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สวสัดคีรบั ท่านผูอ่้านวารสารนกกางเขนทกุท่าน กพ็บกนัอกีครัง้กบัวารสารด้านการอนรุกัษ์ธรรมชาตทิีเ่ก่าแก่

ที่สุดในประเทศไทยในฉบับส่งท้ายปีพ.ศ.2558 ซึ่งทางกองบรรณาธิการของสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่ง

ประเทศไทยกต็ัง้ใจท�าออกมากนัอย่างเตม็ทีแ่ละต่อเนือ่ง เพือ่ท่านสมาชกิและน้องๆ หนูๆ  นกัเรยีนในโรงเรยีนของ

พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะได้รับวารสารนกกางเขนนี้เช่นกัน อันเนื่องมาจากโครงการนกกางเขนอุปถัมภ์

ซึ่งสมาคมฯ เริ่มต้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2557 ถ้าผู้อ่านสนใจจะสนับสนุนโครงการนกกางเขนอุปถัมภ์เพิ่มเติมกรุณาไป

ที่ http://www.bcst.or.th/download/NokKangKhen_project2558-2561.pdf 

และก็ผ่านไปอีกครั้งส�าหรับงานเทศกาลดูนกเมืองไทย ครั้งที่14 ซึ่งประสบความส�าเร็จสมบูรณ์ได้เป็นอย่างดี  

ทางสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, บริษัท เครือ

เจรญิโภคภณัฑ์ จ�ากดั, บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ�ากดั (มหาชน), บรษิทั ปตท.จ�ากดั (มหาชน), บรษิทั บางจากปิโตรเลยีม 

จ�ากัด (มหาชน), บริษัท มาลี สามพราน จ�ากัด (มหาชน), บริษัท แลคตาซอย จ�ากัด, บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด, 

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ จ�ากัด (มหาชน), บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จ�ากัด, บริษัท เอาท์ดอร์วิชั่น จ�ากัด, บริษัท มาร์ค-

มาร์ครอส จ�ากัด, บริษัท แคนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จ�ากัด รวมถึงเครือข่ายองค์กรที่ร่วมจัดแสดง วิทยากร

ทุกท่าน อาสาสมัครผู้ทุ่มเท สมาชิกสมาคมฯ ทุกท่าน แขกทุกท่านที่มาร่วมงาน ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

กรุงเทพฯ และนกทุกตัวที่มาสร้างสีสัน งานนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยหากขาดท่านผู้มีอุปการะคุณทั้งหลายที่

เอ่ยมาข้างต้น ทางกระผมและทีมงานขอกราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยความซาบซึ้งอีกครั้งครับ

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) ซึ่งจะมี

ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ทั้งนี้ถ้าท่านมีค�าถามใดก็สามารถส่งอีเมล์สอบถามรายละเอียดได้ที่ bcst@bcst.or.th

และพบกันฉบับหน้าปีพ.ศ.2559...สวัสดีครับ 

 น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์
บรรณาธิการบริหาร

คุยกับบก. | Editor Talk   
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ข้างหลังภาพ   เรื่องและภาพ : ปริญญา ผดุงถิ่น

ผมขับไปถึงจุดชมวิวไฟป่า บนอุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่ ตอน 6 โมงกว่า เป็นยามเช้าที่ว่างเปล่าไร้นักชม
วิวนักเซลฟี่ทั้งมวล มีแต่เสียงนกร้องระงมไปทั่วอาณา
บริเวณ จอดรถได้ก็ตรงดิ่งไปที่ส้วม เพราะอั้นฉี่ไว้แทบ
ราดเต็มที ที่จริง ผมไม่ควรต้องปวดฉี่ขนาดนี้ ถ้าไม่ใช่
เพราะโปรแกรมการเดินทางมันผิดแผนไปหมด เดิมผม
ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ 6 โมงเช้า กะว่าขับรถชิลๆ มาถึงเขา
ใหญ่สายๆ ที่ไหนได้ ดันเจอปัญหานอนไม่หลับ กระสับ
กระส่าย

ตัดสินใจลุกจากเตียงตอนเกือบตี 4 บึ่งรถออกจากก
ทม.โดยไม่แวะพกัป๊ัมใดๆ ทัง้สิน้ เร่งให้ถงึเขาใหญ่โดยเรว็
ทีส่ดุก่อนร่างกายจะหมดสภาพจรงิๆ จนผ่านด่านแล้ว ผม
ก็ยังขับต่อไป จนมาสุดกลั้นเอาแถวจุดชมวิวไฟป่า ปกติ
ผมไม่เคยใช้บริการส้วมตรงนี้ หากไม่แวะตรงศาลเจ้าพ่อ
เขาใหญ่ กเ็ลยไปทีท่�าการ ทัง้หลายทัง้ปวงทีว่่ามา จะบอก
ว่าคล้ายชะตาฟ้าลขิติ ว่าไปโน่น เพราะพอรดูซปิเข้าที ่หนั
ไปมองแนวป่ากต้็องชะงกักกึ ด้วยตาเปล่าทีเ่บลอๆ ช�า้ๆ 
ผมเห็นชะนีตัวสีน�า้ตาลอยู่บนต้นไม้ใหญ่ พอถลึงตาเห็น
ป้ืนสดี�าบนล�าตวัด้านหน้าเท่านัน้ ท�าเอาขนลกุขนชนัราว
ปวดอ ึรบีกลบัไปประกอบกล้องอย่างชะนโีลด เอ๊ย ลงิโลด

ทีแ่ท้ ผมได้เจอสตัว์ป่าหายากใกล้สญูพันธุ ์ชะนมีงกฎุ 
(Pileated Gibbon) แม้แต่ในป่าเขาใหญ่ที่อาจพบได้ง่าย
สุด ก็ยังถือเป็นชะนีพันธุ์ลึกลับ โอกาสที่ใครจะเดินป่าไป
จ๊ะเอ๋ชะนีมงกุฎโดยบังเอิญ เป็นเรื่องยาก ไม่ต้องพูดถึง
คนที่จอดรถแวะฉี่ข้างทางแล้วเจอ ยากถึงยากที่สุด! ผม
เองก็ไม่ใช่พวกชอบเข้าวัด นานๆ ที จะถูกบังคับให้ใส่
ซองผ้าป่า ให้งงตัวเอง ท�าไมเหมือนคนท�าบุญมาดี อิอิ

ระหว่างนั้น น้า เอ๊ย ช่างภาพนกคนหนึ่งแบกกล้อง
ตามมาสมทบ เห็นชัดเลยว่าเขารู้หมายล่วงหน้ามาก่อน 
ว่ามีชะนีมงกุฎเข้าต้นลูกไม้ที่ใกล้วายแล้วตรงนี้ เสียง
ชัตเตอร์จากกล้อง 2 ตัวรัวแข่งกัน ท่ามกลางทัศนวิสัยที่
เรยีกกนัว่า “ฟ้าเน่า” ครึม้ฝนแดดหบุ พอได้ภาพเป็นหลกั
ฐาน ประมาณ 10 นาทกีห็มดรอบ ชะนมีงกฎุโดดจากต้น
สูงลงสู่พุ่มไม้ด้านล่าง ส่วนผมก็เก็บกล้อง ออกรถต่อไป
อย่างปลื้มๆ งงๆ

เมือ่นกึย้อนประสบการณ์ ตัง้แต่ชอบย่องส่องนกหลงั
ส้วมเขาใหญ่แล้ว ไม่มีครั้งไหนจะมันในอารมณ์เท่าการ
เจอชะนีมงกุฎหลังส้วมหนนี้ ภายใต้การชักน�าของสิ่งที่
คนถ่ายรูปสัตว์ป่าทั้งหลายยกให้เป็นองค์ประกอบใหญ่
ของความส�าเร็จ

สิ่งนั้นมีชื่อเรียกสั้นๆ ว่า “ดวง” 

มงกุฎดอกส้วม
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ก่อนอื่นขอเรียนท่านผู้อ่าน ว่าบทความนี้ได้ตัด
ทอนเนื้อหาบางส่วนออกเพราะด้วยเพราะเอกสาร
ทั้งหมดมีความยาวและเนื้อหามากกว่าที่วารสารนก
กางเขนทั้งเล่มจะตีพิมพ์รายละเอียดได้ทั้งหมด จึง
ขออนุญาตคัดบางส่วนเฉพาะที่ส�าคัญมาน�าเสนอใน
บทความพิเศษนี้

เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ สมาคมอนุรักษ์นก
และธรรมชาติแห่งประเทศไทย ได้รับจดหมายจาก
ส�านักกฎหมายธรรมนิติ ซึ่งเป็นทนายความของคุณ
วิชา นรังศรี ให้สมาคมฯ ยุติการการละเมิดลิขสิทธิ์ของ
คุณวิชา นรังศรีในวารสารนกกางเขนฉบับที่ ๒ (เดือน
เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๗) หน้าที่ ๑๗-๑๙ และให้
ชดใช้ค่าเสียหายแก่คุณวิชา นรังศรี เป็นจ�านวนเงิน 
๒๕๐,๐๐๐ บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ 
ต่อปีให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วันนับจากได้รับหนังสือ
ฉบับนี้ หากท่านเพิกเฉยข้าพเจ้าจ�าเป็นที่ต้องด�าเนิน
คดีตามกฎหมายต่อไป

จากนั้นเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สมาคม
อนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ได้รับหมาย
จากศาลทรพัสนิทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลาง ว่านายวิชา นรังศรี เป็นโจทย์ย่ืนฟ้องสมาคม
อนุรกัษ์นกและธรรมชาตแิห่งประเทศไทยและนายอมร 
ลิ่วกีรติยุตกุล (จ�าเลยที่๑ และจ�าเลยที่ ๒) ว่ากระท�าผิด
ตามพระราชบัญญตัลิขิสทิธิ ์พ.ศ.๒๕๓๗ เพราะวารสาร
นกกางเขนฉบบัที ่๒ (เดอืนเมษายน-มถินุายน ๒๕๕๗) 
หน้าที่ ๑๗-๑๙ ได้น�าบทความอันเป็นลิขสิทธิ์ของนาย
วชิา นรงัส ีมาดดัแปลง ท�าซ�า้และเผยแพร่ ซึง่ถกูตพีมิพ์
ครั้งแรกในนิตยสารโฟโต้อินโฟ (FOTO INFO) ปีที่ ๖ 
ฉบับที่ ๗๐ ประจ�าเดือนมกราคม ๒๕๕๔ หน้าที่ ๙๐-
๙๓ เรื่องการเดินทางนกชายเลน (ปากช้อน) อพยพ 
และการกระท�าของจ�าเลยทั้งสอง ท�าให้โจทก์ได้รับ
ความเสียหาย กล่าวคือ โจทก์ต้องจ่ายเงินมากกว่า 
๔๕๐,๐๐๐ บาทเพือ่ซือ้อปุกรณ์บนัทกึภาพนกชายเลน

บันทึกเมื่อสมาคมฯ ถูกฟ้องร้อง
โดยอดีตกรรมการและเจ้าหน้าที่ของตนเอง

ปากช้อนประกอบกับงานเขียนบทความ อีกทั้งค่าใช้
จ่ายในการติดตามเฝ้าดูวิถีชีวิตและการอพยพของนก
ชายเลน (ปากช้อน) เป็นเวลาหลายปี นอกจากนี้แล้ว
โจทก์ก็ยังต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์
ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ดังกล่าว โจทก์จึงขอคิดค่าเสีย
หายจากจ�าเลยเป็นจ�านวนเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท และ
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ของเงินต้นดังกล่าว นับ
จากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะช�าระให้โจทย์เสร็จส้ิน 
และโจทก์ขอให้จ�าเลยทัง้สองยตุกิารท�าซ�า้ดดัแปลงและ
เผยแพร่บทความเรื่อง การเดินทางนกชายเลน (ปาก
ช้อน) อพยพ และให้จ�าเลยท้ังสองชดใช้ค่าเสียหาย
วันละ ๑,๐๐๐ บาท นับจากวันฟ้อง จนกว่าจ�าเลยทั้ง
สองจะยุติการละเมิดลิขสิทธิ์ตามฟ้องของโจทก์ และ
ให้จ�าเลยทั้งสองโฆษณาค�าขอโทษเกี่ยวกับการละเมิด
ลขิสทิธิข์องโจทก์ตามฟ้องลงในวารสารนกกางเขนเป็น
เวลาติดต่อกันสองฉบับ และให้จ�าเลยทั้งสองช�าระค่า
ฤชาธรรมเนียมศาลและค่าทนายความแทนโจทก์ใน
อัตราสูงสุดด้วย

และเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ สมาคมอนุรักษ์
นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยและนายอมร ล่ิว
กีรติยุตกุล ได้ชี้แจงไปยังศาลทรัพสินทางปัญญาและ
การค้าระหว่างประเทศกลาง ว่านายวิชา นรังศรี ไม่
ได้เป็นผู้เขียนบทความเร่ืองนกชายเลน (ปากช้อน) 
อพยพ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗ และ
เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์บทความตามที่กล่าวอ้างแต่อย่าง
ใด ท้ังน้ีเน่ืองจากสาระส�าคัญแห่งบทความดังกล่าว
เป็นข้อมูลในเชิงวิชาการซ่ึงเป็นท่ีรับรู้รับทราบและ
แพร่หลายมาก่อนหน้านี้แล้ว โจทก์เพียงแต่เป็นผู้น�า
ข้อมูลเชิงวิชาการที่มีอยู่แล้วมารวบรวมและดัดแปลง
เป็นบทความดังกล่าว โดยมิได้ใช้ความรู้ ความช�านาญ 
ความสามารถ และความอุตสาหะพยายาม ตลอดจน
วิจารณญาณ ในการสร้างสรรค์ในส่วนข้อสาระส�าคัญ
ขึ้นมาใหม่แต่อย่างใด

เรื่อง : กองบรรณาธิการ   รายงานพิเศษ
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นอกจากนี้ในช่วงเวลาที่โจทก์กล่าวอ้างได้ว่าเขียน
บทความพิพาทดังกล่าวนั้น โจทก์ท�างานเป็นลูกจ้าง
ของสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
และได้รับการสนับสนุนจากสมาคมฯ อีกทั้งโจทก์เอง
ก็ได้อนุญาตให้สมาคมฯ ให้ประโยชน์จากบทความดัง
กล่าว (โดยน�าเสนอไว้ในเวปไซด์ของสมาคมฯ อย่าง
เปิดเผยมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ และต่อมาได้มีการแปล
เป็นภาษาอังกฤษ โดย คุณกวิน ชุติมา อดีตนายกสมา
คมฯ ซึง่ทางโจทก์กร็บัรูร้บัทราบและมไิด้โต้แย้งคดัค้าน
แต่อย่างใด-บรรณาธิการ) ทางสมาคมฯ จึงมีสิทธิน�า
บทความพพิาทออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนภายใต้การ
ด�าเนินงานของสมาคมฯ ได้ 

แต่เมื่อภายหลังโจทก์มีข้อขัดแย้งกับบุคลากรใน
สมาคมฯ และได้ขอลาออกจากการเป็นลูกจ้างเมื่อ
ประมาณปลายปี ๒๕๕๖ ซึ่งต่อมาเมื่อสมาคมฯ ได้น�า
บทพิพาทตีพิมพ์ในวารสารนกกางเขนเพื่อแจกจ่ายแก่
สมาชกิอกีครัง้หนึง่ โจทก์จงึหยบิยกเป็นเหตนุ�ามาฟ้อง
ร้องเป็นคดเีพือ่เรยีกร้องแสวงหาผลประโยชน์อนัมชิอบ

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�าของสมาคมอนุรักษ์
นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยและนายอมร ลิ่ว
กีรติยุตกุล เป็นการละเมิดงานอันมีลิขสิทธิ์โดยชอบ
ของโจทก์ตามกล่าวอ้างนั้น การกระท�าดังกล่าวก็เข้า
ข่ายข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗ บัญญัติไว้ กล่าวคือ เป็นการ
กระท�าท่ีไม่ขัดต่อการแสวงหาผลประโยชน์จากงาน
อันมีลิขสิทธ์ิตามปกติของเจ้าของสิทธิ์ และไม่กระทบ
กระเทือนถึงสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายตามสมควร 
อีกทั้งยังเป็นการติชม วิจารณ์ หรือแนะน�าผลงานโดย
มีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานนั้น (ดัง

จะเห็นว่าชื่อผู้เขียนบทความพิพาทยังคงเป็น คุณวิชา 
นรังศรี เช่นเดิม แต่เปล่ียนรูปภาพไปใช้ของช่างภาพ
อื่นทั้งหมด– บรรณาธิการ)

ส่วนประเด็นค่าเสียหายตามที่โจทก์เรียกร้องมาใน
ฟ้องนั้น โจทก์ก็มิได้รับความเสียหายจริง อีกทั้งค่าเสีย
หายที่โจทก์เรียกร้องก็สูงเกินความเป็นจริง หากเสีย
หายจริงก็ไม่เกินจ�านวน ๑๐,๐๐๐ บาท

ทางสมาคมอนุ รักษ ์นกและธรรมชาติแห ่ ง
ประเทศไทยและนายอมร ลิ่วกีรติยุตกุล ได ้เข ้า
กระบวนการไกล่เกลี่ยของศาลทรัพสินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลาง และมีข้อสรุปเมื่อ
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยศาลพิจารณาสัญญา
ประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์และจ�าเลย 
เห็นว่าไม่ขัดต่อกฎหมาย จึงพิพากษาให้คดีเป็นอัน
เสร็จส้ินเด็ดขาดตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
นั้น โดยทางสมาคมฯ ได้ชดใช้ค่าเสียหายใก้แก่คุณวิชา 
นรังศรี เป็นจ�านวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท และตกลงจะ
พิมพ์โฆษณาในบทส่งท้ายหน้าที่ ๔๐ โดยตีพิมพ์ด้วย
ตัวอักษร ๑๖ พอยท์ ขนาดครึ่งหน้าจ�านวน ๔ ฉบับ
ติดต่อกัน โดยเริ่มต้นตั้งแต่ฉบับที่ ๓ ปีที่ ๓๒ (ฉบับ
เดือนกรกฎาคม ถึงกันยายน ๒๕๕๘) ถึง ฉบับที่ ๒ ปี
ที่ ๓๓ (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙) โดย
มีข้อความดังต่อไปนี้

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

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

ทางกองบรรณาธิการและสมาคมฯ จึงขอบันทึก
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไว้ ณ ที่นี้ 
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	 	 	 	 	 	 11	พฤหัส	ธันวา	เวียนมาถึง

นั่งรถตู้ครู่เดียวเลี้ยวตะบึง	 	 	 เลี้ยวซ้ายถึงทางด่วนชวนกันไป

เจ้าพระยาครานี้ที่เราข้าม	 	 	 แล้วแล่นตามสาย	35	ฝ่าแจ่มใส

ข้ามท่าจีนปีนสะพานแล่นผ่านไป	 	 เร็วทันใจถึงแม่กลองท่องนาเกลือ

	 ถึงสามแยกวังมะนาวแล่นยาวซ้าย		 มิเคยหน่ายต้นตาลทุกย่านเหลือ

ผ่านเขาย้อยค่อยเห็นเป็นสักเจือ	 	 ไม่เคยเบื่อเขาวังเรานั่งมอง

เลยเมืองเพชรระเห็จไปใกล้หัวหิน	 	 ยังถวิลถึงเพลงบรรเลงสนอง

พ้นปราณบุรีรี่ไปไม่ต้องตรอง	 	 	 เลี้ยวซ้ายท่องทุ่งนาหาโรงเจ

	 ทางรถไฟไม่ช้าเรามาข้าม		 	 ผ่านเขตคามสามร้อยยอดตลอดไม่เห

ทุ่งข้างทางกว้างใหญ่ไกลเหลือคะเน	 	 ไม่ลังเลแล่นไปใกล้เขาปูน

เลี้ยวซ้ายผ่านย่านโรงเจลุ่ยอิมยี่	 	 เขาตะนาวศรีอยู่ไกลยังไม่สูญ

ถึงอุทยานฯ	สราญใจไม่อาดูร		 	 ลมหนาวพูนโชยพัดสัมผัสกายา

	 มองทุ่งกว้างข้างถนนผืนล้นใหญ่	 	 อ้อเอนไกวแกว่งสะบัดลมพัดหา

ธูปฤาษีชี้ใบดงใหญ่คณา	 	 	 แสงส่องจ้าแจ่มใสแดดไล้ทอ

ทุ่งแห่งนี้มีน�า้ฉ�่าชุ่มชื่น	 	 	 ลมโชยลื่นระลอกน�้างามล�า้หนอ

น�้าใสเย็นเห็นปลาว่ายมาออ	 	 	 โบกครีบคลอเคลียข้างส่ายหางชน

	 เหล่าปักษาอาศัยในดงอ้อ	 	 สิงสู่กอกกหญ้าป่าทุกหน

ล้วนนกน�า้ด�าผุดมุดว่ายชล	 	 	 เห็นสุขล้นล�้าค่ามาเกรียวกรู

แต่รอบข้างถางสิ้นทุกถิ่นที่	 	 	 ปฐพีเพี้ยนไปให้อดสู

เกิดบ่อกุ้งมุ่งขยายทลายน่าดู	 	 	 ใยมิรู้อนุรักษ์พิทักษ์สักนิด

ร้อยกรองปักษา   ประพันธ์ : อาจารย์สุธี ศุภรัฐวิกร  |  ภาพ : นายหมอหมา

นิราศสามร้อยยอด
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	 ธูปฤๅษีมีชอุ่มคลุมผิวน�้า	 	 	 แผ่กว้างล�้าแลทั่วเขียวมัวปิด

วัชพืชยืดแผ่ต้นแลชิด	 	 	 แน่นเบียดติดเต็มหนายากฝ่าไป

เพราะล�าต้นพ้นน�้าย�า้เหมือนหญ้า	 	 เกิดเหง้ามางอกขยายกระจายไหล

ทั้งผลิออกดอกธูปลมลูบไกว	 	 	 เมล็ดไหวปลิวลื่นชื้นงอกพอ

	 บางคนเพรียกเรียกปรือหรือกกช้าง		 ปลูกเดี่ยวกลางใกล้น�้างามล�า้หนอ

ใบยาวพลิ้วปลิวไหวไกวทั้งกอ		 	 สวยดอกช่อตั้งชูลู่เล่นลม

โอ้ชีวิตคิดไปใครลิขิต		 	 	 ขึ้นแน่นติดเต็มไปไม่เหมาะสม

เขาก�าจัดวัชพืชยืดอกตรม	 	 	 กลับนิยมว่างามยามประดับประดา

	 เห็นนกเดินเพลินก้าวขายาวโก่ง	 	 เจ้าอีโก้งจดจ้องคอยมองหา

เที่ยวจิกทึ้งซึ่งกกยกคาบมา	 	 	 สาวดึงคว้าไส้กินหมดสิ้นไว

ตัวเขียวคล�้าน�้าเงินสวยเกินนก		 	 ยามแสงตกต้องขนเคลือบล้นใส

แกมม่วงแดงแฝงเด่นเห็นแต่ไกล	 	 ปากสุกใสสีแดงแต่งสดงาม

	 แล้วเดินแหวกแทรกกกขึ้นรกหนา	 	 ซ่อนกายายามร้อนนอนสนาม

พักคลายเหนื่อยเมื่อยล้าใต้ฟ้าคราม	 	 มิครั่นคร้ามเกรงใครในแดนดง

ครั้นตกใจใครหน่อยค่อยโผผิน		 	 กระพือบินโบกปีกหลบหลีกหลง

แต่บินใกล้ไปเตี้ยพอเพลียลง	 	 	 มุดเข้าพงพืชน�้าลุยย�่าลา

	 พวกเราเดินเพลินไปใต้แดดส่อง	 	 แถวเดียวท่องสะพานไม้ชื่นใจหนา

มองดูนกผกผินโบยบินมา	 	 	 ถึงศาลาได้พ�านักพักสักที

แล้วเดินต่อพอใจได้เห็นนก	 	 	 ทั้งวิหคกาน�้าด�าขนสี

เป็ดผีเล็กเด็กหน่อยค่อยจรลี	 	 	 เป็ดแดงมีหลายตัวมัวว่ายคลอ

	 นกอีล�า้ด�าร่างตัวอย่างไก่		 	 เดินก้าวไวว่องจริงวิ่งเร็วหนอ

เห็นก้นขาวสกาวไกลแสงไล้ทอ	 	 แดดส่องล้อขนเล่นเนียนเน้นดี

แล้วลงน�้าฉ�่าใสเคลื่อนไปเรื่อย		 	 แหวกน�้าเฉื่อยไหลช้ามีราศี

ปากสดแดงแต่งสวยด้วยแดดมี	 	 งามเต็มที่ทั้งตัวว่ายรัวไว

	 เหมือนแม่ไก่ไถลเลื่อนเคลื่อนลอยน�า้	 หลงดื่มด�่าแสงแดดแผดเผาใส

ท�าเป็นเป็ดเตร็ดเตร่ว่ายเร่ไป	 	 	 น่าแปลกใจเจ้านกวิหคชล

ครั้นตกใจใครจ้องมองไม่เว้น	 	 	 กระโดดเผ่นกระพือปีกหลีกสักหน

บินเตี้ยหน่อยค่อยไปให้ห่างคน	 	 พอไกลพ้นโผลงตรงกลางบึง

	 ถึงเวลาอาหารทานมื้อเที่ยง	 	 ต้องเดินเลี่ยงเข้าศาลามาให้ถึง

ได้หลบแดดแผดเผาเราค�านึง	 	 	 ข้าวกล่องถึงทุกคนสุขล้นดี

ข้าวหมูแดงแฝงปลาทอดยอดอร่อย	 	 ส้มผลน้อยเปรี้ยวหวานทานสุขี

ดื่มน�า้หน่อยค่อยอิ่มยิ้มเปรมปรีดิ์	 	 แล้วจรลีลาทุ่งมุ่งหาดทราย
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	 ผ่านนากุ้งมุ่งมาหาเพชรเกษม	 	 แสนปรีดิ์เปรมถึงกุยบุรีไม่มีสาย

เลี้ยวซ้ายเข้าเขาสามร้อยยอดไม่วอดวาย	 แต่เบื่อหน่ายบ่อกุ้งเกลื่อนทุ่งบึง

ถึงที่ท�าการย่านเขาแดงยิ่งแหนงหน่าย	 	 บ่อมากมายข้างถนนคนเดินถึง

ขุดเอาไว้ใกล้ไกลให้ตะลึง	 	 	 แลตลอดถึงตีนเขาเราผ่านมา	 	

	 เรียงสลับซับซ้อนทับลอนทอด	 	 สามร้อยยอดยืนทะมึนยื่นเหลี่ยมผา	

ดั่งปราการด่านทะเลว้าเหว่มา		 	 สูงค�้าฟ้าคร่อมฝั่งสะพรั่งไพร

ยามแสงทองส่องทอหยอกล้อเห็น	 	 เขาสูงเด่นดูตระหง่านทุกด้านไหน

เทาอมฟ้าท้าเหลืองเรืองร�าไร	 	 	 หินปูนไล้เลื่อมแดดเผาแผดทา

	 บังปกป้องท้องทุ่งพืชรุงรัง	 	 มีน�้าขังอยู่ค้างแอ่งกว้างหนา

ล้วนอ้อแขมแซมกกขึ้นรกตา	 	 	 สลับหญ้าทุกย่านยามผ่านมอง

เป็นแหล่งเที่ยวเลี้ยวดูหมู่นกน�า้	 	 เข้าเยือนถ�้าถิ่นทะเลหมิ่นเหม่หมอง

ด้วยบ่อกุ้งรุงรังชั่งใจมอง	 	 	 อุทยานฯ	ของพวกเราเศร้าใจพลัน

	 ถึงสามแยกแปลกใจไร้บ่อกุ้ง	 	 เลี้ยวขวามุ่งบ้านน้ามาลัยให้สุขสันต์

มาถึงแล้วแจ๋วมากอยากบอกกัน	 	 บ้านพักนั้นน่านอนผ่อนอารมณ์

ขนข้าวของกองไว้ให้รวมพลัน		 	 แล้วแบ่งปันห้องพักพ�านักสุขสม

พักผ่อนกายสบายใจไม่มีตรม	 	 	 พอแดดร่มเดินหาดคลื่นสาดนอง

	 คลื่นทยอยคอยเลื่อนเคลื่อนสู่หาด		 ฟองขาวราดหลั่งล้นจนทรายหมอง

กระแทกกรวดรวดร้าวราวคะนอง	 	 คร�่าครวญร้องครืนครืนฝากพื้นทราย

ทิ้งเรื่องราวคราวไถลไสสู่หาด	 	 	 ริ้วรอยวาดเวียนวนมากล้นหลาย

คือร่องรอยทยอยเคลื่อนเลื่อนรดทราย		 ดูละม้ายเหมือนเน้นเส้นลีลา	 	

	 แลเป็นริ้วทิวแถวแนวชายหาด	 	 หลังคลื่นสาดครืนซ่านผ่านทรายหนา

เขียนชอนไชใช้ละอองฟองขาวทา	 	 เซาะร่องหนาแน่นหาดวาดเรื่อยไป	

แถมเสียงเพลงบรรเลงร้องก้องกระหน�า่		 จังหวะซ�้าเร่งซัดลมพัดไหว

สร้างลีลาคราสาดวาดหาดไป	 	 	 จิตรกรไหนฤาเทียบเปรียบได้นา

	 เราส�ารวจตรวจทรายกระจายกันทั่ว	 มิได้มัวแต่มองต้องค้นหา

เป็นนักสืบชายหาดกวาดสายตา	 	 	สัตว์หน้าดินนานาน่าสนใจ

ทั้งเปลือกหอยน้อยใหญ่ใต้บนหาด	 	 เราเก็บกวาดใส่กะละมังนั่งสงสัย

ครั้นพลบค�่าอาลาพากันไป	 	 	 สู่บ้านน้ามาลัยเพื่อรับประทาน

	 พออิ่มหน�าส�าราญเบิกบานแล้ว	 	 นั่งเรียงแถวรับฟังคลังข่าวสาร

ก�าเนิดทรายชายทะเลคลื่นเทนาน		 	 อดีตกาลถึงปัจจุบันพลันตรวจตรา

สัตว์ใดหนาหาได้ในชายหาด	 	 	 พบเกลื่อนกลาดเป็นหอยน้อยใหญ่หนา

ทั้งกาบเดี่ยวกาบคู่ดูแปลกตา	 	 	 แล้วอ�าลาเข้านอนพักผ่อนกัน
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	 เช้าวันใหม่ดีใจไปสถาน	 	 	 ที่ท�าการเขาแดงคึกแข็งขัน

เดินชมป่าผาสุกสนุกพลัน	 	 	 ไม้ใหญ่นั้นแสมทะเลรากเด่มา

ริมฝั่งน�้าล�้าสวยด้วยป่าเขียว	 	 	 แลลดเลี้ยวลึกไปไกลมากหนา

ต้นโกงกางสล้างเด่นเห็นเตะตา	 	 ใบมันหนาสอบรีที่แหลมไง

	 ล�าต้นตั้งหยั่งรากจากโคนต้น	 	 งอกมากล้นทิ่มเลนนิ่มเอนไหว

แต่รากแกร่งแข็งนักหักมุมไป	 	 	 แทงลงได้แม้ดินถิ่นเลนตม

รากแก้วกลุ่มขยุ้มดินทั่วถิ่นท่อง	 	 คอยปกป้องคลุมดินถิ่นเลนถม

เนืองแน่นไปไกลหล้าป่าอุดม	 	 	 มองสุขสมสบายตาน่าเดินคลอ

	 เราเดินลัดตัดไปในผืนป่า		 	 ส่งเสียงมานกใดรู้ไหมหนอ

กระจ้อยป่าโกงกางช่างกล่อมคลอ	 	 ร้องเพราะหนอถูกใจได้เห็นตัว

แล้วข้ามคลองท่องไปในพงหญ้า	 	 ดูเสือปลาในกรงเดินงงหัว

ออกจากป่าหาวิหคนกพันพัว	 	 	 จาบคามั่วแอ่นพงมองจ้องเบียดแซม

	 โอ้เขาแดงแห่งนี้หินสีคล�้า		 	 เห็นผาล�้ายื่นเหลี่ยมแลเสี้ยมแหลม

ยามแสงทองส่องหินทองดิ้นแซม	 	 ดั่งแดงแต้มเติมใส่สดใสพลัน

ใคร่อยากเห็นเป็นเลียงผาหากันก่อน	 	 เหยียบชะง่อนยืนชะโงกเหมือนโศกศัลย์

เห็นแต่หินบิ่นกร่อนก้อนใหญ่นั้น	 	 ขึ้นใกล้กันจันผาน่าหักงอ

	 เห็นฝูงลิงวิ่งวุ่นคุ้นถนน	 	 	 หลบผู้คนเดินพล่านช�านาญหนอ	

แล้วชุมนุมรุมกันหมั่นนั่งรอ	 	 	 ท�าท่าขอเขากินสิ้นระแวง

ลิงแสมแลไปให้อนาถ	 	 	 ถึงคราวขาดอาหารพาลหน่ายแหนง

เหมือนขอทานบ้านป่าพากันแสดง	 	 คอยอยู่แกล้งกวนตามารอนแรม	

	 ตัวสีเทาเคล้าน�า้ตาลผ่านมาเห็น	 	 กระหม่อมเน้นเนียนขนจนตั้งแหลม		

หางยาวมากลากไถลให้มอมแมม	 	 หนวดเคราแกมข้างแก้มแซมเหมือนคน	

ทุกชีวิตลิขิตไว้มิให้สิ้น	 	 	 ต่างต้องดิ้นด�าเนินเดินสับสน

แม้ล�าบากตรากตร�าต้องจ�าทน		 	 เพื่อหลุดพ้นเลี่ยงภัยได้โภชนา

	 ได้เวลาอาหารทานกันแล้ว	 	 เมนูแจ๋วแกงส้มกลมกล่อมหนา

กุ้งชะครามชามใหญ่ใส่เตะตา	 	 	 ทั้งมัจฉากะพงทอดยอดของดี

ย�าหมึกย่างวางไว้ใกล้ผัดผัก	 	 	 ทุกคนตักลองลิ้มชิมสุขี

ครั้นบ่ายคล้อยค่อยขอจรลี	 	 	 รถแล่นรี่ถึงย่านบ้านบางปู

	 พอมาถึงซึ่งตลาดสะอาดหนา	 	 พวกเรามาแบกของกองสวยหรู

แต่ไร้เรือเพื่อขนสับสนน่าดู	 	 	 มรสุมขู่คลื่นซัดลมพัดแรง

ต้องเดินลัดตัดไปให้ผิดเพี้ยน	 	 	 ขึ้นเขาเทียนทันใดใจเข้มแข็ง

เดินตามชั้นขั้นบันไดไม่ระแวง		 	 กายยังแกร่งทุกคนสุขล้นใจ
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	 ลงจากเขาเข้าที่พักพ�านักหน่อย	 	 แล้วจึงค่อยพบกันพลันแจ่มใส

แหลมศาลาครานี้มีพิษภัย	 	 	 คลื่นลูกใหญ่โหมกระหน�่าซ�า้เรื่อยมา

แต่ได้เดินเพลินใจใต้แดดส่อง	 	 	 เพื่อนพี่น้องเล่นทรายไม่หน่ายหนา

พอพลบค�่าฉ�่าใจในอุรา	 	 	 เราต่างมาร้านอาหารทานพร้อมกัน

	 ค�่าคืนนี้มีเรื่องประเทืองสมอง	 	 ทุกคนต้องตั้งใจไม่เหหัน

ฟังเรื่องนกเรื่องเสือปลาสารพัน	 	 แล้วช่วยกันคิดกลอนป้อนเข้ามา

กาพย์ยานี	11แต่งเด็ดมาก	 	 	 มิล�าบากแบ่งปันสุขหรรษา

ดึกดื่นแล้วแจวจรนอนอีกครา	 	 	 โบกมือลาดาวเดือนเพื่อนของเรา

	 เช้าวันใหม่ใต้ลมพรมกระหน�า่	 	 พวกเราคล�าค้นทางพลางปีนเขา

ระหกระเหินเดินชะแง้แม้ตัวเบา	 	 แข้งขาเข่าค่อยชาล้าทุกที

ไต่ตามชั้นขั้นบันไดวกไปเรื่อย		 	 แรงเริ่มเฉื่อยยังเดินเพลินสุขี

ไม่นานนักพักหน่อยแรงค่อยมี		 	 พักอีกทีถึงถ�้าลึกต�า่คณา	 	

	 ณ	เขาใหญ่ใกล้หาดประหลาดล�า้	 	 เกิดโพรงถ�้าเป็นโถงกว้างโล่งหนา

แบ่งสามห้องมองไปใหญ่เตะตา	 	 แต่คูหาหนึ่งแห่งแต่งเข้าที

สร้างพลับพลาค่ามากหลากสีสัน	 	 กลางถ�้านั้นน่าชมสมศักดิ์ศรี

เทิดพระนามสยามกษัตริย์สวัสดี	 	 สวยเต็มที่จตุรมุขมองสุขตา

		 ผนังเหนือถ�า้หว�าเว้าแดดเข้าส่อง	 	 ล�าแสงต้องตกกระทบสบหินผา

สะท้อนตรงลงไปใส่หลังคา	 	 	 ดั่งหยาดฟ้าหล่นเยี่ยมเต็มเปี่ยมมอง

ดูรอบข้างห่างไปไม้ใหญ่สูง	 	 	 เพราะแดดจูงใจให้พฤกษ์ใสสนอง

เหมือนวิมานสถานถ�า้สุขล�้ามอง	 	 นามสนอง	“พระยานคร”	เคยย้อนเยือน

	 พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์	 	 	 ใต้แดดสาดส่องใส่หาใดเหมือน

ทั้งหินย้อยหินงอกตอกย�า้เตือน	 	 มิให้เลือนลบไปใคร่สัญญา

หยาดน�า้ฝนหล่นละอองเป็นฟองฝอย	 	 เอี้ยงถ�้าพลอยส่งส�าเนียงเสียงเพราะหนา

สักครู่ใหญ่ใกล้เที่ยงเราเลี่ยงลา	 	 จากถ�้ามาลงเขาเข้าพักกัน

	 หลังมื้อเที่ยงเลี่ยงไถลไปล้อมวง	 	 แม้แดดลงแต่ได้เงาเหล่าไพรสัณฑ์

นั่งพูดคุยคุ้ยเรื่องประเทืองพลัน	 	 หลังจากนั้นเก็บของต้องจรลี

อ�าลาหาดแหลมศาลาเพลาบ่าย	 	 มิเคยหน่ายขึ้นเขาเราสุขี

ถึงบางปูรถตู้รอขอลาที	 	 	 แสนเปรมปรีดิ์สามร้อยยอดตลอดเส้นทาง
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  นกกระจ้อยป่าโกงกาง

  นกเป็ดแดง

  นกอีโก้ง

  ลิงแสมในป่าโกงกาง   ลิงแสมในป่าโกงกาง

  นกกาน�า้เล็ก

  นกเป็ดผีเล็ก

  นกอีล�า้



รายงานพิเศษ   ภาพ : กองบรรณาธิการ 

บรรยากาศงาน Thailand Bird Fair 2015
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ผลการประกวดวาดภาพระบายสี 
หัวข้อ นกในเมือง Birds in the City ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

ผลการประกวดวาดภาพระบายส ี  

1

2 3

เด็กชาย พู่กัน สร่องศรี
โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา

เด็กหญิง ปสุตา อิสราพิสิษฐ์ 
โรงเรียนxxxxx

เด็กชาย ปกรณ์ ลิ้มพรจิตรวิไล 
โรงเรียนxxxxx
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ผลการประกวดวาดภาพระบายสี 
หัวข้อ นกในเมือง Birds in the City ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1

2

3

เด็กหญิง วรัญญา วงศ์บุศยรัตน์  
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ

เด็กชาย คงณัฐ วงษ์ศรี  
โรงเรียนเทพศิรินทร์

เด็กชาย กิตติพล ยืนยง
โรงเรียนสารสาสน์
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ผลการประกวดภาพถ่าย   

ผลการประกวดภาพถ่าย
หัวข้อ “Wild City สัตว์ในเมือง” ระดับนักเรียน นิสิต นักศึกษา

ชื่อภาพ xxxxx
คุณอันดามัน จันทร์ขาว

ชื่อภาพ นกในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คุณศิวัช รัตนศิลา

ชื่อภาพ Birds around me
คุณวิชชุกร บ่อเงิน

ชื่อภาพ xxxxx
คุณสุกฤษฎิ์ หิรัญสารพงศ์

ชื่อภาพ แวะพัก
คุณนิยมพจน์ เลขานนท์

1

1

3

2

2

• สัตว์ในเมือง

• นกในเมือง
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ผลการประกวดภาพถ่าย
หัวข้อ “Wild City สัตว์ในเมือง” ระดับบุคคลทั่วไป

ชื่อภาพ xxxxx
คุณมนูญ พงศ์พันธุ์พัฒน์

ชื่อภาพ นกในเมือง
คุณมนูญ พงศ์พันธุ์พัฒน์

1 1

ชื่อภาพ xxxxx
คุณจามร ไพศาลจิตอาทร

ชื่อภาพ xxxxx
คุณปรีชา ว่องวรากร

3 3

ชื่อภาพ เหี้ย
คุณปรีชา ผลิกะ

ชื่อภาพ ผู้ยิ่งใหญ่
คุณประเสริฐ ไกรนุกูล

2 2

• สัตว์ในเมือง • นกในเมือง
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ภาพบรรยากาศกิจกรรม

ภาพบรรยากาศกิจกรรมชมนกและส่องสัตว์ในเมือง 
Night Watch in The City
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เรื่องจากปก   

มีนกอยู่หลายชนิดในประเทศไทยที่ไม่มีรายงาน
พบเห็นตัวในธรรมชาติมานานมาก บางชนิดแทบหาย
สาบสญูไปจากธรรมชาตโิดยทีไ่ม่มเีบาะแสหรอืท่าทว่ีา
จะมีการค้นพบใหม่เหมือนอย่างเรื่องราวที่จะน�าเสนอ
ต่อไปนี ้ในช่วงต้นปีพ.ศ. 2558 ทีผ่่านมา ถ้าใครตดิตาม
ข่าวสารในวงการดนูก กค็งจะทราบดว่ีามกีารค้นพบนก
เค้าใหญ่สคีล�า้ (Dusky Eagle Owl: Bubo coromandus   
อีกครั้งในประเทศไทย หลังจากที่ไม่มีใครพบเห็นนก
เค้าใหญ่ชนิดนี้ในเมืองไทยมายาวนานถึง 99 ปี เป็น
ข่าวใหญ่ที่สร้างความฮือฮาให้กับวงการดูนกเมืองไทย
อย่างกว้างขวางในเวลานั้น

ท�ำควำมรู้จักนกเค้ำใหญ่สีคล�้ำกันก่อน 
นกเค้าใหญ่สคีล�า้จดัเป็นนกเค้าขนาดใหญ่ มคีวาม

ยาวจากปลายปากถึงปลายหางอยู่ระหว่าง 54 – 58 
เซนติเมตร ขนทั้งตัวมีสีเทาปนน�้าตาล ล�าตัวด้านบนสี
เข้มกว่าล�าตัวด้านล่าง มีขนหู (ear-tufts) สีเข้มดูคล้าย
พวกนกทดึทอื (Fish Owls) แต่ สดัส่วนล�าตวัจะยาวกว่า

เรื่อง : อิงคยุทธ สะอา เจ้าหน้าที่อนุรักษ์ประจ�าสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
ภาพ : นายสัตวแพทย์เบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์, Tetsuya Yoshigawa, Choy Wai Mun

ของนกเค้าใหญ่สคีล�า้ 
(Dusky Eagle Owl: Bubo coromandus klossii)

99ปีที่หายไป

นกทดึทอื หางมแีถบสเีข้มจ�านวน 3 แถบ และมขีนคลมุ
โคนขาเช่นเดยีวกบันกเค้าใหญ่ในสกลุ Bubo ชนดิอืน่ๆ 
นกเค้าใหญ่สีคล�้าที่พบในประเทศไทยนั้น ถูกจ�าแนก
เป็นชนิดย่อย klossii ซ่ึงชนิดย่อยนี้จะมีสีที่ค่อนข้าง
เข้มกว่าชนิดย่อยหลักที่พบในอนุทวีปอินเดียและทาง
ด้านตะวันออกของจีน ซึ่งนอกจากในประเทศไทยแล้ว 
นกเค้าใหญ่สคีล�า้ชนดิย่อยนีก้พ็บได้ทางตอนใต้ของเมยี
นมาร์และมาเลเซียด้วย แต่ก็พบได้ในปริมาณน้อย ซึ่ง
ปัจจุบันในประเทศมาเลเซีย มีรายงานพบนกเค้าใหญ่
สีคล�้าในพื้นที่เพียง 3 รัฐ เท่านั้น ได้แก่ รัฐเคดาห์ รัฐ
สลงังอร์ และรฐัเปรกั เป็นทีน่่าสงัเกตว่าพืน้ทีแ่ต่ละแห่ง
ทีย่งัพบนกเค้าใหญ่สคีล�า้ในมาเลเซยีต่างกม็สีภาพนเิวศ
คล้ายๆกนั คอืเป็นชายป่าดบิทีร่าบต�า่ทีม่สีภาพชืน้แฉะ
คล้ายป่าพรุ ซึ่งก็ไม่แปลกใจเลยว่า ในปัจจุบันท�าไมนก
เค้าใหญ่สีคล�้า ชนิดย่อย klossii จึงเป็นนกที่หายาก
และใกล้สญูพนัธุเ์ตม็ท ีสาเหตหุลกักห็นไีม่พ้น ถิน่ทีอ่ยู่
อาศัยของพวกมันซึ่งคือป่าดิบที่ราบต�่าถูกท�าลายเพื่อ
เปลี่ยนเป็นสวนปาล์ม 
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  นกเค้าใหญ่สีคล�า้ ชนิดย่อย klossii ใช้รังเก่าของเหยี่ยวหงอนสีน�้าตาลท้องขาว ในการวางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน จาก 
 ป่าสงวนบกูติ วงั (Bukit Wang) รฐัเคดาห์ ประเทศมาเลเซยี 27/12/2553 ภาพถ่ายโดย ชอย ไว มุน (Choy Wai Mun)



เหมือนยักษ์ใหญ่ที่หลับใหลในควำมมืดมิด 
ในอดีตนกเค้าใหญ่สีคล�้าเคยมีรายงานพบใน

เมืองไทยเพียง 2 ครั้งเท่านั้น โดยครั้งแรกพบและเก็บ
ตวัอย่างนกเพศผูไ้ด้ทีค่ลองบางไหล จงัหวดัชมุพร เมือ่
ปี พ.ศ. 2458 และเกบ็ตวัอย่างได้จ�านวน 1 คู ่ทีจ่งัหวดั
ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อปี พ.ศ. 2459 และมีข้อมูลที่น่า
สนใจว่า ตัวอย่างสตัฟท์ของนกเค้าใหญ่สีคล�้า ชนิด
ย่อย klossii ที่เก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ทั่วโลก 
มีอยู่เพียงแค่ 7 ตัวเท่านั้น โดยนก 4 ตัว ถูกเก็บได้จาก
รัฐมะละกา และรัฐเปรัก ประเทศมาเลเซียในช่วงกลาง
ศตวรรษท่ี 19 แสดงให้เหน็ว่า นกเค้าใหญ่ชนดินีม้คีวาม
ลกึลบัและมรีายงานพบน้อยมากในคาบสมทุรมลายมูา
ตั้งแต่ในอดีตแล้ว 

กำรปรำกฏตวัอกีครัง้ในประเทศไทยหลงัจำกทีห่ำยไป 
นำนถึง 99 ปี 

เรื่องราวการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ของวงการปักษีวิทยา
เมืองไทย เริ่มต้นขึ้นในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2558 
เม่ือคุณบุญฤทธ์ิ เดโชไชย เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการของ
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน จังหวัดสตูล ไปเข้าไปติดตั้ง
กล้องดักถ่ายภาพ (camera trap) เพื่อดักถ่ายภาพนก
หว้า (Great Argus) ในพืน้ทีห่ย่อมป่าทีร่าบต�า่แห่งหนึง่

ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทะเลบัน หลังจากติดตั้งกล้อง
ดักถ่ายภาพเสร็จเรียบร้อย ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน คุณ
บุญฤทธิ์ ได้เดินลัดเลาะบริเวณชายป่าและได้พบนก
เค้าขนาดใหญ่ 3 ตัว บินหนีออกจากพุ่มไม้ทึบ แต่ได้
ถ่ายภาพมาไว้เป็นหลักฐานแต่ไม่สามารถจ�าแนกได้
เนื่องจากนกเค้าขนาดใหญ่ตัวที่พบเกาะอยู่บนต้นไม้
สูงและระยะไกลมาก เห็นเป็นเพียงแค่เงาด�าเกาะก่ิง
ไม้อยู่ไกลๆ เท่านั้น

เวลาล่วงเลยผ่านมาถงึวนัที ่28 เมษายน พ.ศ.2558 
คุณบุญฤทธิ์ ได้น�าคุณวิชัย จันวโร และคุณทัตสุยะ โย
ชิกาวา ช่างภาพชาวญี่ปุ่นเข้าไปถ่ายภาพนกเขียวปาก
งุ้ม (Green Broadbill) ในพื้นที่ป่าดิบใกล้กับจุดที่ติดตั้ง
กล้องดักถ่ายนกหว้า ระหว่างทางทั้งสามคนได้พบนก
เค้าใหญ่ต้องสงสัยอีกครั้ง จ�านวน 2 ตัว และถ่ายภาพ
มาได้ชัดเจน เมื่อน�ามาตรวจสอบก็พบว่านกเค้าใหญ่ 
ตวัทีพ่บดงักล่าวคอืนกเค้าใหญ่สคีล�า้ และต่อมาในวนัที่  
3 พฤษภาคม 2558 ทีมส�ารวจจากตัวแทนสมาคม
อนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยได้ลงพื้นท่ี  
และได้พบนกเค้าใหญ่สีคล�้า จ�านวน 2 ตัว บริเวณเดิม
ที่เคยพบครั้งแรก เป็นการยืนยันการพบนกชนิดนี้อีก
ครัง้หลงัจากไม่มรีายงานพบในประเทศไทยมายาวนาน
ถึง 99 ปี 
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  นกเค้าใหญ่สีคล�้า ชนิดย่อย klossii อุทยานแห่งชาติทะเลบัน จังหวัดสตูล  
 วันที่ 28/4/2558 ภาพถ่ายโดย ทสึยา โยชิกาวะ (Tetsuya Yoshigawa) 



บทบำทของสมำคมอนุรักษ์นกและธรรมชำติแห่ง
ประเทศไทยต่อกำรค้นพบครั้งส�ำคัญ

หลังจากท่ีมีการค้นพบนกเค้าใหญ่สีคล�้าในรอบ  
99 ปี ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน และสมาคมอนุรักษ์นกฯ ได้
ร่วมกันร่างข้อก�าหนดเพือ่ใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการเข้าชม
นกเค้าใหญ่สคีล�า้ในพืน้ทีอ่ทุยานแห่งชาตทิะเลบนั ทัง้นี้
เพือ่ป้องกนัการรบกวนนกทีม่ากจนเกนิไปจนส่งผลต่อ
สวัสดิภาพของนก และลดภาระของเจ้าหน้าที่ในการ
ดแูลบคุคลต่างๆ ทีเ่ข้าไปชมนกเค้าใหญ่สคีล�้า โดยทาง
อุทยานแห่งชาติทะเลบันได้จัดให้ผู้สนใจเขาชมนกเค้า
ใหญ่สีคล�้าเพียงสองครั้งต่อเดือนเท่านั้น ที่ส�าคัญทาง
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ได้เห็นความส�าคัญของการ
มีอยู่ของนกเค้าใหญ่สีคล�้าในพื้นที่ จึงได้น�าภาพลาย
เส้นนกเค้าใหญ่สคีล�า้ โดยการออกแบบของคณุอายวุตั 
เจยีรวฒันกนก กรรมการของสมาคมอนรุกัษ์นกฯ ไปใช้
ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ประจ�าอุทยานแห่งชาติ

ทะเลบัน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่เข้าเที่ยวชมภายใน
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ได้ตระหนักและเห็นความ
ส�าคัญของนกชนิดนี้ 
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  ภาพถ่ายโดย นายสัตวแพทย์เบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์  

  ตราสัญลักษณ์ประจ�าอุทยานแห่งชาตทิะเลบันแบบใหม่ มีลายเส้นนก 
 เค้าใหญ่สีคล�้า วาดภาพประกอบโดย อายุวัต เจียรวัฒนกนก   
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  นกเค้าใหญ่สีคล�้า ชนิดย่อย klossii อุทยานแห่งชาติทะเลบัน จังหวัดสตูล  
 วันที่ 5/5/2555 ภาพถ่ายโดย นายสัตวแพทย์เบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์  
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ขอขอบคุณ
• กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
• รองศาสตราจารย์ฟิลลิป ดี ราวน์ ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลที่ใช้ประกอบในบทความ
• คุณจรัล ขุนณรงค์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทะเลบัน คุณบุญฤทธิ์ เดโชไชย และ
เจ้าหน้าทีอ่ทุยานแห่งชาตทิะเลบนั ทกุท่านทีค่อยสนบัสนนุข้อมลูและอ�านวยความ
สะดวกในการเข้าไปส�ารวจในพื้นที่
• นายสตัว์แพทย์เบญจพล หล่อสญัญาลกัษณ์ และคุณทสยึะ โยชิกาวา(Tetsuya 
Yoshikawa) และคุณชอย ไว มนุ (Choy Wai Mun) ทีเ่อือ้เฟ้ือภาพถ่ายมาส�าหรับ
ใช้ในบทความ
• ขอบคุณไปยังผู้มีส่วนร่วมทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยนาม ที่ช่วยสนับสนุนข้อมูลในการ
เรียบเรียงบทความนี้
 Rediscovery of Dusky Eagle Owl (Bubo coromandus klossii) in 
Thailand after 99 years.
 Dusky Eagle-Owl (Bubo coromandus) is a large owl species with 
a total length of 54-58 cm, being greyish-brown in overall color with 
darker upperparts, a dark greyish-brown facial disc, a streaked breast 
and dark brown wingtips. It has prominent ear-tufts, yellow eyes and a 
greenish-grey bill. It resembles Brown Fish-Owl (Ketupa zeylonensis) 
in general appearance, but it has feathered tarsi. Juveniles are pale 
cream with streaks. 
 Two subspecies are described; Thai birds belong to the subspe-
cies klossii which ranges from Southern Myanmar and South-western 
Thailand, to Perak and Melaka in Malaysia. Information from Thailand 
is scant; there are only three specimens from two localities. A male 
was collected at Khlong Bang Lai, Chumphon Province, in December 
1915. While a male and a female were collected at Prachuap Khirikhan 
Province in 1916. 
 On April 12th, 2015, after setting up the camera traps for a Great 
Argus (Argusianus argus) study project in lowland forest at Thale Ban 
National park, Satun Province, Mr.Bunyarit Dechpchai was walking 
along forest edge next to an open field. Three large owls were flushed 
from a bush, two of which flew deep into the woods, but the other one 
perched on a tree about 10 m above the ground. However, the distance 
was too great to obtain photographs.
 A few weeks later, on April 28th, 2015, Mr.Vichai Chantawaro and 
Mr.Tetsuya Yoshikawa joined Mr.Bunyarit Dechpchai in a search for the 
mysterious owls. As they approached the spot where the owls were first 
seen, they saw two large owls perched on a White meranti tree (Shorea 
roxburghii) and managed to take photographs. Their identification as 
Dusky Eagle Owls was confirmed, the first record in Thailand for 99 
years. 
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สถำนภำพทำงด้ำนกำรอนุรกัษ์และสถำนภำพตำมฤดกูำล
ของนกเคำ้ใหญ่สีคล�้ำในประเทศไทย

นโยบายและแผนการส ่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (สผ.) ได้จัดสถานภาพนกเค้าใหญ่สี
คล�า้ให้เป็นนกชนดิทีใ่กล้สญูพนัธุอ์ย่างยิง่ (critically endan-
gered) ในประเทศไทย ส่วนสถานภาพระดบัโลกนัน้ สหภาพ
นานาชาตเิพ่ือการอนุรกัษ์ธรรมชาตแิละทรพัยากรธรรมชาติ 
(IUCN) ได้จัดให้นกเค้าใหญ่สีคล�้าเป็นชนิดที่มีความกังวล
น้อย (least concern) เนื่องจากประชากรนกชนิดนี้ในอนุ
ทวีปอินเดียยังพบได้จ�านวนมาก 

แม้ว่าในอดีตนกเค้าใหญ่สีคล�้าเคยถูกจัดให้เป็นนก
อพยพพลัดหลงในคู่มือดูนกไทยหลายเล่ม แต่จากข้อมูล
ล่าสุดที่พบในอุทยานแห่งชาติทะเลบัน บ่งชี้ว่านกชนิดนี้
น่าจะเป็นนกประจ�าถิน่ในประเทศไทย เนือ่งจากในวนัที ่14 
พฤษภาคม พ.ศ.2558 รองศาสตราจารย์ฟิลลปิ ด ีราวน์ จาก
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ลงพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติทะเลบัน และได้พบนกเค้าใหญ่สีคล�า้ ตัวไม่เต็มวัย 
1 ตวั ซึง่คาดว่าเป็นลกูนกก�าลงัเกาะอยูใ่นบรเิวณเดยีวกนักบั
นกเค้าใหญ่สีคล�้าตัวเต็มวัย 2 ตัว แต่ก็ยังไม่พบรังและหลัก
ฐานที่ชัดเจนว่านกชนิดนี้มีการท�ารังวางไข่ในพื้นที่ 

ในประเทศมาเลเซียมีรายงานยืนยันชัดเจนว่านกเค้า
ใหญ่สีคล�้ามีสถานภาพเป็นนกประจ�าถิ่น เนื่องจากพบ
ว่านกชนิดนี้วางไข่ในรังเก่าของเหย่ียวหงอนสีน�้าตาลท้อง
ขาว (Wallace’s Hawk Eagle) ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกัน
ในป่าแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของรัฐเคดาห์ติดกับชายแดน
ประเทศไทย ปัญหาการขาดแคลนรังเก่าของเหยี่ยวขนาด
ใหญ่ในป่าดิบที่ราบต�่า ก็อาจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อ
การเพิ่มประชากรของนกเค้าใหญ่สีคล�้าที่ต้องพึ่งพิงรังเก่า
ของเหยี่ยวเหล่าน้ีในการใช้เป็นที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน 
นอกจากนั้นยังไม่รายงานการอพยพย้ายถิ่นของนกชนิดนี้
ในพื้นที่อื่นของโลก 

ในอนาคตยังคงต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อนของนกเค้าใหญ่สีคล�้าในพื้นที่
อุทยานแห่งชาติทะเลบัน เพื่อจะใช้ยืนยันสถานภาพการ
เป็นนกประจ�าถิ่นของประเทศไทยต่อไป รวมถึงต้องมีการ
ลงพื้นที่ส�ารวจในแหล่งอื่น เพื่อหาประชากรที่อาจจะหลง
เหลืออยู่ตามที่ต่างๆ โดยเฉพาะบนเกาะพระทอง จังหวัด
พังงา ที่ยังมีป่าพรุดั้งเดิมและสภาพนิเวศคล้ายคลึงกับจุดที่
พบนกเค้าใหญ่สีคล�้าในอุทยานแห่งชาติทะเลบัน ที่ส�าคัญ
เคยมีรายงานพบเห็นนกชนิดนี้บนเกาะพระทองในช่วงปี 
พ.ศ. 2547 ด้วย แต่ยงัขาดภาพถ่ายทีใ่ช้เป็นหลกัฐานยนืยนั
การมีตัวตนในพื้นที่ 
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เมราโป (Merapoh) เมอืงเลก็ๆ ในรฐัปาหงั ประเทศ
มาเลเซยี ทีน่ีม่ผีนืป่าทีร่าบต�า่อนัสมบรูณ์ทีส่ดุในภมูภิาค 
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 ใครจะปักหลักน่ังบังไพรรอ
ถ่ายรปูตามหมาย ใครจะเข้าเทรลดนูก 
หรือใครอยากเดินดูนกถ่ายนกเองไป
เรือ่ยๆ ตามเส้นทางถนนตามอธัยาศยั 
นอกจากนกกม็กีิง้ก่า กระรอก ลงิ ค่าง 
ชะนีหน้าตาแปลกๆ ออกมาอวดโฉม
กันพอสมควร รวมทั้งชะนีด�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 

รายงานทริปสมาคมฯ    เรื่องและภาพ : ภัทราภรณ์ วังตาล
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นกหว้า นกคอสามส ีและนกป่านานา พากนัส่งเสยีงร้อง
กนัระงมไม่มเีงยีบเหงา 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
ต่างกแ็ยกย้ายกนัออกเดนิเข้าเทรลบ้าง เดนิย้อนออกไป
ตามถนนบ้าง ส่วนเราขอแกร่วอยู่แถวบริเวณที่ตั้งของ
ศูนย์วิจัยฯ เสียงล�าธารใสไหลกระทบลานหิน หมู่ปลา
แหวกว่าย ร่มเงาไม้สลบัซบัซ้อน และสายลมเยน็เอือ่ยๆ 
ดงึดดูใจให้เดนิเอาขาแช่น�า้เล่นยิง่นกั ส่วนเพือ่นทีเ่ดนิดู
นกอยู่ด้านบนกถ่็ายภาพได้อแีพร่ดอกลาย นกเป้าหมาย

ส�าคัญของสถานที่แห่งนี้ซี่งมาพร้อมกับเวฟนก ตกบ่าย
พวกเราส่วนหนึ่งเลือกเดินกลับเองช่วง4 กม.สุดท้าย 
เดนิชมนกชมไม้กนัมาเร่ือย พนัธ์ุไม้แปลกตา ผีเสือ้แมลง
สวยๆ ค้างคาวสามแม่ลูก...และ... “ช้าง” !!! ”วิ่ง”!!... ดีที่
ช้างไม่สนใจ แต่ก็เล่นเอาใจระทึกตึกตัก แวะนั่งพักแถว
ทุง่หญ้ากม็วีวัแดงกบักระทงิมายนืมองพวกเราอยูไ่กลๆ 

ยามเย็นในแต่ละวัน แม้แสงจวนเจียนหมดแต่การ
แสดงของวิหคเมราโปยังไม่จบเพียงเท่านั้น นกเงือกด�า
ฝงูใหญ่ต่างทยอยพากนับนิมาเกาะต้นไม้สงูใกล้ทีท่�าการ
อุทยานเป็นการสั่งลา

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

ขอขอบคุณสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่ง
ประเทศไทยทีจ่ดัทรปิดนูกแบบนี ้ให้สมาชกิได้ร่วมเรยีน
รูเ้รือ่งราวของธรรมชาตผ่ิานกจิกรรมการดนูก ปีหน้าฟ้า
ใหม่ถ้ามีโอกาสอยากจะมาร่วมทริปสนุกแบบนี้อีก ลา
ก่อนเมราโป… หวังว่าเราจะได้มาพบกันอีก 
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With more watchers diligently submitting more 
records than ever, the compiler’s task becomes ever 
greater. But some fascinating returns are being shown 
from increased monitoring. Raptors and other diurnal 
migrants figure greatly in this summary, with exciting 
observations of passage and wintering raptors and 
other soaring birds from sites in Chiang Mai and Pichit. 
Khao Dinsor, Chumphon, continues to set the gold 
standard for raptor monitoring, thanks this year to 
excellent collaboration between the Wildlife Research 
Division of Department of National Parks, Wildlife and 
Plants Conservation and The Flyway Foundation. 
However, other observers are making valuable ob-
servations of migrating raptors at other sites, notably 
Hin Lek Fai and Pratad Doi Tabchang at Hua Hin 
(Tom Backlund and Krit Adirek) respectively but for 
reasons of space we have not included their totals. 
It is unfortunate that there were few watches could 
be mounted at Wat Doi Kham in Chiang Mai (now so 
popular with superstitious temple-goers chasing lot-
tery numbers that birdwatchers were literally crowded 
out). Another key site, Khao Radar, in Prachuap Khiri 
Khan, is still watched, but no records were received. 
Offshore, there are now more observations of seabirds 
made from whale-watching boats in the gulf, where 
two species of Booby, Brown Noddy and two species 
of petrels were recorded. At least one of the petrels 
was certainly a new country record: but which spe-
cies? Bird lists were also received from (these days) 
otherwise little-watched sites including Khao Ang Ru 
Nai, Khao Kitchakut, Khao Sabap and Khao Soi Dao

RECORDS ROUND-UP 
laTE aUgUST TO miD NOvEmBER 2015
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on behalf of BCST Records Committee.

Waterbirds
The 45 Indian Spot-billed Ducks (เป็ดเทาพันธุ์

อินเดีย) at Nong Han Kumpawapi (Udon Thani) on 7 
Sep (WSu) may represent an increasing local popula-
tion. Garganeys (เป็ดลาย) were reported from ten sites 
during 7 Sep to 13 Nov but apart from one report of 
“hundreds” at Wat Khao Takhrao (Phetchaburi) on 1 
Nov (KA: no actual count supplied), 100 at Chonnabot 
(Khon Kaen) on 29 Sep (PF), and 120 at Pak Thale,  
on 28 Oct (NL), only 1-9 birds were recorded at each 
of seven other sites. 

A dark-rumped, fork-tailed storm petrel, presumed 
to most likely be Swinhoe’s Storm Petrel (นกโต้คลื่น
สีคล�้า), was seen and photographed off Krasa Khao 
(Samut Sakhon) on 19 Sep—three sightings within two 
hours all presumed to be the same bird (BCST Trip; 
PeK, PN, KR, PDR). Others, one per day, were also 
photographed on both 21 Sep and 24 Sep (ST/DMCR) 
offshore between Samut Sakhon and Samut Prakan. 
Another petrel off Bang Kaew (Samut Songkhram) on 
31 October (SP/DMCR) was something else again: 
larger, lacking a forked tail, and was almost certainly a 
Bulwer’s Petrel or a Jouanin’s Petrel, neither of which 
has been previously recorded in Thailand. 

An unprecedented influx of Black Storks (นก
กระสาด�า) provided much excitement, though there 
were only singles during the present reporting period: 
at Ban Tapan Hin (Phichit) on 6 Nov (KM), Mae Ping 
NP (Lamphun) on 9 Nov (NL) and Doi Lor paddies 
(Chiang Mai) on 10 Nov (TK, JL, PSi, TSu, AW) and 
15 Nov (WP). A flock of 110 Painted Storks (นก
กาบบัว) at Wat Komnaram (Phetchaburi) on 8 Nov 
(TB) was a large-ish count so late in the season when 
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birds would normally be expected to be returning to 
colonies elsewhere. Might this herald the beginnings 
of local colonization by breeders (long-awaited since 
birds attempted, and failed to breed in Phetchaburi 8 
or 9 years ago). Likewise 18 Spot-billed Pelicans (นก
กระทุง) near Wat Khao Takhrao (Phetchaburi) as late 
as 14 Nov (AJP, WS), might also be a hopeful sign.  
A Von Schrenck’s Bittern (นกยางไฟหัวเทา) was seen 
at Pranburi Reservoir (Prachuap Khiri Khan), 29 Oct 
(TB),  Malaysian Night Herons (นกยางลายเสือ) were 
noted at Tab Sai, Pong Namron, Chanthaburi on 29 
Aug (one, AC), Khao Ang Ru Nai (Chachoengsao) on 
30 Sep (one), and at other Chanthaburi sites Khao 
Sabap (3 on 30 Oct-1 Nov), Khao Kitchakut (4 on 
3 Nov) and Khao Soi Dao (two on 4 Nov; ID, PP, 
DES). There were single Chinese Egrets (นกยางจนี) at 
Bang Tabun (Phetchaburi) on 7 Sep (SS), nearby Pak 
Thale on 29 Oct (DG), and Ao Pak Hat (Chumphon) 
on 14 Sep (CN). A Red-footed Booby (นกบู๊บบี้ตีน
แดง) was photographed from a boat off Krasa Khao 
on 12 Sep (PK) and again on 17 Sep (VP) as was a 
Brown Booby (นกบู๊บบี้สีน�้าตาล) on 2 Nov (JE). 23 
Great Cormorants (นกกาน�้าใหญ่) in Bang Tabun Bay 
on 29 Aug (SS) had declined to three by 9 Oct (ER).

Slaty-legged Crakes (นกอัญชันป่าขาเทา) were 
recorded at Phu Suan Sai (Loei) on 23 Oct (PeK) and 
Doi Inthanon (Chiang Mai) on 1 Nov (NL). A count of 
2,235 Black-winged Stilts (นกตีนเทียน) in Suphan-
buri paddies on 22 Oct (NL) illustrates the successful 
recent spread, colonization of inland habitats by this 
species, now so numerous in paddies even in Chiang 
Mai. 31 Pied Avocets (นกปากงอน) were counted at 
Wat Khao Takhrao on 14 Nov (AJP, WS). The first 
recorded Grey-headed Lapwings (นกกระแตหัวเทา) 
(two) were at Kamphaengsaen (Nakhon Pathom) on 12 
Sep (PBo). Throughout the autumn, to 7 Nov 24 sight-
ings totaled 407 individuals, most were in the north-
east and central regions, but south to Khao Dinsor. 
The largest single count was 111 at Suphanburi on 
22 Oct (NL). An Oriental Plover (นกหัวโตขายาว) —a 
Thai rarity especially in autumn—was photographed at 
Dan Khun Tod (Nakhon Ratchasima) on 24 Oct (MS). 
There were over 1,000 Eastern Black-tailed Godwits 

(นกปากแอ่นหางด�า) at Pak Thale on 14 Nov (AJP, 
WS), while earlier, on 10 Oct, 121 Bar-tailed Godwits 
(นกปากแอ่นหางลาย), 300 Whimbrels (นกอีก๋อย
เล็ก), c. 3,000 Great Knots (นกน็อตใหญ่), and 24 
Red-necked Phalaropes (นกลอยทะเลคอแดง) were 
counted there (PDR, BS). A Far Eastern Curlew (นก
อีก๋อยตะโพกสีน�้าตาล) at Pak Thale on 18 Oct (PDR, 
BS) was again seen on 10 Nov (NU). Inland records 
of waders included a Whimbrel and a Red-necked 
Phalarope at Ban Wang Wai, Sam Ngao (Tak) on 19 
Sep (GM).Very few records of Asian Dowitcher (นก
ซ่อมทะเลอกแดง) were received, the largest count 
only six at Pak Thale on 15 OCT (KK, JWKP). 21 
Nordmann’s Greenshanks (นกทะเลขาเขียวลายจุด) 
were counted at Laem Phak Bia (Phetchaburi), 14 Nov 
(PE) and four at Krabi River Mouth, 12 Nov (WC). A 
total of 403 Terek Sandpipers (นกชายเลนปากแอ่น) at 
Pak Thale on 29 Oct (NL) was the largest ever count 
for any Inner Gulf site. Three Little Stints (นกสติ๊นท์
เล็ก) were seen at Khok Kham (Samut Sakhon) on 
27 Oct (AJ) and one at Pak Thale on 29 Oct (DG). 
A Dunlin (นกชายเลนท้องด�า) was also seen at Pak 
Thale on 27 Oct (NL). 360 Broad-billed Sandpipers 
(นกชายเลนปากกว้าง) were counted at Pak Thale on 
28 Oct (NL). Over 350 Oriental Pratincoles (นกแอ่น
ทุง่ใหญ่) at Kud Ting, Bung Kan, 10 Nov (WSu) was an 
unusual (out-of-season) concentration for this breeding 
visitor. Small Pratincoles (นกแอ่นทุ่งเล็ก) (two) were 
seen on inland paddies at Suphanburi on (NL) with c. 
100 at Huai Mai Teng Reservoir (Ratchaburi) on 8 Nov 
(PCh). Records of at least nine noteworthy species 
of shorebirds from Ko Samui (Surat Thani) during 22 
Sep to 1 Nov (PB) included up to 38 Grey-headed 
Lapwings (นกกระแตหัวเทา) on 8 Oct and a single 
Black-tailed Godwit (นกปากแอ่นหางด�า) on 14 Sep.

There were probably eight different Spoon-billed 
Sandpipers (นกชายเลนปากช้อน) in the Inner Gulf, 
two at Khok Kham and six in the Pak Thale-Laem 
Phak Bia area. The earliest, an unflagged adult, at 
Khok Kham on 17 Oct (SD), was followed by another 
at Pak Thale on the following day (PDR, BS). Green-
flagged 05, an adult female, appeared for the third 
successive winter at Khok Kham on 31 October (SD). 
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At least three different unflagged birds were seen to-
gether at Pak Thale on 3 Nov (SM, BS), while on 16 
Nov a 2015 headstarted juvenile, white-flag P7, was 
photographed at Laem Pak Bia (SM) having probably 
been present (though not individually identified) from 
28 Oct (SM). A second flagged, headstarted juvenile, 
white U6, was also photographed at Pak Thale on 
29 Nov (SM).

A Brown Noddy (นกน็อดดี้) was seen off Bang 
Tabun on 27 Sep (CP) with, remarkably, another 
over the Chiew Larn Reservoir, Khlong Saeng Wildlife 
Sanctuary (Surat Thani) on 29 Oct (PP). Over than 
200 Brown-headed Gulls (นกนางนวลธรรมดา) were 
already present at Bang Pu (Samut Prakan) on 16 Oct 
(WN), with an adult Slender-billed Gull (นกนางนวล
ปากเรียว), joined by another, first-winter, bird on the 
following day (WN). A hybrid between Slender-billed 
x Brown-headed Gull was also reported on 16 Oct 
(WN). Three Brown-headed Gulls over Doi Lor paddies 
on 3 Nov (DES, STi) were unexpected. Three Black-
headed Gulls (นกนางนวลขอบปีกขาว) including two 
first-winter and an adult were reported from Bang Pu 
(WN) on 25 Oct and Pak Thale on 28-29 Oct, two 
and three respectively (NL).  A first-winter Black-tailed 
Gull (นกนางนวลหางด�า) at Pak Thale on 18 Oct (CP, 
PDR, BS) was again seen on 28 Oct (NL). Heuglin’s 
Gulls (นกนางนวลหลังด�าพันธุ์รัสเซีย) were noted at 
Pak Thale on 4 Oct (PorC; age not mentioned by the 
observer); with two adults on 18 Oct (CP, PDR, BS) 
increasing to five first-winter and one sub adult at Pak 
Thale, 14 Nov (AJP, WS). There were also two first-
winters at Bang Pu from 16 Oct onwards (SK). Two 
other large, white-headed gulls, an adult and a first 
winter, photographed on the Mekong River, Bung Kan, 
(WSu) 15 Nov, may have also been Heuglin’s of the 
expected race, taimyrensis. A first-winter Mongolian 
Gull (นกนางนวลพันธุ์มองโกเลีย) was photographed 
at Bang Pu on 16 Oct (WN) and 18  Oct (KA). The 
first Whiskered Terns (นกนางนวลแกลบเคราขาว) 
reached Ko Samui on 3 Sep (PB). Around 60 on 
inland paddies in Suphanburi on 22 Oct (NL) was a 
significant inland concentration. Single Bridled Terns 
(นกนางนวลแกลบคิ้วขาว) were seen off Bang Tabun 

on 4 Oct (PorC) and 9 Oct (ER); two Pomarine Jaegers 
(นกสกัวหางช้อน) and over 100 Common Terns (นก
นางนวลแกลบธรรมดา) off the Ko Samui ferry on 1 
Nov, with up to six Great Crested Terns (นกนางนวล
แกลบหงอนใหญ่) offshore on 22 Oct (PB). 

Raptors
Totals from the joint The Flyway Foundation - 

Chumphon Raptor Center - Department of National 
Parks monitoring at Khao Dinsor will be appended 
separately. Small numbers of migrant raptors were re-
ceived from observers at many other sites, the earliest 
of which was an adult female Japanese Sparrowhawk 
(เหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่น) at Khao Yai on 31 Aug (CS) 
and an unusually early Eastern Marsh Harrier (เหยี่ยว
ทุง่พนัธุเ์อเชยีตะวนัออก) at Khai Adisorn (Saraburi) on 
27 Aug (CS). An immature Jerdon’s Baza (เหยีย่วกิง้ก่า
สนี�า้ตาล) at Sakaerat on 30 Aug (TT) followed an ear-
lier report of displaying birds. Another Jerdon’s Baza 
was at Tapan Hin on 10 Oct (KM). Brahminy Kites 
(เหยี่ยวแดง), a scarce resident inland, were received 
from Chonnabot, Khon Kaen (PF), Doi Lor paddies 
(TK, AW), Lampang and Suphanburi (NL). Short-toed 
Snake Eagles (เหย่ียวนิว้สัน้) were recorded on Phuket 
Island on 26 Oct (JT), at Tapan Hin on 29 Oct (KM) 
and Doi Lor on 10 Nov (TK, JL, PSi, TSu, AW). A 
migrant Crested Serpent Eagle (เหยี่ยวรุ้ง) flew west 
over mangroves at Khok Kham on 8 Nov (PDR). A 
Besra (เหยี่ยวนกกระจอกเล็ก) at Nam Kham Nature 
reserve (Chiang Rai) on 7 Nov (WB) is perhaps more 
likely to have been a migrant than a local bird. There 
was a Eurasian Sparrowhawk (เหยี่ยวนกกระจอก
ใหญ่) at Tapan Hin on 8 Nov (KM). A juvenile Crested 
Goshawk (เหยีย่วนกเขาหงอน) photographed at Phut-
thamonthon (Nakhon Pathom) on 13 Sep (PK) could 
easily have been a falconer’s escaped bird. A juvenile 
Long-legged Buzzard (เหยีย่วทะเลทรายขายาว) on 20 
Oct (TK) was one of at least two at Doi Lor: an adult 
on 29 Oct (TSu) was also seen at nearby Hang Dong 
on 15 Nov (AW). There are only one or two previous 
country records of this species, all of which are under 
consideration by BCST Records Committee. At least 
two Greater Spotted Eagles (นกอินทรีปีกลาย) were 
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present in the Doi Lor area from 26 Oct onwards into 
November (TK), with two juveniles and an older im-
mature on 10 Nov (TK, JL, PSi, TSu, AW) and some of 
these birds were seen again by other observers later 
in the month. Elsewhere, records of Greater Spotted 
Eagles were received from Hua Hin (Prachuap Khiri 
Khan) on 26 Oct (NL), Ban Tapan Hin on 28 and 29 
Oct (KM), Pak Phli (Nakhon Nayok) on 1 Nov (VS), and 
Nong Pla Lai (Phetchaburi) on 14 Nov (AB). A juvenile 
Steppe Eagle (นกอินทรีทุ่งหญ้าสเต็ป) was recorded 
at Tapan Hin on 21 Oct (KM). There was another 
one at Doi Lor on 7 Nov (TK) and a juvenile Eastern 
Imperial Eagle (นกอินทรีหัวไหล่ขาว) there on 10 Nov 
(BC). A juvenile Bonelli’s Eagle (นกอินทรีแถบปีกด�า) 
was photographed in paddies in Lamphun Province 
on 28 Oct (KS), and at nearby Doi Lor on 5 Nov (TY). 
Booted Eagles (นกอินทรีเล็ก) were noted at Khao 
Sok (Surat Thani), 10 Nov (SaSo), Doi Lor (two dark 
and one morphs) on 10 Nov (TK, JL, PSi, TSu, AW), 
Tapan Hin 11 Nov (KM), Muang District, Lamphun 
on 12 Nov (KS) and Nong Pla Lai on 15 Nov (two; 
KA, NC). A Changeable Hawk Eagle (เหยี่ยวต่างสี) 
at Pranburi Reservoir was seen on both 28 Aug and 
23 Oct (TB), and a dark morph was photographed at 
Khao Yai on 10 Oct (KSa). Records of Amur Falcons 
(เหยี่ยวตีนแดง) were received from 14 October (19 
at Chiang Dao, NL) onwards, with the largest count 
200 in three flocks on Doi Ang Khang (Chiang Mai), 
on the morning of 20 Oct (CC, AtK, STe). Away from 
Chiang Mai province, there were 15-20 Amur Falcons 
at Tapan Hin on 20 Oct (KM), three at Ban Kha, Sri 
Songkhram District (Nakhon Phanom) on 22 Oct (NS), 
four at Nam Kham on 4 Nov (BF) and a male at Khao 
Sam Roi Yot (Prachuap Khiri Khan) on 8 Nov (ID, 
DES). Seven Eurasian Hobbies (เหยี่ยวฮอบบี้ยุโรป) 
were recorded at Chiang Mai sites during 13-14 Oct 
(NK, NL, TSu) and one at Tapan Hin on 19 Oct (KM).

Migrant and wintering landbirds 
A total of 12 Pale-capped Pigeons (นกลุมพูแดง) 

flew past Bang Son, Pathiu, Chumphon, on five days 
during 19 Sep to 14 Oct (WL, CN, AJP, JEM). Eight 
Chestnut-winged Cuckoos (นกคัคคูหงอน) were re-

corded from four localities, 22 Sep, Ban Tapan Hin 
(KM) south to Ko Lanta (Krabi) on 6 Nov (ACS) and 
Ban Sai Ngam, Satun (22 Sep and 18 Oct; RE). 
Juvenile Himalayan Cuckoos (นกคัคคูพันธุ์หิมาลัย) 
at San Sai No, Chiang Mai, on 13 Sep (WP), Bung 
Boraphet (Nakhon Sawan) on 19 Sep (CO), Bung Kalo, 
Uttaradit on 4 Oct (TNg), and Fang (Chiang Mai) on 
23 Oct (TY). Northern Boobook (นกเค้าเหยี่ยวพันธุ์
เหนอื) showed up in a garden off nearby BCST office, 
Ngamwongwan Road, Bangkok on 12 Nov (UP, ISa 
et al.) while a Short-eared Owl (นกเค้าแมวหูสั้น) at 
Nam Kham Nature Reserve on 8 Oct  was an eagerly 
anticipated first record for the site (WB). Following 
the first Common Swift at Khao Dinso in 2014, three 
more were identified this year, on 22 Oct (WL/FF), 
on 24 Oct (RA, DG,AJP, IS) and 8 Nov (WL/FF). 
Black-backed Oriental Dwarf Kingfishers (นกกะเต็น
น้อยสามนิ้ว) showed up at Suan Rotfai (Bangkok) on 
12 Sep (SW), Suan Sri Nakhon Kheuan Khan (Samut 
Prakan) on 13 Sep (KA), Don Muang (Bangkok) on 
19 Sep (BL), and Khlong Narai (Chanthaburi) on 4 
Oct (UP). Eleven Tiger Shrikes (นกอเีสอืลายเสอื) were 
recorded from 25 Aug (Mae Wong, Kamphaengphet: 
CO) to Khlong Saeng (Surat Thani) on 19 October 
(PP). The latest Bangkok/Central Plains record of this 
very early migrant was 21 Sep (KA). Seven Crow-billed 
Drongos (นกแซงแซวปากกา) were recorded: three 
in Suan Rotfai-Suan Sirikit (11-25 Sep (DG, WaPh) 
and four at Khao Dinsor 25 Sep-5 Oct, PDR/FF). 
All the (trapped and ringed) Khao Dinsor birds were 
first-winters. A total of 37 Amur Paradise-flycatchers 
(นกแซวสวรรค์) (formerly treated as a race, incei, of 
Asian Paradise-flycatcher) were recorded apparently 
on migration, from 11 Sep to 12 Nov at Central and 
southern sites. Three Yellow-streaked Warblers (นก
กระจิ๊ดอกลายเหลือง) were noted at Mae Ping on 10 
Nov (NL);  There were 26 Arctic Leaf Warblers (นกกระ
จิ๊ดขั้วโลกเหนือ) during 28 Aug (Sakaerat, AJP) to 11 
October (Suan Rotfai, NC) and 23 Eastern Crowned 
Leaf Warblers (นกกระจิ๊ดหัวมงกุฏ), from mainly cen-
tral and southern sites, from 6 Sep (PL) onwards to 
3 Nov when four (possible winterers?) were recorded 
at Khao Kitchakut, Chanthaburi  (ID, PP, DES). An 
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undoubted Pale-legged Leaf Warbler (นกกระจิ๊ดขาสี
เนื้อ) was trapped and ringed at Khao Dinsor on 4 
October (PDR), and two Sakhalin Leaf Warblers (นก
กระจิ๊ดซาคาลิน) at Khao Ramrom (Nakhon Si Tham-
marat) on 28 Sept (PDR, KSWRS). Sulphur-breasted 
Leaf Warbler (นกกระจิ๊ดคิ้วด�าท้องเหลือง) was pho-
tographed on MU Kanchanaburi Campus, Sai Yok 
(a new site) on 18 Oct (AJ) and five winterers were 
seen at Khao Kitchakut on 3 Nov (ID, PP, DES). An 
Orange-headed Thrush (นกเดินดงหัวสีส้ม) in mainly 
juvenile plumage turned up on the KMUTT Campus, 
Bangkhunthien (Bangkok) on 5 Nov (NiS, TO, DK, et 
al.) Ferruginous Flycatchers (นกจบัแมลงสีน�้าตาลแดง) 
were recorded from Suan Rotfai (3 Sep, WT) Phut-
thamonthon on 11 Oct (KA), and Khao Ang Ru Nai 
on 30 Oct (ID, PP, DES). Dark-sided Flycatchers (นก
จับแมลงสีคล�้า) were noted from Suan Sirikit (adult, 
29 Aug, SSu, TR), Hua Hin 22 Sep (TB), Suan Rotfai 
29 Sep (WT) and Doi Ang Khang 15 Oct (TY). Male 
Zappey’s Flycatchers (นกจบัแมลงสฟ้ีาท้องขาว) were 
seen at Doi Inthanon on 26 Oct (WB) and Khao Sok 
on 3 Nov (SaSo). Another male Cyanoptila flycatcher,at 
Kaeng Krachan (Phetchaburi) on 12 Nov (AL), was not 
identified to species.The only  Brown-chested Jungle 
Flycatcher (นกจบัแมลงอกสีน�า้ตาลอ่อน) of the period 
was one on16 Sep, at Suan Rotfai (WT).  Hainan Blue 
Flycatcher (นกจบัแมลงอกสฟ้ีา) (a male) first appeared 
on Khon Kaen University Campus, a known wintering 
site, on 16 Sep (SK). Female Hill Blue Flycatcher (นก
จบัแมลงคอน�า้ตาลแดง), presumably race whitei, was 
photographed at Suan Rotfai on 15 Oct (WT) and 
(probably the same bird) on 18 Oct (ER). A female 
Cyornis at Wat Chalerm Prakiat (Nonthaburi) on 6 Sep 
was tentatively identified as a Chinese Blue Flycatcher 
(นกจับแมลงพันธุ์จีน) (KA). A first-year male Chinese 
Blue Flycatcher was photographed at Phutthamonthon 
on 11 Oct (NSa) when a female also seen (KA). Other 
males were photographed at Hat Som Paen (Ranong 
on 3 Nov; a first-year; PC) and Khao Sok on 13 Nov 
(probably an adult WC). A total of 31 Yellow-rumped 
Flycatchers (นกจับแมลงตะโพกเหลือง) (following 
on from those recorded in the previous issue) were 
recorded from mainly central and southern localities 

during 29 Aug to 14 Oct (many observers) included 
six adult males.  A black-billed race (caeruleus) Blue 
Whistlingthrush (นกเอี้ยงถ�า้) photographed at Suan 
Rot Fai on 30 Oct was the probably the first record 
for the site (WT). Male White-throated Rockthrushes 
(นกกระเบื้องคอขาว) appeared at Khao Soi Dao on 
4 Nov (ID, DES), Chulalongkorn University, Bangkok 
(5 Nov, SK), and Khao Yai (found dead, 8Nov, PKr). 
Purple-backed Starlings (นกกิ้งโครงแกลบหลังม่วง
ด�า) at Ko Samui, Surat Thani increased from 59 
on 12 Sep, to over 100 on 23 Sep and 200 on 24 
Oct (PB). At least 50 White-shouldered Starlings (นก
ก้ิงโครงแกลบปีกขาว) at Hait Sairi, Chumphon on 
23 Oct (PDR) was an unusually large concentration 
so far south. A Juvenile Rosy Starling (นกกิ้งโครงสี
กุหลาบ) flew past Bang Son, Chumphon, on 7 Oct 
(AJP) and three Common Starlings (นกกิ้งโครงพันธุ์
ยุโรป) were found at Doi Lor paddies on 14 Nov (JL). 
A few Yellow-breasted Buntings (นกจาบปีกอ่อนอก
เหลอืง) appeared at Nong Pla Lai (30 on 14 Nov, AJP, 
WS) and up to 12 at Doi Lor on 13 Nov (DES, ST).

Residents and local movements
There were two Chinese Francolins (นกกระทา

ทุ่ง) at Pranburi Dam, 2 Sep (TB), and at Huai Mai 
Teng Reservoir two Blue-breasted Quails (นกคุม่ส)ี on 
29 Aug (VS), and both male and female Small But-
tonquails (นกคุ่มอืดเล็ก) on 18 Oct (YS). Two Orange-
breasted Green Pigeons (นกเปล้าอกสีม่วงน�้าตาล) 
were among c. 50 Pink-necked Green Pigeons (นก
เปล้าคอสีม่วง) near Hat Sairi (Chumphon) on 26 Oct 
(PDR) and 30 Yellow-footed Green Pigeons (นกเปล้า
ขาเหลือง) at Mae Ping on 9 Nov (NL). Green Imperial 
Pigeons (นกลมุพเูขยีว) were seen at Khao Sok on 11 
Sep (one, SaSo) and Khao Ang Ru Nai (two) on 30 
Oct (ID, DES). 40 Grey-headed Parakeets (นกกะลิง) 
at Mae Ping on 9 Nov (NL). A female Violet Cuckoo 
(นกคัคคูสีม่วง) was photographed at Pak Puan Bo-
tanical Park, Wang Saphung, Loei on 5 Sep (WaSu). 
More than 20 pars of Glossy Swiftlets (นกแอ่นท้อง
ขาว) were found nesting at Khao Ramrom during 
2-5 Jul (ID, DES). A Blue-eared Kingfisher (นกกะเต็น
น้อยหลังสีน�า้เงิน) flew into a window and stunned 
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itself at Thap Sai, Pong Namron (Chanthaburi) on 
27 Aug (XXX). Two Oriental Pied Hornbills (นกแก๊ก) 
were seen near Pranburi Reservoir on 2 Sep (TB) and 
c. 50 at Khlong Saeng on 11 Oct Along with seven 
Helmeted Hornbills (นกชนหิน) (IS). No fewer than 
11 Great Slaty Woodpeckers (นกหัวขวานใหญ่สีเทา) 
(in three groups) were reported from Mae Ping on 9 
Nov (NL). Long-tailed Shrikes (นกอีเสือหัวด�า) were 
recorded at 14 localities (21 birds) during the reporting 
period (many observers). There was a wide scatter of 
Burmese Shrikes (นกอีเสือหลังแดง), 12 birds from 
11 localities, including Bangkok (19 Sep, DG) and, 
the furthest south, Pranburi Reservoir (two, 11 Nov; 
TB). 200-250 Nepal House Martins (นกนางแอ่นมา
ตินพันธุ์เนปาล) were seen at Thap Boek, Phu Hin 
Rongkla (Phetchabun) on 3 Oct (MH). A pair of Jer-
don’s Bushchats (นกยอดหญ้าหลังด�า) were present 
at Nam Kham on 7 and 8 Nov (WB).

Yellow-bellied Flowerpecker (นกกาฝากท้อง
เหลือง) was seen near the summit zone of Doi In-
thanon on 19 Nov (PSi). There were at least three 
male Mrs Gould’s Sunbirds (นกกินปลีหางยาวคอ
สีฟ้า) at two different sites on Doi Inthanon on 31 
Aug to 1 Sep (CD, CT) with many said to be on Doi 
Ang Khang by 15 Oct (TY). It is still unclear whether 
this species breeds in Thailand. Singles of the (Thai 
breeding) nemoricola race Chestnut-tailed Starling (นก
กิ้งโครงแกลบหัวเทา) turned up on Ko Samui among 
Purple-backed Starlings (นกก้ิงโครงแกลบหลงัม่วงด�า) 
on 12 Sep and 24 Oct (PB). Over 200 Chestnut-tailed 
Starlings roosted at Bang Khla Intersection (Chacho-
engsao) on 10 Nov (SuSa). House Sparrows (นก
กระจอกใหญ่) have now made it to Ko Samui (10+ 
on 23 Oct; PB). Did these adaptable birds stow away 
on ferries so as to make the sea crossing? 600-700 
Plain-backed Sparrows (นกกระจอกตาล) on (or at the 
base of?) Doi Inthanon, 12 Nov (PE) is a significant 
concentration of this declining species.

First dates for commoner winter visitors
Common Kestrel (เหยี่ยวเคสเตรล) 7 Oct, Chi-

ang Mai (PSi); Speckled Wood Pigeon (นกพิราบป่า
อกลาย) (two during 10-12 Nov, Doi Inthanon, NL); 

Grey Nightjar (นกตบยุงภูเขา) 4 Nov, Ko Samui (PB); 
Black-capped Kingfisher (นกกะเต็นหัวด�า) 14 Sep, 
Khlong Wan, Prachuap Khiri Khan (TB); Eurasian 
Wryneck (นกคอพัน) 18 Sep, Cho Lae, Chiang Mai 
(AJ); Ashy Minivet (นกพญาไฟสีเทา) Khlong Wan, 
Prachuap, 14 Sep (TB); Grey-backed Shrike (นกอี
เสือหลังเทา) 16 Sep, Ban Mae Kam Pong, Chiang 
Mai (WB); Black-naped Oriole (นกขมิ้นท้ายทอยด�า) 
(migrant race O. c. diffusus) two on 30 Sep, Khao 
Dinsor (WL/FF); Asian House Martin (นกนางแอ่นมา
ตินพันธุ์เอเชียใต้) 12 Sep (eight, Khao Dinsor, WL/
FF); Red-rumped Swallow (นกนางแอ่นตะโพกแดง) 17 
Sep, Khao Dinsor (CN/FF); Fire-capped Tit (นกติด๊หน้า
แดง) (six during 10-12 Nov, Doi Inthanon, NL); Dusky 
Warbler (นกกระจ๊ิดสีคล�้า) 4 Oct, Suphanburi (NL), 
Orange-barred Leaf Warbler (นกกระจิ๊ดแถบปีกสีส้ม) 
25 Oct, six, Doi Inthanon (NC); Chinese Leaf Warbler 
(นกกระจิ๊ดพันธุ์จีน) 26 Oct, Doi Inthanon (WB); Pal-
las’s Leaf Warbler (นกกระจิด๊ตะโพกเหลอืงคิว้เหลอืง) 
(during 10-12 Nov, Doi Inthanon, NL); Yellow-browed 
Leaf Warbler (นกกระจิ๊ดธรรมดา) 15 Sep, Khao Yai 
(AJ), Hume’s Leaf Warbler (นกกระจิด๊พนัธุห์มิาลยั) 29 
Sep, two, Doi Inthanon (AJ); Pale-legged (นกกระจ๊ิดขา
สีเนื้อ) or Sakhalin Leaf Warbler (นกกระจิ๊ดซาคาลิน) 
19 Sep, Suan Rotfai (DG); Greenish Warbler (นกกระ
จิ๊ดเขียวคล�า้) 8 Oct, Doi Ang Khang (AJ); Claudia’s 
Leaf Warbler (นกกระจิด๊หางขาวใหญ่) 8 Oct, Doi Ang 
Khang (AJ); Alstrom’s Warbler (นกกระจ้อยวงตาสทีอง
หางสีเรียบ) 16 Sep, Suan Rotfai (WT); Blunt-winged 
Warbler (นกพงนาพันธุ์จีน) 5 Nov, Nam Kham (WB); 
Thick-billed Warbler (นกพงปากหนา) 19 Sep, Suan 
Rotfai (DG); Baikal Bush Warbler (นกกระจ้อยอกเทา) 
7 Oct, two, Nam Kham, (WB). Asian Brown Flycatcher 
(นกจับแมลงสีน�้าตาล) 3 Sep, Pak Khad, Bung Kan, 
(TL); Taiga Flycatcher (นกจับแมลงคอแดง) 16 Sep, 
Suan Rotfai (WT); Siberian Blue Robin (นกเขนน้อย
ไซบีเรีย) 13 Sep, males, Suan Rotfai (DG) and Khao 
Dinsor (WL/FF); White-bellied Redstart (นกเขนแปลง) 
(during 10-12 Nov, five, Doi Inthanon, NL); Siberian 
Rubythroat (นกคอทับทิม) 7 Oct, Nam Kham (WB); 
Blue Whistlingthrush (นกเอี้ยงถ�้า) (black billed race, 
M. c. caeruleus, 8 Oct, Doi Ang Khang, AJ); Slaty-
blue Flycatcher (นกจับแมลงหลังสีเทา) 5 Nov, Doi 
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Lang, (PSi), Sapphire Flycatcher (นกจบัแมลงสคีราม), 
5 Nov, Doi Lang (PSi), Plumbeous Redstart (นกเขน
เทาหางแดง), female, 14 Nov, Khun Korn waterfall, 
Chiang Rai (WuP); Blue Rockthrush (นกกระเบื้อง
ผา), M. s. pandoo, 8 Sep, Khao Dinsor (CO/FF); M. 
s. philippensis 22 Sep, Hat Som Paen, Ranong (PC); 
Eastern Stonechat (นกยอดหญ้าหัวด�า) 1 Sep, Pak 
Phli, Nakhon Nayok (WN); Purple-backed Starling (นก
กิง้โครงแกลบหลงัม่วงด�า) 2 Sep, 15 birds, Chumphon 
(WPh); Citrine Wagtail (นกเด้าลมหัวเหลือง), Nam 
Kham, 8 Sep (WB); White Wagtail (นกอุ้มบาตร) (race 
leucopsis) 3 Sep, Bung Si Fai, Phichit (KM); Richard’s 
Pipit (นกเด้าดนิทุง่ใหญ่), 1 Oct, Khao Dinsor (WL/FF); 
Olive-backed Pipit (นกเด้าดินสวน) 13 Oct, San Sai 
Noi, Chiang Mai (WP).

Contributors: So far as possible we try to list the 
names of all those who have contributed records dur-
ing the period covered. The records of those whose 
names are followed by initials are specifically cited in 
this compilation. We apologise to observers whose 
names have been inadvertently omitted. Names and 
initials of contributors listed at the end of this compila-
tion are now listed alphabetically by initials, (in order 
of the initial letter of the surname) for ease of refer-
ence.  Krit Adirek (KA), Rongrong Angkaew (RA), Asi 
Bunyajitradulya (AB), Phichit Bhumadhana (PB), Tom 
Backlund (TB), Woraphot Bunkhwamdi (WB), Pongpat 
Boonchai (PBo), Atchariya Chalitphatthananggune 
(AC), Buntoon Choomyen (BC), Chatuporn Chantawan 
(CC), Natthaphat Chotjuckdikul (NC), Pinit Chaikun 
(PC), Pornchai Cholchattakul (PorC),Warut Chaleekarn 
(WC), Panuwat Chuen (PCh), Chan Donkongsalaeng 
(CD), Ian Dugdale (ID), Suchart Daengphayon (SD), 
Jirayu Ekkul (JE), Peter Ericsson (PE), Ronnaphon 
Engchuan (RE), Benny Fredriksson (BF), The Fly-
way Foundation (FF), Paul Farrell (PF), David Gandy 
(DG), Mark Hogarth (MH), Atiwich Kaewchum (AtK), 
Daphawan Khamcha (DK), Kamol Komolphalin (KK), 
Nattakorn Kongsri (NK), Pakenee Kitti (PK), Penphan 
Kittinatgumthorn (PeK), Sarawin Kriangpichitchai (SK), 
Thammarat Kaosombat (TK), Phanakorn Kraomklang 
(PKr), Amorn Liukiratiyutkul (AL), Benchaphol Lorsuny-
aluck (BL), Jarunsak Loymee (JL), Neil Lawton (NL), 

Thanessin Lalit (TL), Wichyanan Limparungpatthanakij 
(WL), Gerald Moore (GM), Jonathan Murray (JEM), 
Krieng Meemano (KM), Seri Manit (SM), Chukiat 
Nualsri (CN),Peerawat Navicharern (PN), Wittawat 
Noulin (WN) Thanarot Ngoenwilai (TNg), Chalermchai 
Ouchan (CO), Tiwa Ong-in (TI), Wilaiwan Panadit (WP), 
John Parr (JWKP), Surachai Passada (SP), Wuttipon 
Pathomwattananutuk (WuP), Andrew J. Pierce (AJP), 
Colin Poole (CP), Punjapa Phetsri (PP), Utain Pum-
marin (UP), Vetida Pongpanit (VP), Wisanu Panchusri 
(WPa), Wanna Phatara-atikom (WPh), Wannchart 
Phoopitact (WaPh), Department of Marine and 
Coastal Resources (DMCR), Ek Rounnakorn (ER), Korn 
Ratanasthien (KR), Philip D. Round (PDR), Tanin Ras-
mitamchad (TR), Alexander Coke Smith (ACS), Benj 
Smelt (BS), Chotipong Sinayruraj (CS), Dave Sargeant 
(DES), Ike Suriwong (IS), Kridsanasak Singkam (KS), 
Khlong Saeng Wildlife Research Station (KSWRS), 
Matti Sakari (MS), Naksit Sangjun (NS), Niti Sukumal 
(NiS), Smith Sutibut (SS), Vattikorn Sophonrat (VS), 
Wangworn Sankamethawee (WS), Yingtao Song (YS), 
Ingkayut Sa-ar (ISa), Kulpat Saralamba (KSa) Napha 
Sapthamrong (NSa), Suebsawat Sawatchuto (SuSa), 
Patrawut Sitifong (PSi), Sakda Somwong (SaSo), 
Suthee Supparatvikorn (SSu), Taweewat Supindham 
(TSu), Wanchanok Suwannakorn (WSu), Wanniwat 
Suthamrit (WaSu), BCST Bird Walk/Bird Trip (BCST), 
Wilawan Tangngekkee (WT), Supatchaya Techa-
choochert, (STe), Jantawat Thongyou (JT), Surasak 
Thongsukdee (ST), Thanee Thongngam (TT), Steve 
Tibbett (STi), Chan Tosinthiti (CT), Apisit Wilaijit (AW), 
Jutee Wintachai (JW), Soonthorn Woranoot (SW), Nick 
Upton (NU), Tetsuya Yoshikawa (TY).
Records were also received from: Athiwat Boon-
charoen, Argrit Boonsanguan, Issara Boonyen, Satit 
Chen, Heng Boon Chin, Pongsak Dermsomboon, 
Anupong Enija, Greg Irving, Mongkol Keawtep, 
Sarun Keithmaleesatti, Yingyod Lapwong, Kongkit 
Makcharoenbun, Amara Naksatit, Nattapon Nop-
porncharoenkul, Sukawat Radomkit, Prakorb Sae-
nmunkongkul, Wichanon Saenphala, Maliwan Sopha, 
Pratan Sriwichai, Wanna Tantanawat, Bundit Tantigate, 
Supaporn Teamwong, 
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  Common Swift โดย วิชญนันท์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ

  นกกระสาด�า Black Stork โดย Krieng Meemano

  นกแซวสวรรค์ Amur Paradise-flycatcher โดย Natthaphat Chotjuckdikul

  นกอีเสือหัวด�า Long-tailed Shrike โดย Satit Chen   นกเอี้ยงถ�้า Blue Whistling Thrush โดย Wilawan Tangngekkee

  Long-legged Buzzard โดยนายแพทย์ทวีวัฒน์ สุปินธรรม

  นกจับแมลงอกสีน�า้ตาลอ่อน Brown-chested Jungle Flycatcher 
 โดย Wilawan Tangngekkee

  นกนางแอ่นมาตินพันธุ์เนปาล Nepal House Martin  by Mark Hogarth
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ปักษาศิลป์ | Art 4 Bird   อาจารย์เพ็ญศรี ศรีแก้ว

ศลิปิน : อาจารย์เพ็ญศร ีศรแีก้ว

แรงบันดาลใจ : เป็นนกประจ�าถิ่นหาอยากมาก ถิ่นที่อยู่อาศัยเขตป่าดิบทางภาคเหนือความสูง 1,200-2,500 

เมตรจากระดับน�า้ทะเล เสยีงร้อง  จุ๋ย จุ๋ย จุ้ย ! จุ๋ย จุ้ย ๆ หรอื ยูอิ้บ ๆ ๆ เป็นนกแสนสวยทัง้เพศผู้ เพศเมยี พบ

ครัง้แรกที่อุทยานแห่งชาตดิอยผ้าห่มปก และมาพบใกล้ชดิมาก ๆ  ที่สันจุ๊ ดอยลาง ปลายปี พ.ศ.2557 นกเจ้าหญงิ

แสนสวยนี้จะอยู่ในใจฉันตลอดกาล

• ชื่อภาพ •

นกขัติยา Cutia 
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Godwit   บทส่งท้าย   
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ตามที่สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยและนายอมร ลิ่วกีรติยุตกุล 

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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