)

 นกปากช้อนหน้าด�า (Black-faced Spoonbill) โฉบเข้ามาลงหากินหน้าบังไพร

 เหล่านกชายเลนปากงอน (Pied Avocet) จ�านวนมากมารวมตัวกัน
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บรโิภคอาหารในฮ่องกงท้ังปีและอกีร้อยละ 97 ต้องน�าเข้า
จากต่างประเทศทัง้หมด จนทางการได้ปรบัโครงการเป็นอุ
โมงรถไฟฟ้าใต้ดินแทน จากนั้น HKBWS ก็เข้าไปท�างาน
ชุมชนกันคนในพื้นที่ให้ผลิตอาหารเกษตรอินทรีย์ขายให้
กับคนในเมืองใหญ่ ซึ่งขายได้ราคาแพงกว่าสินค้าเกษตร
ปกติซึ่งน�าเข้าจะจีนแผ่นดินใหญ่ 

ส�าหรบันกัดนูกแล้วสถานท่ีแห่งนีน่้าสนใจสุดๆ เพราะ
ในฤดูหนาวต้นเดือนพฤศจิกายนที่เกษตรกรเริ่มเกี่ยวข้าว 
สามารถพบนกจาบปีกอ่อนอพยพได้ถึง 13 ชนิด เช่น 
Pallas’s Reed Bunting, Pine Bunting, Rustic Bunting, 
Yellow-browed Bunting, Japanese Yellow Bunting, 
Brown-headed bunting รวมถึงชนิดที่สามารถพบใน
ประเทศไทยได้ด้วย ได้แก่ นกจาบปีกอ่อนเล็ก (Little 
Bunting) นกจาบปีกอ่อนสีตาล (Chestnut bunting) นก
จาบปีกอ่อนหน้าด�า (Black-faced Bunting) นกจาบปีก
อ่อนหัวด�า (Black-headed Bunting) นกจาบปีกอ่อนอก
เหลือง (Yellow-breasted Bunting), นกจาบปีกอ่อนหัว
เทา (Chestnut-eared Bunting) และนกจาบปีกอ่อนหงอน 
(Crested Bunting) ซึง่ตอนทีผู่เ้ขยีนไปเยือนยงันกเหล่านีย้งั
ไม่มาและฝากไว้ว่าจะกลบัไปอกีอย่างแน่นอน แต่ระหว่าง
ที่ผู้เขียนได้ไปเยือน Long Valley และฟังบรรยายสรุปจาก
เจ้าหน้าที่ HKBWS ก็ยังสอดส่ายสายตาไปพบ Masked 
Laughingthrush, Hwamei, Azure-winged Magpie, นกอี
เสอืหัวด�า (Long-tailed Shrike) คนละชนดิย่อยกบับ้านเรา, 
นกเหยี่ยวด�า (Black Kite) ที่บินร่อนเหนือหัวเกือบตลอด
เวลา และเห็นรังของนกนางแอ่นบ้าน (Barn Swallow) ซึ่ง
สร้างจากดินโคลนอีกด้วย

จากนั้นในเช้าวันต่อมาชาวคณะก็ได้รับการต้อนรับ
เป็นอย่างดีจาก Crested Bulbul Club ซึ่งเป็นการรวมตัว
สมาชิกอาวุโสของ Hong Kong Bird Watching Society 

 บรรยากาศการไปดูนกที่ Long Valley
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 Hwamei

 Masked Laughingthrush

 Azure-winged Magpie

 Long Valley พื้นที่เกษตรกรรมนาข้าวและสวนผักผืนสุดท้ายบนเกาะฮ่องกง



(HKBWS) เป็นกลุ่มย่อย เพื่อออกมาท�างานอาสาสมัคร
ดูนกในสวนสาธารณะในเมืองฮ่องกง ได้แก่ Hong Kong 
Park และ Kowloon Park ซึ่งคุณปู่ คุณลุง คุณย่า คุณป้า 
ก็ได้เป็นแรงบันดาลใจให้นักดูนกหน้าใหม่และประชาชน
ทัว่ไปได้เข้ามาสนใจเรือ่งสิง่แวดล้อมใกล้ตวักนัมากขึน้ แม้
จะเป็นสวนสาธารณะกลางเมืองแต่ก็มีนกประจ�าถ่ินที่น่า
สนใจไม่น้อย เช่น Fork-tailed Sunbird, นกกิ้งโครงปาก
แดง (Red-billed Starling หรอืทีน่ีเ่รยีกกนัว่า Silky Starling) 
นกกิ้งโครงแกลบแก้มสีน�้าตาลแดง (Chestnut-cheeked 
Starling) และเหยี่ยวด�า เป็นต้น นอกจากนี้ก็ยังเป็นการ
เก็บข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเมืองโดยใช้นกเป็นตัวชี้
วัดทางชวีภาพอกีด้วย ซึง่สมาคมอนรุกัษ์นกและธรรมชาติ
แห่งประเทศไทยกท็�าเช่นเดยีวกนักบักจิกรรมดนูกชมสวน 
(Bird Walk) และกจิกรรมค้นหานกจากป่าเล็กในเมอืงใหญ่

เช้าวนักลบัอาสาสมคัรของ HKBWS กพ็าพวกเราออก
ไปดูนกกันต่อที่ Hong Kong Wetland Park เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่รัฐบาลสร้างข้ึนมาจากพ้ืนที่บ่อปลา 
เพื่อชดเชยในการน�าพื้นที่ไปสร้างอาคารที่พักอาศัยโดย
อยู่ไม่ห่างจาก Mai Po นัก มีพื้นที่เพียง 381 ไร่ หรือ 61 
เฮกตาร์ แม้พื้นที่จะไม่ใหญ่นักแถมมีนกให้ชมไม่มาก แต่
ก็มีนิทรรศการในอาคารติดแอร์ เรื่องพื้นที่ชุ่มน�้า ระบบ
นิเวศแบบต่างๆ ทั่วโลก มลภาวะ และสวนสัตว์ขนาดเล็ก 
ให้เราศึกษาเก่ียวกับสัตว์และพืชได้ยอดเยี่ยมเพลินมาก

โดยเฉพาะครอบครัว เด็กเล็ก นักเรียน นักศึกษา แถม
ยังมีความสะดวกสบายมากกว่า Mai Po โดยเราสามารถ
เดินทางจากในเมืองมาได้โดยรถไฟฟ้าและเดินเข้ามาได้
เลย มีร้านอาหารด้วย นักดูนกสามารถอยู่ที่นี่ได้ทั้งวัน 
นิทรรศการกลางแจ้งก็เยี่ยมไม่น้อยเพราะแบ่งพ้ืนที่เป็น
หลายส่วนหลายสภาพแวดล้อม แถมมีบังไพรถาวรแบบ
สองชั้นที่สะดวกสบาย ทัศนวิสัยดี มีน�้า ไฟฟ้า และพัดลม

ให้เรามาแอบชมนกอย่างใกล้ชิดแบบไม่ร้อนอีกด้วย เห็น
แล้วก็หวังว่าประเทศไทยจะมีโอกาสได้สร้างนิทรรศการ
แบบนี้เพื่อเด็กไทยบ้าง 

ข้อดีอีกอย่างเมื่อมาดูนกที่ฮ่องกง คือ เมื่อเสร็จจาก
การดูนก เราก็ออกมากินติ่มซ�า จิบน�้าชาจีน ดูวิถีชีวิต
คนฮ่องกง และออกไปหาซื้อของฝากได้สบายมาก โดย
สรุป ฮ่องกงครบเครื่องเรื่องดูนกและท่องเที่ยว ครั้งเดียว
ไปเคยพอ... 

หมายเหตุ : สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่ง
ประเทศไทยก�าลังจะจัดทริปไปดูนกต่างแดนช่วงฤดูหนาว 
ณ เกาะฮ่องกง ประเทศจีน ในราคาประหยัด สมาชิกฯ 
ท่านใดสนใจกรุณาติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด
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 บรรยากาศการดูนกกับ Crested Bulbul Club

 ป้ายข้อมูลต่าง ๆ ส�าหรับนักดูนกที่มาเยือน Mai Po

 อาหารการกินที่ฮ่องกงอุดมสมบูรณ์และหลากหลายมาก

 บังไพรถาวรสองชั้นที่ซ่อนตัวในราวไม้ ที่ Hong Kong Wetland Park



ถ้าถามค�าถามขึ้นมาลอยๆ ว่า...รู้จัก “อีกา” หรือ
เปล่า? 

แน่นอน...ค�าตอบที่ได้ ก็จะต้องได้ยินว่า “รู้จักค่ะ” 
“อ๋อ!!! รูจ้กัครบั มนัคอืนกตวัสดี�า ร้อง กา...กา” เผลอๆ 
อาจจะแย่งยกมือกันตอบเหมือนในห้องเรียนของน้อง
หนูชั้นอนุบาล แต่ถ้าถามต่อไปอีกว่า...แล้ว “อีแก” ล่ะ 
รู้จักไหม ? คราวนี้อาจจะได้เห็นคนท�าหน้างงกันบ้าง 
โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้เป็นนักดูนก แต่นกที่เป็นพระเอก
ในวันนี้ เขาชื่อ “อีแก” 

อีแก (House Crow: Corvus splendens) เป็นนก
ชนิดหนึ่งในวงศ์อีกา ( Corvidae ) ลักษณะที่ท�าให้เรา
มองแล้วรู้ทันทีว่ามันไม่ใช่ “อีกา” ก็คือ บริเวณรอบคอ
ของอีแก จะมีสีเทาตัดกับส่วนอื่นที่มีสีด�าสนิท คล้าย

“อีแก” วิหคสีด�า
แห่งโรงเผาขยะสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต

กับว่ามันสวมปลอกคอสีเทา นอกจากนั้นถ้ามองดีจะ
เห็นว่า หุ่นของอีแกจะเพรียวลมสมส่วน ไม่ได้ด�าถึก
บกึบนึเหมือนอกีา อแีกทีพ่บในประเทศไทยในปัจจบุนั
เป็น ชนิดย่อย protegatus ครับ ซึ่งแรกเริ่มเดิมที อีแก
ชนดิย่อยนีเ้ป็นนกพืน้เมอืงของประเทศศรลีงักาและหมู่
เกาะมัลดีฟส์ ต่อมาภายหลัง ได้ถูกคนน�าเข้ามายัง รัฐ
สลงังอร์ (Selangor State) ประเทศมาเลเซยี ในปีครสิต์
ศักราช 1903 โดยจุดประสงค์ของการน�าอีแกเข้ามา
ก็เพื่อ จะใช้เป็นตัวก�าจัดและควบคุมประชากรหนอน
แมลงในไร่กาแฟ แต่หลังจากน้ันไม่นาน ประชากร
อีแกในมาเลเซีย ก็สามารถปรับตัวและขยายพันธุ์เพิ่ม
จ�านวนอย่างรวดเรว็ จนท้ายทีส่ดุ พวกมนักไ็ด้กระจาย
พันธุ์เข้าไปในสิงคโปร์และมาถึงไทยของเราตามล�าดับ 

 อแีก ชนิดย่อย protegatus พบเห็นได้ง่ายในสวนสาธารณสะพานหิน 
ภาพถ่ายโดย สัตว์แพทย์หญิงวรางคณา เถาย์ธรรมพิทักษ์
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ปัจจุบัน มีรายงานพบอีแก ชนิดย่อย protegatus 
แล้ว ในพืน้ทีห่ลายแห่งทางภาคใต้ แต่แหล่งทีม่จี�านวน
ประชากรมากทีส่ดุในประเทศไทย เหน็จะเป็นท่ีจงัหวดั
ภูเก็ต โดยเฉพาะบริเวณตอนใต้ของเกาะ แถวสวน
สาธารณะสะพานหนิ ทีน่ีพ่บเห็นอแีกได้ง่ายมาก เพราะ
พวกมนัมแีหล่งหากนิทีส่�าคญัอย่างโรงเผาขยะมลูฝอย 

จังหวัดภูเก็ต ที่อยู่ใกล้สวนสาธารณะสะพานหิน ถ้า
ใครมาที่นี่รับรองว่า จะได้เห็นอีแก เกาะอยู่ตามสาย
ไฟ ส่งเสียงร้อง “แก แก แก !!!!” รอต้อนรับเต็มสาย
ไฟอย่างแน่นอน 

ตอนนี้ประชากรอีแกบนเกาะภูเก็ตยังคงเพิ่ม
จ�านวนมากข้ึนจนน่าวิตกว่าในอนาคต ประชากรของ
พวกมันที่มีอยู่อย่างมากมายนี้ จะไปรุกรานแย่งพื้นที่
หากินของอีกาปากหนา (Southern Jungle Crow: 
Corvus macrorhynchos) และส่งผลให้ประชากรอีกา
ปากหนาซ่ึงเป็นนกพื้นเมืองดั้งเดิมของเกาะภูเก็ตลด
จ�านวนลง เหมือนกับที่เคยเกิดปัญหาท�านองนี้มาแล้ว
ในหลายประเทศ เช่น ไต้หวัน มาเลเซีย เป็นต้น 

และประเทศไทยเคยมีรายงานพบ อีแกชนิดย่อย 
insolens ด้วย ซึ่งชนิดย่อยนี้ล�าตัวจะมีสีเข้มที่สุด ไม่มี
ปลอกคอสีเทา เป็นนกประจ�าถ่ินพันธุ์พบเฉพาะไทย
และพม่า ในอดีตเคยมีรายงานพบในจังหวัดเพชรบุรี 
แต่ปัจจบุนัไม่มรีายงานพบเหน็ตัวมานานมากแล้ว และ
คาดว่าน่าจะสูญพันธุ์ ไปจากเมืองไทยเรียบร้อย แต่ถ้า
มีนักดูนกท่ีตาดีและพกดวงไปด้วยก็โปรดรายงานมาที่
สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย จัก
ขอบคุณมาก 

 อีแก ชนิดย่อย protegatus บริเวณรอบๆคอมีสีเทาชัดเจน 
ภาพถ่ายโดย สัตว์แพทย์หญิงวรางคณา เถาย์ธรรมพิทักษ์

 อีแก ชนิดย่อย insolens จากเมืองพุกาม ประเทศเมียนมาร์ ในอดีต
อีแกชนิดย่อยน้ี เคยมีรายงานพบในจังหวัดเพชรบุรี แต่ปัจจุบันคาดว่า 
สูญพันธุ์ ไปแล้ว ภาพถ่ายโดย อาจารย์ปิยะพงศ์ โชติพันธุ์ 
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WATerBIrDS
At least 2,000 Garganeys (เป็ดลาย) on Bung Bora-

phet on 10 Mar (MN), appears to be the largest number 
reported anywhere In Thailand, representing an alarming 
decline in the flyway population which continues largely 
unremarked by any conservation bodies. There were 
also approximately 20 Ferruginous Pochards (เป็ดด�าหัว
สีน�้าตาล), and at least 6 Tufted Ducks (เป็ดเปีย) at the 
same date and location (MN). A Common Shelduck (เป็ด
เชลดัก) was on the Mekong River at Chiang Saen on 11 
Mar (NU). Six Garganeys were reported at Thung Kalo, 
Uttaradit on 11 Apr (TNg) and a count of c.720 Cotton 
Pygmy Geese (เป็ดคับแค) and 6 Garganeys made at 
Huai Sanam Bin, Buriram  (DES, SMa). A Lesser Adjutant 
(นกตะกรุม) injured by gunshot at Det Udom, Ubon Rat-
chathani, was sent for rehabilitation at Ubon Ratchathani 
Zoo on 8 Apr (AC). Another individual was reported with 
12 Painted Storks (นกกาบบัว) at Huai Sanam Bin on 15 
Apr (DES, SMa). Approx.150 Asian Openbills (นกปาก
ห่าง) appeared at Ban Khuan, Muang, Satun on 28 Apr 
(RE). At least one African Sacred Ibis was photographed 
at Thale Noi among Black-headed Ibises (นกช้อนหอย
ขาว, นกกุลา) on 28 Mar (TBb, SO). Five Glossy Ibises 
(นกช้อนหอยด�าเหลือบ) were reported at Mond Daeng, 
Sri Prachan, Suphan Buri on 15 Apr (UK). There were five 
Spot-billed Pelicans (นกกระทุง) at Laem Phak Bia on 16 
Mar (NU), 12 at Wat Khao Takhrao on 21 Mar (CD, NU) 
increasing to 40 by 3 Apr (R & AG, NU). Additionally 11 
were seen at Laem Phak Bia on 16 Apr (TB). Does this 
increase in records at a time of year when pelicans were 
formerly absent presage imminent future breeding in the 
Phetchaburi area? Two juvenile Christmas Island Frigate-
birds (นกโจรสลดัเกาะคริสต์มาส) were photographed at 
Ko Man Nai during 16-18 May (AJP, WB).

Three Javan Pond Herons (นกยางกรอกพันธุ์ชวา) 
were reported at Laem Pakarang on 31 Mar (ISw). 
Reports of Von Schrenck’s Bittern (นกยางไฟหัวเทา) 
included a male at Thaleban on 12 Apr (TE, IS, TW), two 
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at Sri Phang-nga on 4 May (UK), and females at Kaeng 
Krachan on 8 May (NJ), and Krabi Mangroves on 13 May 
(DES, CA, FVG). A Malaysian Night Heron (นกยางลาย
เสอื) was reported at Kaeng Krachan on 23 Apr (SN) and 
another at Khon Kaen University on 24 Apr (SKm). Indian 
Pond Heron (นกยางกรอกพันธุ์อินเดีย) reports included 
Suan Rot Fai on 25 Apr (DG), Maejo University on 26 
Apr (TSp), Chulalongkorn University on 30 Apr (SPm), 
remaining until at least 4 May (CP); Krabi Mangroves on 
12 May (DES, CA, FVG), Walailak University on 23 May 
(PC), and Ban Wang Ped, Phitsanulok on 24 May (MT). 
Javan and Chinese Pond Herons (นกยางกรอกพันธุ์จีน) 
were still present at Walailak University on 23 May (PC). 
A Red-legged Crake (นกอญัชนัป่าขาแดง) and two Slaty-
legged Crakes (นกอัญชันป่าขาเทา) were photographed 
at Krung Ching on 10 Mar (PC). More records of Slaty-
legged Crakes included one captured at Chulalongkorn 
University on 5 Apr and released afterwards (SPm), Ko 
Samae San on 10 Apr (WL, CP, KA, IS), Ko Man Nai 
during 11-12 Apr (DES, STb, SMa, ID, PPs), and Khon 
Kaen University on 21 Apr (SKm). An injured Eastern Wa-
ter Rail (นกอัญชันอกสีไพล) was captured at Suan Dok 
Hospital, Chiang Mai on 7 Apr and released afterwards 
(XX). Other crakes passing through Ko Man Nai included 
a Baillon’s Crake (นกอัญชันเล็ก) on 22 Apr (SSc, LW, 
WNn), a male Watercock (นกอลุ้ีม) during 15-20 May and 
two Ruddy-breasted Crakes (นกหนูแดง) during 17-18 
May (AJP, WB, WL, GI). There were two Indian Thick-
knees (นกกระแตผีเล็ก) at Tapan Hin, Pichit on 30 Mar 
(KM). Three Great Thick-knees (นกกระแตผีใหญ่) and 6 
River Lapwings (นกกระแตหาด) were reported at Vijitra 
Beach, Ubon Ratchathani on 16 Apr (DES, SMa). Three 
Grey-headed Lapwings (นกกระแตหัวเทา) at Phrom Salt 
Lick in Kaeng Krachan on 1 Mar were likely passage 
migrants (TTn). One was present in Kaeng Krachan on 
28 Mar (MPs) and another, seemingly a passage migrant, 
at Ko Man Nai during 11-12 Apr (DES, STb, SMa, ID, 
PPs). Fifteen Pied Avocets were still present at Laem 
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MIgrANT LANDBIrDS
Migratory Black Bazas (เหยี่ยวกิ้งก่าสีด�า) were 

reported at Suan Rot Fai on 14 Mar (KA), at least 7 in 
Satun around 20-24 Mar (SMk), three at Wat Chaloem 
Phra Kiat on 27 Mar (KA), c.500 at Hin Lek Fai Hill, Hua 
Hin on 28 Mar (TB), c.1,050 at Hin Lek Fai Hill (TB) 
and 10 at Khon Kaen University (SKm) on 1 Apr (TB); 
daily totals of  c.1,500, 1,250, 950, 300, 240 at Hin 
Lek Fai Hill during 2-6 Apr (TB), at least four at Kaeng 
Krachan on 4 Apr (MPs), c.80 at Thung Maharat, Sena, 
Ayudthaya on 6 Apr (WT), and 10 in Udon Thani on 12 
Apr (WC). A Jerdon’s Baza (เหยี่ยวกิ้งก่าสีน�้าตาล) was 
photographed in Chumphon on 26 Mar (PSa) and another 
reported at Khao Phaeng Maa, Nakhon Ratchasima, on 
29 Mar (WL, KT). A Greater Spotted Eagle (นกอินทรี
ปีกลาย) and two Eastern Imperial Eagles (นกอินทรีหัว
ไหล่ขาว) were at Tapan Hin, Pichit, on 3 Mar (KM). The 
number of Eastern Imperial Eagles at the site increased 
to three birds on 7 Mar, together with a Steppe Eagle 
(นกอินทรีทุ่งหญ้าสเต็ป) photographed (KM).  At least 
one Besras (เหยี่ยวนกกระจอกเล็ก) photographed at 
Suan Sri Nakhon Khuen Khan on 11 Mar was possibly 
the first record of the species passing the Lower Central 
Plains, with a Japanese Sparrowhawk (เหยีย่วนกเขาพนัธุ์
ญี่ปุ่น) also present at the site on the same day (KA). 
More reports of Japanese Sparrowhawks included two 
in Nonthaburi on 24 Mar (KA), two at Hin Lek Fai Hill on 
28 Mar (TB), at least five at Kaeng Krachan on 4 Apr (IS, 
BCST), two at Ko Samae San on 10 Apr (WL, CP, KA, 
IS), and Ko Man Nai on 26 Apr (IS, BCST). Records of 
Chinese Sparrowhawks (เหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีน) spanned 
from 20 Mar in Satun; a female (SMk), c.40 at Hin Lek 
Fai Hill on 28 Mar (TB), with singles at Kaeng Krachan 
on 4 Apr (IS, BCST), and Suan Sri Nakhon Khuen Khan 
on 12 Apr (DA, PDR). A female Shikra (เหยี่ยวนกเขาชิ
ครา) was ringed at Ko Man Nai on 19 May (AJP, WB). 
Two Buteo buzzards passed Hin Lek Fai Hill on 28 Mar 
(TB). Records of passage migrant Grey-faced Buzzards 
(เหยี่ยวหน้าเทา) included two at Hin Lek Fai Hill on 28 
Mar and two more on 6 Apr (TB). Five Eastern Marsh 
Harriers (เหยี่ยวทุ่งพันธุ์เอเชียตะวันออก) were reported 
at Hin Lek Fai Hill on 6 Apr (TB). The latest report of 
Common Kestrel (เหยี่ยวเคสเตรล) was at Hin Lek Fai 
Hill on 13 Apr (TB). Four Amur Falcons (เหยี่ยวตีนแดง) 
were seen passing Doi Lang on 21 Apr (STb).

A male Pale-capped Pigeon (นกลุมพูแดง) was re-
ported at Kaeng Krachan on 4 Apr (IS, BCST). A female 
Yellow-vented Green Pigeon (นกเปล้าหางเขม็หวัปีกแดง) 
on Ko Man Nai during 11-12 Apr (DES, STb, SMa, ID, 

Phak Bia on 18-19 April (ND).
A Red-necked Phalarope (นกลอยทะเลคอแดง) was 

present at Khok Kham on 8 Mar (PSk). An exhausted 
Red Phalarope (นกลอยทะเลสีแดง), possibly the same 
individual reported at Laem Phak Bia earlier, was preyed 
upon by a Brahminy Kite (เหยี่ยวแดง) at Prasae River-
mouth on 13 Mar (TSs). 

Three Spoon-billed Sandpipers (นกชายเลนปากช้อน) 
were still present on 25 Mar at Pak Thale (PE) together 
with 12 Nordmann’s Greenshanks (นกทะเลขาเขียวลาย
จดุ), two Far Eastern Curlews (นกอก๋ีอยตะโพกสนี�า้ตาล), 
and five Dunlins (นกชายเลนท้องด�า). The latest recorded 
Spoon-billed Sandpipers, however, were two at Khok 
Kham on 29 Mar (SD), one of which was the long-staying 
green flag 05 (SD).  

A Spotted Redshank (นกทะเลขาแดงลายจุด) was 
photographed in Chumphon on 8 Apr (PSa). A possible 
Swinhoe’s Snipe (นกปากซ่อมสวนิโฮ) was photographed 
at Tapan Hin, Pichit in early Apr (KM). There was a 
Eurasian Curlew (นกอีก๋อยใหญ่) with c.80 Whimbrels 
(นกอีก๋อยเล็ก) at Laem Pakarang on 9 Apr (AW). Asian 
Dowitchers (นกซ่อมทะเลอกแดง) passing through the 
Gulf of Thailand included over 120 and 70 individuals 
at Krasa Khao, Samut Sakhon on 14 and 15 Apr re-
spectively (KT, PKp). A coordinated count in the Inner 
Gulf on 19 April produced only 230, fewer than hoped 
most of which were seen at Kalong and Rangjan, Samut 
Sakhon (TB, DG, PDR, KT). No fewer than 35 Grey-tailed 
Tattlers (นกตีนเหลือง) were counted on mudflats at Pak 
Thale during the dowitcher survey (TB). Single Grey-tailed 
Tattlers were elsewhere present on Ko Man Nai during 
11-12 Apr (DES, STb, SMa, ID, PPs) 22 Apr (WL, CP, 
BP) and 26 Apr (IS, BCST). Five were at San Sai Resort, 
Rayong on 25 Apr (JC) and two on Ko Man Nai during 
15-20 May (AJP, WB, WL, GI). A Ruff (นกรฟั) and at least 
two Black-headed Gulls (นกนางนวลขอบปีกขาว) were 
photographed among Brown-headed Gulls (นกนางนวล
ธรรมดา) at Laem Din, Thale Noi on 30 Mar (SS). There 
was a Caspian Tern (นกนางนวลแกลบแคสเปียน) re-
ported quite far inland at Suvarnabhumi Airport on 9 Mar 
(CP). A Little Tern (นกนางนวลแกลบเล็ก) photographed 
Chiang Khong, Chiang Rai on 3 Apr is the farthest inland 
record for the country (CPd). A congregation of c.60 
Whiskered Terns (นกนางนวลแกลบเคราขาว) and c.10 
White-winged Terns (นกนางนวลแกลบด�าปีกขาว) was 
reported at Khon Kaen University on 27 Apr (STw, SKm). 
There were c.30 Small Pratincoles (นกแอ่นทุ่งเล็ก) at Pa 
Sak Chonlasit Dam, Saraburi, on 15 May (NI).
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PPs) was an unexpected stray. Chestnut-winged Cuck-
oos (นกคัคคูหงอน) were reported from Nonthaburi on 
24 Mar (KA); Sai Yok, Kanchanaburi on 3 Apr (KI, SPr, 
PDR et al); Ko Man Nai during 11-12 Apr (DES, STb, 
SMa, ID, PPs); Wat Chaloem Phra Kiat on 14 Apr (KA), 
Doi Suthep (TK) and Sai Yok, Kanchanaburi (TKc) on 17 
Apr; Phutthamonthon (KA, SPm) on 19 Apr and Kaeng 
Krachan on 21 Apr (KP). In the northeast (Isan) region ), 
others were reported at Vijitra Beach, Ubon Ratchathani 
on 16 Apr (DES, SMa); Pa Klao Kloi-Pa Na Klang Forest 
Reserve, Dong Mafai, Suwan Khuha, Nong Bua Lamphu 
(TA) and  Muang, Bueng Kan on 28 Apr (TL). At least five 
were present at Doi Suthep on 8 May (TK), and 7 ringed 
on Ko Man Nai during 17-20 May (AJP, WB, WL, GI). 
Asian Drongo Cuckoos (นกคัคคูแซงแซว) of migratory 
populations were reported at Suan Rot Fai on 30 Mar 
(KA) and 13 Apr (DG), Suan Sri Nakhon Kheun Khan on 
6 Apr (DA, PDR), two on Ko Man Nai on 22 Apr (WL, CP, 
BP, VS, SL, TW), Chaiyaphon, Muang Bueng Kan on 25 
Apr (TL), Suan Rot Fai on 26 Apr (DG, AJ, KA, NCj), and 
two on Ko Man Nai on 26 Apr (IS, BCST). An immature 
male Violet Cuckoo (นกคัคคูสีม่วง) was photographed 
at Wat Chaloem Phra Kiat on 6 Apr (many observers). 
Migratory Large Hawk Cuckoos (นกคัคคูเหยี่ยวใหญ่) 
were reported at Pattaya on 1 Mar (SSc), Wat Chaloem 
Phra Kiat on 27 Mar (KA), two at Suan Rot Fai on 30 
Mar (KA), Ko Samae San on 10 Apr (WL, CP, KA, IS), 
Ko Man Nai during 11-12 Apr (DES, STb, SMa, ID, PPs), 
Wat Chaloem Phra Kiat on 14 Apr (KA), and Ko Man Nai 
on 22 Apr (WL). An immature Hodgson’s Hawk Cuckoo 
(นกคัคคเูหยีย่วอกแดง) was photographed on Ko Samae 
San on 21 Mar (SSs) as was another in Suan Sri Nakhon 
Khuen Khan on 6 April (DA, PDR). Records of presumed 
Himalayan Cuckoos (นกคัคคูพันธุ์หิมาลัย) included at 
least two on Ko Samae San on 21 Mar (SSs), two at 
Khao Phaeng Maa on 29 Mar (WL, KT), a male at Suan 
Rot Fai on 29 Mar (NCj), a typical and a female hepatic 
morph at Suan Rot Fai on 2 Apr (KA), a male at Suan 
Rot Fai on 7 Apr (EA), Wat Chaloem Phra Kiat on 9 Apr 
(KA), about five at Ko Samae San on 10 Apr (WL, CP, 
KA, IS), Ko Man Nai during 11-12 Apr (DES, STb, SMa, 
ID, PPs), Suan Rot Fai on 18 Apr (KA), Phutthamonthon 
on 19 Apr (KA, SPm), and Suan Rot Fai on 24 Apr (KA). 
Migratory Indian Cuckoos (นกคัคคูพันธุ์อินเดีย) were 
reported from Prawet, Bangkok on 30 Mar (AM), Khon 
Kaen University on 8 Apr (SKm), two at Ko Samae San 
on 10 Apr (WL, CP, KA, IS), Wat Chaloem Phra Kiat, 
Nonthaburi and Bo Kheung Hot Springs, Suan Phueng, 
Ratchaburi on 14 Apr (KA), Hua Hin (MPs) and Suan Rot 

Fai (KA) on 18 Apr, Ko Man Nai on 22 Apr (TW), Suan 
Rot Fai on 26 Apr (DG, AJ, KA, NCj) and 5 May (DG).

There were Grey Nightjars (นกตบยุงภูเขา) on Ko 
Man Nai during 11-12 Apr (DES, STb, SMa, ID, PPs), 
Phutthamonthon on 19 Apr (KA, SPm), Ko Man Nai on 
22 Apr (WL, CP, BP, VS, SL, TW) and two on 26 Apr 
(IS, BCST). At least four Silver-backed Needletails (นก
แอ่นใหญ่หัวตาด�า) were seen at Khao Yai on 15 Mar 
(PE). Three White-throated Needletails (นกแอ่นใหญ่คอ
ขาว) were photographed in Chumphon on 26 Mar (PSa), 
with single individuals at Phu Khieo on 5 Apr (PPs) and 
Hin Lek Fai Hill on 6 Apr (TB). 12 Pacific Swifts (นกแอ่น
ตะโพกขาวแถบกว้าง) passed over Ko Man Nai during 
11-12 Apr (DES, STb, SMa, ID, PPs). Migratory Ruddy 
Kingfishers (นกกะเต็นแดง) were reported from several 
locations including Kaeng Krachan on 4 Apr (SN), Ko Man 
Nai during 11-12 Apr (DES, STb, SMa, ID, PPs), Bang 
Pu on 17 Apr (EA), Ko Man Nai on 22 Apr (WL, CP, BP, 
VS, SL, TW) and 26 Apr (IS, BCST). An Oriental Dwarf 
Kingfisher (นกกะเต็นน้อยสามนิ้ว) was photographed at 
Thep Wimut Forest Temple, Ho Kham, Muang, Bueng 
Kan on 23 Apr (STs, BKRN). Passage migrant Oriental 
Dollarbird (นกตะขาบดง) records included approximately 
20 passing Ko Samae San on 10 Apr (WL, CP, KA, IS), 
four on Ko Man Nai during 11-12 Apr (DES, STb, SMa, 
ID, PPs), Suan Sri Nakhon Khuen Khan on 12 Apr (PDR, 
DA), Suan Rot Fai on 13 Apr (DG), Phutthamonthon on 
19 Apr (KA, SPm), four on Ko Man Nai on 22 Apr (WL, 
CP, BP, VS, SL, TW), Tapan Hin on 29 Apr (KM), and Ko 
Man Nai during 15-19 May (AJP, WB, WL, GI).

Records of Hooded Pittas (นกแต้วแล้วอกเขียว) 
included three at Bala on 25-29 Mar (SMk), Ko Man 
Nai during 11-12 Apr (DES, STb, SMa, ID, PPs), Phut-
thamonthon, 15 Apr (ANs, TNs), Naresuan University on 
20 Apr (MT, PSk), Ko Man Nai on 22 Apr (WL, CP, BP, 
VS, SL, TW), with at least 2 on Ko Man Nok, 19-21 Apr 
(RTz), and two more ringed on Ko Man Nai during 15 
and 17 May (AJP, WB, WL GI). Blue-winged Pitta (นก
แต้วแล้วธรรมดา) records included at least three at Ban 
Na Sae, Ban Na, Muang, Chumphon, on 6 Apr (CN), 
two on Ko Man Nai during 11-12 Apr (DES, STb, SMa, 
ID, PPs), Petchaburi on 19 Apr (SSs), Ko Man Nai (WL, 
CP, BP, VS, SL, TW), Lalin Village, Samut Prakan, at 
least nine on Ko Man Nok, 19-21 Apr (RTz) and at least 
three Sri Phang-nga on 22 Apr (WN); one at the Faculty 
of Tropical Medicine, Mahidol University, Bangkok on 
24 Apr (DG), four at Kaeng Krachan on 10 May (DG), 
and nine more ringed on Ko Man Nai during 15-20 May 
(AJP, WB, WL, GI). The first calling, presumed territorial, 
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Blue-winged Pittas of the season were heard in Satun on 
8 Apr (RE) and at Bung Khong Long, Bueng Kan on 27 
Apr (YH). A Fairy Pitta (นกแต้วแล้วพันธุ์จีน) was preyed 
on by a Shikra (เหยีย่วนกเขาชคิรา) at Ko Samae San on 
10 Apr (WL, CP, KA, IS). Others were photographed at 
Ko Man Nai (PP) and at a new locality in the far east of 
the country, Pha Taem National Park, Ubon Ratchathani 
(Thanet BK, per SPr), both on 18 April, with at least one 
more on Ko Man Nok during 20-21 April (RTz) and a 
fifth individual was captured at Chulalongkorn University, 
Bangkok, on 30 Apr (BL).

Among other migratory passerines two particularly 
stood out. Thailand’s second record of Wallcreeper (นก
ไต่ผา), at a quarry in Chiang Saen on 18 Mar (NL, RP), 
was said to have been present for about two months 
before its occurrence was generally known. It stayed until 
9 April (LW). The other, the long-staying male Firethroat at 
Nam Kham Nature Reserve, had its progress of its moult 
into breeding plumage fully documented by photogra-
phers, and was last seen on 22 Apr (AJ, SS, per LNBC).

Migratory Black-winged Cuckooshrikes (นกเฉี่ยวบุ้ง
ใหญ่) were reported at Pattaya on 1 Mar (SSc), two in 
Nonthaburi on 24 Mar (KA), three and two at Wat Cha-
loem Phra Kiat on 27 Mar and 9 Apr respectively (KA), 
and Naresuan University on 2 May (MT). Reports of Ashy 
Minivets (นกพญาไฟสีเทา) included 12 at Pattaya on 1 
Mar (SSc), 10 at Suan Rot Fai on 21 Mar (DG), three at 
Wat Chaloem Phra Kiat on 27 Mar (KA), c.30 at Queen 
Sirikit Park on 5 Mar (NPp), c.30 at Hua Hin on 8 Apr 
(PwC), five at Wat Chaloem Phra Kiat on 9 Apr (KA), c.20 
at Ko Samae San on 10 Apr (WL, CP, KA, IS), two on Ko 
Man Nai during 11-12 Apr (DES, STb, SMa, ID, PPs), at 
least 10 at Suan Rot Fai (DG) and 12 at Hin Lek Fai Hill 
(TB) on 13 Apr, many at Suan Rot Fai on 16 Apr (WL), two 
at Kasetsart University, Kamphaengsaen on 19 Apr (IS), 
a male at Wat Phai Lom, Pathum Thani on 20 Apr (KM), 
and several on Ko Man Nai on 22 Apr (WL, CP, BP, VS, 
SL, TW). Tiger Shrikes (นกอีเสือลายเสือ) included one 
at Bala on 25-29 Mar (SMk), two on Ko Man Nai during 
11-12 Apr (DES, STb, SMa, ID, PPs), a male at Som 
Paen Beach, Ranong on 16 Apr (PCk), at least three on 
Ko Man Nok, 19-21 Apr (RTz), 8 on Ko Man Nai on 22 
Apr (WL, CP, BP, VS, SL, TW), three on Ko Man Nai on 
26 Apr (IS, BCST), Thaleban on 27 Apr (TY), a male at 
Som Paen Beach, Ranong on 29 Apr (PCk), a female at 
Tapan Hin on 4 May (KM), and another female at Kaeng 
Krachan on 5 May (BH), Suan Rot Fai on 19 May (YW, 
BCST), Sri Phang-nga on 16 May (DES, CA, FVG), and 
14 ringed on Ko Man Nai during 15-19 May (AJP, WB, 

WL, GI). An albino Brown Shrike (นกอีเสือสีน�้าตาล) was 
photographed at Lad Krabang on 26 Apr (SKc). A total 
of 7 individuals were ringed on Ko Man Nai during 15-20 
May (AJP, WB, WL, GI). Records of Japanese Paradise-
flycatchers (นกแซวสวรรค์หางด�า) included two at Bala on 
25-29 Mar (SMk), a male in Surin on 5 Apr (YP), a male 
at Thai Muang Beach, Phang-nga on 9 Apr (AW), a male 
at Krung Ching Waterfall on 9 Apr (PS), six on Ko Man 
Nai during 11-12 Apr (DES, STb, SMa, ID, PPs), a male 
at Muang, Samut Prakan on 15 Apr (ST), two males and 
a female at Ko Man Nok during 19-21 Apr (RTz), two 
on Ko Man Nai on 22 Apr (WL, CP, BP, VS, SL, TW), a 
male at Bala on 24 Apr (PPs), a female on Ko Man Nai 
on 26 Apr (IS, ABs, BCST), and at least two on Ko Man 
Nai during 15-16 May (AJP, WB, WL, GI). Long-distance 
migratory incei Asian Paradise-flycatcher (นกแซวสวรรค์) 
records included a male at Kaeng Krachan on 21 Apr 
(KP), with others at Suan Sukhaphap, Thai Muang on 
28 Apr (WN) and Naresuan University on 2 May (MT). 
Records of Crow-billed Drongos (นกแซงแซวปากกา) 
spanned from 2 Apr at Suan Rot Fai (KA), three at Ko 
Samae San on 10 Apr (WL, CP, KA, IS) two at relatively 
high elevation at Kaeng Krachan on 13 Apr (PSk), and 
another lower down, on 21 Apr (KP), 4 on Ko Man Nok 
on 19-21 Apr (RTz), 8 on Ko Man Nai on 22 Apr (WL, 
CP, BP, VS, SL, TW), Suan Rot Fai on 23 Apr (KA), Suan 
Sukhaphap, Thai Muang on 28 Apr (WN), Ko Man Nai 
on 26 Apr (IS, BCST) and 15 May (AJP, WB, WL, GI). 
Around 20 Black Drongos (นกแซงแซวหางปลา) passed 
Ko Samae San on 10 Apr (WL, CP, KA, IS), and many. 
were still flying north at Thung Khai Botanical Garden on 
2 May (WL, BL, IS, VS). The latest record of migratory 
Ashy Drongo (นกแซงแซวสีเทา) was 22 Apr at Suan Rot 
Fai (KA) and Black Drongo was 17 May on Ko Man Nai; 
three birds (AJP, WB).

A Paddyfield Warbler (นกพงนาหิมาลัย) was photo-
graphed at Chiang Saen on 11 Mar (NU). Another one 
was ringed in early Apr at Bung Boraphet (NC, BBWRS). 
There was a Grey-crowned Warbler (นกกระจ้อยวงตาสี
ทองหัวเทา) photographed at Doi Suthep on 3 Apr (TK). 
Latest dates included Radde’s Warbler (นกกระจิ๊ดปาก
หนา); four birds 22 Apr on Ko Man Nai (WL, CP, BP, 
VS, SL, TW), Thick-billed Warbler (นกพงปากหนา); 10 
May at Naresuan University (MT), Dusky Warbler (นก
กระจิ๊ดสีคล�้า) ringed on 15 May on Ko Man Nai (AJP, 
WB, WL, GI), Lanceolated Warbler (นกพงตั๊กแตนอก
ลาย); 19 May, and Pallas’s Grasshopper Warbler (นก
พงตั๊กแตนท้ายทอยสีเทา); 20 May on Ko Man Nai (AJP, 
WB). Among birds ringed on Ko Man Nai during 15-20 
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May were 33 Black-browed Reed Warblers (นกพงคิว้ด�า), 
32 Pallas’s Grasshopper Warblers, and 32 Phylloscopus 
of the Arctic Warbler complex; most of which were ap-
parently Kamchatka Leaf Warblers (นกกระจิ๊ดคัมชัตกา) 
(AJP, WB, WL, GI). Eastern Crowned Leaf Warblers (นก
กระจิ๊ดหัวมงกุฏ) were reported from various localities 
including a bird that landed on a boat between Ko Tao 
and Ko Pha-ngan (unfortunately, it died shortly afterwards) 
on 20 Mar (PSa); many at Suan Rot Fai on 22 Mar (IS), 
Bala on 25 Mar (SMk), Tapan Hin on 30 Mar (KM), at 
least three at Kaeng Krachan on 13 Apr (PSk), Suan Rot 
Fai on 16 Apr (WL) and Naresuan University on 2 May 
(MT). Arctic Leaf Warbler (นกกระจ๊ิดขัว้โลกเหนือ) records 
included five at Ko Samae San on 10 Apr (WL, CP, KA, 
IS), Chulalongkorn University on 18 Apr (KA), 8 on Ko 
Man Nai on 22 Apr (WL, CP, BP, VS, SL, TW), two at 
Ao Phang-nga on 1 May (ISw, WL, IS, VS). Reports of 
either Pale-legged Leaf Warbler (นกกระจิ๊ดขาสีเนื้อ) or 
Sakhalin Leaf Warbler (นกกระจิด๊ซาคาลนิ) included a bird 
at Bala on 25-29 Mar (SMk), two at Ko Samae San on 
10 Apr (WL, CP, KA, IS) and four on Ko Man Nai on 22 
Apr (WL, CP, BP, VS, SL, TW). A Sakhalin Leaf Warbler 
was also ringed at Mahidol University Sai Yok Campus 
on 3 Apr (KI, SPr, PDR et al.).

The number of Brahminy Starlings (นกเอี้ยง
พราหมณ์) at Ao Noi, Prachuab Khirikhan, increased to 
four birds on 3 Mar and five on 5 Mar (WA). A Chestnut-
tailed Starling (นกกิง้โครงแกลบหวัเทา) seemingly show-
ing characteristics intermediate between nemoricola and 
nominate subspecies was photographed at Tapan Hin, 
Pichit on 24 Mar (KM). There was a Purple-backed Star-
ling (นกกิ้งโครงแกลบหลังม่วงด�า) at Laem Phak Bia on 
14 Apr (PSk) and over 100 individuals at the site on 16 
Apr (TB). There was a Grey-sided Thrush (นกเดินดงอก
เทา) at Kew Mae Pan, Doi Inthanon on 6 Mar (WS) with 
another at Ang Ka, Doi Inthanon,  on 11 Apr (KJ). A male 
Chinese Blackbird (นกเดินดงสีด�า) was photographed at 
Ko Samae San on 22 Mar (SSs). Passage migrant Eye-
browed Thrush (นกเดินดงสีคล�้า) records spanned from 
31 Mar at Suan Rot Fai; one bird (KA); many at Ko Si 
Chang, offshore Chon Buri on 6 Apr (SPm), and about 
200 at Suan Sri Nakhon Kheun Khan on the same date 
(DA, PDR); about five at Ko Samae San on 10 Apr (WL, 
CP, KA, IS), 25 on Ko Man Nai during 11-12 Apr (DES, 
STb, SMa, ID, PPs), at least 8 at Suan Rot Fai on 13 
Apr (DG), at least 10 at the same site on 16 Apr (WL), 
Bang Pu on 17 Apr (EA), a female at Doi Suthep on 18 
Apr (TK), two on Ko Man Nai on 26 Apr (IS, BCST), and 
during 16-19 May (AJP, WB, WL, GI). There was a female 

Japanese Thrush (นกเดินดงพันธุ์ญี่ปุ่น) at Suan Rot Fai 
on 24 Apr (DG, KA). Orange-headed Thrush (นกเดินดง
หัวสีส้ม) records included one at La-mae, Chumphon in 
late March (JK), Suan Rot Fai on 5 Apr (SSc), two on Doi 
Suthep on 6 Apr (TK), at least three on Doi Suthep on 
18 Apr (TK). Records of Siberian Thrushes (นกเดินดงสี
เทาด�า) included two males and three females at Kaeng 
Krachan on 1 Apr (A & RG, NU), a female at Suan Rot 
Fai on 6 Apr (KA), Ko Samae San on 10 Apr (WL, CP, 
KA, IS), a male at Kaeng Krachan on 18 Apr (ScK, NU),  
immature males at San Sai Resort, Rayong (JC) and Ko 
Man Nai (IS, BCST) on 26 Apr, and an adult male on 
Ko Man Nai on 16 May (AJP, WB, WL, GI). There was 
a Rufous-tailed Robin (นกเขนน้อยหางแดง) at Kaeng 
Krachan National Park on 2 Mar (PPs). A male Daurian 
Redstart (นกเขนท้องแดง) was photographed on Ko 
Juang, offshore Chon Buri, on 20 Mar (SSs); and another 
on Ko Samae San on 10 Apr (WL, CP, KA, IS). A female 
Tarsiger at Ko Samae San on 10 Apr was presumed to 
be Red-flanked Bluetail (นกเขนน้อยข้างสีส้ม) (WL, CP, 
KA, IS). There was a male White-throated Rockthrush 
(นกกระเบื้องคอขาว) at Bang Pu on 17 Apr (EA), one 
on Ko Man Nok on 20 Apr (RTz) and another at Ko Man 
Nai on 22 Apr (WL, CP, BP, VS, SL, TW). Records of 
presumed passage migrant Siberian Blue Robins (นก
เขนน้อยไซบีเรีย) included a male at Khon Kaen Univer-
sity on 2 Apr (SKm), singles at Queen Sirikit Park (KA) 
and KMUTT Bangkhunthien (TO) on 3 Apr, three on Ko 
Samae San on 10 Apr (WL, CP, KA, IS), 15 on Ko Man 
Nai during 11-12 Apr (DES, STb, SMa, ID, PPs), a male 
at Bang Pu at 17 Apr (EA), and c.15 on Ko Man Nai on 
22 Apr (WL, CP, BP, VS, SL, TW).

A male Hainan Blue Flycatcher (นกจับแมลงอกสี
ฟ้า) at Kaeng Krachan on 11 Mar was thought to  be a 
non-breeding visitor (WN). A male Vivid Niltava (นกนิลต
วาท้องสีส้ม) was photographed at Doi Suthep on 15 Mar 
(NCj). Female Cyanoptila flycatchers were photographed 
at Kaeng Krachan on 8 Mar (TW), Khao Sok on 20 Mar 
(SSw), Suan Rot Fai on 22 Mar (IS), and Wat Chaloem 
Phra Kiat on 9 Apr (KA). Reports of male Blue-and-white 
Flycatchers (นกจบัแมลงสฟ้ีาอกด�า) included a nominate 
race at Suan Rot Fai (DG) and one on Sri Phang-nga 
on 21 Mar (SN). A female Chinese Blue Flycatcher (นก
จับแมลงพันธุ์จีน) was photographed at Khao Banthad 
on 31 Mar (SS) and a male at Bang Pu on 17 Apr (EA). 
Brown-chested Jungle Flycatchers (นกจับแมลงอกสี
น�้าตาลอ่อน) were reported at Kaeng Krachan on 17 
Apr (UT), Ko Samae San on 19 Apr (SW and, Kaeng 
Krachan on 2 May (CPp). Green-backed Flycatcher (นก
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จบัแมลงหลังเขียว) records included a male and a female 
photographed at Khao Banthad on 12 Mar (PS), two at 
Ko Samae San on 10 Apr (WL, CP, KA, IS), Kaeng Kra-
chan on 15 Apr (NPa), males at Bang Pu (EA) and Khon 
Kaen University (SKm) on 17 Apr, a female at Kasetsart 
University, Kampaengsaen on 19 Apr (IS), 6 on Ko Man 
Nai on 22 Apr (WL, CP, BP, VS, SL, TW) and three on 
26 Apr (IS, BCST). Narcissus Flycatchers (นกจับแมลง
คิ้วเหลือง) included a male at Suan Rot Fai on 31 Mar 
(WPp), another male on Ko Samae San on 3 Apr (PH), 
a female at the same site on 10 Apr (WL, CP, KA, IS), a 
male on Ko Man Nai during 11-12 Apr (DES, STb, SMa, 
ID, PPs), while a female was ringed on Ko Man Nai at 
late as on 16 May (AJP, WB, WL, GI). A total of c.171 
Yellow-rumped Flycatchers (นกจับแมลงตะโพกเหลือง) 
were recorded, spanning the far south of the country 
(Satun, around 20-24 Mar SMk) and Bala 25-29 Mar 
(SMk), east and north to Khon Kaen University (two on 
17 April; SKm) and Naresuan University, Phitsanulok (one 
on 25 Apr, MT). These included notable concentrations 
of 50 on Ko Samae-San on 10 Apr (WL, CP, KA, IS), 
30 on Ko Man Nai during 11-12 Apr (DES, STb, SMa, 
ID, PPs), at least 10 at Thaleban on 12 Apr (IS, TW, TE), 
and 10 on Ko Man Nai on 22 Apr (WL, CP, BP, VS, SL, 
TW). The latest birds were four on Ko Man Nai on 26 
Apr (IS, BCST), one at Suan Rot Fai on 27 Apr (TTv), 
and one at Naresuan University on 3 May (MT). Roughly 
60% of birds for which sex data was submitted were 
males. Mugimaki Flycatchers (นกจับแมลงด�าอกสีส้ม) 
were reported at Bala on 25-29 Mar (SMk), four at Wat 
Chaloem Phra Kiat on 9 Apr (KA), two at Khon Kaen 
University on 10 Apr (SKm), c.30 on Ko Samae San on 
10 Apr (WL, CP, KA, IS), two at the Ministry of Public 
Relations, Bangkok,  on 11 Apr (DG), 8 on Ko Man Nai 
during 11-12 Apr (DES, STb, SMa, ID, PPs), at least four 
at Bang Kruai (KA) and three at Thaleban (IS, TW, TE) 
on 12 Apr, Hin Lek Fai Hill on 13 Apr (TB), two at Wat 
Chaloem Phra Kiat (KA), a male on the western slope of 
Doi Lang (WP), and a first-summer male on Ko Kham, 
Sattahib, Chon Buri (TK) on 14 Apr, a female at Kasetsart 
University, Bang Khen on 16 Apr (KD), at least four at 
Tapan Hin on 16 Apr (TTp), two at Khon Kaen University 
on 17 Apr (SKm), 12 at Chulalongkorn University and 
three at Suan Rot Fai on 18 Apr (KA), males at Kaeng 
Krachan (WC), Wat Tham Sahai, Udon Thani (NPk), and 
Kasetsart University, Kampaengsaen (IS) on 19 Apr, at 
least three at Chulalongkorn University on 20 Apr (SPm), 
three on Ko Man Nai on 22 Apr (WL, CP, BP, VS, SL, 
TW) and one on 26 Apr (IS, BCST). A Brown-breasted 

Flycatcher (นกจับแมลงอกสีน�า้ตาล) was at Doi Inthanon 
from 21-23 Mar (PPs). Ferruginous Flycatchers (นกจับ
แมลงสีน�้าตาลแดง) were reported from three Bangkok 
localities,  Suan Rot Fai on 24 Mar (WTn), Rung Arun 
Schoolon 25 Mar (SV) and Queen Sirikit Park on 3 Apr 
(KA); and from Sai Yok, Kanchanaburi on 16 Apr (TKc). 
Passage migrant Dark-sided Flycatchers (นกจับแมลงสี
คล�้า), virtually all belonging to the nominate race, were 
recorded on Ko Man Nai during 11-12 Apr (DES, STb, 
SMa, ID, PPs), Khao Liang, Had Pan Krai, Chumphon 
(CN) and Chulalongkorn University on 18 Apr (KA), Suan 
Rot Fai (KA) and two on Ko Man Nai (WL, CP, BP, VS, 
SL, TW) on 22 Apr, c.20 on Ko Man Nai on 26 Apr (IS, 
BCST), Suan Rot Fai on 27 Apr (TTv), Thale Ban on 28 
Apr (TY), two at Suan Rot Fai on 5 May (DG), and at least 
two on Ko Man Nai during 15-20 May (AJP, WB, WL, 
GI). A Himalayan-breeding subspecies, either cacabata 
or rothschildi, was photographed at Mae Moei National 
Park on 30 Apr (SPk). The latest received date for Taiga 
Flycatcher (นกจบัแมลงคอแดง) was at Hin Lek Fai Hill on 
13 Apr (TB) and for Sapphire Flycatcher (นกจับแมลงหัว
สีฟ้า) 14 Apr (a male in breeding plumage on Doi Lang; 
WP). The last date of Asian Brown Flycatcher (นกจับ
แมลงสีน�้าตาล) was 20 May on Ko Man Nai (AJP, WB). 
Forest Wagtails (นกเด้าลมดง) included birds at KMUTT 
Bangkhunthien on 3 Apr (TO), Suan Sri Nakhon Kheun 
Khan on 6 April (DA, PDR), c.20 on Ko Samae San on 
10 Apr (WL, CP, KA, IS), five on Ko Man Nai during 11-
12 Apr (DES, STb, SMa, ID, PPs), with others at  Surin 
(XX) and Phutthamonthon (three; KA, SPm) on 19 Apr, 
Ko Man Nok on 19-21 Apr (RTz), Suan Rot Fai on 26 
Apr (DG, AJ, KA, NCj), Ao Phang-nga on 1 May (ISw), 
and Naresuan University on 3 May (MT). An Olive-backed 
Pipit (นกเด้าดินสวน) was reported at Suan Rot Fai on 
13 Apr (DG). The latest date for Eastern Yellow Wagtail 
(นกเด้าลมเหลือง) was 24 Apr at Khon Kaen University; 
two nominate-race birds (SKm). A male Chestnut-eared 
Bunting (นกจาบปีกอ่อนหัวเทา) was reported at Pak 
Phli on 27 Mar (IS). 

A flock of c.20 Yellow-breasted Buntings (นกจาบ
ปีกอ่อนอกเหลือง) at Thung Kalo, Uttaradit on 2 Apr 
(SY) increased to over 100 individuals on 11 Apr thereby 
becoming the largest concentration reported in recent 
years (TNg)—a parlous decline for a bird that used to 
be numbered in flocks of tens of thousands. Another 10 
Yellow-breasted Buntings were reported from Chiang 
Saen on 5 Mar (SMk, WO), while a group of four birds 
at Tha Ton, Chiang Mai on 12 Apr (PKt) included both 
Chestnut-eared and Yellow-breasted Buntings. 
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A female Tristram’s Bunting (นกจาบปีกอ่อนหัวด�า
ขาว) photographed far outside its typical wintering habitat 
and range at Ko Man Nai on 19 Apr (PP) was a major 
surprise, as was a female Brambling (นกจาบปีกอ่อนอก
สีส้ม) photographed at Ta Chai Island, Mu Ko Similan, 
on 8 May (NCj). There were two male and four female 
Scarlet Finches (นกจาบปีกอ่อนสีแดง) on the western 
slope of Doi Lang on 24 Apr (PP). A female Black-faced 
Bunting (นกจาบปีกอ่อนหน้าด�า) photographed at Po 
Da Island, Krabi on 16 May was the first record for the 
Thai-Malay Peninsula (CSo).

reSIDeNTS AND LOCAL MOveMeNTS
An immature Changeable Hawk Eagle (เหยี่ยวต่างสี) 

was present at Khao Phaeng Maa on 29 Mar (WL, KT). 
This species has declined largely throughout its range in 
the country due to habitat loss and especially recently, 
due to illegal trade for falconry. The globally threatened 
Wallace’s Hawk Eagle (เหย่ียวหงอนสีน�้าตาลท้องขาว) 
was photographed at Ban Na, Muang, Chumphon on 6 
Apr (CN, RKc). There were two resident Peregrine Falcons 
(เหยี่ยวเพเรกริน) at Hin Lek Fai Hill on 28 Mar (TB). An 
Oriental Hobby (เหย่ียวฮ็อบบี้) was photographed at 
an apparently new locality, Huai Luang Waterfall, Phu 
Jong-Na Yoi, Ubon,  on 29 Mar (AC). There were c.15 
Blossom-headed Parakeets (นกแก้วหัวแพร) at Tapan 
Hin on 28 Apr. Over 50 birds were reported at the site 
a day later (KM, TTp). 

A sighting of three Dusky Eagle Owls (นกเค้าใหญ่สี
คล�้า) at Thaleban on 12 Apr was around 100 years from 
the previous Thai record (BDc).

Hodgson’s Frogmouths (นกปากกบลายด�า) nested at 
Doi Chang Mub, Doi Thung, Chiang Rai on 17 Apr (CPd). 
Malaysian Honeyguides (นกพรานผึง้) were reported from 
two different localities at  Bala on 8 Mar (PPs). There 
were three Freckle-breasted Woodpeckers (นกหัวขวาน
ด่างอกลายจุด) at Huai Sanam Bin on 15 Apr (DES, 
SMa). Several Long-tailed Shrikes (นกอีเสือหัวด�า), now 
becoming nationally rare or possibly even endangered in 
the lowlands, were present at Tapan Hin, Pichit, around 
20-23 Mar (KM). An immature maculatus Black-naped 
Oriole (นกขมิน้ท้ายทอยด�า) was photographed at Tapan 
Hin, Pichit, on 27 Mar (KM, TTp). Other records included 
adults photographed at Ban Wang Puen, Phetchaburi on 
2 Apr (BP) and at Naresuan University on 3 May (MT). 
There was a pair of Small Minivets (นกพญาไฟเล็ก) at 
Bang Khla, Chachoengsao on 2 Apr (WNn). A total of 6 
Racket-tailed Treepies (นกกาแวน) was reported at Hin 
Lek Fai Hill on 13 Apr (TB). A Ratchet-tailed Treepie (นก

กะลิงเขียดหางหนาม) was photographed preying on a 
bird at Kaeng Krachan on 10 May (AT). Oriental Skylarks 
(นกจาบฝนเสียงสวรรค์) were reported in Khon Kaen on 
19 Apr (MH). A Pale-footed Bush Warbler (นกกระจ้อย
สีไพล) was singing at Doi Chiang Dao on 8 May (NU). 
There was a White-browed Scimitar Babbler (นกระวัง
ไพรปากเหลือง) at Khlong Saeng on 18 Apr (PPs). A 
leucistic Oriental Magpie Robin (นกกางเขนบ้าน) was 
photographed at Phutthamonthon on 19 Apr (KA, SPm). 
A male Orange-bellied Flowerpecker (นกกาฝากท้องสส้ีม) 
photographed at Mae Moei National Park, the northern-
most known locality in the country, on 30 Apr (WNn). 
Streaked Weavers (นกกระจาบอกลาย) and Asian Golden 
Weavers (นกกระจาบทอง) were reported at Thung Kalo, 
Uttaradit on 11 Apr (TNg). At least 10 Red Avadavats (นก
กระติ๊ดแดง) were found at Ban Khela Thong, Bo Haew, 
Muang, Lampang on 23 Apr (SPk).

NeSTINg reCOrDS
A pair of Rufous-winged Buzzards (เหยีย่วปีกแดง) at 

nest with two fledglings, Tapan Hin on 18 Apr (TTp, KM). 
Blyth’s Hawk Eagles (เหยีย่วด�าท้องขาว) incubating eggs 
in Chumphon on 26 Apr (CN). Little Ringed Plovers (นกหวั
โตเล็กขาเหลือง) laying eggs at Phu Sai Reservoir, Huai 
Sat Yai, Hua Hin on 15 Mar (MPs). Large-tailed Nightjars 
(นกตบยงุหางยาว) incubating eggs at Krung Ching Water-
fall on 29 Mar (PC). Another pair was photographed with 
fledglings at Khao Phaeng Maa on 13 Apr (PKs). A nest 
and two eggs at Bang Khla, Chachoengsao on 14 Apr 
(PKt). Collared Kingfishers (นกกินเปี้ยว) reported nesting 
in Nonthaburi on 24 Mar (KA). Colonies of Blue-tailed 
Bee-eaters had already initiated nesting in Chiang Saen 
on 24 Mar (RK). A pair of Crimson-winged Woodpeckers 
(นกหัวขวานปีกแดง) excavating a tree hole on 8 Mar 
at Kaeng Krachan (TW). Also at Kaeng Krachan, a pair 
of Black-and-buff Woodpeckers (นกหัวขวานด่างท้อง
ด�า) was excavating a hole on 14 Mar (SMk). Fledglings 
of Banded Woodpeckers (นกหัวขวานแดงลาย) had 
already left the nest at Ban Na, Chumphon, by 18 Apr 
(CN, RKc). Blue-throated Barbets (นกโพระดกคอสีฟ้า) 
feeding youngs at Phu Suan Sai during 9-10 May (SMk). 
Dusky Broadbills (นกพญาปากกว้างสีด�า) nesting at Ban 
Na Sae, Ban Na, Muang, Chumphon on 1 Apr (RKc). 
Mangrove Pittas (นกแต้วแล้วป่าโกงกาง) collecting nest-
ing materials at Ao Phang-nga on 1 May (ISw). A pair of 
Grey-chinned Minivets (นกพญาไฟคอเทา) were feeding 
young on 6 Mar at Doi Inthanon (WS). Eurasian Jays 
(นกปีกลายสก็อต) carrying nesting materials on 5 May 
at Mae Ping National Park (WS). Male Maroon-breasted 
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Philentoma (นกจบัแมลงอกแดง) sitting on a nest at Nam 
Tok Yong National Park, Nakhon Si Thammarat, on 3 Apr 
(SDs). A pair of Slender-billed Orioles (นกขมิ้นปากเรียว) 
incubating eggs on Doi Lang was probably the first breed-
ing record with photographic evidence (WP). Burmese 
Shrikes (นกอีเสือหลังแดง) feeding young at Thi Nuey, 
Thung Yai Naresuan on 7 May (WY). At least four pairs 
of Barn Swallows (นกนางแอ่นบ้าน) actively engaged 
in nesting on 10 Mar at Doi Lang (NU). Stripe-throated 
Bulbuls (นกปรอดคอลาย) nesting at Suan Rot Fai on 10 
Mar may be the first breeding record of feral birds in the 
Bangkok metropolitan area (PJ). Rufous-winged Fulvettas 
(นกมุน่รกหวัน�า้ตาลแดง) feeding almost full-grown young 
at Doi Lang on 16 Mar (WL, TW). Yunnan Fulvettas (นก
มุ่นรกตาแดง) feeding fledglings on 1 Mar at Doi Inthanon 
(WL). Rufous-throated Fulvettas (นกมุ่นรกคอแดง) were 
feeding young at Phu Suan Sai during 9-10 May (SMk). 
After having disappeared for a few years, Chestnut-
bellied Nuthatches (นกไต่ไม้ท้องสีเม็ดมะขาม) returned 
to engage in nest plastering at the tree where nesting 
was first documented in 2011, at Doi Phu Kha, Nan, on 
24 Mar (TI, TW). A female Chestnut-bellied Rockthrush 
(นกกระเบื้องท้องแดง) was incubating eggs on 6 Mar at 
Kew Mae Pan, Doi Inthanon (WS). Blue Whistlingthrushes 
(นกเอี้ยงถ�้า) were nesting at Huai Luang Waterfall, Phu 
Jong-Na Yoi on 29 Mar (AC). Purple Sunbirds (นกกินปลี
ด�าม่วง) were building a nest at Nong Khai on 10 Mar 
(PW). Asian Golden Weavers (นกกระจาบทอง) were 
nesting in trees at Chonnabot Wetlands, Khon Kaen, 
on 21 Apr (MH).

CONTrIBUTOrS: XX (anonymous), BCST (BCST bird-
walks and field trips), Bueng Kan Rak Nok Group (BKRN), 
Bung Boraphet Wildlife Research Station (BBWRS), Lanna 
Bird & Nature Conservation Club (LBNC), Krit Adirek 
(KA), Desmond Allen (DA), Wayne Allen (WA), Charlie 
Andrews (CA), Eakkachai Anuphab (EA), Toedpong 
Anuvet (TA), Gumsak Atipiboonsin (GA), Tom Backlund 
(TB), Thattaya Bidayabha (TBb), Argrit Boonsanguan 
(ABs), Woraphot Bunkwamdi (WB), Pinit Chaikun (PCk), 
Warut Chaleekarn (WC), Tikumporn Chandhapradit (TCp), 
Jintana Chanjungchit (JC), Natthapong Chantana (NC), 
Alongkorn Charoenthanawuth (AC), Piyapong Chotipuntu 
(PC), Natthaphat Chotjuckdikul (NCj), Panuwat Chuen 
(PwC), Narouchit Dampin (ND), Siriwat Dangsri (SDs), 
Kunanon Daonurai (KD), Bunyarit Dechochai (BDc), 
Ian Dugdale (ID), Thitidej Eiamsaard (TE), Ronnaphon 
Engchuan (RE), Peter Ericsson (PE), Dave Gandy (DG), 
Ann and Roland Gifford (A & RG), Yutthasat Hadda (YH), 
Pongchai Harnyuttanakorn (PH), Brian Hewitt (BH), Mark 

Hogarth (MH), Thawin Inpa (TI), Natthawut Intawari (NI), 
Greg Irving (GI), Kultida Itthipon (KI), Pilan Jadoonkitinan 
(PJ), Nat Jaroen (NJ), Ayuwat Jearwattanakanok (AJ), Kijja 
Jearwattanakanok (KJ), Jessada Kaewnatian (JK), Pipith 
Kaewta (PKt), Rattapon Kaichid (RKc), Scott Kampmeier 
(ScK), Somchai Kanchanasut (SKc), Rungsrit Kanjanavanit 
(RK), Thamarat Kaosombat (TK), Sarun Keithmaleesatti 
(SKm), Parit Kengsungnoen (PKs), Pokpong Khamprasert 
(PKp), Uaiphorn Khwanphae (UK), Thanaphat Klubchum 
(TKc), Thanessin Lalit (TL), Sutee Laoharojanaphan (SL), 
Nittaya Lawrence (NL), Wichyanan Limparungpatthanakij 
(WL), Benchapol Lorsunyaluck (BL), Anuch Mahat-
tanakul (AM), Steve Mawby (SMa), Kriang Meemano 
(KM), Suwanna Mookachonpan (SMk), Masato Nagai 
(MN), Amara Naksathit (ANs),Thamarat Naksathit (TNs), 
Thanarot Ngoenwilai (TNg), Weranut Nilnond (WNn), 
Wittawat Noulin (WN), Chukiat Nualsri (CN), Sompong 
Nuamsawat (SN), Tiwa Ong-in (TO), Wiroj Onganakun 
(WO), Supasek Opitakon (SO), Somkiat Pakapinyo (SPk), 
Wilaiwat Panadit (WP), Chatchawan Panyaduang (CPd), 
Kanchana Pavitrapok (KP), Yingsak Paweenpermsuk 
(YP), Ben Petcharapiracht (BP), Punjapa Phetsri (PPs), 
Chartpat Pholphak (CP), Phitsanupong Pholphuech (PP), 
Wannchart Phoopitact (WPp), Andrew Pierce (AJP), 
Nopporn Pimpakorn (NPk), Sutanan Pinmaneenopparat 
(SPm), Chaiya Piuplapol (CPp), Manoon Pliosungnoen 
(MPs), Supat Prasobsin (SPr), Nisa Puechpolcharoen 
(NPp), Nicha Puttaumnauy (NPa), Philip Round (PDR), 
Ingkayut Sa-ar (IS), Pinit Saengkaew (PSk), Chuchat 
Saengob (CSo), Wangworn Sankamethawee (WS), 
Sakkarin Sansuk (SSs), Pablo Santonja (PSa), Dave 
Sargeant (DES), Teerapong Sawangpanyangkura (TSp), 
Suebsawat Sawatchuto (SSc), Patrawut Sitifong (PS), 
Sakda Somwong (SSw), Vattikorn Sophonrat (VS), Thiti 
Sornsa (TSs), Ike Suriwong (ISw), Smith Sutibut (SS), 
Pongsatorn Suttakarn (PSk), Manod Taengtum (MT), 
Wilawan Tangngekkee (WTn), Wanna Tantanawat (WT), 
Thikumporn Tantivimongkol (TTv), Supaporn Teamwong 
(STw), Kittisak Terananon (KTr), Somsak Testiman (ST), 
Apichai Thanatkit (AT), Sukanya Thanombuddha (STb), 
Todsapol Thiewprasertkul (TTp), Thanee Thongngam 
(TTn), Sanya Thongsai (STs), Steve Tibbett (STb), Rob-
ert Tizard (RTz), Khemthong Tonsakulrungruang (KT), 
Uthai Treesucon (UT), Nick Upton (NU), Fred van Gessel 
(FVG), Sila Viriyautsahakul (SV), Apisit Wilaijit (AW), Lee 
Wongdara (LW), Yodsaphol Wonglertwit (YW), Thanee 
Wongniwatkajorn  (TW), Phetprakhai Wonkson (PW), 
Soontorn Woranuch (SW), Wachara Yoosawasdi (WY), 
Tetsuya Yoshikawa (TY), Saard Youyen (SY)
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  Firethroat โดย Ayuwat Jearwattnakanok

  นกเค้าใหญ่สีคล�้า Dusky Eagle Owl โดย Benchapol Lorsunyaluck

  นกคัคคูพันธุ์หิมาลัย Himalayan Cuckoo โดย Natthaphat Chotjuckdikul

  นกยางกรอกพันธุ์อินเดีย Indian Pond Heron โดย Piyapong chotipuntu

  นกขมิ้นปากเรียว Slender-billed Oriole โดย Wilaiwan Panadit

  นกไต่ไม้ท้องสีเม็ดมะขาม Chestnut-bellied Nuthatch 
 โดย Thanee Wongniwatkajorn

  นกคัคคูหงอน Chestnut-winged Cuckoo โดย Thamarat Kaosombat

  รังของนกกระจาบทอง Asian Golden Weaver’s Nest โดย Mark Hogarth
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ปักษาศิลป์ | Art 4 Bird   อาจารย์เพ็ญศรี ศรีแก้ว

ศลิปิน : อาจารย์เพ็ญศร ีศรแีก้ว

เทคนคิ : สนี�า้บนกระดาษขนาด 17 คูณ 22 นิ้ว

แรงบันดาลใจ : ถิ่นอาศัยป่าชายเลนที่สมบูรณ์ เป็นนกประจ�าถิ่นหายากพบที่ป่าชายเลนหงาว จ.ระนอง เดนิหา

ตามเสยีงนกร้องอยู่นานมาก จู่ๆ นกก็บนิออกมาเกาะให้ดูใกล้เต็มตา สุดยอด ชัดเจน จนหัวใจแทบหยุดเต้น นกมี

ลกัษณะคล้ายแต้วแล้วธรรมดามาก แต่มปีากสดี�าทีใ่หญ่กว่า คาดตาสดี�าหนากระหม่อมสนี�า้ตาลเข้ม ดใีจที่ได้พบ 

เป็นนกสวยงามหายาก ที่ลมืไม่ลงในชวีติการเดนิทางอกีชนดิหนึ่ง

• ชื่อภาพ •

นกแต้วแล้วป่าโกงกาง	Mangrove	Pitta 
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๒๗

เป็นหนังสือเล่มล่าสุดในชุด “นกไทย” ของสุธี ศุภ
รฐัวกิร อดตีนายกสมาคมอนรุกัษ์นกและธรรมชาตแิห่ง
ประเทศไทย ในเล่มนี้ผู้เขียนได้เลือกชนิดนกที่หลาก
หลายน่าสนใจ มีทั้งนกทุ่ง อาทิ นกคุ่มอกด�า นกน�้า 
อาทิ เป็ดคับแค และนกกุลา นกป่าอย่างนกอีแพรด
ท้องเหลอืง และนกทะเล นกโจรสลดัเกาะครสิต์มาส มา
รวมเล่าไว้ครบถ้วน มีทั้งนกหาง่ายที่พบได้ทั่วไป อย่าง
นกตะขาบทุ่ง หรือนกหายาก เช่น นกหัวโตกินปู ด้วย
ความหลากหลายดงักล่าว หนงัสอืเล่มนีจ้งึเป็นหนงัสอื
ทีเ่หมาะสมทัง้กบันกัดนูกและผูส้นใจในธรรมชาตทิัง้มอื
ใหม่และมือเก่า 

เนื้อหาข้างนั้น มีท้ังบันทึกควาทรงจ�าของผู้เขียน 
ความประทับใจส่วนตัวที่มีต่อนกชนิดนั้นๆ และที่ขาด
ไม่ได้ คอื ข้อมูลทีอ่ดัแน่น ไม่ว่าจะเป็นรายละเอยีดทาง
ชวีวทิยา หรอืรายละเอยีดการค้นพบและเรือ่งราวอ่ืนที่
น่าสนใจของนก อาทิ การปรากฏตัวในวรรณคดีต่างๆ

หนังสือนี้ยังมีภาพประกอบสวยงามที่นักถ่ายภาพ
หลายท่านให้น�ามาใช้ประกอบ หนังสือฉบับนี้จึงยิ่งน่า
ดูน่าอ่าน น่าเก็บสะสมไว้ต่อไป 

นกไทยในบันทึก
และความทรงจ�า 
เล่มที่ ๖
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เรื่องและภาพ : เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง   แนะน�าหนังสือ   



บทส่งท้าย   Godwit
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