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สวัสดีครับท่านผู้อ่านวารสารนกกางเขนทุกท่าน ในฉบับนี้ผมขอแนะน�าผู้อ�านวยการสมาคมอนุรักษ์นกและ

ธรรมชาติแห่งประเทศไทยคนใหม่ คุณแนนซี่ กิ๊บสัน (Nancy Gibson) ได้เข้ามาช่วยงานสมาคมฯ ตั้งแต่เดือน

กนัยายน พ.ศ.2558 ซึง่ภมูหิลงักน่็าสนใจเพราะเป็นประธาน-ผูบ้รหิารมลูนธิริกัสตัว์ป่า (Love Wildlife Foundation) 

ที่ท�างานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า จากประสบการณ์วัยเด็กของแนนซี่ ท�าให้เธอเป็นคนรักธรรมชาติ ด้วยความชื่น

ชอบในด้านนี้บวกกับสัตว์เลื้อยคลานที่เธอเคยเลี้ยงเมื่อสมัยเด็กๆ เธอได้ค้นพบเส้นทางในโลกของการอนุรักษ์

และการศึกษาเรื่องสัตว์ป่า แนนซี่เติบโตในอเมริกา แต่ตอนนี้เธออาศัยอยู่ที่กรุงเทพฯ อย่างถาวรและมาร่วมงาน

ของสมาคมฯ ให้แตกหน่อต่อยอดต่อไป 

หลายท่านคนทราบกันแล้วว่าวารสารแบบเดียวกับในมือของท่านนี้ได้ถูกจัดส่งไปยังน้องๆ หนูๆ นักเรียน 

ในโรงเรียนต่างๆ ของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันเนื่องมาจากโครงการนกกางเขนอุถัมภ์ซึ่งเริ่มต้นมา 

ตั้งแต่ปีพ.ศ.2557 และได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีจ�านวนมากส่งผลให้เกิดการกระจายทรัพยากรทาง 

การศึกษาด้านธรรมชาติวิทยาอย่างเป็นธรรม ไม่กระจุกตัวอยู่แต่ในหัวเมืองใหญ่เช่นอดีต ถ้าผู้อ่านสนใจจะ

สนับสนุนโครงการนกกางเขนอุปถัมภ์เพิ่มเติมกรุณาไปที่ http://www.bcst.or.th/download/NokKangKhen_ 

project2558-2561.pdf 

ส�าหรับสมาชิกและอาสาสมัครท่านใด ที่สนใจที่จะเข้าร่วมสนับสนุนโครงการของสมาคมฯ สามารถติดต่อ

สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยได้โดยตรงที่โทรศัทพ์ 02-588-2277 และ 086-376-6824 หรือ

ติดตามการแจ้งข่าวจากเว็บไซต์ (www.bcst.or.th) หรือทางเฟ๊ซบุ๊ค (www.facebook.com/bcst.or.th) ซ่ึงจะมี

ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ทั้งนี้ถ้าท่านมีค�าถามใดก็สามารถส่งอีเมล์สอบถามรายละเอียดได้ที่ bcst@bcst.or.th

และพบกันฉบับหน้า...สวัสดีครับ 

 น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์
บรรณาธิการบริหาร

คุยกับบก. | Editor Talk   
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นกตีทอง... ราชินีนกเมือง
Coppersmith Barbet Megalaima haemacephalus 

(Muller, 1776)

“ต๊ง-ต๊ง-ต๊ง ต๊ง-ต๊ง-ต๊ง” เสียงร้องของนกชนิด
หนึ่งดังกังวานก้องมาจากยอดไม้ห่างไกลออกไป 
ผม เบียร์ (อณุพงศ์ อินิจา) และนักดูนกนับสิบที่มา
ร่วมกิจกรรม Bird Walk ในสวนสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์กับสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่ง
ประเทศไทย ต่างรีบกึ่งเดินก่ึงวิ่งตามหาที่มาของ
เสยีงร้อง “ต๊ง-ต๊ง-ต๊ง ต๊ง-ต๊ง-ต๊ง” เสยีงร้องนีย้งัคงดงั
กังวานก้องไปทั่วทุกทิศทุกทาง ยั่วยวนใจให้อยาก
เห็นเจ้าของเสียงร้องยิ่งนัก 

พอผ่านพ้นแนวต้นกระทิงเบ้ืองหน้าที่มืดคร้ึม
ออกไป ผมจึงได้เห็นเจ้าของเสียงร้องเกาะเด่น
เป็นสง่าอยู่บนยอดหางนกยูงฝร่ังท่ีชูช่อดอกสีแสด
สดรับแสงแดดยามเช้า ผมรีบบอกให้เบียร์ นิสิต
สัตวแพทย์ผู ้ช่วยผู้น�าดูนกของผม รีบต้ังกล้อง
เทเลสโคปเล็งขึ้นไปที่ยอดหางนกยูงฝรั่งยอดนั้น
ทันที หลายคนจึงเวียนกันเข้ามาดูเจ้าของเสียง
ร้องผ่านกล้องเทเลสโคป ในขณะที่อีกหลายคน
ยกกล้องสองตาขึ้นส่องดูเองอย่างเพลิดเพลินและ
ประทับใจ

“ต๊ง-ต๊ง-ต๊ง ต๊ง-ต๊ง-ต๊ง” เจ้าของเสียงร้องนี้ คือ 
นกตทีอง ดาราเด่นของสวนสมเดจ็พระนางเจ้าสริกิิ
ติ ์ขณะส่งเสยีงร้องนกจะหนัหน้าไปทางโน้นท ีทาง
นีท้ ีท�าให้เสยีงร้องสาดกระจายไปทัว่ทกุทศิทกุทาง 
พร้อมกับกระดกหางขึ้นๆ ลงๆ ให้เข้ากับจังหวะ
เสยีงร้องอีกด้วย แม้ว่าเสยีงร้องของนกตทีองจะไม่
หวานใสไพเราะเสนาะหูอย่างนกกางเขนบ้านหรือ
นกขม้ินน้อยธรรมดา แต่เสียงร้องที่ดังกังวานก้อง

และอากปักิรยิาขณะส่งเสยีงร้องสร้างความประทบั
ใจให้กับนักดูนกแทบทุกคน

ตู๋ (ทิฆัมพร ตันติวิมงคล) ผู้ช่วยผู้น�าดูนกอีกคน 
ไม่รอช้า รบียกกล้องถ่ายรปูถ่ายภาพนกตทีองตวันี้
บนยอดหางนกยูงฝรั่งต้นนั้นทันที แม้ว่าตู๋เคยเห็น
นกตีทองนับครั้งไม่ถ้วนแล้ว แต่เห็นนกตีทองครั้ง
ใดประทับใจทุกที เพราะมันเป็นนกที่มีรูปร่างอวบ
อัดกระทัดรัดและมีสีสันสวยงามมาก อาจกล่าวได้
ว่านกตทีองเป็นนกทีส่วยทีสุ่ดในกรงุเทพฯ นกัดนูก
อีกหลายคนที่มีกล้องถ่ายรูปไม่พลาดโอกาสเช่น
เดียวกัน ต่างรีบยกกล้องกดชัตเตอร์กันเป็นว่าเล่น

นักดูนกทุกคนที่มาร่วมกิจกรรม Bird Walk ใน
วันนี้รู้สึกปล้ืมมากกับนกตีทองตัวนี้ที่เกาะเด่นอยู่
บนยอดหางนกยูงฝรั่งที่ชูช่อดอกสีแสดทาบทับ
ฉากหลังซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างและทางหลวงยกระดับ
นอกสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ต่างคนต่างยก
กล้องส่องดูตัวป้อมๆ เขียวๆ ของนกอย่างไม่รู้จัก
เบื่อหน่ายแม้ว่าพึ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรก บางคนถึง
กับเอ่ยออกมาว่า “แทบไม่น่าเช่ือว่าในตัวเมืองที่
มีตึกแถวสูงใหญ่มากมายอย่างกรุงเทพฯ จะมีนก
สวยๆ เช่นนี้หลบซ่อนตัวอยู่ได้อย่างน่าอัศจรรย์”

ผมบอกให้ทุกคนสังเกตนกตีทองขณะก�าลังส่ง
เสียงร้อง เพราะนกไม่ได้อ้าปากเลย แต่เสียงรอด
ออกมาทางร่องระหว่างปากบนกับปากล่างและ
ทางรจูมูก แต่คอหอยของนกโป่งออกเป็นก้อนและ
หุบแฟบเข้าสลับกันไปเรื่อยๆ ตลอดเวลา อันเป็น
ลักษณะเด่นของนกโพระดก (Asian Barbet) และ
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พวกพ้องในสกุล Megalaima ในวงศ์ Megalaimi-
dae เพราะนกตีทองเป็นนกที่อยู่ในสกุลเดียวกับ
นกโพระดก ถือได้ว่าเป็นญาติสนิทของนกโพระดก
เลยทีเดียว

นกตีทองที่พวกเราก�าลังยืนดูอยู่น้ีเป็น 1 ใน
จ�านวน 15 ชนิดในประเทศไทย และ 32 ชนิดที่
พบในโลก ของโพระดกในสกุล Megalaima แต่
พบในกรุงเทพฯ เพียงแค่ 2 ชนิดเท่านั้น คือ นก
ตีทอง และ นกโพระดกธรรมดา [Lineated Barbet; 
Megalaima lineata (Vieillot, 1816)] เพราะทั้งสอง
ชนิดต่างปรับตัวเข้ามาอาศัยและผสมพันธุ์ท�ารัง
วางไข่ในหมู่ไม้ยืนต้นภายในหมู่บ้านและตัวเมือง
โดยเฉพาะตามสวนสาธารณะและวัดวาอารามได้

อย่างไรก็ดี นกโพระดกธรรมดามักพบเห็นตาม
หมู่ไม้ยืนต้นตามชานเมืองของกรุงเทพฯ มากกว่า 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสวนผลไม้ต่างๆ นานๆ สัก
ครั้งจึงเข้ามาอาศัยหากินในสวนสาธารณะขนาด
ใหญ่ใจกลางกรุงเทพฯ อย่างสวนสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ ผิดกับนกตีทองที่พบเห็นได้ทั่วไปทั่วทั้ง
กรุงเทพฯ ถ้าหากในบริเวณน้ันมีต้นไม้สูงใหญ่สัก
ต้นสองต้นก็เพียงพอแล้ว เพราะนกตีทองสามารถ
ปรับตัวบินขึ้นไปเกาะบนสายไฟฟ้าหรือแม้กระทั่ง
บนเสาอากาศ

นักดูนกหลายคนท่ีมาร่วมกิจกรรม Bird Walk 
ในครัง้นีพึ้ง่ได้เหน็นกตทีองเป็นครัง้แรก คงแปลกใจ
ว่านกสวยๆ อย่างนี้มาอยู่ที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่เมื่อไร 
ตามความเป็นจริงนกตีทองเป็นนกประจ�าถ่ินที่พบ
ได้บ่อยมากในป่าโปร่งทั่วทุกภาคของประเทศไทย 
รวมท้ังกรุงเทพฯ ในอดีตด้วย แต่เมื่อป่าโปร่งใน
กรุงเทพฯ ถูกท�าลายลงและเปลี่ยนไปเป็นอาคาร
บ้านเรือนที่มีไม้ยืนต้นสูงใหญ่ขึ้นแทรกอยู่บ้าง นก
ตีทองยังคงปรับตัวอาศัยและผสมพันธุ์ท�ารังวางไข่
ในกรุงเทพฯ ต่อไปได้

ใครที่อยากเห็นนกตีทองควรเดินทางมาร่วม
กิจกรรม Bird Walk กับสมาคมอนุรักษ์นกและ

ธรรมชาติแห่งประเทศไทย เพราะสมาคมฯ จัด
กิจกรรม Bird Walk ให้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็น
ประจ�าทุกเดือน เดือนละ 3 ครั้ง ระหว่างเวลา 
07.30-10.30 น. แต่ผู้ที่จะมาร่วมกิจกรรมควรมี
หมวกกันแดดติดมาด้วย สมาคมฯ มีกล้องสอง
ตาส�าหรับดูนกให้ยืม แต่ต้องน�าบัตรประชาชนมา
ย่ืนให้เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เก็บไว้เป็นหลักฐานการ
ยืมก่อน

ครั้งที่ 1 วันเสาร์แรกของทุกเดือน จัดขึ้นที่สวน
วชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ลงทะเบียนที่ตู้รถไฟเก่า 
ใกล้ทางเข้าด้านหน้าที่มีลานจอดรถและจักรยาน
ให้เช่า ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์แรกของทุกเดือน จัด
ขึ้นที่สวนหลวง ร.9 ลงทะเบียนท่ีหน้าลานออก
ก�าลังกาย ใกล้ทางเข้าด้านถนนศรีนครินทร์ และ
คร้ังที่ 3 วันอาทิตย์ที่สองของทุกเดือน จัดขึ้นท่ี
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ลงทะเบียนที่หน้า
อาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ฝั่งตรงข้าม
กับ J.J. Mall

ใครก็ตามที่มาร่วมกิจกรรม Bird Walk กับ
สมาคมฯ ไม่ว่าท่ีสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) 
สวนหลวง ร.9 หรือสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ
ติ์ รับรองว่าจะได้ยินเสียงร้อง “ต๊ง-ต๊ง-ต๊ง ต๊ง-ต๊ง-
ต๊ง” ของนกตีทองดังระงมไปทั่วสวน ตรงโน้นบ้าง 
ตรงน้ีบ้าง และจะได้เห็นตัวเจ้าของเสียงร้องอย่าง
แน่นอน หากท่านได้เห็นแล้วจะประทับใจนกชนิด
นี้และประทับใจการเดินดูนกในสวนสาธารณะจน
ลืมไม่ลงเลยทีเดียว และอยากมาเดินดูนกในสวน
สาธารณะทั้งสามกับสมาคมฯ อยู่บ่อยๆ 

ความสวยงามของนกตีทองบนยอดหางนกยูง
ฝร่ัง ท�าให้กล้องเทเลสโคปที่เบียร์ตั้งไว้แทบไม่ว่าง
เว้นจากการเวียนเข้ามาดูของเหล่าผู้ร่วมกิจกรรม 
Bird Walk ในระหว่างท่ีนักดูนกก�าลังใจจดใจจ่อ
อยู่กับการเฝ้ามองดูนกตีทองตัวนี้ ผมจึงถือโอกาส
อธิบายรูปร่างหน้าตาและสีสันของนกตีทองไป
พลางๆ ด้วย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจดจ�านก

| น ก ก า ง เ ข น |7 7



ตีทองได้แม่นย�าย่ิงขึ้น เมื่อเห็นนกตีทองอีกครั้ง 
แม้ว่าเห็นตามล�าพังเพียงคนเดียว ย่อมสามารถ
บอกได้แล้วว่าเป็นนกตีทอง

หน้าผาก อก และแข้งขาแดงเด่นชัด
นกตทีองเป็นนกขนาดเลก็ ความยาวจากปลาย

ปากถึงปลายหาง 17 ซม. ล�าตวัป้อมเทอะทะ หวัโต 
แต่คอสัน้ ดเูผนิๆ จงึคล้ายกบัว่าหวัตดิกบัล�าตวัเลย
ทีเดียว ปากหนาตรงแข็งแรง แผ่กว้างมากตรงโคน
ปาก และแหลมตรงปลายปาก ปลายปากบนและ
ล่างประกบกันพอดี สันปากบนโค้งลงเล็กน้อย ลิ้น
มลีกัษณะคล้ายแปรง รอบโคนปากและทีค่างมเีส้น
ขนแข็งยาวคล้ายหนวด ปีกสั้น หางสั้น ขาสั้น แต่
เท้าใหญ่ เล็บโค้งแหลมคม

นกตัวผู้และนกตัวเมียมีสีสันเหมือนกัน แยก
ความแตกต่างระหว่างเพศไม่ได้ ปากสีด�า ม่านตา
สีน�้าตาลอ่อนและล้อมรอบด้วยหนังเปลือยเปล่าสี
แดงเข้ม หน้าผากสแีดงสดเด่นชดัมาก จากกึง่กลาง
กระหม่อมมีแถบสีด�าลากลงมาหลังขนคลุมหูแล้ว
วกไปต่อกับโคนปาก หัวตาและหลังตาสีด�า เหนือ
ตามีแถบแคบคล้ายคิ้วสีเหลือง ใต้ตามีแถบหนาสี
เหลือง คางและใต้คอสเีหลอืงเข้มต่อด้วยแถบสแีดง
เข้ม แล้วล้อมด้วยแถบสีเหลืองอีกที 

ท้ายทอยและด้านข้างของคอสีเขียวแกมเทา 
หลังคอ หลัง ไหล่ ตะโพก ขนคลุมบนโคนหาง 
และขนหางตอนบนสีเขียวสดออกเหลืองนิดๆ ปีก
สีเขียวสดเช่นเดียวกัน แต่ขนปลายปีกออกสีคล�้า
ด�า อก ท้อง และขนคลุมใต้โคนหางสีขาวแกม
เหลือง แต่มีลายเป็นขีดสีเขียวยาวๆ เต็มไปหมด
โดยเฉพาะบริเวณสีข้าง ใต้หางสีฟ้าอ่อน ขาและ
นิ้วเท้าสีแดงสด เล็บสีด�า ท�าให้นกตีทองเป็นนกที่
มีสีสันสวยงามมาก

นกตีทองที่เราก�าลังดูอยู่น้ี ถูกค้นพบและเก็บ
ตวัอย่างได้ครัง้แรกทีเ่มืองลาเมา (Lamao) บนเกาะ
ลซูอน (Luzon) ประเทศฟิลปิปินส์ โดย พ.ีแอล. เอ็ส. 
มุลเลอร์ (P. L. S. Muller) เขาได้รายงานการค้น

พบนกชนิดนี้ไว้ในวารสาร Natursystem, Supple-
ments หน้า 88 เมื่อ พ.ศ. 2319 โดยจัดนกตีทอง
ไว้ในสกุล Bucco และตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ให้ในครั้ง
นัน้ว่า Bucco haemacephalus ชือ่สกลุ คอื Bucco 
แปลว่า แก้ม เพราะในเวลาทีน่กส่งเสียงร้องบรเิวณ
แก้มจะพองออก

ต่อมาใน พ.ศ. 2385 ยอร์จ โรเบิร์ต เกรย์ 
(George Robert Gray) ได้จัดนกโพระดกและพวก
พ้องไว้ในสกุล Megalaima นกตีทองจึงถูกจัดมา
ไว้ในสกุลนี้ด้วย และได้รับช่ือวิทยาศาสตร์ใหม่ว่า 
Megalaima haemacephala และใช้กันต่อมาจนถึง
ทกุวนันี ้ช่ือสกลุ คือ Megalaima มาจากค�าในภาษา
กรีก 2 ค�า คือ megalos แปลว่า ใหญ่ ประสมกับ 
laimos แปลว่า ล�าคอ รวมความแล้วแปลว่า ล�าคอ
ใหญ่ เพราะในเวลาที่นกส่งเสียงร้อง ล�าคอของนก
บวมพองใหญ่อย่างเห็นได้ชัด 

ส่วนชื่อชนิด คือ haemacephala มาจากค�าใน
ภาษากรีก 2 ค�า คือ haima แปลว่า เลือด ประสม
กับ kephalos แปลว่า มีหัว รวมความแล้วแปลว่า 
มหีวัเป้ือนเลอืด ทัง้นีเ้พราะว่า บนหน้าผากของนก
ตทีองมขีนสแีดงสดราวกบัเป้ือนเลือดสดๆ นัน่เอง 
อย่างไรก็ดี นกตีทองยังมีสีแดงสดที่อกตอนบน
อีกด้วย ท�าให้ชาวอังกฤษเรียกนกตีทองอีกช่ือว่า 
Crimson-breasted Barbet

นกในวรรณคดี
ถงึแม้ว่าในกรงุเทพฯ ภาคตะวนัออก ภาคตะวนั

ตก และภาคใต้ เรียกนกชนิดนี้ว่า นกตีทอง ตาม
เสียงร้องของนกที่คล้ายเสียงค้อนที่ช่างทองทุบ
หรือตีลงไปบนแผ่นทองเพื่อแต่งทอง แต่ในภาค
เหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรียกนกชนิด
นี้ว่า นกปก ตามเสียงร้องของนกเช่นเดียวกัน และ
ยังสอดคล้องกับชื่อภาษาอังกฤษในปัจจุบัน คือ 
Coppersmith Barbet และในอดีตอีก 3 ค�า คือ 
Coppersmith, Goldsmith และ Goldsmith Barbet 
ที่ชาวอังกฤษใช้เรียกนกชนิดนี้
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นกตทีองเป็นนกอกีชนดิหนึง่ทีป่รากฏชือ่อยูใ่น
วรรณคดไีทย เนือ่งจากนกตทีองส่งเสยีงร้องดงั ต๊ง-
ต๊ง-ต๊ง ต๊ง-ต๊ง-ต๊ง คล้ายเสยีงค้อนทีช่่างทองทบุหรอื
ตีลงไปบนแผ่นทองเพือ่แต่งทอง จึงท�าให้คนไทยใน
ภาคกลางเรียกนกชนดินีว่้า นกตทีอง แต่คนไทยใน
สมัยกรุงศรีอยุธยาเรียกนกชนิดนี้ว่า นกช่างทอง 
ดังปรากฏให้เห็นในวรรณคดี เรื่อง ลิลิตพระลอ ซึ่ง
เป็นวรรณกรรมทีแ่ต่งขึน้ในสมยักรงุศรอียธุยาตอน
ต้นที่ยังไม่ทราบว่าใครเป็นผู้แต่ง

  คับแคจับแคป่า 
 ดอกบัวล่าเล็มบัว
 กระเวนวังนัวกระเวนดง 
	 ช่างทองลงจับทองยั้ว

ต่อมาในสมัยกรงุรตันโกสนิทร์ตอนต้น พระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 ทรง
เอ่ยถงึ นกช่างทอง ไว้อกีครัง้ในบทพระราชนิพนธ์
เรื่อง รามเกียรติ์ ดังนี้

  ไก่ฟ้าบินจับต้นตะคร้อ 
 พญาลอเลียบกิ่งกระทั่งหัน
 ช่างทองจับต้นชิงชัน    
 เบญจวรรณเต้นไต่กิ่งกระวาน

อย่างไรกด็ ีในสมัยกรงุรตันโกสนิทร์ตอนต้นเช่น
เดียวกนั คนไทยยงัเรยีกนกชนดินีอ้กีชือ่ว่า นกค้อน
ทอง ด้วย ดังปรากฏให้เห็นในวรรณกรรมหลาย
เรื่องที่แต่งข้ึนในสมัยนี้ เช่น โคลงนิราศสุพรรณ 
ของ สุนทรภู่

  นกร้องก้องกิ่งไม้ ใบบัง
 แลลับกรับเสียงวัง เวกแหว้ว
 ค้อนทองป๋องเป๋งดัง ดุจเฆาะ ฆ้อนแฮ
 กอไผ่ไก่ขันแจ้ว แจ่มเจื้อยเฉื่อยเสียง

น่าแปลกใจที่สุนทรภู ่ได้ยินนกชนิดนี้ร ้องดัง  
ป๋องเป๋ง จงึเอ่ยถงึเสียงร้องของนกชนดินีไ้ว้ใน โคลง 
นิราศสุพรรณ ข้างต้นเช่นน้ัน และใน กาพย์เรื่อง 
พระไชยสุริยา ข้างล่าง เช่นนี้

  กะลิงกะลางนางนวลนอนเรียง  
 พระยาลอคลอเคียง
 แอ่นเอี้ยงอีโก้งโทงเทง
  ค้อนทองเสียงร้องป๋องเป๋ง  
 เพลินฟังวังเวง
 อีเก้งเริงร้องลองเชิง 

ชอบอยู่ในเมืองมากกว่าป่า 
นกตีทองเป็นนกประจ�าถิ่นที่อาศัยและผสม

พันธุ์ท�ารังวางไข่ เฉพาะในภูมิภาคเอเชียใต้และ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่ปากีสถาน อินเดีย 
ศรีลังกา เนปาล ภูฎาน บังกลาเทศ เรื่อยมาจีน
ด้านตะวันตกเฉียงใต้ในมณฑลหยุนหนานด้าน
ตะวันตกเฉียงใต้ พม่า ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม 
ยกเว้นแคว้นตังเกี๋ยตะวันตกและตังเกี๋ยตะวันออก 
มาเลเซียตะวันตก สิงคโปร์ สุมาตรา ชวา บาหลี 
และฟิลิปปินส์ 

เนื่องจากนกตีทองในแต่ละท้องที่ในแต่ละ
ภูมิภาคมีสีสันแตกต่างกันมากบ้าง น้อยบ้าง นัก
ปักษีวิทยาจึงได้จ�าแนกนกตีทองออกเป็น 9 ชนิด
ย่อยตามลักษณะของสีสันที่แตกต่างกัน แต่ใน
ประเทศไทยพบเพียง 1 ชนิดย่อยเท่าน้ัน คือ 
Megalaima haemacephalus indica (Latham, 
1790) ในประเทศไทย นกตีทองเป็นนกประจ�าถิ่น
ทีพ่บบ่อยมากทัว่ทกุภาคของประเทศไทย แต่พบใน
ที่ราบลุ่มภาคกลางได้บ่อยกว่าในภาคอื่น

นกตทีองชอบอาศยั หากนิ และผสมพนัธุท์�ารงั
วางไข่ในป่าที่ค่อนข้างโปร่งทั้งป่าเบญจพรรณและ
ป่าดิบแล้ง ป่าทุ่งเต็งรัง ป่าทุ่งเต็งรังผสมสนเขา ป่า
ชั้นรอง และชายป่า พื้นที่โล่งที่มีไม้ยืนต้นและไม้
พุ่มขึ้นกระจัดกระจาย ไร่ สวนผลไม้ สวนป่า ป่า
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ชายเลน รวมทั้งหมู่ต้นไม้สูงภายในหมู่บ้านและตัว
เมอืง โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสวนสาธารณะ สถานที่
ราชการ และวัดวาอาราม ตั้งแต่บนที่ราบต�่าจนถึง
ระดับความสูงไม่เกิน 800 เมตร

ถึงแม้นกตีทองเป็นนกป่า แต่พบน้อยมากใน
ป่าประเภทต่างๆ และมักเลือกอยู่ในป่าที่ค่อนข้าง
โปร่งอีกด้วย แต่ถ้าอยู่ใกล้ๆ บ้านคน เช่น ไร่ สวน
ผลไม้ หรือพื้นที่โล่งที่มีไม้ยืนต้นและไม้พุ่มขึ้นอยู่
ห่างๆ จะพบได้บ่อยขึ้น แต่พบมากที่สุดตามหมู่
ไม้ยืนต้นสูงๆ รอบๆ หมู่บ้านและในตัวเมือง จน
กลายเป็นนกในเมืองมากกว่านกป่า เช่นเดียวกับ
นกกางเขนบ้าน (Oriental Magpie) และนกปรอด
สวน (Streak-eared Bulbul) 

เนื่องจากนกตีทองมีความสามารถ ในการปรับ
ตัวเข้ามาอาศัยและผสมพันธุ์ท�ารังวางไข่ ตามต้น
ไม้สงูๆ รอบๆ ทีอ่ยูอ่าศยัของมนษุย์ได้เป็นอย่างดี 
ปัจจุบันเมื่อมีการหักร้างถางพงเพ่ือท�าไร่หรือปลูก
สร้างบ้านเรือนอยู่เรื่อยๆ แหล่งอาศัยของนกชนิด
นี้จึงแพร่ขยายกว้างขวางขึ้นเร่ือยๆ คนท่ีคุ้นเคย
กับนกตีทองในเมืองมักแปลกใจเมื่อไปพบเห็นนก
ตทีองในป่า ส่วนคนทีเ่คยเหน็นกตทีองในป่ามกัตืน่
เต้นเมื่อพบเห็นนกตีทองเป็นจ�านวนมากในเมือง

ภายในตวัเมืองทีมี่ตกึรามบ้านช่องสงูตระหง่าน
และการจราจรแออัด ถ้าหากมีต้นไม้สูงๆ อยู่
ริมถนนหรือบนเกาะกลางถนนบ้าง เราสามารถ
พบเห็นนกตีทองได้เสมอ บางครั้งเห็นมันเกาะอยู่
ตามสายไฟฟ้าหรือหัวเสาไฟฟ้า แต่จะไม่บินไป
เกาะตามหลังคาหรือส่วนต่างๆ ของอาคารบ้าน
เรอืนแบบนกกางเขนบ้านหรอืนกปรอดสวน เว้นแต่
ว่าจะมเีสาอากาศอยูบ่นหลงัคาบ้านจงึอาจเหน็นก
ตีทองบินไปเกาะได้ 

จึงเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากที่นกตีทอง ชอบเข้า
มาอาศัยหากินและผสมพันธุ์ท�ารังวางไข่อยู่ตาม
ต้นไม้สูงๆ ภายในเมืองท้ังๆ ท่ีนกชนิดอื่นในวงศ์
นกโพระดกล้วนแต่อยู่ในป่า มีบางชนิดเท่าน้ันที่
สามารถปรบัตวัเข้ามาอาศยัอยู่ในสวนผลไม้ หมูต้่น

ไม้รอบๆ วัดวาอาราม หรือป่าชั้นสองได้บ้าง เช่น 
นกโพระดกธรรมดา [Lineated Barbet; Megalaima 
lineata (Vieillot) 1816] จึงมักพบนกตีทองและนก
โพระดกธรรมดาอยู่ในถิ่นเดียวกันเสมอ

เลี้ยงชีวิตด้วยผลไม้สุกบนยอดไม้
นกตทีองชอบอาศยัอยูแ่ต่บนต้นไม้ ตัง้แต่ระดับ

กลางของต้นไม้ขึ้นไปจนถึงยอดไม้ แต่ชอบอยู่ใน
บริเวณยอดไม้มากที่สุด แต่เรามักมองไม่ค่อยเห็น
ตัวนก เนื่องจากนกมีขนสีเขียวทั่วทั้งตัวกลมกลืน
กับใบไม้บนยอดไม้มาก จึงพรางตาของเราได้เป็น
อย่างดี บางครั้งแม้ว่าเราใช้กล้องสองตาส่องหา
ตามต้นไม้เราอาจหาตวันกไม่พบถ้าหากนกเกาะอยู่
นิ่งๆ แต่บางครั้งนกตีทองชอบเกาะเด่นๆ อยู่บน
กิ่งไม้แห้งหรือกิ่งไม้ที่ไม่มีใบให้เราเห็นตัวได้ง่ายๆ 

ถ้ามองดูนกตทีองด้วยตาเปล่าหรอืย้อนแสง เรา
มกัมองเห็นเป็นนกสคีล�า้ๆ ไม่สวยเลย ต้องใช้กล้อง
สองตาส่องดจูงึจะมองเหน็สีสันได้ชัดเจนเพราะนก
ชอบเกาะอยู่บนยอดไม้สูงไกลเกินกว่าสายตาของ
เราจะเห็นตัวนกได้ชัดเจน อย่างไรก็ดี นานๆ สัก
ครั้งนกตีทองอาจบินลงมาเกาะยังไม้พุ่มหรือกิ่ง
ต�่าๆ ของไม้ยืนต้นสูงๆ เพื่อมาหากิน ท�าให้เราแล
เห็นสีสันอันสวยงามของนกได้ถนัดชัดเจน

ในเวลาหากินนกตีทองจะไต่ไปตามก่ิงไม้ใหญ่
ที่ทอดนอน หรือบินจากกิ่งหนึ่งไปยังอีกกิ่งหนึ่ง
ภายในต้นเดียวกัน เที่ยวหากินผลไม้สุกไปเรื่อยๆ 
มันชอบกินผลไทร โพธิ์ ข่อย หว้า และตะขบบ้าน 
มากกว่าผลไม้ชนิดอื่น ตามปกติชอบอยู่โดดเดี่ยว
ตามล�าพัง นอกจากในฤดูผสมพันธุ์จึงจะอยู่ด้วย
กันเป็นคู่ แต่ในเวลาที่ต้นโพธิ์ ไทร หรือตะขบบ้าน
ออกผลสุกเต็มต้น เราอาจพบนกตีทองมาหากิน
บนต้นไม้ต้นเดียวกนัตัง้แต่ไม่กีต่วัจนถึงหลายสิบตวั 

อย่างไรกด็ ีเนือ่งจากต้นไทรหรอืต้นโพธิม์กัมใีบ
หนาแน่น ท�าให้แลเห็นตัวนกตีทองยาก จึงอาจม
องไม่ค่อยเห็นตัวนก และนกก็หากินกันไปเงียบๆ 
ด้วย แต่เราจะทราบว่ามีนกตีทองก�าลังหากินอยู่
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บนต้นไม้เพราะผลไทรหรือผลโพธิ์ร่วงหล่นลงมา
ใต้ต้นไม้ดังเปาะแปะอยู่ตลอดเวลา ในเวลาหากิน
ผลไม้สกุเหล่าน้ีนกตทีองจะปลดิและกลืนกนิเข้าไป
ทั้งผลทีเดียว แม้ว่าผลไม้จะมีผลโตไปหน่อยแต่มัน
ก็กลืนกินได้ทั้งผล 

นอกจากผลไม้แล้ว นกตีทองยังกลืนกินแมลง
เข้าไปเป็นอาหารเสริมบ้าง บางคร้ังนกอาจบิน
ออกไปโฉบจับแมลงที่บินผ่านไปผ่านมา เช่น 
แมลงเม่า อย่างกับนกแซงแซว (Drongo) หรือนก
จับแมลง (Flycatcher) แต่โดยปกตินกตีทองจะหา
แมลงตามต้นไม้มากกว่า นอกจากน้ี นกตีทองยัง
ได้รับแมลงเป็นอาหารจากการกินผลไทรเข้าไปอีก
ด้วย เพราะภายในผลไทรมีแมลงและหนอนอาศัย
อยู่เป็นจ�านวนมาก

นกตีทองชอบอาศัยอยู่ตามล�าพังตัวเดียว ไม่
ชอบอยูใ่กล้ๆ กบันกชนดิอืน่ แม้ว่าในเวลาทีต้่นไทร
ออกผลสุกเต็มต้น นกชนิดอื่น เช่น นกปรอดสวน 
จะมาจิกกินผลไทรสุกด้วยก็ตาม แต่นกตีทองจะไม่
ยอมให้นกชนิดอื่นมาอยู่ใกล้ๆ ถ้าหากมันหากิน
อยู่ที่กิ่งไหนมันมักจะไล่นกชนิดอื่นที่หากินอยู่บน
กิ่งเดียวกับมันให้บินหนีไปอยู่ห่างๆ เพ่ือมันจะได้
หากินอยู่บนกิ่งนั้นตามล�าพัง แม้แต่นกตีทองด้วย
กันก็ยังแยกย้ายกันหากินคนละกิ่ง

หันหน้าไปทางซ้ายที ทางขวาที ให้เข้ากบัจงัหวะ 
เสียงร้อง

เมื่อกินอ่ิมแล้วนกตีทองชอบบินขึ้นไปเกาะบน
ก่ิงเด่นๆ บางทเีป็นยอดไม้ หรอืตามสายไฟฟ้า หรอื
เสาอากาศ แล้วส่งเสยีงร้องดัง ต๊ง-ต๊ง-ต๊ง ต๊ง-ต๊ง-ต๊ง 
เป็นจังหวะสม�า่เสมอไปเรือ่ยๆ ราว 80 คร้ังต่อนาที
อย่างไม่รู้จักเบื่อหน่ายจนกว่าจะหิวและเร่ิมหากิน
ใหม่ ในเวลาร้องนกตีทองจะหันหน้าไปทางซ้าย
ที ทางขวาที พร้อมกับกระดกหางให้เข้ากับจังหวะ
เสียงร้อง ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่าขนคอสีแดงของ
นกจะพองออกและแฟบเข้าตลอดเวลาที่นกร้อง 

เนื่องจากนกตีทองหันไปทางซ้ายที ทางขวาที

เช่นนี ้จงึท�าให้เราไม่อาจบอกได้ว่าเสยีงร้องของนก
ดงัมาจากทางไหน เพราะฟังดคูล้ายกบัว่าดงัมาจาก
ทกุทิศทกุทาง ท�าให้เราหาทีม่าของเสยีงร้องได้ยาก 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเวลาที่นกตีทองเกาะอยู่บน
กิ่งไม้ที่มีใบไม้หนาทึบจนแลเห็นตัวนกได้ยากหรือ
อาจมองไม่เหน็ตวันกเลย ได้แต่ได้ยนิเสยีงร้องของ
นกตีทองดังอยู่เพียงอย่างเดียว 

ในเวลาที่นกตีทองส่งเสียงร้องเช่นนี้ มันไม่เคย
กลัวความร้อนของแสงแดดเลย เพราะเราจะได้ยิน
เสียงร้อง ต๊ง-ต๊ง-ต๊ง ต๊ง-ต๊ง-ต๊ง ของมันดังอยู่แทบ
ตลอดทัง้วนั แม้ว่าจะเป็นเวลาเทีย่งตรงซ่ึงมอีากาศ
ร้อนจัดที่สุดและนกอื่นๆ ก�าลังเกาะพักผ่อนและ
เงียบเสียงก็ตาม บางครั้งแม้ว่าแสงแดดจะร้อนจัด
มาก แต่นกตทีองยงัคงเกาะส่งเสยีงร้องอยูบ่นกิง่ไม้
แห้งโล่งๆ หรอืบนสายไฟฟ้าอย่างไม่รูจ้กัเบือ่หน่าย 
แต่ร้องบ่อยมากในช่วงเช้าและบ่าย 

เสียงร้องของนกตีทองดังและกังวานมาก เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของนกชนิดนี้ซึ่งไม่เหมือนนก
ชนดิใด ปกตนิกตทีองจะร้องโดยใช้เวลา 1 วินาทต่ีอ 
1 หรอื 2 พยางค์ แต่กไ็ม่แน่นอน ด้วยเหตนุี ้ในบาง
ครัง้มนักร้็องดงั ต๊ง-ต๊ง-ต๊ง ต๊ง-ต๊ง-ต๊ง ชดิๆ กนัมาก 
แต่บางทแีต่ละ ต๊ง มนักร้็องห่างกนัมาก เอาแน่นอน
ไม่ค่อยได้ เมือ่ได้ยนิเสยีง ต๊ง-ต๊ง-ต๊ง ต๊ง-ต๊ง-ต๊ง เรา
จงึทราบว่ามนีกตทีองอยูใ่นบรเิวณนัน้และสามารถ
ได้ยินเสียงร้องนี้ได้แต่ไกลด้วย

ตัวผู้ป้อนผลไม้ให้ตัวเมียหลังเสร็จส้ินการ
ผสมพันธุ์

นกตีทองผสมพันธุ์ท�ารังวางไข่ในฤดูร้อนต่อ
กับฤดูฝน ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือน
กรกฎาคม แต่พบว่ามีการท�ารังวางไข่มากในเดือน
กมุภาพนัธ์และมนีาคม เมือ่ถึงฤดผูสมพนัธุน์กตวัผู้
และนกตวัเมียจะจบัคู่กนั นกทีจ่บัคู่กนัแล้วจะเทีย่ว
บนิตระเวนหากิง่ไม้เพือ่ใช้เจาะสร้างโพรงรงั กิง่ไม้ท่ี
ใช้เจาะสร้างโพรงรังนี้ต้องมีขนาดใหญ่พอสมควร
และเป็นกิ่งไม้แห้ง อาจเป็นกิ่งของต้นไม้แห้งตาย 
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หรือกิ่งผุของต้นไม้ที่ยังไม่ตายก็ได้ 
กิ่งไม้ที่นกตีทองใช้เจาะสร้างโพรงรังส่วนมาก

เป็นกิง่ทีท่อดนอนขนาน หรอืเกอืบขนานกบัพืน้ดนิ 
และสูงจากพื้นดินตั้งแต่ 3–17 เมตร เมื่อพบกิ่งไม้
ทีถ่กูใจแล้วนกตทีองจะใช้ปากเคาะไปตามกิง่ไม้น้ัน
เพือ่หาต�าแหน่งทีเ่หมาะสมทีจ่ะเจาะโพรงรงั แต่จะ
ต้องอยู่ทางด้านใต้ของกิ่งเสมอ ทั้งนี้เพื่อป้องกัน
มิให้น�้าฝนสาดเข้าไปในโพรงรังของมันได้ นกตัวผู้
และนกตัวเมียจะช่วยกันใช้ปากอันแข็งแรงเจาะใต้
กิ่งไม้นั้นจนกลายเป็นโพรงรัง 

ปากโพรงรังของนกตีทองมีลักษณะกลมและมี
เส้นผ่าศูนย์กลางปากโพรงตั้งแต่ 3 ถึง 5 ซม. ซึ่ง
กว้างพอดีกับล�าตัวนกเท่าน้ัน แต่นกตีทองก็ยัง
สามารถบินลอดเข้าไปในโพรงรังได้โดยสะดวก
และแคล่วคล่องว่องไว จากปากโพรงรังมันจะเจาะ
เป็นโพรงลึกลงไปอีก 25 ถึง 80 ซม. และมีความ
กว้างของช่องโพรงตั้งแต่ 5 ถึง 7 ซม. ที่ก้นโพรงรัง
มักกว้างเพื่อใช้วางไข่และมีเศษไม้ป่นๆ รองที่ก้น
โพรงรังด้วย

นกตทีองบางคู่อาจเจาะโพรงรังมากกว่า 1 โพรง
รัง และในบางครั้งอาจมากถึง 6 โพรงรัง เมื่อนก
เจาะโพรงรงัไปได้หน่อยหนึง่ นกอาจเปลีย่นใจออก
ไปหาท�าเลเจาะโพรงรงัใหม่จนกระทัง่เจาะเสรจ็ นก
ตีทองบางคู่อาจจะเปลี่ยนใจหลายครั้งกว่าจะได้
โพรงรงัทีถ่กูใจ นกตทีองบางคูอ่าจกลบัไปเจาะโพรง
รังเดิมที่เจาะไว้หน่อยหน่ึงแล้วจนกระทั่งเจาะเสร็จ 
ด้วยเหตนุีก้ว่านกตทีองแต่ละคูจ่ะสร้างโพรงรงัเสรจ็
จนใช้วางไข่ได้อาจใช้เวลาแตกต่างกัน 

ตามปกตินกตีทองใช้เวลาสร้างโพรงรังราว 
13–14 วัน เม่ือโพรงรังใกล้จะสร้างเสร็จนกตีทอง
จะเกีย้วพาราสกีนั โดยนกตวัผูแ้ละนกตวัเมยีจะบนิ
ไล่กันไปไล่กนัมาอยูบ่นกิง่ไม้ นกตวัผูจ้ะส่งเสยีงร้อง
ดงั ต๊ง-ต๊ง-ต๊ง ต๊ง-ต๊ง-ต๊ง เพือ่เกีย้วพาราสนีกตวัเมยี
และยังหาผลไม้สกุ เช่น ไทรหรอืโพธิ ์มาป้อนนกตวั
เมียอีกด้วย นอกจากนี้ นกตัวผู้และนกตัวเมียที่จับ
คู่กันแล้วยังใช้ปากเสียดสีกันอีกด้วย 

ตามปกติ นกตีทองตัวผู้จะผสมพันธุ์กับนกตัว
เมียในขณะที่คาบผลไม้ไว้ในปาก พอผสมพันธุ์
เสร็จนกตัวผู้จะป้อนผลไม้ให้นกตัวเมียทุกครั้ง วัน
หนึง่ๆ นกตทีองจะผสมพนัธุก์นัหลายครัง้ การผสม
พันธุ์แต่ละครั้งใช้เวลานานมากน้อยไม่เท่ากัน ไม่
แน่นอน อาจนานตั้งแต่ 8 วินาที จนถึง 60 วินาที

นกตีทองวางไข่ครอกละ 2–4 ฟอง แต่พบ 3 
ฟองมากที่สุด เปลือกไข่สีขาวเป็นมันเล็กน้อย รูป
ร่างค่อนข้างยาว ไข่มขีนาดเฉลีย่ 25.2 X 17.5 ม.ม. 
นกตัวผู้และนกตัวเมียจะผลัดกันกกไข่จนกระทั่งไข่
ฟักออกเป็นตวั ซ่ึงใช้เวลา 13–14 วัน ลกูนกฟักออก
จากไข่ใหม่ๆ มีแต่หนังเปลือยเปล่า ตาปิด และขา
ไม่แข็งแรง ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ พ่อนกและแม่
นกจะช่วยกนัหาอาหารซึง่ได้แก่แมลงมาป้อนลกูนก 

พ่อนกและแม่นกรูจั้กรกัษาความสะอาดในโพรง
รังของมันเป็นอย่างดี มันจะช่วยกันคาบมูลของลูก
นกออกไปทิ้งนอกโพรงรังเสมอ ในเวลาที่พ่อนก
หรอืแม่นกจะออกไปจากโพรงรงัมนัจะโผล่หวัออก
มาจากปากโพรงรงัก่อนแล้วจงึบินออกไปทันท ีส่วน
ในเวลาทีม่นัจะเข้าไปในโพรงรัง มันจะบนิผลบุหาย
เข้าไปในโพรงรงัเลย โดยไม่เกาะทีป่ากโพรงรงัก่อน
จึงนับว่าเป็นนกที่เก่งมาก เพราะปากโพรงรังกว้าง
พอๆ กับล�าตัวนกเท่านั้น 

พออายไุด้ราว 3 สปัดาห์ ตาของลกูนกตทีองจะ
เริ่มเปิด พออายุได้ราว 6 สัปดาห์ ลูกนกตีทองจะมี
ขนสีเหลืองนวลขึ้นมาปกคลุมทั่วทั้งตัว อายุราว 7 
หรือ 8 สัปดาห์ จึงจะเจริญเติบโตมากพอที่จะหัด
บินออกจากโพรงรังได้ นกตีทองวัยอ่อนคล้ายคลึง
กับนกตีทองโตเต็มวัย แต่สีสันโดยท่ัวไปหม่นกว่า
เล็กน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณด้านข้างของ
หัว นอกจากนี้ ยังไม่มีสีแดงแต้มที่หน้าผากและอก
อย่างเห็นได้ชัดอีกด้วย 
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หลักการและเหตุผล
สมาคมอ นุ รั กษ ์ นกและธรรมชาติ แห ่ ง

ประเทศไทยด�าเนินการจัดงานเทศกาลดูนกเมือง
ไทย (Thailand Bird Fair) อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ 
พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน โดยเริ่มจากการจัด
เทศกาลดูนกเมืองไทย ที่ สวนวชิรเบญจทัศ (สวน
รถไฟ ) และ ครั้งที่ผ่านมา พ.ศ. 2557 สมาคมฯ 
ได้จัดงาน “เทศกาลดูนกเมืองไทย ครั้งที่ 13” (13th 

Thailand Bird Fair) ณ กองสถานพักผ่อน สถาน
ตากอากาศบางปู กรมพลาธิการทหารบกและ
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก เฉลิมพระเกียรติ 
72 พรรษา มหาราชินี จังหวัดสมุทรปราการ โดย
ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2557 ในหัวข้อ 
“รกัษ์นก ปกป้องถิน่อาศยั” เพือ่ประชาสมัพนัธ์และ
เผยแพร่ภารกิจและกิจกรรมของสมาคมฯ หน่วย
งานของรัฐบาลและเอกชน และองค์กรเครือข่ายที่
ท�างานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทัว่ประเทศ รวมถงึภาคเีครอืข่ายองค์กรทีเ่กีย่วข้อง
กับนกและธรรมชาติในต่างประเทศและท�าให้

 โครงการเทศกาลดูนกเมืองไทย ครั้งที่ 14 ประจ�าปี 2558

กิจกรรมดูนกและการตระหนักถึงการ ปกป้องถิ่น
อาศยัของนกในธรรมชาตไิด้รบัความสนใจและเป็น
ที่รู้จักจากประชาชนอย่างกว้างขวางมากขึ้น 

โดยภายในงานเทศกาลดูนกเมืองไทยประกอบ
ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การน�าดูนกเบ้ือง
ต้นจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถของ สมา
คมฯ เวทเีสวนาโดยนกัวชิาการและผูเ้ชีย่วชาญจาก
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศในงานทีเ่กีย่วข้องกบั
การอนุรักษ์นกและ ถิ่นอาศัยของนก และการน�า
เสนองานอนุรักษ์ในด้านอื่นๆ พร้อมทั้งกิจกรรม
การแสดงการวาดภาพระบายสีในหัวข้อที่เกี่ยว
กับ ความส�าคัญของนกและธรรมชาติถิ่นอาศัย 
กจิกรรมการสอยดาวเพือ่งานอนรุกัษ์ การจดัแสดง
สินค้าและผลิตภัณฑ์ส�าหรับ ส�าหรับการท่องเที่ยว
เชงินเิวศและธรรมชาต ิรวมถงึการแสดงนทิรรศการ
และผลงานของภาคีเครอืข่ายองค์กรพฒันาเอกชน 
หน่วยงานของรัฐ บริษัท ร้านค้า มูลนิธิ ชมรม 
สมาคม ต่างๆ จากในประเทศประมาณ 40 องค์กร 

14th Thailand Bird Fair 
2015
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และองค์กรอนุรักษ์จากต่าง ประเทศหลากหลาย
ประเทศประมาณ 15 องค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรมจัด
บูธแสดงนิทรรศการและผลงาน

“นก” สามารถเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์
ของสภาพแวดล้อมในภูมิประเทศต่างๆ ได้ด้วย
สภาพแวดล้อมที ่เหมาะสมต่อการเป็นแหล่งอาศยั
ของสิ่งมีชีวิต และเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ของ
นกส่งผลให้ประเทศไทยเป็นแหล่งหากินของ นก
ประจ�าถิ่นและนกอพยพที่บินย้ายถิ่นเข้ามาอาศัย
อยู่ในช่วงฤดูหนาวนับล้านตัวในแต่ละปี 

พื้นที่สี เขียวในเมือง เช ่น สวนสาธารณะ 
เป็นต้น มีความส�าคัญอย่างมากต่อสิ่งมีชีวิตใน
พื้นที่เมือง โดยเป็นที่อยู่ อาศัย และหยุดพักอาศัย
หรือหาอาหารของบรรดานกประจ�าถ่ินและนก
อพยพ อีกทั้งเป็นเสมือน “ปอด” ของคนเมืองที่
มอบ อากาศบริสุทธิ์ให้และลดมลพิษทางอากาศ
อีกด้วย รวมถึงช่วยผ่อนคลายความเครียดให้กับ
บุคคลได้แต่ในปัจจุบันความเจริญใน ด้านต่างๆ 
ได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในการด�าเนินวิถี
ชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองโดยเฉพาะ
ใน กรุงเทพมหานคร ส่งผลให้ผู้คนส่วนใหญ่มุง่หวงั
เพยีงการประกอบอาชพีให้กบัครอบครวั จนหลงลมื
ความสวยงาม

ที่มีอยู่ในธรรมชาติรอบตัว แม้แต่ภายในสวน
สาธารณะใกล้บ้าน

สมาคมอ นุ รั กษ ์ นกและธรรมชาติ แห ่ ง
ประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้า
สิรกิติิไ์ด้ก�าหนดหวัข้อการจดังานเทศกาลดนูกเมอืง

ไทย ครัง้ที ่14 ประจ�าปี 2558 คือ “นกในเมือง (Bird 
in the City)” ซึ่งก�าหนดจัดงานระหว่างวันที่ 21-22 
พฤศจกิายน พ.ศ. 2558 ณ สวนสมเดจ็พระนางเจ้า
สิริกิติ์ จ.กรุงเทพมหานคร โดยในช่วงเวลาดังกล่าว
ถอืว่าเป็นโอกาสอนัดแีละมคีวามเหมาะสมอย่างยิง่
ที ่จะจดักจิกรรมรณรงค์เพือ่สร้างจิตส�านกึการ การ
สังเกตนกในเมืองที่อยู่รอบตัวเราได้ และเผยแพร่
เรื่องราวด้านงานอนุรักษ์ เนื่องจากสถานที่จัดงาน
มีความพิเศษอยู่ที่การ เป็นสวนสาธารณะและเป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจส�าหรับผู้คนในเมืองที่มา
พักผ่อนและออกก�าลังกายภายในสวนเป็นจ�านวน
มาก เป็นท่ีพบนกในเมืองชนิดต่างๆได้ ซึ่ง สวน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นที่ที่จัดกิจกรรม “ค้น
นก จากป่าเล็ก ในเมืองใหญ่” ในวันอาทิตย์ที่สอง
ของทุกเดือนตลอดมา 

สมาคมอนุ รั กษ ์ นกและธรรมชาติ แห ่ ง
ประเทศไทย ได้มองเห็นถึงความส�าคัญและ
ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม ดูนกที่สามารถ
ถ่ายทอดไปสู ่สังคมและสิ่งแวดล้อมได ้อย ่าง
กลมกลืนกับการด�าเนินชีวิตของเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป เนื่องจากการดูนกท�าให้มีความ
ใกล้ชิดและคุ้นเคยกับธรรมชาติ สามารถเช่ือม
สายสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและบุคคลอ่ืนใน 
สังคมโดยมีนกเป็นสื่อเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่าง
กัน นอกจากจะได้ชื่นชมกับความงดงามและความ
หลากหลายของนกแต่ละชนดิ แล้ว การดนูกยงัช่วย
ให้ได้สัมผัสกับความสวยงามและทัศนียภาพของ
สภาพแวดล้อมรอบตวัอกีด้วยนบัว่าเป็นกจิกรรมที่

| น ก ก า ง เ ข น |14 14



สามารถ ใช้เวลาพักผ่อนได้อย่างมีคุณค่ายิ่ง อีกทั้ง
การดูนกยังจะมีส่วนช่วยจุดประกายความคิดด้าน
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก่เยาวชน
รุ่นใหม่ให้เติบโตขึ้นในสังคมไทยต่อไป

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อส่งเสริมให้ความรู้และสร้างจิตส�านึก

ด้านการอนุรักษ์นกและธรรมชาติแก่เยาวชนและ
ประชาชนทัว่ไปให้มีส่วนร่วมในการอนรุกัษ์นกและ
ธรรมชาติ

2. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงาน 
กิจกรรม หรือการท�างานในโครงการต่างๆ ที่เกี่ยว
ช้องในการอนุรกัษ์ นกและธรรมชาตแิก่เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป

3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประสานงาน
กับองค์กรเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ให้เกิดความร่วมมือและเกิดความเข้มแข็งในงาน
ด้านการอนุรักษ์นกและธรรมชาติ

4. เพือ่ส่งเสรมิให้ประชาชนชาวไทยทราบและ
ให้ความส�าคัญกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายใน
ประเทศ

5. เพื่อพัฒนาให้งานเทศกาลดูนกเมืองไทย
เป็นที่รู้จักทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย
1. ประชาชนมากกว่า 5,000 คน ที่เข้าไปพัก

ผ่อน และออกก�าลงักายภายในสวนสมเดจ็พระนาง
เจ้าสิริกิติ์

2. นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน
ที่สนใจด้านการอนุรักษ์ทั่วไป

3. องค์กรพัฒนาเอกชน ชมรม สมาคม มูลนิธิ
ต่างๆ ที่สนใจงานอนุรักษ์เข้าร่วมสนับสนุนการจัด
งาน

4. องค์กรและหน่วยงานภาครัฐที่เข ้าร ่วม
สนับสนุนการจัดงาน

5. บรษิทัและร้านค้าทีม่สีนิค้าเกีย่วข้องกบัการ
ดูนก และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและธรรมชาติ

6. สมาชกิสมาคมอนรุกัษ์นกและธรรมชาตแิห่ง
ประเทศไทย และผูไ้ด้รบัวารสารนกกางเขนของสมา
คมฯ

7. ผู ้เข้าชมส่ือออนไลน์และติดตามเว็บไซต์ 
www.bcst.or.th และเฟสบุค๊ www.facebook.com/
bcst.or.th

8. กลุ่มองค์กรอนุรักษ์นกและธรรมชาติจาก
ทั่วประเทศรวมทั้งสมาชิกภาคีเครือข่ายจากต่าง
ประเทศ สมาชิกเครือข่ายอนุรักษ์จากต่างประเทศ

หน่วยงานทีร่บัผิดชอบและองค์กรร่วมจดังาน
สมาคมอนุ รั กษ ์ นกและธรรมชาติ แห ่ ง

ประเทศไทย และสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

วันเวลาและสถานที่
วันเสาร์ที่ 21 และวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 

2558 เวลา 7.30 – 17.30 น. ณ สวนสมเดจ็พระนาง
เจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
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กิจกรรมภายในงาน
1. กิจกรรมเดินชมนกในเมือง ตามพื้นที่ต่างๆ

ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้า โดยวิทยากรและ
อาสาสมัครของ สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติ
แห่งประเทศไทย

2. เสวนาเรื่องการอนุรักษ์นกในประเทศไทย 
3. การบรรยายและสาธิตวาดภาพโดยศิลปิน

วาดภาพนกชื่อดังจากทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ

4. การฉายสไลด์ พร้อมค�าบรรยายประกอบ
เรื่องราวของนกและงานอนุรักษ์ โดยวิทยากรที่มี
ความรู้และ ประสบการณ์จากการท�างานในพื้นที่ 

5. การให้ความรูเ้รือ่งนกชนิดต่างๆ ทีอ่าศยัอยู่
ในเมอืง “urban birds” หรอื นกในเมอืงแก่ผูท้ีส่นใจ
ตลอดทั้งวัน ณ จุดชมนกในบริเวณจัดงาน

6. การน�าเสนอผลงานและนิทรรศการของ
องค์กรเครือข่ายอนุรักษ์ทั่วประเทศไทย รวมทั้ง
องค์กรต่างประเทศ 

7. กิจกรรมนันทนาการเกี่ยวกับการระดมทุน 
เช่น สอยดาว และจ�าหน่ายสินค้าที่ระลึกของสมา
คมฯ

8. การแข่งขนัวาดภาพระดบัประถมศกึษาตอน
ปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น

9. การแข่งขันดูนกเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี

10. การให้ความรู้เก่ียวกับระบบนิเวศในเขต
เมือง และการจัดสวนเพื่อนก

11. ตอบปัญหาแฟนพันธ์แท้นกในเมือง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เข้าใจและ

ตระหนักถึงคุณค่าความส�าคัญของนกและพื้นที่
ส�าคัญเพื่อการอนุรักษ์นกในประเทศไทยตาม
ภูมิภาคต่างๆ 

2. เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น 

3. องค์กรเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศเกิดความร่วมมือและ
มีความเข้มแข็งในการท�า งานอนุรักษ์ร ่วมกัน 
รวมทั้งมีการแบ่งปันข่าวสารข้อมูลความรู ้และ
ประสบการณ์ระหว่างกัน

4. องค์กร หน่วยงาน สมาคม มลูนธิ ิชมรมฯลฯ 
ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศที่ร่วมกิจกรรม
ออกบธูจดั นทิรรศการและการแสดงมชีือ่เสยีงเป็น
ที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

5. จ�านวนสมาชิกใหม่เพิ่มมากข้ึนทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว รวมทั้งรักษาฐานสมาชิกเก่าของ
สมาคมอนุรักษ์นก และธรรมชาติแห่งประเทศไทย
ให้คงอยู่
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วนัหนึง่ ณ เขตรกัษาพนัธุส์ตัว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวดั
อทุยัธาน ีกองบรรณาธิการวารสารนกกางเขนได้ประชมุ
คัดเลือกบทความที่น่าสนใจมาตีพิมพ์ และก็มีการพูด
ถึงนกเมืองหลายชนิดที่หายหน้าไปจากรายงานการ
พบนกซึ่งทางสมาคมฯ ได้ตีพิมพ์ต่อเนื่องไม่ต�่ากว่า 30 
ปี เราจึงมีฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถืออย่างยิ่ง สมาชิกกอง
บรรณาธิการบางท่านเห็นด้วยในประเด็นนี้ เนื่องจาก
คนส่วนใหญ่ทราบกันดีว่าในเขตเมืองหรือเทศบาลมัก
มีนกจ�านวนไม่มากอยู่แล้ว ท้ังชนิดและจ�านวนจึงไม่
ค่อยมีคนสนใจมากนัก แต่ในบทความนี้เรามิได้อ้างถึง
นกเฉพาะในกรงุเทพฯ และปริมณฑลเพยีงเท่านัน้ สมา
คมฯ ได้ขยายขอบเขตความห่วงใยไปท่ัวประเทศไทย 
ลองอ่านดแูล้วท่านจะรูว่้า “กว่าจะรูส้กึตวัก็.......(เกอืบ) 
สายเสียแล้ว”

นกเอีย้งควาย (Jungle Myna: Acridotheres fuscus 
torquatus)

นกเอ้ียงควายเป็นนกเอี้ยงชนิดหนึ่งที่มีสีสันคล้าย
นกเอี้ยงหงอน (White-vented Myna: Acridotheres 
grandis) แต่มีขนาดเล็กกว่า หงอนสั้นกว่า ม่านตามีสี
จาง สีสันล�าตัวเป็นสีน�้าตาลปนเทา ลักษณะเด่นอย่าง
หนึ่งคือ จงอยปากจะมีสองสี โดยท่ีสีเกือบท้ังปากจะ
เป็นสีเหลืองอมส้มและโคนปากมีสีม่วงด�า ในอดีตนก
เอี้ยงควายเคยพบได้ทั่วไปตามที่ราบท้องทุ่งทั่วภาคใต้ 
แต่ปัจจุบันประชากรของพวกมันลดลงมาก ซึ่งสาเหตุ
หนึ่งน่าจะมาจากที่ประชากรนกเอี้ยงหงอนงซ่ึงเป็น
นกที่ค่อนข้างก้าวร้าว และมีขนาดตัวใหญ่กว่าเอี้ยง
ควาย ได้กระจายพนัธุล์งมาสูภ่าคใต้และเพิม่ประชากร
อย่างรวดเร็วในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งนกเอี้ยงทั้ง 2 
ชนิด มีลักษณะทางนิเวศวิทยาคล้ายกันหลายประการ 
ส่งผลให้เกิดการแก่งแย่งพื้นที่หากินและพื้นที่สร้างรัง
วางไข่ ในกรณีนี้นกเอี้ยงควายซึ่งเป็นชนิดที่มีขนาดตัว
เล็กกว่า คาดว่าน่าจะเป็นชนิดท่ีสูญเสียพื้นท่ีหากิน
และท�ารังวางไข่ให้กับนกเอี้ยงหงอนที่มีขนาดตัวใหญ่

เรื่อง : กองบรรณาธิการ  |  ภาพ : มหามิตร   รายงานพิเศษ   

10
นกเมอืงทีห่ายไป
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กว่า ยังไม่จบแค่น้ัน ย้อนไปเมื่อ 2 ปีก่อน ในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีรายงานพบนกเอี้ยงชวา 
(Javan Myna: Acridotheres javanicus) ซ่ึงเป็นนกเอีย้ง
อีกชนิดที่มีความสามารถในการเพิ่มประชากรได้อย่าง
รวดเร็ว และมีลักษณะทางนิเวศวิทยาคล้ายๆกับนก
เอี้ยงควาย ในประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย มีข้อมูล
ว่าการเพิ่มขึ้นของนกเอี้ยงชวาซึ่งเป็นนกต่างถิ่นของ
ทั้งสองประเทศ ส่งผลให้ประชากรของนกเอี้ยงควาย
ลดลง และได้สูญพันธุ์ไปแล้วจากประเทศสิงคโปร์ใน
ปัจจุบัน อีกท้ังประชากรของพวกมันก็ลดลงมากใน
มาเลเซียอีกด้วย ซึ่งคู่มือนกในคาบสมุทรมลายู เล่มที่ 
2 ของ เดวิด เวลส์ (Devid Wells) ได้จัดสถานภาพของ
นกเอี้ยงควายให้เป็นนกที่ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) 
ในคาบสมุทรมลายู 

10 ปี ที่ผ่านมา ยังคงมีรายงานพบนกชนิดนี้อยู่บ้าง
ในพ้ืนท่ีภาคกลาง เช่น อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม และพื้นที่สีเขียวในจังหวัดเพชรบุรี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครนายก และจังหวัด
อ่างทอง เป็นต้น บ่งบอกกลายๆ ว่าในอดีตนกชนิดนี้
อาจพบได้ทั่วไปในที่ราบลุ่มภาคกลาง แต่ได้ลดจ�านวน
ลงเนื่องถ่ินอาศัยของพวกมันท่ีเป็นป่าดั้งเดิมในที่ราบ
ลุม่ภาคกลางถกูท�าลายเปลีย่นเป็นพืน้ทีเ่กษตรกรรมไป
เกือบหมด ปัจจุบัน มีเพียงพื้นที่ป่าในภาคตะวันออก
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่) เท่านั้น ที่มีรายงานพบนกชนิดนี้ในพื้นที่อย่าง
สม�า่เสมอ ในพืน้ท่ีภาคเหนอื ระยะหลงัมรีายงานพบใน
พื้นที่อ�าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งในอดีต เมื่อ
ประมาณ 30 ปี ที่แล้ว เคยพบได้ตามป่าเบญจพรรณ
ที่อยู่รอบๆอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย แต่ปัจจุบัน
คาดว่าน่าจะสูญพันธุ์ไปจากพื้นที่นี้แล้ว เนื่องจากถิ่น
อาศัยหลักที่เป็นป่าเบญจพรรณในที่ราบได้ถูกท�าลาย
ไปเกือบหมดในยุคของการสัมปทานป่าไม้ นอกจาก
นั้นยังมีรายงานพบในพื้นที่ภาคใต้ ซ่ึงมีหลักฐานเป็น
ภาพถ่ายนกเพศผู้ในป่าชายเลน อ�าเภอยะหริ่ง จังหวัด
ปัตตานี ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 ส่วนในภาค
ตะวนัตกยงัไม่มรีายงานการพบเหน็ทีม่หีลกัฐานยนืยนั
ได้แน่ชัด 

นกปรอดหัวโขน (Red-whiskered Bulbul: Pyc-
nonotus jocosus)

ถึงแม้ว่านกปรอดหัวโขนจะเป็นหน่ึงในนกท่ีคน
ทั่วไปรู้จักดีที่สุดชนิดหนึ่ง แต่ก็มักรู้จักกันในช่ือ “นก
กรงหวัจกุ” เสยีมากกว่า บ่งบอกว่านกชนดินีเ้ป็นทีน่ยิม
ในหมูค่นเลีย้งนก สาเหตุหลกัมาจากเสยีงร้องท่ีไพเราะ
และโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ท�าให้มีการจัดประกวด
แข่งขันนกปรอดหัวโขนอยู่เป็นประจ�า ความนิยมใน
การเล้ียงนกปรอดหัวโขนนั้นเป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้
จ�านวนประชากรของนกปรอดหวัโขนในธรรมชาตลิดลง
อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่านกปรอดหัวโขนจะเป็นนกที่ได้
รบัอนญุาตให้เพาะพนัธุไ์ด้อย่างถกูกฎหมาย และกเ็ริม่
มีผู้เลี้ยงที่เพาะนกปรอดหัวโขนเองบ้างแล้วก็ตาม ก็ยัง
ปฏเิสธไม่ได้ว่านกส่วนมากยงัคงเป็นนกทีถ่กูจบัมาจาก
ธรรมชาตเิพราะมต้ีนทนุทีต่�า่กว่ามาก ปัจจบุนันกปรอด
หัวโขนทางภาคใต้จัดได้ว่าสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ
แล้ว ในขณะที่ภาคอื่นๆ ก็ก�าลังมีจ�านวนลดลงเรื่อยๆ 
ในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี ชมรมอนุรักษ์นกและ

นกหัวขวานเขยีวป่าไผ่ (Laced Woodpecker: Picus 
vittatus)

นกหัวขวานเขียวป่าไผ่ เป็นหนึ่งในนกหัวขวาน
ไม่ก่ีชนิดที่ยังคงพบได้ในพื้นที่รอบๆกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล ถึงแม้ชื่อไทยของมันจะถูกตั้งขึ้นว่า “นกหัว
ขวานเขียวป่าไผ่” แต่ก็ไม่ได้หมายความว่านกหัวขวาน
ชนิดน้ีพบได้เฉพาะพืน้ทีท่ีเ่ป็นป่าไผ่เท่านัน้ แต่ในความ
เป็นจริงแล้ว นกชนิดนี้อาศัยอยู่ได้ตั้งแต่ป่าดิบแล้ง ป่า
ไผ่ ป่าชายเลน สวนป่า หรือแม้แต่พื้นที่สวนสาธารณะ
บางแห่งที่ใกล้กรุงเทพฯ เช่น สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ 
อ�าเภอพระประแดง จงัหวัดสมทุรปราการ ซึง่เป็นพืน้ที่
ที่ยังพบนกชนิดนี้ได้ค่อนข้างบ่อย นอกจากนั้นในช่วง 
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ธรรมชาตล้ิานนา (Lanna Bird & Nature Conservation 
Club) จึงได้จัดส�ารวจประชากรนกปรอดหัวโขนในตัว
เมืองเชียงใหม่ เพื่อติดตามและเฝ้าระวังแนวโน้มการ
ลดลงของจ�านวนประชากรนกปรอดหัวโขน ปัจจุบัน
ภาคเหนอืเป็นเพยีงพืน้ทีเ่ดยีวทีย่งัคงพบเหน็นกปรอด
หัวโขนภายในเขตชุมชนได้อย่างเป็นประจ�า

นกจาบฝนเสียงใส (Australasian 
Lark: Mirafra javanica)

ในอดตีพ้ืนทีก่สกิรรม
หลายแห่งสามารถใช้
ท�านาได้เพียงปีละ
คร้ังในช ่วงฤดูฝน 
เนือ่งจากมแีหล่งน�า้
ไม่เพียงพอส�าหรับ
การท�านาปรงั ท�าให้

พื้นที่ได้มีการพักหรือ
หมุนเวียนไปปลูกพืช

ชนดิอืน่บ้างในฤดแูล้ง ซึง่
เป็นช่วงเวลาส�าคัญของนก

ทุ่งหลายชนดิในการจบัคูท่�ารงั รวม
ทั้งนกที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในช่วงฤดูหนาว นกจาบ
ฝนเสียงใสเป็นหนึ่งในนกที่ได้รับประโยชน์จากการพัก
นาโดยตรง เพราะนกจาบฝนชนดินีต้้องอาศยัพืน้ทีแ่ห้ง
ในการท�ารังและหาอาหาร อย่างไรก็ตาม ด้วยความ
ก้าวหน้าของระบบชลประทานในหลายพื้นท่ี รวมถึง
ราคาข้าวทีส่งูขึน้ ส่งผลให้มเีกษตรกรจ�านวนมากขยาย
พ้ืนท่ีท�านาและเปลี่ยนจากการท�านาปีมาเป็นการท�า
นาปรงั ท�าให้ไม่มรีะยะเวลาพกันาทีน่านพอส�าหรับนก
จาบฝนเสยีงใส รวมถงึนกจาบฝนเสยีงสวรรค์ (Oriental 
Skylark: Alauda gulgula) ในการจับคู่และท�ารังวางไข่ 
นกจาบฝนเหล่านี้จึงเร่ิมหายหน้าไปจากหลายพื้นที่
ที่เดิมเคยพบได้ง่าย ในประเทศอังกฤษก็เคยประสบ

ปัญหาการหายไปของ Eurasian Skylark เนือ่งจากการ
ท�าเกษตรอย่างเข้มข้นตลอดทัง้ปีเช่นกัน โดย RSPB ได้
ริเริ่มโครงการท�า “Skylark Plot” หรือแปลงหาอาหาร
ของนกจาบฝน โดยแนวคิดหลักคือให้เกษตรกรเว้น
พืน้ทีเ่พาะปลกูขนาดเล็กแต่กระจัดกระจายตามสัดส่วน
ที่เหมาะสมเอาไว้เพื่อให้เป็นแปลงส�าหรับหาอาหาร
และท�ารังของนกจาบฝน โดยผลของโครงการชี้ให้เห็น
ว่านกจาบฝนสามารถฟ้ืนฟจู�านวนประชากรกลบัมาได้ 
โดยทีเ่กษตรกรไม่จ�าเป็นต้องยกเลกิการท�าเกษตรตลอด
ทั้งปีไปเสียเลยทีเดียว

เหยี่ยวขาว (Black-winged Kite: Elanus caeru-
leus) 

เป็นเหยี่ยวขนาดเล็กที่พบและจ�าแนกง่ายที่สุดตัว
หนึ่ง เหยี่ยวขาวอาศัยได้ดีในพื้นที่โล่ง พื้นที่ที่ถูกแผ้ว
ถาง พืน้ทีก่สกิรรมต่างๆ ขนสขีาวเกอืบทัง้ตวัขลบิด้วยด�า 
และตาสแีดงสดท�าให้นกัดนูกแทบไม่มโีอกาสสบัสนกบั
เหยี่ยวชนิดอื่นเลย พฤติกรรมที่ท�าให้เหยี่ยวขาวเป็นที่
รูจ้กักนัดคีอื การกระพอืปีกบนิอยูกั่บทีเ่พือ่ค้นหาเหย่ือ 
ซึง่ได้แก่สตัว์ขนาดเลก็ต่างๆ อาท ิหน ูกิง้ก่า ง ูกบ จนถงึ
แมลง โดยมันจะออกล่าเหยื่อส่วนมากในช่วงเวลา
โพล้เพล้ อย่างไรก็ดี ปัจจุบันนี้ ภาพเหยี่ยวขาวเกาะ
ตามกิง่ไม้โล่งรมิคนันา หรอืเกาะสายไฟรมิถนนกลบัลด
ลงอย่างรวดเรว็ แทบจะเป็นการยากมากทีจ่ะพบเหยีย่ว
ขาวแต่ละตัว ส่วนหนึ่งของภัยคุกคามที่เหยี่ยวขาวต้อง
เผชิญคือ การใช้สารเคมีฆ่าศัตรูพืชในนาข้าว ซึ่งนักล่า
อย่างเหยี่ยวขาวได้รับสารพิษตกค้างโดยตรง การท�า
นาปรงัโดยไม่พกัพืน้ทีท่�าให้เหยีย่วขาวสญูเสยีพืน้ทีโ่ล่ง
ส�าหรับล่าเหยื่อไป นอกจากนี้ ประการสุดท้ายคือ การ
ลักลอบจับลูกเหยี่ยวขาวไปขาย ซึ่งเป็นท่ีนิยมกันแพร่
หลายเนือ่งจากราคาถกู และสสีนัสวยงาม ประกอบกบั
การท�ารังในพื้นที่โล่งใกล้ชุมชน จึงถูกจับได้ง่าย
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นกกระจอกตาล (Plain-backed Sparrow: Passer 
flaveolus) 

เป็นนกกระจอกสีสวยที่พบเฉพาะในเขตแผ่นดิน
ใหญ่ของเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้เท่านัน้ ตวัผูม้สีเีหลอืง
ด้านใต้และสนี�า้ตาลแดงด้านบน ส่วนตวัเมยีนัน้จะเป็น
สีน�้าตาลอ่อนเรียบๆ แม้นกกระจอกตาลจะสามารถ
อาศัยอยู่ใกล้ถิ่นฐานของมนุษย์ได้ แต่ไม่อาจปรับตัว
เข้ามาในเมืองได้เช่นนกกระจอกบ้าน (Eurasian Tree 
Sparrow: Passer montanus) หรือนกกระจอกใหญ่ 
(House Sparrow: Passer domesticus) ท�าให้เราพบ
มนัได้เฉพาะในพ้ืนท่ีชนบทหรอืสวนขนาดใหญ่ ปัจจบุนั 
ปริมาณนกกระจอกตาลลดลงไปอย่างรวดเร็วส่วน
หนึ่งมาจากการแข่งขันกับนกกระจอกใหญ่ ญาติของ
มันที่เพิ่งขยายถิ่นฐานจากประเทศเมียนมาร์เข้ามาใน
ประเทศไทยเมื่อทศวรรษก่อน ซึ่งมีชีววิทยาคล้ายคลึง
กันแต่ก้าวร้าวกว่า อีกปัจจัยมาจากการสูญเสียโพรงรัง 
นกกระจอกตาลท�ารังในโพรงไม้ ซึ่งไม่สามารถเจาะได้
เอง จึงต้องพึ่งพานกหัวขวานด่างอกลายจุด (Freckle-
breasted Woodpecker: Dendrocopos analis) หรือ
นกตีทอง (Coppersmith Barbet: Psilopogon haema-
cephalus) แต่นกกระจอกตาลต้องแย่งชิงโพรงเหล่านี้
กบัชนดิพันธ์ุอ่ืนท่ีก้าวร้าวกว่า อาทิ นกกิง้โครงแกลบหวั
เทา (Chestnut-tailed Starling: Sturnus malabaricus) 

นกอีเสือหัวด�า (Long-tailed Shrike: Lanius 
schach longicaudatus) 

ในประเทศไทยแบ่งเป็น 3 ชนิดย่อย คือ tricolor 
ประจ�าถ่ินในภาคเหนือ longicaudatus ประจ�าถิ่นใน
ที่ราบลุ่มภาคกลาง และชนิดย่อยที่อพยพมานอกฤดู
ผสมพันธุ์ คือ schach ซึ่งประชากรของชนิดย่อย lon-
gicaudatus นั้นลดลงอย่างรวดเร็วในทศวรรษที่ผ่าน
มาจนกล่าวได้ว่าสูญพันธุ์ไปแล้วจากพื้นที่กรุงเทพและ
ปริมณฑล แม้แต่พื้นที่ที่เคยพบได้บ่อยๆ อาทิ ทุ่งนา
ในแถบอ�าเภอก�าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ก็ไม่พบ
อีกเลย ข้อสันนิษฐานของการลดลงนี้คือ นกอีเสือหัว
ด�าเผชิญกับปัจจัยคุกคามหลายด้านมาก เนื่องจากมัน

ต้องการพื้นที่ที่หลากหลายในการด�ารงชีวิต คือ มีทุ่ง
นาโล่งไว้หาเหยื่อและมีละเมาะไม้เพื่อท�ารัง การท�านา
หมุนเวียนโดยไม่พักพื้นที่ท�าให้พวกมันมีพื้นที่ล่าเหยื่อ
น้อยลง นอกจากนี้พวกมันยังน่าจะประสบปัญหาการ
ใช้ยาก�าจัดศัตรูพืชท�าให้เหยื่อของมันหายไปอีกด้วย 
สดุท้าย พวกมนัอาจจะเผชญิกบัปัญหาปรสติในรงัโดย
นกกาเหว่า (Western Koel: Eudynamys scolopaceus) 
การลดลงของประชากรอีเสือหัวด�าในภาคกลางน้ัน
วกิฤตมิากเนือ่งจากชนดิย่อยนีม้กีระจายพนัธ์ุเฉพาะใน
ภาคกลางของไทยเท่านัน้ แสดงถงึคณุภาพสิง่แวดล้อม
นาข้าวที่ด้อยลง

เป็ดลาย (Garganey: Spatula querquedula) 
เป็นหนึ่งในเป็ดอพยพท่ีหาง่ายท่ีสุดในไทย แต่

ปริมาณหลักร้อย หรือหลักพันตัวที่เราพบเห็นใน
ปัจจุบันนั้นเป็นเพียงภาพลวงตาเพราะในอดีตพวกมัน
เคยพบได้เป็นฝูงจ�านวนหลายหมื่นตัวตามแหล่งน�้า
ขนาดใหญ่ต่างๆ แต่จ�านวนประชากรในเส้นทางการ
บินเอเชียตะวันออกนั้นลดลงกว่าร้อยละ 90 ในรอบ 
30 ปีทีผ่่านมา ในประเทศไทยนอกเหนอืจากบงึบรเพด็
แล้ว เราพบเป็ดลายเป็นฝูงเกินหลักร้อยที่อื่นได้น้อย
มาก เนื่องจากเป็ดลายนั้นกระจายพันธุ์ทั่วเอเชียและ
ยุโรป การลดลงของประชากรในเอเชียตะวันออกจึง
ไม่เป็นทีส่งัเกตเนือ่งจากในทีอ่ืน่ยงัสามารถพบได้เยอะ
อยู่ สถานะด้านการอนุรักษ์ของมันจึงเป็นเพียงน่าเป็น
ห่วงเท่านัน้ ซึง่ไม่เป็นความจรงิส�าหรบัแถบเอเชยีตะวนั
ออกเฉียงใต้ สาเหตุ 2 ประการหลักที่คุกคามเป็ดลาย
น่าจะเป็นการสูญเสียถ่ินที่อยู่อาศัยในเขตท�ารังวางไข่
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ในหน้าร้อน นอกจากนี้ เป็ดลายยังประสบปัญหาการ
ล่าในประเทศจีนและประเทศปลายเส้นทางอพยพใน
ฤดูหนาวด้วย 

นกหัวขวานด่างอกลายจุด (Freckle-breasted 
Woodpecker: Dendrocopos analis) 

อาจจะเป็นนกหัวขวานหนึ่งเดียวที่ปรับตัวให้อยู่
ในภูมิประเทศที่โล่งกว่านกหัวขวานอื่นได้ แต่เดิม
สันนิษฐานว่าพวกมันอาศัยในป่าเต็งรังในที่ราบเป็น
หลัก แต่เม่ือป่าเต็งรังถูกแผ้วถางจนหมด พวกมันจึง
ได้ปรับตัวให้อาศ�ยในป่าละเมาะติดทุ่งโล่งแทน เช่น 
ทุ่งก�าแพงสน ทุ่งลาดกระบัง และทุ่งศาลายา ในพื้นที่
ชายฝั่งพวกมันได้เข้ายึดครองพื้นที่ป่าชายเลนที่ถูก
ฟ้ืนฟูขึน้มาใหม่ด้วย เราจงึยงัพบนกหวัขวานด่างชนดินี้
ได้ตามภาคกลาง อย่างไรกต็าม ปัจจบุนั พวกมนัค่อยๆ 
ลดจ�านวนลงอีกรอบเนื่องจากการแข่งขันกับชนิดพันธุ์
อื่น คือ นกกระจอกใหญ่ และนกกิ้งโครงแกลบหัวเทา
ในการแย่งโพรงรัง เนื่องจากนกสองชนิดหลังนั้นไม่
สามารถเจาะโพรงเองแต่ก้าวร้าวกว่า จึงสามารถแย่ง
โพรงของนกหัวขวานด่างอกลายจุดได้ 

นกจาบปีกอ่อนอกเหลือง (Yellow-breasted Bun-
ting: Emberiza aureola)

 ย้อนหลังกลับไปสักหนึ่งทศวรรษ นกชนิดนี้
ถือว่าดาษดื่นทั่วทวีปเอเชียฝั่งตะวันออกประมาณกัน

ว่ามีหลายล้านตัว แม้จะมีการจับกินอย่างเป็นล�่าเป็น
สันในประเทศจีน ถึงขึ้นท�าเป็นนกอัดกระป๋องส่งออก
ขายต่างชาติมาหลายสิบปี โดยใช้ชื่อการค้าว่า “Rice 
bird” โรงแรมหรูหลายแห่งในกรุงเทพฯ ก็สั่งเข้ามาขาย
เศรษฐีกระเป๋าหนักซ่ึงก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่าง
ดี นอกจากน้ียังมีปัจจัยคุกคามท่ีส�าคัญ ได้แก่ การ
เปลี่ยนพ้ืนท่ีท�ารังวางไข่ และนาข้าวเป็นท่ีอยู่อาศัย
หรือโรงงานอุตสาหกรรมในตอนเหนือของทวีปเอเชีย 
กระนั้นจ�านวนนกก็ไม่มีทีท่าว่าจะลดลง นักปักษีวิทยา
บางคนประเมินว่าจ�านวนลดลงอย่างต่อเนื่องและน่า
เป็นห่วง แต่เพราะเป็นนกท่ีพบบ่อยถึงบ่อยมากท่ัว

ทวีปเอเชีย โดยเฉพาะช่วงท่ีข้าวก�าลังออกรวงใกล้สุก 
นกชนิดนี้พร้อมด้วยนกจาบปีกอ่อนชนิดอื่นๆ จะลง
รุมกินข้าวในนาโดยเฉพาะที่ราบลุ่มภาคกลางและภาค
อีสาน เรียกได้ว่ามืดฟ้ามัวดิน ถึงขั้นต้องก�าจัดออกไป
บ้างไม่ให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายมากนัก แต่
นับตั้งแต่ปีพ.ศ.2556 เป็นต้นมากนกชนิดนี้ลดจ�านวน
มากจนน่าตกใจ เพราะหายไปจากธรรมชาติอย่างไร้
วี่แววและรวดเร็วมาก ในประเทศไทยเคยมีรายงาน
พบเป็นหลักพันตัวทุกฤดูหนาว ในนาข้าวเกือบทุก
ภาคซ่ึงนกชนิดน้ีจะอพยพมากินข้าวเสมอมา แต่ฤดู
หนาวปีพ.ศ.2557-2558 ที่ผ่านมาน่าตกใจมากเพราะ
มีรายงานไม่เกินสองร้อยตัวทั้งประเทศไทย มีเพียงฝูง
เดียวที่พบเกินหนึ่งร้อยตัว! และแทบไม่มีรายงานพบ
นกชนิดนี้จากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลย ถือ
เป็นนกอีกชนิดหนึ่งที่สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติ
แห่งประเทศไทยรอรับทุกรายงาน ของนกทุกตัว จาก
ทุกพื้นที่ของประเทศ เพราะคาดว่าคงจะสูญพันธุ์ใน
ทศวรรษหน้า 
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  เป็ดลาย (Garganey) โดย ธานี วงศ์นิวัติขจร

  นกจาบปีกอ่อนอกเหลือง (Yellow-breasted Bunting) โดย เกษตร สุเตชะ

  นกหัวขวานด่างอกลายจุด (Freckle-breasted Woodpecker)  
 โดย เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง



นกกินปลีคอสีน�้าตาล (Plain-throated Sunbird: 
Anthreptes malacensis) 

นกกินน�้าหวานจากเกสรดอกไม้ที่พบได้บ ่อย
มาก จัดเป็นนกสีสันฉูดฉาดที่พบได้ทุกครั้งในกิจกรรม 
Bird Walk ของสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่ง
ประเทศไทย โดยเฉพาะตัวผู้ท่ีมีแถบสีเขียวเหลือบ
เมื่อต้องแสงอาทิตย์จากกระหม่อมไปจนถึงกลาง
หลัง และแถบสีเหลือบน�้าเงินบริเวณเคราหัวปีก และ
ตะโพก ตัดกับสีเหลืองสดบริเวณด้านล่างของของล�า
ตัว และสีน�้าตาลใต้คออันเป็นที่มาของชื่อนกกินปลีสี
น�้าตาล ปากโค้งเรียวยาวเป็นสัญลักษณ์ของนกกินน�้า
หวานเหมือนกับเพื่อนของมันคือนกกินปลีอกเหลือง 
แต่หนาอวบและสั้นกว่า โปรดปรานน�้าหวานจากดอก
มะพร้าวและพืชวงศ์ปาล์มเป็นอย่างมาก นกชนิดนี้
ถือเป็นผู้ช่วยผสมเกสรและขยายพันธุ์พืชหลายชนิด ที่
พบได้ในเขตเมือง สวนผลไม้ สวนสาธารณะ และป่า
ในที่ราบ สามารถปรับตัวให้อยู่อาศัยได้ในป่าที่ถูกแผ้ว
ถางท�าลายได้ดี ท�าให้ปัจจุบันมีแนวโน้มท่ีจะพบนก
ชนิดนี้มากขึ้นแม้พื้นที่ป่าจะลดลง ในอดีตมักพบนก
ชนิดนี้ตามพื้นที่แนวชายฝั่งทะเล และสันนิษฐานว่ามี

การกระจายไปตามแม่น�้าสายหลักสอดคล้องกับการ
ตั้งถิ่นฐานของคน จากที่เคยพบในเขตภาคกลาง ภาค
ตะวันออก และภาคใต้ ปัจจุบันสามารถพบเห็นได้ทั่ว
ทุกภาคของประเทศไทย

นกก้ิงโครงแกลบหัวเทา (Chestnut-tailed Starling; 
Sturnia malabarica)

ในอดีตนก ก้ิง โครงแกลบหัวเทาถูกจัดให ้มี
สถานภาพประจ�าถิ่นเฉพาะทางภาคเหนือเท่านั้น 
ส่วนทางภาคอื่นๆ เป็นนกอพยพในช่วงฤดูหนาวหรือ

10
นกเมอืงหน้าใหม่

| น ก ก า ง เ ข น |22 22
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  นกกินปลีคอสีน�้าตาล เพศผู้ นกกินปลีคอสีน�้าตาล (Plain-throated  
 Sunbird, male)โดย วิชญนันท์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ

  นกกิ้งโครงแกลบหัวเทา (Chestnut-tailed Starling) โดย ชูเกียรติ นวลศรี



นอกฤดูผสมพันธุ์ อย่างไรก็ตาม ช่วงหลายปีที่ผ่านมา
มีรายงานนกกิง้โครงแกลบหวัเทาท�ารงัวางไข่จากหลาย
แห่งในที่ราบลุ่มภาคกลางไปจนถึงภาคใต้ โดยมักท�า
รังในโพรงไม้ที่ถูกเจาะโดยนกชนิดอื่น ในต่างประเทศ
พบว่านกกิ้งโครงหลายชนิดมีอุปนิสัยก้าวร้าว และมัก
ประสบความส�าเร็จในการแย่งชิงโพรงไม้เพื่อท�ารัง ใน
กรณีของนกกิ้งโครงแกลบหัวเทา การเพ่ิมจ�านวนของ
มันอาจส่งผลให้ นกหัวขวานด่างอกลายจุด (Freckle-
breasted Woodpecker: Dendrocopos analis) และ
นกกระจอกตาล (Plain-backed Sparrow: Passer 
flaveolus) มีจ�านวนลดลง ปัจจยัหลกัท่ีเอือ้ให้นกกิง้โครง
แกลบหัวเทาค่อยๆ ขยายถิ่นฐานน่าจะเป็นการที่ถิ่น
อาศัยของมันมีเพิ่มขึ้น ป่าในที่ราบและทุ่งน�้าหลาก
ในภาคกลางถูกปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและ
ชมุชน ซึง่เป็นถิน่อาศยัทีเ่หมาะสมของนกกิง้โครงแกลบ
หวัเทา เพราะมนัเป็นนกทีป่รบัตวัให้อาศยัอยูต่ามทีโ่ล่ง
ที่มีไม้ยืนต้นประปราย

นกตีนเทียน (Black-winged Stilt; Himantopus 
himantopus)

การเพิ่มประชากรของมันส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการที่
นอกฤดูกาลอพยพมันแทบไม่มีคู่แข่งเลย ปากที่เรียว
ยาวท�าให้มันสามารถจับสัตว์น�้าขนาดเล็กจ๋ิวท่ีไม่ใช่
อาหารหลักของนกน�้าส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม แม้การ
ปรบัปรงุระบบชลประทานจะส่งผลให้นกน�า้หลายชนดิ
เพิม่จ�านวน แต่กม็นีกบางชนดิหายไปเพราะชอบอาศยั
อยู่ตามทุ่งที่ไม่มีน�้าท่วมขังมากกว่า เช่น นกคุ่มอืดเล็ก 
(Common Buttonquail: Turnix sylvaticus) นกอีเสือ
หัวด�า (Long-tailed Shrike: Lanius schach) และนก
จาบฝนเสียงใส (Australasian Lark: Mirafra javanica) 
ย่ิงนับวันทุ่งโล่งที่มีหญ้าหรือพืชล้มลุกขึ้นประปรายดู
จะเหลือน้อยลง

นกอีแพรดแถบอกด�า (Pied Fantail: Rhipidura 
javanica) 

ย้อนไปเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว นกอีแพรดแถบอก
ด�า เป็นนกที่กระจายพันธุ์อยู่ในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง 
ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืบางส่วน 
นกชนิดนี้พบเห็นได้ง่ายตามสวนผลไม้ สวนสาธารณะ 
และพื้นที่โล่งรอบๆบ้าน ส่วนในภาคใต้นกชนิดนี้ 
พบกระจายจ�ากัดอยู่ในพื้นท่ีป่าชายเลน และยังไม่มี
รายงานพบในพื้นที่ภาคเหนือ ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา 
พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยยังคงถูกเปล่ียนสภาพ
จากป่าดั้งเดิมให้กลายเป็นพื้นที่โล่ง เพิ่มมากขึ้น ซึ่งผล
จากการเปลีย่นแปลงพืน้ทีป่่าให้กลายเป็นพืน้ทีโ่ล่งแบบ
นี้ น่าจะส่งผลดีต่อนกอีแพรดแถบอกด�า ในแง่ของการ
เพิ่มถิ่นที่อยู่อาศัย ซึ่งนกชนิดนี้มีความสามารถในการ
ปรับตัวให้อาศัยอยู่ได้ในพื้นที่โล่ง พื้นที่สวนผลไม้ ได้ดี 
ปัจจุบัน มีรายงานพบอีแพรดแถบอกด�าแล้ว ในพื้นที่
ภาคเหนือ ในจังหวัดล�าปาง และจังหวัดเชียงใหม่ ส่วน
ในพื้นที่ภาคใต้ มีรายงานพบว่านกชนิดนี้เข้ามาอาศัย
ในพ้ืนท่ีสวนป่ากระถินณรงค์และสวนปาล์มท่ีอยู่ลึก
เข้ามาในแผ่นดินใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตรัง สตูล 
สงขลา และพัทลุง 

  นกตีนเทียน (Black-winged Stilt) โดย เกษตร สุเตชะ

เช่นเดียวกับนกน�้าหลายชนิดที่เพิ่มจ�านวนขึ้น 
ระบบชลประทานทีเ่อือ้ให้ชาวนาสามารถท�านาได้แทบ
จะตลอดท้ังปี กส่็งผลให้ถิน่อาศยัของนกน�า้เพ่ิมขึน้ตาม
ไปด้วย นกตนีเทียนเป็นตัวอย่างทีช่ดัเจนส�าหรบักรณนีี้ 
ในอดีตมีรายงานสร้างรังวางไข่แถบชายทะเลในที่ราบ
ภาคกลางเท่านัน้ แต่ปัจจุบนันีแ้ม้แต่ทางภาคเหนอืตอน
บนก็สามารถพบเห็นมันได้ตลอดทั้งปี ความส�าเร็จใน
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  นกอีแพรดแถบอกด�า (Pied Fantail) โดย สุรเชษฐ์ เรืองมาก



ภาคตะวนัตก โดยเฉพาะในเขตจงัหวัดตาก และจังหวดั
ก�าแพงเพชร ถ้าใครอยากเห็นกต้็องเดนิทางผ่านไปแถว
นัน้ ซึง่มกัจะพบเจอได้ตามป๊ัมน�า้มนัและเขตชมุชนเช่น
ในตลาดสดเป็นหลัก ไม่น่าเชื่อว่าปัจจุบันนกกระจอก
ชนิดน้ีได้ขยายอาณาเขตจนครอบคลุมไปท่ัวทุกภาค
ของเมืองไทยแล้ว สาเหตุท่ีท�าให้นกกระจอกใหญ่
ประสบความส�าเร็จในการกระจายพันธุ์มาจากความ
สามารถในการปรับตัวให้สามารถอยู่อาศัยได้ท้ังใน
พืน้ทีช่มุชนและพืน้ทีก่สกิรรม ซึง่ล้วนเป็นพืน้ท่ีทีม่อีตัรา
การขยายตัวสูงขึ้น ท�าให้นกกระจอกใหญ่มีแหล่งที่อยู่
อาศัยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ ด้วยขนาดตัวที่
ใหญ่กว่านกกระจอกชนิดอื่น ไม่ว่าจะเป็นนกกระจอก

นกเอีย้งหงอน (White-vented Myna: Acridotheres 
grandis) 

นกเอี้ยงหงอน เป็นนกเอี้ยงตัวสีด�า ปากและแข้งมี
สีเหลือง ขนคลุมหางด้านล่างมีสีขาวตัดกับสีด�าชัดเจน 
บริเวณหน้าผากมีหงอนยาวโดดเด่น นกเอ้ียงชนิดนี้
พบเห็นได้ง่ายมากตามที่เปิดโล่ง ในบริเวณใกล้กับ
ชมุชน โดยเฉพาะตามพืน้ทีโ่ล่งทีอ่ยูใ่นพืน้ทีชุ่ม่น�า้ บาง
ครั้งในตอนใกล้ค�่าก็พบพวกมันจ�านวนมากเกาะนอน
รวมกันบนสายไฟฟ้าข้างถนน ส่งเสียงร้องจอแจ ใน
อดีตเม่ือประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา ประชากรนกเอี้ยง
หงอนในประเทศไทย พบกระจายพันธุ์อยู่บริเวณตอน
บนของประเทศ ตั้งแต่คอคอดกระข้ึนไป แต่หลังจาก
นัน้เมือ่ในปี พ.ศ. 2550 พบว่าประชากรของพวกมนัได้
กระจายพันธุ์ลงสู่ภาคใต้ ซึ่ง ณ เวลานั้นประชากรส่วน
ใหญ่ของพวกมันกระจายพันธุ์ลงมาต�่าสุดอยู่ที่ จังหวัด
พงังา และจังหวดัภเูกต็ ปัจจบุนัประชากรนกเอีย้งหงอน
ในภาคใต้ยังคงเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ สามารถพบเห็นได้ง่าย
ในหลายพื้นที่ทั่วภาคใต้ ในบางพื้นที่ เช่น ที่เขตห้าม
ล่าสัตว์ป่าหนองปลักพระยา-เขาพระยาบังสา อ�าเภอ
เมือง จังหวัดสตูล พบว่า นกเอี้ยงหงอนจ�านวนมาก 
ได้ยึดครองพื้นที่ท�ารังตามซอกเขาหินปูน หลังส�านัก
งานเขตฯ ซึ่งแต่เดิมเมื่อประมาณ 10 ที่แล้ว พื้นที่
เขาหินปูน บริเวณนี้ เคยเป็นแหล่งท�ารังวางไข่ของฝูง
นกเอี้ยงควาย (Jungle Myna: Acridotheres fuscus) 
มาก่อน แต่ปัจจุบันจ�านวนนกเอี้ยงควายในพื้นที่นี้ มี
จ�านวนน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสาเหตุประการหน่ึง
ของการลดลงของประชากรนกเอ้ียงควาย น่าจะมาจาก
การสูญเสียพื้นที่อาศัยและท�ารัง ให้กับนกเอี้ยงชนิดที่
ก้าวร้าวกว่าซึ่งก็คือ นกเอี้ยงหงอน นั่นเอง 

นกกระจอกใหญ่ (House Sparrow: Passer do-
mesticus)

เมื่อไม่ถึง 20 ปีที่แล้ว นกกระจอกใหญ่จัดได้ว่า
เป็นหนึ่งในนก “หายาก” ที่พบได้เฉพาะบางพื้นที่ทาง

  นกกระจอกใหญ่ (House Sparrow) โดย อายุวัต เจียรวัฒนกนก

บ้าน (Eurasian Tree Sparrow: Passer montanus) 
หรือนกกระจอกตาล (Plain-backed Sparrow: Passer 
flaveolus) ท�าให้นกกระจอกใหญ่สามารถแข่งขนักบันก
กระจอกทั้งสองชนิดได้ ท้ังในด้านการหาอาหารและ
การช่วงชงิพืน้ทีท่�ารงัวางไข่ นกกระจอกใหญ่กนิอาหาร
ได้สารพัดและขยายพันธุ์เร็วเน่ืองจากสามารถท�ารัง
วางไข่ได้ตลอดปี ด้วยเหตุนี้ท�าให้ปัจจุบันเราสามารถ
พบเห็นนกกระจอกใหญ่ได้ท่ัวไป ตั้งแต่เหนือจรดใต้ 
ตะวนัตกจรดตะวันออก รวมทัง้ในกรงุเทพมหานครด้วย 

นกพิราบป่า (Rock Dove: Columba livia)
เดิมทีนกพิราบป่ามีถิ่นฐานตามหน้าผาสูงของ

ทวีปยุโรปเรื่อยมาถึงอนุทวีปอินเดีย แต่นกพิราบป่า
ถูกน�าเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยอยุทธยา ซ่ึง
คงจะเป็นผลงานของพ่อค้าที่เข้ามาติดต่อกับพระนคร 
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  นกเอี้ยงหงอน (White-vented Myna) โดย สุรเชษฐ์ เรืองมาก



มีหลักฐานทิ้งไว้เป็นช่ือสีน�้าเงินนกพิราบ คือ น�้าเงิน
เหลือบ นับจากนั้น นกพิราบป่าก็ได้ลงหลักปักฐานใน
ประเทศไทย พวกมันแพร่พันธุ์ง่าย ปรับตัวเก่ง และ
กินอาหารได้หลากหลาย โดยพวกมันได้รับประโยชน์
จากสถาปัตยกรรมของมนุษย์ที่จ�าลองหน้าผาที่พวก
มันเคยท�ารังแต่เดิม นอกจากนั้น ยังมีประชากรที่หลุด
จากนพิราบแข่งและนกพิราบสวยงามออกมาเพิ่มเติม
อยู่เสมอ ปัจจุบันพวกมันขยายการกระจายพันธุ์ไป
ตามการแผ้วถางบุกเบิกพื้นที่ของมนุษย์ แม้แต่ชายป่า
ติดกับพื้นที่เกษตรกรรมก็ตามที อย่างไรก็ดี การเพิ่ม
ของประชากรนกพิราบป่านั้นไม่ใช่เรื่องพึงปราถนานัก
เพราะพวกมันก่อความเดือดร้อนร�าคาญได้มาก อาทิ 
จากมูล ซึ่งนอกจากจะสกปรกเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค
แล้วยังมีฤทธิ์กัดวัสดุอาคารอีกด้วย 

นกปากห่าง (Asian Openbill: Anastomus osci-
tans)

เป็นหนึงในนกที่คนไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีถึงดี
ที่สุด เนื่องจากพบได้เกือบทั่วทุกภาคของประเทศไทย 
และไม่น่าเช่ือว่านกชนิดนี้ได้เปลี่ยนสถานภาพจากนก
อพยพในฤดูหนาวจากประเทศบังคลาเทศ สมัยก่อน
ใครอยากไปดูก็ต้องไปที่วัดไผ่ล้อม จังหวัดปทุมธานี 
เพราะนกอพยพมาทางฝ่ังตะวนัตกของไทย เดีย๋วนีก้ลบั
กลายมาเป็นนกประจ�าถิ่นของไทยในเวลาไม่เกิน 40 
ปีเท่านั้น แถมประชากรก็เพิ่มขึ้นหลายเท่าโดยเฉพาะ
ที่ราบลุ่มและมีป่าละเมาะหรือต้นไม้สูงขนาดใหญ่อยู่

กลางนาไว้ให้นกท�ารัง คาดการว่าน่าจะมีประชากร
มากกว่า 300,000 ตัวขึ้นไป จนนกปากห่างแพร่
กระจายพันธุ์ลามไปจนถึงกัมพูชาและชายฝั่งประเทศ
เวยีดนามแล้ว ปัจจยัส่งเสรมิเกดิจากพืน้ทีป่ลกูข้าวของ
ประเทศไทยและข้างเคียงซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและ
ปริมาณหอยเชอร่ีซ่ึงตามนาข้าวไปทุกท่ีก็มากขึ้นขึ้น
หลายเท่า ท�าให้นกปากห่างมีอาหารและแหล่งหากิน
มหาศาล ยิ่งคนไทยเป็นชาวพุทธซ่ึงมักไม่ค่อยกินนก
เป็นอาหารอยู่แล้ว อีกทั้งมีการประโคมข่าวว่านกปาก
ห่างเป็นพาหะของโรคไข้หวัดนกมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2547 
อีกด้วย ยิ่งท�าให้คนไทยไม่ค่อยอยากจะไปเก่ียวข้อง
กับนกชนิดนี้มากเท่าใดนัก จึงแพร่ขยายพันธุ์เพลินจน
ลืมว่าตนเป็นนกเมืองแขกเสียแล้วกระมัง

นกแอ่นกินรัง (Edible-nest Swiftlet: Aerodramus 
fuciphagus)

ด้วยเพราะรงัของนกแอ่นกนิรงัเป็นของกนิท่ีมรีาคา
แพงมากตามต�ารับแพทย์แผนจีน เชื่อกันว่ากินแล้วจะ
บ�ารุงปอดเพราะผลิตมาจากน�้าลายของนกที่อาศัยใน
พื้นที่ทะเลเปิดซ่ึงอากาศดีและกินแต่อาหารรสะอาด 
โดยเฉพาะรังนกท่ีมาจากประเทศไทย มาเลเซียและ
อินโดนีเซียจะมีชื่อเสียงมากว่าคุณภาพดี ประเทศไทย
ก็ได้ส่งออกสินค้าชนิดนี้ให้พี่น้องชาวจีนบริโภคมาร่วม
ร้อยปี จึงท�าให้มีการคิดค้นเทคโนโลยีท�ารังนกบ้าน
ขึ้นมาเสริมการเก็บรังนกจากถ�้าตามเกาะต่างๆ ใน
ทะเลของไทยซ่ึงมีจ�านวนผลผลิตคงท่ีและมีแนวโน้ม
ลดลงจนอาจจะสูญพันธุ์ได้ เพราะเก็บรังกันมากจน
ลูกนกโตขึ้นมาทดแทนไม่ทัน แหล่งใหญ่ของรังนก
บ้านของประเทศไทยอยู่ท่ีอ�าเภอปากพนัง จังหวัด
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  นกปากห่าง (Asian Openbill) โดย เกษตร สุเตชะ

  นกพิราบป่า (Rock Dove) โดย เกษตร สุเตชะ



นครศรีธรรมราช ซ่ึงมีการเก็บรังนกชนิดนี้ส่งออกขาย
เป็นอาชีพมากกว่ากว่า 50 ปี จากนั้นก็มีการแพร่
กระจายไปตามจังหวัดต่างๆ แนวริมทะเลทั้งอ่าวไทย
และอันดามัน เช่น อ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
ท�าให้นกมพีืน้ทีท่�ารงัวางไข่เพิม่ขึน้และปรมิาณนกชนดิ
นี้ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประเทศไทยก็ส่ง
ออกรังนกได้เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว แม้ว่ารังนกบ้าน
จะมีราคาต�่ากว่ารังนกถ�้าตามธรรรมชาติก็ตาม แต่ก็
ช่วยส่งเสริมให้นกชนิดนี้หลุดกับดักการสูญพันธุ์มาได้
อย่างยั่งยืน

ทอง ปากแดง และแต ่งแต ้มสีสัน
สวยงามมากมายท่ีหน้าตาจนแทบจ�า
ไม่ได้ นกประจ�าถ่ินชนิดนี้พบเกือบทุก
ภาคของประเทศไทยเพราะเป็นนกท่ี
กินง่ายอยู่ง่าย ชอบท�ารังเป็นหมู่หลาย
สิบถึงหลายร้อยรังบนต้นไม้เดียวกัน
ร่วมกับนกชนิดอื่น เช่น นกกาน�้าเล็ก 
(Little Cormorant: Microcarbo niger) 
นกแขวก (Black-crowned Night-heron: 
Nycticorax nycticorax) นกยางเปีย 
(Little Egret: Egretta garzetta) และ
ช่วยระวังภัยให้กัน ท�าให้อัตราการรอด
ชีวิตของลูกนกสูง ในอดีตมีการเก็บไข่
ของนกชนิดกินและถูกล่ามาบริโภคจน
จ�านวนนกมีแนวโน้มลดลง แต่หลังจาก

ราคาไข่ไก่เลี้ยงและไก่เนื้อลดลงมาก หาซื้อได้ง่ายและ
คนไทยปลูกข้าวเพ่ิมขึ้นหลายเท่า จึงท�าให้นกชนิดนี้
แพร่กระจายพันธุ์เพิ่มขึ้นไปพร้อมๆ กับนกปากห่าง 
(Asian Openbill: Anastomus oscitans) แต่ถ้าคนไทย
ยังคงท�านาเคมีกันอยู่ต่อไป อนาคตของนกชนิดนี้อาจ
ไม่สดใสเช่นปัจจบุนั เพราะสารเคมตีกค้างในตวัมันอาจ
ส่งผลต่อลูกนกได้ เช่น ไม่ฟักหรือเกิดมาพิการ เป็นต้น 
ซึง่อาจะท�าให้นกทีเ่หน็ดาษดืน่กลบัสญูพนัธุไ์ด้เพยีงชัว่
อายุเดียวเท่านั้น 

นกยางควาย (Eastern 
Cattle Egret: Bubul-
cus coromandus)

หากท่านผู้อ่านเคย
สังเกตเวลาที่ชาวนา
ก�าลังไถนาหรือเกี่ยว
ข้าว จะพบว่ามีนกตัว
สีขาวจ�านวนมากคอย
เดินตามหลังและจิกดิน
หากินอยู ่ ไม ่ห ่างโดย
เฉพาะที่ราบลุ ่มภาค
กลาง เกือบทั้งหมดจะ
เป็นนกยางควายและ
ช่วงปลายหน้าร้อนเข้า
หน้าฝนนกเหล่านี้จะ
เปลี่ยนหัวเป็นสีเหลือง
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  นกแอ่นกินรัง (Edible-nest Swiftlet) โดย เกษตร สุเตชะ

  นกยางควาย (Eastern Cattle Egret) โดย เกษตร สุเตชะ



นอกจากนกกระจอกบ้าน นกพิราบป่า และนก
กางเขนบ้าน ที่เราพบเจอได้บ่อยๆ รอบบ้าน ตอน
กลางวันแล้ว เคยสงสัยกันไหมว่า ในเวลากลางคืนจะ
มีนกอะไรให้เราดูบ้าง คอลัมน์ Wild Cities ฉบับนี้ เรา
จึงขอพาท่านไปสบตากับนกเค้า (Owls) หรือกลุ่มนก
ฮูกตาโต มาดูกันสิว่า ในพ้ืนที่สีเขียวของเมือง เราจะ
พบนักล่ายามราตรีชนิดใดได้บ้าง

เสียงร้อง “ฮูก…… ฮูก……” ต�่าๆ ติดต่อกัน ที่เรา
ได้ยนิในเวลากลางคนืตามกลุม่ต้นไม้ใหญ่ คอืเสยีงของ
นกฮูกหรือนกเค้ากู่ (Collared Scops Owl) หนึ่งในนก
เค้าท่ีสามารถพบได้ค่อนข้างบ่อย แม้แต่ในเขตเมอืง ไม่
ง่ายนักที่จะหาเจ้าของเสียงพบ เพราะล�าตัวสีน�้าตาล
และมขีีดสเีข้มกระจายทัว่ตามล�าตวัด้านล่าง ช่วยพราง
ตัวนกได้เป็นอย่างดี จึงแนะน�าให้ส่องไฟฉายตามเสียง
ร้องและสังเกต “ก้อนกลมๆ” ที่คล้ายปุ่มไม้ตามกิ่งไม้ 
เพราะแท้จริงแล้วอาจเป็นนกฮูก

นกฮูกท�ารังวางไข่ช ่วงเดือนมกราคมถึงเดือน
เมษายนในโพรงไม้ตามธรรมชาติ หรือใช้โพรงของนก

หัวขวาน ในช่วงเดือนเมษายน เรามักได้เห็นลูกนก
ฮูก เกาะเรียงกันตามก่ิงไม้ใกล้ๆ กับปากโพรงรัง จ�า
นวน 3-5 ตัว โดยลูกนกแต่ละตัวมีขนาดตัวไม่เท่ากัน 
เนื่องจากแม่นกจะเริ่มฟักไข่ทันที หลังจากที่วางไข่ใบ
แรก เข้าไปฟังเสยีงนกฮกูกนัได้ ตามลงิค์นี ้www.xeno-
canto.org/115094

ท�าความรู้จักกันต่อกับนกเค้าในเมืองอีกชนิดคือ 
นกเค้าจุด (Spotted Owlet) หนึ่งในนกเค้าที่ปรับตัวเก่ง 
เราพบมนัได้ตามบรเิวณพืน้ทีเ่กษตร และสวนสาธารณะ 
แม้แต่ตามตึกร้าง โดยมักพบมันอาศัยอยู่รวมกันเป็น
ครอบครัวและเกาะกิ่งไม้ที่โล่งๆ ให้เราเห็นได้ง่าย แม้
ในเวลากลางวัน เราก็สามารถพบนกเค้าจุดได้ไม่ยาก 
นกเค้าจุดเป็นนกเค้าขนาดเล็ก (20 ซม.) ขนาดตัวใกล้
เคียงกับนกฮูกและนกเค้าแมว นกเค้าจุดมีม่านตาสี
เหลือง วงรอบใบหน้าสีขาว หัวและล�าตัวด้านบนสีเทา
มีลายจุดสีขาวกระจายทั่ว มีลักษณะเด่นคือ อกมีลาย
รูปหัวใจสีเทากระจาย ท้องสีขาว

และนักล่าตาโตที่พบได้บ่อยในเมืองอีกชนิด คือ 

นักล่าสุดมุ้งมิ้ง 
(นกฮูกตาโต) ใกล้บ้านคุณ (3 Urban Owls)
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เรื่อง : อุเทน ภุมรินทร์  |  ภาพ : วิชญนันท์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ, กุลพัฒน์ ศรลัมภ์   Wild CiTiES   

  นกฮูก, นกเค้ากู่ (Collared Scops Owl; Otus lettia) 
 ภาพ: กุลพัฒน์ ศรลัมภ์



นกเค้าโมงหรือนกเค้าแมว (Asian Barred Owlet) 
นกเค้าโมงมีประชากรค่อนข้าง ชุกชุมและพบ
ได้ในถิ่นอาศัยแทบทุกรูปแบบ ขอ เพียงแค ่มี ไม ้
ยืนต้นและกลุ่มไม้ไม่รบทึบนักให้ อาศัย แม ้แต ่
ตอนกลางวัน เราก็สามารถพบนก เค้าโมงได้บ่อย
ครั้ง เพราะนกเค้าโมงเป็นหนึ่งใน สัตว์ที่มักหากิน
ในเวลาพลบค�า่และรุง่สาง (crepus- cular) บล็อก
เกอร์ Plains-wanderer เจ้าของ คอลัมน์“นกป่า
สัปดาห์ละตัว” ของหนังสือพิมพ์ คม ชัด ลึกได้
เขียนไว้ว่า “สัตว์ที่มีพฤติกรรมแบบ 
crepuscular นี้ มักมีความยืดหยุ่นเร่ืองเวลาการออก
หาอาหารพอสมควร คือสามารถปรับเปลี่ยนเวลาใน
การหาอาหารได้ตามแต่ปัจจัยต่างๆ จะเอื้ออ�านวย 
บ่อยคร้ังที่พบสัตว์เหล่านี้หากินในเวลากลางวัน โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในยามที่สภาพอากาศร่มครึ้ม หรือ
อาจมีกิจกรรมในยามดึกสงัด หากมีเหยื่อของพวกมัน
ออกหากิน” นกเค้าโมงมีม่านตาสีเหลือง ล�าตัวมีลาย
สีน�้าตาลทั่วทั้งตัว ท้องสีขาว บริเวณอกมีลายสีขาวใน
แนวตั้งลากยาวต่อเนื่องกับท้อง โดยลายที่อกกระจาย
กันอย่างไม่เป็นระเบียบ 

หากอยากพบนกกลุ่มนี้ ต้องสังเกตพฤติกรรมของ
นกเล็กๆ ในสวน เช่น นกกางเขนบ้าน นกปรอดสวน 
นกอีแพรดแถบอกด�าฯลฯ เพราะนกพวกนี้จะรวมกลุ่ม
กนัและส่งเสยีงร้องขบัไล่ หรอือาจบนิโฉบต ีพฤตกิรรม
นี้ เรียกว่า“mobbing หรือ ม๊อบประท้วง” ด้วยนกเค้า
เป็นนกนักล่าที่อาจจับนกเล็กๆ เหล่านี้เป็นอาหารได้ 
พวกมันเลยต้องขับไล่ แต่นกเค้ามักท�า ‘เนียน’ เกาะ
นิ่งบนกิ่งไม้ราวกับหุ่นปั้นเสียแทน อีกหนึ่งวิธีที่ฮิตกัน
มานานคือ การจดจ�าเสียงร้องของนกเค้า ซึ่งนกกลุ่มนี้
ในแต่ละชนิดมีเสียงโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่ใช้ในการ

จ�าแนกชนิดได้ด้วย หากได้ยินเสียงนกเหล่านี้ลองมอง
หาตัวนกตามแนวเรือนยอดตามเสียงได้เลย เข้าไปฟัง
เสียงนกเค้าจุด (Spotted Owlet) ตามลิงค์นี้ http://
www.xeno-canto.org/19863

เสียงนกเค้าโมง (Asian Barred Owlet) มีสองเสียง 
คือ เสียงสั่นรัวติดต่อกัน (trilling call) และเสียงโน้ตตัว
เดียว แล้วรัวดังติดกันในช่วงท้าย (accelerating song) 
ฟังเสียงตามลิงค์ท้ังสองน้ี ตามล�าดับ http://www.
xeno-canto.org/206577 และ http://www.xeno-
canto.org/206573

นกเค้าทุกชนิดเป็นนกนักล่าที่ควบคุมปริมาณสัตว์
ขนาดเลก็ในธรรมชาต ินกเค้าโมงและนกเค้ากูจ่บัหนูกนิ
เป็นอาหาร ซึง่ลดปัญหาทีจ่ะตามมากบัมนษุย์ เช่น การ
แพร่โรคระบาดจากหนูบ้าน/ หนูท่อ ส่วนนกเค้าจุดกิน
แมลงเป็นอาหารหลัก โดยเฉพาะด้วงปีกแข็ง ซึ่งหลาย
ชนิดเป็นแมลงศัตรูพืช

ใครอยากเห็นนกนักล่าตาโตสุดมุ้งมิ้ง เชิญเข้าร่วม
กิจกรรม “Bird Walk เดินชมนกในสวน” ของสมาคม
อนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย จัดทุกสุด
สปัดาห์แรกของเดอืน โดยวันเสาร์จดัทีส่วนวชริเบจทัศ 
(สวนรถไฟ) วันอาทติย์ทีส่วนหลวง ร.๙ แถมวนัอาทติย์
ที่สองของเดือน จัดท่ีสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
ติดตามสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ www.facebook.
com/bcst.or.th 

เอกสำรอ้ำงอิง 
http://www.oknation.net/blog/plains-wanderer
Leadprathom K., Chimchome V. & Bumrungsri S. 2009. Nesting 
ecology of the Collared Scops Owl Otus lettia in Thailand. In: John-
son D.H., Van Nieuwenhuyse D. & Duncan J.R. (eds) Proc. Fourth 
World Owl Conf. Oct–Nov 2007, Groningen, The Netherlands. Ardea 
97(4): 457–461.
*เผยแพร่ครั้งแรกในเวปไซท์ของกลุ่มใบไม้ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2557

| น ก ก า ง เ ข น |28 28

  นกเค้าโมง, นกเค้าแมว (Asian Barred Owlet; Taenioglaux cuculoides)
 ภาพ: วิชญนันท์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ

  นกเค้าจุด (Spotted Owlet; Athene brama)
 ภาพ: วิชญนันท์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ



พ.ศ. 2473 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 คาร์ล โยฮันน์ อาการ์ด (Carl 
Johann Aagaard) นักปักษีวิทยาชาวเดนมาร์ค ได้เดิน
ทางเข้ามาพ�านักในกรุงเทพฯ เขาได้สังเกตและศึกษา
นกท่ีพบเห็นในกรุงเทพฯ จนในที่สุดได้เขียนหนังสือ
ออกมาเล่มหนึ่งเกี่ยวกับนกที่พบเห็นในกรุงเทพฯ คือ 
The Common Birds of Bangkok ในหนังสือเล่มนี้เขา
กล่าวถึงนกทีพ่บได้บ่อยในกรงุเทพฯ ในสมยันัน้ซึง่มทีัง้
สิ้น 110 ชนิด ในค�าน�าของหนังสือเล่มนี้ยังกล่าวอีกว่า 
เมื่อครั้งที่ เซอร์ วอลเตอร์ เจมส์ แฟรงกลิน วิลเลียม
สนั (Sir Walter James Franklin Williamson) ได้เดนิทาง
เข้ามาสังเกตและศึกษานกในกรุงเทพฯ เขาได้พบเห็น
นกในกรุงเทพฯ มากกว่า 200 ชนิดทีเดียว และเมื่อ 
คาร์ล โยฮันน์ อาร์การ์ด มาสังเกตนกในกรุงเทพฯ เขา
ได้พบเหน็นกชนดิใหม่เพิม่เติมอกี จงึท�าให้นกทีพ่บเหน็
ในกรงุเทพฯ ในสมยันัน้มมีากถงึ 220 ชนิด ซึง่เขากล่าว
ว่ามากกว่าเมืองใดในโลกทีเดียว!

นกบางชนิดที่ คาร์ล โยฮันน์ อาการ์ด เคยพบเห็น
ในกรงุเทพฯ ปัจจบุนัไม่พบเหน็ในกรงุเทพฯ แล้ว พญา
แร้ง (Red-headed Vulture) สมัยนั้นเรียกว่า Black 
Vulture เคยเป็นนกที่พบเห็นได้บ่อยมากในสมัยนั้น 
แต่บินสูงมากอยู่ทั่วท้องฟ้ากรุงเทพฯ จนแลเห็นเป็น
จุดด�าๆ ตรงโน้นจุด ตรงนี้จุด แต่เมื่อใดก็ตามที่มีซาก
วัวควายหรือสัตว์อื่นใดอยู่กลางทุ่ง จุดด�าๆ เหล่านี้จะ
มารวมตัวกัน และเคลื่อนที่วนเวียนไปรอบๆ เหนือ

ต�าแหน่งที่พบซากสัตว์นั้น ในไม่ช้าๆ จุดด�าๆ เหล่า
นั้นจะเคล่ือนที่วนเวียนต�่าลงมามากขึ้นทุกทีๆ จนแล
เห็นเป็นพญาแร้งท่ีมีหัวเปลือยเปล่าสีแดง แล้วบิน
ลงมายืนล้อมรอบซากสัตว์นั้น แต่ละตัวต่างเดินบ้าง 
กระโดดบ้าง เข้าไปรุมท้ิงจิกกินเน้ือของซากสัตว์น้ัน
อย่างเอร็ดอร่อยและสนุกสนานราวกับว่าก�าลังอยู่ใน
งานเล้ียงกลางทุ่ง แต่ถ้าสัตว์นั้นยังไม่ตาย พญาแร้ง
เหล่านี้จะยืนรอคอยอยู่รอบๆ สัตว์นั้น รอจนกว่าสัตว์
นัน้จะตายสนทิจงึจะเข้าไปรมุทิง้จกิกนิเนือ้ของสตัว์นัน้
อย่างอย่างตะกละตะกลาม

อีแร้งเทาหลังขาว (White-rumped Vulture) สมัย
นั้นเรียกว่า Indian White-backed Vulture) เป็นอีแร้ง
อีกชนิดหนึ่งที่เขาพบเห็นบ่อยมากในท้องฟ้ากรุงเทพฯ 
และพบมากกว่าพญาแร้งเสียอีก ในเวลาที่มีซากสัตว์
ตายอยู่กลางทุ่ง อีแร้งเทาหลังขาวลงมากินซากสัตว์
เช่นเดียวกัน และมักลงมาพร้อมๆ กับพญาแร้งด้วย 
แต่ปล่อยให้พญาแร้งเข้าไปรุมทิ้งกินซากสัตว์นั้นก่อน 
พอพญาแร้งไปแล้ว พวกอีแร้งเทาหลังขาวจึงจะเข้าไป
รุมทิ้งกินซากสัตว์ เหยี่ยวด�า (Black Kite) สมัยน้ัน
เรียกว่า Common Pariah Kite เขาพบเห็นบ่อยใน
ท้องฟ้ากรุงเทพฯ เช่นกัน แต่พบเห็นบ่อยมากเหนือ
ล�าน�้าเจ้าพระยา และมักพบเห็นบินวนเวียนปะปนกับ
เหย่ียวแดง (Brahminy Kite) คอยโฉบกินซากสัตว์ที่
ผิวน�้าที่มนุษย์ท้ิงลงมาจากเรือและเรือนแพริมน�้า เขา
ยังกล่าวอีกว่าเมื่อ 20 ปีที่แล้วที่เขามาที่กรุงเทพฯ เขา

ครั้งหนึ่ง
...

กรุงเทพฯ
ก็เคยมี
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พบเหยี่ยวด�ามากกว่านี้ เข้าใจว่าเพราะมีเรือยนต์แล่น
ไปมาเพิ่มมากขึ้น เหยี่ยวด�าจึงไม่ค่อยได้พบเห็นเหนือ
ล�าน�้าเจ้าพระยาเหมือนเมื่อก่อน

นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง (Common Flame-
back) สมัยนั้นเรียกว่า Golden-backed Three-toed 
Woodpecker มักพบเห็นเป็นคู่ตามสวนผลไม้ขนาด
ใหญ่ในกรุงเทพฯ นกหัวขวานสีตาล (Rufous Wood-
pecker) พบเห็นได้บ่อยตามสวนผลไม้ในกรุงเทพฯ 
เช่นเดียวกัน อี. จี. เฮอร์เบิร์ต (E. G. Herbert) เคย
เห็นมันท�ารัง 2 ครั้งท่ี สวน Bangsakai โดยขุดเจาะ
โพรงเข้าไปในรังมดบนต้นไม้ที่ยังมีมดอาศัยอยู่ นกหัว
ขวานเขยีวป่าไผ่ (Laced Woodpecker) สมยันัน้เรยีกว่า 
Scaly-bellied Green Woodpecker) พบเห็นน้อยกว่า
นกหัวขวานสองชนิดก่อนและพบเห็นในฤดูหนาว แต่
ตามสวนผลไม้ขนาดใหญ่ทางฝั่งธนบุรี พบเห็นนกหัว
ขวานชนิดนี้หลายคู่ท�ารังที่นั่น โดยขุดเจาะโพรงเข้าไป
ในล�าต้นไม้ แต่นกหัวขวานที่พบบ่อยที่สุดในกรุงเทพฯ 
และขุดโพรงท�ารังในล�าต้นไม้ผุในสวนผลไม้และสวน
ขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ ด้วย คือ นกหัวขวานด่างอก
ลายจุด (Spot-breasted Woodpecker)

นกกาแวน (Racket-tailed Treepie) สมัยนั้นเรียก
ว่า Black Racket-tailed Treepie พบค่อนข้างบ่อยใน
สวนขนาดใหญ่และสวนผลไม้ในกรุงเทพฯ แต่พบได้
ไม่สม�่าเสมอตลอดทั้งปี เขาเคยพบนกชนิดนี้ท�ารังที่

วัดสิงห์ด้วย นกกินแมลงอกเหลือง (Pin-striped Tit-
Babbler) สมัยนั้นเรียกว่า Yellow-breasted Babbler 
พบได้บ่อยตามสวนผลไม้ ป่าละเมาะเล็กๆ และกอไผ่
ที่ปลูกล้อมไว้เป็นรั้วบ้าน นกแซงแซวหงอนขน (Hair-
crested Drongo) พบได้น้อยในช่วงฤดูหนาวตามสวน
ผลไม้ขนาดใหญ่แถบชานเมอืงของกรงุเทพฯ นกกนิปลี
แก้มสีทับทิม (Ruby-cheeked Sunbird) สมัยนั้นเรียก
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  พญาแร้ง (Red-headed Vulture) โดย เกษตร สุเตชะ

  เหยี่ยวด�า (Black Kite) โดย เกษตร สุเตชะ



ว่า Ruby-Check พบได้น้อยในกรุงเทพฯ มักเห็นอยู่
ตามล�าพงัตวัเดยีวหรอือยูด้่วยกนัเป็นคู ่อ.ีจี. เฮอร์เบร์ิต 
บอกว่านกกนิปลชีนิดนีผ้สมพนัธุท์�ารงัวางไข่ตัง้แต่เดอืน
กุมภาพนัธ์ถงึกรกฎาคม นกคุม่ส ี(Blue-breasted Quail) 

พบได้บ่อยมากรอบๆ กรุงเทพฯ 
แต่หาตัวได้ยาก เพราะชอบหลบ
ซ่อนตัวอยู่ในดงหญ้ารกทึบและ
ไม่ค ่อยบินขึ้นมาจากดงหญ้า
แม้ว่าถูกรบกวน แต่ถ้าใครไป
วิ่งหรือขี่ม้าออกก�าลังกายตาม
ถนนที่ เลียบคลองประปาแถว
สามเสนมักพบเห็นได้บ่อยกว่าที่
อืน่ เพราะนกคุม่สจีะรบีบนิขึน้มา
จากดงหญ้ารกทึบริมถนนเพราะ
กลัวคนหรือม้าจะวิ่งไปเหยียบ

นกคุ ่มอืดใหญ่ (Ye l low-
legged Buttonquail) สมัยนั้น
เรียกว่า Button Quail อาศัยอยู่
ในดงหญ้ารกทึบในถิ่นเดียวกับ
นกคุ่มสี แต่ชอบหลบซ่อนตัวอยู่
ในดงหญ้ารกทึบที่แห้งแล้งกว่า

นกคุ่มสี และไม่ค่อยบินขึ้นมาจากดงหญ้ารกทึบแม้ว่า
ถูกรบกวนเช่นเดียวกัน ชอบอาศัยอยู่ในป่าโปร่ง ดง
หญ้ารกทึบ และดงหญ้าคา เขาเคยพบนกคุ่มอืดใหญ่
คู่หนึ่งในสวนที่บ้านของเขาเองที่สามเสน และตามดง
หญ้ารกทบึรมิคลองประปา นกอ้ายงัว่ (Oriental Darter) 
เป็นนกอีกชนิดหนึ่งที่พบเห็นได้บ่อยในกรุงเทพฯ จี.ซี. 
มาด็อค (G. C. Madoc) บันทึกไว้ในวารสาร Bulletin 
Raffles Museum เมือ่ พ.ศ. 2493 ว่า ในเดอืนสงิหาคม 
พ.ศ. 2491 เขาเห็นนกอ้ายงั่วหลายคู่ท�ารังวางไข่บน
ต้นไม้สูงในสวนที่บ้านของเขาริมถนนวิทยุ เขายังกล่าว
อกีว่าในเวลาทีน่กอ้ายง่ัวท�ารงัวางไข่ อีกา (Large-billed 
Crow) ชอบคาบไข่ของนกอ้ายงั่วเอาไปซ่อนไว้ใน
สวนลุมพินีเพื่อเอามากินในภายหลัง

ท่านผูอ่้านจะเหน็ได้ว่าสิง่แวดล้อมของกรงุเทพฯ ได้
เปลี่ยนแปลงจากอดีตไปมาก โดยเฉพาะในช่วง 50 ปี 
ทีผ่่านมาซึง่นกประจ�าถิน่หลายชนดิหายหน้าไป แต่กยั็ง 
มีนกอีกบางชนิดท่ีคงหลงเหลืออยู่ตามสวนผลไม้ใน 
ฝั่งธนบุรีหรือพระประแดง ซ่ึงยังต้องการความเข้าใจ 
ความร่วมมอืกนัรกัษาสภาพตามธรรมชาต ิเพือ่อนรุกัษ์
ให้กรุงเทพฯ ยังคงความหลากหลายทางชีวภาพให้
นานที่สุด 
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  อีแร้งเทาหลังขาว (White-rumped Vulture) โดย เกษตร สุเตชะ



เมราโป (Merapoh) เมอืงเลก็ๆ ในรฐัปาหงั ประเทศ
มาเลเซยี ทีน่ี่มผีนืป่าทีร่าบต�า่อันสมบรูณ์ทีส่ดุในภมิูภาค 
อันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติทามานเนการา 
(Taman Negara National Park)” ป่าฝนเขตร้อนอนรุกัษ์
ที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย

หลับๆ ตื่นๆ บนรถตู้หลังออก
จากสนามบินกัวลาลัมเปอร ์ตอน
เกือบตีหน่ึงมาถึงบ้านพักที่เมราโป
ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น หลังจากได้เก็บ
สัมภาระเรียบร้อยแล้วจึงเดินทางเข้า
สู่ที่ท�าการอุทยานแห่งชาติทามานเน
การา แค่ก้าวขาลงจากรถก็มีนกเงือก
หวัแรด บนิเดีย่วออกมารบัแขกให้เหน็
ใกล้ๆ เป็นอันเปิดทรปิต้อนรบัพวกเรา
อย่างเป็นทางการ

ก้าวแรกทีเ่ดนิข้ามสะพานเข้าสูเ่ขต
ป่าบรรยากาศกเ็ปลีย่นไปทนัท ีตลอด
สองข้างทางมีแต่ความอุดมสมบูรณ์
เขียวขจีของต้นไม้สูงใหญ่น้อยนานา
พันธุ์ ฟ้าแจ้งแสงดีเหมาะแก่การดูนก
อย่างยิ่ง ใครจะปักหลักนั่งบังไพรรอ
ถ่ายรปูตามหมาย ใครจะเข้าเทรลดนูก 
หรือใครอยากเดินดูนกถ่ายนกเองไป
เรือ่ยๆ ตามเส้นทางถนนตามอธัยาศยั 
นอกจากนกกม็กีิง้ก่า กระรอก ลงิ ค่าง 
ชะนีหน้าตาแปลกๆ ออกมาอวดโฉม
กันพอสมควร รวมท้ังชะนีด�าใหญ่ 
เจ้าของเสียงกังวานก้องป่าจากยอด
ไม้สูงลิบลิ่ว 

นกแพงๆ หมายยากๆ ในเมือง
ไทยต่างเร่กันมาให้เห็น บางครั้งก็มา
ใกล้ชิดจนตั้งตัวไม่ติด นกหัวขวาน
หลังสีส้ม1คู่บินข้ามหัวไป นกเงือก
กรามช้าง 3 คู่บินข้ามหัวมา นกเขา
เขียวบินสวนเฉียดตัวเราใกล้นิดเดียว 

ดูนกสุดหฤหรรษ์ 
ล่าฝันที่เมราโป

นกบ้ังรอกเขียวอกแดงกับนกบั้งรอกแดงท่ีโดดลงมา
โพสท์ท่าให้ถ่ายรปูใกล้ๆ เป็นคู่ๆ  นกแต้วแล้วแดงมลายู
มาตามนัดทุกวัน (ตัวนี้ถ้าไม่ได้เจอมีนอนไม่หลับ) นก
ขุนแผนตะโพกแดง นกจับแมลงคอด�า สารพัดนกปรอด 
สารพัดนกกินแมลง สารพัดนกโพระดกฯลฯ โดยมี 
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นกหว้า นกคอสามส ีและนกป่านานา พากนัส่งเสยีงร้อง
กนัระงมไม่มเีงียบเหงา แม้แต่ช่วงพกักนิข้าวกลางวนัยงั
มีนกเขียวก้านตองปีกสีฟ้า กับกาฝากก้นเหลือง มากิน
ลูกตะขบสุกคาต้นอยู่ใกล้ๆ เป็นเพื่อน 

ย�่าค�่ามีรายการดี เจ้าหน้าที่อุทยานอนุญาตให้พวก
เราอยู่รอดูนกปากกบยักษ์ พวกเรารอกันเงียบในความ
มืด ไม่นานนักบนกิ่งไม้สูง เจ้าปากกบปักษ์ใต้มาก็มา
เกาะอยู่น่ิงให้พวกเราได้ชมโฉมคั่นเวลา พักใหญ่ต่อมา
ผู้น�าดูนกก็ส่งสัญญาณ “เจอแล้วๆ” เจ้าปากกบยักษ์ตัว
เป้าหมายเกาะอยูบ่นกิง่ไม้ใกล้ระดบัสายตา แต่กใ็ห้เหน็
กันเพียงชั่วครู่ก่อนบินหนีลึกเข้าไปในป่า 

ก่อนวันสุดท้ายได้สนุกกันเล็กน้อยเพราะต้องขึ้น
ท้ายกระบะขบัเคลือ่นสีล้่อมุง่หน้าสู ่กวัลาทาฮาน (Kuala 
Tahan) ใจกลางป่าทามานเนการา เส้นทางไม่คดเคีย้วแต่
ค่อนข้างเล็กแคบและบางจุดชันมาก ระหว่างทางเขียว
ขจีไปด้วยสภาพป่าดิบที่ราบต�่าอันสมบูรณ์ ท�าให้เราได้
สัมผัสสายหมอกลอยอ้อยอิ่งยามเช้า เมื่อถึงปลายทาง
ต่างก็แยกย้ายกนัออกเดนิเข้าเทรลบ้าง เดินย้อนออกไป
ตามถนนบ้าง ส่วนเราขอแกร่วอยู่แถวบริเวณที่ตั้งของ
ศูนย์วิจัยฯ เสียงล�าธารใสไหลกระทบลานหิน หมู่ปลา
แหวกว่าย ร่มเงาไม้สลบัซบัซ้อน และสายลมเยน็เอือ่ยๆ 
ดงึดดูใจให้เดนิเอาขาแช่น�า้เล่นยิง่นกั ส่วนเพือ่นทีเ่ดนิดู
นกอยูด้่านบนกถ่็ายภาพได้อแีพร่ดอกลาย นกเป้าหมาย

ส�าคัญของสถานที่แห่งนี้ซี่งมาพร้อมกับเวฟนก ตกบ่าย
พวกเราส่วนหนึ่งเลือกเดินกลับเองช่วง 4 กม.สุดท้าย 
เดินชมนกชมไม้กนัมาเร่ือย พนัธ์ุไม้แปลกตา ผีเสือ้แมลง
สวยๆ ค้างคาวสามแม่ลูก...และ... “ช้าง” !!! ”วิ่ง”!!... ดีที่
ช้างไม่สนใจ แต่ก็เล่นเอาใจระทึกตึกตัก แวะนั่งพักแถว
ทุง่หญ้ากม็วีวัแดงกบักระทงิมายนืมองพวกเราอยูไ่กลๆ 

ยามเย็นในแต่ละวัน แม้แสงจวนเจียนหมดแต่การ
แสดงของวิหคเมราโปยังไม่จบเพียงเท่านั้น นกเงือกด�า
ฝงูใหญ่ต่างทยอยพากนับินมาเกาะต้นไม้สูงใกล้ทีท่�าการ
อุทยานเป็นการสั่งลา

เช้าวันกลับได้มีโอกาสเห็นทิวทัศน์เส้นทางออกสู่
ทางหลวงในเวลากลางวันเป็นครั้งแรก ขุนเขา ป่าไม้
อุดมสมบูรณ์แสนยิ่งใหญ่ล้อมรอบสุดตา หลายช่ัวโมง
ผ่านไปรถตู้ก็มาถึงสนามบินกัวลาลัมเปอร์ การเดินทาง
ที่มีร่วมกันจบลงแล้ว บันทึกไว้ว่าพวกเราเหล่าสมาชิก
ได้มาเยอืนผนืป่าทีม่คีวามส�าคญัท่ีสดุในเอเซีย ได้พบได้
เหน็นกง่ายนกยากนกแพงมากมายรวมกนัแล้วร่วมร้อย
ชนิด นับเป็นทริปที่ให้ประสบการณ์แสนสุดประทับใจ 

 ขอขอบคุณสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่ง
ประเทศไทยทีจ่ดัทริปดนูกแบบนี ้ให้สมาชกิได้ร่วมเรยีน
รูเ้รือ่งราวของธรรมชาตผ่ิานกจิกรรมการดนูก ปีหน้าฟ้า
ใหม่ถ้ามีโอกาสอยากจะมาร่วมทริปสนุกแบบนี้อีก ลา
ก่อนเมราโป… หวังว่าเราจะได้มาพบกันอีก 
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ก่อนอ่ืนขอเรียนท่านผู้อ่าน ว่าบทความนี้ได้คัด
ลอกมาจากเอกสารทางราชการหลายฉบับ และตัด
ทอนเนื้อหาบางส่วนออกด้วยเพราะเอกสารทั้งหมดมี
ความยาวและเนื้อหามากกว่าที่วารสารนกกางเขนทั้ง
เล่มจะตีพิมพ์รายละเอียดได้ทั้งหมด จึงขออนุญาตน�า
บางส่วนเฉพาะที่ส�าคัญมาน�าเสนอในรายงานพิเศษนี้

เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ สมาคมอนุรักษ์
นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ได้รับจดหมายจาก
ส�านักกฎหมายธรรมนิติ ซึ่งเป็นทนายความของคุณ
วิชา นรังศรี อดีตกรรมการสมาคมฯ ในช่วงปีพ.ศ.
๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ และเจ้าหน้าทีส่มาคมฯ ในช่วงปี พ.ศ.
๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ (ซึง่ต่อไปจะเรยีกว่าโจทก์) แจ้งให้สมา
คมฯ ยุติการการละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณวิชา นรังศรีใน
วารสารนกกางเขนฉบับที่ ๒ (เดือนเมษายน-มิถุนายน 
พ.ศ.๒๕๕๗) หน้าที่ ๑๗-๑๙ และให้ชดใช้ค่าเสียหาย
แก่คุณวิชา นรังศรี เป็นจ�านวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท 
(สองแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อย
ละ ๗.๕ ต่อปีให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วันนับจากได้รับ
หนังสือฉบับนี้ หากท่านเพิกเฉยข้าพเจ้าจ�าเป็นที่ต้อง
ด�าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

จากนั้นเมื่อวันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ 
สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย 
ก็ได้รับหมายจากศาลทรัพสินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลาง ว่านายวชิา นรงัศร ีเป็นโจทย์ยืน่
ฟ้องสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
และนายอมร ลิ่วกีรติยุตกุล อดีตนายกสมาคมฯ (เป็น
จ�าเลยที่๑ และจ�าเลยที่ ๒) ว่ากระท�าผิดตามพระราช
บัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗ เพราะวารสารนกกางเขน
ฉบบัที ่๒ (เดือนเมษายน-มถินุายน พ.ศ.๒๕๕๗) หน้าที่ 
๑๗-๑๙ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า บทความพิพาท) ได้น�า
บทความอนัเป็นลขิสทิธ์ิของนายวิชา นรงัส ีมาดดัแปลง 
ท�าซ�้าและเผยแพร่ ซึ่งถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร
โฟโต้อินโฟ (FOTO INFO) ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๗๐ ประจ�า
เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ หน้าที่ ๙๐-๙๓ เรื่องการ

บันทึกเมื่อสมาคมฯ ถูกฟ้องร้อง
โดยอดีตกรรมการและเจ้าหน้าที่ของตนเอง

เดินทางนกชายเลน (ปากช้อน) อพยพ และการกระท�า
ของจ�าเลยทัง้สอง ท�าให้โจทก์ได้รบัความเสยีหาย กล่าว
คือ โจทก์ต้องจ่ายเงินมากกว่า ๔๕๐,๐๐๐ บาทเพื่อซื้อ
อุปกรณ์บันทึกภาพนกชายเลนปากช้อนประกอบกับ
งานเขียนบทความ อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการติดตามเฝ้าดู
วิถีชีวิตและการอพยพของนกชายเลน (ปากช้อน) เป็น
เวลาหลายปี นอกจากน้ีแล้วโจทก์ก็ยังต้องใช้ความ
วิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ดัง
กล่าว โจทก์จึงขอคิดค่าเสียหายจากจ�าเลยเป็นจ�านวน
เงนิ ๒๕๐,๐๐๐ บาท และดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ ๗.๕ 
ของเงนิต้นดังกล่าว นบัจากวนัฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะ
ช�าระให้โจทย์เสรจ็สิน้ และโจทก์ขอให้จ�าเลยทัง้สองยตุิ
การท�าซ�้าดัดแปลงและเผยแพร่บทความเรื่อง การเดิน
ทางนกชายเลน (ปากช้อน) อพยพ และให้จ�าเลยทัง้สอง
ชดใช้ค่าเสียหายวันละ ๑,๐๐๐ บาท นับจากวันฟ้อง 
จนกว่าจ�าเลยทั้งสองจะยุติการละเมิดลิขสิทธิ์ตามฟ้อง
ของโจทก์ และให้จ�าเลยทั้งสองโฆษณาค�าขอโทษเกี่ยว
กับการละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์ตามฟ้องลงในวารสาร
นกกางเขนเป็นเวลาติดต่อกันสองฉบับ และให้จ�าเลย
ทั้งสองช�าระค่าฤชาธรรมเนียมศาลและค่าทนายความ
แทนโจทก์ในอัตราสูงสุดด้วย

และเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ สมาคม
อนรุกัษ์นกและธรรมชาตแิห่งประเทศไทยและนายอมร 
ลิ่วกีรติยุตกุล ได้ช้ีแจงไปยังศาลทรัพสินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลาง ว่านายวิชา นรังศรี 
ไม่ได้เป็นผู้เขียนบทความเรื่องนกชายเลน (ปากช้อน) 
อพยพ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗ และ
เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์บทความตามที่กล่าวอ้างแต่อย่าง
ใด ท้ังน้ีเน่ืองจากสาระส�าคัญแห่งบทความดังกล่าว
เป็นข้อมูลในเชิงวิชาการซ่ึงเป็นท่ีรับรู้รับทราบและ
แพร่หลายมาก่อนหน้านี้แล้ว โจทก์เพียงแต่เป็นผู้น�า
ข้อมูลเชิงวิชาการที่มีอยู่แล้วมารวบรวมและดัดแปลง
เป็นบทความดังกล่าว โดยมิได้ใช้ความรู้ ความช�านาญ 
ความสามารถ และความอุตสาหะพยายาม ตลอดจน
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ   รายงานพิเศษ



วิจารณญาณ ในการสร้างสรรค์ในส่วนข้อสาระส�าคัญ
ขึ้นมาใหม่แต่อย่างใด

นอกจากนี้ในช่วงเวลาที่โจทก์กล่าวอ้างได้ว่าเขียน
บทความพิพาทดังกล่าวนั้น โจทก์ท�างานเป็นลูกจ้าง
ของสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
และได้รับการสนับสนุนจากสมาคมฯ อีกท้ังโจทก์เอง
ก็ได้อนุญาตให้สมาคมฯ ให้ประโยชน์จากบทความดัง
กล่าว (โดยน�าเสนอไว้ในเวปไซด์ของสมาคมฯ อย่าง
เปิดเผยมาตัง้แต่ปี พ.ศ.๒๕๕๔ และต่อมาได้มกีารแปล
เป็นภาษาอังกฤษ โดย คุณกวิน ชุติมา อดีตนายกสมา
คมฯ อีกท่านหนึ่ง ซึ่งทางโจทก์ก็รับรู้รับทราบและมิได้
โต้แย้งคดัค้านแต่อย่างใด– บรรณาธกิาร) ทางสมาคมฯ 
จงึมสีทิธนิ�าบทความพพิาทออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน
ภายใต้การด�าเนินงานของสมาคมฯ ได้ 

แต่เมื่อภายหลังโจทก์มีข้อขัดแย้งกับบุคลากรใน
สมาคมฯ และได้ขอลาออกจากการเป็นลูกจ้างเม่ือ
ประมาณปลายปีพ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งต่อมาเมื่อสมาคมฯ 
ได้น�าบทพิพาทตีพิมพ์ในวารสารนกกางเขนเพื่อแจก
จ่ายแก่สมาชิกอีกครั้งหนึ่ง โจทก์จึงหยิบยกเป็นเหตุน�า
มาฟ้องร้องเป็นคดีเพื่อเรียกร้องแสวงหาผลประโยชน์
อันมิชอบ

ส่วนที่มีการดัดแปลงตัดทอนข้อความบางส่วน
อันเป็นสาระส�าคัญในบทความและน�าไปตีพิมพ์เป็น
บทความในวารสาร ท�าให้บทความขาดความต่อเนื่อง
สัมพันธ์กันและท�าให้ผู ้อ่านเกิดความเข้าใจที่คลาด
เคลื่อนไปจากบทความต้นฉบับตามที่โจทก์กล่าวอ้าง
นั้น ก็ไม่เป็นความจริง เพราะแท้จริงแล้วเป็นเพียง
การตัดทอนข้อความบางส่วนในส่วนที่ไม่ใช่สาระของ
บทความและไม่ท�าให้เนื้อหาหลักของบทความผิดไป
จากความเป็นจริงตามบทความเดิม อีกทั้งไม่ท�าให้ผู้
อ่านเข้าใจข้อเท็จจริงคลาดเคลื่อนไปจากเดิมแต่อย่าง
ใด โจทก์จึงหาได้รับความเสียหายเกี่ยวกับข้อความใน
บทความส่วนนี้แต่ประการใดไม่

แต่อย่างไรก็ตามการกระท�าของสมาคมอนรุกัษ์นก
และธรรมชาติแห่งประเทศไทยและนายอมร ลิ่วกีรติ
ยุตกุล เป็นการละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์โดยชอบของ
โจทก์ตามกล่าวอ้างนัน้ การกระท�าดงักล่าวกเ็ข้าข่ายข้อ
ยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 
พ.ศ.๒๕๓๗ บัญญัติไว้ กล่าวคือ เป็นการกระท�าที่ไม่
ขัดต่อการแสวงหาผลประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์
ตามปกติของเจ้าของสิทธิ์ และไม่กระทบกระเทือนถึง
สทิธอินัชอบด้วยกฎหมายตามสมควร อกีทัง้ยงัเป็นการ

ตชิม วจิารณ์ หรอืแนะน�าผลงานโดยมกีารรบัรูถ้งึความ
เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น (ดังจะเห็นว่าชื่อผู้เขียน
บทความพิพาทยังคงเป็นคุณวิชา นรังศรี เช่นเดิม แต่
เปลี่ยนรูปภาพนกชายเลนปากช้อนไปใช้ของช่างภาพ
อื่นทั้งหมด– บรรณาธิการ)

ส่วนประเด็นค่าเสียหายตามท่ีโจทก์เรียกร้องมา
ในฟ้องนั้น โจทก์ก็มิได้รับความเสียหายจริง อีกทั้งค่า
เสียหายท่ีโจทก์เรียกร้องก็สูงเกินความเป็นจริง หาก
เสียหายจริงก็ไม่เกินจ�านวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่น
บาทถ้วน)

ทางสมาคมอนุ รักษ ์นกและธรรมชาติแห ่ ง
ประเทศไทยและนายอมร ลิ่วกีรติยุตกุล ได ้เข ้า
กระบวนการไกล่เกลี่ยของศาลทรัพสินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลาง และมีข้อสรุปเมื่อวัน
ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดยศาลพิจารณาสัญญา
ประนปีระนอมยอมความระหว่างโจทก์และจ�าเลย เหน็
ว่าไม่ขัดต่อกฎหมาย จงึพิพากษาให้คดเีป็นอนัเสรจ็สิน้
เด็ดขาดตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น โดย
ทางสมาคมฯ ได้ชดใช้ค่าเสียหายใก้แก่คุณวิชา นรัง
ศรี เป็นจ�านวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท และตกลงจะพิมพ์
โฆษณาในบทส่งท้ายหน้าท่ี ๔๐ โดยตีพิมพ์ด้วยตัว
อกัษร ๑๖ พอยท์ ขนาดครึง่หน้าจ�านวน ๔ ฉบบัตดิต่อ
กัน โดยเริ่มต้นตั้งแต่ฉบับที่ ๓ ปีที่ ๓๒ (ฉบับเดือน
กรกฎาคม ถึงกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘) ถึง ฉบับที่ ๒ ปี
ที่ ๓๓ (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙) 
โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

“ตามที่สมาคมอนุรักษ ์นกและธรรมชาติแห่ง
ประเทศไทยและนายอมร ลิ่วกีรติยุตกุล บรรณาธิการ
บริหาร ได้น�าบทความเร่ืองการเดินทางของนกชาย
เลน (ปากช้อน) อพยพ ซึ่งเป็นผลงานอันมีลิขสิทธิ์ของ
คุณวิชา นรังศรี มาดัดแปลง ท�าซ�้าและเผยแพร่ลงใน
วารสารนกกางเขน ฉบบัที ่๒ (เดอืนเมษายน-มถินุายน 
๒๕๕๗) หน้าท่ี ๑๗-๑๙ โดยมิได้รับอนุญาตจากคุณ
วิชา นรังศรี

สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
และนายอมร ล่ิวกีรติยุตกุล รู้สึกเสียใจต่อการกระท�า
ดังกล่าว จึงขอโทษคุณวิชา นรังศรีอย่างเป็นทางการ
มา ณ ที่นี้”

ทางกองบรรณาธิการและสมาคมฯ จึงขอบันทึก
เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ไว้ ณ ท่ีนี ้และจะน�าเอกสารฉบบัเตม็
ทัง้หมดเผยแพร่ให้สมาชกิและบุคคลทัว่ไปรบัรูร้บัทราบ
ในช่องทางต่างๆ ของทางสมาคมฯ ต่อไป 
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ป่าบาลา-ฮาลา นอกจากจะเป็นสวรรค์ของนก
เงือกและเหล่าบรรดานักดูนกแล้ว ยังเป็นแหล่ง
กล้วยไม้หายากที่พบได้เฉพาะทางตอนใต้ของไทย
หลายชนิด รวมทั้งชนิดใหม่ที่ยังไม่มีรายงานการพบ
ในไทยมาก่อนด้วย หลายคนอาจรู้สึกไม่ชอบสภาพ
ป่าช้ืนแฉะและมีทากท่ีคอยกวนใจอยู่ตลอดเวลา แต่
ของดี ของหายาก ก็มักจะซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าดิบ
ชื้นแบบนี้เป็นธรรมดาครับ

“วลิาสิน”ี ฟังดูชือ่นีแ้ล้วคนส่วนใหญ่คงนกึถงึแต่ชือ่
ของบคุคล แต่หารู้ไม่ว่า กล้วยไม้ก็มใีช้ชือ่นีด้้วยเหมอืน 
กนั เอ้ืองวลิาสิน ีเป็นกล้วยไม้ดินสกุล Vrydagzynea ซึง่
ในไทยมรีายงานการพบอยู ่3 ชนดิจากท่ัวโลก 47ชนดิ 
ชนิดที่พบในไทยมักพบในบริเวณพื้นที่ที่มีความชื้น
สูง มีน�้าขังหรือใกล้แหล่งน�้า ชื่อสกุลเอื้องวิลาสินี ไม่
ทราบทีม่าของการตัง้ชือ่ไทยแน่ชัดนัก แต่คาดว่าน่าจะ
มาจากการตัง้ชือ่เลยีนชือ่วิทยาศาสตร์เพือ่ให้จดจ�าได้
ง่ายและสอดคล้องกบัชือ่ของบคุคล ซึง่กป็ระสบความ
ส�าเร็จเสียด้วย 

ในจ�านวน 3 ชนิดของเอ้ืองวิลาสินีท่ีพบในไทย 
สามารถพบได้ทางภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ แต่ชนิดที่ไม่
ค่อยพบเห็นเท่าไหร่นักคือ เอื้องวิลาสินีใบลายสาม 
Vrydagzynea tristiata Ridl. ท่ีได้น�ามาให้รู้จักกันใน
วันนี้ เอื้องวิลาสินีใบลายสาม ถูกค้นพบนานมาแล้ว 
ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1896 โดยนักพฤกษศาสตร์ชาวต่าง
ประเทศ ชื่อชนิดถูกตั้งตามลักษณะเส้นสีม่วงแดงบน
ใบที่มีจ�านวน3 เส้น (tristriata) เอื้องวิลาสินีใบลาย
สาม และชนิดอื่นๆ มีลักษณะดอกที่แทบจะดูไม่เป็น
กล้วยไม้เอาเสียเลย เพราะกลีบดอกทั้ง 5 เชื่อมติด
กันยาวรีเป็นหลอดเล็กๆ และปลายแยกออกจากกัน
เพียงเล็กน้อย ไม่เบ่งบานสง่างามเหมือนกล้วยไม้ ท่ี
เรารู้จักทั่วไป หลายคนดูไม่ออกว่านี่คือกล้วยไม้แต่
เหมือนกับพืชในวงศ์ผักปราบซึ่งก็คงไม่แปลกเพราะ
เป็นเช่นนั้นจริงๆ 

เราสามารถพบเอ้ืองวิลาสินีใบลายสามออกดอก
ได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน ในพื้นท่ีป่าชื้น
ทางตอนใต้ของไทย บริเวณริมห้วยเล็กๆ หรือบนพื้น
ดนิตะกอนกลางล�าห้วยได้ไม่ยากนกั หากไปยงับรเิวณ
แหล่งที่อยู่ ใครที่ชอบความแปลกไม่เหมือนใคร เอื้อง
วิลาสินีก็ถือเป็นหนึ่งของความแปลกและไม่เหมือน
ใครของกล้วยไม้แปลกนับร้อยนับพันชนิดบนโลกนี้ท่ี
สมควรอนรุกัษ์ไว้ให้คงอยู ่เฉกเช่นเดยีวกบักล้วยไม้อืน่
ที่มีความสวยและสง่างามด้วยเช่นกัน 

เรื่องและภาพ : เพชร ตรีเพชร   เพื่อนร่วมโลก   

เอื้องวิลาสินี
ใบลายสาม 
Vrydagzynea 
tristiata Ridl.
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ปักษาศิลป์ | Art 4 Bird   อาจารย์เพ็ญศรี ศรีแก้ว

ศลิปิน : อาจารย์เพ็ญศร ีศรแีก้ว

เทคนคิ : สนี�า้บนกระดาษบนกระดาษขนาด 8 คูณ 11 นิ้ว

แรงบันดาลใจ : ตามหาอยู่หลายปีที่อุทยานแห่งชาติ ภูสวนทราย เป็นนกประจ�าถิ่นหาอยาก อาศัยตามป่าไผ่  

ป่าหญ้าสูงๆ ความสูง 600 ถงึ 1,200 เมตรจากระดับน�า้ทะเล นกมขีนาดเล็กและว่องไวมาก ปากสเีหลอืงออกขาว  

หัวสีน�้าตาลแดง ใต้คอด�า หลังสีน�้าตาลอมเทา ล�าตัวด้านล่างสีขาวอมเหลือง สวยงามน่ารักดูเท่าไรก็ไม่เบื่อ  

ความทรงจ�าที่สวยงามครัง้นี้คงลมืไม่ลง

• ชื่อภาพ •

นกปำกนกแก้วหำงสั้น	Short	-tailed	Parrotbill 
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ชื่อของ Phillip D. Round นั้นเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นหนึ่งใน
ผู้ช�านาญเรื่องนกไทยระดับแถวหน้าของโลก และหนังสือ Birds 
of Bangkok Area นี้ก็เป็นผลผลิตจากความรู้ที่สะสมมาหลายสิบ
ปีของผู้เขียน แม้จะชื่อว่าเก่ียวกับในกรุงเทพฯ แต่ขอบเขตของ
หนังสือขยายไปถึงพื้นท่ีราบลุ่มภาคกลางท้ังหมด หนังสืออาจ
จะออกสู่ตลาดมาหลายปีแล้ว แต่ข้อมูลในนั้นยังคงมีคุณค่ามาก
ส�าหรับผู้สนใจเรื่องนกในภาคกลาง

ในตอนต้น หนังสือจะอธิบายสภาพพ้ืนที่ของที่ราบลุ่มภาค
กลาง และความส�าคญัของพืน้ทีล่กัษณะต่างๆ ต่อการใช้พืน้ทีข่อง
นก และความเปลี่ยนแปลงที่ก�าลังเกิดขึ้นต่อพื้นที่ หลังจากนั้นจึง
เข้าสู่ชนิดนกแต่ละตัว ซึ่งที่โดดเด่นที่สุด คือ หนังสือได้ให้ข้อมูล
เรื่องสถานะของนกอย่างละเอียดย้อนหลังไปหลายทศวรรษ เช่น 
ข้อมลูวนัทีพ่บเรว็ทีส่ดุ และช้าทีสุ่ดในกลุม่นกอพยพ ความหายาก
ง่าย หรือข้อมูลประวัติศาสตร์ว่าเคยพบที่ไหนบ้าง ซึ่งข้อมูลเหล่า
นี้ช่วยให้เราเข้าใจการกระจายพันธุ์ของนกใกล้ตัวได้เป็นอย่างดี

เนื่องจากหนังสือฉบับนี้ไม่ใช่คู่มือดูนกภาคสนาม ภาควาดจึง
ไม่สวยงามสมจริงเท่าหนังสือดูนกทั่วไป แต่คนรักนกก็ยังไม่ควร
พลาดด้วยประการทัง้ปวง ผูส้นใจควรลองตดิต่อร้านหนงัสอืชัน้น�า 
อาทิ kinokuniya, Asia Books หรือติดต่อท่านผู้เขียนโดยตรง 

Birds of 
Bangkok 

Area
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เรื่องและภาพ : เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง   แนะน�าหนังสือ   
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ตามที่สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยและนายอมร ล่ิวกีรติยุตกุล 

บรรณาธิการบริหาร ได้น�าบทความเรื่องการเดินทางของนกชายเลน (ปากช้อน) อพยพ  

ซึ่งเป็นผลงานอันมีลิขสิทธิ์ของคุณวิชา นรังศรี มาดัดแปลง ท�าซ�้าและเผยแพร่ลงในวารสาร

นกกางเขน ฉบับที่ ๒ (เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๗) หน้าที่ ๑๗-๑๙ โดยมิได้รับอนุญาต

จากคุณวิชา นรังศรี

 สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยและนายอมร ลิ่วกีรติยุตกุล รู้สึกเสียใจ

ต่อการกระท�าดังกล่าว จึงขอโทษ คุณวิชา นรังศรี อย่างเป็นทางการมา ณ ที่นี้
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