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สินค้าสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย | BCST Shop

ร้อยกรอง : อาจารย์สุธี ศุภรัฐวิกร | ภาพ : วิชญนันท์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ

นกตีทอง

“ต๊งต๊งต๊ง” ส่งเสียงส�ำเนียงก้อง
เสียงกังวานหวานใสใครจะรอ
แหงนหน้ามองจ้องไปสุขใจยิ่ง
มาจากป่าหาเมืองรุ่งเรืองวิไล
“ต๊งต๊งต๊ง” ส่งเสียงเอียงซ้ายขวา
หน้าผากแดงแต่งเด่นเห็นเร็วพลัน
อกก็แดงแต่งไว้ให้เด่นด้วย
เท้าหน้าสองหลังสองจ้องพิจารณา
3 |

ร้อยกรองปักษา | Bird Poem

นกตีทองทายทักน่ารักหนอ
ต้องรีบขอเข้าชมให้สมใจ
สวยเสียจริงเจ้าวิหคนกจากไหน
หรืออยู่ในเมืองนี้ทุกวี่วัน
ทั่วกายาเขียวขจีเพิ่มสีสัน
รอบตานั้นนวลเหลืองเรืองทิวา
แดงยังช่วยแต่งเสริมเติมแข้งขา 
ปากแหลมหนาหนวดรอบชอบเสียจริง
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สมุดบันทึก อายุวัต เจียรวัฒนกนก

นกเดินดงอกด�ำ
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คุยกับบก. | Editor Talk
สวัสดีครับท่านผู้อ่านวารสารนกกางเขนทุกท่าน ในฉบับนี้ผมขอแนะน�ำผู้อ�ำนวยการสมาคมอนุรักษ์นกและ
ธรรมชาติแห่งประเทศไทยคนใหม่ คุณแนนซี่ กิ๊บสัน (Nancy Gibson) ได้เข้ามาช่วยงานสมาคมฯ ตั้งแต่เดือน
กันยายน พ.ศ.2558 ซึง่ ภูมหิ ลังก็นา่ สนใจเพราะเป็นประธาน-ผูบ้ ริหารมูลนิธริ กั สัตว์ปา่ (Love Wildlife Foundation)
ที่ท�ำงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า จากประสบการณ์วัยเด็กของแนนซี่ ท�ำให้เธอเป็นคนรักธรรมชาติ ด้วยความชื่น
ชอบในด้านนี้บวกกับสัตว์เลื้อยคลานที่เธอเคยเลี้ยงเมื่อสมัยเด็กๆ เธอได้ค้นพบเส้นทางในโลกของการอนุรักษ์
และการศึกษาเรื่องสัตว์ป่า แนนซี่เติบโตในอเมริกา แต่ตอนนี้เธออาศัยอยู่ที่กรุงเทพฯ อย่างถาวรและมาร่วมงาน
ของสมาคมฯ ให้แตกหน่อต่อยอดต่อไป
หลายท่านคนทราบกันแล้วว่าวารสารแบบเดียวกับในมือของท่านนี้ได้ถูกจัดส่งไปยังน้องๆ หนูๆ นักเรียน
ในโรงเรียนต่างๆ ของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันเนื่องมาจากโครงการนกกางเขนอุถัมภ์ซึ่งเริ่มต้นมา
ตั้งแต่ปีพ.ศ.2557 และได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีจ�ำนวนมากส่งผลให้เกิดการกระจายทรัพยากรทาง
การศึกษาด้านธรรมชาติวิทยาอย่างเป็นธรรม ไม่กระจุกตัวอยู่แต่ในหัวเมืองใหญ่เช่นอดีต ถ้าผู้อ่านสนใจจะ
สนับสนุนโครงการนกกางเขนอุปถัมภ์เพิ่มเติมกรุณาไปที่ http://www.bcst.or.th/download/NokKangKhen_
project2558-2561.pdf
ส�ำหรับสมาชิกและอาสาสมัครท่านใด ที่สนใจที่จะเข้าร่วมสนับสนุนโครงการของสมาคมฯ สามารถติดต่อ
สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยได้โดยตรงที่โทรศัทพ์ 02-588-2277 และ 086-376-6824 หรือ
ติดตามการแจ้งข่าวจากเว็บไซต์ (www.bcst.or.th) หรือทางเฟ๊ซบุ๊ค (www.facebook.com/bcst.or.th) ซึ่งจะมี
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ทั้งนี้ถ้าท่านมีค�ำถามใดก็สามารถส่งอีเมล์สอบถามรายละเอียดได้ที่ bcst@bcst.or.th
และพบกันฉบับหน้า...สวัสดีครับ
น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์
บรรณาธิการบริหาร
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แนะน�ำนกเมือง

เรื่อง : อาจารย์สุธี ศุภรัฐวิกร

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 ต่างรีบกึ่งเดินกึ่งวิ่งตามหาที่มาของ
เสียงร้อง “ต๊ง-ต๊ง-ต๊ง ต๊ง-ต๊ง-ต๊ง” เสียงร้องนีย้ งั คงดัง
กังวานก้องไปทั่วทุกทิศทุกทาง ยั่วยวนใจให้อยาก
เห็นเจ้าของเสียงร้องยิ่งนัก
พอผ่านพ้นแนวต้นกระทิงเบื้องหน้าที่มืดครึ้ม
ออกไป ผมจึงได้เห็นเจ้าของเสียงร้องเกาะเด่น
เป็นสง่าอยู่บนยอดหางนกยูงฝรั่งที่ชูช่อดอกสีแสด
สดรับแสงแดดยามเช้า ผมรีบบอกให้เบียร์ นิสิต
สั ต วแพทย์ ผู ้ ช ่ ว ยผู ้ น� ำ ดู น กของผม รี บ ตั้ ง กล้ อ ง
เทเลสโคปเล็งขึ้นไปที่ยอดหางนกยูงฝรั่งยอดนั้น
ทันที หลายคนจึงเวียนกันเข้ามาดูเจ้าของเสียง
ร้องผ่านกล้องเทเลสโคป ในขณะที่อีกหลายคน
ยกกล้องสองตาขึ้นส่องดูเองอย่างเพลิดเพลินและ
ประทับใจ
“ต๊ง-ต๊ง-ต๊ง ต๊ง-ต๊ง-ต๊ง” เจ้าของเสียงร้องนี้ คือ
นกตีทอง ดาราเด่นของสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ิ
ติ์ ขณะส่งเสียงร้องนกจะหันหน้าไปทางโน้นที ทาง
นีท้ ี ท�ำให้เสียงร้องสาดกระจายไปทัว่ ทุกทิศทุกทาง
พร้อมกับกระดกหางขึ้นๆ ลงๆ ให้เข้ากับจังหวะ
เสียงร้องอีกด้วย แม้วา่ เสียงร้องของนกตีทองจะไม่
หวานใสไพเราะเสนาะหูอย่างนกกางเขนบ้านหรือ
นกขมิ้นน้อยธรรมดา แต่เสียงร้องที่ดังกังวานก้อง
6 |

และอากัปกิรยิ าขณะส่งเสียงร้องสร้างความประทับ
ใจให้กับนักดูนกแทบทุกคน
ตู๋ (ทิฆัมพร ตันติวิมงคล) ผู้ช่วยผู้น�ำดูนกอีกคน
ไม่รอช้า รีบยกกล้องถ่ายรูปถ่ายภาพนกตีทองตัวนี้
บนยอดหางนกยูงฝรั่งต้นนั้นทันที แม้ว่าตู๋เคยเห็น
นกตีทองนับครั้งไม่ถ้วนแล้ว แต่เห็นนกตีทองครั้ง
ใดประทับใจทุกที เพราะมันเป็นนกที่มีรูปร่างอวบ
อัดกระทัดรัดและมีสีสันสวยงามมาก อาจกล่าวได้
ว่านกตีทองเป็นนกทีส่ วยทีส่ ดุ ในกรุงเทพฯ นักดูนก
อีกหลายคนที่มีกล้องถ่ายรูปไม่พลาดโอกาสเช่น
เดียวกัน ต่างรีบยกกล้องกดชัตเตอร์กันเป็นว่าเล่น
นักดูนกทุกคนที่มาร่วมกิจกรรม Bird Walk ใน
วันนี้รู้สึกปลื้มมากกับนกตีทองตัวนี้ที่เกาะเด่นอยู่
บนยอดหางนกยูงฝรั่งที่ชูช่อดอกสีแสดทาบทับ
ฉากหลังซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างและทางหลวงยกระดับ
นอกสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ต่างคนต่างยก
กล้องส่องดูตัวป้อมๆ เขียวๆ ของนกอย่างไม่รู้จัก
เบื่อหน่ายแม้ว่าพึ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรก บางคนถึง
กับเอ่ยออกมาว่า “แทบไม่น่าเชื่อว่าในตัวเมืองที่
มีตึกแถวสูงใหญ่มากมายอย่างกรุงเทพฯ จะมีนก
สวยๆ เช่นนี้หลบซ่อนตัวอยู่ได้อย่างน่าอัศจรรย์”
ผมบอกให้ทุกคนสังเกตนกตีทองขณะก�ำลังส่ง
เสียงร้อง เพราะนกไม่ได้อ้าปากเลย แต่เสียงรอด
ออกมาทางร่องระหว่างปากบนกับปากล่างและ
ทางรูจมูก แต่คอหอยของนกโป่งออกเป็นก้อนและ
หุบแฟบเข้าสลับกันไปเรื่อยๆ ตลอดเวลา อันเป็น
ลักษณะเด่นของนกโพระดก (Asian Barbet) และ
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พวกพ้องในสกุล Megalaima ในวงศ์ Megalaimidae เพราะนกตีทองเป็นนกที่อยู่ในสกุลเดียวกับ
นกโพระดก ถือได้ว่าเป็นญาติสนิทของนกโพระดก
เลยทีเดียว
นกตีทองที่พวกเราก�ำลังยืนดูอยู่นี้เป็น 1 ใน
จ�ำนวน 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�ำรัง
วางไข่ในหมู่ไม้ยืนต้นภายในหมู่บ้านและตัวเมือง
โดยเฉพาะตามสวนสาธารณะและวัดวาอารามได้
อย่างไรก็ดี นกโพระดกธรรมดามักพบเห็นตาม
หมู่ไม้ยืนต้นตามชานเมืองของกรุงเทพฯ มากกว่า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสวนผลไม้ต่างๆ นานๆ สัก
ครั้งจึงเข้ามาอาศัยหากินในสวนสาธารณะขนาด
ใหญ่ใจกลางกรุงเทพฯ อย่างสวนสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ิ ผิดกับนกตีทองที่พบเห็นได้ทั่วไปทั่วทั้ง
กรุงเทพฯ ถ้าหากในบริเวณนั้นมีต้นไม้สูงใหญ่สัก
ต้นสองต้นก็เพียงพอแล้ว เพราะนกตีทองสามารถ
ปรับตัวบินขึ้นไปเกาะบนสายไฟฟ้าหรือแม้กระทั่ง
บนเสาอากาศ
นักดูนกหลายคนที่มาร่วมกิจกรรม Bird Walk
ในครัง้ นีพ้ งึ่ ได้เห็นนกตีทองเป็นครัง้ แรก คงแปลกใจ
ว่านกสวยๆ อย่างนี้มาอยู่ที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่เมื่อไร
ตามความเป็นจริงนกตีทองเป็นนกประจ�ำถิ่นที่พบ
ได้บ่อยมากในป่าโปร่งทั่วทุกภาคของประเทศไทย
รวมทั้งกรุงเทพฯ ในอดีตด้วย แต่เมื่อป่าโปร่งใน
กรุงเทพฯ ถูกท�ำลายลงและเปลี่ยนไปเป็นอาคาร
บ้านเรือนที่มีไม้ยืนต้นสูงใหญ่ขึ้นแทรกอยู่บ้าง นก
ตีทองยังคงปรับตัวอาศัยและผสมพันธุ์ท�ำรังวางไข่
ในกรุงเทพฯ ต่อไปได้
ใครที่อยากเห็นนกตีทองควรเดินทางมาร่วม
กิจกรรม Bird Walk กับสมาคมอนุรักษ์นกและ
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ธรรมชาติแห่งประเทศไทย เพราะสมาคมฯ จัด
กิจกรรม Bird Walk ให้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็น
ประจ�ำทุกเดือน เดือนละ 3 ครั้ง ระหว่างเวลา
07.30-10.30 น. แต่ผู้ที่จะมาร่วมกิจกรรมควรมี
หมวกกันแดดติดมาด้วย สมาคมฯ มีกล้องสอง
ตาส�ำหรับดูนกให้ยืม แต่ต้องน�ำบัตรประชาชนมา
ยื่นให้เจ้าหน้าที่สมาคมฯ เก็บไว้เป็นหลักฐานการ
ยืมก่อน
ครั้งที่ 1 วันเสาร์แรกของทุกเดือน จัดขึ้นที่สวน
วชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ลงทะเบียนที่ตู้รถไฟเก่า
ใกล้ทางเข้าด้านหน้าที่มีลานจอดรถและจักรยาน
ให้เช่า ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์แรกของทุกเดือน จัด
ขึ้นที่สวนหลวง ร.9 ลงทะเบียนที่หน้าลานออก
ก�ำลังกาย ใกล้ทางเข้าด้านถนนศรีนครินทร์ และ
ครั้งที่ 3 วันอาทิตย์ที่สองของทุกเดือน จัดขึ้นที่
สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ลงทะเบียนที่หน้า
อาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ฝั่งตรงข้าม
กับ J.J. Mall
ใครก็ตามที่มาร่วมกิจกรรม Bird Walk กับ
สมาคมฯ ไม่ว่าที่สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)
สวนหลวง ร.9 หรือสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ
ติ์ รับรองว่าจะได้ยินเสียงร้อง “ต๊ง-ต๊ง-ต๊ง ต๊ง-ต๊งต๊ง” ของนกตีทองดังระงมไปทั่วสวน ตรงโน้นบ้าง
ตรงนี้บ้าง และจะได้เห็นตัวเจ้าของเสียงร้องอย่าง
แน่นอน หากท่านได้เห็นแล้วจะประทับใจนกชนิด
นี้และประทับใจการเดินดูนกในสวนสาธารณะจน
ลืมไม่ลงเลยทีเดียว และอยากมาเดินดูนกในสวน
สาธารณะทั้งสามกับสมาคมฯ อยู่บ่อยๆ
ความสวยงามของนกตีทองบนยอดหางนกยูง
ฝรั่ง ท�ำให้กล้องเทเลสโคปที่เบียร์ตั้งไว้แทบไม่ว่าง
เว้นจากการเวียนเข้ามาดูของเหล่าผู้ร่วมกิจกรรม
Bird Walk ในระหว่างที่นักดูนกก�ำลังใจจดใจจ่อ
อยู่กับการเฝ้ามองดูนกตีทองตัวนี้ ผมจึงถือโอกาส
อธิบายรู ปร่ า งหน้ า ตาและสี สัน ของนกตี ท องไป
พลางๆ ด้วย เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจดจ�ำนก
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ตีทองได้แม่นย�ำยิ่งขึ้น เมื่อเห็นนกตีทองอีกครั้ง
แม้ว่าเห็นตามล�ำพังเพียงคนเดียว ย่อมสามารถ
บอกได้แล้วว่าเป็นนกตีทอง

หน้าผาก อก และแข้งขาแดงเด่นชัด

นกตีทองเป็นนกขนาดเล็ก ความยาวจากปลาย
ปากถึงปลายหาง 17 ซม. ล�ำตัวป้อมเทอะทะ หัวโต
แต่คอสัน้ ดูเผินๆ จึงคล้ายกับว่าหัวติดกับล�ำตัวเลย
ทีเดียว ปากหนาตรงแข็งแรง แผ่กว้างมากตรงโคน
ปาก และแหลมตรงปลายปาก ปลายปากบนและ
ล่างประกบกันพอดี สันปากบนโค้งลงเล็กน้อย ลิ้น
มีลกั ษณะคล้ายแปรง รอบโคนปากและทีค่ างมีเส้น
ขนแข็งยาวคล้ายหนวด ปีกสั้น หางสั้น ขาสั้น แต่
เท้าใหญ่ เล็บโค้งแหลมคม
นกตัวผู้และนกตัวเมียมีสีสันเหมือนกัน แยก
ความแตกต่างระหว่างเพศไม่ได้ ปากสีด�ำ ม่านตา
สีน�้ำตาลอ่อนและล้อมรอบด้วยหนังเปลือยเปล่าสี
แดงเข้ม หน้าผากสีแดงสดเด่นชัดมาก จากกึง่ กลาง
กระหม่อมมีแถบสีด�ำลากลงมาหลังขนคลุมหูแล้ว
วกไปต่อกับโคนปาก หัวตาและหลังตาสีด�ำ เหนือ
ตามีแถบแคบคล้ายคิ้วสีเหลือง ใต้ตามีแถบหนาสี
เหลือง คางและใต้คอสีเหลืองเข้มต่อด้วยแถบสีแดง
เข้ม แล้วล้อมด้วยแถบสีเหลืองอีกที
ท้ายทอยและด้านข้างของคอสีเขียวแกมเทา
หลังคอ หลัง ไหล่ ตะโพก ขนคลุมบนโคนหาง
และขนหางตอนบนสีเขียวสดออกเหลืองนิดๆ ปีก
สีเขียวสดเช่นเดียวกัน แต่ขนปลายปีกออกสีคล�้ำ
ด�ำ อก ท้อง และขนคลุมใต้โคนหางสีขาวแกม
เหลือง แต่มีลายเป็นขีดสีเขียวยาวๆ เต็มไปหมด
โดยเฉพาะบริเวณสีข้าง ใต้หางสีฟ้าอ่อน ขาและ
นิ้วเท้าสีแดงสด เล็บสีด�ำ ท�ำให้นกตีทองเป็นนกที่
มีสีสันสวยงามมาก
นกตีทองที่เราก�ำลังดูอยู่นี้ ถูกค้นพบและเก็บ
ตัวอย่างได้ครัง้ แรกทีเ่ มืองลาเมา (Lamao) บนเกาะ
ลูซอน (Luzon) ประเทศฟิลปิ ปินส์ โดย พี.แอล. เอ็ส.
มุลเลอร์ (P. L. S. Muller) เขาได้รายงานการค้น
8 |

พบนกชนิดนี้ไว้ในวารสาร Natursystem, Supplements หน้า 88 เมื่อ พ.ศ. 2319 โดยจัดนกตีทอง
ไว้ในสกุล Bucco และตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ให้ในครั้ง
นัน้ ว่า Bucco haemacephalus ชือ่ สกุล คือ Bucco
แปลว่า แก้ม เพราะในเวลาทีน่ กส่งเสียงร้องบริเวณ
แก้มจะพองออก
ต่อมาใน พ.ศ. 2385 ยอร์จ โรเบิร์ต เกรย์
(George Robert Gray) ได้จัดนกโพระดกและพวก
พ้องไว้ในสกุล Megalaima นกตีทองจึงถูกจัดมา
ไว้ในสกุลนี้ด้วย และได้รับชื่อวิทยาศาสตร์ใหม่ว่า
Megalaima haemacephala และใช้กันต่อมาจนถึง
ทุกวันนี้ ชือ่ สกุล คือ Megalaima มาจากค�ำในภาษา
กรีก 2 ค�ำ คือ megalos แปลว่า ใหญ่ ประสมกับ
laimos แปลว่า ล�ำคอ รวมความแล้วแปลว่า ล�ำคอ
ใหญ่ เพราะในเวลาที่นกส่งเสียงร้อง ล�ำคอของนก
บวมพองใหญ่อย่างเห็นได้ชัด
ส่วนชื่อชนิด คือ haemacephala มาจากค�ำใน
ภาษากรีก 2 ค�ำ คือ haima แปลว่า เลือด ประสม
กับ kephalos แปลว่า มีหัว รวมความแล้วแปลว่า
มีหวั เปือ้ นเลือด ทัง้ นีเ้ พราะว่า บนหน้าผากของนก
ตีทองมีขนสีแดงสดราวกับเปือ้ นเลือดสดๆ นัน่ เอง
อย่างไรก็ดี นกตีทองยังมีสีแดงสดที่อกตอนบน
อีกด้วย ท�ำให้ชาวอังกฤษเรียกนกตีทองอีกชื่อว่า
Crimson-breasted Barbet

นกในวรรณคดี

ถึงแม้วา่ ในกรุงเทพฯ ภาคตะวันออก ภาคตะวัน
ตก และภาคใต้ เรียกนกชนิดนี้ว่า นกตีทอง ตาม
เสียงร้องของนกที่คล้ายเสียงค้อนที่ช่างทองทุบ
หรือตีลงไปบนแผ่นทองเพื่อแต่งทอง แต่ในภาค
เหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรียกนกชนิด
นี้ว่า นกปก ตามเสียงร้องของนกเช่นเดียวกัน และ
ยังสอดคล้องกับชื่อภาษาอังกฤษในปัจจุบัน คือ
Coppersmith Barbet และในอดีตอีก 3 ค�ำ คือ
Coppersmith, Goldsmith และ Goldsmith Barbet
ที่ชาวอังกฤษใช้เรียกนกชนิดนี้
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นกตีทองเป็นนกอีกชนิดหนึง่ ทีป่ รากฏชือ่ อยูใ่ น
วรรณคดีไทย เนือ่ งจากนกตีทองส่งเสียงร้องดัง ต๊งต๊ง-ต๊ง ต๊ง-ต๊ง-ต๊ง คล้ายเสียงค้อนทีช่ า่ งทองทุบหรือ
ตีลงไปบนแผ่นทองเพือ่ แต่งทอง จึงท�ำให้คนไทยใน
ภาคกลางเรียกนกชนิดนีว้ า่ นกตีทอง แต่คนไทยใน
สมัยกรุงศรีอยุธยาเรียกนกชนิดนี้ว่า นกช่างทอง
ดังปรากฏให้เห็นในวรรณคดี เรื่อง ลิลิตพระลอ ซึ่ง
เป็นวรรณกรรมทีแ่ ต่งขึน้ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอน
ต้นที่ยังไม่ทราบว่าใครเป็นผู้แต่ง
คับแคจับแคป่า
ดอกบัวล่าเล็มบัว
กระเวนวังนัวกระเวนดง
ช่างทองลงจับทองยั้ว

กะลิงกะลางนางนวลนอนเรียง		
พระยาลอคลอเคียง
แอ่นเอี้ยงอีโก้งโทงเทง
ค้อนทองเสียงร้องป๋องเป๋ง		
เพลินฟังวังเวง
อีเก้งเริงร้องลองเชิง

ชอบอยู่ในเมืองมากกว่าป่า

ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น พระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 ทรง
เอ่ยถึง นกช่างทอง ไว้อกี ครัง้ ในบทพระราชนิพนธ์
เรื่อง รามเกียรติ์ ดังนี้
ไก่ฟ้าบินจับต้นตะคร้อ
พญาลอเลียบกิ่งกระทั่งหัน
ช่างทองจับต้นชิงชัน 			
เบญจวรรณเต้นไต่กิ่งกระวาน
อย่างไรก็ดี ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นเช่น
เดียวกัน คนไทยยังเรียกนกชนิดนีอ้ กี ชือ่ ว่า นกค้อน
ทอง ด้วย ดังปรากฏให้เห็นในวรรณกรรมหลาย
เรื่องที่แต่งขึ้นในสมัยนี้ เช่น โคลงนิราศสุพรรณ
ของ สุนทรภู่
นกร้องก้องกิ่งไม้
แลลับกรับเสียงวัง
ค้อนทองป๋องเป๋งดัง
กอไผ่ไก่ขันแจ้ว

น่ า แปลกใจที่ สุ น ทรภู ่ ไ ด้ ยิ น นกชนิ ด นี้ ร ้ อ งดั ง
ป๋องเป๋ง จึงเอ่ยถึงเสียงร้องของนกชนิดนีไ้ ว้ใน โคลง
นิราศสุพรรณ ข้างต้นเช่นนั้น และใน กาพย์เรื่อง
พระไชยสุริยา ข้างล่าง เช่นนี้

ใบบัง
เวกแหว้ว
ดุจเฆาะ ฆ้อนแฮ
แจ่มเจื้อยเฉื่อยเสียง
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นกตี ท องเป็ น นกประจ� ำ ถิ่น ที่ อาศั ยและผสม
พันธุ์ท�ำรังวางไข่ เฉพาะในภูมิภาคเอเชียใต้และ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่ปากีสถาน อินเดีย
ศรีลังกา เนปาล ภูฎาน บังกลาเทศ เรื่อยมาจีน
ด้านตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ในมณฑลหยุ น หนานด้ า น
ตะวันตกเฉียงใต้ พม่า ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม
ยกเว้นแคว้นตังเกี๋ยตะวันตกและตังเกี๋ยตะวันออก
มาเลเซียตะวันตก สิงคโปร์ สุมาตรา ชวา บาหลี
และฟิลิปปินส์
เนื่ อ งจากนกตี ท องในแต่ ล ะท้ อ งที่ ใ นแต่ ล ะ
ภูมิภาคมีสีสันแตกต่างกันมากบ้าง น้อยบ้าง นัก
ปักษีวิทยาจึงได้จ�ำแนกนกตีทองออกเป็น 9 ชนิด
ย่อ ยตามลั ก ษณะของสี สัน ที่ แตกต่ า งกั น แต่ ใน
ประเทศไทยพบเพี ย ง 1 ชนิ ด ย่ อ ยเท่ า นั้ น คื อ
Megalaima haemacephalus indica (Latham,
1790) ในประเทศไทย นกตีทองเป็นนกประจ�ำถิ่น
ทีพ่ บบ่อยมากทัว่ ทุกภาคของประเทศไทย แต่พบใน
ที่ราบลุ่มภาคกลางได้บ่อยกว่าในภาคอื่น
นกตีทองชอบอาศัย หากิน และผสมพันธุท์ ำ� รัง
วางไข่ในป่าที่ค่อนข้างโปร่งทั้งป่าเบญจพรรณและ
ป่าดิบแล้ง ป่าทุ่งเต็งรัง ป่าทุ่งเต็งรังผสมสนเขา ป่า
ชั้นรอง และชายป่า พื้นที่โล่งที่มีไม้ยืนต้นและไม้
พุ่มขึ้นกระจัดกระจาย ไร่ สวนผลไม้ สวนป่า ป่า
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ชายเลน รวมทั้งหมู่ต้นไม้สูงภายในหมู่บ้านและตัว
เมือง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสวนสาธารณะ สถานที่
ราชการ และวัดวาอาราม ตั้งแต่บนที่ราบต�่ำจนถึง
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�ำรังวางไข่ ตามต้น
ไม้สงู ๆ รอบๆ ทีอ่ ยูอ่ าศัยของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี
ปัจจุบันเมื่อมีการหักร้างถางพงเพื่อท�ำไร่หรือปลูก
สร้างบ้านเรือนอยู่เรื่อยๆ แหล่งอาศัยของนกชนิด
นี้จึงแพร่ขยายกว้างขวางขึ้นเรื่อยๆ คนที่คุ้นเคย
กับนกตีทองในเมืองมักแปลกใจเมื่อไปพบเห็นนก
ตีทองในป่า ส่วนคนทีเ่ คยเห็นนกตีทองในป่ามักตืน่
เต้นเมื่อพบเห็นนกตีทองเป็นจ�ำนวนมากในเมือง
ภายในตัวเมืองทีม่ ตี กึ รามบ้านช่องสูงตระหง่าน
และการจราจรแออั ด ถ้ า หากมี ต ้ น ไม้ สู ง ๆ อยู ่
ริมถนนหรือบนเกาะกลางถนนบ้าง เราสามารถ
พบเห็นนกตีทองได้เสมอ บางครั้งเห็นมันเกาะอยู่
ตามสายไฟฟ้าหรือหัวเสาไฟฟ้า แต่จะไม่บินไป
เกาะตามหลังคาหรือส่วนต่างๆ ของอาคารบ้าน
เรือนแบบนกกางเขนบ้านหรือนกปรอดสวน เว้นแต่
ว่าจะมีเสาอากาศอยูบ่ นหลังคาบ้านจึงอาจเห็นนก
ตีทองบินไปเกาะได้
จึงเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากที่นกตีทอง ชอบเข้า
มาอาศัยหากินและผสมพันธุ์ท�ำรังวางไข่อยู่ตาม
ต้นไม้สูงๆ ภายในเมืองทั้งๆ ที่นกชนิดอื่นในวงศ์
นกโพระดกล้วนแต่อยู่ในป่า มีบางชนิดเท่านั้นที่
สามารถปรับตัวเข้ามาอาศัยอยูใ่ นสวนผลไม้ หมูต่ น้
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ไม้รอบๆ วัดวาอาราม หรือป่าชั้นสองได้บ้าง เช่น
นกโพระดกธรรมดา [Lineated Barbet; Megalaima
lineata (Vieillot) 1816] จึงมักพบนกตีทองและนก
โพระดกธรรมดาอยู่ในถิ่นเดียวกันเสมอ

เลี้ยงชีวิตด้วยผลไม้สุกบนยอดไม้

นกตีทองชอบอาศัยอยูแ่ ต่บนต้นไม้ ตัง้ แต่ระดับ
กลางของต้นไม้ขึ้นไปจนถึงยอดไม้ แต่ชอบอยู่ใน
บริเวณยอดไม้มากที่สุด แต่เรามักมองไม่ค่อยเห็น
ตัวนก เนื่องจากนกมีขนสีเขียวทั่วทั้งตัวกลมกลืน
กับใบไม้บนยอดไม้มาก จึงพรางตาของเราได้เป็น
อย่างดี บางครั้งแม้ว่าเราใช้กล้องสองตาส่องหา
ตามต้นไม้เราอาจหาตัวนกไม่พบถ้าหากนกเกาะอยู่
นิ่งๆ แต่บางครั้งนกตีทองชอบเกาะเด่นๆ อยู่บน
กิ่งไม้แห้งหรือกิ่งไม้ที่ไม่มีใบให้เราเห็นตัวได้ง่ายๆ
ถ้ามองดูนกตีทองด้วยตาเปล่าหรือย้อนแสง เรา
มักมองเห็นเป็นนกสีคล�ำ้ ๆ ไม่สวยเลย ต้องใช้กล้อง
สองตาส่องดูจงึ จะมองเห็นสีสนั ได้ชดั เจนเพราะนก
ชอบเกาะอยู่บนยอดไม้สูงไกลเกินกว่าสายตาของ
เราจะเห็นตัวนกได้ชัดเจน อย่างไรก็ดี นานๆ สัก
ครั้งนกตีทองอาจบินลงมาเกาะยังไม้พุ่มหรือกิ่ง
ต�่ำๆ ของไม้ยืนต้นสูงๆ เพื่อมาหากิน ท�ำให้เราแล
เห็นสีสันอันสวยงามของนกได้ถนัดชัดเจน
ในเวลาหากินนกตีทองจะไต่ไปตามกิ่งไม้ใหญ่
ที่ทอดนอน หรือบินจากกิ่งหนึ่งไปยังอีกกิ่งหนึ่ง
ภายในต้นเดียวกัน เที่ยวหากินผลไม้สุกไปเรื่อยๆ
มันชอบกินผลไทร โพธิ์ ข่อย หว้า และตะขบบ้าน
มากกว่าผลไม้ชนิดอื่น ตามปกติชอบอยู่โดดเดี่ยว
ตามล�ำพัง นอกจากในฤดูผสมพันธุ์จึงจะอยู่ด้วย
กันเป็นคู่ แต่ในเวลาที่ต้นโพธิ์ ไทร หรือตะขบบ้าน
ออกผลสุกเต็มต้น เราอาจพบนกตีทองมาหากิน
บนต้นไม้ตน้ เดียวกันตัง้ แต่ไม่กตี่ วั จนถึงหลายสิบตัว
อย่างไรก็ดี เนือ่ งจากต้นไทรหรือต้นโพธิม์ กั มีใบ
หนาแน่น ท�ำให้แลเห็นตัวนกตีทองยาก จึงอาจม
องไม่ค่อยเห็นตัวนก และนกก็หากินกันไปเงียบๆ
ด้วย แต่เราจะทราบว่ามีนกตีทองก�ำลังหากินอยู่
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บนต้นไม้เพราะผลไทรหรือผลโพธิ์ร่วงหล่นลงมา
ใต้ต้นไม้ดังเปาะแปะอยู่ตลอดเวลา ในเวลาหากิน
ผลไม้สกุ เหล่านีน้ กตีทองจะปลิดและกลืนกินเข้าไป
ทั้งผลทีเดียว แม้ว่าผลไม้จะมีผลโตไปหน่อยแต่มัน
ก็กลืนกินได้ทั้งผล
นอกจากผลไม้แล้ว นกตีทองยังกลืนกินแมลง
เข้าไปเป็นอาหารเสริมบ้าง บางครั้งนกอาจบิน
ออกไปโฉบจั บ แมลงที่ บิ น ผ่ า นไปผ่ า นมา เช่ น
แมลงเม่า อย่างกับนกแซงแซว (Drongo) หรือนก
จับแมลง (Flycatcher) แต่โดยปกตินกตีทองจะหา
แมลงตามต้นไม้มากกว่า นอกจากนี้ นกตีทองยัง
ได้รับแมลงเป็นอาหารจากการกินผลไทรเข้าไปอีก
ด้วย เพราะภายในผลไทรมีแมลงและหนอนอาศัย
อยู่เป็นจ�ำนวนมาก
นกตีทองชอบอาศัยอยู่ตามล�ำพังตัวเดียว ไม่
ชอบอยูใ่ กล้ๆ กับนกชนิดอืน่ แม้วา่ ในเวลาทีต่ น้ ไทร
ออกผลสุกเต็มต้น นกชนิดอื่น เช่น นกปรอดสวน
จะมาจิกกินผลไทรสุกด้วยก็ตาม แต่นกตีทองจะไม่
ยอมให้นกชนิดอื่นมาอยู่ใกล้ๆ ถ้าหากมันหากิน
อยู่ที่กิ่งไหนมันมักจะไล่นกชนิดอื่นที่หากินอยู่บน
กิ่งเดียวกับมันให้บินหนีไปอยู่ห่างๆ เพื่อมันจะได้
หากินอยู่บนกิ่งนั้นตามล�ำพัง แม้แต่นกตีทองด้วย
กันก็ยังแยกย้ายกันหากินคนละกิ่ง

หันหน้าไปทางซ้ายที ทางขวาที ให้เข้ากับจังหวะ
เสียงร้อง

เมื่อกินอิ่มแล้วนกตีทองชอบบินขึ้นไปเกาะบน
กิง่ เด่นๆ บางทีเป็นยอดไม้ หรือตามสายไฟฟ้า หรือ
เสาอากาศ แล้วส่งเสียงร้องดัง ต๊ง-ต๊ง-ต๊ง ต๊ง-ต๊ง-ต๊ง
เป็นจังหวะสม�ำ่ เสมอไปเรือ่ ยๆ ราว 80 ครัง้ ต่อนาที
อย่างไม่รู้จักเบื่อหน่ายจนกว่าจะหิวและเริ่มหากิน
ใหม่ ในเวลาร้องนกตีทองจะหันหน้าไปทางซ้าย
ที ทางขวาที พร้อมกับกระดกหางให้เข้ากับจังหวะ
เสียงร้อง ถ้าสังเกตให้ดีจะเห็นว่าขนคอสีแดงของ
นกจะพองออกและแฟบเข้าตลอดเวลาที่นกร้อง
เนื่องจากนกตีทองหันไปทางซ้ายที ทางขวาที
11 |

เช่นนี้ จึงท�ำให้เราไม่อาจบอกได้วา่ เสียงร้องของนก
ดังมาจากทางไหน เพราะฟังดูคล้ายกับว่าดังมาจาก
ทุกทิศทุกทาง ท�ำให้เราหาทีม่ าของเสียงร้องได้ยาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่นกตีทองเกาะอยู่บน
กิ่งไม้ที่มีใบไม้หนาทึบจนแลเห็นตัวนกได้ยากหรือ
อาจมองไม่เห็นตัวนกเลย ได้แต่ได้ยนิ เสียงร้องของ
นกตีทองดังอยู่เพียงอย่างเดียว
ในเวลาที่นกตีทองส่งเสียงร้องเช่นนี้ มันไม่เคย
กลัวความร้อนของแสงแดดเลย เพราะเราจะได้ยิน
เสียงร้อง ต๊ง-ต๊ง-ต๊ง ต๊ง-ต๊ง-ต๊ง ของมันดังอยู่แทบ
ตลอดทัง้ วัน แม้วา่ จะเป็นเวลาเทีย่ งตรงซึง่ มีอากาศ
ร้อนจัดที่สุดและนกอื่นๆ ก�ำลังเกาะพักผ่อนและ
เงียบเสียงก็ตาม บางครั้งแม้ว่าแสงแดดจะร้อนจัด
มาก แต่นกตีทองยังคงเกาะส่งเสียงร้องอยูบ่ นกิง่ ไม้
แห้งโล่งๆ หรือบนสายไฟฟ้าอย่างไม่รจู้ กั เบือ่ หน่าย
แต่ร้องบ่อยมากในช่วงเช้าและบ่าย
เสียงร้องของนกตีทองดังและกังวานมาก เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของนกชนิดนี้ซึ่งไม่เหมือนนก
ชนิดใด ปกตินกตีทองจะร้องโดยใช้เวลา 1 วินาทีตอ่
1 หรือ 2 พยางค์ แต่กไ็ ม่แน่นอน ด้วยเหตุนี้ ในบาง
ครัง้ มันก็รอ้ งดัง ต๊ง-ต๊ง-ต๊ง ต๊ง-ต๊ง-ต๊ง ชิดๆ กันมาก
แต่บางทีแต่ละ ต๊ง มันก็รอ้ งห่างกันมาก เอาแน่นอน
ไม่คอ่ ยได้ เมือ่ ได้ยนิ เสียง ต๊ง-ต๊ง-ต๊ง ต๊ง-ต๊ง-ต๊ง เรา
จึงทราบว่ามีนกตีทองอยูใ่ นบริเวณนัน้ และสามารถ
ได้ยินเสียงร้องนี้ได้แต่ไกลด้วย

ตัวผู้ป้อนผลไม้ให้ตัวเมียหลังเสร็จสิ้นการ
ผสมพันธุ์

นกตีทองผสมพันธุ์ท�ำรังวางไข่ในฤดูร้อนต่อ
กับฤดูฝน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือน
กรกฎาคม แต่พบว่ามีการท�ำรังวางไข่มากในเดือน
กุมภาพันธ์และมีนาคม เมือ่ ถึงฤดูผสมพันธุน์ กตัวผู้
และนกตัวเมียจะจับคูก่ นั นกทีจ่ บั คูก่ นั แล้วจะเทีย่ ว
บินตระเวนหากิง่ ไม้เพือ่ ใช้เจาะสร้างโพรงรัง กิง่ ไม้ที่
ใช้เจาะสร้างโพรงรังนี้ต้องมีขนาดใหญ่พอสมควร
และเป็นกิ่งไม้แห้ง อาจเป็นกิ่งของต้นไม้แห้งตาย
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หรือกิ่งผุของต้นไม้ที่ยังไม่ตายก็ได้
กิ่งไม้ที่นกตีทองใช้เจาะสร้างโพรงรังส่วนมาก
เป็นกิง่ ทีท่ อดนอนขนาน หรือเกือบขนานกับพืน้ ดิน
และสูงจากพื้นดินตั้งแต่ 3–17 เมตร เมื่อพบกิ่งไม้
ทีถ่ กู ใจแล้วนกตีทองจะใช้ปากเคาะไปตามกิง่ ไม้นนั้
เพือ่ หาต�ำแหน่งทีเ่ หมาะสมทีจ่ ะเจาะโพรงรัง แต่จะ
ต้องอยู่ทางด้านใต้ของกิ่งเสมอ ทั้งนี้เพื่อป้องกัน
มิให้น�้ำฝนสาดเข้าไปในโพรงรังของมันได้ นกตัวผู้
และนกตัวเมียจะช่วยกันใช้ปากอันแข็งแรงเจาะใต้
กิ่งไม้นั้นจนกลายเป็นโพรงรัง
ปากโพรงรังของนกตีทองมีลักษณะกลมและมี
เส้นผ่าศูนย์กลางปากโพรงตั้งแต่ 3 ถึง 5 ซม. ซึ่ง
กว้างพอดีกับล�ำตัวนกเท่านั้น แต่นกตีทองก็ยัง
สามารถบิ น ลอดเข้ า ไปในโพรงรัง ได้โดยสะดวก
และแคล่วคล่องว่องไว จากปากโพรงรังมันจะเจาะ
เป็นโพรงลึกลงไปอีก 25 ถึง 80 ซม. และมีความ
กว้างของช่องโพรงตั้งแต่ 5 ถึง 7 ซม. ที่ก้นโพรงรัง
มักกว้างเพื่อใช้วางไข่และมีเศษไม้ป่นๆ รองที่ก้น
โพรงรังด้วย
นกตีทองบางคูอ่ าจเจาะโพรงรังมากกว่า 1 โพรง
รัง และในบางครั้งอาจมากถึง 6 โพรงรัง เมื่อนก
เจาะโพรงรังไปได้หน่อยหนึง่ นกอาจเปลีย่ นใจออก
ไปหาท�ำเลเจาะโพรงรังใหม่จนกระทัง่ เจาะเสร็จ นก
ตีทองบางคู่อาจจะเปลี่ยนใจหลายครั้งกว่าจะได้
โพรงรังทีถ่ กู ใจ นกตีทองบางคูอ่ าจกลับไปเจาะโพรง
รังเดิมที่เจาะไว้หน่อยหนึ่งแล้วจนกระทั่งเจาะเสร็จ
ด้วยเหตุนกี้ ว่านกตีทองแต่ละคูจ่ ะสร้างโพรงรังเสร็จ
จนใช้วางไข่ได้อาจใช้เวลาแตกต่างกัน
ตามปกติ น กตี ท องใช้ เวลาสร้ า งโพรงรั ง ราว
13–14 วัน เมื่อโพรงรังใกล้จะสร้างเสร็จนกตีทอง
จะเกีย้ วพาราสีกนั โดยนกตัวผูแ้ ละนกตัวเมียจะบิน
ไล่กนั ไปไล่กนั มาอยูบ่ นกิง่ ไม้ นกตัวผูจ้ ะส่งเสียงร้อง
ดัง ต๊ง-ต๊ง-ต๊ง ต๊ง-ต๊ง-ต๊ง เพือ่ เกีย้ วพาราสีนกตัวเมีย
และยังหาผลไม้สกุ เช่น ไทรหรือโพธิ์ มาป้อนนกตัว
เมียอีกด้วย นอกจากนี้ นกตัวผู้และนกตัวเมียที่จับ
คู่กันแล้วยังใช้ปากเสียดสีกันอีกด้วย
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ตามปกติ นกตีทองตัวผู้จะผสมพันธุ์กับนกตัว
เมียในขณะที่คาบผลไม้ไว้ในปาก พอผสมพันธุ์
เสร็จนกตัวผู้จะป้อนผลไม้ให้นกตัวเมียทุกครั้ง วัน
หนึง่ ๆ นกตีทองจะผสมพันธุก์ นั หลายครัง้ การผสม
พันธุ์แต่ละครั้งใช้เวลานานมากน้อยไม่เท่ากัน ไม่
แน่นอน อาจนานตั้งแต่ 8 วินาที จนถึง 60 วินาที
นกตีทองวางไข่ครอกละ 2–4 ฟอง แต่พบ 3
ฟองมากที่สุด เปลือกไข่สีขาวเป็นมันเล็กน้อย รูป
ร่างค่อนข้างยาว ไข่มขี นาดเฉลีย่ 25.2 X 17.5 ม.ม.
นกตัวผู้และนกตัวเมียจะผลัดกันกกไข่จนกระทั่งไข่
ฟักออกเป็นตัว ซึง่ ใช้เวลา 13–14 วัน ลูกนกฟักออก
จากไข่ใหม่ๆ มีแต่หนังเปลือยเปล่า ตาปิด และขา
ไม่แข็งแรง ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ พ่อนกและแม่
นกจะช่วยกันหาอาหารซึง่ ได้แก่แมลงมาป้อนลูกนก
พ่อนกและแม่นกรูจ้ กั รักษาความสะอาดในโพรง
รังของมันเป็นอย่างดี มันจะช่วยกันคาบมูลของลูก
นกออกไปทิ้งนอกโพรงรังเสมอ ในเวลาที่พ่อนก
หรือแม่นกจะออกไปจากโพรงรังมันจะโผล่หวั ออก
มาจากปากโพรงรังก่อนแล้วจึงบินออกไปทันที ส่วน
ในเวลาทีม่ นั จะเข้าไปในโพรงรัง มันจะบินผลุบหาย
เข้าไปในโพรงรังเลย โดยไม่เกาะทีป่ ากโพรงรังก่อน
จึงนับว่าเป็นนกที่เก่งมาก เพราะปากโพรงรังกว้าง
พอๆ กับล�ำตัวนกเท่านั้น
พออายุได้ราว 3 สัปดาห์ ตาของลูกนกตีทองจะ
เริ่มเปิด พออายุได้ราว 6 สัปดาห์ ลูกนกตีทองจะมี
ขนสีเหลืองนวลขึ้นมาปกคลุมทั่วทั้งตัว อายุราว 7
หรือ 8 สัปดาห์ จึงจะเจริญเติบโตมากพอที่จะหัด
บินออกจากโพรงรังได้ นกตีทองวัยอ่อนคล้ายคลึง
กับนกตีทองโตเต็มวัย แต่สีสันโดยทั่วไปหม่นกว่า
เล็กน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณด้านข้างของ
หัว นอกจากนี้ ยังไม่มีสีแดงแต้มที่หน้าผากและอก
อย่างเห็นได้ชัดอีกด้วย
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เรื่องและภาพ : กองบรรณาธิการ

คอลัมม์โครงการและกิจกรรมของสมาคมฯ

โครงการเทศกาลดูนกเมืองไทย ครั้งที่ 14 ประจ�ำปี 2558

14th Thailand Bird Fair
2015
หลักการและเหตุผล

ส ม า ค ม อ นุ รั ก ษ ์ น ก แ ล ะ ธ ร ร ม ช า ติ แ ห ่ ง
ประเทศไทยด�ำเนินการจัดงานเทศกาลดูนกเมือง
ไทย (Thailand Bird Fair) อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่
พ.ศ. 2544 จนถึ ง ปั จ จุบัน โดยเริ่มจากการจัด
เทศกาลดูนกเมืองไทย ที่ สวนวชิรเบญจทัศ (สวน
รถไฟ ) และ ครั้งที่ผ่านมา พ.ศ. 2557 สมาคมฯ
ได้จัดงาน “เทศกาลดูนกเมืองไทย ครั้งที่ 13” (13th
Thailand Bird Fair) ณ กองสถานพักผ่อน สถาน
ตากอากาศบางปู กรมพลาธิ ก ารทหารบกและ
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก เฉลิมพระเกียรติ
72 พรรษา มหาราชินี จังหวัดสมุทรปราการ โดย
ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2557 ในหัวข้อ
“รักษ์นก ปกป้องถิน่ อาศัย” เพือ่ ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ภารกิจและกิจกรรมของสมาคมฯ หน่วย
งานของรัฐบาลและเอกชน และองค์กรเครือข่ายที่
ท�ำงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทัว่ ประเทศ รวมถึงภาคีเครือข่ายองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง
กั บ นกและธรรมชาติ ใ นต่ า งประเทศและท� ำ ให้
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กิจกรรมดูนกและการตระหนักถึงการ ปกป้องถิ่น
อาศัยของนกในธรรมชาติได้รบั ความสนใจและเป็น
ที่รู้จักจากประชาชนอย่างกว้างขวางมากขึ้น
โดยภายในงานเทศกาลดูนกเมืองไทยประกอบ
ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การน�ำดูนกเบื้อง
ต้นจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถของ สมา
คมฯ เวทีเสวนาโดยนักวิชาการและผูเ้ ชีย่ วชาญจาก
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศในงานทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การอนุรักษ์นกและ ถิ่นอาศัยของนก และการน�ำ
เสนองานอนุรักษ์ในด้านอื่นๆ พร้อมทั้งกิจกรรม
การแสดงการวาดภาพระบายสี ในหั ว ข้ อที่ เ กี่ ยว
กับ ความส�ำคัญของนกและธรรมชาติถิ่นอาศัย
กิจกรรมการสอยดาวเพือ่ งานอนุรกั ษ์ การจัดแสดง
สินค้าและผลิตภัณฑ์ส�ำหรับ ส�ำหรับการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศและธรรมชาติ รวมถึงการแสดงนิทรรศการ
และผลงานของภาคีเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน
หน่วยงานของรัฐ บริษัท ร้านค้า มูลนิธิ ชมรม
สมาคม ต่างๆ จากในประเทศประมาณ 40 องค์กร
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และองค์กรอนุรักษ์จากต่าง ประเทศหลากหลาย
ประเทศประมาณ 15 องค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรมจัด
บูธแสดงนิทรรศการและผลงาน
“นก” สามารถเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์
ของสภาพแวดล้อมในภูมิประเทศต่างๆ ได้ด้วย
สภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมต่อการเป็นแหล่งอาศัย
ของสิ่งมีชีวิต และเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ของ
นกส่งผลให้ประเทศไทยเป็นแหล่งหากินของ นก
ประจ�ำถิ่นและนกอพยพที่บินย้ายถิ่นเข้ามาอาศัย
อยู่ในช่วงฤดูหนาวนับล้านตัวในแต่ละปี
พื้ น ที่ สี เขี ย วในเมื อ ง เช่ น สวนสาธารณะ
เป็นต้น มีความส�ำคัญอย่างมากต่อสิ่งมีชีวิตใน
พื้นที่เมือง โดยเป็นที่อยู่ อาศัย และหยุดพักอาศัย
หรื อ หาอาหารของบรรดานกประจ� ำ ถิ่ น และนก
อพยพ อีกทั้งเป็นเสมือน “ปอด” ของคนเมืองที่
มอบ อากาศบริสุทธิ์ให้และลดมลพิษทางอากาศ
อีกด้วย รวมถึงช่วยผ่อนคลายความเครียดให้กับ
บุคคลได้แต่ในปัจจุบันความเจริญใน ด้านต่างๆ
ได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในการด�ำเนินวิถี
ชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองโดยเฉพาะ
ใน กรุงเทพมหานคร ส่งผลให้ผคู้ นส่วนใหญ่มงุ่ หวัง
เพียงการประกอบอาชีพให้กบั ครอบครัว จนหลงลืม
ความสวยงาม
ที่มีอยู่ในธรรมชาติรอบตัว แม้แต่ภายในสวน
สาธารณะใกล้บ้าน
ส ม า ค ม อ นุ รั ก ษ ์ น ก แ ล ะ ธ ร ร ม ช า ติ แ ห ่ ง
ประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้า
สิรกิ ติ ไิ์ ด้กำ� หนดหัวข้อการจัดงานเทศกาลดูนกเมือง
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ไทย ครัง้ ที่ 14 ประจ�ำปี 2558 คือ “นกในเมือง (Bird
in the City)” ซึ่งก�ำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 21-22
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ จ.กรุงเทพมหานคร โดยในช่วงเวลาดังกล่าว
ถือว่าเป็นโอกาสอันดีและมีความเหมาะสมอย่างยิง่
ที่ จะจัดกิจกรรมรณรงค์เพือ่ สร้างจิตส�ำนึกการ การ
สังเกตนกในเมืองที่อยู่รอบตัวเราได้ และเผยแพร่
เรื่องราวด้านงานอนุรักษ์ เนื่องจากสถานที่จัดงาน
มีความพิเศษอยู่ที่การ เป็นสวนสาธารณะและเป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจส�ำหรับผู้คนในเมืองที่มา
พักผ่อนและออกก�ำลังกายภายในสวนเป็นจ�ำนวน
มาก เป็นที่พบนกในเมืองชนิดต่างๆได้ ซึ่ง สวน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นที่ที่จัดกิจกรรม “ค้น
นก จากป่าเล็ก ในเมืองใหญ่” ในวันอาทิตย์ที่สอง
ของทุกเดือนตลอดมา
ส ม า ค ม อ นุ รั ก ษ ์ น ก แ ล ะ ธ ร ร ม ช า ติ แ ห ่ ง
ประเทศไทย ได้ ม องเห็ น ถึ ง ความส� ำ คั ญ และ
ประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ จากกิ จ กรรม ดู น กที่ ส ามารถ
ถ่ า ยทอดไปสู ่ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มได้ อ ย่ า ง
กลมกลื น กั บ การด� ำ เนิ น ชี วิ ต ของเยาวชนและ
ประชาชนทั่วไป เนื่องจากการดูนกท�ำให้มีความ
ใกล้ ชิ ด และคุ ้ น เคยกั บธรรมชาติ สามารถเชื่ อม
สายสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและบุคคลอื่นใน
สังคมโดยมีนกเป็นสื่อเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่าง
กัน นอกจากจะได้ชื่นชมกับความงดงามและความ
หลากหลายของนกแต่ละชนิด แล้ว การดูนกยังช่วย
ให้ได้สัมผัสกับความสวยงามและทัศนียภาพของ
สภาพแวดล้อมรอบตัวอีกด้วยนับว่าเป็นกิจกรรมที่
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สามารถ ใช้เวลาพักผ่อนได้อย่างมีคุณค่ายิ่ง อีกทั้ง
การดูนกยังจะมีส่วนช่วยจุดประกายความคิดด้าน
การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก่เยาวชน
รุ่นใหม่ให้เติบโตขึ้นในสังคมไทยต่อไป

2. นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน
ที่สนใจด้านการอนุรักษ์ทั่วไป
3. องค์กรพัฒนาเอกชน ชมรม สมาคม มูลนิธิ
ต่างๆ ที่สนใจงานอนุรักษ์เข้าร่วมสนับสนุนการจัด
งาน
วัตถุประสงค์
4. องค์ ก รและหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เข้ า ร่ ว ม
1. เพื่อส่งเสริมให้ความรู้และสร้างจิตส�ำนึก สนับสนุนการจัดงาน
ด้านการอนุรักษ์นกและธรรมชาติแก่เยาวชนและ
5. บริษทั และร้านค้าทีม่ สี นิ ค้าเกีย่ วข้องกับการ
ประชาชนทัว่ ไปให้มสี ว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์นกและ ดูนก และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและธรรมชาติ
ธรรมชาติ
6. สมาชิกสมาคมอนุรกั ษ์นกและธรรมชาติแห่ง
2. เพื่ อ เผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลงาน ประเทศไทย และผูไ้ ด้รบั วารสารนกกางเขนของสมา
กิจกรรม หรือการท�ำงานในโครงการต่างๆ ที่เกี่ยว คมฯ
ช้องในการอนุรกั ษ์ นกและธรรมชาติแก่เยาวชนและ
7. ผู้เข้าชมสื่อออนไลน์และติดตามเว็บไซต์
ประชาชนทั่วไป
www.bcst.or.th และเฟสบุค๊ www.facebook.com/
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประสานงาน bcst.or.th
กับองค์กรเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ
8. กลุ่มองค์กรอนุรักษ์นกและธรรมชาติจาก
ให้เกิดความร่วมมือและเกิดความเข้มแข็งในงาน ทั่วประเทศรวมทั้งสมาชิกภาคีเครือข่ายจากต่าง
ด้านการอนุรักษ์นกและธรรมชาติ
ประเทศ สมาชิกเครือข่ายอนุรักษ์จากต่างประเทศ
4. เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยทราบและ
ให้ความส�ำคัญกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศภายใน หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบและองค์กรร่วมจัดงาน
ส ม า ค ม อ นุ รั ก ษ ์ น ก แ ล ะ ธ ร ร ม ช า ติ แ ห ่ ง
ประเทศ
5. เพื่อพัฒนาให้งานเทศกาลดูนกเมืองไทย ประเทศไทย และสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เป็นที่รู้จักทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

วันเวลาและสถานที่

กลุ่มเป้าหมาย

1. ประชาชนมากกว่า 5,000 คน ที่เข้าไปพัก
ผ่อน และออกก�ำลังกายภายในสวนสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์
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วันเสาร์ที่ 21 และวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน
2558 เวลา 7.30 – 17.30 น. ณ สวนสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

น ก ก า ง เ ข น |

15

10. การให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ ระบบนิ เวศในเขต
1. กิจกรรมเดินชมนกในเมือง ตามพื้นที่ต่างๆ เมือง และการจัดสวนเพื่อนก
11. ตอบปัญหาแฟนพันธ์แท้นกในเมือง
ภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้า โดยวิทยากรและ
อาสาสมัครของ สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
แห่งประเทศไทย
1. เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เข้าใจและ
2. เสวนาเรื่องการอนุรักษ์นกในประเทศไทย
3. การบรรยายและสาธิตวาดภาพโดยศิลปิน ตระหนักถึงคุณค่าความส�ำคัญของนกและพื้นที่
วาดภาพนกชื่ อ ดั ง จากทั้ ง ในประเทศและต่ า ง ส� ำ คั ญ เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ น กในประเทศไทยตาม
ภูมิภาคต่างๆ
ประเทศ
2. เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมใน
4. การฉายสไลด์ พร้อมค�ำบรรยายประกอบ
เรื่องราวของนกและงานอนุรักษ์ โดยวิทยากรที่มี การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
3. องค์ ก รเครื อ ข่ า ยด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ทั้ ง ใน
ความรู้และ ประสบการณ์จากการท�ำงานในพื้นที่
5. การให้ความรูเ้ รือ่ งนกชนิดต่างๆ ทีอ่ าศัยอยู่ ประเทศและต่ า งประเทศเกิ ด ความร่ ว มมื อ และ
ในเมือง “urban birds” หรือ นกในเมืองแก่ผทู้ สี่ นใจ มี ค วามเข้ ม แข็ ง ในการท� ำ งานอนุ รั ก ษ์ ร ่ ว มกั น
รวมทั้ ง มี ก ารแบ่ ง ปั น ข่ า วสารข้ อ มู ล ความรู ้ แ ละ
ตลอดทั้งวัน ณ จุดชมนกในบริเวณจัดงาน
6. การน� ำ เสนอผลงานและนิ ท รรศการของ ประสบการณ์ระหว่างกัน
4. องค์กร หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ ชมรมฯลฯ
องค์กรเครือข่ายอนุรักษ์ทั่วประเทศไทย รวมทั้ง
ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศที่ร่วมกิจกรรม
องค์กรต่างประเทศ
7. กิจกรรมนันทนาการเกี่ยวกับการระดมทุน ออกบูธจัด นิทรรศการและการแสดงมีชอื่ เสียงเป็น
เช่น สอยดาว และจ�ำหน่ายสินค้าที่ระลึกของสมา ที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
5. จ�ำนวนสมาชิกใหม่เพิ่มมากขึ้นทั้งในระยะ
คมฯ
8. การแข่งขันวาดภาพระดับประถมศึกษาตอน สั้นและระยะยาว รวมทั้งรักษาฐานสมาชิกเก่าของ
สมาคมอนุรักษ์นก และธรรมชาติแห่งประเทศไทย
ปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น
ให้คงอยู่
9. การแข่งขันดูนกเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี

กิจกรรมภายในงาน
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ | ภาพ : มหามิตร

10

รายงานพิเศษ

นกเอี้ยงควาย (Jungle Myna) โดย ชูเกียรติ นวลศรี

นกเมืองทีห่ ายไป

วันหนึง่ ณ เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ห้วยขาแข้ง จังหวัด
อุทยั ธานี กองบรรณาธิการวารสารนกกางเขนได้ประชุม
คัดเลือกบทความที่น่าสนใจมาตีพิมพ์ และก็มีการพูด
ถึงนกเมืองหลายชนิดที่หายหน้าไปจากรายงานการ
พบนกซึ่งทางสมาคมฯ ได้ตีพิมพ์ต่อเนื่องไม่ต�่ำกว่า 30
ปี เราจึงมีฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถืออย่างยิ่ง สมาชิกกอง
บรรณาธิการบางท่านเห็นด้วยในประเด็นนี้ เนื่องจาก
คนส่วนใหญ่ทราบกันดีว่าในเขตเมืองหรือเทศบาลมัก
มีนกจ�ำนวนไม่มากอยู่แล้ว ทั้งชนิดและจ�ำนวนจึงไม่
ค่อยมีคนสนใจมากนัก แต่ในบทความนี้เรามิได้อ้างถึง
นกเฉพาะในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเพียงเท่านัน้ สมา
คมฯ ได้ขยายขอบเขตความห่วงใยไปทั่วประเทศไทย
ลองอ่านดูแล้วท่านจะรูว้ า่ “กว่าจะรูส้ กึ ตัวก็.......(เกือบ)
สายเสียแล้ว”
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นกเอีย้ งควาย (Jungle Myna: Acridotheres fuscus
torquatus)
นกเอี้ยงควายเป็นนกเอี้ยงชนิดหนึ่งที่มีสีสันคล้าย
นกเอี้ยงหงอน (White-vented Myna: Acridotheres
grandis) แต่มีขนาดเล็กกว่า หงอนสั้นกว่า ม่านตามีสี
จาง สีสันล�ำตัวเป็นสีน�้ำตาลปนเทา ลักษณะเด่นอย่าง
หนึ่งคือ จงอยปากจะมีสองสี โดยที่สีเกือบทั้งปากจะ
เป็นสีเหลืองอมส้มและโคนปากมีสีม่วงด�ำ ในอดีตนก
เอี้ยงควายเคยพบได้ทั่วไปตามที่ราบท้องทุ่งทั่วภาคใต้
แต่ปัจจุบันประชากรของพวกมันลดลงมาก ซึ่งสาเหตุ
หนึ่งน่าจะมาจากที่ประชากรนกเอี้ยงหงอนงซึ่งเป็น
นกที่ค่อนข้างก้าวร้าว และมีขนาดตัวใหญ่กว่าเอี้ยง
ควาย ได้กระจายพันธุล์ งมาสูภ่ าคใต้และเพิม่ ประชากร
อย่างรวดเร็วในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งนกเอี้ยงทั้ง 2
ชนิด มีลักษณะทางนิเวศวิทยาคล้ายกันหลายประการ
ส่งผลให้เกิดการแก่งแย่งพื้นที่หากินและพื้นที่สร้างรัง
วางไข่ ในกรณีนี้นกเอี้ยงควายซึ่งเป็นชนิดที่มีขนาดตัว
เล็กกว่า คาดว่าน่าจะเป็นชนิดที่สูญเสียพื้นที่หากิน
และท�ำรังวางไข่ให้กับนกเอี้ยงหงอนที่มีขนาดตัวใหญ่
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กว่า ยังไม่จบแค่นั้น ย้อนไปเมื่อ 2 ปีก่อน ในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีรายงานพบนกเอี้ยงชวา
(Javan Myna: Acridotheres javanicus) ซึง่ เป็นนกเอีย้ ง
อีกชนิดที่มีความสามารถในการเพิ่มประชากรได้อย่าง
รวดเร็ว และมีลักษณะทางนิเวศวิทยาคล้ายๆกับนก
เอี้ยงควาย ในประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย มีข้อมูล
ว่าการเพิ่มขึ้นของนกเอี้ยงชวาซึ่งเป็นนกต่างถิ่นของ
ทั้งสองประเทศ ส่งผลให้ประชากรของนกเอี้ยงควาย
ลดลง และได้สูญพันธุ์ไปแล้วจากประเทศสิงคโปร์ใน
ปัจจุบัน อีกทั้งประชากรของพวกมันก็ลดลงมากใน
มาเลเซียอีกด้วย ซึ่งคู่มือนกในคาบสมุทรมลายู เล่มที่
2 ของ เดวิด เวลส์ (Devid Wells) ได้จัดสถานภาพของ
นกเอี้ยงควายให้เป็นนกที่ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered)
ในคาบสมุทรมลายู

นกหัวขวานเขียวป่าไผ่ (Laced Woodpecker) โดย เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง

นกหัวขวานเขียวป่าไผ่ (Laced Woodpecker: Picus
vittatus)
นกหัวขวานเขียวป่าไผ่ เป็นหนึ่งในนกหัวขวาน
ไม่ กี่ ช นิ ด ที่ ยั ง คงพบได้ ใ นพื้ น ที่ ร อบๆกรุ ง เทพฯและ
ปริมณฑล ถึงแม้ชื่อไทยของมันจะถูกตั้งขึ้นว่า “นกหัว
ขวานเขียวป่าไผ่” แต่ก็ไม่ได้หมายความว่านกหัวขวาน
ชนิดนีพ้ บได้เฉพาะพืน้ ทีท่ เี่ ป็นป่าไผ่เท่านัน้ แต่ในความ
เป็นจริงแล้ว นกชนิดนี้อาศัยอยู่ได้ตั้งแต่ป่าดิบแล้ง ป่า
ไผ่ ป่าชายเลน สวนป่า หรือแม้แต่พื้นที่สวนสาธารณะ
บางแห่งที่ใกล้กรุงเทพฯ เช่น สวนศรีนครเขื่อนขันธ์
อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ซึง่ เป็นพืน้ ที่
ที่ยังพบนกชนิดนี้ได้ค่อนข้างบ่อย นอกจากนั้นในช่วง
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10 ปี ที่ผ่านมา ยังคงมีรายงานพบนกชนิดนี้อยู่บ้าง
ในพื้นที่ภาคกลาง เช่น อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม และพื้นที่สีเขียวในจังหวัดเพชรบุรี จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครนายก และจังหวัด
อ่างทอง เป็นต้น บ่งบอกกลายๆ ว่าในอดีตนกชนิดนี้
อาจพบได้ทั่วไปในที่ราบลุ่มภาคกลาง แต่ได้ลดจ�ำนวน
ลงเนื่องถิ่นอาศัยของพวกมันที่เป็นป่าดั้งเดิมในที่ราบ
ลุม่ ภาคกลางถูกท�ำลายเปลีย่ นเป็นพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมไป
เกือบหมด ปัจจุบัน มีเพียงพื้นที่ป่าในภาคตะวันออก
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่) เท่านั้น ที่มีรายงานพบนกชนิดนี้ในพื้นที่อย่าง
สม�ำ่ เสมอ ในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ ระยะหลังมีรายงานพบใน
พื้นที่อ�ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งในอดีต เมื่อ
ประมาณ 30 ปี ที่แล้ว เคยพบได้ตามป่าเบญจพรรณ
ที่อยู่รอบๆอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย แต่ปัจจุบัน
คาดว่าน่าจะสูญพันธุ์ไปจากพื้นที่นี้แล้ว เนื่องจากถิ่น
อาศัยหลักที่เป็นป่าเบญจพรรณในที่ราบได้ถูกท�ำลาย
ไปเกือบหมดในยุคของการสัมปทานป่าไม้ นอกจาก
นั้นยังมีรายงานพบในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมีหลักฐานเป็น
ภาพถ่ายนกเพศผู้ในป่าชายเลน อ�ำเภอยะหริ่ง จังหวัด
ปัตตานี ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553 ส่วนในภาค
ตะวันตกยังไม่มรี ายงานการพบเห็นทีม่ หี ลักฐานยืนยัน
ได้แน่ชัด
นกปรอดหัวโขน (Red-whiskered Bulbul: Pycnonotus jocosus)
ถึงแม้ว่านกปรอดหัวโขนจะเป็นหนึ่งในนกที่คน
ทั่วไปรู้จักดีที่สุดชนิดหนึ่ง แต่ก็มักรู้จักกันในชื่อ “นก
กรงหัวจุก” เสียมากกว่า บ่งบอกว่านกชนิดนีเ้ ป็นทีน่ ยิ ม
ในหมูค่ นเลีย้ งนก สาเหตุหลักมาจากเสียงร้องทีไ่ พเราะ
และโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ท�ำให้มีการจัดประกวด
แข่งขันนกปรอดหัวโขนอยู่เป็นประจ�ำ ความนิยมใน
การเลี้ยงนกปรอดหัวโขนนั้นเป็นสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้
จ�ำนวนประชากรของนกปรอดหัวโขนในธรรมชาติลดลง
อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่านกปรอดหัวโขนจะเป็นนกที่ได้
รับอนุญาตให้เพาะพันธุไ์ ด้อย่างถูกกฎหมาย และก็เริม่
มีผู้เลี้ยงที่เพาะนกปรอดหัวโขนเองบ้างแล้วก็ตาม ก็ยัง
ปฏิเสธไม่ได้วา่ นกส่วนมากยังคงเป็นนกทีถ่ กู จับมาจาก
ธรรมชาติเพราะมีตน้ ทุนทีต่ ำ�่ กว่ามาก ปัจจุบนั นกปรอด
หัวโขนทางภาคใต้จัดได้ว่าสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ
แล้ว ในขณะที่ภาคอื่นๆ ก็ก�ำลังมีจ�ำนวนลดลงเรื่อยๆ
ในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี ชมรมอนุรักษ์นกและ
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นกปรอดหัวโขน (Red-whiskered Bulbul) โดย อายุวัต เจียรวัฒนกนก

ธรรมชาติลา้ นนา (Lanna Bird & Nature Conservation
Club) จึงได้จัดส�ำรวจประชากรนกปรอดหัวโขนในตัว
เมืองเชียงใหม่ เพื่อติดตามและเฝ้าระวังแนวโน้มการ
ลดลงของจ�ำนวนประชากรนกปรอดหัวโขน ปัจจุบัน
ภาคเหนือเป็นเพียงพืน้ ทีเ่ ดียวทีย่ งั คงพบเห็นนกปรอด
หัวโขนภายในเขตชุมชนได้อย่างเป็นประจ�ำ
นกจาบฝนเสียงใส (Australasian
Lark: Mirafra javanica)
ในอดีตพืน้ ทีก่ สิกรรม
หลายแห่งสามารถใช้
ท� ำ นาได้ เ พี ย งปี ล ะ
ครั้ ง ในช่ ว งฤดู ฝ น
เนือ่ งจากมีแหล่งน�ำ้
ไม่เพียงพอส�ำหรับ
การท�ำนาปรัง ท�ำให้
พื้นที่ได้มีการพักหรือ
หมุ น เวี ย นไปปลู ก พื ช
ชนิดอืน่ บ้างในฤดูแล้ง ซึง่
เป็นช่วงเวลาส�ำคัญของนก
ทุง่ หลายชนิดในการจับคูท่ ำ� รัง รวม
ทั้งนกที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในช่วงฤดูหนาว นกจาบ
ฝนเสียงใสเป็นหนึ่งในนกที่ได้รับประโยชน์จากการพัก
นาโดยตรง เพราะนกจาบฝนชนิดนีต้ อ้ งอาศัยพืน้ ทีแ่ ห้ง
ในการท�ำรังและหาอาหาร อย่างไรก็ตาม ด้วยความ
ก้าวหน้าของระบบชลประทานในหลายพื้นที่ รวมถึง
ราคาข้าวทีส่ งู ขึน้ ส่งผลให้มเี กษตรกรจ�ำนวนมากขยาย
พื้นที่ท�ำนาและเปลี่ยนจากการท�ำนาปีมาเป็นการท�ำ
นาปรัง ท�ำให้ไม่มรี ะยะเวลาพักนาทีน่ านพอส�ำหรับนก
จาบฝนเสียงใส รวมถึงนกจาบฝนเสียงสวรรค์ (Oriental
Skylark: Alauda gulgula) ในการจับคู่และท�ำรังวางไข่
นกจาบฝนเหล่านี้จึงเริ่มหายหน้าไปจากหลายพื้นที่
ที่เดิมเคยพบได้ง่าย ในประเทศอังกฤษก็เคยประสบ
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ปัญหาการหายไปของ Eurasian Skylark เนือ่ งจากการ
ท�ำเกษตรอย่างเข้มข้นตลอดทัง้ ปีเช่นกัน โดย RSPB ได้
ริเริ่มโครงการท�ำ “Skylark Plot” หรือแปลงหาอาหาร
ของนกจาบฝน โดยแนวคิดหลักคือให้เกษตรกรเว้น
พืน้ ทีเ่ พาะปลูกขนาดเล็กแต่กระจัดกระจายตามสัดส่วน
ที่เหมาะสมเอาไว้เพื่อให้เป็นแปลงส�ำหรับหาอาหาร
และท�ำรังของนกจาบฝน โดยผลของโครงการชี้ให้เห็น
ว่านกจาบฝนสามารถฟืน้ ฟูจำ� นวนประชากรกลับมาได้
โดยทีเ่ กษตรกรไม่จำ� เป็นต้องยกเลิกการท�ำเกษตรตลอด
ทั้งปีไปเสียเลยทีเดียว
เหยี่ยวขาว (Black-winged Kite: Elanus caeruleus)
เป็นเหยี่ยวขนาดเล็กที่พบและจ�ำแนกง่ายที่สุดตัว
หนึ่ง เหยี่ยวขาวอาศัยได้ดีในพื้นที่โล่ง พื้นที่ที่ถูกแผ้ว
ถาง พืน้ ทีก่ สิกรรมต่างๆ ขนสีขาวเกือบทัง้ ตัวขลิบด้วยด�ำ
และตาสีแดงสดท�ำให้นกั ดูนกแทบไม่มโี อกาสสับสนกับ
เหยี่ยวชนิดอื่นเลย พฤติกรรมที่ท�ำให้เหยี่ยวขาวเป็นที่
รูจ้ กั กันดีคอื การกระพือปีกบินอยูก่ บั ทีเ่ พือ่ ค้นหาเหยือ่
ซึง่ ได้แก่สตั ว์ขนาดเล็กต่างๆ อาทิ หนู กิง้ ก่า งู กบ จนถึง
แมลง โดยมันจะออกล่าเหยื่อส่วนมากในช่วงเวลา
โพล้เพล้ อย่างไรก็ดี ปัจจุบันนี้ ภาพเหยี่ยวขาวเกาะ
ตามกิง่ ไม้โล่งริมคันนา หรือเกาะสายไฟริมถนนกลับลด
ลงอย่างรวดเร็ว แทบจะเป็นการยากมากทีจ่ ะพบเหยีย่ ว
ขาวแต่ละตัว ส่วนหนึ่งของภัยคุกคามที่เหยี่ยวขาวต้อง
เผชิญคือ การใช้สารเคมีฆ่าศัตรูพืชในนาข้าว ซึ่งนักล่า
อย่างเหยี่ยวขาวได้รับสารพิษตกค้างโดยตรง การท�ำ
นาปรังโดยไม่พกั พืน้ ทีท่ ำ� ให้เหยีย่ วขาวสูญเสียพืน้ ทีโ่ ล่ง
ส�ำหรับล่าเหยื่อไป นอกจากนี้ ประการสุดท้ายคือ การ
ลักลอบจับลูกเหยี่ยวขาวไปขาย ซึ่งเป็นที่นิยมกันแพร่
หลายเนือ่ งจากราคาถูก และสีสนั สวยงาม ประกอบกับ
การท�ำรังในพื้นที่โล่งใกล้ชุมชน จึงถูกจับได้ง่าย
เหยี่ยวขาว (Black-winged Kite) โดย เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง
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นกกระจอกตาล (Plain-backed Sparrow) โดย เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง

นกกระจอกตาล (Plain-backed Sparrow: Passer
flaveolus)
เป็นนกกระจอกสีสวยที่พบเฉพาะในเขตแผ่นดิน
ใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านัน้ ตัวผูม้ สี เี หลือง
ด้านใต้และสีนำ�้ ตาลแดงด้านบน ส่วนตัวเมียนัน้ จะเป็น
สีน�้ำตาลอ่อนเรียบๆ แม้นกกระจอกตาลจะสามารถ
อาศัยอยู่ใกล้ถิ่นฐานของมนุษย์ได้ แต่ไม่อาจปรับตัว
เข้ามาในเมืองได้เช่นนกกระจอกบ้าน (Eurasian Tree
Sparrow: Passer montanus) หรือนกกระจอกใหญ่
(House Sparrow: Passer domesticus) ท�ำให้เราพบ
มันได้เฉพาะในพืน้ ทีช่ นบทหรือสวนขนาดใหญ่ ปัจจุบนั
ปริ ม าณนกกระจอกตาลลดลงไปอย่ า งรวดเร็ ว ส่ ว น
หนึ่งมาจากการแข่งขันกับนกกระจอกใหญ่ ญาติของ
มันที่เพิ่งขยายถิ่นฐานจากประเทศเมียนมาร์เข้ามาใน
ประเทศไทยเมื่อทศวรรษก่อน ซึ่งมีชีววิทยาคล้ายคลึง
กันแต่ก้าวร้าวกว่า อีกปัจจัยมาจากการสูญเสียโพรงรัง
นกกระจอกตาลท�ำรังในโพรงไม้ ซึ่งไม่สามารถเจาะได้
เอง จึงต้องพึ่งพานกหัวขวานด่างอกลายจุด (Frecklebreasted Woodpecker: Dendrocopos analis) หรือ
นกตีทอง (Coppersmith Barbet: Psilopogon haemacephalus) แต่นกกระจอกตาลต้องแย่งชิงโพรงเหล่านี้
กับชนิดพันธุอ์ นื่ ทีก่ า้ วร้าวกว่า อาทิ นกกิง้ โครงแกลบหัว
เทา (Chestnut-tailed Starling: Sturnus malabaricus)
นกอี เ สื อ หั ว ด� ำ (Long-tailed Shrike: Lanius
schach longicaudatus)
ในประเทศไทยแบ่งเป็น 3 ชนิดย่อย คือ tricolor
ประจ�ำถิ่นในภาคเหนือ longicaudatus ประจ�ำถิ่นใน
ที่ราบลุ่มภาคกลาง และชนิดย่อยที่อพยพมานอกฤดู
ผสมพันธุ์ คือ schach ซึ่งประชากรของชนิดย่อย longicaudatus นั้นลดลงอย่างรวดเร็วในทศวรรษที่ผ่าน
มาจนกล่าวได้ว่าสูญพันธุ์ไปแล้วจากพื้นที่กรุงเทพและ
ปริมณฑล แม้แต่พื้นที่ที่เคยพบได้บ่อยๆ อาทิ ทุ่งนา
ในแถบอ�ำเภอก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ก็ไม่พบ
อีกเลย ข้อสันนิษฐานของการลดลงนี้คือ นกอีเสือหัว
ด�ำเผชิญกับปัจจัยคุกคามหลายด้านมาก เนื่องจากมัน
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ต้องการพื้นที่ที่หลากหลายในการด�ำรงชีวิต คือ มีทุ่ง
นาโล่งไว้หาเหยื่อและมีละเมาะไม้เพื่อท�ำรัง การท�ำนา
หมุนเวียนโดยไม่พักพื้นที่ท�ำให้พวกมันมีพื้นที่ล่าเหยื่อ
น้อยลง นอกจากนี้พวกมันยังน่าจะประสบปัญหาการ
ใช้ยาก�ำจัดศัตรูพืชท�ำให้เหยื่อของมันหายไปอีกด้วย
สุดท้าย พวกมันอาจจะเผชิญกับปัญหาปรสิตในรังโดย
นกกาเหว่า (Western Koel: Eudynamys scolopaceus)
การลดลงของประชากรอีเสือหัวด�ำในภาคกลางนั้น
วิกฤติมากเนือ่ งจากชนิดย่อยนีม้ กี ระจายพันธุเ์ ฉพาะใน
ภาคกลางของไทยเท่านัน้ แสดงถึงคุณภาพสิง่ แวดล้อม
นาข้าวที่ด้อยลง

นกอีเสือหัวด�ำ (Long-tailed Shrike) อายุวัต เจียรวัฒนกนก

เป็ดลาย (Garganey: Spatula querquedula)
เป็นหนึ่งในเป็ดอพยพที่หาง่ายที่สุดในไทย แต่
ปริ ม าณหลั ก ร้ อ ย หรื อ หลั ก พั น ตั ว ที่ เราพบเห็ น ใน
ปัจจุบันนั้นเป็นเพียงภาพลวงตาเพราะในอดีตพวกมัน
เคยพบได้เป็นฝูงจ�ำนวนหลายหมื่นตัวตามแหล่งน�้ำ
ขนาดใหญ่ต่างๆ แต่จ�ำนวนประชากรในเส้นทางการ
บินเอเชียตะวันออกนั้นลดลงกว่าร้อยละ 90 ในรอบ
30 ปีทผี่ า่ นมา ในประเทศไทยนอกเหนือจากบึงบรเพ็ด
แล้ว เราพบเป็ดลายเป็นฝูงเกินหลักร้อยที่อื่นได้น้อย
มาก เนื่องจากเป็ดลายนั้นกระจายพันธุ์ทั่วเอเชียและ
ยุโรป การลดลงของประชากรในเอเชียตะวันออกจึง
ไม่เป็นทีส่ งั เกตเนือ่ งจากในทีอ่ นื่ ยังสามารถพบได้เยอะ
อยู่ สถานะด้านการอนุรักษ์ของมันจึงเป็นเพียงน่าเป็น
ห่วงเท่านัน้ ซึง่ ไม่เป็นความจริงส�ำหรับแถบเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ สาเหตุ 2 ประการหลักที่คุกคามเป็ดลาย
น่าจะเป็นการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยในเขตท�ำรังวางไข่
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เป็ดลาย (Garganey) โดย ธานี วงศ์นิวัติขจร

ในหน้าร้อน นอกจากนี้ เป็ดลายยังประสบปัญหาการ
ล่าในประเทศจีนและประเทศปลายเส้นทางอพยพใน
ฤดูหนาวด้วย
นกหั ว ขวานด่ า งอกลายจุ ด (Freckle-breasted
Woodpecker: Dendrocopos analis)
อาจจะเป็นนกหัวขวานหนึ่งเดียวที่ปรับตัวให้อยู่
ในภู มิ ป ระเทศที่ โ ล่ ง กว่ า นกหั ว ขวานอื่ น ได้ แต่ เ ดิ ม
สันนิษฐานว่าพวกมันอาศัยในป่าเต็งรังในที่ราบเป็น
หลัก แต่เมื่อป่าเต็งรังถูกแผ้วถางจนหมด พวกมันจึง
ได้ปรับตัวให้อาศํยในป่าละเมาะติดทุ่งโล่งแทน เช่น
ทุ่งก�ำแพงสน ทุ่งลาดกระบัง และทุ่งศาลายา ในพื้นที่
ชายฝั่งพวกมันได้เข้ายึดครองพื้นที่ป่าชายเลนที่ถูก
ฟืน้ ฟูขนึ้ มาใหม่ดว้ ย เราจึงยังพบนกหัวขวานด่างชนิดนี้
ได้ตามภาคกลาง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั พวกมันค่อยๆ
ลดจ�ำนวนลงอีกรอบเนื่องจากการแข่งขันกับชนิดพันธุ์
อื่น คือ นกกระจอกใหญ่ และนกกิ้งโครงแกลบหัวเทา
ในการแย่งโพรงรัง เนื่องจากนกสองชนิดหลังนั้นไม่
สามารถเจาะโพรงเองแต่ก้าวร้าวกว่า จึงสามารถแย่ง
โพรงของนกหัวขวานด่างอกลายจุดได้
นกจาบปีกอ่อนอกเหลือง (Yellow-breasted Bunting: Emberiza aureola)
ย้ อ นหลั ง กลั บ ไปสั ก หนึ่ ง ทศวรรษ นกชนิ ด นี้
ถือว่าดาษดื่นทั่วทวีปเอเชียฝั่งตะวันออกประมาณกัน
นกหัวขวานด่างอกลายจุด (Freckle-breasted Woodpecker)
โดย เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง
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ว่ามีหลายล้านตัว แม้จะมีการจับกินอย่างเป็นล�่ำเป็น
สันในประเทศจีน ถึงขึ้นท�ำเป็นนกอัดกระป๋องส่งออก
ขายต่างชาติมาหลายสิบปี โดยใช้ชื่อการค้าว่า “Rice
bird” โรงแรมหรูหลายแห่งในกรุงเทพฯ ก็สั่งเข้ามาขาย
เศรษฐีกระเป๋าหนักซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่าง
ดี นอกจากนี้ยังมีปัจจัยคุกคามที่ส�ำคัญ ได้แก่ การ
เปลี่ยนพื้นที่ท�ำรังวางไข่ และนาข้าวเป็นที่อยู่อาศัย
หรือโรงงานอุตสาหกรรมในตอนเหนือของทวีปเอเชีย
กระนั้นจ�ำนวนนกก็ไม่มีทีท่าว่าจะลดลง นักปักษีวิทยา
บางคนประเมินว่าจ�ำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องและน่า
เป็นห่วง แต่เพราะเป็นนกที่พบบ่อยถึงบ่อยมากทั่ว

นกจาบปีกอ่อนอกเหลือง (Yellow-breasted Bunting) โดย เกษตร สุเตชะ

ทวีปเอเชีย โดยเฉพาะช่วงที่ข้าวก�ำลังออกรวงใกล้สุก
นกชนิดนี้พร้อมด้วยนกจาบปีกอ่อนชนิดอื่นๆ จะลง
รุมกินข้าวในนาโดยเฉพาะที่ราบลุ่มภาคกลางและภาค
อีสาน เรียกได้ว่ามืดฟ้ามัวดิน ถึงขั้นต้องก�ำจัดออกไป
บ้างไม่ให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายมากนัก แต่
นับตั้งแต่ปีพ.ศ.2556 เป็นต้นมากนกชนิดนี้ลดจ�ำนวน
มากจนน่าตกใจ เพราะหายไปจากธรรมชาติอย่างไร้
วี่แววและรวดเร็วมาก ในประเทศไทยเคยมีรายงาน
พบเป็นหลักพันตัวทุกฤดูหนาว ในนาข้าวเกือบทุก
ภาคซึ่งนกชนิดนี้จะอพยพมากินข้าวเสมอมา แต่ฤดู
หนาวปีพ.ศ.2557-2558 ที่ผ่านมาน่าตกใจมากเพราะ
มีรายงานไม่เกินสองร้อยตัวทั้งประเทศไทย มีเพียงฝูง
เดียวที่พบเกินหนึ่งร้อยตัว! และแทบไม่มีรายงานพบ
นกชนิดนี้จากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลย ถือ
เป็นนกอีกชนิดหนึ่งที่สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติ
แห่งประเทศไทยรอรับทุกรายงาน ของนกทุกตัว จาก
ทุกพื้นที่ของประเทศ เพราะคาดว่าคงจะสูญพันธุ์ใน
ทศวรรษหน้า
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รายงานพิเศษ
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นกเมืองหน้าใหม่
นกกินปลีคอสีน�้ำตาล เพศผู้ นกกินปลีคอสีน�้ำตาล (Plain-throated
Sunbird, male)โดย วิชญนันท์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ

นกกินปลีคอสีน�้ำตาล (Plain-throated Sunbird:
Anthreptes malacensis)
นกกิ น น�้ ำ หวานจากเกสรดอกไม้ ที่ พ บได้ บ ่ อ ย
มาก จัดเป็นนกสีสันฉูดฉาดที่พบได้ทุกครั้งในกิจกรรม
Bird Walk ของสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่ง
ประเทศไทย โดยเฉพาะตัวผู้ที่มีแถบสีเขียวเหลือบ
เมื่ อ ต้ อ งแสงอาทิ ต ย์ จ ากกระหม่ อ มไปจนถึ ง กลาง
หลัง และแถบสีเหลือบน�้ำเงินบริเวณเคราหัวปีก และ
ตะโพก ตัดกับสีเหลืองสดบริเวณด้านล่างของของล�ำ
ตัว และสีน�้ำตาลใต้คออันเป็นที่มาของชื่อนกกินปลีสี
น�้ำตาล ปากโค้งเรียวยาวเป็นสัญลักษณ์ของนกกินน�้ำ
หวานเหมือนกับเพื่อนของมันคือนกกินปลีอกเหลือง
แต่หนาอวบและสั้นกว่า โปรดปรานน�้ำหวานจากดอก
มะพร้าวและพืชวงศ์ปาล์มเป็นอย่างมาก นกชนิดนี้
ถือเป็นผู้ช่วยผสมเกสรและขยายพันธุ์พืชหลายชนิด ที่
พบได้ในเขตเมือง สวนผลไม้ สวนสาธารณะ และป่า
ในที่ราบ สามารถปรับตัวให้อยู่อาศัยได้ในป่าที่ถูกแผ้ว
ถางท�ำลายได้ดี ท�ำให้ปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะพบนก
ชนิดนี้มากขึ้นแม้พื้นที่ป่าจะลดลง ในอดีตมักพบนก
ชนิดนี้ตามพื้นที่แนวชายฝั่งทะเล และสันนิษฐานว่ามี
22 |

การกระจายไปตามแม่น�้ำสายหลักสอดคล้องกับการ
ตั้งถิ่นฐานของคน จากที่เคยพบในเขตภาคกลาง ภาค
ตะวันออก และภาคใต้ ปัจจุบันสามารถพบเห็นได้ทั่ว
ทุกภาคของประเทศไทย
นกกิง้ โครงแกลบหัวเทา (Chestnut-tailed Starling;
Sturnia malabarica)
ในอดี ต นกกิ้ ง โครงแกลบหั ว เทาถู ก จั ด ให้ มี
สถานภาพประจ� ำ ถิ่ น เฉพาะทางภาคเหนื อ เท่ า นั้ น
ส่วนทางภาคอื่นๆ เป็นนกอพยพในช่วงฤดูหนาวหรือ
นกกิ้งโครงแกลบหัวเทา (Chestnut-tailed Starling) โดย ชูเกียรติ นวลศรี
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นอกฤดูผสมพันธุ์ อย่างไรก็ตาม ช่วงหลายปีที่ผ่านมา
มีรายงานนกกิง้ โครงแกลบหัวเทาท�ำรังวางไข่จากหลาย
แห่งในที่ราบลุ่มภาคกลางไปจนถึงภาคใต้ โดยมักท�ำ
รังในโพรงไม้ที่ถูกเจาะโดยนกชนิดอื่น ในต่างประเทศ
พบว่านกกิ้งโครงหลายชนิดมีอุปนิสัยก้าวร้าว และมัก
ประสบความส�ำเร็จในการแย่งชิงโพรงไม้เพื่อท�ำรัง ใน
กรณีของนกกิ้งโครงแกลบหัวเทา การเพิ่มจ�ำนวนของ
มันอาจส่งผลให้ นกหัวขวานด่างอกลายจุด (Frecklebreasted Woodpecker: Dendrocopos analis) และ
นกกระจอกตาล (Plain-backed Sparrow: Passer
flaveolus) มีจำ� นวนลดลง ปัจจัยหลักทีเ่ อือ้ ให้นกกิง้ โครง
แกลบหัวเทาค่อยๆ ขยายถิ่นฐานน่าจะเป็นการที่ถิ่น
อาศัยของมันมีเพิ่มขึ้น ป่าในที่ราบและทุ่งน�้ำหลาก
ในภาคกลางถูกปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและ
ชุมชน ซึง่ เป็นถิน่ อาศัยทีเ่ หมาะสมของนกกิง้ โครงแกลบ
หัวเทา เพราะมันเป็นนกทีป่ รับตัวให้อาศัยอยูต่ ามทีโ่ ล่ง
ที่มีไม้ยืนต้นประปราย
นกตีนเทียน (Black-winged Stilt; Himantopus
himantopus)

นกตีนเทียน (Black-winged Stilt) โดย เกษตร สุเตชะ

เช่ น เดี ย วกั บ นกน�้ ำ หลายชนิ ด ที่ เ พิ่ ม จ� ำ นวนขึ้ น
ระบบชลประทานทีเ่ อือ้ ให้ชาวนาสามารถท�ำนาได้แทบ
จะตลอดทัง้ ปี ก็สง่ ผลให้ถนิ่ อาศัยของนกน�ำ้ เพิม่ ขึน้ ตาม
ไปด้วย นกตีนเทียนเป็นตัวอย่างทีช่ ดั เจนส�ำหรับกรณีนี้
ในอดีตมีรายงานสร้างรังวางไข่แถบชายทะเลในที่ราบ
ภาคกลางเท่านัน้ แต่ปจั จุบนั นีแ้ ม้แต่ทางภาคเหนือตอน
บนก็สามารถพบเห็นมันได้ตลอดทั้งปี ความส�ำเร็จใน
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นกอีแพรดแถบอกด�ำ (Pied Fantail) โดย สุรเชษฐ์ เรืองมาก

การเพิ่มประชากรของมันส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการที่
นอกฤดูกาลอพยพมันแทบไม่มีคู่แข่งเลย ปากที่เรียว
ยาวท�ำให้มันสามารถจับสัตว์น�้ำขนาดเล็กจิ๋วที่ไม่ใช่
อาหารหลักของนกน�้ำส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม แม้การ
ปรับปรุงระบบชลประทานจะส่งผลให้นกน�ำ้ หลายชนิด
เพิม่ จ�ำนวน แต่กม็ นี กบางชนิดหายไปเพราะชอบอาศัย
อยู่ตามทุ่งที่ไม่มีน�้ำท่วมขังมากกว่า เช่น นกคุ่มอืดเล็ก
(Common Buttonquail: Turnix sylvaticus) นกอีเสือ
หัวด�ำ (Long-tailed Shrike: Lanius schach) และนก
จาบฝนเสียงใส (Australasian Lark: Mirafra javanica)
ยิ่งนับวันทุ่งโล่งที่มีหญ้าหรือพืชล้มลุกขึ้นประปรายดู
จะเหลือน้อยลง
นกอีแพรดแถบอกด�ำ (Pied Fantail: Rhipidura
javanica)
ย้อนไปเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว นกอีแพรดแถบอก
ด�ำ เป็นนกที่กระจายพันธุ์อยู่ในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง
ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วน
นกชนิดนี้พบเห็นได้ง่ายตามสวนผลไม้ สวนสาธารณะ
และพื้ น ที่ โ ล่ ง รอบๆบ้ า น ส่ ว นในภาคใต้ น กชนิ ด นี้
พบกระจายจ�ำกัดอยู่ในพื้นที่ป่าชายเลน และยังไม่มี
รายงานพบในพื้นที่ภาคเหนือ ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา
พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยยังคงถูกเปลี่ยนสภาพ
จากป่าดั้งเดิมให้กลายเป็นพื้นที่โล่ง เพิ่มมากขึ้น ซึ่งผล
จากการเปลีย่ นแปลงพืน้ ทีป่ า่ ให้กลายเป็นพืน้ ทีโ่ ล่งแบบ
นี้ น่าจะส่งผลดีต่อนกอีแพรดแถบอกด�ำ ในแง่ของการ
เพิ่มถิ่นที่อยู่อาศัย ซึ่งนกชนิดนี้มีความสามารถในการ
ปรับตัวให้อาศัยอยู่ได้ในพื้นที่โล่ง พื้นที่สวนผลไม้ ได้ดี
ปัจจุบัน มีรายงานพบอีแพรดแถบอกด�ำแล้ว ในพื้นที่
ภาคเหนือ ในจังหวัดล�ำปาง และจังหวัดเชียงใหม่ ส่วน
ในพื้นที่ภาคใต้ มีรายงานพบว่านกชนิดนี้เข้ามาอาศัย
ในพื้นที่สวนป่ากระถินณรงค์และสวนปาล์มที่อยู่ลึก
เข้ามาในแผ่นดินใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตรัง สตูล
สงขลา และพัทลุง
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นกเอี้ยงหงอน (White-vented Myna) โดย สุรเชษฐ์ เรืองมาก

นกเอีย้ งหงอน (White-vented Myna: Acridotheres
grandis)
นกเอี้ยงหงอน เป็นนกเอี้ยงตัวสีด�ำ ปากและแข้งมี
สีเหลือง ขนคลุมหางด้านล่างมีสีขาวตัดกับสีด�ำชัดเจน
บริเวณหน้าผากมีหงอนยาวโดดเด่น นกเอี้ยงชนิดนี้
พบเห็นได้ง่ายมากตามที่เปิดโล่ง ในบริเวณใกล้กับ
ชุมชน โดยเฉพาะตามพืน้ ทีโ่ ล่งทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ บาง
ครั้งในตอนใกล้ค�่ำก็พบพวกมันจ�ำนวนมากเกาะนอน
รวมกันบนสายไฟฟ้าข้างถนน ส่งเสียงร้องจอแจ ใน
อดีตเมื่อประมาณ 20 ปีท่ีผ่านมา ประชากรนกเอี้ยง
หงอนในประเทศไทย พบกระจายพันธุ์อยู่บริเวณตอน
บนของประเทศ ตั้งแต่คอคอดกระขึ้นไป แต่หลังจาก
นัน้ เมือ่ ในปี พ.ศ. 2550 พบว่าประชากรของพวกมันได้
กระจายพันธุ์ลงสู่ภาคใต้ ซึ่ง ณ เวลานั้นประชากรส่วน
ใหญ่ของพวกมันกระจายพันธุ์ลงมาต�่ำสุดอยู่ที่ จังหวัด
พังงา และจังหวัดภูเก็ต ปัจจุบนั ประชากรนกเอีย้ งหงอน
ในภาคใต้ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สามารถพบเห็นได้ง่าย
ในหลายพื้นที่ทั่วภาคใต้ ในบางพื้นที่ เช่น ที่เขตห้าม
ล่าสัตว์ป่าหนองปลักพระยา-เขาพระยาบังสา อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดสตูล พบว่า นกเอี้ยงหงอนจ�ำนวนมาก
ได้ยึดครองพื้นที่ท�ำรังตามซอกเขาหินปูน หลังส�ำนัก
งานเขตฯ ซึ่งแต่เดิมเมื่อประมาณ 10 ที่แล้ว พื้นที่
เขาหินปูน บริเวณนี้ เคยเป็นแหล่งท�ำรังวางไข่ของฝูง
นกเอี้ยงควาย (Jungle Myna: Acridotheres fuscus)
มาก่อน แต่ปัจจุบันจ�ำนวนนกเอี้ยงควายในพื้นที่นี้ มี
จ�ำนวนน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสาเหตุประการหนึ่ง
ของการลดลงของประชากรนกเอีย้ งควาย น่าจะมาจาก
การสูญเสียพื้นที่อาศัยและท�ำรัง ให้กับนกเอี้ยงชนิดที่
ก้าวร้าวกว่าซึ่งก็คือ นกเอี้ยงหงอน นั่นเอง
นกกระจอกใหญ่ (House Sparrow: Passer domesticus)
เมื่อไม่ถึง 20 ปีที่แล้ว นกกระจอกใหญ่จัดได้ว่า
เป็นหนึ่งในนก “หายาก” ที่พบได้เฉพาะบางพื้นที่ทาง
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ภาคตะวันตก โดยเฉพาะในเขตจังหวัดตาก และจังหวัด
ก�ำแพงเพชร ถ้าใครอยากเห็นก็ตอ้ งเดินทางผ่านไปแถว
นัน้ ซึง่ มักจะพบเจอได้ตามปัม๊ น�ำ้ มันและเขตชุมชนเช่น
ในตลาดสดเป็นหลัก ไม่น่าเชื่อว่าปัจจุบันนกกระจอก
ชนิดนี้ได้ขยายอาณาเขตจนครอบคลุมไปทั่วทุกภาค
ของเมื อ งไทยแล้ ว สาเหตุ ที่ ท�ำ ให้ น กกระจอกใหญ่
ประสบความส�ำเร็จในการกระจายพันธุ์มาจากความ
สามารถในการปรับตัวให้สามารถอยู่อาศัยได้ทั้งใน
พืน้ ทีช่ มุ ชนและพืน้ ทีก่ สิกรรม ซึง่ ล้วนเป็นพืน้ ทีท่ มี่ อี ตั รา
การขยายตัวสูงขึ้น ท�ำให้นกกระจอกใหญ่มีแหล่งที่อยู่
อาศัยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ ด้วยขนาดตัวที่
ใหญ่กว่านกกระจอกชนิดอื่น ไม่ว่าจะเป็นนกกระจอก

นกกระจอกใหญ่ (House Sparrow) โดย อายุวัต เจียรวัฒนกนก

บ้าน (Eurasian Tree Sparrow: Passer montanus)
หรือนกกระจอกตาล (Plain-backed Sparrow: Passer
flaveolus) ท�ำให้นกกระจอกใหญ่สามารถแข่งขันกับนก
กระจอกทั้งสองชนิดได้ ทั้งในด้านการหาอาหารและ
การช่วงชิงพืน้ ทีท่ ำ� รังวางไข่ นกกระจอกใหญ่กนิ อาหาร
ได้สารพัดและขยายพันธุ์เร็วเนื่องจากสามารถท�ำรัง
วางไข่ได้ตลอดปี ด้วยเหตุน้ีท�ำให้ปัจจุบันเราสามารถ
พบเห็นนกกระจอกใหญ่ได้ทั่วไป ตั้งแต่เหนือจรดใต้
ตะวันตกจรดตะวันออก รวมทัง้ ในกรุงเทพมหานครด้วย
นกพิราบป่า (Rock Dove: Columba livia)
เดิ ม ที น กพิ ร าบป่ า มี ถิ่ น ฐานตามหน้ า ผาสู ง ของ
ทวีปยุโรปเรื่อยมาถึงอนุทวีปอินเดีย แต่นกพิราบป่า
ถูกน�ำเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยอยุทธยา ซึ่ง
คงจะเป็นผลงานของพ่อค้าที่เข้ามาติดต่อกับพระนคร
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มีหลักฐานทิ้งไว้เป็นชื่อสีน�้ำเงินนกพิราบ คือ น�้ำเงิน
เหลือบ นับจากนั้น นกพิราบป่าก็ได้ลงหลักปักฐานใน
ประเทศไทย พวกมันแพร่พันธุ์ง่าย ปรับตัวเก่ง และ
กินอาหารได้หลากหลาย โดยพวกมันได้รับประโยชน์
จากสถาปัตยกรรมของมนุษย์ที่จ�ำลองหน้าผาที่พวก
มันเคยท�ำรังแต่เดิม นอกจากนั้น ยังมีประชากรที่หลุด
จากนพิราบแข่งและนกพิราบสวยงามออกมาเพิ่มเติม
อยู่เสมอ ปัจจุบันพวกมันขยายการกระจายพันธุ์ไป
ตามการแผ้วถางบุกเบิกพื้นที่ของมนุษย์ แม้แต่ชายป่า
ติดกับพื้นที่เกษตรกรรมก็ตามที อย่างไรก็ดี การเพิ่ม
ของประชากรนกพิราบป่านั้นไม่ใช่เรื่องพึงปราถนานัก
เพราะพวกมันก่อความเดือดร้อนร�ำคาญได้มาก อาทิ
จากมูล ซึ่งนอกจากจะสกปรกเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค
แล้วยังมีฤทธิ์กัดวัสดุอาคารอีกด้วย
นกปากห่าง (Asian Openbill: Anastomus oscitans)
เป็นหนึงในนกที่คนไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีถึงดี
ที่สุด เนื่องจากพบได้เกือบทั่วทุกภาคของประเทศไทย
และไม่น่าเชื่อว่านกชนิดนี้ได้เปลี่ยนสถานภาพจากนก
อพยพในฤดูหนาวจากประเทศบังคลาเทศ สมัยก่อน
ใครอยากไปดูก็ต้องไปที่วัดไผ่ล้อม จังหวัดปทุมธานี
เพราะนกอพยพมาทางฝัง่ ตะวันตกของไทย เดีย๋ วนีก้ ลับ
กลายมาเป็นนกประจ�ำถิ่นของไทยในเวลาไม่เกิน 40
ปีเท่านั้น แถมประชากรก็เพิ่มขึ้นหลายเท่าโดยเฉพาะ
ที่ราบลุ่มและมีป่าละเมาะหรือต้นไม้สูงขนาดใหญ่อยู่

นกปากห่าง (Asian Openbill) โดย เกษตร สุเตชะ

กลางนาไว้ให้นกท�ำรัง คาดการว่าน่าจะมีประชากร
มากกว่ า 300,000 ตั ว ขึ้ น ไป จนนกปากห่ า งแพร่
กระจายพันธุ์ลามไปจนถึงกัมพูชาและชายฝั่งประเทศ
เวียดนามแล้ว ปัจจัยส่งเสริมเกิดจากพืน้ ทีป่ ลูกข้าวของ
ประเทศไทยและข้างเคียงซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและ
ปริมาณหอยเชอรี่ซึ่งตามนาข้าวไปทุกที่ก็มากขึ้นขึ้น
หลายเท่า ท�ำให้นกปากห่างมีอาหารและแหล่งหากิน
มหาศาล ยิ่งคนไทยเป็นชาวพุทธซึ่งมักไม่ค่อยกินนก
เป็นอาหารอยู่แล้ว อีกทั้งมีการประโคมข่าวว่านกปาก
ห่างเป็นพาหะของโรคไข้หวัดนกมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2547
อีกด้วย ยิ่งท�ำให้คนไทยไม่ค่อยอยากจะไปเกี่ยวข้อง
กับนกชนิดนี้มากเท่าใดนัก จึงแพร่ขยายพันธุ์เพลินจน
ลืมว่าตนเป็นนกเมืองแขกเสียแล้วกระมัง
นกแอ่นกินรัง (Edible-nest Swiftlet: Aerodramus
fuciphagus)
ด้วยเพราะรังของนกแอ่นกินรังเป็นของกินทีม่ รี าคา
แพงมากตามต�ำรับแพทย์แผนจีน เชื่อกันว่ากินแล้วจะ
บ�ำรุงปอดเพราะผลิตมาจากน�้ำลายของนกที่อาศัยใน
พื้นที่ทะเลเปิดซึ่งอากาศดีและกินแต่อาหารรสะอาด
โดยเฉพาะรังนกที่มาจากประเทศไทย มาเลเซียและ
อินโดนีเซียจะมีชื่อเสียงมากว่าคุณภาพดี ประเทศไทย
ก็ได้ส่งออกสินค้าชนิดนี้ให้พี่น้องชาวจีนบริโภคมาร่วม
ร้อยปี จึงท�ำให้มีการคิดค้นเทคโนโลยีท�ำรังนกบ้าน
ขึ้นมาเสริมการเก็บรังนกจากถ�้ำตามเกาะต่างๆ ใน
ทะเลของไทยซึ่งมีจ�ำนวนผลผลิตคงที่และมีแนวโน้ม
ลดลงจนอาจจะสูญพันธุ์ได้ เพราะเก็บรังกันมากจน
ลูกนกโตขึ้นมาทดแทนไม่ทัน แหล่งใหญ่ของรังนก
บ้านของประเทศไทยอยู่ที่อ�ำเภอปากพนัง จังหวัด

นกพิราบป่า (Rock Dove) โดย เกษตร สุเตชะ
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นกแอ่นกินรัง (Edible-nest Swiftlet) โดย เกษตร สุเตชะ

นครศรีธรรมราช ซึ่งมีการเก็บรังนกชนิดนี้ส่งออกขาย
เป็นอาชีพมากกว่ากว่า 50 ปี จากนั้นก็มีการแพร่
กระจายไปตามจังหวัดต่างๆ แนวริมทะเลทั้งอ่าวไทย
และอันดามัน เช่น อ�ำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ท�ำให้นกมีพนื้ ทีท่ ำ� รังวางไข่เพิม่ ขึน้ และปริมาณนกชนิด
นี้ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ประเทศไทยก็ส่ง
ออกรังนกได้เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว แม้ว่ารังนกบ้าน
จะมีราคาต�่ำกว่ารังนกถ�้ำตามธรรรมชาติก็ตาม แต่ก็
ช่วยส่งเสริมให้นกชนิดนี้หลุดกับดักการสูญพันธุ์มาได้
อย่างยั่งยืน
นกยางควาย (Eastern
Cattle Egret: Bubulcus coromandus)
หากท่านผู้อ่านเคย
สั ง เกตเวลาที่ ช าวนา
ก� ำ ลั ง ไถนาหรื อ เกี่ ย ว
ข้าว จะพบว่ามีนกตัว
สีขาวจ�ำนวนมากคอย
เดินตามหลังและจิกดิน
หากิ น อยู ่ ไ ม่ ห ่ า งโดย
เฉพาะที่ ร าบลุ ่ ม ภาค
กลาง เกือบทั้งหมดจะ
เป็ น นกยางควายและ
ช่วงปลายหน้าร้อนเข้า
หน้ า ฝนนกเหล่ า นี้ จ ะ
เปลี่ยนหัวเป็นสีเหลือง

ทอง ปากแดง และแต่ ง แต้ ม สี สั น
สวยงามมากมายที่หน้าตาจนแทบจ�ำ
ไม่ได้ นกประจ�ำถิ่นชนิดนี้พบเกือบทุก
ภาคของประเทศไทยเพราะเป็นนกที่
กินง่ายอยู่ง่าย ชอบท�ำรังเป็นหมู่หลาย
สิบถึงหลายร้อยรังบนต้นไม้เดียวกัน
ร่วมกับนกชนิดอื่น เช่น นกกาน�้ำเล็ก
(Little Cormorant: Microcarbo niger)
นกแขวก (Black-crowned Night-heron:
Nycticorax nycticorax) นกยางเปีย
(Little Egret: Egretta garzetta) และ
ช่วยระวังภัยให้กัน ท�ำให้อัตราการรอด
ชีวิตของลูกนกสูง ในอดีตมีการเก็บไข่
ของนกชนิดกินและถูกล่ามาบริโภคจน
จ�ำนวนนกมีแนวโน้มลดลง แต่หลังจาก
ราคาไข่ไก่เลี้ยงและไก่เนื้อลดลงมาก หาซื้อได้ง่ายและ
คนไทยปลูกข้าวเพิ่มขึ้นหลายเท่า จึงท�ำให้นกชนิดนี้
แพร่กระจายพันธุ์เพิ่มขึ้นไปพร้อมๆ กับนกปากห่าง
(Asian Openbill: Anastomus oscitans) แต่ถ้าคนไทย
ยังคงท�ำนาเคมีกันอยู่ต่อไป อนาคตของนกชนิดนี้อาจ
ไม่สดใสเช่นปัจจุบนั เพราะสารเคมีตกค้างในตัวมันอาจ
ส่งผลต่อลูกนกได้ เช่น ไม่ฟักหรือเกิดมาพิการ เป็นต้น
ซึง่ อาจะท�ำให้นกทีเ่ ห็นดาษดืน่ กลับสูญพันธุไ์ ด้เพียงชัว่
อายุเดียวเท่านั้น

นกยางควาย (Eastern Cattle Egret) โดย เกษตร สุเตชะ
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เรื่อง : อุเทน ภุมรินทร์ | ภาพ : วิชญนันท์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ, กุลพัฒน์ ศรลัมภ์

นักล่าสุดมุ้งมิ้ง

Wild Cities

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

(นกฮูกตาโต) ใกล้บ้านคุณ (3 Urban Owls)
นอกจากนกกระจอกบ้าน นกพิราบป่า และนก
กางเขนบ้าน ที่เราพบเจอได้บ่อยๆ รอบบ้าน ตอน
กลางวันแล้ว เคยสงสัยกันไหมว่า ในเวลากลางคืนจะ
มีนกอะไรให้เราดูบ้าง คอลัมน์ Wild Cities ฉบับนี้ เรา
จึงขอพาท่านไปสบตากับนกเค้า (Owls) หรือกลุ่มนก
ฮูกตาโต มาดูกันสิว่า ในพื้นที่สีเขียวของเมือง เราจะ
พบนักล่ายามราตรีชนิดใดได้บ้าง
เสียงร้อง “ฮูก…… ฮูก……” ต�่ำๆ ติดต่อกัน ที่เรา
ได้ยนิ ในเวลากลางคืนตามกลุม่ ต้นไม้ใหญ่ คือเสียงของ
นกฮูกหรือนกเค้ากู่ (Collared Scops Owl) หนึ่งในนก
เค้าทีส่ ามารถพบได้คอ่ นข้างบ่อย แม้แต่ในเขตเมือง ไม่
ง่ายนักที่จะหาเจ้าของเสียงพบ เพราะลําตัวสีน�้ำตาล
และมีขดี สีเข้มกระจายทัว่ ตามลาํ ตัวด้านล่าง ช่วยพราง
ตัวนกได้เป็นอย่างดี จึงแนะนําให้ส่องไฟฉายตามเสียง
ร้องและสังเกต “ก้อนกลมๆ” ที่คล้ายปุ่มไม้ตามกิ่งไม้
เพราะแท้จริงแล้วอาจเป็นนกฮูก
นกฮู ก ทํ า รั ง วางไข่ ช ่ ว งเดื อ นมกราคมถึ ง เดื อ น
เมษายนในโพรงไม้ตามธรรมชาติ หรือใช้โพรงของนก
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หัวขวาน ในช่วงเดือนเมษายน เรามักได้เห็นลูกนก
ฮูก เกาะเรียงกันตามกิ่งไม้ใกล้ๆ กับปากโพรงรัง จํา
นวน 3-5 ตัว โดยลูกนกแต่ละตัวมีขนาดตัวไม่เท่ากัน
เนื่องจากแม่นกจะเริ่มฟักไข่ทันที หลังจากที่วางไข่ใบ
แรก เข้าไปฟังเสียงนกฮูกกันได้ ตามลิงค์นี้ www.xenocanto.org/115094
ทําความรู้จักกันต่อกับนกเค้าในเมืองอีกชนิดคือ
นกเค้าจุด (Spotted Owlet) หนึ่งในนกเค้าที่ปรับตัวเก่ง
เราพบมันได้ตามบริเวณพืน้ ทีเ่ กษตร และสวนสาธารณะ
แม้แต่ตามตึกร้าง โดยมักพบมันอาศัยอยู่รวมกันเป็น
ครอบครัวและเกาะกิ่งไม้ที่โล่งๆ ให้เราเห็นได้ง่าย แม้
ในเวลากลางวัน เราก็สามารถพบนกเค้าจุดได้ไม่ยาก
นกเค้าจุดเป็นนกเค้าขนาดเล็ก (20 ซม.) ขนาดตัวใกล้
เคียงกับนกฮูกและนกเค้าแมว นกเค้าจุดมีม่านตาสี
เหลือง วงรอบใบหน้าสีขาว หัวและลําตัวด้านบนสีเทา
มีลายจุดสีขาวกระจายทั่ว มีลักษณะเด่นคือ อกมีลาย
รูปหัวใจสีเทากระจาย ท้องสีขาว
และนักล่าตาโตที่พบได้บ่อยในเมืองอีกชนิด คือ

น ก ก า ง เ ข น |

27

นกเค้าโมงหรือนกเค้าแมว (Asian Barred Owlet)
นกเค้ า โมงมี ป ระชากรค่ อ นข้ า ง ชุ ก ชุ ม และพบ
ได้ในถิ่นอาศัยแทบทุกรูปแบบ ขอ เพี ย งแค่ มี ไ ม้
ยืนต้นและกลุ่มไม้ไม่รบทึบนักให้ อาศั ย แม้ แ ต่
ตอนกลางวัน เราก็สามารถพบนก เค้าโมงได้บ่อย
ครั้ง เพราะนกเค้าโมงเป็นหนึ่งใน สัตว์ที่มักหากิน
ในเวลาพลบค�ำ่ และรุง่ สาง (crepus- cular) บล็ อ ก
เกอร์ Plains-wanderer เจ้าของ คอลันกเค้
มน์าโมง,
“นกป่
า าแมว (Asian Barred Owlet; Taenioglaux cuculoides)
นกเค้
ภาพ:
วิ
ช
ญนั
น
สัปดาห์ละตัว” ของหนังสือพิมพ์ คม ชั ด ลึ ก ได้ท์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ
เขียนไว้ว่า “สัตว์ที่มีพฤติกรรมแบบ
crepuscular นี้ มักมีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาการออก จ�ำแนกชนิดได้ด้วย หากได้ยินเสียงนกเหล่านี้ลองมอง
หาอาหารพอสมควร คือสามารถปรับเปลี่ยนเวลาใน หาตัวนกตามแนวเรือนยอดตามเสียงได้เลย เข้าไปฟัง
การหาอาหารได้ตามแต่ปัจจัยต่างๆ จะเอื้ออํานวย เสียงนกเค้าจุด (Spotted Owlet) ตามลิงค์นี้ http://
บ่อยครั้งที่พบสัตว์เหล่านี้หากินในเวลากลางวัน โดย www.xeno-canto.org/19863
เฉพาะอย่างยิ่งในยามที่สภาพอากาศร่มครึ้ม หรือ
เสียงนกเค้าโมง (Asian Barred Owlet) มีสองเสียง
อาจมีกิจกรรมในยามดึกสงัด หากมีเหยื่อของพวกมัน คือ เสียงสั่นรัวติดต่อกัน (trilling call) และเสียงโน้ตตัว
ออกหากิน” นกเค้าโมงมีม่านตาสีเหลือง ลําตัวมีลาย เดียว แล้วรัวดังติดกันในช่วงท้าย (accelerating song)
สีน�้ำตาลทั่วทั้งตัว ท้องสีขาว บริเวณอกมีลายสีขาวใน ฟังเสียงตามลิงค์ทั้งสองนี้ ตามล�ำดับ http://www.
แนวตั้งลากยาวต่อเนื่องกับท้อง โดยลายที่อกกระจาย xeno-canto.org/206577 และ http://www.xenoกันอย่างไม่เป็นระเบียบ
canto.org/206573
หากอยากพบนกกลุ่มนี้ ต้องสังเกตพฤติกรรมของ
นกเค้าทุกชนิดเป็นนกนักล่าที่ควบคุมปริมาณสัตว์
นกเล็กๆ ในสวน เช่น นกกางเขนบ้าน นกปรอดสวน ขนาดเล็กในธรรมชาติ นกเค้าโมงและนกเค้ากูจ่ บั หนูกนิ
นกอีแพรดแถบอกดําฯลฯ เพราะนกพวกนี้จะรวมกลุ่ม เป็นอาหาร ซึง่ ลดปัญหาทีจ่ ะตามมากับมนุษย์ เช่น การ
กันและส่งเสียงร้องขับไล่ หรืออาจบินโฉบตี พฤติกรรม แพร่โรคระบาดจากหนูบ้าน/ หนูท่อ ส่วนนกเค้าจุดกิน
นี้ เรียกว่า“mobbing หรือ ม๊อบประท้วง” ด้วยนกเค้า แมลงเป็นอาหารหลัก โดยเฉพาะด้วงปีกแข็ง ซึ่งหลาย
เป็นนกนักล่าที่อาจจับนกเล็กๆ เหล่านี้เป็นอาหารได้ ชนิดเป็นแมลงศัตรูพืช
พวกมันเลยต้องขับไล่ แต่นกเค้ามักทํา ‘เนียน’ เกาะ
ใครอยากเห็นนกนักล่าตาโตสุดมุ้งมิ้ง เชิญเข้าร่วม
นิ่งบนกิ่งไม้ราวกับหุ่นปั้นเสียแทน อีกหนึ่งวิธีที่ฮิตกัน กิจกรรม “Bird Walk เดินชมนกในสวน” ของสมาคม
มานานคือ การจดจ�ำเสียงร้องของนกเค้า ซึ่งนกกลุ่มนี้ อนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย จัดทุกสุด
ในแต่ละชนิดมีเสียงโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่ใช้ในการ สัปดาห์แรกของเดือน โดยวันเสาร์จดั ทีส่ วนวชิรเบจทัศ
(สวนรถไฟ) วันอาทิตย์ทสี่ วนหลวง ร.๙ แถมวันอาทิตย์
ที่สองของเดือน จัดที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ติดตามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี www.facebook.
com/bcst.or.th
เอกสารอ้างอิง

นกเค้าจุด (Spotted Owlet; Athene brama)
ภาพ: วิชญนันท์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ
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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: Johnson 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
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เรื่อง : อาจารย์สุธี ศุภรัฐวิกร | ภาพ : มหามิตร

รายงานพิเศษ

ครั้งหนึ่ง
...
กรุงเทพฯ
ก็เคยมี
ขอขอบคุณ ภาพฝูงแร้งวัดสระเกศ จาก griffonmany.blogspot.com

พ.ศ. 2473 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 คาร์ล โยฮันน์ อาการ์ด (Carl
Johann Aagaard) นักปักษีวิทยาชาวเดนมาร์ค ได้เดิน
ทางเข้ามาพ�ำนักในกรุงเทพฯ เขาได้สังเกตและศึกษา
นกที่พบเห็นในกรุงเทพฯ จนในที่สุดได้เขียนหนังสือ
ออกมาเล่มหนึ่งเกี่ยวกับนกที่พบเห็นในกรุงเทพฯ คือ
The Common Birds of Bangkok ในหนังสือเล่มนี้เขา
กล่าวถึงนกทีพ่ บได้บอ่ ยในกรุงเทพฯ ในสมัยนัน้ ซึง่ มีทงั้
สิ้น 110 ชนิด ในค�ำน�ำของหนังสือเล่มนี้ยังกล่าวอีกว่า
เมื่อครั้งที่ เซอร์ วอลเตอร์ เจมส์ แฟรงกลิน วิลเลียม
สัน (Sir Walter James Franklin Williamson) ได้เดินทาง
เข้ามาสังเกตและศึกษานกในกรุงเทพฯ เขาได้พบเห็น
นกในกรุงเทพฯ มากกว่า 200 ชนิดทีเดียว และเมื่อ
คาร์ล โยฮันน์ อาร์การ์ด มาสังเกตนกในกรุงเทพฯ เขา
ได้พบเห็นนกชนิดใหม่เพิม่ เติมอีก จึงท�ำให้นกทีพ่ บเห็น
ในกรุงเทพฯ ในสมัยนัน้ มีมากถึง 220 ชนิด ซึง่ เขากล่าว
ว่ามากกว่าเมืองใดในโลกทีเดียว!
นกบางชนิดที่ คาร์ล โยฮันน์ อาการ์ด เคยพบเห็น
ในกรุงเทพฯ ปัจจุบนั ไม่พบเห็นในกรุงเทพฯ แล้ว พญา
แร้ง (Red-headed Vulture) สมัยนั้นเรียกว่า Black
Vulture เคยเป็นนกที่พบเห็นได้บ่อยมากในสมัยนั้น
แต่บินสูงมากอยู่ทั่วท้องฟ้ากรุงเทพฯ จนแลเห็นเป็น
จุดด�ำๆ ตรงโน้นจุด ตรงนี้จุด แต่เมื่อใดก็ตามที่มีซาก
วัวควายหรือสัตว์อื่นใดอยู่กลางทุ่ง จุดด�ำๆ เหล่านี้จะ
มารวมตัวกัน และเคลื่อนที่วนเวียนไปรอบๆ เหนือ
29 |

ต�ำแหน่งที่พบซากสัตว์นั้น ในไม่ช้าๆ จุดด�ำๆ เหล่า
นั้นจะเคลื่อนที่วนเวียนต�่ำลงมามากขึ้นทุกทีๆ จนแล
เห็นเป็นพญาแร้งที่มีหัวเปลือยเปล่าสีแดง แล้วบิน
ลงมายืนล้อมรอบซากสัตว์นั้น แต่ละตัวต่างเดินบ้าง
กระโดดบ้าง เข้าไปรุมทิ้งจิกกินเนื้อของซากสัตว์นั้น
อย่างเอร็ดอร่อยและสนุกสนานราวกับว่าก�ำลังอยู่ใน
งานเลี้ยงกลางทุ่ง แต่ถ้าสัตว์นั้นยังไม่ตาย พญาแร้ง
เหล่านี้จะยืนรอคอยอยู่รอบๆ สัตว์นั้น รอจนกว่าสัตว์
นัน้ จะตายสนิทจึงจะเข้าไปรุมทิง้ จิกกินเนือ้ ของสัตว์นนั้
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�ำ (Black Kite) สมัยนั้น
เรียกว่า Common Pariah Kite เขาพบเห็นบ่อยใน
ท้องฟ้ากรุงเทพฯ เช่นกัน แต่พบเห็นบ่อยมากเหนือ
ล�ำน�้ำเจ้าพระยา และมักพบเห็นบินวนเวียนปะปนกับ
เหยี่ยวแดง (Brahminy Kite) คอยโฉบกินซากสัตว์ที่
ผิวน�้ำที่มนุษย์ทิ้งลงมาจากเรือและเรือนแพริมน�้ำ เขา
ยังกล่าวอีกว่าเมื่อ 20 ปีที่แล้วที่เขามาที่กรุงเทพฯ เขา
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พญาแร้ง (Red-headed Vulture) โดย เกษตร สุเตชะ

พบเหยี่ยวด�ำมากกว่านี้ เข้าใจว่าเพราะมีเรือยนต์แล่น
ไปมาเพิ่มมากขึ้น เหยี่ยวด�ำจึงไม่ค่อยได้พบเห็นเหนือ
ล�ำน�้ำเจ้าพระยาเหมือนเมื่อก่อน
นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง (Common Flameback) สมัยนั้นเรียกว่า Golden-backed Three-toed
Woodpecker มักพบเห็นเป็นคู่ตามสวนผลไม้ขนาด
ใหญ่ในกรุงเทพฯ นกหัวขวานสีตาล (Rufous Woodpecker) พบเห็นได้บ่อยตามสวนผลไม้ในกรุงเทพฯ
เช่นเดียวกัน อี. จี. เฮอร์เบิร์ต (E. G. Herbert) เคย
เห็นมันท�ำรัง 2 ครั้งที่ สวน Bangsakai โดยขุดเจาะ
โพรงเข้าไปในรังมดบนต้นไม้ที่ยังมีมดอาศัยอยู่ นกหัว
ขวานเขียวป่าไผ่ (Laced Woodpecker) สมัยนัน้ เรียกว่า
Scaly-bellied Green Woodpecker) พบเห็นน้อยกว่า
นกหัวขวานสองชนิดก่อนและพบเห็นในฤดูหนาว แต่
ตามสวนผลไม้ขนาดใหญ่ทางฝั่งธนบุรี พบเห็นนกหัว
ขวานชนิดนี้หลายคู่ท�ำรังที่นั่น โดยขุดเจาะโพรงเข้าไป
ในล�ำต้นไม้ แต่นกหัวขวานที่พบบ่อยที่สุดในกรุงเทพฯ
และขุดโพรงท�ำรังในล�ำต้นไม้ผุในสวนผลไม้และสวน
ขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ ด้วย คือ นกหัวขวานด่างอก
ลายจุด (Spot-breasted Woodpecker)
นกกาแวน (Racket-tailed Treepie) สมัยนั้นเรียก
ว่า Black Racket-tailed Treepie พบค่อนข้างบ่อยใน
สวนขนาดใหญ่และสวนผลไม้ในกรุงเทพฯ แต่พบได้
ไม่สม�่ำเสมอตลอดทั้งปี เขาเคยพบนกชนิดนี้ท�ำรังที่
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วัดสิงห์ด้วย นกกินแมลงอกเหลือง (Pin-striped TitBabbler) สมัยนั้นเรียกว่า Yellow-breasted Babbler
พบได้บ่อยตามสวนผลไม้ ป่าละเมาะเล็กๆ และกอไผ่
ที่ปลูกล้อมไว้เป็นรั้วบ้าน นกแซงแซวหงอนขน (Haircrested Drongo) พบได้น้อยในช่วงฤดูหนาวตามสวน
ผลไม้ขนาดใหญ่แถบชานเมืองของกรุงเทพฯ นกกินปลี
แก้มสีทับทิม (Ruby-cheeked Sunbird) สมัยนั้นเรียก

เหยี่ยวด�ำ (Black Kite) โดย เกษตร สุเตชะ

น ก ก า ง เ ข น |

30

อีแร้งเทาหลังขาว (White-rumped Vulture) โดย เกษตร สุเตชะ

ว่า Ruby-Check พบได้น้อยในกรุงเทพฯ มักเห็นอยู่
ตามล�ำพังตัวเดียวหรืออยูด่ ว้ ยกันเป็นคู่ อี.จี. เฮอร์เบิรต์
บอกว่านกกินปลีชนิดนีผ้ สมพันธุท์ ำ� รังวางไข่ตงั้ แต่เดือน
กุมภาพันธ์ถงึ กรกฎาคม นกคุม่ สี (Blue-breasted Quail)
พบได้บ่อยมากรอบๆ กรุงเทพฯ
แต่หาตัวได้ยาก เพราะชอบหลบ
ซ่อนตัวอยู่ในดงหญ้ารกทึบและ
ไม่ ค ่ อ ยบิ น ขึ้ น มาจากดงหญ้ า
แม้ ว ่ า ถู ก รบกวน แต่ ถ ้ า ใครไป
วิ่ ง หรื อ ขี่ ม ้ า ออกก� ำ ลั ง กายตาม
ถนนที่ เ ลี ย บคลองประปาแถว
สามเสนมักพบเห็นได้บ่อยกว่าที่
อืน่ เพราะนกคุม่ สีจะรีบบินขึน้ มา
จากดงหญ้ารกทึบริมถนนเพราะ
กลัวคนหรือม้าจะวิ่งไปเหยียบ
นกคุ ่ ม อื ด ใหญ่ (Yellowlegged Buttonquail) สมัยนั้น
เรียกว่า Button Quail อาศัยอยู่
ในดงหญ้ารกทึบในถิ่นเดียวกับ
นกคุ่มสี แต่ชอบหลบซ่อนตัวอยู่
ในดงหญ้ารกทึบที่แห้งแล้งกว่า
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นกคุ่มสี และไม่ค่อยบินขึ้นมาจากดงหญ้ารกทึบแม้ว่า
ถูกรบกวนเช่นเดียวกัน ชอบอาศัยอยู่ในป่าโปร่ง ดง
หญ้ารกทึบ และดงหญ้าคา เขาเคยพบนกคุ่มอืดใหญ่
คู่หนึ่งในสวนที่บ้านของเขาเองที่สามเสน และตามดง
หญ้ารกทึบริมคลองประปา นกอ้ายงัว่ (Oriental Darter)
เป็นนกอีกชนิดหนึ่งที่พบเห็นได้บ่อยในกรุงเทพฯ จี.ซี.
มาด็อค (G. C. Madoc) บันทึกไว้ในวารสาร Bulletin
Raffles Museum เมือ่ พ.ศ. 2493 ว่า ในเดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2491 เขาเห็นนกอ้ายงั่วหลายคู่ท�ำรังวางไข่บน
ต้นไม้สูงในสวนที่บ้านของเขาริมถนนวิทยุ เขายังกล่าว
อีกว่าในเวลาทีน่ กอ้ายงัว่ ท�ำรังวางไข่ อีกา (Large-billed
Crow) ชอบคาบไข่ ข องนกอ้ า ยงั่ ว เอาไปซ่ อ นไว้ ใ น
สวนลุมพินีเพื่อเอามากินในภายหลัง
ท่านผูอ้ า่ นจะเห็นได้วา่ สิง่ แวดล้อมของกรุงเทพฯ ได้
เปลี่ยนแปลงจากอดีตไปมาก โดยเฉพาะในช่วง 50 ปี
ทีผ่ า่ นมาซึง่ นกประจ�ำถิน่ หลายชนิดหายหน้าไป แต่กย็ งั
มีนกอีกบางชนิดที่คงหลงเหลืออยู่ตามสวนผลไม้ใน
ฝั่งธนบุรีหรือพระประแดง ซึ่งยังต้องการความเข้าใจ
ความร่วมมือกันรักษาสภาพตามธรรมชาติ เพือ่ อนุรกั ษ์
ให้กรุงเทพฯ ยังคงความหลากหลายทางชีวภาพให้
นานที่สุด
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รายงานทริปสมาคมฯ

เรื่องและภาพ : ภัทราภรณ์ วังตาล

ดูนกสุดหฤหรรษ์
ล่าฝันที่เมราโป
เมราโป (Merapoh) เมืองเล็กๆ ในรัฐปาหัง ประเทศ
มาเลเซีย ทีน่ มี่ ผี นื ป่าทีร่ าบต�ำ่ อันสมบูรณ์ทสี่ ดุ ในภูมภิ าค
อันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติทามานเนการา
(Taman Negara National Park)” ป่าฝนเขตร้อนอนุรกั ษ์
ที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย
หลับๆ ตื่นๆ บนรถตู้หลังออก
จากสนามบิ น กั ว ลาลั ม เปอร์ ต อน
เกื อ บตี ห นึ่ ง มาถึ ง บ้ า นพั ก ที่ เ มราโป
ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น หลังจากได้เก็บ
สัมภาระเรียบร้อยแล้วจึงเดินทางเข้า
สู่ที่ท�ำการอุทยานแห่งชาติทามานเน
การา แค่ก้าวขาลงจากรถก็มีนกเงือก
หัวแรด บินเดีย่ วออกมารับแขกให้เห็น
ใกล้ๆ เป็นอันเปิดทริปต้อนรับพวกเรา
อย่างเป็นทางการ
ก้าวแรกทีเ่ ดินข้ามสะพานเข้าสูเ่ ขต
ป่าบรรยากาศก็เปลีย่ นไปทันที ตลอด
สองข้างทางมีแต่ความอุดมสมบูรณ์
เขียวขจีของต้นไม้สูงใหญ่น้อยนานา
พันธุ์ ฟ้าแจ้งแสงดีเหมาะแก่การดูนก
อย่างยิ่ง ใครจะปักหลักนั่งบังไพรรอ
ถ่ายรูปตามหมาย ใครจะเข้าเทรลดูนก
หรือใครอยากเดินดูนกถ่ายนกเองไป
เรือ่ ยๆ ตามเส้นทางถนนตามอัธยาศัย
นอกจากนกก็มกี งิ้ ก่า กระรอก ลิง ค่าง
ชะนีหน้าตาแปลกๆ ออกมาอวดโฉม
กั น พอสมควร รวมทั้ ง ชะนี ด� ำ ใหญ่
เจ้าของเสียงกังวานก้องป่าจากยอด
ไม้สูงลิบลิ่ว
นกแพงๆ หมายยากๆ ในเมือง
ไทยต่างเร่กันมาให้เห็น บางครั้งก็มา
ใกล้ ชิ ด จนตั้ ง ตั ว ไม่ ติ ด นกหั ว ขวาน
หลังสีส้ม1คู่บินข้ามหัวไป นกเงือก
กรามช้าง 3 คู่บินข้ามหัวมา นกเขา
เขียวบินสวนเฉียดตัวเราใกล้นิดเดียว
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นกบั้งรอกเขียวอกแดงกับนกบั้งรอกแดงที่โดดลงมา
โพสท์ทา่ ให้ถา่ ยรูปใกล้ๆ เป็นคูๆ
่ นกแต้วแล้วแดงมลายู
มาตามนัดทุกวัน (ตัวนี้ถ้าไม่ได้เจอมีนอนไม่หลับ) นก
ขุนแผนตะโพกแดง นกจับแมลงคอด�ำ สารพัดนกปรอด
สารพั ด นกกิ น แมลง สารพั ด นกโพระดกฯลฯ โดยมี
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นกหว้า นกคอสามสี และนกป่านานา พากันส่งเสียงร้อง
กันระงมไม่มเี งียบเหงา แม้แต่ชว่ งพักกินข้าวกลางวันยัง
มีนกเขียวก้านตองปีกสีฟ้า กับกาฝากก้นเหลือง มากิน
ลูกตะขบสุกคาต้นอยู่ใกล้ๆ เป็นเพื่อน
ย�่ำค�่ำมีรายการดี เจ้าหน้าที่อุทยานอนุญาตให้พวก
เราอยู่รอดูนกปากกบยักษ์ พวกเรารอกันเงียบในความ
มืด ไม่นานนักบนกิ่งไม้สูง เจ้าปากกบปักษ์ใต้มาก็มา
เกาะอยู่นิ่งให้พวกเราได้ชมโฉมคั่นเวลา พักใหญ่ต่อมา
ผู้น�ำดูนกก็ส่งสัญญาณ “เจอแล้วๆ” เจ้าปากกบยักษ์ตัว
เป้าหมายเกาะอยูบ่ นกิง่ ไม้ใกล้ระดับสายตา แต่กใ็ ห้เห็น
กันเพียงชั่วครู่ก่อนบินหนีลึกเข้าไปในป่า
ก่อนวันสุดท้ายได้สนุกกันเล็กน้อยเพราะต้องขึ้น
ท้ายกระบะขับเคลือ่ นสีล่ อ้ มุง่ หน้าสู่ กัวลาทาฮาน (Kuala
Tahan) ใจกลางป่าทามานเนการา เส้นทางไม่คดเคีย้ วแต่
ค่อนข้างเล็กแคบและบางจุดชันมาก ระหว่างทางเขียว
ขจีไปด้วยสภาพป่าดิบที่ราบต�่ำอันสมบูรณ์ ท�ำให้เราได้
สัมผัสสายหมอกลอยอ้อยอิ่งยามเช้า เมื่อถึงปลายทาง
ต่างก็แยกย้ายกันออกเดินเข้าเทรลบ้าง เดินย้อนออกไป
ตามถนนบ้าง ส่วนเราขอแกร่วอยู่แถวบริเวณที่ตั้งของ
ศูนย์วิจัยฯ เสียงล�ำธารใสไหลกระทบลานหิน หมู่ปลา
แหวกว่าย ร่มเงาไม้สลับซับซ้อน และสายลมเย็นเอือ่ ยๆ
ดึงดูดใจให้เดินเอาขาแช่นำ�้ เล่นยิง่ นัก ส่วนเพือ่ นทีเ่ ดินดู
นกอยูด่ า้ นบนก็ถา่ ยภาพได้อแี พร่ดอกลาย นกเป้าหมาย
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ส�ำคัญของสถานที่แห่งนี้ซี่งมาพร้อมกับเวฟนก ตกบ่าย
พวกเราส่วนหนึ่งเลือกเดินกลับเองช่วง 4 กม.สุดท้าย
เดินชมนกชมไม้กนั มาเรือ่ ย พันธุไ์ ม้แปลกตา ผีเสือ้ แมลง
สวยๆ ค้างคาวสามแม่ลูก...และ... “ช้าง” !!! ”วิ่ง”!!... ดีที่
ช้างไม่สนใจ แต่ก็เล่นเอาใจระทึกตึกตัก แวะนั่งพักแถว
ทุง่ หญ้าก็มวี วั แดงกับกระทิงมายืนมองพวกเราอยูไ่ กลๆ
ยามเย็นในแต่ละวัน แม้แสงจวนเจียนหมดแต่การ
แสดงของวิหคเมราโปยังไม่จบเพียงเท่านั้น นกเงือกด�ำ
ฝูงใหญ่ตา่ งทยอยพากันบินมาเกาะต้นไม้สงู ใกล้ทที่ ำ� การ
อุทยานเป็นการสั่งลา
เช้าวันกลับได้มีโอกาสเห็นทิวทัศน์เส้นทางออกสู่
ทางหลวงในเวลากลางวันเป็นครั้งแรก ขุนเขา ป่าไม้
อุดมสมบูรณ์แสนยิ่งใหญ่ล้อมรอบสุดตา หลายชั่วโมง
ผ่านไปรถตู้ก็มาถึงสนามบินกัวลาลัมเปอร์ การเดินทาง
ที่มีร่วมกันจบลงแล้ว บันทึกไว้ว่าพวกเราเหล่าสมาชิก
ได้มาเยือนผืนป่าทีม่ คี วามส�ำคัญทีส่ ดุ ในเอเซีย ได้พบได้
เห็นนกง่ายนกยากนกแพงมากมายรวมกันแล้วร่วมร้อย
ชนิด นับเป็นทริปที่ให้ประสบการณ์แสนสุดประทับใจ
ขอขอบคุณสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่ง
ประเทศไทยทีจ่ ดั ทริปดูนกแบบนี้ ให้สมาชิกได้รว่ มเรียน
รูเ้ รือ่ งราวของธรรมชาติผา่ นกิจกรรมการดูนก ปีหน้าฟ้า
ใหม่ถ้ามีโอกาสอยากจะมาร่วมทริปสนุกแบบนี้อีก ลา
ก่อนเมราโป… หวังว่าเราจะได้มาพบกันอีก
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เรื่อง : กองบรรณาธิการ

รายงานพิเศษ

บันทึกเมื่อสมาคมฯ ถูกฟ้องร้อง
โดยอดีตกรรมการและเจ้าหน้าที่ของตนเอง

ก่อนอื่นขอเรียนท่านผู้อ่าน ว่าบทความนี้ได้คัด
ลอกมาจากเอกสารทางราชการหลายฉบับ และตัด
ทอนเนื้อหาบางส่วนออกด้วยเพราะเอกสารทั้งหมดมี
ความยาวและเนื้อหามากกว่าที่วารสารนกกางเขนทั้ง
เล่มจะตีพิมพ์รายละเอียดได้ทั้งหมด จึงขออนุญาตน�ำ
บางส่วนเฉพาะที่ส�ำคัญมาน�ำเสนอในรายงานพิเศษนี้
เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ สมาคมอนุรักษ์
นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ได้รับจดหมายจาก
ส�ำนักกฎหมายธรรมนิติ ซึ่งเป็นทนายความของคุณ
วิชา นรังศรี อดีตกรรมการสมาคมฯ ในช่วงปีพ.ศ.
๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ และเจ้าหน้าทีส่ มาคมฯ ในช่วงปี พ.ศ.
๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ (ซึง่ ต่อไปจะเรียกว่าโจทก์) แจ้งให้สมา
คมฯ ยุติการการละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณวิชา นรังศรีใน
วารสารนกกางเขนฉบับที่ ๒ (เดือนเมษายน-มิถุนายน
พ.ศ.๒๕๕๗) หน้าที่ ๑๗-๑๙ และให้ชดใช้ค่าเสียหาย
แก่คุณวิชา นรังศรี เป็นจ�ำนวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
(สองแสนห้าหมืน่ บาทถ้วน) พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อย
ละ ๗.๕ ต่อปีให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วันนับจากได้รับ
หนังสือฉบับนี้ หากท่านเพิกเฉยข้าพเจ้าจ�ำเป็นที่ต้อง
ด�ำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
จากนั้นเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘
สมาคมอนุ รั ก ษ์ น กและธรรมชาติ แ ห่ ง ประเทศไทย
ก็ได้รับหมายจากศาลทรัพสินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศกลาง ว่านายวิชา นรังศรี เป็นโจทย์ยนื่
ฟ้องสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
และนายอมร ลิ่วกีรติยุตกุล อดีตนายกสมาคมฯ (เป็น
จ�ำเลยที่๑ และจ�ำเลยที่ ๒) ว่ากระท�ำผิดตามพระราช
บัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗ เพราะวารสารนกกางเขน
ฉบับที่ ๒ (เดือนเมษายน-มิถนุ ายน พ.ศ.๒๕๕๗) หน้าที่
๑๗-๑๙ (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า บทความพิพาท) ได้น�ำ
บทความอันเป็นลิขสิทธิข์ องนายวิชา นรังสี มาดัดแปลง
ท�ำซ�้ำและเผยแพร่ ซึ่งถูกตีพิมพ์ครั้งแรกในนิตยสาร
โฟโต้อินโฟ (FOTO INFO) ปีที่ ๖ ฉบับที่ ๗๐ ประจ�ำ
เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ หน้าที่ ๙๐-๙๓ เรื่องการ
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เดินทางนกชายเลน (ปากช้อน) อพยพ และการกระท�ำ
ของจ�ำเลยทัง้ สอง ท�ำให้โจทก์ได้รบั ความเสียหาย กล่าว
คือ โจทก์ต้องจ่ายเงินมากกว่า ๔๕๐,๐๐๐ บาทเพื่อซื้อ
อุปกรณ์บันทึกภาพนกชายเลนปากช้อนประกอบกับ
งานเขียนบทความ อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการติดตามเฝ้าดู
วิถีชีวิตและการอพยพของนกชายเลน (ปากช้อน) เป็น
เวลาหลายปี นอกจากนี้แล้วโจทก์ก็ยังต้องใช้ความ
วิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ดัง
กล่าว โจทก์จึงขอคิดค่าเสียหายจากจ�ำเลยเป็นจ�ำนวน
เงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท และดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ ๗.๕
ของเงินต้นดังกล่าว นับจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะ
ช�ำระให้โจทย์เสร็จสิน้ และโจทก์ขอให้จำ� เลยทัง้ สองยุติ
การท�ำซ�้ำดัดแปลงและเผยแพร่บทความเรื่อง การเดิน
ทางนกชายเลน (ปากช้อน) อพยพ และให้จำ� เลยทัง้ สอง
ชดใช้ค่าเสียหายวันละ ๑,๐๐๐ บาท นับจากวันฟ้อง
จนกว่าจ�ำเลยทั้งสองจะยุติการละเมิดลิขสิทธิ์ตามฟ้อง
ของโจทก์ และให้จ�ำเลยทั้งสองโฆษณาค�ำขอโทษเกี่ยว
กับการละเมิดลิขสิทธิ์ของโจทก์ตามฟ้องลงในวารสาร
นกกางเขนเป็นเวลาติดต่อกันสองฉบับ และให้จ�ำเลย
ทั้งสองช�ำระค่าฤชาธรรมเนียมศาลและค่าทนายความ
แทนโจทก์ในอัตราสูงสุดด้วย
และเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ สมาคม
อนุรกั ษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยและนายอมร
ลิ่วกีรติยุตกุล ได้ชี้แจงไปยังศาลทรัพสินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลาง ว่านายวิชา นรังศรี
ไม่ได้เป็นผู้เขียนบทความเรื่องนกชายเลน (ปากช้อน)
อพยพ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗ และ
เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์บทความตามที่กล่าวอ้างแต่อย่าง
ใด ทั้งนี้เนื่องจากสาระส�ำคัญแห่งบทความดังกล่าว
เป็นข้อมูลในเชิงวิชาการซึ่งเป็นที่รับรู้รับทราบและ
แพร่หลายมาก่อนหน้านี้แล้ว โจทก์เพียงแต่เป็นผู้น�ำ
ข้อมูลเชิงวิชาการที่มีอยู่แล้วมารวบรวมและดัดแปลง
เป็นบทความดังกล่าว โดยมิได้ใช้ความรู้ ความช�ำนาญ
ความสามารถ และความอุตสาหะพยายาม ตลอดจน
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วิจารณญาณ ในการสร้างสรรค์ในส่วนข้อสาระส�ำคัญ
ขึ้นมาใหม่แต่อย่างใด
นอกจากนี้ในช่วงเวลาที่โจทก์กล่าวอ้างได้ว่าเขียน
บทความพิพาทดังกล่าวนั้น โจทก์ท�ำงานเป็นลูกจ้าง
ของสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
และได้รับการสนับสนุนจากสมาคมฯ อีกทั้งโจทก์เอง
ก็ได้อนุญาตให้สมาคมฯ ให้ประโยชน์จากบทความดัง
กล่าว (โดยน�ำเสนอไว้ในเวปไซด์ของสมาคมฯ อย่าง
เปิดเผยมาตัง้ แต่ปี พ.ศ.๒๕๕๔ และต่อมาได้มกี ารแปล
เป็นภาษาอังกฤษ โดย คุณกวิน ชุติมา อดีตนายกสมา
คมฯ อีกท่านหนึ่ง ซึ่งทางโจทก์ก็รับรู้รับทราบและมิได้
โต้แย้งคัดค้านแต่อย่างใด– บรรณาธิการ) ทางสมาคมฯ
จึงมีสทิ ธินำ� บทความพิพาทออกเผยแพร่ตอ่ สาธารณชน
ภายใต้การด�ำเนินงานของสมาคมฯ ได้
แต่เมื่อภายหลังโจทก์มีข้อขัดแย้งกับบุคลากรใน
สมาคมฯ และได้ขอลาออกจากการเป็นลูกจ้างเมื่อ
ประมาณปลายปีพ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งต่อมาเมื่อสมาคมฯ
ได้น�ำบทพิพาทตีพิมพ์ในวารสารนกกางเขนเพื่อแจก
จ่ายแก่สมาชิกอีกครั้งหนึ่ง โจทก์จึงหยิบยกเป็นเหตุน�ำ
มาฟ้องร้องเป็นคดีเพื่อเรียกร้องแสวงหาผลประโยชน์
อันมิชอบ
ส่ ว นที่ มี ก ารดั ด แปลงตั ด ทอนข้ อ ความบางส่ ว น
อันเป็นสาระส�ำคัญในบทความและน�ำไปตีพิมพ์เป็น
บทความในวารสาร ท�ำให้บทความขาดความต่อเนื่อง
สัมพันธ์กันและท�ำให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจที่คลาด
เคลื่อนไปจากบทความต้นฉบับตามที่โจทก์กล่าวอ้าง
นั้น ก็ไม่เป็นความจริง เพราะแท้จริงแล้วเป็นเพียง
การตัดทอนข้อความบางส่วนในส่วนที่ไม่ใช่สาระของ
บทความและไม่ท�ำให้เนื้อหาหลักของบทความผิดไป
จากความเป็นจริงตามบทความเดิม อีกทั้งไม่ท�ำให้ผู้
อ่านเข้าใจข้อเท็จจริงคลาดเคลื่อนไปจากเดิมแต่อย่าง
ใด โจทก์จึงหาได้รับความเสียหายเกี่ยวกับข้อความใน
บทความส่วนนี้แต่ประการใดไม่
แต่อย่างไรก็ตามการกระท�ำของสมาคมอนุรกั ษ์นก
และธรรมชาติแห่งประเทศไทยและนายอมร ลิ่วกีรติ
ยุตกุล เป็นการละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์โดยชอบของ
โจทก์ตามกล่าวอ้างนัน้ การกระท�ำดังกล่าวก็เข้าข่ายข้อ
ยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์
พ.ศ.๒๕๓๗ บัญญัติไว้ กล่าวคือ เป็นการกระท�ำที่ไม่
ขัดต่อการแสวงหาผลประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์
ตามปกติของเจ้าของสิทธิ์ และไม่กระทบกระเทือนถึง
สิทธิอนั ชอบด้วยกฎหมายตามสมควร อีกทัง้ ยังเป็นการ
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ติชม วิจารณ์ หรือแนะน�ำผลงานโดยมีการรับรูถ้ งึ ความ
เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น (ดังจะเห็นว่าชื่อผู้เขียน
บทความพิพาทยังคงเป็นคุณวิชา นรังศรี เช่นเดิม แต่
เปลี่ยนรูปภาพนกชายเลนปากช้อนไปใช้ของช่างภาพ
อื่นทั้งหมด– บรรณาธิการ)
ส่วนประเด็นค่าเสียหายตามที่โจทก์เรียกร้องมา
ในฟ้องนั้น โจทก์ก็มิได้รับความเสียหายจริง อีกทั้งค่า
เสียหายที่โจทก์เรียกร้องก็สูงเกินความเป็นจริง หาก
เสียหายจริงก็ไม่เกินจ�ำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่น
บาทถ้วน)
ทางสมาคมอนุ รั ก ษ์ น กและธรรมชาติ แ ห่ ง
ประเทศไทยและนายอมร ลิ่ ว กี ร ติ ยุ ต กุ ล ได้ เข้ า
กระบวนการไกล่ เ กลี่ ย ของศาลทรั พ สิ น ทางปั ญ ญา
และการค้าระหว่างประเทศกลาง และมีข้อสรุปเมื่อวัน
ที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ โดยศาลพิจารณาสัญญา
ประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์และจ�ำเลย เห็น
ว่าไม่ขดั ต่อกฎหมาย จึงพิพากษาให้คดีเป็นอันเสร็จสิน้
เด็ดขาดตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น โดย
ทางสมาคมฯ ได้ชดใช้ค่าเสียหายใก้แก่คุณวิชา นรัง
ศรี เป็นจ�ำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท และตกลงจะพิมพ์
โฆษณาในบทส่งท้ายหน้าที่ ๔๐ โดยตีพิมพ์ด้วยตัว
อักษร ๑๖ พอยท์ ขนาดครึง่ หน้าจ�ำนวน ๔ ฉบับติดต่อ
กัน โดยเริ่มต้นตั้งแต่ฉบับที่ ๓ ปีที่ ๓๒ (ฉบับเดือน
กรกฎาคม ถึงกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘) ถึง ฉบับที่ ๒ ปี
ที่ ๓๓ (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙)
โดยมีข้อความดังต่อไปนี้
“ตามที่ ส มาคมอนุ รั ก ษ์ น กและธรรมชาติ แ ห่ ง
ประเทศไทยและนายอมร ลิ่วกีรติยุตกุล บรรณาธิการ
บริหาร ได้น�ำบทความเรื่องการเดินทางของนกชาย
เลน (ปากช้อน) อพยพ ซึ่งเป็นผลงานอันมีลิขสิทธิ์ของ
คุณวิชา นรังศรี มาดัดแปลง ท�ำซ�้ำและเผยแพร่ลงใน
วารสารนกกางเขน ฉบับที่ ๒ (เดือนเมษายน-มิถนุ ายน
๒๕๕๗) หน้าที่ ๑๗-๑๙ โดยมิได้รับอนุญาตจากคุณ
วิชา นรังศรี
สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
และนายอมร ลิ่วกีรติยุตกุล รู้สึกเสียใจต่อการกระท�ำ
ดังกล่าว จึงขอโทษคุณวิชา นรังศรีอย่างเป็นทางการ
มา ณ ที่นี้”
ทางกองบรรณาธิการและสมาคมฯ จึงขอบันทึก
เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ ไว้ ณ ทีน่ ี้ และจะน�ำเอกสารฉบับเต็ม
ทัง้ หมดเผยแพร่ให้สมาชิกและบุคคลทัว่ ไปรับรูร้ บั ทราบ
ในช่องทางต่างๆ ของทางสมาคมฯ ต่อไป
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เรื่องและภาพ : เพชร ตรีเพชร

เอื้องวิลาสินี
ใบลายสาม

Vrydagzynea
tristiata Ridl.
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เพื่อนร่วมโลก

ป่าบาลา-ฮาลา นอกจากจะเป็นสวรรค์ของนก
เงื อ กและเหล่ า บรรดานั ก ดู น กแล้ ว ยั ง เป็ น แหล่ ง
กล้วยไม้หายากที่พบได้เฉพาะทางตอนใต้ของไทย
หลายชนิด รวมทั้งชนิดใหม่ที่ยังไม่มีรายงานการพบ
ในไทยมาก่อนด้วย หลายคนอาจรู้สึกไม่ชอบสภาพ
ป่าชื้นแฉะและมีทากที่คอยกวนใจอยู่ตลอดเวลา แต่
ของดี ของหายาก ก็มักจะซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าดิบ
ชื้นแบบนี้เป็นธรรมดาครับ
“วิลาสิน”ี ฟังดูชอื่ นีแ้ ล้วคนส่วนใหญ่คงนึกถึงแต่ชอื่
ของบุคคล แต่หารูไ้ ม่วา่ กล้วยไม้กม็ ใี ช้ชอื่ นีด้ ว้ ยเหมือน
กัน เอือ้ งวิลาสินี เป็นกล้วยไม้ดนิ สกุล Vrydagzynea ซึง่
ในไทยมีรายงานการพบอยู่ 3 ชนิดจากทัว่ โลก 47ชนิด
ชนิดที่พบในไทยมักพบในบริเวณพื้นที่ที่มีความชื้น
สูง มีน�้ำขังหรือใกล้แหล่งน�้ำ ชื่อสกุลเอื้องวิลาสินี ไม่
ทราบทีม่ าของการตัง้ ชือ่ ไทยแน่ชดั นัก แต่คาดว่าน่าจะ
มาจากการตัง้ ชือ่ เลียนชือ่ วิทยาศาสตร์เพือ่ ให้จดจ�ำได้
ง่ายและสอดคล้องกับชือ่ ของบุคคล ซึง่ ก็ประสบความ
ส�ำเร็จเสียด้วย
ในจ�ำนวน 3 ชนิดของเอื้องวิลาสินีที่พบในไทย
สามารถพบได้ทางภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ แต่ชนิดที่ไม่
ค่อยพบเห็นเท่าไหร่นักคือ เอื้องวิลาสินีใบลายสาม
Vrydagzynea tristiata Ridl. ที่ได้น�ำมาให้รู้จักกันใน
วันนี้ เอื้องวิลาสินีใบลายสาม ถูกค้นพบนานมาแล้ว
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1896 โดยนักพฤกษศาสตร์ชาวต่าง
ประเทศ ชื่อชนิดถูกตั้งตามลักษณะเส้นสีม่วงแดงบน
ใบที่มีจ�ำนวน3 เส้น (tristriata) เอื้องวิลาสินีใบลาย
สาม และชนิดอื่นๆ มีลักษณะดอกที่แทบจะดูไม่เป็น
กล้วยไม้เอาเสียเลย เพราะกลีบดอกทั้ง 5 เชื่อมติด
กันยาวรีเป็นหลอดเล็กๆ และปลายแยกออกจากกัน
เพียงเล็กน้อย ไม่เบ่งบานสง่างามเหมือนกล้วยไม้ ที่
เรารู้จักทั่วไป หลายคนดูไม่ออกว่านี่คือกล้วยไม้แต่
เหมือนกับพืชในวงศ์ผักปราบซึ่งก็คงไม่แปลกเพราะ
เป็นเช่นนั้นจริงๆ
เราสามารถพบเอื้องวิลาสินีใบลายสามออกดอก
ได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน ในพื้นที่ป่าชื้น
ทางตอนใต้ของไทย บริเวณริมห้วยเล็กๆ หรือบนพื้น
ดินตะกอนกลางล�ำห้วยได้ไม่ยากนัก หากไปยังบริเวณ
แหล่งที่อยู่ ใครที่ชอบความแปลกไม่เหมือนใคร เอื้อง
วิลาสินีก็ถือเป็นหนึ่งของความแปลกและไม่เหมือน
ใครของกล้วยไม้แปลกนับร้อยนับพันชนิดบนโลกนี้ที่
สมควรอนุรกั ษ์ไว้ให้คงอยู่ เฉกเช่นเดียวกับกล้วยไม้อนื่
ที่มีความสวยและสง่างามด้วยเช่นกัน
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ปักษาศิลป์ | Art 4 Bird อาจารย์เพ็ญศรี ศรีแก้ว

นกปากนกแก้วหางสั้น Short -tailed Parrotbill
• ชื่อภาพ •

ศิลปิน : อาจารย์เพ็ญศรี ศรีแก้ว
เทคนิค : สีน�้ำบนกระดาษบนกระดาษขนาด 8 คูณ 11 นิ้ว
แรงบันดาลใจ : ตามหาอยู่หลายปีที่อุทยานแห่งชาติ ภูสวนทราย เป็นนกประจ�ำถิ่นหาอยาก อาศัยตามป่าไผ่
ป่าหญ้าสูงๆ ความสูง 600 ถึง 1,200 เมตรจากระดับน�ำ้ ทะเล นกมีขนาดเล็กและว่องไวมาก ปากสีเหลืองออกขาว
หัวสีน�้ำตาลแดง ใต้คอด�ำ หลังสีน�้ำตาลอมเทา ล�ำตัวด้านล่างสีขาวอมเหลือง สวยงามน่ารักดูเท่าไรก็ไม่เบื่อ
ความทรงจ�ำที่สวยงามครั้งนี้คงลืมไม่ลง
38 |
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เรื่องและภาพ : เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง

แนะน�ำหนังสือ

ชื่อของ Phillip D. Round นั้นเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นหนึ่งใน
ผู้ช�ำนาญเรื่องนกไทยระดับแถวหน้าของโลก และหนังสือ Birds
of Bangkok Area นี้ก็เป็นผลผลิตจากความรู้ที่สะสมมาหลายสิบ
ปีของผู้เขียน แม้จะชื่อว่าเกี่ยวกับในกรุงเทพฯ แต่ขอบเขตของ
หนังสือขยายไปถึงพื้นที่ราบลุ่มภาคกลางทั้งหมด หนังสืออาจ
จะออกสู่ตลาดมาหลายปีแล้ว แต่ข้อมูลในนั้นยังคงมีคุณค่ามาก
ส�ำหรับผู้สนใจเรื่องนกในภาคกลาง
ในตอนต้น หนังสือจะอธิบายสภาพพื้นที่ของที่ราบลุ่มภาค
กลาง และความส�ำคัญของพืน้ ทีล่ กั ษณะต่างๆ ต่อการใช้พนื้ ทีข่ อง
นก และความเปลี่ยนแปลงที่ก�ำลังเกิดขึ้นต่อพื้นที่ หลังจากนั้นจึง
เข้าสู่ชนิดนกแต่ละตัว ซึ่งที่โดดเด่นที่สุด คือ หนังสือได้ให้ข้อมูล
เรื่องสถานะของนกอย่างละเอียดย้อนหลังไปหลายทศวรรษ เช่น
ข้อมูลวันทีพ่ บเร็วทีส่ ดุ และช้าทีส่ ดุ ในกลุม่ นกอพยพ ความหายาก
ง่าย หรือข้อมูลประวัติศาสตร์ว่าเคยพบที่ไหนบ้าง ซึ่งข้อมูลเหล่า
นี้ช่วยให้เราเข้าใจการกระจายพันธุ์ของนกใกล้ตัวได้เป็นอย่างดี
เนื่องจากหนังสือฉบับนี้ไม่ใช่คู่มือดูนกภาคสนาม ภาควาดจึง
ไม่สวยงามสมจริงเท่าหนังสือดูนกทั่วไป แต่คนรักนกก็ยังไม่ควร
พลาดด้วยประการทัง้ ปวง ผูส้ นใจควรลองติดต่อร้านหนังสือชัน้ น�ำ
อาทิ kinokuniya, Asia Books หรือติดต่อท่านผู้เขียนโดยตรง

บทส่งท้าย Godwit

Birds of
Bangkok
Area
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๒๗

ตามที่สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยและนายอมร ลิ่วกีรติยุตกุล
บรรณาธิการบริหาร ได้น�ำบทความเรื่องการเดินทางของนกชายเลน (ปากช้อน) อพยพ
ซึ่งเป็นผลงานอันมีลิขสิทธิ์ของคุณวิชา นรังศรี มาดัดแปลง ท�ำซ�้ำและเผยแพร่ลงในวารสาร
นกกางเขน ฉบับที่ ๒ (เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๗) หน้าที่ ๑๗-๑๙ โดยมิได้รับอนุญาต
จากคุณวิชา นรังศรี
สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยและนายอมร ลิ่วกีรติยุตกุล รู้สึกเสียใจ
ต่อการกระท�ำดังกล่าว จึงขอโทษ คุณวิชา นรังศรี อย่างเป็นทางการมา ณ ที่นี้
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