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ตุ๊กกายดอยอินทนนท์...
ตุ๊กกายแห่งขุนเขาเมืองเหนือ

สินค้าสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย | BCST Shop

ร้อยกรอง : อาจารย์สุธี ศุภรัฐวิกร | ภาพ : นายหมอหมา

ดอยอินทนนท์

เมื่อเทือกเขาเท่ามหาหิมาลัย
ทิวเขาล้นถนนธงไชยใครเลื่องลือ
ก่อสุดสอยดอยสูงจูงใจฟ้า
ดั่งหอมองส่องนภาค้นหาดาว
มองออกไปในนภาท้องฟ้ากว้าง
ใครขึ้นทีดีใจมิใช่น้อย
ดอยนี้หรือชื่อเด่นเป็นมงคล
สูงเสียดฟ้าท้าใครให้ย่างกราย
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ร้อยกรองปักษา | Bird Poem

เคลื่อนตัวใหญ่ผ่านพม่ามาไทยหรือ
จึงสร้างชื่อก�ำเนิดเกิดพืดยาว
ท้าเมฆาห่อคลุมหุ้มให้หนาว
สวยอะคร้าวแดดส่องต้องยอดดอย
ดูเวิ้งว้างในเวหนจนสุดถอย
ใคร่เอื้อมสอยคว้าดาวพราวเรียงราย
อินทนนท์นามขานนมนานหลาย
ก่อนสลายสิ้นชีพรีบขึ้นชม

น ก ก า ง เ ข น |
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ข้างหลังภาพ เรื่องและภาพ : ปริญญา ผดุงถิ่น

ย่อง ‘ชะมดเช็ด’

ทุกครั้งที่ไปนอนค้างคืนที่หน่วยพิทักษ์ป่าทิคอง เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก จังหวัด
กาญจนบุรี ผมเองจะมีอาการแบบว่า “อยู่ไม่สุข” ถ้าอยู่บน
ที่นอนก็ต้องเงี่ยหูฟังเสียงส�่ำสัตว์ยามดึก หรือถ้าเปิดประตู
บ้านพักออกมา สิ่งแรกที่จะท�ำเสมอ ก็คือส่องไฟฉายกราด
ไปทั่วบริเวณ
หน่วย ฯ ทิคองยามราตรี มีอะไรให้ลุ้นเสมอ เสียงร้อง
เตือนภัยของกวาง เสียงหวอของฝูงกระทิง จากป่ารอบๆ
หน่วย ช่างเป็นอะไรที่เร้าจินตนาการ และในหน่วยเองก็มัก
มีสัตว์เล็กสัตว์น้อยมาด้อมๆ หากิน ดึกดื่นค่อนคืนไปแล้ว
ตอนผมเปิดประตูบ้านออกไปส่องไฟฉายตามวัตรปฏิบัติ
เคร่งๆ จ๊ะเอ๋เข้ากับแสงตาของสัตว์เล็กสะท้อนจ้าไกลๆ
จากกลางสนามหญ้า
ผมใช้เวลาคิดอยู่หลายวินาที นั่นมันตัวอะไรนะ? ก่อน
หน้านีผ้ มเคยส่องถ่ายรูปชะมดแผงหางปล้อง (Large Indian
Civet) ได้จากข้างบ้านอย่างง่ายๆ นึกเทียบกับเจ้าตัวที่อยู่
ปลายแสงไฟฉาย เห็นเลยว่ามันต่างกัน เจ้านี่ตัวเล็กกว่า
และข้างคอก็ไม่มีลายด�ำ “คอนทราสต์จัด” แบบชะมดแผง
หางปล้อง
ผมเข้าบ้านไปคว้ากล้องพร้อมเลนส์ 300 จากนัน้ ก็ออก
เดินตามสัตว์ตัวนี้ไปอย่างเนิบๆ ช้ าๆ ขณะที่มันก็เริ่มเดิน
ฉากหนีไปเรื่อยๆ พอส่องเห็นลายปล้องหางที่ไม่คมชัด
อย่างชะมดแผงหางปล้อง ผมนึกออกตอนนีเ้ องว่าเจอของดี
เข้าให้แล้ว...ชะมดเช็ด (Small Indian Civet)
4 |

ผมย่องตามถ่ายรูปชะมดเช็ด ด้วยการเร่ง ISO สูงๆ
พร้อมกับใช้สปีดชัตเตอร์ต�่ำแค่ 1/30 วินาที อาศัยแค่
ล�ำแสงไฟฉายเท่านัน้ บางคนอาจข้องใจ “ไม่มแี ฟลชใช้หรือ
อย่างไร?” อืม ผมมีแฟลชที่ใช้งานได้อยู่ในเวลานี้ 16 ตัว!
“อ้าว มีแฟลชเป็นกระบุง แล้วท�ำไมไม่ใช้ จะได้เซ็ต ISO
ต�่ำๆ ภาพเนียนๆ?” อาจมีคนสงสัยอีก ผมขอให้ดูภาพ
ประกอบเรื่องวันนี้เอาละกัน ผมอยากได้อารมณ์ภาพแบบ
นี้ มันจะมี Noise เปรอะๆ บ้าง ก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไร
ลายหางแหวน จุดตามตัว และใบหูหล่อๆ อันเป็น
เอกลักษณ์ ชะมดเช็ดช่างน่าดูเหนือกว่าชะมดแผงหางปล้อง
มากมาย ทั้งนี้ การที่มี Civet เชื้อสาย Indian ครบทั้ง Large
และ Small มาเป็นเกมเบาๆ ยามดึก ต้องยกให้เป็นความ
เหนือชั้นของหน่วยฯทิคอง
อย่างหนึ่งที่ผมคิดจะทดลอง แต่ยังไม่ได้ลองเสียที
อยากตัง้ กล้องดักถ่ายหรือ Camera Trap ในแหล่งทีม่ ชี ะมด
เช็ดอาศัยอยู่ โดยฉีดน�ำ้ หอม ยีห่ อ้ และรุน่ ทีม่ กี ลิน่ ต่อมชะมด
เช็ดเป็นส่วนผสม เพื่อดูว่าจะมีฤทธิ์ในการล่อชะมดเช็ดให้
เข้ามาดมหรือไม่ ? ซึ่งน�้ำหอมสเปกนี้ ผมก็มีอยู่แล้ว หวัง
ว่าเมื่อเริ่มทดลอง จะได้ผลงานที่ดีกับชะมดเช็ดตามที่มโน
ไว้ เพื่อว่าผมจะไม่ต้องเสียเงินค่าน�้ำหอมแพงๆ นี้ไปอย่าง
เปล่าประโยชน์
เพราะเท่าที่เคยลองฉีดใส่ตัวเอง ไม่เห็นกลิ่นมันจะ
รัญจวนป่วนใจสาวที่ไหนเลย แหะๆ
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คุยกับบก. | Editor Talk
สวัสดีปใี หม่ พ.ศ.2559 ท่านผูอ้ า่ นวารสารนกกางเขนทุกท่าน และก็ผา่ นไปอีกปีกบั ความส�ำเร็จในหลายด้านของสมาคม
อนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย เช่น จัดการประชุมและพบปะผู้ท�ำงานด้านการอนุรักษ์นกของเมืองไทย “Bird
Conservation Meeting” เพือ่ ก�ำหนดทิศทางในการด�ำเนินงานด้านการอนุรกั ษ์นกและธรรมชาติของประเทศไทยในอนาคต,
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อก�ำหนดยุทธศาสตร์ของสมาคมฯ ในอีก 5 ปีข้างหน้า, โครงการนับนกน�้ำฤดูหนาวเอเชีย (Asian
midwinter waterbird census), กิจกรรม “เดินชมนกในสวน (Bird Walk)”, จัดงานเทศกาลอนุรักษ์นกชายเลน ร่วมกับชมรม
อนุรกั ษ์ธรรมชาติโคกขามและองค์การบริหารส่วนต�ำบลโคกขาม, โครงการการส�ำรวจประชากรนกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่,
โครงการประเมินและติดตามตรวจสอบพืน้ ทีส่ ำ� คัญเพือ่ การอนุรกั ษ์นกและความหลากหลายทางชีวภาพ (Important Bird and
Biodiversity Area, IBAs) ในประเทศไทย, เดินทางไปเยีย่ มภาคีองค์กรอนุรกั ษ์นกสากลในต่างประเทศ เช่น เนปาล ฟิลปิ ปินส์
ฮ่องกง สิงคโปร์, โครงการหลักสูตรธรรมชาติศกึ ษาวิชานกชายเลนปากช้อน, จัดอบรม “การจ�ำแนกชนิดนกทีม่ คี วามส�ำคัญ
ต่อการอนุรกั ษ์” ให้กบั เจ้าหน้าทีพ่ ทิ กั ษ์ปา่ ของเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ห้วยขาแข้ง, ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายนักวิจยั
และการอนุรักษ์นกล่าเหยื่อในทวีปเอเชีย ครั้งที่ 9 ณ จังหวัดชุมพร และจัดเทศกาลดูนกเมืองไทยฯลฯ โดยท่านจะเห็นว่า
สมาคมฯ มิได้ทำ� หน้าทีส่ ง่ เสริมกิจกรรมดูนกเพียงเท่านัน้ เรายังส่งเสริมการอนุรกั ษ์นกและธรรมชาติในหลายๆ ด้านอีกด้วย
สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย องค์กรพัฒนาเอกชนด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติที่เก่าแก่ที่สุดของ
ประเทศไทย เริม่ ต้นมาจาก “ชมรมดูนกกรุงเทพ” เมือ่ ปีพ.ศ.2519 และมาจัดตัง้ เป็นสมาคมฯ ในปีพ.ศ.2536 จนได้เป็นภาคี
ขององค์กรอนุรักษ์นกสากลหรือ BirdLife International Partner ในปีพ.ศ.2538 ซึ่งทั้งหมดเกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรง
ร่วมใจของพี่น้องนักอนุรักษ์และนักดูนกที่ก่อร่างสร้างสมาคมฯ จนเติบใหญ่มาจวบจนทุกวันนี้ โดยเฉพาะผู้ใหญ่ในวงการ
อนุรักษ์นก อดีตนายกสมาคมฯ และคณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ซึ่งพวกเราเคารพและรักยิ่ง สมาคมฯ ได้ท�ำงานสืบต่อกัน
มาจากรุ่นสู่รุ่นอย่างไม่ย่อท้อ แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจและสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปเพียงใด แต่กิจกรรมด้านอนุรักษ์นกและ
ธรรมชาติก็จะต้องด�ำเนินอยู่คู่ประเทศไทยต่อไป โดยเราจะเป็นกลไกหลักที่จะท�ำให้มันเกิดขึ้นเพื่อปัจจุบันที่ดีกว่าและ
คนรุ่นใหม่ในอนาคต โดยเราสัญญาว่าจะด�ำรงซึ่งอุดมการณ์นี้ต่อไปตราบเท่าที่ยังได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกทุกท่าน
ส�ำหรับสมาชิกและอาสาสมัครท่านใดสนใจจะเข้าร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆ ของสมาคมฯ หรือสมัครเป็นสมาชิก
สามารถติดต่อสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยโดยตรง ที่เบอร์โทรศัทพ์ 02-588-2277 หรือติดตามการ
แจ้งข่าวจากเว็บไซต์ (www.bcst.or.th) หรือทางเฟ๊ซบุ๊ค (www.facebook.com/bcst.or.th) ซึ่งจะมีประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
ทั้งนี้ถ้าท่านมีค�ำถามใดก็สามารถส่งอีเมล์สอบถามรายละเอียดได้ที่ bcst@bcst.or.th
พบกันใหม่ในฉบับหน้า สวัสดีครับ
น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์
บรรณาธิการบริหาร
คณะกรรมการสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ : นพ.นัดดา ศรียาภัย | ดร.สมัยศึก โสภาสรรค์ | ดร.อาชว์ เตาลานนท์ | ศ.ดร.วรเรณ บรอคเคลแมน | ศ.ดร.พิไล พูลสวัสดิ์ | รศ.ดร.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร |
ดร.ชวาล ทัฬหิกรณ์ | ดร. ธีรภัทร ประยูรสิทธิ | นพ.อภิชาติ นานา | เกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | กมล โกมลผลิน | มงคล วงศ์กาฬสินธุ์ | สันทนา ปลื้มชูศักดิ์ | สุธี ศุภรัฐวิกร |
สมเกียรติ เศรษฐิน | รุ่งโรจน์ จุกมงคล | กวิน ชุติมา | ณรงค์ศักดิ์ ผ้าเจริญ | วิชา พรหมยงค์
กรรมการสมาคม : • นายกสมาคม น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ • อุปนายก นายวัชระ อยู่สวัสดิ์ • ปฏิคม นายวัทธิกร โสภณรัตน์ • นายทะเบียน นายอายุวัต เจียรวัฒนกนก
• ประชาสัมพันธ์ น.สพ.เบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์ • เหรัญญิก นายชาติ สุมานนท์ • เลขานุการ ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์ • กรรมการฝ่ายอนุรักษ์ นางสาวกฤษณา แก้วปลั่ง |
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โครงการและกิจกรรมของสมาคมฯ

เรื่องและภาพ : กองบรรณาธิการ

โครงการและกิจกรรมของสมาคมอนุรักษ์นก
และธรรมชาติแห่งประเทศไทย
เดือนมิถุนายน – กันยายน พ.ศ.2558

โครงการประเมินและติดตามตรวจ
สอบพื้นที่ส�ำคัญเพื่อการอนุรักษ์นก
และความหลากหลายทางชีวภาพใน
ประเทศไทย (ภาคใต้)
เมื่ อ วั น ที่ 26 มิ ถุ น ายน พ.ศ.2558
สมาคมฯ จัดโครงการประเมินและติดตาม
ตรวจสอบพื้ น ที่ ส� ำ คั ญ เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์
นกและความหลากหลายทางชี ว ภาพใน
ประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จ.นครศรีธรรมราช โดยได้รับความร่วมมือ
จากนักศึกษา นักวิจัย เจ้าหน้าที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม องค์กร
พัฒนาเอกชน และกลุม่ อนุรกั ษ์ทอ้ งถิน่ เป็น
อย่างดี ในงานได้น�ำเสนอพื้นที่ที่มีความ
ส�ำคัญเพือ่ การอนุรกั ษ์นกในพืน้ ทีภ่ าคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวบรวมข้อมูลชนิดนกทีส่ ำ� คัญ เพือ่ เสนอ
พื้นที่แห่งใหม่ ที่มีศักยภาพเป็นพื้นที่ส�ำคัญเพื่อการอนุรักษ์นก (new IBAs ) พร้อมรับฟังปัจจัยคุกคามของแต่ละ
พื้นที่จากผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาประเมินและติดตามตรวจสอบพื้นที่เหล่านี้

อบรมผู้น�ำดูนกรุ่นใหม่คุ้งบางกระเจ้า
เมือ่ วันที่ 4-5 กรกฎาคม พ.ศ.2558 มูลนิธโิ ลกสีเขียว ร่วมกับส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ
(สสส.) กลุม่ รักษ์คงุ้ บางกระเจ้า และสมาคมอนุรกั ษ์นกฯ
จัดโครงการ “อบรมผู้น�ำดูนกรุ่นใหม่คุ้งบางกระเจ้า” ณ
เรือนล�ำพู ภายในโครงการล�ำพูบางกระสอบ ต�ำบล
บางกระสอบ อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกลุม่ อนุรกั ษ์ใหม่ๆ ใน
พื้นที่คุ้งบางกระเจ้าในการพัฒนาเครือข่ายการเรียน
รู้ และเฝ้าระวังพื้นที่ธรรมชาติที่คงเหลืออยู่ให้มีการ
อนุรักษ์และจัดการได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งเป็นการ
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนกและ
ธรรมชาติ อันจะเป็นประโยชน์ส�ำหรับผู้น�ำดูนกรุ่นใหม่
ให้เกิดความรักในธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมท้องถิน่ น�ำ
ไปสู่การดูแลและอนุรักษ์ธรรมชาติในอนาคต
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โครงการประเมินและติดตามตรวจสอบพืน้ ทีส่ ำ� คัญเพือ่ การอนุรกั ษ์นกและความหลากหลายทาง
ชีวภาพในประเทศไทย (ภาคอีสาน)
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2558 สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุน
จาก Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) และกรมอุทยาน
แห่งชาติสตั ว์ปา่ และพันธุพ์ ชื ได้จดั กิจกรรมโครงการประเมินและติดตามตรวจสอบพืน้ ทีส่ ำ� คัญเพือ่ การอนุรกั ษ์นก
(IBAs) ในประเทศไทยเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ IBAs รวมทั้งฝึกอบรมการประเมินและติดตามตรวจสอบประเมิน
สถานภาพระบุพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพ ในการเป็น IBAs
แห่งใหม่และสร้างฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐและ
ประชาชน ที่รับผิดชอบและสนใจการติดตาม ตรวจ
สอบและจัดตั้ง IBAs โดยมีก�ำหนดจัดประชุมทั้ง 4
ภูมิภาคของประเทศ และครั้งที่ 4 จัดขึ้นในวันที่ วันที่
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท
แอนด์ โฮเทล จ.ขอนแก่น ร่วมกับงาน International
Ornithological Congress Southeast Asia (IOCSA)
ซึ่งในการจัดประชุมในครั้งที่ 4 ถือว่าได้รับความร่วม
มือจากหน่วยงานจากภาครัฐและจากหน่วยงานภาค
เอกชนเป็นอย่างดี เฉลี่ยผู้เข้าร่วมกิจกรรม 24 ท่าน

อบรมการจ�ำแนกชนิดนกที่มีความส�ำคัญต่อ
การอนุรักษ์ ในผืนป่าห้วยขาแข้ง
เมื่อวันที่ 8- 9 สิงหาคม พ.ศ.2558 สมาคมฯ ร่วม
กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
จัดอบรม “การจ�ำแนกชนิดนกที่มีความส�ำคัญต่อการ
อนุรักษ์” ให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ด้าน
การจ� ำ แนกชนิ ด นกที่ มี ค วามส� ำ คั ญ อนุ รั ก ษ์ ใ นพื้ น ที่
และรวบรวมข้อมูลนกชนิดดังกล่าว เพื่อสนับสนุน
โครงการประเมินและติดตามตรวจสอบพื้นที่ส�ำคัญ
เพื่อการอนุรักษ์นกและความหลากหลายทางชีวภาพ
ในประเทศไทย รวมถึงมอบกล้องดูนก คู่มือนกเมือง
ไทย และโปสเตอร์ “นกทีถ่ กู คุกคามในกลุม่ ป่าตะวันตก
(Threatened birds of the Western Forest Complex)”
ให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น 21 หน่วยพิทักษ์ป่าฯ
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ร่วมพิธีบดท�ำลายงาช้างของกลางฯ
ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2558 ตัวแทนเจ้า
หน้าที่จากสมาคมฯ ได้เข้าร่วมพิธีบดท�ำลายงาช้างขอ
งกลางฯ ณ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2558
ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ง
ตั้งกรรมการเพื่อพิจารณาก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ในการจัดการและใช้ประโยชน์งาช้างของ
กลางของประเทศไทยที่สิ้นสุดและตกเป็นของแผ่นดิน

จัดอบรมดูนกเบื้องต้น
จ.กาญจนบุรี
เมือ่ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2558
ทางสมาคมฯ ได้รับเชิญให้จัดอบรม
ดูนกเบื้องต้น ณ บ้านห้วยสะพาย
สามัคคี อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
ในโครงการ จั ด การสวนป่ า ยั่ ง ยื น
(FSC) จัดโดยบริษัท สยามฟอเรส
ทรี จ�ำกัด โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็น
เยาวชน ในชุมชนบ้านห้วยสะพาน
จ�ำนวน 20 คน และชาวบ้านผู้ที่
สนใจในกิจกรรมดูนก

เดินชมนกในสวน (Bird Walk)
เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2558
สมาคมฯ จัดกิจกรรม “เดินชมนกใน
สวน (Bird Walk)” ให้กบั บริษทั เครือ
เจริญโภคภัณฑ์ จ�ำกัด ณ สวนวชิร
เบญจทัศ (สวนรถไฟ) โดยมีผเู้ ข้าร่วม
เป็นพนักงานในเครือฯ จ�ำนวน 100
คน และบุคคลทั่วไป 50 คน
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จัดอบรมดูนกเบื้องต้น
ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร
เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.
2558 ทางสมาคมฯ ได้ รั บ เชิ ญ
ให้ จั ด อบรมดู น กเบื้ อ งต้ น ให้ กั บ
นักศึกษา ชมรมเคี้ยวน�้ำนม คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร มีผู้เข้าร่วม
อบรมจ�ำนวน 30 คน

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา
และส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการ
ตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อม
เมือ่ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2558 ตัวแทนเจ้าหน้าที่
จากสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การ
พัฒนาและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อการ
ตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อม” ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เผยแพร่ความ
รู้เกี่ยวกับหลักการและแนวคิด สากลที่เกี่ยวข้องกับ
การบวนการตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อมและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์มมุ มองต่างๆ เกีย่ วกับการมีสว่ นร่วมเพือ่
การตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

กิจกรรม “Nest Box Paint
ระบายสีกล่องรังนก”
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
สมาคมฯ จัดกิจกรรม “Nest Box Paint
ระบายสีกล่องรังนก” ณ สวนสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยครูกุง ศศิวิมล
สุ น ทรวิ ก รานต์ ผู ้ เขี ย นหนั ง สื อ ภาพ
ส�ำหรับเด็ก “สัตว์ป่าเมืองไทย” และ
น.สพ. เบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์
มาให้ความรู้กับเด็กๆ และผู้ปกครองถึง
ความส�ำคัญของการติดกล่องรังนกไว้ที่
บ้าน มีผู้เข้าร่วม จ�ำนวน 30 คน
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ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายนักวิจยั
และการอนุรักษ์นกล่าเหยื่อในทวีปเอเชีย
ครั้งที่ 9 ณ จังหวัดชุมพร
เมือ่ วันที่ 21-25 ตุลาคม พ.ศ.2558 เจ้าหน้าที่ และ
กรรมการสมาคมฯ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
เครือข่ายนักวิจัยและการอนุรักษ์นกล่าเหยื่อในทวีป
เอเชีย ครั้งที่ 9 ณ จังหวัดชุมพร (9 Th Asian Raptor Research & Conservation Network ; ARRCN
Symposium) ซึ่งเป็นการประชุมทางวิชาการเกี่ยวกับ
นกล่าเหยื่อที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และได้ร่วมต้อนรับผู้
เข้าร่วมประชุมจาก 20 ประเทศ 5 ทวีปกว่า 250 คน
ทั่วโลกอีกด้วย

ร่วมกิจกรรม “Education Training”
ณ สถานีเพาะเลี้ยงนกน�้ำบางพระ จ.ชลบุรี
เมือ่ วันที่ 4-5 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ย
สมาชิกและกิจกรรม ของสมาคมฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรม
“Education Training” ณ สถานีเพาะเลี้ยงนกน�้ำบาง
พระ จ.ชลบุรี ร่วมกับมูลนิธิรักษ์สัตว์ป่า (Love Wildlife
Foundation) และเจ้าหน้าที่จากองค์การสวนสัตว์ใน
พระบรมราชูปถัมภ์

จัด “เทศกาลดูนกเมืองไทย
ครั้งที่ 14 (14th Thailand
Bird Fair 2015)” ณ สวน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
วั น ที่ 21-22 พฤศจิ ก ายน
พ.ศ.2558 สมาคมฯ ร่ ว มกั บ
มู ล นิ ธิ ส วนสมเด็ จ พระนางเจ้ า
สิริกิติ์ จัด “เทศกาลดูนกเมือง
ไทย ครั้งที่ 14 (14th Thailand
Bird Fair 2015)” ณ สวนสมเด็จ
พระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ ภายใต้แนวคิด
“นกในเมือง--Birds in the City”
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวน
ให้ ค รอบครั ว ชาวเมื อ งได้ เรี ย น
รู้ธรรมชาติใกล้ตัว มีกิจกรรมที่
หลากหลายตลอดงานเช่น แฟนพันธุ์แท้นกเมืองไทยระดับอุดมศึกษา, วาดภาพระบายสีหัวข้อ Birds in the City,
กิจกรรมแข่งขันดูนกรุน่ เยาวชน อายุไม่เกิน 14 ปี, Nature walkฯลฯ โดยได้รบั การต้อนรับอย่างอบอุน่ จากนักดูนก
และผู้รักธรรมชาติมากมาย ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหลักของสมาคมฯ ที่ประสบความส�ำเร็จอย่างสูงมาโดยตลอด
10 |
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“เดินชมนกในสวน (Bird Walk)”
ให้กับ บริษัท Central Kids Club
ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
สมาคมฯ จัดกิจกรรม “เดินชมนกในสวน
(Bird Walk)” ให้กับ บริษัท Central Kids
Club ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ โดย
ผู้เข้าร่วมเป็นเยาวชน อายุระหว่าง 6-12 ปี
และผู้ปกครอง จ�ำนวน 30 คน ซึ่งเด็กๆ ก็
สนุกกันมาก ได้รูปนกฝีมือตนเองกลับบ้าน
กันไปทุกคน

ร่วมงาน The 10th Philippine
Bird Festival
เมื่ อ วั น ที่ 8-12 ธั น วาคม พ.ศ.
2558 ทางสมาคมฯ โดยเจ้ า หน้ า ที่
และกรรมการ ได้เข้าร่วมงาน The 10th
Philippine Bird Festival จัดขึ้นที่ เมือง
Bataan โดย The Wild Bird Club of
the Philippines ซึ่งจะน�ำประสบการณ์
ที่ได้มาต่อยอดให้กับงานเทศกาลดูนก
เมืองไทยในปีต่อๆ ไป

จัดอบรมดูนกเบื้องต้น
ให้กับเยาวชนจากชุมชน
รอบพื้นที่ป่าเขาห้วยมะหาด
อ�ำเภอบ้านฉาง จ.ระยอง
เมื่อวันที่ 26-27 ธันวาคม
พ.ศ.2558 ทางสมาคมฯ ได้
จั ด อบรมดู น กเบื้ อ งต้ น ให้ กั บ
เยาวชนจากชุมชนรอบพื้นที่ป่า
เขาห้วยมะหาด อ�ำเภอบ้านฉาง
จ.ระยอง ในค่ายเยาวชน PTTGC SEED CAMP ครั้งที่ 4 กับ
กิ จ กรรม“อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
การดูนก” โดยมีเยาวชนเข้าร่วม
โครงการ จ�ำนวน 30 คน
11 |
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Special Report Author: Simon Mahood, Technical Advisor: Biodiversity, WCS Cambodia. PO Box 1680, Phnom Penh, Cambodia | Photo: Jonathan Eames

A new threat to
the Bengal Florican in Cambodia:
high voltage power-transmission lines

Cambodia’s Tonle Sap floodplain supports more
than two thirds of the global population of the Critically
Endangered Bengal Florican Houbaropsis bengalensis. Although easy to observe at certain sites during
March and April, when the males display, the Bengal
Floricans of Cambodia are undergoing a rapid decline.
Over the last ten years the population has dropped
by as much as 60% due to habitat loss—the conversion of grassland to irrigated rice paddy. Numbers
of displaying males are counted annually over sites
that make up 80% of the population, which in 2012
numbered only 216 (95% CI 156–275) displaying
males (Packman et al. 2013). Most remaining Bengal Floricans are found in Kompong Thom Province
on the northern edge of the floodplain. Population
trends at most sites are negative, although within
one grassland reserve—Stoung-Chikraeng BFCA
(Bengal Florican Conservation Area)—the population
is stable at 40 displaying males. This single 7,448 ha
site now constitutes the most significant population
of the Southeast Asian subspecies H. b. blandini.The
Bengal Floricans make an annual migration out of the
Tonle Sap floodplain during September to escape the
rising flood water, moving around 50 km to degraded
deciduous dipterocarp forest. The birds remain there
until January when the lake level drops and they can
return to the breeding ground. Satellite telemetry
studies indicate that floricans are very site-faithful.
Individual birds migrate annually between the same
breeding and non-breeding territories. Rapid loss of
non-breeding habitat is compounding the problems
that Bengal Florican face in their breeding grounds,
although some key non-breeding sites are protected
in reserves.
During early 2015 we learned that a high voltage
power transmission line will be constructed along the
outer edge of the Tonle Sap floodplan. The power
transmission line will run from a substation in Battambang, where power is received from Thailand, to
Siem Reap, Kampong Thom and Kampong Cham.
12 |

A separate high voltage power transmission line will
link Kampong Thom to the Lao PDR border, passing
through some important areas of deciduous dipterocarp forest. However it is the power transmission
line that traces the northern edge of the Tonle Sap
floodplain that is of greatest conservation concern.
Large-bodied birds have difficulty seeing power
transmission lines, and they cannot maneuver quickly
in flight, so they often strike the lines even when they
see them. Birds such as storks, of which seven species, including Milky Stork Mycteria cinerea, Greater
Adjutant Leptoptilos dubius and Black-necked Stork
Ephippiorhynchus asiaticus, breed in the Tonle Sap,
and Sarus Crane Grus antigone, which spends the
non-breeding season in the floodplain, are all vulnerable to bird- strikes. Research has shown, however,
that it is possible to reduce the incidence of stork
and crane collisions with power transmission lines
by attaching line-markers, or flappers, to the lines
(APLIC 2012).
As a bustard species, however, the Bengal Florican is particularly vulnerable to power-line strikes. The
main factor affecting the impact of power transmission
lines on a bird species is the location of its eyes:
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those of bustards are located such that they cannot
see directly in front of them (Martin and Shaw 2010).
There is no evidence that mitigation, such as the use of
line-markers or flappers, will reduce power-line strikes
by bustards (Jenkins and Smallie 2009).
The entire Bengal Florican population will have
to pass over the power transmission line twice annually during migration. Moreover, the proposed
route of the power-transmission line actually passes
through Stoung-Chikraeng BFCA. Standing in StoungChikraeng BFCA at the beginning of the breeding
season it is possible to see up to ten males in the air
together, chasing each other as they jostle for prime
lekking locations. Bird-strikes with power-lines will be
extremely likely at that time.
There is now no doubt that the power-transmission line will be constructed. We must therefore ensure
that it is located outside of Stoung-Chikraeng BFCA
and other Bengal Florican breeding areas so as to
reduce its impact. Bird strike reduction devices must
also be used throughout the entire length of the line,
to minimize its impacts on storks and Sarus Crane.
Without these interventions these flagship species of
the Tonle Sap floodplain are in danger of being lost.
13 |
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เรื่องเด่นประจ�ำฉบับ

เรื่องและภาพ : นายแพทย์รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์

ดอยอินทนนท์...ในความทรงจ�ำ
ความทรงจ�ำครัง้ แรกของผมเกีย่ วกับดอยอินทนนท์
เริม่ ต้นเมือ่ ปีพ.ศ. 2517 ผมยังเป็นเด็กน้อยอายุเก้าขวบ
พ่อขับรถพาผมมาเที่ยวเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปีนั้น
ถนนขึ้นดอยอินทนนท์พึ่งตัดเสร็จใหม่ๆ (เริ่มก่อสร้าง
ในปีพ.ศ. 2515) ยังจ�ำได้ว่าช่วงก่อสร้างมีพี่ๆ นิสิต
นักศึกษามาเดินขบวนประท้วงที่รัฐบาลสมัยนั้น ที่ให้
อเมริกันมาก่อสร้างสถานีเรดาร์บนยอด ซึ่งก่อนหน้าที่
จะมีถนนเส้นนีต้ อ้ งเดินเท้าพักแรมตามหมูบ่ า้ นชาวเขา
หลายวันจึงจะถึงยอดดอย
ผมจ�ำได้ว่าเราขับรถมาถึงยอดดอยตอนสายๆ แต่
ปรากฏว่าสองข้างทางยังเต็มไปด้วยน�้ำค้างแข็งขาว
โพลนไปหมด ตืน่ เต้นสุดๆ เพราะไม่นกึ ว่าเมืองไทยจะ
มีแบบนี้ด้วย ผมฟินกับความหนาวเย็นสุดขั้ว ถ่ายรูป
กับแม่คะนิ้งและหมุดปักยอดดอยดอยความสูง 2,565
เมตร ไหว้สถูปเจ้าอินทวิชยานนท์ (สมัยนั้นไม่มี face-
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book เลยไม่ได้เช็คอิน) อยู่บนดอยไม่นานก็เดินทาง
กลับลงไป ไม่ต่างกับนกท่องเที่ยวคนอื่นๆ ความทรง
จ�ำของผมครัง้ นัน้ ไม่มรี ายละเอียดอะไรเกีย่ วกับพืชพันธุ์
ธรรมชาติ สัตว์ป่าเลย จ�ำได้แต่เพียงว่าป่าเขียวร่มครึ้ม
เรีอนยอดแน่นขนัดเหมือนบร็อคคาลีส่ มบูรณ์เหลือเกิน
จนเมือ่ สมัยผมเป็นนักเรียนแพทย์ ช่วงปิดเทอมพศ
2528 ก็์ได้มีโอกาสกลับมาเยือนดอยอินทนนท์อีก
ครั้ง มาคราวนี้ ผมมาแบบคนที่เริ่มมีทักษะในการอ่าน
ธรรมชาติออก ดอยอินทนนท์จึงไม่เป็นเพียงแค่จุด
สูงสุดในประเทศ ให้ “พิชิต” หรือ “เชคอิน” อีกต่อไป
แต่กลายเป็นป่าแสนวิเศษและห้องสมุดธรรมชาติอัน
ใหญ่โต น่าอ่านน่าค้นคว้าเรียนรู้ ไม่สิ้นสุด
นี่เป็นครั้งแรกที่ผมกับนกกินปลีหางยาวเขียวได้
ท�ำความรู้จักกัน ผมตื่นตาตื่นใจกับฝูงนกศิวะหางสี
ตาลและนกกะรางหัวแดงที่กระโดดล้อมหน้าล้อมหลัง
พวกมันไม่มีท่าทีที่จะหวาดกลัวมนุษย์เอาเสีย
เลย ผิดกับนกที่เคยพบเห็นที่อื่นในประเทศไทย
มันเป็นความรู้สึกที่พิเศษเพราะเราไม่เคยได้รับ
การยอมรับจากสัตว์ปา่ มากเช่นนีม้ าก่อน นกบน
ดอยสูงไว้ใจคนเป็นพิเศษคงเพราะในอดีตไม่เคย
มีมนุษย์อาศัยอยู่บนยอดดอย ท�ำให้มันไม่เคย
เรียนรูพ้ ษิ สง กิตติศพั ท์ความโหดร้ายของมนุษย์
ประสบการณ์นที้ ำ� ให้ดอยอินทนนท์เป็นสถานที่
โปรดในดวงใจของผมตั้งแต่นั้นมา
ในเวลาต่อมา ผมได้มีโอกาสเดินทางมา
ดอยอินทนนท์บ่อยขึ้นกับแม่ กิจกรรมหลักคือ
การเดินป่าไปเก็บเมล็ดพันธุ์ไม้ป่าที่ร่วงหล่น
ตามพื้น เช่น ก่อแป้น ก่อหัวหมู ก่อกระดุม
สารภีดอยฯลฯ เพื่อน�ำมาเพาะกล้าก่อนน�ำ
ไปปลูกฟื้นฟูป่าต้นน�้ำที่ดอยแม่สอย ที่กลาย
สภาพเป็นไร่กะหล�่ำและเขาหัวโล้นให้กลับคืน
เป็นสภาพเป็นป่าต้นน�้ำที่สมบูรณ์ดังเดิมตาม
ความฝันของแม่ และเมื่อครั้งที่ผมแต่งงาน
เมื่อ 24 ปีก่อน เราเลือกดอยแห่งนี้เป็นสถาน
ที่ฮันนีมูนเพราะส�ำหรับผม คงไม่มีที่ไหนที่โร
แมนติกไปกว่าป่าเมฆบนดอยแห่งนี้อีกแล้ว
ช่วงเวลาที่เราเดินเข้าไปในป่าเมฆ แหงน
หน้ามองแสงอาทิตย์ลอดผ่านเรือนยอด ที่
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มีช่องไฟอาณาบริเวณระหว่างต้นอย่างเป็นระเบียบ
(crown shyness) ล�ำแสงตกกระทบกับน�้ำค้างที่เกาะ
ปลายยอดมอสและเฟิรน์ ใบบาง ทีห่ อ่ หุม้ ล�ำต้นไม้ใหญ่
เปล่งประกายแวววับอย่างกับป่าหิมพานต์ในนวนิยาย
หยดน�้ำเล็กๆ จากปลายใบเหล่านี้ ค่อยๆ พากันหยด
ลงพื้นไหลรวมเป็นล�ำธารใสเย็น บางจังหวะก็เจิ่งนอง
เป็นพรุ สมัยนั้นยังไม่มี board walk ทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ เราต้องก้าวเดินผ่านระบบนิเวศอันเปราะ
บางนี้ ด้วยความระมัดระวังอย่างที่สุดที่จะไม่เหยียบ
ย�่ำบนพื้นป่าที่ปูไปด้วยข้าวตอกฤๅษี ป่าเมฆแห่งนี้ มี
ความเขียววอุ่มชุ่มฉ�่ำตลอดปีไมว่าฤดูฝนหรือฤดูแล้ง
เพราะได้รับความชุ่มชื้นจากเมฆโดยตรง (horizontal
precipitation) โดยไม่ต้องรอฝน
ป่ า เมฆแห่ ง นี้ มั น มี ม นต์ ข ลั ง และพลั ง พิ เ ศษที่
ปลอบโยนเราให้สงบ เกิดสมาธิและขณะเดียวกันก็
ชาร์ทพลังชีวิตเราให้สดชื่น กระปรี๋กระเปร่าได้อย่าง
เหลือเชื่อ เรามาพักแรมอยู่หลายคืนในช่วงวันธรรมดา
จึงเงียบสงบ ไม่วุ่นวาย ดอยทั้งดอยแทบจะเป็นของ
เราสองคน เราสามารถเดินดูนกตามข้างทางได้ตลอด
นานๆ จึงจะมีรถผ่านมาซักคัน มันช่างเป็นความทรง
จ�ำ ฮันนีมนู ทีแ่ สนวิเศษและผมรูต้ วั ว่า นอกจากเจ้าสาว
ของผมแล้ว ผมหลงรักป่าดอยแห่งนี้อย่างสุดขั้วหัวใจ
จนเมื่อ 20 ปีก่อนเมื่อผมเรียนจบแพทย์เฉพาะทาง
และตัดสินใจมาตั้งรกรากอยู่เชียงใหม่ (ดอยอินทนนท์
คือ หนึ่งในเหตุผลส�ำคัญ ที่ท�ำให้ผมตัดสินใจย้ายบ้าน)
ผมกับดอยอินทนนท์กม็ โี อกาสรูจ้ กั สนิทสนมกันมากๆ
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ในปีแรกทีผ่ มมาอยูเ่ ชียงใหม่ ผมเดินทางมาทีน่ แี่ ทบ
ทุกอาทิตย์ได้มีโอกาสรู้จักเพื่อนๆ กลุ่มดูนกเชียงใหม่
พวกเราออกจากบ้านกันตีสี่นัดเจอกันที่ด่านสองแยก
แม่แจ่มก่อนพระอาทิตย์ขึ้นรอคอยเวลา เมื่อท้องฟ้า
เริม่ สว่างและดนตรีปา่ เริม่ บรรเลง เสียงนกขับร้องเพลง
ประสานปรากฏการณ์รมุ กินโต๊ะอย่างบ้าระห�ำ่ (feeding
frenzy) ก็เริม่ ต้นขึน้ นกซึง่ เป็นสัตว์เลือดอุน่ ฉวยโอกาส
ช่วงอากาศเย็นๆ ขณะที่ระบบการเผาผลาญของเหล่า
แมลงสัตว์เลือดเย็นยังไม่ติดเครื่องท�ำงาน พวกนกบิน
โฉบจับผีเสือ้ กลางคืนและแมลงทีม่ าเล่นไฟบริเวณด่าน
เมือ่ คืนเป็นอาหารเช้าได้อย่างง่ายดาย มองไปทางไหน
ก็มีแต่นกสารพัดพันธุ์ ทั้งหางร�ำด�ำ มุ่นรกตาแดง ติ๊ด
แก้มเหลือง ปีกลายตาขาว นิลตวาเล็ก-ใหญ่ พญาไฟ
คอเทา อีแพรดคอขาวบินยั้วเยี้ยไปหมด ไม่รู้จะดูตัว
ไหนก่อนดี ไม่รู้จะถ่ายตัวไหนก่อนดี
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พอสายหน่อยเราก็พากันเดินเข้า Jeep track มี
ฝูง bird wave คุณภาพผ่านเข้ามาเป็นระยะ พญาปาก
กว้างหางยาว นกปลีกล้วยลาย นกหางร�ำหลังแดง เขน
น้อยสีฟ้าหางขาว หากินด้วยกัน นกเปลือกไม้ ไต่ต้น
หากินแมลงที่ซ่อนตัวในมอสที่ห่อหุ้มล�ำต้น นกจุนจู๋
หัวเหลือง ร้องเสียงกังวาลมุดตัวอยูแ่ ต่ในพุม่ เตีย้ จูเ๋ ต้น
คิว้ ขาว และจูเ๋ ต้นจิว๋ กระโดดหากินตามพืน้ ในพุม่ รก ไม่
ไกลจากนกแต้วแล้วใหญ่หัวสีน�้ำตาล เสียงผิวปากของ
นกปีกแพรสีเขียว สีม่วงดังก้อง ชวนให้แหงนมองหา
อยู่นานจึงจะเห็นตัวที่เกาะนิ่งบนกิ่งสูงกลมกลืนกับ
ใบไม้ พอเมื่อยคอมากๆ ผมก็จะนอนหงายนิ่งๆ บน
พืน้ ป่า เฝ้ามองเรือนยอดดูนกเดินดงสีคล�ำ้ และนกหาง
ร�ำหางยาวฝูงใหญ่บนิ ผ่านไปมา ช่วงบ่ายๆ ผมชอบไป
เดินเที่ยวกิ่วแม่ปานไปดูดอกกระดาษ (Helichrysum
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bracteatum) ที่บานเต็มทุ่งหญ้า ดอกบัวทอง
และค�ำแดง (Rhododendron arboreum) สีสด
บานสะพรัง่ ริมผา มองข้ามหุบไปเห็นทัง้ เลียงผา
กวางผาหากินอยู่ไกลๆ
ช่วงเปลี่ยนศตวรรต คศ. 2000 เป็นอีก
ครั้งที่ต้องบันทึกไว้ ปีนั้นนับเป็นปีแห่งนกเดิน
ดง เหล่านกเดินดงหายากมากมายหลายชนิด
มาปรากฏตัวภาพ นกเดินดงคอแดง (Redthroated Thrush) 4 ตัว นกเดินดงสีน�้ำตาล
แดง (Chestnut Thrush) 3 ตัว นกเดินดงอก
ลายด�ำ (Dusky Thrush) และ นกเดินดงด�ำปีก
เทา (Grey- winged Blackbird) หากินด้วยกัน บนสนาม
หญ้าของสถานีเรดาร์ยอดดอย คงเป็นภาพที่ไม่เราไม่
คาดฝันว่าจะได้เห็นอีกง่ายๆ ในชั่วชีวิต
แต่แล้วทุกอย่างก็ค่อยๆ เปลี่ยนไปตลอด 20 ปี
ที่ผ่านมาผมเฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงดอยอินทนนท์
ด้วยความเป็นห่วง แรงกดดันจากความเจริญค่อยๆ
คืบคลานเข้ามา นักท่องเที่ยวแห่แหนกันมามากมาย
แต่ละคนต้องการความสะดวกสบาย หิวเมื่อไหร่ต้อง
ได้กิน ปวดฉี่ เมื่อไหร่ต้องได้ฉี่ จะไปไหนรถต้องถึง รถ
ราจอแจ ถึงขั้นรถติดยาวเหยียดในช่วงเทศกาล มีการ
ขยายลานจอดรถ อาคารร้านค้าผุดขึน้ เป็นดอกเห็ด น�ำ้
ถูกสูบออกจากพรุอ่างกาเพื่อมาใช้ในสถานีเรดาร์และ
บริการห้องน�้ำนักท่องเที่ยว จนพรุอ่างกาแห้งขอดไม่
เหลือสภาพเดิม มลพิษจากไอเสียรถยนต์จ�ำนวนมาก
ท�ำให้ไลเคนฝอยลมข้างทางที่ไม่สามารถทนมลพิษ
เพียงน้อยนิดได้ ค่อยๆ ตายหายไป นก
และสัตว์ตื่นตระหนกและหลบหนีห่างไกล
ออกจากบริเวณริมถนน
ปัจจุบันเราแทบไม่สามารถดูนกข้าง
ทางได้ โดยเฉพาะในวันหยุดที่รถราจอแจ
ข้อมูลจากการส�ำรวจประชากรประจ�ำปี
Inthanon Cenus พบว่านกหลายชนิดหา
ยากขึน้ เรือ่ ยๆ (เช่น นกหางร�ำหางยาว) และ
หลายชนิดหายตัวไป (เช่น นกเงือก นกมุด
น�้ำ)ไม่พบเห็นอีกเลย ชุมชนชาวเขาค่อยๆ
ขยายตัว พื้นที่การเกษตรรุกพื้นที่ป่า ขยาย
แปลงปลูกดอกไม้เปิดไฟสว่างไสวทัง้ คืนมอง
แต่ไกลนึกว่าศูนย์การค้า แสงไฟสว่างนี้มี
ผลกระทบกว้างไกลกว่าทีเ่ ราคิด มันมีผลต่อ
วงจรออกดอกออกผลของพืชพันธุธ์ รรมชาติ
(phenology) และมีผลต่อการอพยพของ
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นก นอกจากนี้ยังเป็นมลพิษทางแสงท�ำให้เราไม่อาจ
เห็นดวงดาวระยิบระยับเต็มท้องฟ้าได้เหมือนเก่า
กองทัพอากาศ กรมทางหลวง มหาดไทย สาธารณสุข
ศึกษาธิการ โครงการหลวง หรือแม้แต่การกีฬาแห่ง
ประเทศไทยและสถาบันดาราศาสตร์ ล้วนมีหน่วย
งานอยู่บนดอยอินทนนท์ จ�ำเป็นบ้าง ไม่จ�ำเป็น
บ้างก็ว่ากันไป
บางหน่วยงาน มีการน�ำสัตว์ต่างถิ่นเอเลี่ยน
สปีชี่ส์ อย่างปลาเทร้าท์เอามาเลี้ยงกลางอุทยา
นฯ แล้วหลุดเข้ามาในธรรมชาติอันเป็นสาเหตุให้
ปลาเฉพาะถิ่นหลายชนิดสูญพันธุ์ นอกจากนี้สัตว์
เลี้ยงอย่างหมา แมวจากชุมชนก็ขยายพันธุ์กัน
อย่างไม่มีการควบคุม พวกมันนอกจากเป็นสัตว์
ผู้ล่าตัวแสบของนกและสัตว์เล็กๆ แล้ว สัตว์เลี้ยง
เหล่านี้ยังอาจเป็นพาหะน�ำพาโรคระบาดร้ายแรงมาสู่
ประชากรสัตว์ป่า
การเปิดพื้นที่ใหม่ท�ำให้ต้นไม้ตามชายป่าต้องเจอ
ลมและแสง ultraviolet (UV) อันแรงกล้า ความชุ่มชื้น
ของป่าค่อยๆ หมดไป ไม้ชายป่าจึงพากันล้มตายไป
ทีละต้นๆ ความแห้งแล้งรุกคืบแนวป่าเข้าไปเรื่อยๆ
นอกจากนี้อิทธิพลของอุณหภูมิที่สูงขึ้นจากภาวะโรค
ร้อน ท�ำให้ระดับของฐานเมฆลอยตัวสูงขึ้นเนื่องจาก
อุณหภูมิไม่ต�่ำพอให้ถึงจุดกลั่นตัวของไอน�้ำ ป่าดิบ
เขาเมื่อไม่ได้รับความชื้นจากเมฆก็แห้งแล้งและค่อยๆ
เสือ่ มโทรมไปทัง้ ผืน แม้ทกุ อย่างดูสนิ้ หวังแต่วนั นีย้ งั ไม่
น่าจะสายเกินไป Not all is lost. หากเราให้โอกาสและ
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ช่วยเหลือธรรมชาติในการเยียวยาตนเอง เราต้องลด
ผลกระทบจากกิจกรรมการท่องเทีย่ ว จัดการให้เป็นการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ลดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่ไม่
จ�ำเป็น มีการควบคุมจ�ำนวนนักท่องเที่ยวไม่ให้เกิน
ความสามารถในการรองรับของพื้นที่ ช่วยกันรักษาสิ่ง
ที่ยังเหลืออยู่อย่างเข้มแข็งและฟื้นฟูสภาพดังเดิมให้
กลับมา บริหารจัดการพื้นที่ด้วยหลักวิชาการอย่างมี
ทิศทางตามวัตถุประสงค์หลักของการจัดตัง้ อุทยานแห่ง
ชาติเพือ่ ให้ลกู หลานเราได้สมั ผัสความวิเศษ ความอุดม
สมบูรณ์และความศักสิทธิ์ของดอยแห่งนี้
เรายังมีหวังครับ…
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รายงานพิเศษ

เรื่อง : วรพจน์ บุญความดี | ภาพ : มหามิตร

สรุปนับนกอินทนนท์
ระหว่างปี พ.ศ.2543-2559

ภาพโดย สุรเชษฐ์ เรื่องมาก

นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543 ที่ชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา ร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ได้เริ่ม
จัดการส�ำรวจประชากรของนกบนดอยอินทนนท์ อย่างสม�่ำเสมอเป็นประจ�ำในทุกเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี มา
บัดนี้ก็ผ่านมาถึงกว่า 16 ปีแล้วที่ความเปลี่ยนแปลงของนกบนดอยอินทนนท์ได้ถูกเผ้าระวังและติดตามตรวจสอบ
ต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลายาวนาน โดยผ่านแรงกายและแรงใจจากอาสาสมัครนักดูนกทั่วประเทศไทย ทั้งรุ่นใหญ่
ส่งต่อไปถึงรุ่นเยาว์ ไม่แปลกใจเลยที่คนที่เคยมาเป็นอาสามือใหม่ในนับนกเมื่ออดีต มาวันนี้คนๆ นั้นกลับมาเป็นผู้
พานักดูนกรุ่นใหม่ให้มาเรียนรู้การดูนกแบบก่อให้เกิดประโยชน์แก่นก สิบกว่าปีที่ผ่านมา ประชากรของนกที่พวกเรา
ร่วมแรงร่วมใจกันส�ำรวจมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง เรามาติดตามไปพร้อมๆ กันครับ

แผนภูมิแสดงจ�ำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการส�ำรวจนกดอยอินทนนท์
และจ�ำนวนชนิดนกที่พบจากการส�ำรวจ ตั้งแต่ปีพศ. 2543 - 2559
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กราฟจ�ำนวนประชากรนกบางชนิด

(หมายเหตุ ใช้ค่าการส�ำรวจตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2559)

กราฟเหล่ า นี้ เป็ น เสมื อ นบทสรุ ป ของปริ ม าณ
ประชากรนกบางชนิด ที่เป็นตัวแทนนกในกลุ่มต่างๆ
ของดอยอินททนท์ บ้างมีความจ�ำเพาะเจาะจงสูง บ้าง
ปรับตัวได้เก่ง บ้างได้ประโยชน์จากการเข้ามาของมนุษย์
บ้างถอยตัวออกห่างจากชุมชน บางชนิดเป็นนกอพยพ
บางชนิดเป็นนกประจ�ำถิ่น ประชากรของนกแต่ละชนิด
บ่งบอกถึงอะไรบ้าง เราคงไม่อาจจะสรุปชี้ชัดลงไปได้ว่า
ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ เป็นผลจากการเปลีย่ นแปลง
ของสิ่งแวดล้อมบนดอยอินทนนท์ เพราะกราฟเหล่านี้
เป็นเพียงประชากรของนกที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา
และยังไม่ได้ค�ำนึงถึงปัจจัยอื่น ที่อาจมีผลต่อจ�ำนวนนก
ที่พบ แต่อย่างไรก็ตามก็เปรียบเสมือนสัญญาณเตือน
ภัยถึงเจ้าของพืน้ ทีท่ จี่ ะก�ำหนดนโยบายการใช้พนื้ ทีอ่ ย่าง
เป็นมิตรกับธรรมชาติต่อไป
นกกินปลีหางยาวเขียว (Green-tailed Sunbird)
อัญมนีแห่งดอยอินทนนท์ ชนิดย่อย “angkanensis” มี
การกระจายแคบๆ เพียงแค่เพียงแค่บริเวณกิ่วแม่ปาน
ไปจนถึงยอดดอยอินทนนท์เท่านั้น อาศัยน�้ำหวานจาก
ไม้ยืนต้นอย่างกุหลาบพันธุ์ปี ไม้วงค์ชา และไม้ในกลุ่ม
กาฝากเป็นอาหาร

นกกระจิ๊ดคอสีเทา (Ashy-throated Leaf Warbler)
แม้ว่าจะมีการกระจายค่อนข้างกว้างขวางในระดับโลก
แต่ส�ำหรับในประเทศไทยแล้ว ประชากรของนกนี้บน
ยอดดอยอินทนนท์เป็นประชากรกลุ่มเดียวที่เรามี

นกกระจิ๊ดคอสีเทา (Ashy-throated Leaf Warbler)
ภาพโดย ณัฐภัท โชติจักรดิกุล

จ�ำนวนนกกระจิ๊ดคอสีเทา (Ashy-throated Leaf Warbler)
ที่ส�ำรวจพบ ตั้งแต่ปีพศ. 2550 - 2559

นกกินปลีหางยาวเขียว (Green-tailed Sunbird, male)
ภาพโดย ณัฐภัท โชติจักรดิกุล

จ�ำนวนนกกินปลีหางยาวเขียว (Green-tailed Sunbird)
ที่ส�ำรวจพบ ตั้งแต่ปีพศ. 2550 - 2559
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เช่นเดียวกับนกกินปลีหางยาวเขียว นกศิวะหางสี
ตาล (Chestnut-tailed Minla) ก็เป็นนกอีกชนิดที่มีการก
ระจายแคบๆแค่ที่ดอยอินทนนท์เท่านั้นในประเทศไทย
เราจะพบนกชนิดนี้ได้เฉพาะในป่าดิบเขาระดับสูงกว่า
2,000 เมตรเท่านั้น แม้ว่าจะเหมือนเจอได้บ่อย แต่
นอกจากประชากรกลุ่มที่อาศัยอยู่บริเวณยอดดอยอิน
ทนนท์แล้ว ในที่อื่นเราก็ไม่ได้พบพวกเขาอยู่กันหนา
แน่นมากนัก

นกศิวะหางสีตาล (Chestnut-tailed Minla)
ภาพโดย ณัฐภัท โชติจักรดิกุล
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แม้ชอื่ นกปรอดเหลืองหัวจุก (Black-crested Bulbul)
จะเป็นชือ่ ทีน่ กั ดูนกได้ยนิ ก็ตา่ งต้องเมินหน้าหนี แต่นกนี้
และนกปรอดชนิดอืน่ ๆ มีความส�ำคัญในระบบนิเวศเป็น
อย่างมาก เพราะเป็นนกที่มีจ�ำนวนมากและท�ำหน้าที่
ในการกระจายเมล็ดพรรณพืช คอยซ่อมแซมผืนป่าที่
ถูกท�ำลายให้กลับมาสมบูรณ์เหมือนเคย เป็นสิ่งมีชีวิต
หลัก (keystone species) ที่หากหายไปจะท�ำให้ระบบ
นิเวศล่มสลายลง
จ�ำนวนนกศิวะหางสีตาล (Chestnut-tailed Minla)
ที่ส�ำรวจพบ ตั้งแต่ปีพศ. 2550 - 2559

ไต่ระดับความสูงจากยอดดอยอินทนนท์ลงมา ถึง
ป่าดิบเขาที่ความสูงประมาณ 1,500-2,000 เมตรซึ่ง
เป็นระดับความสูงทีม่ คี วามหลากหลายของนกมากทีส่ ดุ
และหนึง่ ในนกทีพ่ บได้ในป่านีค้ อื นกเปลือกไม้ (Hume’s
Treecreeper) อีกหนึง่ สัญลักษณ์ของป่าดิบเขาภาคเหนือ
ของไทย

นกปรอดเหลืองหัวจุก (Black-crested Bulbul)

จ�ำนวนนกปรอดเหลืองหัวจุก (Black-crested Bulbul)
ที่ส�ำรวจพบ ตั้งแต่ปีพศ. 2550 - 2559

จ�ำนวนนกเปลือกไม้ (Hume’s Treecreeper)
ที่ส�ำรวจพบ ตั้งแต่ปีพศ. 2550 - 2559

และเมื่อหันกลับมามองจ�ำนวนประชากรนกบาง
ชนิดที่มีสถานภาพน่าเป็นห่วงในระดับโลกแต่สามารถ
พบได้ที่ดอยอินทนนท์เป็นประจ�ำทุกปี อย่างนกเดินดง
อกเทา (Grey-sided Thrush) จะเห็นว่าเราพบนกนี้น้อย
ลงเรื่อยๆ แต่ยังสามารถพบได้ค่อนข้างสม�่ำเสมอทุกปี

เมือ่ เอ่ยถึงนกบนดอยอินทนนท์แล้ว เราจะไม่เอ่ยถึง
นกอพยพเลยอาจจะไม่ถูกต้องนัก และจะมีตัวแทนของ
นกอพยพกลุ่มไหนดีไปกว่านกเดินดง (Thrush ; Turdus
spp.) ปริมาณนกเดินดงทั้งสามชนิด คือนกเดินดงอก
เทา นกเดินดงสีน�้ำตาลแดง และนกเดินดงสีคล�้ำนี้ คง
เป็นตัวแทนถึงจ�ำนวนนกอพยพทีม่ าอาศัยดอยอินททน์
เป็นที่หลบภัยหนาว

จ�ำนวนนกเดินดงอกเทา (Grey-sided Thrush)
ที่ส�ำรวจพบ ตั้งแต่ปีพศ. 2550 - 2559

จ�ำนวนเดินดงสามชนิดที่ส�ำรวจพบ (นกเดินดงอกเทา;Grey-sided
Thrush นกเดินดงสีน�้ำตาลแดง; Chestnut Thrush นกเดินดงสีคล�้ำ;
Eyebrowed Thrush) ตั้งแต่ปีพศ. 2550 - 2559
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เมื่อเราหยิบจ�ำนวนประชากรของนกกระจอกบ้าน
และนกเขาใหญ่ นกสามัญที่พบได้บ่อยตามชุมชนและ
เมืองใหญ่ต่างๆ จากการส�ำรวจตลอดช่วงเวลาหลายปี
ทีผ่ า่ นมาพบว่าประชากรของนกทัง้ คูท่ คี่ วรจะอยูใ่ นเมือง
กลับเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งในพืน้ ทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติซงึ่ ควร
จะเป็นพื้นที่ป่าแห่งนี้

จ�ำนวนนกเขาใหญ่และนกกระจอกบ้าน (Spotted Dove and
Eurasian Tree Sparrow) ที่ส�ำรวจพบ ตั้งแต่ปีพศ. 2550 - 2559

เมื่ อ พู ด ถึ ง อี ก า เราคงนึ ก ถึ ง นกสี ด� ำที่ ฉ ลาดและ
สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมแย่อย่างเช่นกลาง
เมืองใหญ่ได้ดี อาศัยความฉลาดในการขโมยอาหาร หรือ
หาจากสิ่งเหลือใช้ที่คนทิ้ง คงเป็นไปได้ยากยิ่งที่เราจะได้
พบอีกาอาศัยอยูก่ ลางป่าดงดิบ ส�ำหรับเราแล้วภาพอีกา
ก�ำลังคุ้ยเขี่ยอาหารจากกองขยะดูจะเป็นภาพที่ตรงตาม
สามัญส�ำนึกยิ่งกว่ามากนัก

อีกา Large-billed Crow

บนดอยอินทนนท์นี้ มีนกสองชนิดที่อยู่ในตระกูล
เดียวกัน แต่มคี วามแตกต่างด้านพฤติกรรมกันอย่างเห็น
ได้ชัด คือนกในสกุลนกหางร�ำ (Sibia ; Heterophasia
spp.) ประกอบด้วยนกหางร�ำด�ำที่ปรับตัวเก่ง เข้ามาอยู่
ใกล้และได้รับอาหารจากมนุษย์ เปรียบเทียบกับนกหาง
ร�ำหลังแดงที่ดูเหมือนจะปรับตัวได้น้อยกว่าและเลือกที่
จะอยู่ห่างจากกิจกรรมของมนุษย์
จ�ำนวนอีกา (Eastern Jungle Crow)
ที่ส�ำรวจพบ ตั้งแต่ปีพศ. 2550 - 2559

นกหางร�ำด�ำ (Dark-backed Sibia)

จ�ำนวนนกหางร�ำด�ำและนกหางร�ำหลังแดง (Dark-backed Sibia and
Rufous-backed Sibia) ที่ส�ำรวจพบ ตั้งแต่ปีพศ. 2550 - 2559
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การท�ำส�ำมะโนประชากร หรือ Census เป็นหนึ่ง
ในเครื่องมือที่ช่วยในการประเมินสถานะของนกและสิ่ง
แวดล้อม แม้จะไม่ใช่วธิ ที ดี่ ที สี่ ดุ ในการประเมินประชากร
ของนก แต่กเ็ ป็นเครือ่ งมือทีม่ จี ดุ แข็งทีก่ อ่ ให้เกิดกิจกรรม
ร่วมกัน เป็นแหล่งรวมพบปะสังสรรค์ของผูน้ ยิ มธรรมชาติ
และเป็นทางออกในการที่ผู้นิยมธรรมชาติจะได้ “ให้คืน”
แก่สิ่งที่ให้ความสุขแก่เรา บ่อยครั้งการเก็บข้อมูลแบบ
นี้จะถูกมองว่าน่าเบื่อ ไม่ดึงดูดใจ ไปดูกันแต่นกเก่าๆ
สถานที่เดิมๆ ไม่มีนกใหม่ให้ได้ลุ้น แต่คุณค่าของข้อมูล
เหล่านี้เป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งและนับวันก็จะยิ่งสูงค่าต่อ
การอนุรักษ์มากขึ้นทุกๆ ปี
และทุกๆ ปีเมื่อการส�ำรวจเสร็จสิ้นลงในเย็นวัน
อาทิ ต ย์ ศู น ย์ ป ระสานงานนั บ นก ณ บ้ า นลุ ง แดงก็
เงียบเหงาลง ผูค้ นต่างแยกย้ายกันเดินทางกลับ ทิง้ ไว้แต่
ข้อมูลมากมายทีถ่ กู บันทึกไว้ในแผ่นกระดาษ ข้อมูลเหล่า
นี้จะกลายเป็นฐานข้อมูลปริมาณมหาศาลที่จะใช้เผ้า
ระวังและก�ำหนดแนวทางในอนาคตของดอยอินทนนท์
ภูเขาที่เป็นที่รักยิ่งของพวกเราครับ....
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ห้องภาพนกอินทนนท์

เรื่อง : วรพจน์ บุญความดี | ภาพ : มหามิตร

นกกระทาดงคอสีแสด (Rufous-throated Partridge)

นกกะรองทองแก้มขาว (Silver-eared Mesia, male) ตัวผู้

นกกาฝากท้องเหลือง (Yellow-bellied Flowerpecker, male) 		
ตัวผู้

นกกินปลีหางยาวเขียว (Green-tailed Sunbird, male) ตัวผู้

นกเค้าป่าสีน�้ำตาล (Brown Wood Owl)

นกจู๋เต้นจิ๋ว (Pygmy Wren-Babbler)

22 |

น ก ก า ง เ ข น |

22

นกปรอดหัวตาขาว (Flavescent Bulbul)

นกปากนกแก้วหูเทา ( Black-throated Parrotbill)

นกพิราบป่าอกลาย (Speckled Wood Pigeon)

นกศิวะหางสีตาล (Chestnut-tailed Minla)

นกเสือแมลงหน้าสีตาล(Chestnut-fronted Shrike-Babbler, 		
male) ตัวผู้

นกอัญชันหางด�ำ (Black-tailed Crake)

23 |
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รายงานพิเศษ

เรื่อง : อายุวัต เจียรวัฒนกนก | ภาพ : มหามิตร

10
รายงาน
การพบนกแห่งปี
พ.ศ. 2558

ผ่านไปแล้วอีกหนึ่งปีนะครับ หากยังจ�ำกันได้กับ 10 สุดยอดรายงานนกของ
ปีก่อน จะเห็นว่าเกือบทั้งหมดเป็นรายงานของนกชนิดใหม่ที่ไม่เคยมีรายงานการ
พบเห็นในประเทศไทยมาก่อน แต่ส�ำหรับปี 2558 ที่ผ่านมานี้ มีจ�ำนวนนกชนิด
ใหม่ของไทยไม่มากนัก แต่ก็น่าสนใจไม่แพ้กัน เพราะเป็นปีที่มีรายงานของนกหา
ยากระดับ “ต�ำนาน” จ�ำนวนหลายชนิดเลยทีเดียว กว่าจะคัดจนเหลือ 10 ชนิดได้
นั้น ก็ท�ำเอาเหงื่อตกเลยทีเดียว
Another year has quickly passed. If you can still remember, top 10 bird
records of 2014 were mostly new species to the Thai list. In 2015, on the
other hand, only few country’s firsts were recorded. However, there were
plenty records of extremely rare birds particularly towards the end of the year.
It wasn’t easy to finally select only 10 best records of the year.

2. Hartert’s Leaf Warbler
(Phylloscopus goodsoni)

Chestnut Bulbul by Johannes Dag Mayer

1. Chestnut Bulbul (Hemixos castanonotus)

สุดยอดรายงานนกประจ�ำปี 2558 ประเดิมกันด้วย
นกใหม่ของประเทศไทยชนิดแรกของปี ซึ่งถูกค้นพบเมื่อ
วัน 13 มกราคม โดยนักดูนกชาวเยอรมนี Johannes Dag
Mayer ที่บริเวณดอยลาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เขาได้
พบนกปรอดชนิดนี้ขณะก�ำลังเดินดูนกตามริมถนน โดย
พบเห็นเป็นเวลาสั้นๆ จ�ำนวนสองครั้ง และสามารถเก็บ
ภาพมาได้เป็นหลักฐานประกอบการรายงานอย่างชัดเจน
ท�ำให้ไม่มีข้อกังขาในการจ�ำแนกชนิด โดยปกตินกปรอด
ชนิดนี้มีถิ่นกระจายพันธุ์เฉพาะบริเวณจีนตอนใต้แ ละ
เวียดนามเท่านัน้ การพบครัง้ นีจ้ งึ เป็นรายงานทีอ่ ยูน่ อกถิน่
กระจายพันธุไ์ ปมากพอสมควร ชีใ้ ห้เห็นว่าอาจมีประชากร
บางส่วนที่เป็นนกอพยพด้วย
2015 kicked off with good news of Thailand’s
first record of Chestnut Bulbul (Hemixos castanonotus) at Doi Lang in Mae Ai district, Chiang Mai. The
bird was well seen briefly twice by a visiting German
birder, Johannes Dag Mayer. He was able to make a
photographic record of the bird which clearly confirms
the identification. The distribution range of Chestnut
Bulbul had only been confined to southern China and
Vietnam. This record suggests that there is probably
some migratory population of this species.
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วงการดูนกมีข่าวดีอีกครั้งเมื่อคุณชัยวัฒน์ ตั้งประดิษฐ์
ถ่ายภาพนกกระจิ๊ดตัวหนึ่งได้ที่สวนรถไฟ กรุงเทพฯ เมื่อวัน
ที่ 17 มกราคม 2558 โดยนกดังกล่าวมีลกั ษณะเด่นไม่เหมือน
นกกระจิด๊ ชนิดอืน่ ตรงทีม่ สี เี หลืองทีล่ ำ� ตัวค่อนข้างมาก และมี
อุปนิสยั ชอบไต่หาอาหารไปตามล�ำต้นและกิง่ ไม้คล้ายกับนก
ไต่ไม้ ต่อมา David Gandy ได้พบและถ่ายภาพนกกระจิ๊ดตัว
เดิมได้อกี ครัง้ ในบริเวณเดิม เมือ่ วันที่ 31 มกราคม 2558 ภาย
หลังการตรวจสอบภาพถ่ายโดยละเอียด ผู้เชี่ยวชาญมีความ
เห็นว่านกกระจิ๊ดตัวนี้คือ Hartert’s Leaf Warbler ซึ่งเป็นนก
กระจิ๊ดชนิดใหม่ที่ยังไม่เคยมีรายงานการพบในประเทศไทย
มาก่อน โดยนกกระจิ๊ดชนิดนี้มีแหล่งท�ำรังวางไข่ในมณฑล
กวางสีและกวางตุ้ง ประเทศจีน
On 17 January 2015, Chaiwat Tangpradit photographed an unusual Phylloscopus warbler at Suan Rot
Fai, Bangkok and posted it online to seek for identification. The bird had much yellow coloration in the plumage
particularly on the underparts and was reported to show
feeding behavior similar to nuthatches. Later on, David
Gandy managed to relocate the bird and took more
photographs of it. After consulting with experts, the bird
was identified as Hartert’s Leaf Warbler (Phylloscopus
goodsoni), a bird that breeds in southern China (Guang
Xi and Guang Dong) and an addition to Thailand’s list.
Hartert’s Leaf Warbler โดย อายุวัต เจียรวัฒนกนก
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3. เหยี่ยวทะเลทรายขายาว
(Long-legged Buzzard; Buteo rufinus)

เหยี่ยวในสกุล Buteo หรือกลุ่มเหยี่ยวทะเลทรายนั้น
เป็นกลุ่มนกที่สร้างปัญหาและความท้าทายในการจ�ำแนก
ชนิดส�ำหรับนักดูนกเป็นอย่างมาก เมือ่ วันที่ 19 กุมภาพันธ์
2558 คุณมงคล แก้วเทพ ได้ถ่ายภาพของเหยี่ยวทะเล
ทรายตั ว หนึ่ ง บริ เวณบ้ า นห้ ว ยดอกเข็ ม ต.ดงสุ ว รรณ
อ.ดอกค�ำใต้ จ.พะเยา โดยคาดว่าน่าจะเป็นเหยี่ยวทะเล
ทรายขายาวตัวเต็มวัย ซึ่งยังไม่เคยมีรายงานอย่างเป็น
ทางการในประเทศไทย ต่อมาเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558
คุณธรรมรัตณ์ ก้าวสมบัติ ได้ถ่ายภาพนกที่ผู้เชี่ยวชาญ
หลายคนแสดงความเห็นตรงกันว่าเป็นเหยี่ยวทะเลทราย
ขายาววัยเด็กได้ที่ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ และเมื่อวันที่
29 ตุลาคม 2558 คุณทวีวัฒน์ สุปินธรรม ก็ได้ถ่ายภาพ
เหยี่ยวทะเลทรายขายาวอีกหนึ่งตัว ซึ่งเป็นตัวเต็มวัยได้
ในบริเวณใกล้เคียงกัน โดยนกเต็มวัยตัวนี้ได้ถูกพบอีกครั้ง
บริเวณ อ.หางดง โดยคุณอภิสิทธิ์ วิไลจิตต์ เมื่อวันที่ 15
พฤศจิกายน 2558 แสดงให้เห็นว่าเหยี่ยวชนิดนี้มีพื้นที่หา
อาหารที่กว้างมากทีเดียว
Buteo buzzards always pose identification challenges for birders. On 19 February 2015, Mongkol Kaewtep
photographed a possible adult Long-legged Buzzard (Buteo rufinus) at Ban Huai Dok Khem in Dong Suwan,
Dok Kham Tai district, Phayao. The status of this species in Thailand has been questionable. Consideration by
the records committee is still pending. Later on 20 October 2015, another bird was photographed by Thammarat Kaosombat at Doi Lo district, Chiang Mai. The bird was widely agreed by experts to be an immature
Long-legged Buzzard. Another adult was found

4. นกไต่ผา (Wallcreeper; Tichodroma muraria)

ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่นกชนิดใหม่ของไทย แต่นกไต่ผาเป็น
นกที่เคยมีรายงานในประเทศไทยเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
คือเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 ที่ภูชี้ฟ้า จ.เชียงราย จน
กระทั่ง Ralph Parks และ Nittaya Lawrence ได้รายงาน
การพบเห็นนกไต่ผาจ�ำนวน 1 ตัว บริเวณเหมืองดินริมถนน
ใน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558
โดยระบุวา่ พบเห็นนกไต่ผาตัวนีอ้ าศัยอยูใ่ นบริเวณดังกล่าว
มากว่าสองเดือนแล้ว ท�ำให้มีนักดูนกจ�ำนวนมากตามขึ้น
ไปดูนกหายากชนิดนี้ โดยนกไต่ผาตัวนีอ้ าศัยอยูใ่ นบริเวณ
เดิมจนกระทั่งวันที่ 9 เมษายน 2558
Even though not a national first, the Wallcreeper
(Tichodroma muraria) was only once recorded in Thailand at Phu Chi Fa, Chiang Rai in 2012 until it was
rediscovered by Ralph Parks and Nittaya Lawrence at
a roadside quarry in Chiang Saen district, Chiang Rai.
The report was made on 18 March 2015 but the bird
was said to have been staying in the area for about
2 months prior to the report. It was surely an exciting
discovery and many birders visited the area to see the
bird until it was last seen on 9 April 2015.
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นกเค้าใหญ่สีคล�้ำ Dusky Eagle Owl
น.สพ.เบญจพล หล่อสัญญาลักษณ์

6. นกจาบปีกอ่อนหัวด�ำขาว
(Tristram’s Bunting; Emberiza tristrami)

5. นกเค้าใหญ่สีคล�้ำ
(Dusky Eagle Owl; Bubo coromandus)

จากเดิมที่เคยถูกจัดให้มีสถานภาพสูญพันธุ์ไปแล้ว
จากประเทศไทย นกเค้าใหญ่สีคล�้ำถูกค้นพบอีกครั้งเมื่อ
วันที่ 12 เมษายน 2558 โดยคุณบุญฤทธิ์ เดโชไชย เจ้า
หน้าที่ฝ่ายวิชาการของอุทยานแห่งชาติทะเลบัน จ.สตูล
บริเวณพื้นที่หย่อมป่าที่ราบต�่ำแห่งหนึ่งในเขตอุทยาน
แห่งชาติทะเลบัน นับเป็นรายงานการพบเห็นครั้งแรกใน
รอบ 99 ปีของนกชนิดนี้ในเมืองไทย แต่เดิมในอดีตเคยมี
รายงานเพียง 2 ครั้งเท่านั้นจากจังหวัดชุมพร และจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยครั้งนี้ได้พบนกเค้าใหญ่สีคล�้ำจ�ำนวน
ทั้งหมด 3 ตัว คาดว่าน่าจะเป็นครอบครัวเดียวกัน ภาย
หลังการค้นพบครั้งนี้ อุทยานแห่งชาติทะเลบันจึงได้ปรับ
เปลี่ยนตราสัญลักษณ์ประจ�ำอุทยาน โดยใช้นกเค้าใหญ่
สีคล�้ำเป็นสัญลักษณ์ประจ�ำอุทยาน สามารถอ่านราย
ละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับการค้นพบครัง้ นีไ้ ด้ในวารสารนก
กางเขน ฉบับที่ 22
Once considered extinct in Thailand, the Dusky
Eagle Owl (Bubo coromandus) “came back from the
dead” in 2015! On 12 April 2015, Booyarit Dechochai,
an officer at Thale Ban National Park discovered and
photographed 3 Dusky Eagle Owls in a lowland forest
patch within Thale Ban National Park making it the
first record of this bird in Thailand in 99 years. Historically, there were only 2 records from Chumphon and
Prachuap Khiri Khan Province. After the rediscovery,
Thale Ban National Park has made the bird the icon
of the park and put it in the new official park’s logo.
More detailed report of the rediscovery is available in
BCST Bulletin vol. 22.
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นกจาบปีกอ่อนหัวด�ำขาวอาจเป็นนกที่หายาก แต่ก็มี
รายงานการพบเห็นอยูเ่ นืองๆช่วงกลางฤดูหนาวจากภูเขา
สูงทางภาคเหนือ แต่เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2558 คุณพิษ
ณุพงษ์ ผลพืชน์ ได้พบและถ่ายภาพนกจาบปีกอ่อนชนิดนี้
ได้ที่บริเวณเกาะมันใน จ.ระยอง นับเป็นรายงานแรกของ
นกชนิดนี้ในพื้นที่อื่นนอกเหนือไปจากภาคเหนือตอนบน
สุดของประเทศไทย นอกจากนั้นสภาพที่อยู่อาศัยก็แตก
ต่างไปจากลักษณะพื้นที่ที่นกชนิดนี้อาศัยอยู่ในช่วงฤดู
หนาวอีกด้วย การพบเห็นครั้งนี้จึงสร้างความประหลาด
ใจแก่นักดูนกเป็นอย่างมาก และชวนให้สงสัยว่าแท้จริง
แล้วนกชนิดนี้อพยพลงใต้ไปไกลแค่ไหนกัน
Tristram’s Bunting (Emberiza tristrami) is a very rare
migrant in Thailand but reports have been made every
once in a while from the far north. However, on 19 April
2015, Phitsanupong Pholpuech photographed a female
Tristram’s Bunting from Koh Mun Nai, Rayong, an island located in the inner Gulf of Thailand. This unusual
sighting marks the first record of this rarity outside the
northernmost part of Thailand. Moreover, the habitat of
Koh Mun Nai is also markedly different from the usual
habitat where this bird normally spends the winter, i.e.
open montane forest. This record posed a puzzling
question of how far south this species actually goes.

นกจาบปีกอ่อนหัวด�ำขาว Tristram’s Bunting โดย พิษณุพงษ์ ผลพืชน์
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7. นกน็อดดี้ (Brown Noddy;
Anous stolidus)

หากพูดถึงนกทะเลที่หาดูได้ยาก
มากในเมืองไทย นกน็อดดี้ย่อมเป็น
หนึ่งในนั้น ปี 2558 มีรายงานการ
พบนกน็อดดี้นี้ถึง 2 ครั้งในช่วงเวลา
ไล่เลีย่ กัน รายงานแรกพบเมือ่ วันที่ 27
กันยายน 2558 โดย Colin Poole ใน
อ่าวไทยตอนใน บริเวณ ต.บางตะบูน
อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี โดยนกตัวนี้
ได้อาศัยอยูใ่ นบริเวณเดิมเป็นเวลานาน ท�ำให้มผี พู้ บเห็นอีกหลายกลุม่ หลังจากนัน้ แต่ทนี่ า่ สนใจเป็นอย่างยิง่ คือรายงาน
ที่สองของนกชนิดนี้ในปี 2558 ซึ่งพบที่เขื่อนเชี่ยวหลาน บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าคลองแสง จ.สุราษฎร์ธานี โดยคุณ
ปัญจพาณ์ เพ็ชรศรี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558 นับเป็นรายงานแรกของนกชนิดนี้ที่อยู่นอกเหนือไปจากบริเวณทะเล
Brown Noddy (Anous stolidus) is one of the rarest sea birds in Thailand. Surprisingly, there were 2 records
of this rare bird in the autumn of 2015. The first record was made on 27 September 2015 by Colin Poole. A
single bird was seen in the inner Gulf of Thailand off of Bang Tabun, Ban Laem district, Phetchaburi. The bird
stayed around in the same area for a while allowing birder to go and twitch. The second record in 2015 was,
however, even more interesting. On 29 October 2015, Punjapa Phetsri photographed a lone bird perching on a
raft in Cheow Lan Lake, Khlong Saeng Wildlife Sanctuary, Surat Thani. The bird was reported to be extremely
tame and could be photographed even with a cellphone. It was also the first time for this bird to be recorded
away from the sea in Thailand.

8. นกกระสาด�ำ (Black Stork; Ciconia nigra)

ปี 2558 เป็นปีที่น่าสนใจเนื่องจากมีรายงานการพบนกจากหลากหลายพื้นที่ ที่เดิมแทบไม่เคยมีรายงานการพบ
นกจากบริเวณนั้นมาก่อนเลย หนึ่งในพื้นที่ดังกล่าวคือบริเวณ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
มีรายงานการพบนกกระสาด�ำเป็นจ�ำนวนมากในบริเวณนี้ โดยปกตินกกระสาชนิดนี้เป็นหนึ่งในนกน�้ำขนาดใหญ่ซึ่งหาดู
ได้ยากมากในเมืองไทยและมักพบเพียงครั้งละไม่กี่ตัวเท่านั้น แต่ในปี 2558 ที่ผ่านมานี้ มีรายงานการพบเห็นนกกระสา
ด�ำเป็นจ�ำนวนสูงสุดพร้อมกันถึง 12 ตัว เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 โดยคุณเกรียง มีมะโน นักดูนกท้องถิ่นประจ�ำ
อ.ตะพานหิน นอกจากนั้นยังมีรายงานของนกกระสาด�ำมาจากพื้นที่อื่นๆโดยเฉพาะจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นจ�ำนวน
หลายรายงานอีกด้วย
2015 was a particularly interesting year since there were many records of rare birds coming from the less
birded areas. One of those areas included Taphan Hin district in Phichit. Since early November, there were many
records of Black Stork (Ciconia nigra) from the area. This species is normally a rare migrant and only found in
very small numbers. However, on 16
November 2015 Krieng Meemano,
a local birder in Tapan Hin, photographed a flock of 12 birds roosting
together on a high voltage power
pole. This was the highest number
ever recorded in Thailand. The birds
were seen in the same area until the
end of the year. Several other records
of this species were also reported
during November and December
from other areas particularly from
Chiang Mai.
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9. นกกระเรียนพันธุ์ยุโรป
(Common Crane; Grus grus)

ขึ้ นชื่ อ ว่ า “นกกระเรี ยน” ก็ ย่ อ มเป็ นที่
หมายปองของนักดูนกที่จะได้พบเห็นสักครั้ง
ในชีวิตกันทั้งนั้น ในปี 2558 ที่ผ่านมานั้นมี
รายงานของนกกระเรียนพันธุ์ยุโรปมากถึง 3
ตัว ซึง่ เป็นจ�ำนวนทีส่ งู ทีส่ ดุ เท่าทีเ่ คยมีมา โดย
รายงานแรกมาจาก อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 โดยคุณณรง
ศักดิ์ ผ้าเจริญ และคุณอาจินต์ สุขเกษม ได้ถา่ ย
ภาพนกเต็มวัยจ�ำนวน 1 ตัวขณะก�ำลังบินผ่านไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อมามีรายงานของนกกระเรียนพันธุย์ โุ รป
อีกครั้งในวันถัดมาโดยคุณ Ralph Parks และ Nittaya Lawrence โดยครั้งนี้พบทั้งสิ้น 2 ตัว คือนกเต็มวัยและนกวัยเด็ก
จากบริเวณทุ่งนา ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ จากการพูดคุยกับชาวนาท�ำให้ได้ข้อมูลว่านกทั้งคู่ได้เข้ามาอาศัยอยู่
ในบริเวณนี้มาเป็นเวลาประมาณ 2 เดือนแล้ว นับเป็นอีกหนึ่งรายงานที่น่าตื่นเต้นที่สุดประจ�ำปี
Any species of cranes in Thailand would be on every birder’s wish list. In 2015, there were records of 3 Common Cranes (Grus grus), a remarkable number and the highest for this extremely rare bird in Thailand. The first
record was an adult bird flying overhead towards north-eastern direction seen and photographed by Narongsak
Phajaroen and Arjin Sookkaseam at Doi Lo, Chiang Mai on 23 November 2015. On the very next day, Ralph
Parks and Nittaya Lawrence reported another 2 birds from Tha Ton rice field, Mae Ai district, Chiang Mai. This
time, they were an adult and immature staying closely together. The farmer later informed that the birds had
been staying in the same area for about 2 months. It was certainly one of the most exciting records of the 2015.

10. นกปากซ่อมเล็ก (Jack Snipe;
Lymnocryptes minimus)

ปี 2558 ทิ้งท้ายไปอย่างสวยงามด้วย
รายงานของนกปากซ่อมเล็ก นกชายเลน
สุดหายากที่ไม่มีรายงานที่ยืนยันได้มานาน
หลายปี โดยคุณอภิสิทธิ์ วิไลจิตต์ ได้พบ
และถ่ายภาพได้เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558
จ�ำนวน 1 ตัว บริเวณทุ่งนาใน อ.ดอยหล่อ
จ.เชียงใหม่ ซึง่ เป็นอีกหนึง่ พืน้ ทีท่ มี่ รี ายงาน
ของนกหายากเป็นจ�ำนวนมาก โดยพบปะ
ปนอยู่กับฝูงนกปากซ่อมหางพัดและนก
ปากซ่อมหางเข็มจ�ำนวนมาก และแสดง
พฤติกรรมการโยกตัวเวลาหาอาหารแตกต่างไปจากนกปากซ่อมชนิดอื่นอย่างชัดเจน น่าเสียดายที่นกตัวนี้ไม่ได้อยู่รอ
ให้นักดูนกได้ตามไปดูกันนานนัก และไม่มีรายงานการพบเห็นอีกเลยตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม
The year 2015 ended with a very exciting sighting of a Jack Snipe (Lymnocryptes minimus) at Doi Lo, Chiang
Mai by Apisit Wilaijit. A single bird was observed and photographed on the afternoon of 8 December 2015. The
bird was staying in the same rice field with many other Common and Pintail Snipes and showed the distinctive rocking behavior while foraging. There had been no confirmed sighting of this rarity in Thailand for many
years. Unfortunately, the bird didn’t stay around for long and was no longer seen since 10 December 2015.
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รายงานการพบนก | Recent Reports

RECORDS ROUND-UP

mid November 2015- end of February 2016
Compiled by Philip Round, Krit Adirek, Ayuwat Jearwattanakanok, Wichyanan Limparungpatthanakij
and Ingkayut Sa-ar on behalf of BCST Records Committee

The prime source of records for this compilation
is the Thai bird report Facebook group. With so many
means of electronic communication now available, one
is tempted to suggest that this sort of printed records
compilation is almost obsolete. But in the absence of
an annual Thai Bird Report, we continue to believe that
this three-monthly printed record serves an indispensable
function. Clearly there is an element of subjectivity as
to which records are included and which omitted. It is
noted that certain sites, for example Doi Lang, receive
so much visitation in winter that records of rare residents
such as Himalayan Cutia from that site have become
common place and do not figure in this particular
compilation. Either none were submitted by observers,
or the hard-working record compilers decided that
records at well-known site receive no longer warranted
mention. Especially for resident species, records from
previously un-surveyed sites, or which represent range
extensions will continue to be accorded priority. BCST
remains indebted to, and thanks, all those observers who
take the time to submit records. The same increase in
channels of electronic communication referred to above
also increases the chance that records might be mislaid,
and, as ever we apologize to any observers whose records do not feature here. We continue welcome your
feedback and suggestion as to how Records Roundup
might be improved.
Much of the winter period was characterized by
unusually prolonged, cool and damp, foggy weather.
This did not produce any particularly exceptional influx
of wintering land birds, and nobody could have predicted
our most outstanding occurrence for many years, which
arrived from the ocean—Thailand’s (and SE Asia’s) first
Laysan Albatross, which crash-landed at Laem Singh
(Chanthaburi) on 7 Jan (DT). It was presumably stormdriven into unfamiliar coastal waters by one of the strong
typhoons in the western Pacific during the early part of
29 |

the winter. The vagrancy of this large and spectacular
stray was picked up by national newspapers. As is so
often the case with “wrecked” pelagic seabirds, even
when taken into care, the bird failed to survive and
the carcass was apparently passed on to the National
Museum of Natural History.
Waterbirds
Seven Knob-billed Ducks (เป็ดหงส์) on Bung Boraphet (Nakhon Sawan) on (BBWRS/CO) had increased
to 10 by 1 Feb (BBWRS/CO). Three also appeared on
Nong Bua, Kantharawichai (Maha Sarakham) on 7 Feb
(WS).Two Common Shelducks (เป็ดเชลดัก) were seen
at Pak Thale (Phetchaburi) from 22 Dec (ND) to at least
26 Dec (TB). (SM, PCR). Ruddy Shelducks (เป็ดพม่า)
were seen at Nong Bong Khai (Chiang Rai) on 16 Feb
(three, DES); at three sites in Chiang Mai, Tha Ton, 17
Jan (NU) and 24 Jan (NLa, RP); Doi Lo, (two on 21
Nov, JL, WN) with 11 on 25 Nov (AJ); and Doi Tao on
23 Jan (six, DCWRS) and 4 Feb (four, WL, CT, KW).
Elsewhere Bung Boraphet had five on 7 Dec, DES).
The largest count of Cotton Pygmy Goose (เป็ดคับแค)
was 850 on Bung Boraphet on 17 Jan (NL). Nong Bong
Khai supported three Gadwalls (เป็ดเทาก้นด�ำ) on 2 Jan
(AJm TSU), a Falcated Duck (เป็ดเปียหน้าเขียว) female
on 6 Jan (CA, BK), and a male and two females on 23
Jan (WP), the male remaining until at least 12 Feb (SS).
Away from their Chiang Saen Basin stronghold, Indian
Spot-billed Ducks (เป็ดเทาพันธุ์อินเดีย) were recorded
at Bung Boraphet (two on 21 Nov TNg) increasing to
four on 18 Jan (CO) and 21 Feb (MT); Nong Bua Kantharawichai (one on 7 Feb, WS) and 16 at Hat Paeng,
Si Songkhram (Nakhon Phanom) on 18 Feb (NS). The
largest count of Garganeys (เป็ดลาย) was c. 1,000 at
Paet Riew (Chachoengsao) on 15 Dec (SKr). No more
than 750 were counted on Bung Boraphet in mid- Jan
(NL, SMo), less than 2% of the numbers that used to
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occur there, with 50 at Nong Bua Kantharawichai on 6
Feb, (WS), 400 on Nong Bong Khai, 16 Feb (DES, STi)
and 100 at Wat Khao Takhrao on 24 Jan (KA). A male
Baikal Teal (เป็ดเปียหน้าเหลือง) appeared on Nong
Bong Khai on 7 Dec (BK), remaining in the area until at
least the end of February during which it moved among
several different water bodies and remained elusive. Two
Common Pochards (เป็ดโปช้าดหลังขาว) were noted on
Nong Bong Khai on 2 Jan (AJ, TSu), one on 16 Feb
(DES, STi), with three at Bung Boraphet on 25 Dec (PE)
and 17 Jan (NL).
A consensus over up to three Baer’s Pochards (เป็ด
ด�ำหัวด�ำ) at Bung Boraphet from 9 Jan (one SMo), 12
Jan (male and female, CA) and male and two females
from 13 Jan (KC) onwards to at least 21 Feb, was that
the females at least may be hybrids with Ferruginous
Duck (เป็ดด�ำหัวสีน�้ำตาล). The male, too, was considered doubtful at first, but by early February had moulted
in plumage more typical of Baer’s. No such doubt was
attached to a classic male Baer’s Pochard at Nong
Bong Khai from 23 Jan onwards to at least 16 Feb
(WP,SS, DES, STi).
A Streaked Shearwater (นกจมูกหลอดลาย) was
seen from a boat off Samut Sakhon on 18 Jan (SuP).
A Great Crested Grebe (นกเป็ดผีใหญ่) was reported
on Nong Bong Khai on 1 Jan (WT), 2 Jan (AJ, TSu)
and 16 Feb (DES, STi). An adult Greater Flamingo at
Bung Boraphet first found by NL on the lake on 17 Jan
took advantage of the unprecedentedly shallow water
to feed widely on the lake. It was assumed to be an
escaped captive, but no reports of its likely origin have
been received.
Relatively small numbers of Painted Storks (นก
กาบบัว) were reported, as birds presumably drifted
back to Cambodian breeding colonies. A sighting of
30 over Lamphun Railway Station on 8 Jan (ER) was
noteworthy, with six at Bung Boraphet on 17 Jan (NL).
A maximum of 12 Black Storks (นกกระสาด�ำ) at Tapan
Hin (Phichit) on 16 Nov (KM, MT), with 11 on 1 Dec
(KM), had declined to four by 3 Feb (KM). There were
also three at Doi Lo on 17 Nov (TK, AW), one at Mae
Wang (Chiang Mai) on 17 Dec (DJ), up to eight in the
Khok Duea-Dai Tan Junction areas of Nakhon Sawan
during 21 Dec-2 Jan (many observers), and one at Doi
Tao on 23 Jan (CDWRS). A Storm’s Stork (นกกระสาคอ
ขาวปากแดง) (perhaps the last survivor in the drowned
Khlong Phraseng River Basin?) was seen in flight over
Khlong Ya, Khlong Saeng Wildlife Sanctuary (Surat Thani)
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on 22 Nov (RC). Four Lesser Adjutants (นกตะกรุม) were
photographed at Thale Noi (Phatthalung) on 20 Dec
(BoC) and one seen at Nong Pla Lai (Phetchaburi) on
31 Jan (LC). In a disturbing harbinger of the potential
threats to biodiversity posed by unregulated introductions by safari parks, 20-30 Sacred Ibises were reported
alongside a similar number of Black-headed Ibises (นก
ช้อนหอยขาว, นกกุลา) at Nong Chok (Bangkok) on 4
Jan (OS). Black-headed Ibises were reported at three
other sites during the period, with the largest count of
over 40 at Nong Plai Lai on 27 Feb (TT). The natural
colonization of the country by Glossy Ibis (นกช้อนหอย
ด�ำเหลือบ) continues apace with one at Doi Lo on 4
Dec (AK), up to 173 at Nong Lahan (Chaiyaphum) on
25 Feb (PF, MH), an increase from 45 on 20 Feb (STe);
300 at Phikul Thong (Singburi) on 6 Feb (WT); 38 at
Tha Luang (Lopburi) on 9 Feb (MS, TR); 50 near Kong
Khong Market (Ayutthaya) on 28 Feb (SY); 20 at Km
78, Rama 2 Road (Samut Songkhram) on 19 Dec (ST)
and 24 at Huai Chorakhe Mak (Buriram) on 16 Jan
(ISa). Eurasian Bitterns (นกยางแดงใหญ่) were seen at
two locations in Chonnabot (Khon Kaen) on 7 Jan and
12 Feb (MH) and at Bung Boraphet on 11 Jan (TW).
The maximum count of Chinese Egrets (นกยางจีน) in
the Laem Phak Bia area (Phetchaburi) was four on 15
Jan (NU). Counts of Spot-billed Pelicans (นกกระทุง) in
the (winter) breeding period are creeping up over the
years, presaging future breeding, perhaps, with still 62
at Pak Phli (Nakhon Nayok) on 24 Dec (YK, PV). Very
few were reported elsewhere. Two frigatebirds (นกโจร
สลัดไม่ทราบชนิด) off Laem Phak Bia on 24 Jan (PL)
remained unidentified to species. A Red-footed Booby
(นกบู๊บบี้ตีนแดง) was again seen in the Inner Gulf off
Bang Tabun (Phetchaburi) on 20 Dec (JA). 200 Indian
Cormorants (นกกาน�้ำปากยาว) at Satcha Phutthatham
Foundation Cemetery (Prachinburi) on 1 Dec (WL) seems
to be a new or undocumented colony. An Oriental Darter
(นกอ้ายงั่ว) at Huai Hong Khrai (Chiang Mai) on 13 Feb
(JD) was well away from usual haunts. A Common Crane
(นกกกระเรียนพันธุ์ยุโรป) was seen at Doi Lo on with
two adults at Tha Ton on 24 Nov (NLa, RP).
Doi Lo may be a new locality for White-browed
Crake (นกอัญชันคิว้ ขาว), seen there on 6 Jan (DD, DES).
There were four at Dan Khun Tot (Nakhon Ratchasima)
on 18 Jan along with two Baillon’s Crakes (นกอัญชัน
เล็ก) (TR, MS). Two and one Baillon’s Crakes (นกอัญชัน
เล็ก) were also reported at Wat Khao Takhrao on 19
Jan and 24 Feb by WL and TB respectively. Two Black-
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tailed Crakes (นกอัญชันหางด�ำ) were seen at Den Ya
Khat, Doi Chiang Dao, Chiang Mai, on 20 Jan (AJP).
There were five Indian Thick-knees (นกกระแตผีเล็ก) at
Ao Manao (Prachuap Khiri Khan) on 29 Feb (WA), and
a Great Thick-knee (นกกระแตผีใหญ่) at Khong Chiam
(Ubon Ratchathani) on 4 Feb (AJ, YM). Large inland
counts of 5,000 and 3,500 Black-winged Stilts (นกตีน
เทียน) were made at Phikul Thong and Ban Na, Maharat (Ayutthaya) respectively on 6 Feb (WT). The largest
single count of Pied Avocets (นกปากงอน) was 63 at
Laem Phak Bia on 2 Dec (WN). Two at Song Phi Nong
(Suphanburi) on 9 Dec (NL) and one at Bung Boraphet
on 18 Jan (CO/BBWRS) were outliers. A sighting of
Northern Lapwing (นกกระแตหงอน) at Doi Lo on 2
Dec (DES, MS) provided excitement, as this species
has become much less frequent than previously. The
18 River Lapwings (นกกระแตหาด) counted on the
Sok River, at Ban Talad Yai, Takuapa (Phang-nga) on
3 Dec (IS) will take on increasing global conservation
importance as Chinese and Lao dam builders destroy
Mekong Basin populations of this already nationally
threatened species. A Jack Snipe (นกปากซ่อมเล็ก) at
Doi Lo on 8 Dec (AW) remained at the same spot until
10 Dec (many observers). A real wetland skulker it was
then lost without trace, but reported elsewhere at the
same site on 30 Dec (GB) and 2 Jan (JB).
Single Long-billed Dowitchers (นกซ่อมทะเลปาก
ยาว) were seen at Laem Phak Bia on 15 Jan (PB) and
Khlong Tamru, Chonburi on 23 Jan (SSi). 232 Asian
Dowitchers (นกซ่อมทะเลอกแดง) roosted on ponds at
Bang Ya Phraek (Samut Sakhon) on 15 Dec (CY), but
the 453 at Wat Khao Takhrao (Phetchaburi) on 5 Feb
(NU) knocks any previous midwinter counts into the
back of beyond, and compares favourably with 1980s
spring passage maxima. The roosting flock of Eurasian
Curlews (นกอีก๋อยใหญ่) at Pak Thale was smaller than
in previous years, 1,150 on 11 Jan (NL). The largest
count of Far Eastern Curlews (นกอีกอ๋ ยตะโพกสีนำ�้ ตาล)
at the same site was four on 5 Dec (NU). There was an
unprecedentedly large count of 415 Terek Sandpipers
(นกชายเลนปากแอ่น) at Pak Thale on 11 Jan (NL).
The largest counts of Nordmann’s Greenshanks (นก
ทะเลขาเขียวลายจุด) at Laem Phak Bia were 101 on
15 Jan and 102 on 23 Feb (NU) with, otherwise, 60-70
there on 24 Jan (KA) and 60 on 27 Feb (WL).Another
roosting flock at Samut Sakhon numbered 34 on 3
Feb (CY). There were also six at Krabi on 7 Jan (WC).
1000 Spotted Redshanks (นกทะเลขาแดงลายจุด)
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at Phikul Thong and 10,000 Eastern Black-tailed Godwits
(นกปากแอ่นหางด�ำ) at Ban Na, Maharat, on 6 Feb (WT)
were record inland estimates for both species. Ban Na
also held 20 Ruffs (นกรัฟ) and Phikul Thong a record
count of 100 on the same date (WT). Pak Thale held
87 Bar-tailed Godwits (นกปากแอ่นหางลาย) on 11 Jan
(NL). Three Dunlins (นกชายเลนท้องด�ำ) were counted
at Pak Thale on 8 Dec (AJ) and five on 27 Feb (WL). A
single Little Stint (นกสติ๊นท์เล็ก) at Pak Thale on 8 Dec
(AJ) was the only record received. Small Pratincoles
(นกแอ่นทุ่งเล็ก) were recorded from six localities, but
the only birds on the Mekong were 100 on a sandbar
at Bung Kan n 27 Jan (PF). There were 60 on Bung
Boraphet on 9 Jan (SMo) and 200 at Huai Mai Teng
(Ratchaburi) on 6 Feb (NU).
The largest single count of Spoon-billed Sandpipers
(นกชายเลนปากช้อน) was six together at Pak Thale
on 13 Jan, of which only one bore a white flag (SM).
But since two different white-flagged birds, plus (later
in the winter) green-flagged 02 were seen in the Pak
Thale-Laem Phak Bia area, with green-flagged 05 on
regular winter territory at Khok Kham, together with, at
least occasionally, another unflagged bird, this indicates
a total of ten individuals in the Thai Gulf this winter.
Record numbers of Slender-billed Gulls (นกนางนวล
ปากเรียว) were reported, most from Pak Thale, from
18 Nov (one, SS) with six by 5 Dec (NU), eight on
26 Dec (TB), and six still remaining on 27 Feb (WL).
Singles also visited the Laem Phak Bia sandspit on 19
Dec (NU) and Bang Pu on 14 Jan (SMo). Unfortunately
few, if any, observers provided information on ages. NU
reported a subadult Mongolian Gull (นกนางนวลพันธุ์
มองโกเลีย), a first-winter Heuglin’s Gull (นกนางนวล
หลังด�ำพันธุ์รัสเซีย), three Pallas’s Gull (นกนางนวลหัว
ด�ำใหญ่), and a Black-tailed Gull (นกนางนวลหางด�ำ)
at Laem Phak Bia sandspit on 19 Dec. The number of
Pallas’s Gulls increased to five on 15 Jan (NU). A very
white-headed, dark-backed gull already in full breeding
plumage when photographed at the sandspit on 4 Feb
(NU) was thought to be a possible barabensis (Steppe
Gull) by several experienced birders. A first-winter Mongolian Gull was also seen at Bang Pu on 20 Dec (WN,
SS) while an adult and a first-winter photographed at rest
on the Mekong River at Bung Kan on 15 Nov (WSu),
referred to in a previous compilation when assumed to
be Heuglin’s Gulls, were now also thought likely to be
Mongolian Gulls. The peak count of Great Crested Terns
(นกนางนวลแกลบหงอนใหญ่) at Laem Phak Bia was 75
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on 8 Jan (NL). Two Lesser Crested Terns (นกนางนวล
แกลบหงอนเล็ก) appeared uncharacteristically inland
in the Chiew Larn (Rajaprapa) Reservoir, Khlong Saeng
Wildlife Sanctuary, on 26 Nov (PP). Inland records of
Caspian Terns (นกนางนวลแกลบแคสเปียน) were also
received from Bung Boraphet (six on 25 Nov, BBWRS/
CO) and Suphanburi, a single in on the same date (NL).
Ten Pomarine Jaegers (นกสกัวหางช้อน) were reported
from the Don Sak-Ko Samui Ferry (Surat Thani) on 25
Feb (PBh).
Raptors
Twelve discrete sightings totalling 27 Himalayan Griffons (อีแร้งสีน�้ำตาลหิมาลัย) were reported from 2 Dec
(Doi Chiang Dao; PY) to 19 Jan (Phrom Phirom, Phitsanulok, KM). Most sightings were around Doi Chiang
Dao and Doi Lang, Chiang Mai, with the largest single
group (six) at Mae Moei (Tak) on 23 Dec (SL). Five were
also seen as far south as Phuket on 19 Dec (CTa). Two
Short-toed Snake Eagles (เหยี่ยวนิ้วสั้น) were reported
from Phuket on 24 Nov (DP) and one from Nong Plai Lai
on 19 Dec (CP). Bat Hawk (เหยีย่ วค้างคาว) was reported
from Khlong Saeng, 22 Nov (RKa). Black Eagles (นก
อินทรีด�ำ) were reported from Wang Nok Aen, Wang
Thong District (Phitsanulok) on 16 Dec (KM); Nong Ya
Plong (Phetchaburi) on 2 Jan (OS); Phu Soi Dao, Uttaradit (two on 4 Jan, SPi), and San Ju, Doi Lang , on
7 Jan (TY). Among wintering eagles: Greater Spotted
Eagle (นกอินทรีปกี ลาย) produced 24 discrete sightings
from 12 localities during 16 Nov to 24 Feb, with most
at Nong Pla Lai and nearby Wat Khao Takhrao (six on
both 4 Dec and 24 Feb TB). Elsewhere, birds were seen
at Chiang Saen (23 Jan; TSu), Doi Lo (16 Nov to the
end of the month, many observers); Doi Tao (two, 1
Feb, WL, CT, KW), and Tapan Hin (8 Jan, KM). There
were at least three around various Nakhon Sawan sites,
22 Nov to 21 Feb (many observers), two around Pak
Thale and Laem Phak Bia during 9-31 Jan (NL), and
two at Khao Sam Roi Yot (Prachuap Khiri Khan) on 18
Nov (TB). Booted Eagles (นกอินทรีเล็ก) were seen at
Chiang Saen, dark morph, 21 Dec (SV), pale morph 10
Jan (MN); in the Chom Thong-Doi Lo-Hang Dong area
(Chiang Mai), with two on 22 Nov (NU), two on 1 Dec
(CT) and one pale morph on 24 Dec (AJ); at Tapan Hin
on 8 Jan and 3 Feb (KM); Nong Bua (Nakhon Sawan)
on 22 Nov (KM); Bung Kalo (Uttaradit) 29 Nov (TNg);
Pak Thale 26 Dec (WL) and 31 Jan (NL); Nong Pla Lai
24 Jan (KA) and Sri Mahaphot, Prachinburi, on 25 Jan
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(SuSa) A pale morph was seen at Bung Boraphet on
18 Feb (PDR) and 21 Feb (MT). Steppe Eagles (นก
อินทรีทุ่งหญ้าสเต็ป) were recorded at Doi Lo on 22
Nov (NU), Tapan Hin, at least one juvenile on 23 Nov
28 Dec and 8 Jan (KM); Nong Pla Lai on 19 Dec (CP)
and 24 Jan (KA); and Ton Sai waterfall, Phuket (two
juveniles on 28 Nov, DP). Eastern Imperial Eagles (นก
อินทรีหัวไหล่ขาว) were logged at Doi Lo (at least one
juvenile from 16 Nov to 20 Dec, TK et al.); Tha Ton, 6
Dec (PJ), Doi Tao, 1 Feb (WL, CT, KW) Tapan Hin, 25
Nov (KM), Nakhon Sawan (subadult at Tha Tako, and a
juvenile at Chumsaeng, both 22 Dec, KM), with possibly
one or the other seen at Dai Tan Junction in the same
province on 2 Jan (KA, BL, ISa); Pak Phli (Nakhon Nayok,
10 Jan (MP); Nong Pla Lai, (2 juveniles on 4 Dec (TB);
immature/subadults on 19 Dec (CP) and 17 Jan (NU).
A juvenile Bonelli’s Eagle (นกอินทรีแถบปีกด�ำ) was
photographed at Bung Boraphet, 2 Dec (BBWRS/CO).
Passage of Accipiters was apparent at Thung Takhrai,
Tha Tako (Chumphon) on 11 Feb when 100 Chinese
Sparrowhawks (เหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีน) and 40-50
Japanese Sparrowhawks (เหยีย่ วนกเขาพันธุญ
์ ปี่ นุ่ ) were
seen (AC). Eurasian Sparrowhawks (เหยี่ยวนกกระจอก
ใหญ่) were recorded at Doi Lo (18 Nov, DES, STi); and
1 Jan (TH); Doi Lang (three, 26 Jan, WL) and Tha Ton
(14 Feb, NU) with Northern Goshawks (เหยี่ยวนกเขา
ท้องขาว) at Doi Lo, 22 Nov (NU) and Doi Lang on 12
Feb (PE). On 19 Dec, 126 Pied Harriers (เหยี่ยวด่างด�ำ
ขาว) were counted at the roost at Nong Lom (Chiang
Rai) together with an immature Hen Harrier (เหยี่ยวทุ่ง
แถบเหนือ) and a male Western Marsh Harrier (เหยี่ยว
ทุ่งพันธุ์ยูเรเซีย) (CK). On 1 Jan, 194 Pied Harriers, 48
Eastern Marsh Harriers (เหยีย่ วทุง่ พันธุเ์ อเชียตะวันออก)
and a male Western Marsh Harrier were counted (WB,
TSu). A juvenile Western Marsh Harrier (เหยี่ยวทุ่งพันธุ์
ยูเรเซีย) was additionally reported from Nong Bong Khai
on 10 Jan (MN).There were at least 40 Black-eared Kites
(เหยี่ยวหูด�ำ) in paddies at Doi Lo on 16 Nov (DES) and
over 200 at Tapan Hin on 28 Dec (KM). The only record
of resident govinda Black Kites (เหยีย่ วด�ำ) was a breeding pair (many observers) and a total of four on 17 Feb
(WL) at Pak Phli. A Rufous-winged Buzzard (เหยี่ยวปีก
แดง) at Pranburi Dam (Prachuap Khiri Khan) on 20 Nov
(TB) is south of the known range for residents and its
status deserves investigation. A Long-legged Buzzard
(เหยีย่ วทะเลทรายขายาว) at Rim Ping (Lamphun) on 31
Jan (CK) was presumed to be one of the three different individuals reported in the Hang Dong-Doi Lo area
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across the river during November 2015. Late female/
immature Amur Falcons (เหยี่ยวตีนแดง) were noted at
Doi Lo on 24 Nov (CT, OO) and Rama 9 Park (Bangkok)
on 13 Dec (BL/GWF) with a Eurasian Hobby (เหยี่ยว
ฮอบบี้ยุโรป) at Doi Lo on 25 Nov (WB, AJ). An Oriental
Hobby (เหยี่ยวฮอบบี้) was reported at Wisai Neaau
(Chumphon) on 7 Feb (TDa).
Other land bird winter visitors
Himalayan Cuckoos (นกคัคคูพันธุ์หิมาลัย) were
reported from Khlong Nong Lek (Phitsanulok) on 31
Dec (MT), Phra Phradaeng (Samut Prakan) on 8 Feb
(NT), and Tha Utain (Nakhon Phanom) on 14 Feb (TL).
A Short-eared Owl (นกเค้าแมวหูสั้น) was seen and
photographed thermalling with raptors at great distance
over Doi Lo on 27 Nov (TK, PDR, KS, PSi, AW). Singles
of the grey-backed, migrant race of Long-tailed Shrike
(นกอีเสือหัวด�ำ), Lanius s. schach were seen in Chiang
Mai at Cho Lae, Mae Taeng District on 22 Nov (PJe) and
at Mae Wang on 18 Dec (TH). A Crow-billed Drongo
(นกแซงแซวปากกา) at Kaeng Krachan on 4 eb (FNU)
was a presumed winterer. Fire-capped Tits (นกติ๊ดหน้า
แดง) were reported only from Doi Inthanon (five on 21
and 30 Jan, EA) and San Ju, Doi Lang (12 on 20 Feb,
NL). Four Northern House Martins (นกนางแอ่นมาติ
นพันธุ์ไซบีเรีย) were seen over Doi Lo on 15 Dec (NU)
and one on 6 Jan (DES, DD), while 500 Asian House
Martins (นกนางแอ่นมาตินพันธุเ์ อเซียใต้) at San Ju, Doi
Lang on 20 Feb (NL) was the largest single concentration
estimate ever received. Four were also seen over Suan
Rotfai on 27 Jan (DG).
Away from the north, Chinese Leaf Warblers (นก
กระจิ๊ดพันธุ์จีน) were reported from Chulachomklao
Royal Military Academy (Nakhon Nayok) on 22 Dec
(PV, YK) and from Phanoen Thung, Kaeng Krachan,
where only the second record for the park, on 11 Jan
(LMP). Sakhalin Leaf Warblers (นกกระจิด๊ ซาคาลิน) were
identified by call in mangroves at Bang Ya Phraek on
8 Dec (PDR) and at Suan Rotfai on 10 Feb (DG). A
Yellow-vented Leaf Warbler (นกกระจิ๊ดคิ้วด�ำท้องขาว)
at Taksin Maharat (Tak) on 23 Nov (DS, STi) was seen
more or less alongside Sulphur-breasted Leaf Warbler
(นกกระจิ๊ดคิ้วด�ำท้องเหลือง). A Paddyfield Warbler (นก
พงนาหิมาลัย) first seen and ringed at Nam Kham on
30 Jan (WB, DJ, AJP, VS) was joined by an un-ringed
bird on 5 Feb (CK) and both still present at the end of
February (many observers). A Blyth’s Reed Warbler (นก
พงนาพันธุ์อินเดีย) was ringed at Bung Boraphet on 6
33 |

Jan (BBWRS/CO). A Spotted Bush Warbler (นกกระ
จ้อยอกลายจุด) first photographed at Nam Kham on 14
Feb (SMo) was tentatively identified as that species by
AJ on 16 Feb, and confirmed when heard giving the
characteristic trick-i-dee song on 18 Dec (WB). One was
earlier identified when seen and heard singing at Tha Ton
(Chiang Mai) on 9 Dec (NU), making now three country
records. Chinese Bush Warblers (นกกระจ้อยพันธุ์จีน)
were identified at Taksin Maharat (Tak) on 4 Jan (AJP),
Thung Takkataen, Ob Khan (Chiang Mai) on7 Jan and 21
Jan (TK). Numbers of Spot-winged Starlings (นกกิง้ โครง
ปีกลายจุด) this year were unprecedented. Most were
in Chiang Mai, with two males at Mae Taeng on 2 Jan
(WL), while four at Mae Rim on 27 Jan (KS) Tincreased
to 20 by 3 Feb (AJP). Three on Chiang Mai University
Campus on 9 Feb (PSa) increased to 19 by 11 Feb
(WB). Elsewhere, one was seen at Khlong Wangchao
Watershed Research Station (Kamphaengphet) on 31
Jan (MT) and 20 at Thung Yai Wildlife Sanctuary (Tak/
Kanchanaburi) on 3 Feb (SCh). Three Golden-crested
Mynas (นกเอี้ยงหัวสีทอง) along with five Hill Mynas (นก
ขุนทอง) at Suan Sri Nakhon Khuan Khan (Samut Prakan)
on 27 Feb (BP) was surprising so close to the city. Redbilled Starlings (นกกิ้งโครงปากแดง) were noted at Pua
District (Nan) on 21 Nov (PY), near Nong Bong Khai on
31 Jan (two, WB, AJP), and at Huai Bor, Si Songkhram
District (Nakhon Phanom) on 20 Feb (NS) and Whitecheeked Starlings (นกกิ้งโครงแก้มขาว) at Doi Lo on 20
Dec (TK) and Nong Bong Khai on 27 Jan (WB, DJ, AJP).
Over 50 Purple-backed Starlings (นกกิ้งโครงแกลบหลัง
ม่วงด�ำ) were at the Prem Tinsulanonda Historical Park
(Songkhla) on 19 Nov (CTo), a single was at Maruek
Kathayawan Palace (Phetchaburi) on 12 Jan (BP), while
15 entered the roost at Laem Phak Bia on 23 Feb with
c. 150 White-shouldered Starlings (นกกิ้งโครงแกลบปีก
ขาว) (NU). Male Chestnut-cheeked Starlings (นกกิง้ โครง
แกลบแก้มสีน�้ำตาลแดง) were noted at PSU (Hat Yai)
on 17 Nov (BR), and Tha Luang on 9 Feb (MS, TR);
Brahminy Starlings (นกเอี้ยงพราหมณ์) at Khlong Wan
(Prachuap Khiri Khan) on 3 Feb and 19 Feb (JW) at
nearby Ao Noi on 22 Feb (WA), and a Rosy Starling (นก
กิ้งโครงสีกุหลาบ) at Tha Luang on 9 Feb (TR). There
were Common Starlings (นกกิ้งโครงพันธุ์ยุโรป) at Ban
Bo Thao, Phrao, Chiang Mai, (five, 22 Nov, TY), Khon
Kaen University, 25 Nov (SKe), Doi Lo (five on 18 Nov,
DES, STi, six, 27 Nov, PDR, PSi) increasing to 12 by 6
Dec (WB), when another 12 were also seen at Tha Ton
(PJ). One still re remained at Doi Lo on 20 Dec (TK).
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A single Long-tailed Thrush (นกเดินดงหลังสีไพล)
on Doi Lang on 6 Jan (PSi) was something of a rarity,
while White’s Thrush (นกเดินดงลายเสือใหญ่) at Patai,
Tha Utain District on 6 Feb (TL) was a new locality
record. Numbers of Black-breasted Thrushes (นกเดิน
ดงอกด�ำ), which breed in northern Thailand, are assumed to be augmented by winter visitors. Even so,
PSi’s count of 30 on Doi Ang Khang on 30 Jan was
extraordinary. Huai Khok Ma, Doi Suthep, was also
among other locations where this bird was recorded,
with one on 10 Jan (TD). A female Japanese Thrush
(นกเดินดงพันธุ์ญี่ปุ่น) photographed in Phatthalung on
26 Dec (BoC) was unexpected so far south. Numbers
of Grey-winged Blackbirds (นกเดินดงด�ำปีกเทา) were
unexceptional, however, with four reports of six birds,
including one at Doi Kham Fa, Doi Chiang Dao on 19
Jan (SRu); up to three on Doi Ang Khang during 20 Jan
to 9 Feb (TB, WL, DLC). Single Chestnut Thrushes (นก
เดินดงสีน�้ำตาลแดง) were seen on Doi Lang on 28 Dec
(AJP) and 10 Jan (TSu), and at Doi Inthanon on 31 Jan
(TSu) and 9 Feb (CS), with two on 5 Feb (DLC). At least
20 sightings of Grey-sided Thrushes (นกเดินดงอกเทา),
totaled 35 different individuals from 11 localities, from Doi
Lang in the north (28 Dec, AJP), south to Bang Krachao
(Samut Prakan), a new locality record, on 11 Feb (ER).
Remarkably two were even seen in dry paddies 39 km
south of Nakhon Sawan on 17 Jan (DG). The largest
single site counts were at least seven on Doi Ang Khang
on 29 Jan (WL) and eight on Doi Inthanon on 24 Feb
(NL). A male Red-throated Thrush (นกเดินดงคอแดง),
an extreme rarity, at Tilosu Waterfall, Umphang (Tak) on
23 Dec (SL) was a nice prize for the observer. Though
others were anticipated, none showed.
A male Purple Cochoa (นกปีกแพรสีมว่ ง) was documented in an immaculate photograph at Phu Kradeung
(Loei) on 17 Jan (VR). Given that there are no previous
Thai records of this enigmatic frugivore anywhere east
of Doi Phu Kha in Nan, this raises the question whether
populations are nomadic, as is reported for the species
in the Himalayas.
At least one male and one female Large Blue Flycatcher (นกจับแมลงปากยาว) wintered at Hat Sompaen
(Ranong) during 12 Dec to 21 Feb (PC). A male Chinese
Blue Flycatcher (นกจับแมลงพันธุ์จีน) was noted at Tha
Sadet, Pranburi on 15 Feb (TB). No details (male or
female?) were provided for a Blue-and-white Flycatcher
(นกจับแมลงสีฟ้าท้องขาว) at Kaeng Krachan on 24
Feb (DLC). The Forestry Training Center at Wang Nam
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Khieo (Nakhon Ratchasima) was the site of the only
Rufous-tailed Robin (นกเขนน้อยหางแดง), on 14 Feb
(WM).The male Firethroat ringed at Nam Kham during
the previous winter returned to the same site, being
first observed on 9 Dec (WB). Both male and female
Golden Bush Robins (นกเขนน้อยสีทอง) were found
on Doi Lang on 21 Dec (PSi), the female again on 10
Jan (TSu). Winter records of (lowland forest wintering)
Green-backed Flycatchers (นกจับแมลงหลังเขียว) were
received from Kaeng Krachan (male, 30 Nov, WN),
Khlong Saeng (female, ringed, KSWRS/SH), and Srinakarin, Phatthalung, female, 2 Feb, VC ); with Mugimaki
Flycatchers (นกจับแมลงด�ำอกสีสม้ ) from Khlong Saeng
on 26 Nov (male, WC) and Khao Yai (female, 20 Dec
AL). A first-winter male Ultramarine Flycatcher (นกจับ
แมลงสีคราม) at Phanoen Thung, Kaeng Krachan on 10
Dec (AJ)was the second or third record for the park.. A
male Sapphire Flycatcher (นกจับแมลงหัวสีฟา้ ) was seen
at Pha Thang, Doi Inthanon on 13 Feb (RK). Records of
Daurian Redstarts (นกเขนท้องแดง) were received from
six sites in Chiang Mai-Chiang Rai during 29 Nov to 7
Feb. There was a male Blue-fronted Redstart (นกเขนสี
ฟ้าท้ายสีน�้ำตาล) on Doi Inthanon on 28 Jan (PSi) and
a female at Doi Pha Tang (Chiang Rai) on 23 Feb (LP).
White-throated Rockthrushes (นกกระเบือ้ งคอขาว) were
seen at Nam Nao (female, 5 Jan, TeTh), Huai Bong,
Nakhon Ratchasima (male, 7 Feb, TR) and Khon Kaen
University (male and female, 11 Feb, SKe). The only
record of Fire-tailed Sunbird (นกกินปลีแดงหัวไพลิน)
was a male on Doi Lang on 10 Jan (TSu).
Male calcarata (black-backed) race of Citrine Wagtail (นกเด้าลมหัวเหลือง) at Tha Ton on 14 Feb (NU).
Richard’s Pipit (นกเด้าดินทุง่ ใหญ่) at Walailak University,
Nakhon Si Thammarat on 31 Jan (PiC, ISa) is one of
still relatively few records of this species from the south,
where surely under-recorded. Rosy Pipits (นกเด้าดินอก
สีชมพู) were recorded at Hang Dong (singles, 4 and 23
Jan, TK); Mae Sot, Tak, (one on 25 Nov, DG); Pak Phli
(1-3 during 15 Dec-12 Jan, AJ, YKa, MP), and single
Scarlet Finches (นกจาบปีกอ่อนสีแดง) at San Ju, Doi
Lang (male, 22 Dec, PSi and female, 27 Dec, SoP)
and two females at Doi Inthanon on 13 Feb (BL). Over
20 Black-headed Greenfinches (นกจาบปีกอ่อนเขียว)
on Doi Ang Khang on 29 Nov (PSi). A male Tristram’s
Bunting (นกจาบปีกอ่อนหัวด�ำขาว) was seen on Doi
Inthanon on 14 Feb (MR). There were Black-headed
Buntings (นกจาบปีกอ่อนหัวด�ำ) (one or two males?) at
Hang Dong on 21 Dec (TH); and near Tha Ton, seven
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on 14 Feb along with both male and female Red-headed
Buntings (นกจาบปีกอ่อนหัวแดง), the latter first seen on
8 Jan (NU).One Red-headed Bunting and four Blackheaded Buntings were also seen on 22 Feb (NL). There
was a single Black-faced Bunting (นกจาบปีกอ่อนหน้า
ด�ำ) at Nam Kham on 30 and 31 Jan, with one at Tha
Ton on 22 Feb (NL).
Small numbers (1-10 birds per site) of Yellow-breasted Buntings (นกจาบปีกอ่อนอกเหลือง) were recorded
at several sites, with the largest counts 30 at Bung Kalo
(Uttaradit) on 29 Nov (TNg), 15 on 17 Jan (TNg), over
40 near Nong Pla Lai on 4 Dec (TB), while at Tha Ton
there were 19 on 9 Dec (NU), 35 on 14 Feb (NU) and
350 on 22 Feb (NL). That 350 should seem like a large
number is a reminder of just how much populations of
this species, once numbered in thousands or even tens
of thousands, has been depleted.
Residents, passage migrants and local movements
and status uncertain
Three Rain Quails (นกคุ่มอกด�ำ) at Doi Lo on 22
Nov (DES) and two at Dan Khun Tot (Nakhon Ratchasima) on 18 Jan (TR, MS). There were no fewer than
45 Yellow-footed Green Pigeons (นกเปล้าขาเหลือง) at
Mae Ping (Lamphun) on 6 Dec (DES) with one at Ban
Kha (Ratchaburi) on 30 Dec (PhPh); single Ashy-headed
Green Pigeons (นกเปล้าหน้าเหลือง) at three localities:
Ban Nam Phrao, Den Chai (Phrae) on 3 Dec (SSo),
Mae Hia (Chiang Mai) on 15 Jan (DW), and Lom Dong,
Mae Yom National Park (Nan) on 67 Feb (PL); 20 Pintailed Green Pigeons (นกเปล้าหางเข็ม) at Umphang
Wildlife Sanctuary (Tak) on 25 Nov (DES, STi) and a
female White-bellied Green Pigeon (นกเปล้าท้องขาว)
at Phu Khieo on 19 Feb (PF). Indian Cuckoos (นกคัค
คูพันธุ์อินเดีย) at Hat Sompaen on 29 Nov (PC) and
Kamphaengsaen (Nakhon Pathom) on 20 Dec (ThTh).
A Pied Cuckoo (นกคัคคูขาวด�ำ) near Pak Thale on
31 Jan (NL) was an unexpected out-of-season visitor.
There were also three sightings of Chestnut-winged
Cuckoos (นกคัคคูหงอน) during the reporting period.
Over 200 Plain-pouched Hornbills (นกเงือกกรามช้าง
ปากเรียบ) were reported by a park ranger at Krung Ching (Nakhon Si Thammarat) on 23 Nov (per RKa), with
72 on 25 Nov (RKa) and “50-200” said to be present on
27 Nov (PP, NU). Three to 11 birds were also present
at Hat Sompaen during 4-24 Dec (PC). Black Hornbill
(นกเงือกด�ำ) was reported from Krung Ching (Nakhon
Si Thammarat) on 22 Feb (FS). A singing Malaysian
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Honeyguide (นกพรานผึ้ง) was found at Khlong Saeng
Wildlife Sanctuary, 17 Jan (GI, PDR). A Grey-headed
Parakeet (นกกะลิง) at Walailak University on 5 Feb (VT)
was presumably an escaped or released bird. There
were three Blossom-headed Parakeets (นกแก้วหัว
แพร) at Dai Tan Junction on 2 Jan (SK). Red-breasted
Parakeets (นกแขกเต้า) were recorded at Laem Son
(Ranong) on 11 Jan (TeTh), Na Pa Kor, Phatthalung on
27 Feb (six birds, TN), Chana District, Songkhla, seven
birds on 20 Nov (VC), and Suan Rotfai (Bangkok), three
on 6 Feb (CH). Introduced Rose-ringed Parakeets (นก
แก้วคอแหวนสีกหุ ลาบ)— three birds at each site— were
reported from Tak Fa (Nakhon Sawan) on 5 Dec (FE)
and from Wat Ban Khong, Photharam (Ratchaburi) on
6 Dec (NC). Grey-headed Woodpecker (Black-naped
Woodpecker) [นกหัวขวานเขียวหัวด�ำ] was seen at
Pranburi Dam on 28 Feb (TB). A Hooded Pitta (นกแต้ว
แล้วอกเขียว) delighted observers in Queen Sirikit Park
(Bangkok) on 17 Nov (WPh) as did one at Ban Plai Bang,
Nakhon In, (Nonthaburi) on 7 Dec (NW). This species
is a notably late southward autumn migrant. Jerdon’s
Bushchats (นกยอดหญ้าหลังด�ำ) were seen at Tha Ton
(male, 8 Jan and 14 Feb, NU), Phu Chi Fa, Chiang Rai
(three males, 20 Nov, TY), Nam Kham (female, 16 Dec,
SISu; 16 Feb, AJ); and in Phitsanulok at Phu Hin Rong
Kla and Phu Tub Boek (five males, one female, 26-27
Feb, KP). The peak count of Yellow-bellied Flowerpeckers (นกกาฝากท้องเหลือง) on Doi Inthanon was eight
on 28 Jan (PSi). One was also seen on Doi Ang Khang
on 14 Jan (WL). We still do not know for sure whether
this species is a resident or winter visitor. There were
six Pin-tailed Parrotfinches (นกกระติ๊ดเขียว, นกไผ่) at
Thaleban (Satun) on 16 Jan (BD) and a single Chestnut
Munia (นกกระติ๊ดสีอิฐ) near Thale Sap Songkhla on 28
Feb (BR).16 Mekong Wagtails (นกเด้าลมแม่นำ�้ โขง) were
counted from a boat along along the Mekong River at
Khong Chiam on 4 Feb (AJ, YM).
Recent photographs of bulbuls showing characters
apparently intermediate between Sooty-headed Bulbul
(นกปรอดหัวสีเขม่า) and Red-vented Bulbul Pycnonotus
cafer, as yet unrecorded in Thailand, in the border region
of Sangklaburi District, Kanchanaburi, are of particular
interest. These follow on from an apparent sighting of
“Red-vented Bulbul” in the same general area one year
earlier. Two were seen near the Vajiralongkorn Dam on
27 Dec (NPo), with another elsewhere in Sangklaburi
on 14 Jan (BM).The occurrence of intergrades between
these two species on the Burmese side of the border
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is well known, but notwithstanding at least one old
museum specimen, is much less known on the Thai
side of the border. Hopefully this will be further studied.
Nesting records:
Blue-throated Barbet (นกโพระดกคอสีฟ้า), Kaeng
Krachan, 18 Nov; Japanese Tit (นกติ๊ดหลังสีไพล), Doi
Ang Khang, 13 Jan (WL), Barn Swallow (นกนางแอ่น
บ้าน), Fang 3 Jan (TR, MS), Velvet-fronted Nuthatch (นก
ไต่ไม้หน้าผากก�ำมะหยี่), Kaeng Krachan, 18 Nov (ST),
Giant Nuthatch (นกไต่ไม้ใหญ่) commencing nesting, Doi
Chiang Dao 21 Feb (SMa, SuTe).
Individuals:
Chakapan Akapanthanon (CA), Ekkachai Anupab
(EA), Jakapon Ananathikom (JA), Krit Adirek (KA),
Wayne Allan (WA), Gary Booth (GB), John Burrell
(JB), Prateep Boonseeram (PB), Tom Backlund (TB),
Woraphot Bunkhwamdi (WB), Phichit Bhumadhana
(PBh), Attapon Chana (AC), Boonlert Chaiket (BoC),
Dominic Le Croissette (DLC), Korn Chayapon (KC), Lar
Chongrum (LC), Natthaphat Chotjuckdikul (NC), Pinit
Chaikun (PC), Piyapong Chotipuntu (PiC), Vichai Chantawaro (VC), Warut Chaleekarn (WC), Sitthisak Chansima
(SCh), Bunyarit Dechochai (BD), Dom Davidson (DD),
Jonathan Dunn (JD), Narouchit Dampin (ND), Thansuda
Dowwiangkan (TD), Theerasak Daengla-un (TDa), Fritz
Efl (FE), Peter Ericsson (PE), Green World Foundation
(GWF), Paul Farrell (PF), Dave Gandy (DG), Chuenchom
Hanasuta (CH), Mark Hogarth (MH), Sukanya Hemtanon
(SH), Tamrong Haprasert (TH), Greg Irving (GI), Ayuwat
Jearwattanakanok (AJ), Diana Jackson (DJ), Pudis
Jaiharn (PJ), Panthip Jearwattanakanok (PJe), Atiwich
Kaewchum (AK), Boonphob Kansiwiang (BK), Chaiyan
Kasorndorkbua (CK), Dr. Rungsrit Kanjanavanit (RK),
Suppalak Klapdee (SK), Thammarat Kaosombat (TK),
Yuwaree Kamolsawat (YK), Rattapon Kaichid (RKa),
Yutthasak Kaewvitkij (YKa), Sarun Keithmaleesatti
(SKe), Surajit Krudprayoon(SKr), , Amorn Liukiratiyutkul
(AL), Benchapol Lorsunyaluck (BL), Jarunsak Loymee
(JL), Neil Lawton (NL), Paisin Lekcharoen (PL), Saksit
Limmongkol (SL), Tanetsil Lalitt (TL), Wichyanan Limparungpatthanakij (WL), Nittaya Lawrence (NLa), Stephan
Lorenz (SLo), Boonkay Moonrut (BM), Krieng Meemano
(KM), Seri Manich (SM), Wiroj Manokham (WM), Yann
Muzika (YM), Sontaya Manawattana (SMa), Suwanna
Mookachonpan (SMo), Thitisan Nakavirod (TN), Wittawat
Noulin (WN), Wisan Namkhang (WNa),Thanarot Ngoen36 |

wilai (TNg), Chalermchai Ouchan (CO), Omar Oesterhus
(OO), Andrew J. Pierce (AJP), Ben Phetcharapirat (BP),
Chumpol Phoungsook (CP), ), Danai Plikomol (DP), Kamron Phetprayoon (KP), Lomluang Panya (LP), Lukasz
M Pulawski (LMP), Malcolm Peake (MP), Narongsak
Phajaroen (NP), Punjapa Phetsri (PP), Wilaiwan Panadit
(WP), Ralph Parks (RP), Soonthorn Paothong (SoP),
Surachai Passada (SuP), Phiengphol Phadphaan (PhPh),
Wannchart Phoopitact (WPh),Sutanan Pinmaneenopparat (SPi), Naresara Poomswasdi (NPo), Bannawit
Rattanapimol (BR), Ek Rounnakorn (ER), Matthew Rathgeber (MR), Thansine Raikratok (TR), Vimut Rochanayon
(VR), Surachet Ruangmak (SRu), Arjin Sookkaseam
(AS), Chintana Suwawan (CS), Dave Sargeant (DES),
Fluke Somjean (FS), Ike Suriwong (IS), Kridsanasak
Singkam (KS), Matti Sakari (MS), Naksit Sangjun (NS),
Orrawan Suwittayapun (OS), Vattikorn Sophonrat (VS),
Ingkayut Sa-ar (ISa), Pongsakorn Sakayapinan (PSa),
Suebsawat Sawatchuto (SuSa), Patrawut Sitifong (PSi),
Suparurk Sivamard (SSi), Suchart Somboontakerng
(SSo), Sirimat Sukkasem(SiSu), Taweewat Supindham
(TSu), Wanchanok Suwannakorn (WSu), Chan Tosinthiti
(CT), Dui Thungtakdaet (DT), Manod Taengtum (MT),
Nuttawut Thongyom (NT), Sukanya Thanombuddha
(ST), Thanee Thongngam (TT), Valla Tantayotai (VT),
Wanna Tantanawat (WT), Chatree Tayanasanti (CTa),
Supatchaya Techachoochert (SuTe), Supaporn Teamwong (STe), Teerapol Thongphet (TeTh), Thanasorn
Thipayarak (ThTh), Steve Tibbett (STi), Charoenchai
Tothaisong (CTo), Nick Upton (NU), Pattaraporn Vangtal
(PV), Sila Viriyautsahakul (SV), Vichit Viriyautsahakul (VV),
Apisit Wilaijit (AW), David Wilson (DW), Jutee Wintachai
(JW), Komkrich Wongchotigul (KW), Natenapit Worasiri
(NW), Thanee Wongniwatkajorn (TW), Puntip Yooanake
(PY), Somkiat Yoonakorn (SY), Tetsuya Yoshikawa (TY),
Chenxing Yu (CY).
Records were also received from:Argrit Boonsanguan, Wichugon Borngern, Somsak
Bumroongwong, Satit Chen, Chanon Chirachitmichai,
Natthaphat Chotjuckdikul, Yutthasart Hadda, Jetsada
Kaewnatien, Pakenee Kitti, Sarawin Kriengpichitchai, Suraphol Kruasuwan, Masato Nagai, Somkiat Pakapinyo, Baitong Paleeranuch, Wuttipon Pathomwattananuruk, Kamron
Petprayoon, Chaiya Piewpalapon, Santirat Praeknokkaew,
Pamela Rasmussen, Bussara Rungrattanakul, Worawan
Simaroj, David Stejskal, Thikumporn Tantivimongkol,
Bitong Thitidej, Chavalit Vidthayanon, Lee Wongdara.
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นกกระจิ๊ดพันธุ์จีน (Chinese Leaf Warbler) โดย ยุวรีย์ กมลสวัสดิ์

นกกระเรียนพันธุ์ยุโรป (Common Cranes) โดย Patrawut Sitifong

นกกิ้งโครงปากแดง (Red-billed Starling) โดย Puntip Yooanake

นกจับแมลงหลังเขียว Green-backed Flycatcher โดย วิทวัส นวลอินทร์

นกจาบปีกอ่อนหัวด�ำ (Black-headed Bunting) โดย Tamrong Haprasert

นกอินทรีหัวไหล่ขาว (Eastern Imperial Eagle) โดย Pattaraporn Vangtal

นกอีเสือหัวด�ำ (Long-tailed Shrike) โดย Dave Sargeant

นกเอี้ยงพราหมณ์ (Brahminy Starling) โดย Jutee Wintachai
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เพื่อนร่วมโลก เรื่องและภาพ : มนตรี สุมณฑา

ตุ๊กกายดอยอินทนนท์...
ตุ๊กกายแห่งขุนเขาเมืองเหนือ

ตุ๊กกายดอยอินทนนท์ (Doi Inthanon Bent-toed Gecko : Cyrtodactylus inthanon Kunya,
Sumontha, Panitvong, Dongkumfu, Sirisamphan & Pauwels, 2014)
ขนาดเมื่อโตเต็มวัย:
ความยาวจากปลายหัวถึงช่องทวารร่วม 87.3 มม.
การกระจายพันธุ์: ในประเทศไทย พบที่ดอยสุเทพ จังหวัด
เชียงใหม่เท่านั้น
การจ�ำแนกชนิด:
ตุ๊กกายขนาดกลาง หัวสีน�้ำตาลเข้มและมีลายร่างแห
จางๆ มีแถบสีน�้ำตาลเข้าคาดจากตาถึงท้ายทอย ล�ำตัว
ระหว่างขาหน้าและขาหลังมีลายไม่เป็นระเบียบสีนำ�้ ตาลเข้ม
สลับกับสีเหลือง 3-5 แถบ และ หลังมีแถวตุ่มเกล็ด 18-20
แถว มีแผ่นเกล็ดใต้ขาหลังขนาดใหญ่ 34-37 ชิ้น เรียงเป็น
แถว และเกล็ดที่มีรู/ช่องบนเกล็ดดังกล่าว 4-6 ชิ้น พบทั้ง
สองเพศ ไม่มีร่องก่อนทวารร่วม หางที่สมบูรณ์มีลายปล้อง
ชัดเจนจรดปลายหาง ลูกตุ๊กกายมีสีและลายเหมือนตัวโต
เต็มวัย อาศัยตามล�ำธาร ต้นไม้ และหินใกล้ลำ� ธารในป่าดิบ
แล้ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ บริเวณทีห่ นิ ทีถ่ กู กัดเซาะจนเกิดซอก
ร่องแนวนอน ไม่มีพืชปกคลุมหน้าหิน ในป่าดิบแล้งตั้งแต่
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ระดับความสูง 700 - 1000 เมตร เหนือระดับน�้ำทะเล การ
ค้นพบตุ๊กกายดอยอินทนนท์ เริ่มจากในปี พ.ศ. 2551 มีนัก
ดูนก และเจ้าหน้าทีอ่ ทุ ยานแห่งชาตินำ� ภาพตุก๊ กายทีถ่ า่ ยได้
มาสอบถามชนิด น�ำมาสูก่ ารตัง้ ชือ่ ตุก๊ กายชนิดใหม่ของโลก
โดยชือ่ วิทยาศาสตร์ของตุก๊ กายชนิดนีต้ งั้ จากพืน้ ทีท่ พี่ บ เพือ่
แสดงให้เห็นความส�ำคัญของพืน้ ทีอ่ ทุ ยานดอยอินทนนท์ ใน
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพทีย่ งั ซ่อนเร้นอยู่ ซึง่ พืน้ ที่
ดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวทีส�ำคัญของประเทศไทย และ
มีการตรวจสุขภาพสิ่งแวดล้อมประจ�ำทุกปีภายใต้กิจกรรม
Inthanon Census โดยความร่วมมือระหว่างอุทยานแห่ง
ชาติดอยอินทนนท์ ชมรมดูนกล้านนา กลุ่มสยามเอนซิส
เป็นต้น ซึ่งสามารถน�ำข้อมูลจากกิจกรรมดังกล่าวใช้ในการ
ติดตาม ประเมิน และวางแผนการพัฒนาเพือ่ การท่องเทีย่ ว
ทีค่ ำ� นึงถึงระบบนิเวศและถิน่ อาศัยเฉพาะของสิง่ มีชวี ติ ต่างๆ
ได้อย่างเหมาะสม มิใช่เพื่อการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยว
เพียงมิติเดียว
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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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