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สินค้าสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย | BCST Shop

ร้อยกรอง : อาจารย์สุธี ศุภรัฐวิกร | ภาพ : นายหมอหมา

เขาใหญ่

ขึ้นเขาใหญ่ไปกันทุกวันนี้
เห็นวิหคนกไพรได้มากจริง
ทิวต้นไม้ใหญ่น้อยค่อยขึ้นสลับ
บ้างทอดกิ่งทิ้งก่ายส่ายไปมา
พอมาถึงซึ่งป่าผากล้วยไม้
ทั้งรถจอดตลอดแนวแถววกวน
ไม่ห่างไกลใกล้ธารน�้ำซ่านนอง
หล่อเลี้ยงสัตว์สารพัดไม้ในพนา
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ร้อยกรองปักษา | Bird Poem

น่ายินดีปรีดาหรรษายิ่ง
อย่าเฉยนิ่งคอยมองจ้องสกุณา
เรียงล�ำดับมากล้นบนภูผา
บ้างยืนท้าทนแดดแผดเปรอปรน
เต็นท์น้อยใหญ่เยอะกางวางสับสน
ล้วนผู้คนล้นหลามคุกคามตา
ล�ำตะคองน�้ำใสไหลมาหา
ชุบผืนป่าแลสวยด้วยเขียวขจี
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ข้างหลังภาพ เรื่องและภาพ : ปริญญา ผดุงถิ่น

มิงกะลาบา

พิตต้า

“frog! frog! frog!”
เสียงร้องทีด่ งั มาจากพุม่ ไม้ใกล้ๆ แค่ประมาณ 10 เมตร
ท�ำเอาผมแทบกลั้นใจ มั่นใจว่าไม่ใช่เสียงกบแน่ๆ (ฮา) พอ
เจ้าของเสียงหยุดร้อง ป่าก็ตกในความเงียบ ผมนั่งนิ่งไม่
ไหวติง เหงื่อไหลซึมมือ เอ่อ จริงๆ แล้ว เหงื่อไหลโทรม
ทั่วร่างนั่นแหละ อะไรจะร้อนอบอ้าวขนาดนี้ ไม่เคยเจอ
มาก่อน แหะๆ
เสียงเตือนของ “เกจินก” อุทัย ตรีสุคนธ์ ดังก้องในหัว
“อย่าให้การเรียกนก กลายเป็นการไล่นก” “เราแค่ยืนยัน
ต�ำแหน่งด้วยเสียงเทปเบาๆ ว่าเราอยู่ตรงนี้ แล้วก็ท�ำตัวให้
เงียบ นกมันก็ดูเชิงเราอยู่” เป็นการติวก่อนผมออกเดินทาง
มายังป่าพม่า ในแคว้นตะนาวศรีไม่กวี่ นั ขณะทีต่ า่ งฝ่ายต่าง
เงียบ และแล้วผมก็ได้ยินเสียงกระโดดๆ มาตามใบไม้แห้ง
ในที่สุด นกแต้วแล้วท้องด�ำ (Gurney’s Pitta) ตัวผู้ ก็โดด
พ้นแนวพุ่มไม้เตี้ยออกมายืนนิ่งบนที่โล่ง ผมหรี่ตามองนก
ผ่านรูบังไพรเล็กนิดเดียว จริงๆ ผมก็เห็นนกแต้วแล้วท้อง
ด�ำมาแล้วหลายหน แต่นาทีนี้ มันตื่นเต้นเร้าใจเป็นพิเศษ
หากดีกรีความตื่นเต้นจะแพ้ ก็แพ้การเห็นหนแรกในชีวิตที่
ป่าเขานอจู้จี้ จ.กระบี่เท่านั้น
นกแต้วแล้วท้องด�ำแห่งป่าพม่า นักดูนกรูว้ า่ มันมีอยู่ แต่
แทบไม่เคยมีใครได้ตามมาดูตวั จริงเสียงจริง บัดนี้ ผมได้เห็น
มันแล้ว ช่างเป็นนกที่สวยสดงดงาม สมฉายา (ฝรั่งตั้งให้)
4 |

“อัญมณีแห่งพงไพร” ทุกประการ ผมใจเย็น รอจนนกเปลีย่ น
จากท่าตัวตั้งตรง มาเป็นเอนขนานพื้น จึงแนบสายตากับ
ช่องเล็งกล้อง นกพม่าอร่อยกับของฝากจากไทยแลนด์ เป็น
หนอนนกเย็นเจี๊ยบ หมกแช่มาในลังน�้ำแข็งเสบียง เพื่อให้
รอดจากอากาศร้อนนรกของป่าต�ำ่ แดนตะนาวศรี ผมถ่ายรูป
มั่ง ส่องด้วยกล้องไบน็อกมั่ง ชื่นชมความงามที่ใกล้สิ้นสูญ
(ในป่าบ้านเรา) อย่างเต็มที่ เป็นความสุขทางใจ บนความทุกข์
ทางกายอย่างสาหัส เพราะอากาศร้อนสุดโหดอย่างเดียว
ไม่พอ ในบังไพรยังเต็มไปด้วยฝูงยุงลายและยุงก้นปล่อง รุม
สกรัมผมจนน่วม จะตบให้เลือดสาดสะใจก็ท�ำไม่ได้
นกพม่าไม่รู้ว่ามีคนไทยดอดมาซุ่มดูอยู่อย่างใกล้ชิด
นอกจากจุดลงหนอน ยังโดดไปๆ มาๆ แถวนั้น พลิกใบไม้
แห้ ง หาเหยื่ อ ตามธรรมชาติ เข้ า มาใกล้ ที่ สุ ด ก็ ต ามภาพ
ประกอบนีแ่ หละ หัวชนเพดานแบบไม่ได้ครอป ครัง้ หนึง่ มัน
ร้อง ‘frog! frog! frog!” อยูข่ า้ งหนอน ด้วยวัตถุประสงค์อะไร
ผมก็ไม่ทราบแน่ชดั ผมไม่ใช่นกนีค่ รับ แต่กอ็ ยากเดาๆ แบบ
ดราม่าสักนิดว่า มันคงร้องเรียกตัวเมียคูข่ องมัน ประมาณว่า
“มีอาหารอร่อยๆ มากมายแถวนี้ จะมากินด้วยกันไหม?” ซึง่
ตัวเมียเงียบมากกว่าส่งเสียงร้อง จนน่าสงสัยว่าเป็นช่วงกก
ไข่ ผมออกจากบังไพร เดินออกไปพร้อมกับความพะรุงพะรัง
ไหล่ขวาแบกขาตั้งกล้อง ไหล่ซ้ายสะพายปืนลูกซอง
ยาว!
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คุยกับบก. | Editor Talk
สวัสดีครับท่านสมาชิกวารสารนกกางเขนทุกท่าน เราได้เดินทางร่วมกันมาเป็นปีที่ 33 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559
ถือเป็นวารสารแบบบอกรับสมาชิกที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย มีแนวทางการน�ำเสนอข้อมูลด้านการอนุรักษ์นก
และธรรมชาติ โดยน�ำเสนอด้วยข้อมูลและภาพทีส่ วยงาม อ่านง่าย สบายตา เล่มนีเ้ ป็นฉบับพิเศษ อุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ หนึ่งในแหล่งดูนกและสัตว์ป่ายอดนิยมตลอดกาลของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งทางสมาคม
อนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยก็มีประวัติการท�ำงานร่วมกันกับทางอุทยานฯ มาอย่างยาวนาน ตั้งแต่
เทศกาลแข่งขันดูนกประเทศไทยมาตัง้ แต่ปพี .ศ.2537 จนถึงกิจกรรมส�ำรวจประชากรนกเขาใหญ่ในปีนี้ ซึง่ ข้อมูลที่
ได้มาก็จะน�ำไปใช้ในการจัดการอุทยานฯ เพื่อให้นักท่องเที่ยวและสัตว์ป่าอยู่ร่วมกันต่อไป
ขอเรียนท่านสมาชิกตามตรงว่าสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยก�ำลังประสบอย่างหนัก
ด้วยปัญหาด้านเงินทุนที่ใช้หมุนเวียนด�ำเนินกิจการ เนื่องจากเราหาทุนได้น้อยมากเมื่อเทียบกับกิจกรรมอนุรักษ์
ต่างๆ ที่ต้องท�ำตลอดเวลา เช่น โครงการอนุรักษ์นกแต้วแล้วท้องด�ำ กิจกรรม Bird Walk โครงการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพของอ่าวไทยตอนในเพื่อนกอพยพ โครงการปรับปรุงสถานะและค้นหาพื้นที่ใหม่เพื่อ
การอนุรักษ์นกและความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยฯลฯ จึงอยากขอความกรุณาให้ท่านสมาชิกช่วย
ต่ออายุกันอย่างสม�่ำเสมอ และแนะน�ำเพื่อนใหม่ให้มาเป็นสมาชิกเพิ่มกันมากๆ รวมถึงแนะน�ำแหล่งทุนให้ด้วย
จักขอบพระคุณมากเพราะไม่มสี มาชิกทีน่ า่ รัก ก็จะไม่มสี มาคมฯ เราถือเป็นตัวแทนของท่านทีจ่ ะท�ำงานปกป้องนก
ในแหล่งอาศัยตามธรรมชาติโดยไม่หวังสิง่ ตอบแทน มาตัง้ แต่“ชมรมดูนกกรุงเทพ” เมือ่ ปีพ.ศ.2519 จวบจนมาเป็น
สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย และจะท�ำต่อไปตราบเท่าที่มีการสนับสนุน
ส�ำหรับสมาชิกและอาสาสมัครท่านใดสนใจจะเข้าร่วมสนับสนุนโครงการต่างๆ ของสมาคมฯ หรือสมัครเป็น
สมาชิก สามารถติดต่อสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยโดยตรง ที่เบอร์โทรศัทพ์ 02-588-2277
หรือติดตามการแจ้งข่าวจากเว็บไซต์ (www.bcst.or.th) หรือทางเฟ๊ซบุ๊ค (www.facebook.com/bcst.or.th) ซึ่งจะ
มีประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ทั้งนี้ถ้าท่านมีค�ำถามใดก็สามารถส่งอีเมล์สอบถามรายละเอียดได้ที่ bcst@bcst.or.th
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โครงการและกิจกรรมของสมาคมฯ

เรื่องและภาพ : กองบรรณาธิการ

โครงการและกิจกรรมของสมาคมอนุรักษ์นก
และธรรมชาติแห่งประเทศไทย
เดือนมกราคม - พฤษภาคม พ.ศ.2558

ระหว่างวันที่ 9-24 มกราคม พ.ศ.2559 สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยได้จัด “โครงการ
นับนกน�้ำฤดูหนาวเอเชีย 2559 (Asian water bird census 2016)” และโครงการนับนกชายเลนปากช้อน 2559
(Spoon-billed Sandpaper 2016 Census) ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักที่ทางสมาคมฯ ได้จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำ
ทุกปี นับตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2548 โดยในปี 2559 นี้ มีอาสาสมัครนักดูนกและประชาชนทัว่ ไปเข้าร่วมกิจกรรมนับนกน�ำ้
จ�ำนวน 250 คน จากจ�ำนวนพื้นที่ส�ำรวจทั้งสิ้น 81 แห่ง ทั่วประเทศ และในวันที่ 16-17 มกราคม พ.ศ.2559
ทีมงานจากสมาคมฯ และอาสาสมัคร ได้เข้าร่วมส�ำรวจนกน�้ำ ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน�้ำห้วยจระเข้มาก
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน�้ำสนามบิน และอ่างเก็บน�้ำห้วยตลาด อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 สมาคมฯ
ได้ อ อกบู ธ จ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ภายในงาน “วั น
รักษ์นกเงือก” ซึ่งจัดขึ้นโดย มูลนิธินกเงือก
ณ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล วิ ท ยาเขตพญาไท
กรุงเทพฯ โดยจ�ำหน่ายสินค้าและบริจาคเข้า
มูลนิธนิ กเงือก เพือ่ ใช้ในการศึกษาวิจยั นกเงือก
ต่อไป
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วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติโคกขาม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต�ำบลโคกขาม
และสมาคมฯ จัดงานเทศกาลอนุรักษ์นกชายเลน ครั้งที่ 16 ณ จังหวัดสมุทรสาคร โดยสมาคมฯ ได้เป็นวิทยากร
ในการน�ำดูนก และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับนกชายเลนและความส�ำคัญของพื้นที่ชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นแหล่งที่
อยู่อาศัยของนกชายเลนหลายชนิดและนกที่ใกล้สูญพันธุ์ที่อพยพเข้ามาอาศัยในช่วงฤดูหนาว เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่และผู้สนใจทั่วไปได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของนกชายเลน และเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์นกและพื้นที่
ธรรมชาติอันเป็นแหล่งอาศัยของนกชายเลนเหล่านั้น

ระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2559 ทีมงานจากสมาคมฯ
และอาสาสมัคร ได้เข้าร่วมกิจกรรม
“นับนกดอยอินทนนท์ 2559 (Inthanon Bird Census 2016)” จัดขึน้
โดยชมรมอนุรกั ษ์นกและธรรมชาติ
ล้านนาต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 16 ซึ่ง
เป็นงานส�ำรวจประชากรนกที่จัด
มายาวนานที่ สุ ด ในประเทศไทย
และมี ค วามส� ำ คั ญ มากต่ อ การ
ตรวจสุ ข ภาพของระบบนิ ว เศใน
อุ ท ยานแก่ ง ชาติ ด อยอิ น ทนนท์
อ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งเป็นเหมือนตัวแทนของป่าภาค
เหนือตอนบนของไทย
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ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 สมาคมฯ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จัดโครงการการส�ำรวจ
ประชากรนกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประจ�ำปี 2559 (Khao Yai Bird Census 2016) จากการส�ำรวจในเส้นทาง
ส�ำรวจทัง้ 13 เส้นทาง โดยใช้วธิ กี ารส�ำรวจแบบ Mackinnon lists และมีการจัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี พ.ศ.
2559 ในหัวข้อ “Bird Wave แก๊งนกกินแมลงแห่งป่าเขาใหญ่” โดยมีวิทยากร คือ คุณสมชาย นิ่มนวล นักศึกษา
ปริญญาเอก คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ 2 มีนาคม 2559 ทีมงานจากสมาคมฯ และหน่วยงานต่าง ๆ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงาน 2016 Conservation Careers Day ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เพื่อร่วมแนะแนวการประกอบอาชีพในสาย
งานด้านการอนุรกั ษ์ให้กบั นักศึกษา เพือ่ ให้นอ้ งๆ ได้รจู้ กั หน่วยงานทีม่ ฐี านองค์กรทัง้ ในและต่างประเทศ ตลอดจน
ให้ค�ำแนะน�ำที่เป็นประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางส�ำหรับการท�ำงานในอนาคต
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วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2559 สมาคม ฯ ได้รบั เชิญจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื ให้เข้า
ร่วมกิจกรรม วันสัตว์ปา่ และพืชป่าโลก (World Wildlife Day) ณ เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ สลักพระ จังหวัด
กาญจนบุรี ซึ่งเป็นวันที่มีการลงนามรับรองอนุสัญญา CITES ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี เมื่อพ.ศ. 2516 โดย
ทางส�ำนักงานเลขานุการอนุสญ
ั ญา CITES ได้เชิญประเทศต่างๆ เข้าร่วมจัดกิจกรรมนีพ้ ร้อมกันทุกปี
เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่า และคุณประโยชน์ของสัตว์ป่าและพืชป่า เช่น ทางด้าน
นิเวศวิทยา การศึกษา เศรษฐกิจ นันทนาการ เป็นต้น ในปีนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช ได้จัดงานวันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก ประจ�ำปี 2559 ภายใต้แนวคิด “อนาคตของสัตว์ป่าและพืช
ป่าอยู่ในมือเรา” ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จ.กาญจนบุรี ทางสมาคมฯ และหน่วยงานต่างๆ
ร่วมกันจัดนิทรรศการและกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่า
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2559 สมาคมอนุรักษ์นกฯและทีมอาสาสมัคร ได้ร่วมจัดกิจกรรม “พี่อาสาพา
น้องดูนก” ณ โครงการป่าวังจันทร์ จ.ระยอง โดยมีการอบรมดูนกเบื้องต้นให้กับเยาวชน จ�ำนวน 60 คน
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ระหว่างวันที่ 12-18 เมษายน พ.ศ.2559 ทีมงานจากสมาคมฯ และอาสาสมัคร ได้จดั ท�ำโครงการ “ค่ายเยาวชน
อนุรักษ์นกและธรรมชาติ” ณ สถานีวิจัยสัตว์ป่าป่าพรุ ป่าฮาลา-บาลา อ�ำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส โดยเป็นการ
อบรมและเรียนรู้ เรื่องนก สัตว์และธรรมชาติในพื้นที่ใกล้บ้าน เพื่อให้คนในพื้นที่มีจิตส�ำนึกและตระหนักต่อการ
อนุรักษ์ธรรมชาติให้คงอยู่เป็นพื้นที่อาศัยของสิ่งมีชีวิต โดยเน้นถึงการอยู่ร่วมกัน การแบ่งปันพื้นที่ระหว่างชุมชน
และธรรมชาติ มีผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียนในโครงการนกกางเขนอุปถัมป์ของ จ.นราธิวาส ทั้งหมด 4 โรงเรียน

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559 ทีม
งานจากสมาคมฯ ไปร่วมจัดกิจกรรม
ส� ำ หรั บ เด็ ก ๆ ที่ โรงเรี ย นนานาชาติ
กรุงเทพ (International School Bangkok) ซึง่ จัดกิจกรรม “Earth Week” เป็น
ประจ�ำทุกปี ส�ำหรับปีนี้ ทางทีมงานได้
เข้าไปแนะน�ำเกี่ยวกับ “Bird-friendly
Garden” หรือ “สวนเรียกนก” เพื่อให้
น้องๆสามารถน�ำกลับไปท�ำต่อที่บ้าน
ได้อย่างง่าย โดยมีกจิ กรรมอืน่ เช่น เล่น
เกมออกแบบสวนอย่างไรให้ดึงดูดนก
ได้มากที่สุด และพาเด็กออกไปเดินดู
รอบโรงเรียนว่ามีอะไรทีส่ ามารถดึงดูด
นกให้เข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น
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วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
สมาคมอนุรักษ์นกฯ จัดกิจกรรม เดิน
ชมนกในสวน Bird Walk ให้กบั น้องๆ
หนูๆ จากโรงเรียนสอนโยคะ ณ สวน
วชิรเบญทัศ (สวนรถไฟ) เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เป็นเยาวชนและผู้ปกครอง จ�ำนวน
20 คน

ระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม พ.ศ.
2559 สมาคมฯ ร่วมกับมูลนิธริ กั ษ์สตั ว์ปา่
(Love Wildlife) ได้ออกบูธ จ�ำหน่ายของที่
ระลึกในงาน Thailand Dive Expo 2016
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
และมีตัวแทนจากสมาคมฯ ให้ความรู้
เกี่ยวกับการดูนกเบื้องต้นให้แก่บุคคล
ทั่วไปภายในงานอีกด้วย

วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
สมาคมฯ ได้ จั ด ประชุ ม สมาชิ ก ราย
2 เดื อ น ในหั ว ข้ อ “การถ่ า ยภาพที่
เป็นมิตรกับนกและธรรมชาติ (BirdFriendly Techniques)” ณ ห้ อ ง
บรรยาย 2 คณะสั ต วแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
บางเขน กรุงเทพฯ โดยเชิญช่างภาพ
ธรรมชาติจากกลุ่มต่างๆ มาร่วมกัน
หาข้อตกลงในการถ่ายภาพนกอย่าง
เคารพธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอนาคต
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Bird Toon คุณแพรว
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เรื่องและภาพ : กุลพัฒน์ ศรลัมพ์

เรื่องเด่นประจ�ำฉบับ

ในความทรงจ�ำ...
เขาใหญ่บ้านของสัตว์ป่า
ฝูงช้างป่า เขาใหญ่เป็นไม่กี่ที่ในประเทศไทยที่พบเห็นฝูงช้างได้บ่อยๆ

ย้อนรอยพยัคฆ์...

หอดูสตั ว์หนองผักชีในคืนทีด่ กึ สงัด...ในความมืดมิดร
อบๆ หอส่องสัตว์ มีเสียงแมลงและนกกลางคืนร้องสอด
แทรกความเงียบมาเป็นระยะ..แม้จะอยูบ่ นหอส่องสัตว์ที่
มีเพียงช่องหน้าต่างให้มองออกไปภายนอก แต่ลมก็โชย
พัดหอบไอเย็นจากผืนป่าเข้ามากระทบกายจนผมรู้สึก
หนาวจับใจ ไฟฉายเล็กๆ ของผม ส่องลงไปที่ด้านล่าง
ซึ่งไม่ไกลจากหออยู่เป็นระยะ แสงจากไฟฉายส่องเห็น
เป็นซากกวางตัวใหญ่ ซึ่งแทบจะเหลือเพียงโครงกระดูก
เศษเนื้อ และเครื่องในบางส่วน ..มันนอนตายอยู่ที่โคน
ต้นไม้.. รอบๆ ซากกวาง เห็นเป็นรอยหญ้าราบไปกับ
พื้น.. ถัดออกไปมีด่านของสัตว์ใหญ่ชนิดหนึ่งที่เดินเข้า
มาที่ซากนี้ มองเห็นด่านเป็นช่องแหวกจากชายป่าจน
มาถึงทีท่ งุ่ หญ้าและเดินเข้ามาทีซ่ ากนีอ้ ย่างชัดเจน ทีร่ อบ
ซากมีรอยเท้าขนาดใหญ่กว่าฝ่ามือคนเปรอะไปหมด..มัน
คือเสือโคร่งแห่งป่าเขาใหญ่..สิ่งที่ผมรอคอยอยากจะได้
เห็นเป็นบุญตาสักครั้ง... “คุณมาช้าไปคืนเดียว เมื่อคืน
มันเข้ากินตอนหัวค�ำ่ อยูน่ านจนซากเกือบจะหมดแล้ว แต่
ก็ลองไปดู มันอาจจะยังวนๆ อยูแ่ ถวนัน้ นะ..” เจ้าหน้าที่
เอ่ยให้ก�ำลังใจกับผมก่อนที่ผมจะขึ้นไปรอที่หอในยาม
ค�่ำคืน.. ค�่ำคืนนั้นผ่านไปอย่างเชื่องช้าและไร้วี่แววของ
เสือโคร่งที่ผมรอคอย จวบจนรุ่งเช้า...ผมจึงเดินลงจาก
หอดูสัตว์หนองผักชีด้วยความผิดหวัง
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เหตุการณ์นั้นผ่านมาเกือบ 20 ปีแล้ว และไม่นึกว่า
จะเป็นครัง้ เดียวและอาจจะเป็นครัง้ สุดท้าย ซึง่ น่าจะใกล้
เคียงทีส่ ดุ ส�ำหรับผมทีเ่ กือบจะได้เห็นเสือโคร่งแห่งป่าดง
พญาเย็นแบบตัวเป็นๆ ..อีกหลายปีต่อมาผมได้ข่าวมี
เสือแก่เข้ามาท�ำร้ายเจ้าหน้าทีแ่ ละมันก็ถกู ยิงในทีส่ ดุ และ
จากภาพดักถ่ายของเสือหนุม่ ตัวหนึง่ ที่ชอื่ อภิสทิ ธิ์ มันก็
หายไปอย่างไร้ร่องรอยในเวลาต่อมา....แทบจะเป็นการ
ปิดต�ำนานเสือแห่งป่าเขาใหญ่อย่างถาวร.. ถึงแม้หลัง
จากนัน้ จะมีขา่ วแว่วๆ ถึงการพบเห็นมันอยูเ่ นืองๆ ..แต่
ก็ไม่มีภาพยืนยันเป็นหลักฐานให้ผมปักใจเชื่อว่า พวก
มันยังอยู่..ป่าดงพญาเย็นที่เคยเป็นบ้านของเสือ..บัดนี้
เหลือเพียงป่าทีไ่ ร้เจ้าบ้าน.. เจ้าบ้านทีอ่ ยูล่ ำ� ดับสูงสุดบน
ห่วงโซ่ทที่ ำ� หน้าทีค่ วบคุมประชากรสัตว์ปา่ ให้อยูใ่ นภาวะ
สมดุล..พวกมันหายไปไหน ค�ำถามทีม่ แี ต่คำ� ตอบอันว่าง
เปล่า.. ตลอดระยะเวลาร่วม20 ปี ทีม่ นั หายไปเกิดขึน้ ใน
วงสนทนาอยู่เสมอ

เขาใหญ่บ้านของสัตว์ป่า...

การหายไปของเสือนับเป็นเรือ่ งน่าเศร้าทีส่ ดุ ของการ
อนุรักษ์สัตว์ป่าเมืองไทย แล้วสัตว์ป่าที่ยังเหลือหละ..
พวกมันยังคงมีอยู่ และเป็นอยูอ่ ย่างไร เป็นค�ำถามทีเ่ กิด
ขึน้ ในใจผม… อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งแรก
ของประเทศไทย ด้วยพืน้ ทีป่ า่ เขาใหญ่กว่าหนึง่ ล้านสาม
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ถนนจากด่านเนินหอมมาถึงที่ท�ำการอุทยาน มักจะพบฝูงช้างป่าออกมาหากินตามถนน

แสนไร่ที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพรรณพืชและสัตว์ป่า
หลายชนิด หลายชนิดจัดอยู่ในสถานะ ใกล้สูญพันธ์...
ถึงแม้วันนี้เสือโคร่งจะหมดไปจากป่าเขาใหญ่แล้ว แต่
เขาใหญ่ก็ยังคงเป็นบ้านที่ส�ำคัญของสัตว์ป่าอีกหลาย
ชนิด ....ผมจึงใช้เวลาหลายปีในวันว่าง เฝ้าติดตามดู
ความเป็นไปของวิถีชีวิตสัตว์ป่าในอุทยานแห่งชาติเขา
ใหญ่ อย่างต่อเนื่อง

วันของหมา...

การหายไปของสัตว์ผู้ล่าเบอร์หนึ่งอย่างเสือโคร่ง
ท�ำให้พระรองอย่างหมาในกลายมาเป็นผู้ควบคุมห่วง
โซ่อาหารแทนเสือโคร่งไปโดยปริยาย หลายปีที่ผมขึ้น
ลงเขาใหญ่ ผมมักจะเห็นฝูงหมาในวิ่งไล่ล่ากวางอยู่เป็น

ดงช้างป่า...

เขาใหญ่ น ่ า จะเป็ น เพี ย งไม่ กี่ ที่ ข องป่ า อนุ รั ก ษ์ ใ น
ประเทศไทย ที่มีโอกาสจะได้เห็นช้างออกมาหากิน ทั้ง
ตามทุ่งหญ้าสองข้างทาง ทั้งโป่งดินซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก
ถนน และตามถนนสายหลักของอุทยานโดยเฉพาะถนน
ด้านฝั่งปราจีนบุรี.. ในช่วงเข้าฤดูหนาวซึ่งก็น่าจะเป็นวง
รอบการหากินของช้างป่าที่พวกเค้ามักจะออกมาหากิน
บริเวณนัน้ พอดี ..บ่อยครัง้ ทีจ่ ะเห็นรถติดกันเป็นแถวยาว
เหยียด เพราะต้องรอให้ขบวนช้างป่าเดินพ้นแนวถนน
ก่อนจะเข้าชายป่า..หลายครั้งที่ขบวนช้างป่าอ้อยอิ่งไม่
หลบเข้าป่า สร้างความโกลาหลและตื่นเต้นส�ำหรับนัก
ท่องเที่ยวที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นพอดี..บางคนกลัวจนไม่
กล้ากลับมาอีกแต่หลายคนเลือกที่จะกลับมาอีก..โดย
เฉพาะนักท่องเทีย่ วสายนิยมธรรมชาติ การเห็นสัตว์ใหญ่
อย่างช้างป่าแบบใกล้ชิดเช่นนี้เป็นเรื่องพิเศษ
14 |

ฝูงหมาในหากินเป็นฝูง หมาในเป็นผู้ควบคุมประชากรสัตว์กินพืชที่ส�ำคัญ
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ฝูงนกเงือกกรามช้าง
จะมารวมฝูงกันในช่วง
ฤดูฝนทุกปี

ประจ�ำ ฝูงหมาในทีผ่ มเคยนับได้มากสุด 22 ตัว และจาก
ค�ำบอกเล่าของเพื่อนที่นับได้มากสุด 34 ตัว บริเวณหอ
ดูสัตว์หนองผักชี ที่เดียวกับที่ผมเคยไปรอคอยเสือโคร่ง
เมื่อ 20 ปีที่แล้ว..ในวันที่เขาใหญ่ยังมีประชากร ฝูงกวาง
ป่าอยู่มากพอสมควร การยังมีหมาในคอยควบคุมประ
ขากรกวางไม่ให้มากเกินไปเป็นเรื่องจ�ำเป็นตามกลไก
ธรรมชาติ..หากวันหนึ่ง บรรดาหมาในเกิดล้มหายตาย
จากตามเสือโคร่งไปอีก มันคงเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อระบบนิเวศอย่างแน่นอน ใครที่ไม่ชอบให้
หมาในมากินกวางเพราะความสงสาร ควรจะคิดเรื่อง
นี้อย่างลึกซึ้ง อาจจะท�ำมุมมองที่มีต่อพวกมันแตกต่าง
จากเดิมที่เคยคิด
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เขาใหญ่..บ้านของนกเงือก

หากผมจะกล่าวว่าเขาใหญ่เป็นป่าใกล้กรุงเทพที่จะ
ได้เห็นนกเงือกได้งา่ ยทีส่ ดุ ก็คงจะไม่ผดิ นัก ..เขาใหญ่มนี ก
เงือกทั้งหมด 4 ชนิด อันประกอบไปด้วย นกกกหรือนก
กาฮัง, นกเงือกกรามช้าง, นกเงือกสีน�้ำตาลคอขาว, นก
แก๊กหรือนกแกง จากการศึกษาและท�ำงานวิจยั อย่างต่อ
เนือ่ ง ของโครงการศึกษาชีววิทยาและนิเวศวิทยาของนก
เงือกโดยศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร. พิไล พูลสวัสดิ์ อาจ
กล่าวได้ว่าเขาใหญ่เป็นที่เรียนรู้ ค้นคว้า ศึกษาชีววิทยา
ของนกเงื อ กมาอย่ า งยาวนานและเข้ ม ข้ น ที่ สุ ด ของ
ประเทศไทยและของโลก เมือ่ สองปีทแี่ ล้วผมได้มโี อกาส
ติดตามทีมงานนักวิจยั ไปดูการรวมฝูงของนกกูก๋ ี่ หรือนก
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วันหนึ่ง ในปัจจุบันเริ่มมีคนเห็นฝูงกระทิงบนเขาใหญ่
บ่อยขึ้น การกลับมาของกระทิงเขาใหญ่นับเป็นเรื่องน่า
ยินดี แต่ลึกๆ ผมก็ยังนึกไปถึง เสือโคร่ง..ถ้าพวกมันยัง
อยู่ การกลับมาของกระทิงคงจะดูเหมาะเจาะลงตัว เมือ่ มี
ผูค้ วบคุมประชากรทีพ่ อฟัดพอเหวีย่ งกับขนาดร่างกายที่
ใหญ่โตของกระทิง ..ล�ำพังพระรองอย่างหมาในคงท�ำได้
ไม่ดพี อเท่าเสือโคร่ง..แล้ววันหนึง่ ทีป่ ระชากรกระทิงเกิด
มากเกินไป ก็ยอ่ มส่งผลกระทบต่อพวกมันเองอย่างหลีก
เลี่ยงไม่ได้ ทั้งปัจจัยที่อยู่อาศัย และแหล่งอาหาร
ชะนีมือขาวตัวผู้จับคู่กับชะนีมงกุฏ ซึ่งหาดูได้ที่เขาใหญ่เพียงที่เดียวในโลก

เงือกกรามช้างทีม่ ารวมตัวกันเกือบจะทุกๆ ปีในช่วงหน้า
ฝน ผมได้เห็นภาพอันตืน่ ตาของนกเงือกกรามช้างหลาย
ร้อยตัวพากันบินมารวมกัน ..เสียงปีกขนาดใหญ่ของนก
เงือกหลายร้อยตัวแหวกอากาศร่อนลงหุบป่าที่อยู่ตรง
หน้า เป็นภาพประทับใจทีย่ ากจะลืมเลือน เป็นอีกครัง้ ใน
ชีวติ การถ่ายภาพธรรมชาติของผมทีล่ มื ไม่ลง.. แม้หนทาง
เดินเท้าที่แสนล�ำบากกว่าจะมาถึงจุดที่นักวิจัยเฝ้าดูนก
เงือกได้ แต่เมื่อแลกมากับภาพประทับใจที่เห็นตรงหน้า
ต้องบอกว่าหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง

การกลับมาของกระทิง...

หลายปีก่อนการเห็นกระทิงสักครั้งบนป่าเขาใหญ่
เป็นเรื่องยากเย็นยิ่งนัก กระทิงที่รอดพ้นจากการไล่ล่า
พากันระแวดระวัง แอบอยู่ในป่าทึบ..ภาพกระทิง ที่หอ
ดูสัตว์หนองผักชีซึ่งถูกบันทึกโดยช่างภาพท่านหนึ่งของ
อสท. กลายเป็นภาพประวัติศาสตร์.. หลายปีหลังจาก
นั้นไม่มีใครพบฝูงกระทิงบริเวณนั้นอีกเลย จนมาเมื่อ
สองปีที่ผ่านมา เริ่มปรากฏร่องรอย การกลับมาของ
ฝูงกระทิง และผมได้เห็นฝูงกระทิงจากหอดูสัตว์หนอง
ผักชี จ�ำนวน 14 ตัว หากินอยูกลางทุ่งหญ้าในเช้าของ

หมีควายตัวผู้ก�ำลังไต่ขึ้นไปกินลูกไทรสุก

ชะนีหนึ่งเดียวของโลก...

ปีค.ศ. 2010 ผมได้มาเป็นอาสาสมัครท�ำงานถ่าย
ภาพให้กับนักวิจัยชะนีในป่าเขาใหญ่ กว่า 5 ปี ในการ
ติดตามนักวิจัยและได้ตามถ่ายภาพพฤติกรรมของพวก
มัน ท�ำให้ผมทราบว่า ชะนีเป็นนักกระจายเมล็ดพันธุ์
ในป่าที่ไม่แพ้นกเงือกเลยทีเดียว จากอาหารที่มันกิน
และการห้อยโหนตามวิถีชีวิตบนเรือนยอดของพวกมัน
เมื่อมันขับถ่าย ได้น�ำพาเมล็ดพันธุ์มากมายไปเติบโต
เป็นต้นกล้าในป่า.. จนมีคนบอกว่า พวกมันปลูกป่าไว้
ให้มีใบ ดอก และผล ก็เพื่อไว้กินเองและยังได้เผื่อแผ่กับ
เพื่อนๆ สัตว์ป่าอื่นๆ ของพวกมันไปด้วย อุทยานแห่ง
ชาติเขาใหญ่มชี ะนีอยูส่ องสายพันธุ์ คือ ชะนีมอื ขาวและ
ชะนีมงกุฎ..ซึง่ ท�ำให้ชะนีสองชนิดนีเ้ กิดผสมข้ามพันธ์กนั
เกิดเป็นชะนีลูกผสม (Hybrid) ซึ่งมีเพียงสามแห่งในโลก
เท่านั้น ที่มีการผสมข้ามพันธุ์แบบนี้ และเป็นที่เดียวใน
โลก ส�ำหรับการผสมข้ามระหว่างชะนีมือขาวและชะนี
มงกุฎ เป็นเรื่องที่พิเศษมากส�ำหรับนักวิจัย แต่ก็น้อย
คนนักทีจ่ ะทราบและเห็นความส�ำคัญของพวกมัน...การ
ศึกษาและวิจัยชีววิทยาของชะนีเริ่มมาเกือบ30ปี โดย
โดยศาสตราจารย์วรเรณ บรอคเคลแมน และปัจจุบัน
ยังคงศึกษาค้นคว้าและท�ำงานอยู่อย่างต่อเนื่องมาจน
ปัจจุบัน

ชะนีมือขาว ก�ำลังข้ามถนนเพิ่อไปหากินในพื้นที่ป่าอีกฝั่งหนึ่ง

16 |

น ก ก า ง เ ข น |

16

กลุ่มใบไม้ ท�ำกิจกรรมรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมให้กับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาเที่ยวเขาใหญ่ ภาพ: กลุ่มใบไม้

ส่งท้ายที่ไทรสุก...

เช้าวันหนึ่งของปลายฤดูร้อน ผมนั่งอยู่ในซุ้มบังไพร
เบื้องหน้าเป็นต้นไทรที่ก�ำลังสุกเต็มที่ งานเลี้ยงของสัตว์
ป่าเริ่มขึ้นมาสองวันแล้ว ไทรสุกเมื่อไหร่ก็เหมือนสวรรค์
ของสัตว์ป่า.. นกกก นกเงือกกรามช้าง และนกแก๊ก บิน
เข้าบินออกจนผมเลือกถ่ายภาพไม่ถูก หมีขอที่อิ่มกับ
อาหารโปรด หลับอย่างไม่สนใจใครอยู่ที่ต้นไทรนั้น นก
เล็กๆ อย่างนกเขาเปล้า นกเขียวคราม ก็ไม่พลาดปาร์ตี้
ครั้งนี้ เป็นภาพที่งดงามมากเวลามาเขาใหญ่แล้วได้เฝ้า
ดูต้นไทรสุก และยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นอีก เมื่อหมีควายตัวผู้
ตัวใหญ่ตวั หนึง่ ก�ำลังไต่ขนึ้ มาทีต่ น้ ไทรนี.้ . บรรดานกเงือก
พากันบินออกจากต้นไทร เหลือแต่เพียงนกเล็กๆ ที่ยัง
กินลูกไทรอย่างเอร็ดอร่อย ด้วยขนาดตัวที่ใหญ่มาก ผม
อดคิดไม่ได้ว่า ถ้าเราเจอกันในเส้นทางเดินป่าคงจะน่า
หวาดเสียวน่าดู.. ประชากรหมีควายจากการประเมิน
ล่าสุดของ ดร. ดุสิต งอประเสริฐ พบว่ามีประชากรหมี
ควายในป่าเขาใหญ่ถึงประมาณ 300 ตัว และหมีหมา
ประมาณ 100 ตัว ซึ่งนับเป็นเรื่องน่ายินดีที่ป่าเขาใหญ่
ยังเป็นบ้านที่ส�ำคัญของพวกมัน
เกือบเที่ยง ผมออกจากต้นไทร เดินออกจากป่า
เพื่อกลับไปที่พัก ...เขาใหญ่ในวันที่คลาคล�่ำไปด้วยผู้คน
มากมายขึ้นมาสัมผัสเขาใหญ่ในมุมมองที่แตกต่าง บน
ถนนสายหลักที่ตัดผืนป่า รถนักท่องเที่ยวหลายคันดูรีบ
เร่งและรีบร้อน หลายครั้งที่ผมโดนขับปาดขับแซงจน
เป็นเรื่องชาชินไปซะแล้ว..ฝูงลิงกังที่มักจะคอยมาดัก
ขออาหารจากนักท่องเที่ยว ..แหล่งที่พักตามจุดต่างๆ
ของอุทยาน ก็มักเห็นกวางป่าที่ออกจากป่าท�ำตัวเป็นก
วางบ้านเพราะติดและเคยชินจากการให้อาหารของนัก
ท่องเที่ยว ..หลายวันก่อนๆ ที่ผมจะเขียนบทความนี้ ฝูง
หมาในที่ผมเฝ้าติดตามบันทึกภาพมาหลายปี พวกมัน
17 |

เป็นขีเ้ รือ้ นยกฝูง..ผมอดเป็นห่วงพวกมันไม่ได้ มันจะเป็น
อย่างไรหลังจากนีเ้ ป็นเรือ่ งทีน่ า่ คิด....ผมไม่อยากโทษ แต่
ผมก็เห็นนักท่องเทีย่ วบางคนน�ำสัตว์เลีย้ งโดยเฉพาะสุนขั
บ้าน ทีอ่ าจจะน�ำโรคต่างๆ มาสูส่ ตั ว์ปา่ ขึน้ มาบนเขาใหญ่
อยู่เป็นประจ�ำ ซึ่งจริงๆ แล้วมันเป็นกฎข้อห้ามที่ทุกคน
ส่วนใหญ่รแู้ ละทราบ..เพียงแต่หลายคนหลีกเลีย่ งและไม่
ใส่ใจปฏิบตั ติ ามทีอ่ ทุ ยานออกกฎ ความเปลีย่ นแปลงของ
เขาใหญ่ ในด้านความเจริญที่รุกคืบ ความไม่รู้ ไม่เข้าใจ
ของนกท่องเที่ยวบางกลุ่ม คงจะน�ำมาซึ่งความล่มสลาย
ของธรรมชาติโดยไม่รตู้ วั ผมหวังว่าวันหนึง่ ผูค้ นเหล่านัน้
ทีก่ ล่าวถึง จะได้เข้าใจและรักเขาใหญ่อย่างทีค่ วรจะรัก...
และในฐานะที่ผมขึ้นมาศึกษาธรรมชาติ มาบันทึกภาพ
สัตว์ป่า และดูความเป็นไปของเขาใหญ่มานานหลายปี
เห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ... ใน
การท�ำความเข้าใจให้กบั คนไม่ทราบได้รเู้ กีย่ วกับเรือ่ งราว
ของธรรมชาติ ผมเห็นเป็นเรื่องที่จ�ำเป็นและไม่ใช่เรื่อง
ไกลตัว วันหนึง่ ทีธ่ รรมชาติลม่ สลายมันก็จะส่งผลกระทบ
กับพวกเค้าทั้งตรงและอ้อมและผมหวังว่าบทความนี้
จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับ ใครที่มีมุมมองกับ
เขาใหญ่เพียงแค่เป็นที่ถ่ายรูป ชมวิว แวะเล่นน�้ำตก
ลองเปลี่ยนมุมมองหันมาดูเพื่อนร่วมโลก ชมพันธุ์พืช
บรรดานก และสัตว์ป่า ว่ามันน่าสนใจเพียงใด วันหนึ่ง
คุณอาจจะถอนตัวไม่ขึ้นแบบที่ผมเป็นก็ได้นะครับ
ขอขอบคุณ

หน่วยปฏิบตั กิ ารนิเวศวิทยา ศูนย์พนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยีชวี ภาพแห่งชาติ
(BIOTEC) ทีให้โอกาสมาศึกษาเรียนรู้และถ่ายภาพการศึกษาและวิจัยชะนี
ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ขอบคุณโครงการศึกษาวิจยั ชีววิทยาและนิเวศวิทยา
ของนกเงือกทีใ่ ห้โอกาสผมได้ตามไปศึกษาเรียนรูช้ วี ติ ของนกเงือก และขอบคุณ
กลุม่ ใบไม้สำ� หรับกิจกรรมดีๆ ทีท่ ำ� มาตลอด และสุดท้ายขอบคุณสัตว์ปา่ ทุกชีวติ
บนเขาใหญ่
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รายงานพิเศษ

เรื่องและภาพ : กองบรรณาธิการ

สรุปผลการส�ำรวจประชากรนก
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 2559
(Khao Yai Bird Census 2016)

ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ได้จัด
กิจกรรม “โครงการส�ำรวจประชากรนกเขาใหญ่ 2559” ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเปิด
โอกาสให้นกั ดูนกและประชาชนทัว่ ไป ได้มสี ว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์นกและธรรมชาติ และเห็นความส�ำคัญของอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ ในฐานะทีเ่ ป็นป่ามรดกโลก มีผทู้ สี่ นใจเข้าร่วมกิจกรรมทัง้ สิน้ 210 คน ซึง่ ปีนกี้ จิ กรรมจัดขึน้ ในหัวข้อ
“Bird wave แกงค์นกกินแมลงป่าเขาใหญ่” ระหว่างที่กิจกรรมด�ำเนินไปทั้งสองวัน มีนิทรรศการการให้ความรู้เกี่ยว
คลื่นนก หรือที่นักดูนกเรียกกันติดปากว่า “Bird wave” ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เหล่าบรรดานกป่าชนิดที่กิน
แมลงเป็นอาหารมารวมฝูงหากินไปพร้อมๆกันในป่า รวมถึงกิจกรรมภาคค�่ำได้รับเกียรติจาก “คุณสมชาย นิ่มนวล”
วิทยากรผูท้ เี่ คยศึกษาสังคมของกลุม่ นกกินแมลงในป่าเขาใหญ่ มาบรรยายให้ความรูแ้ ก่ผทู้ มี่ าร่วมกิจกรรมอีกด้วย ใน
การส�ำรวจนกในครั้งนี้ ใช้วิธีการส�ำรวจแบบ MacKinnon lists ซึ่งเป็นวิธีการส�ำรวจที่เป็นมาตรฐาน ตลอดทั้งสองวัน
ใน 13 เส้นทางที่ท�ำการส�ำรวจ พบนกทั้งหมด 1,931 ตัว จ�ำนวน 167 ชนิด

จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า นกชนิดที่พบจ�ำนวนมากที่สุดในการส�ำรวจครั้งนี้ ได้แก่ นกแซงแซวหงอนขน
(Hair-crested Drongo) นับได้จ�ำนวน 106 ตัว เป็นที่น่าสังเกตว่าในวันที่ท�ำการส�ำรวจมีต้นทองหลางป่า (Erythrina
subumbrans) และไม้ป่าชนิดอื่นๆ ก�ำลังผลิดอกบานอยู่หลายจุด ท�ำให้พบนกแซงแซวชนิดที่กินน�้ำหวานดอกไม้
ชนิดนี้ได้เพิ่มมากขึ้น
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รายชื่อของนกทั้งหมดที่พบระหว่างการส�ำรวจใน 13 เส้นทาง รวบรวมได้จ�ำนวนทั้งสิ้น 67 รายชื่อ มีนกที่ถูกพบ
ในเส้นทางส�ำรวจ มีจ�ำนวน 161 ชนิด โดยนกชนิดที่ถูกพบบ่อยที่สุดตามจ�ำนวนครั้ง (แม้จะไม่ใช่ชนิดที่พบจ�ำนวน
มากที่สุด) คือ นกกระจิ๊ดธรรมดา (Yellow-browed Warbler) มีชื่อปรากฏอยู่ใน 38 รายชื่อ (จากทั้งหมด 67 ราย
ชื่อ) อันดับสองคือ นกปรอดเหลืองหัวจุก (Black-crested Bulbul) และ นกปรอดเล็กตาขาว (Grey-eyed Bulbul)
พบจ�ำนวน 36 รายชื่อ และอันดับสาม คือ นกปรอดโอ่งเมืองเหนือ (Puff-throated Bulbul) พบจ�ำนวน 34 รายชื่อ

19 |
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จากข้อมูลที่รวบรวมได้ใน 13 เส้นทางที่ท�ำการส�ำรวจ พบว่าเส้นทางศาลเจ้าพ่อเขาเขียว-กิโลเมตรที่ 3 เป็นเส้น
ทางที่มีจ�ำนวนตัวของนกมากที่สุด โดยพบนกทั้งสิ้น 247 ตัว รองลงมาคือเส้นทางจากค่ายสุรัสวดี – สนามกอล์ฟ
พบนกทั้งสิ้น 221 ตัว ส่วนเส้นทางที่พบจ�ำนวนชนิดนกมากที่สุด คือ เส้นทางหนองผักชี พบนกทั้งสิ้น 78 ชนิด ซึ่ง
เส้นทางหนองผักชีเป็นเส้นทางที่มีสภาพพื้นที่หลากหลาย ตั้งแต่ทุ่งหญ้า ชายป่าและป่าดิบแล้ง ด้วยสภาพพื้นที่ที่
แตกต่างกันนี้จึงมีโอกาสพบนกได้หลากหลาย
นอกจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ (Dong Phayayen-Khao Yai
Forest Complex) ซึ่งได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแล้ว ผืนป่าแห่งนี้ยังได้ถูก
ประกาศให้เป็นพื้นที่ส�ำคัญเพื่อการอนุรักษ์นกและความหลากหลายทางชีวภาพ (IBAs) เมื่อปี พ.ศ. 2547 อีกด้วย
หนึง่ ในภารกิจหลักทีท่ างทางสมาคมอนุรกั ษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยให้ความส�ำคัญมาโดยตลอดในช่วงทีม่ ี
กิจกรรมนับนกเขาใหญ่ คือ การติดตามประชากรของนกชนิดทีม่ สี ถานภาพถูกคุกคามในระดับโลกทีเ่ คยมีรายงานพบ
ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อาทิเช่น นกขมิ้นขาว (Silver Oriole) นกหัวขวานใหญ่สีเทา (Great Slaty Woodpecker) นกเงือกสีน�้ำตาลคอขาว (Austen’s Brown Hornbill) และนกกก เป็นต้น ซึ่งข้อมูลจากกิจกรรมนับนกเขา
ใหญ่ปีล่าสุด ไม่พบนกขมิ้นขาวเลยแม้แต่ตัวเดียว รายงานครั้งสุดของนกชนิดนี้ในพื้นที่เขาใหญ่ถูกพบเมื่อปี พ.ศ.
2550 ปัจจุบันยังคงถูกจัดเป็นนกชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) ในระดับโลก เนื่องจากป่าไม้ในพื้นที่ตอนกลาง
ของประเทศจีนซึ่งเป็นแหล่งท�ำรังวางไข่ส�ำคัญของนกชนิดนี้ยังคงถูกท�ำลายอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นโอกาสที่จะได้เห็น
นกขมิ้นขาวอพยพมาอาศัยในพื้นที่ป่าเขาใหญ่จึงเป็นเรื่องที่ยากเย็นขึ้นเรื่อยๆ และจากข้อมูลการนับนกในปีล่าสุด
ไม่พบนกหัวขวานใหญ่สีเทาซึ่งเป็นนกอีกชนิดที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable) ในระดับโลกเช่นกัน ทั้งที่เคยมี
รายงานพบนกชนิดนี้ จ�ำนวน 3 ตัว ในเส้นทางหนองผักชี เมือ่ ปี พ.ศ. 2558 แต่จากการส�ำรวจในปีลา่ สุดยังคงพบนก
ที่ใกล้ถูกคุกคาม (Near-threatened) ในระดับโลกอีก 3 ชนิด ซึ่งก็คือ นกกก (Great Hornbill) และ นกเงือกสีน�้ำตาล
(Austen’s Brown Hornbill) แต่จ�ำนวนตัวที่พบก็น้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา ส่วนนกแขกเต้า (Red-breasted Parakeet)
พบเพิม่ ขึน้ กว่าปีทแี่ ล้ว ซึง่ ในส่วนของการติดตามประชากรนกชนิดทีถ่ กู คุกคามเหล่านีจ้ ำ� เป็นต้องเก็บข้อมูลอย่างต่อ
เนื่องเป็นประจ�ำทุกปี จึงจะเห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของประชากรในระยะยาว
จากข้อมูลในกิจกรรมนับนกเขาใหญ่ 2559 พบนกเงือกสีน�้ำตาลคอขาว (Austen’s Brown Hornbill) จ�ำนวน 6
ตัว นกกก (Great Hornbill) จ�ำนวน 12 ตัว (Red-breasted Parakeet) จ�ำนวน 12 ตัว และไม่พบนกหัวขวานใหญ่สี
เทา (Great Slaty Woodpecker)
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สาระน่ารู้จากการบรรยายในหัวข้อ
“Bird wave แกงค์นกกินแมลงป่าเขาใหญ่”

รมชาติแห่งประเทศไทย ได้
ในช่วงค�่ำของวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 259 สมาคมอนุรักษ์และธร
่ มาพบปะรงั สรรคแ์ ละร่วมรับ
เชิญชวนบรรดาสมาชิกและอาสาสมัครทีม่ าร่วมงานนับนกเขาใหญ
วหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้
ประทานอาหารเย็น นอกจากนั้น นายครรชิต ศรีนพวรรณ หั
แห่งชาติเขาใหญ่ในอนาคตให้
ให้เกียรติมาร่วมพบปะพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางการจัดการอุทยาน
ายทถี่ อื ทีส่ ำ� คัญของกจิ กรรม
บรรดาแขกทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมได้รบั ฟังแนวทางอีกด้วย หัวข้อบรรย
นแมลงป่าเขาใหญ่” บรรยายโดย
นับนกเขาใหญใ่ นปีนคี้ อื เรือ่ งราวของ “ Bird wave แกงคน์ กกิ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
คุณสมชาย นิ่มนวล นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาชีววิทยา
บสังคมนกกินแมลงในผืนป่าเขา
เชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชียวชาญและเคยศึกษาวิจัยเกี่ยวกั
รุปได้ดังนี้
ใหญ่ เมื่อปีช่วง พ.ศ. 2547 รายละเอียดของการบรรยาย พอส
ธุ์มารวมกันเป็นฝูงใหญ่ แล้ว
1.		 คลื่นนก (Bird wave) เป็นปรากฏการณ์ที่นกต่างสายพัน
ี่แตกต่างกันออกไป เช่น ต�ำแหน่ง
คลื่นที่หากินเป็นฝูงใหญ่ โดยนกแต่ละชนิดในคลื่นนกมีหน้าที่ท
species) และต�ำแหน่งผู้ระวังภัย
ผู้น�ำฝูง (leader species) ต�ำแหน่งผู้ตามฝูง (attendant
(sentinel species)
ลงส�ำรวจมอสิงโต อุทยาน
2.		 จากการศึกษาสังคมนกป่ากินแมลงในป่าดิบแล้ง ภายในแป
จากการเฝ้าสังเกตการณ์กลุ่มนก
แห่งชาติเขาใหญ่ เมื่อปี พ.ศ. 2545 พบนกทั้งหมด 58 ชนิด
– ตุลาคม พ.ศ. 2545
ป่ากินแมลงทั้งหมด 75 กลุ่ม ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม
มีคา่ เฉลีย่ อยูท่ ี่ 12.8 ตัว/กลุม่
3.		 จ�ำนวนตัว (individual) ของนกทีเ่ ข้าร่วมในคลืน่ นก พบวา่
ชนิด/กลุ่ม และมีจ�ำนวนนก 2.2
ส่วนจ�ำนวนชนิดที่เข้าร่วมในคลื่นนกโดยเฉลี่ย มีจ�ำนวน 5.9
ตัว/ชนิด
นกกะรางหัวหงอก (White4.		 ในคลนื่ นกทปี่ ระกอบด้วยนกขนาดกลาง ส่วนใหญพ่ บว่ามี
ูงมีหลายชนิด เช่น นกขุนแผน
crested Laughingthrush) เป็นผู้น�ำฝูง ส่วนต�ำแหน่งผู้ตามฝ
อง (Greater Yellownape) นก
หัวแดง (Red-headed Trogon) นกหัวขวานใหญ่หงอนเหลื
่นนกที่ประกอบด้วยนกขนาดเล็ก
สาลิกาเขียว (Common Green Magpie) ฯลฯ ส่วนในคลื
นน้อยปีกแถบขาว (Bar-winged
ต�ำแหน่งผูน้ ำ� ฝูงยังไม่สามารถระบไุ ด้แน่ชดั แต่คาดว่าเป็นนกเข
ี่ยวบุ้งใหญ่ (Black-winged
Flycatcher-shrike) ต�ำแหน่งผู้ตามฝูงมีหลายชนิด เช่น นกเฉ
านตองปีกสีฟา้ (Blue-winged
Cuckooshrike) นกพญาไฟใหญ่ (Scarlet Minivet) นกเขยี วก้
Leafbird)
งิ้ อาณาเขตทีค่ รอบครองอยู่
5.		 จากการศึกษาพบว่า นกชนิดทีร่ ว่ มหากินในคลนื่ นกจะละท
ชั่วคราวเพื่อเข้าร่วมหากินไปกับนกชนิดอื่นๆ ภายในคลื่นนก
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ห้องภาพนกอินทนนท์

ภาพ : อายุวัต เจียรวัฒนกนก

กระเต็นน้อยธรรมดา (Common Kingfisher)

นกกระเบื้องคอขาว ตัวผู้ (White-throated Rock Thrush, male)

นกกาฝากก้นเหลือง (Yellow-vented Flowerpecker)

นกกาฝากปากหนา (Thick-billed Flowerpecker)

นกกินแมลงป่าฝน (Abbott’s Babbler)

นกขุนแผนหัวแดง ตัวผู้ 		
(Red-headed Trogon, male)
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นกจาบคาหัวสีส้ม (Chestnut-headed Bee-eater)

นกเดินดงหัวสีส้ม (Orange-headed Thrush)

นกโพระดกคอสีฟ้าเคราด�ำ (Moustached Barbet)

นกปรอดหัวโขน
(Red-whiskered Bulbul)

นกปรอดเหลืองหัวจุก (Black-crested Bulbul)
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รายงานพิเศษ

เรื่องและภาพ : กองบรรณาธิการ

โครงการนับนกน�้ำฤดูหนาวเอเชีย 2559
(Asian midwinter waterbird census 2016)

ในระหว่างวันที่ 9 - 24 มกราคม พ.ศ. 2559 สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม
โครงการนับนกน�้ำฤดูหนาวเอเชีย 2559 (Asian midwinter Waterbird Census 2016) ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักที่จัดมา
อย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี พ.ศ.2543 โดยปีนมี้ อี าสาสมัครนักดูนกและประชาชนทัว่ ไปเข้าร่วม จ�ำนวน 150 คน นอกจาก
นัน้ ยังได้รบั ความการสนับสนุนข้อมูลจากสถานีวจิ ยั สัตว์ปา่ 3 แห่ง ในสังกัดกลุม่ งานวิจยั สัตว์ปา่ กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้แก่ สถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ สถานีวิจัยสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัด
นครสวรรค์ และสถานีวิจัยสัตว์ป่าคลองแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งสถานีวิจัยสัตว์ป่าทั้งสามแห่ง มีภารกิจหลักใน
การนับนกน�้ำในพื้นที่รับผิดชอบเป็นประจ�ำทุกปีเช่นกัน
จากการลงพืน้ ทีส่ ำ� รวจจ�ำนวน 84 แห่งทัว่ ประเทศ สามารถรวบรวมชนิดนกน�ำ้ ทีพ่ บได้115 ชนิด (จากประชากรนก
น�้ำทั้งหมด 189 ชนิด) มีประชากรนกน�้ำที่นับได้ทั้งสิ้น 140,195 ตัว (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าสิบห้าตัว) จากพื้นที่
ทัง้ หมด 4 ภาคทีท่ ำ� การส�ำรวจพบว่า ภาคกลางเป็นภาคทีม่ จี ำ� นวนนกทีน่ บั ได้มากทีส่ ดุ โดยนับประชากรนกน�ำ้ ได้ทงั้
สิน้ 55,595 ตัว จากพืน้ ทีท่ งั้ หมด 27 แห่งทีท่ ำ� การส�ำรวจ ในจ�ำนวนนีม้ นี กน�ำ้ จ�ำนวน 36,097 ตัวจากอ่าวไทยตอนใน
โดยนกที่พบมาก 5 อันดับแรก ได้แก่ เป็ดแดง (Lesser Whistling-Duck) จ�ำนวน 25,504 ตัว รองลงมาคือ นก
ยางควาย (Eastern Cattle-Egret) 12,288 ตัว นกหัวโตทรายเล็ก (Lesser Sand Plover) 8,123 ตัว นกปากแอ่นหาง
ด�ำ (Eastern Black-tailed Godwit) 7,159 ตัว และนกปากห่าง (Asian Openbill) 7,154 ตัว

24 |

น ก ก า ง เ ข น |

24

ทุ ก ปี ที่ ส มาคมอนุ รั ก ษ์ น กและธรรมชาติ แ ห่ ง
ประเทศไทยจัดกิจกรรมนับนกน�้ำฤดูหนาวเอเชีย ก็มัก
จะได้รับรายงานการพบนกน�้ำชนิดที่มีสถานภาพถูก
คุกคามในระดับโลกด้วย ซึ่งในปีนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดี
ที่มีมากที่มีรายงานพบเป็ดด�ำหัวด�ำ Baer’s Pochard
(Aythya baeri) นกน�ำ้ ชนิดทีใ่ กล้สญ
ู พันธุอ์ ย่างยิง่ ในระดับ
โลก (Critically endangered) พร้อมกันถึง 2 แห่ง ด้วยกัน
คือ ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคาย อ�ำเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด
จังหวัดนครสวรรค์ ถึงแม้จะพบจ�ำนวนไม่มาก แต่ก็ถือ
เป็นข้อมูลที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง เพราะปัจจุบันประชากรนก
เป็ดน�ำ้ ชนิดนีล้ ดอย่างรวดเร็ว คาดว่ามีจำ� นวนประชากร
ทั่วโลกในธรรมชาติ ไม่ถึง 1,000 ตัว
น่าสนใจว่าตั้งแต่สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติ
แห่งประเทศไทยได้เริ่มท�ำโครงการนับนกน�้ำฤดูหนาว
เอเชีย ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา ก็พบว่ามีขอ้ มูลการ
พบเห็นเป็ดด�ำหัวด�ำ Baer’s Pochard (Aythya baeri) มา
อย่างต่อเนือ่ งแทบทุกปีในช่วงเวลาประมาณกลางเดือน
มกราคมของทุกปี ซึง่ เป็นช่วงเวลาทีม่ กี ารจัดกิจกรรมนับ
นกน�้ำพร้อมกันทั้งทวีปเอเชีย ดังแผนภูมิด้านล่างนี้ ซึ่ง
เป็นข้อมูลการพบเป็ดด�ำหัวด�ำในช่วงโครงการนับนกน�้ำ
ฤดูหนาวเอเชีย 10 ปีย้อนหลัง

จากนั้นในปี พ.ศ. 2557 มีรายงานพบที่เขตห้ามล่าสัตว์
ป่าหนองบงคายและห้วยบง อ. แม่แตง (สีเขียว) จังหวัด
เชียงใหม่ และปี พ.ศ. 2559 มีรายงานพบ 2 ตัว ที่เขต
ห้ามล่าสัตว์ปา่ หนองบงคายและเขตห้ามล่าสัตว์ปา่ บึงบอ
ระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ (สีชมพู) ซึ่งพิจารณาข้อมูลจะ
พบว่าเป็ดชนิดนี้ มีรายงานพบในพืน้ ทีเ่ ขตห้ามล่าสัตว์ปา่
หนองบงคายอย่างต่อเนื่องแทบทุกปี
ส่วนนกชายเลนที่ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) ใน
ระดับโลกอีก 2 ชนิด ได้แก่ นกทะเลขาเขียวลายจุด
(Nordmann’s Greenshank) และนกน็อทใหญ่ (Great
Knot) ก็มีรายงานพบอย่างต่อเนื่องในช่วงกิจกรรมนับ
นกน�ำ้ ฤดูหนาวเอเชียเช่นกัน ซึง่ สามารถน�ำข้อมูลทีไ่ ด้มา
ท�ำการเปรียบเทียบให้เห็นจ�ำนวนทีน่ บั นกชายเลนเหล่า
นีไ้ ด้ในแต่ละปี รวมไปถึงนกชายเลนอีก 3 ชนิด ได้แก่ นก
ปากแอ่นหางด�ำ (Eastern Black-tailed Godwit) นกสติ๊
นท์คอแดง (Red-necked Stint) และนกชายเลนปากโค้ง
(Curlew Sandpiper) ทีเ่ พิง่ จะถูกสหภาพสากลว่าด้วยการ
อนุรักษ์ หรือ “IUCN” ยกสถานภาพขึ้นเป็นชนิดพันธุ์ที่
ใกล้ถูกคุกคาม (Near-threatened) เมื่อไม่นานมานี้ด้วย

แผนภูมิที่ 2 : แสดงจ�ำนวนนกทะเลขาเขียวลายจุด (Nordmann’s
Greenshank) ที่พบในระหว่างกิจกรรมนับนกน�้ำฤดูหนาวเอเชีย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2559
แผนภูมิที่ 1 : แสดงรายงานการพบเป็ดด�ำหัวด�ำ (Baer’s Pochard)
ในช่วงการนับนกน�้ำฤดูหนาวเอเชีย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 - 2559

รายงานการพบเห็นเป็ดด�ำหัวด�ำ ในช่วงระหว่างปี
พ.ศ. 2550 – 2554 มีรายงานพบมาจากพื้นที่แห่งเดียว
คือ เขตห้ามล่าสัตว์ปา่ หนองบงคาย อ.เชียงแสน จังหวัด
เชียงราย (สีแดง) เคยมีรายงานพบจ�ำนวนสูงสุด 4 ตัว
ในปี พ.ศ. 2551 ถัดมาในปี พ.ศ. 2555 มีรายงานพบ
จ�ำนวน 2 ตัว จากเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหนองบงคายและ
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (สีเหลือง)
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พบว่ามีจ�ำนวนค่อนข้างคงที่ จากข้อมูลในปีล่าสุด
นับได้สงู สุดในรอบ 5 ปี จ�ำนวนทัง้ สิน้ 127 ตัว จากพืน้ ที่
4 แห่ง ได้แก่ นาเกลือในต�ำบลแหลมผักเบี้ย จังหวัด
เพชรบุรี ปากแม่น�้ำประแสร์ จังหวัดระยอง ปากแม่น�้ำ
กระบี่ จังหวัดกระบี่ และเกาะลิบง จังหวัดตรัง ส่วนข้อมูล
ในปี พ.ศ. 2557 นับได้น้อยที่สุดในรอบ 5 ปี จ�ำนวน 65
ตัว เนื่องจากในปีไม่มีการนับนกน�้ำในพื้นที่ ปากแม่น�้ำ
ประแสร์ จังหวัดระยอง ปากแม่น�้ำกระบี่ จังหวัดกระบี่
และเกาะลิบง จังหวัดตรัง ข้อมูลที่ได้จึงไม่ครอบคลุม
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แผนภูมิที่ 3 : แสดงจ�ำนวนนกน็อทใหญ่ (Great Knot) ที่พบในระหว่างกิจกรรมนับนกน�้ำฤดูหนาวเอเชีย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2559

จากข้อมูลพบว่า ในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา นกน็อทใหญ่ มีจ�ำนวนน้อยลงในภาพรวมโดยเฉพาะในพื้นที่นา
เกลือแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเคยเป็นพื้นที่อาศัยส�ำคัญในฤดูหนาวของนกชนิดนี้ในประเทศไทย กลับมีน
กลดลงอย่างชัดเจน โดยในปี พ.ศ. 2557 เคยนับได้ จ�ำนวนสูงถึง 6,346 ตัว ถัดมาในปี พ.ศ. 2558 นับได้ 3,620 ตัว
และล่าสุด ปี พ.ศ. 2559 นับได้เพียง 1,459 ตัว

แผนภูมิที่ 4 : แสดงจ�ำนวนนกปากแอ่นหางด�ำ (Eastern Black-tailed Godwit) นกสติ๊นท์คอแดง (Red-necked Stint)
และนกชายเลนปากโค้ง (Curlew Sandpiper) ที่พบในระหว่างกิจกรรมนับนกน�้ำฤดูหนาวเอเชีย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2559

จากข้อมูลในแผนภูมพิ บว่านกนกปากแอ่นหางด�ำ (Eastern Black-tailed Godwit) และนกชายเลนปากโค้ง (Curlew
Sandpiper) มีจ�ำนวนลดลงมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 แต่จ�ำนวนนกสองชนิดนี้จะลดลงจริงหรือไม่ ยังไม่สามารถยืนยัน
ได้แน่ชัด เนื่องจากภายหลัง ปี พ.ศ. 2557 พื้นที่นาเกลือที่เคยนับนก 2 ชนิดนี้ปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก เช่น นา
เกลือคลองต�ำหรุ จังหวัดชลบุรี และเกลือบริเวณตึกร้าง อ�ำเภอแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี ที่ปัจจุบันกลายเป็น
พื้นที่ก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ จึงมีผลให้นกสองชนิดนี้ย้ายพื้นที่ที่หากินไปยังแหล่งอื่นที่มีสภาพเหมาะสมกว่า
นอกจากนัน้ ยังไม่ได้มกี ารนับนกน�ำ้ ในพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ หลายแห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุทธยา จังหวัดอ่างทอง และ
จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยมีรายงานพบนกปากแอ่นหางด�ำจ�ำนวนหลายพันตัวในช่วงฤดูหนาว แผนใน
ปีต่อๆ ไปอาจจะต้องมีการเพิ่มจุดนับในพื้นที่เหล่านี้ เพื่อให้เห็นภาพรวมของข้อมูลที่ชัดขึ้น ส่วนนกสติ๊นท์คอแดง
จ�ำนวนที่นับได้ในรอบ 5 ปีค่อนข้างมีจ�ำนวนคงที่
26 |
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เรื่องและภาพ : อายุวัต เจียรวัฒนกนก

ดูนกต่างแดน

ดูนก

บนโลกพระจันทร์...
ที่ลาดักห์
Eurasian Magpie

โดยปกติถ้าใครต้องการไปเที่ยวชมเทือกเขาหิมะ
สูงเสียดฟ้าก็อาจนึกถึงเนปาล หรือสวิตเซอร์แลนด์ ถ้า
ต้องการไปเที่ยวทะเลทรายก็อาจนึกถึงอียิปต์ หรือถ้า
อยากไปเที่ยวชมภูเขาหินรูปทรงแปลกตาก็อาจนึกถึง
แกรนด์ แคนยอน แต่รู้หรือไม่ว่ายังมีสถานที่แห่งหนึ่งที่
มีภมู ปิ ระเทศครบทัง้ 3 แบบตามทีก่ ล่าวมานัน้ ในทีเ่ ดียว
เลย สถานที่แห่งนั้นคือ “ลาดักห์ (Ladakh)”
ลาดักห์ เป็น 1 ใน 3 แคว้นของรัฐจัมมู แคชเมียร์
(Jammu & Kashmir) ซึ่ ง ตั้ ง อยู ่ ท างตอนเหนื อ สุ ด
ของประเทศอินเดีย โดยอยู่กึ่งกลางระหว่างประเทศ
ปากีสถานและประเทศจีน มีชื่อเล่นในหมู่นักท่องเที่ยว
ว่า “ทิเบตน้อย” เพราะมีวัฒนธรรม ประเพณี รวมถึง
สถาปัตยกรรมแบบทิเบตเป็นหลัก นอกจากนี้ นกและ
ธรรมชาติในแคว้นลาดักห์ยังมีความใกล้เคียงกับทิเบต
มากอีกด้วย
ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 3 สิงหาคม 58 ที่
ผ่านมา ผมมีโอกาสเดินทางไปเที่ยวลาดักห์ โดยถึงแม้
จะไม่ได้เน้นไปตามแหล่งดูนก แต่กไ็ ด้เห็นนกเป็นจ�ำนวน
กว่า 40 ชนิด โดยเกือบครึ่งเป็นนกใหม่ที่ไม่เคยพบมา
ก่อน เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่เดินทางมาเยือนภูมิภาค
นี้ โดยนกส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนกที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง
ตั้งแต่ระดับความสูง 3,000 เมตรจากน�้ำทะเลขึ้นไป
ตลอดระยะเวลา 5 วันที่ลาดักห์ เราพักอยู่ที่ Padma
Guesthouse & Hotel ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเลห์
(Leh) เมืองหลวงของลาดักห์มากนัก ระดับความสูงอยู่
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ที่ประมาณ 3,500 เมตรจากระดับน�้ำทะเล ท�ำให้วันแรก
ที่ไปถึง เราต้องนอนพักผ่อนให้เพียงพอ เพื่อให้ร่างกาย
ปรับตัวและป้องกันไม่ให้เกิดอาการแพ้ความสูง จากทีพ่ กั
สามารถมองเห็นวิวของเทือกเขาหิมะ รายรอบไปด้วยทุง่
ข้าวสาลี มีฝงู นกสาลิกาปากด�ำ (Eurasian Magpie) ชนิด
ย่อย P. p. bactriana เดินหากินอยู่บนสนามกว้างนอก
ที่พัก นอกจากนี้ยังมีนกเขนสีด�ำ (Black Redstart) หนึ่ง
ในนกอพยพหายากของไทยแต่สามารถพบได้ทั่วไปใน
ลาดักห์ นกติ๊ดหลังเทา (Cinereous Tit) และนกกระจิ๊ด
Mountain Chiffchaff
วันทีส่ องเราเดินทางไปตามทางหลวง Kargil-Skardu
ซึ่งทอดยาวไปทางทิศตะวันตก และเชื่อมไปถึงเมือง
ศรีนคร (Srinagar) ในแคว้นแคชเมียร์ ทิวทัศน์ระหว่าง

Black Redstart
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Brandt’s Mountain Finch

Brown-headed Gull

Chukar

Fire-fronted Serin

Himalayan Agata

Horned Lark

Yellow-billed Chough

Leh-Manali
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ทางสวยงามและแปลกตาราวกับไม่ใช่โลก เราวิ่งผ่าน
ทะเลทรายกว้างสุดลูกหูลูกตา และเทือกเขาหินที่แห้ง
แล้งและเวิ้งว้างไม่แพ้กัน สมกับที่ภูมิประเทศแถบนี้ถูก
เรียกว่า “Moon Land” หรือดินแดนโลกพระจันทร์ เหลือ
เชื่อว่ายังสามารถพบเห็นนกได้เรื่อยตลอดทาง ไม่ว่าจะ
เป็นนกเขนทะเลทรายคอด�ำ (Desert Wheatear) นก
นางแอ่นผา Eurasian Crag Martin และ Chukar ซึ่งเป็น
นกกระทาทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีแ่ ห้งแล้งเป็นหลัก ถนนบาง
ช่วงวิ่งเลียบแม่น�้ำสินธุ (Indus) ซึ่งเป็นหนึ่งในแม่น�้ำสาย
หลักของอนุทวีปอินเดีย แต่น�้ำในแม่น�้ำเชี่ยวกรากและ
เป็นสีน�้ำตาลข้นจึงไม่พบเห็นสิ่งมีชีวิตใดๆ จุดมุ่งหมาย
ของเราอยู่ท่ี Lamayuru Monastery ซึ่งเป็นหนึ่งในวัด
ที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว แม้แต่ในวัดเรา
ก็ยังพบนกกระทา Chukar เดินผลุบๆ โผล่ๆ อยู่ตาม
หลังคาบ้านบนเนินเขา นอกจากนี้ยังมี Hill Pigeon ที่
หน้าตาคล้ายกับนกพิราบป่า (Rock Pigeon) มาก แต่มี
หางเป็นแถบสีขาวสลับด�ำเห็นได้เด่นชัด และฝูง Yellowbilled Chough ซึ่งเป็นนกตระกูลอีกา ซึ่งพาลูกมาเลี้ยง
ในบริเวณวัดอีกด้วย
วันถัดมาเราเดินทางไปตามถนน Pangong Lake
โดยแวะเที่ยวชมวัดตามรายทาง ไม่ว่าจะเป็นที่ Hemis, Chimreyและ Thikse ซึ่งล้วนเป็นวัดที่ตั้งอยู่บน
ภูมิประเทศที่โดดเด่นและสวยงามมาก โดยเฉพาะที่
Hemis Monastery ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาหินสูงชัน สามารถ
มองเห็นการทับถมกันของชัน้ เปลือกโลกได้อย่างชัดเจน
ระหว่างทางไปวัดเราผ่านสวนและทุ่งข้าวสาลีเขียวขจี
เป็นระยะๆ ท�ำให้มีโอกาสได้พบเห็นนกที่น่าสนใจเช่น
Fire-fronted Serin นกจาบปีกอ่อนขนาดเล็กที่มีหน้า
ผากสีแดงเพลิงสมชื่อ Rock Bunting นกจาบปีกอ่อนสี
สวยอีกชนิด และนกคอขาวน้อย (Lesser Whitethroat)
ที่ก�ำลังวุ่นกับการหาอาหารไปป้อนลูก
วันต่อมาเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้เที่ยวในลาดักห์
โดยตัง้ ใจว่าจะเดินทางไปยังทะเลสาบ Pangong ซึง่ เป็น
ทะเลสาบน�ำ้ เค็มทีต่ งั้ อยูบ่ นเทือกเขาสูง และจัดได้วา่ เป็น
ไฮไลต์ของการมาเทีย่ วลาดักห์ในครัง้ นี้ แต่แล้วเราก็ตอ้ ง
เปลี่ยนแผนกะทันหันเพราะเกิดเหตุดินถล่มปิดทางไป
ทะเลสาบ สุดท้ายเราจึงตัดสินใจเดินทางไปยังทะเลสาบ
Tsokar ซึง่ เป็นทะเลสาบขนาดเล็กทางตอนใต้ของลาดัก
ห์แทน โดยระหว่างทางเราต้องผ่าน Taglang Pass ซึ่ง
เป็นถนนที่สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก โดยมีความสูงถึง
5,328 เมตรจากระดับน�้ำทะเล
เรามุ่งหน้าไปตามทางหลวงสาย Leh-Manali ผ่าน
ช่ อ งเขาหิ น หลากสี น ่ า ตื่ น ตาตื่ น ใจ ก่ อ นจะค่ อ ยๆไต่
ระดับขึ้นไปสู่ภูมิประเทศแบบอัลไพน์ ซึ่งมีพืชคลุมดิน
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ขนาดเล็กกระจายอยูท่ วั่ ไป ดอกไม้หลายชนิดก�ำลังบาน
ประดับพื้นเป็นสีเหลืองบ้าง ม่วงบ้าง ระหว่างทางมีนก
อินทรีทอง (Golden Eagle) ตัวใหญ่ร่อนลงมาเกาะบน
หน้าผาคู่กับแร้ง Lammergeier เป็นภาพสุดประทับใจ
ที่ไม่นึกว่าจะมีโอกาสได้เห็น นอกจากนี้ยังได้พบกับตัว
มาร์มอต (Himalayan Marmot) หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดู
เมื่อเดินทางมาถึง Taglang Pass เราก็ต้องตะลึงกับ
บรรยากาศโดยรอบ ซึ่งเป็นยอดเขาปกคลุมไปด้วยหิมะ
มองเห็นทิวเขาสุดลูกหูลกู ตารอบด้าน มีนกจาบปีกอ่อน
หลายชนิดก�ำลังหาอาหารอยู่บนพื้นดินเปลือย ไม่ว่าจะ
เป็น Tibetan Snowfinch, Brandt’s Mountain Finch
และ Great Rosefinch รวมถึงนกชนิดอื่นๆเช่น Whitewinged Redstart นกเขนขนาดใหญ่สีสันสวยงาม และ
Horned Lark ที่พบได้ตลอดทางจาก Taglang Pass ไป
จนถึงทะเลสาบ Tsokar
เรานั่ ง รถลงเขาอี ก พั ก ใหญ่ ก ว่ า จะถึ ง ทะเลสาบ
ระหว่างทางต้องขับผ่านทางน�้ำไหลริมหน้าผาสูง 2-3
ครั้ง มองออกไปนอกรถก็เห็นเหวลึกชวนให้หวาดเสียว
แล้วจึงเดินทางมาถึงเขตทะเลทรายแห้งแล้งที่น�ำไปสู่ตัว
ทะเลสาบ ถึงแม้ทะเลสาบ Tsokar จะถือเป็นทะเลสาบ
ขนาดเล็กเมื่อเทียบกับทะเลสาบอื่นๆในลาดักห์แต่ก็มี
วิวทิวทัศน์ที่สวยไม่แพ้ใคร จากริมทะเลสาบเราสามารถ
มองเห็นทุง่ หญ้าสัน้ ๆสีเขียวขจีลอ้ มรอบ โดยมีแนวเทือก
เขาหิมะเป็นฉากหลังในด้านหนึ่ง และทะเลทรายในอีก
ด้านหนึง่ ส่วนนกนัน้ ก็ถอื ได้วา่ น่าสนใจไม่แพ้กนั ทีน่ เี่ ป็น
แหล่งท�ำรังวางไข่ของนกนางนวลธรรมดา (Brown-headed Gull) เป็ดพม่า (Ruddy Shelduck) นกทะเลขาแดง
ธรรมดา (Common Redshank) และนกหัวโตทรายเล็ก
(Lesser Sand Plover) ซึ่งล้วนพบได้ทั่วไปเป็นจ�ำนวน
มากรอบทะเลสาบ นอกจากนี้ยังมี Hume’s Short-toed
Lark ก�ำลังพาลูกออกมาเลีย้ ง Red-billed Chough ทีบ่ นิ
รวมกันเป็นฝูงใหญ่ และ Twite ซึ่งเป็นนกจาบปีกอ่อนข
นาดเล็กอีกชนิดหนึ่ง น่าเสียดายที่เราคงโชคไม่ดีพอ จึง
ไม่ได้เจอนกกระเรียน Black-necked Crane ซึง่ มีรายงาน
พบเห็นในบริเวณทะเลสาบแห่งนี้เหมือนกัน
วันถัดมาเราเดินทางออกจากลาดักห์แต่เช้าเพื่อ
เดินทางกลับนิวเดลี ส�ำหรับใครที่มาเที่ยวลาดักห์ควร
เผื่อเวลาก่อนขึ้นเครื่องกลับให้มาก เพราะการตรวจเช็ค
สัมภาระของสนามบินเลห์นนั้ มีหลายขัน้ ตอนและต้องใช้
เวลานานมากกว่าจะเสร็จสิ้น แต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าลา
ดักห์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งที่น่าไปเยือน เพราะ
เดินทางไปไม่ยาก ค่าใช้จ่ายไม่สูงนัก และที่ส�ำคัญมีทั้ง
วิวและนกทีน่ า่ สนใจหลายชนิด เหมาะทีจ่ ะเป็นโปรแกรม
ส�ำหรับฤดูร้อนหน้าอีกโปรแกรมหนึ่งครับ
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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
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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
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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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Rook โดย ธานี ทองงาม

นกกระแตผีเล็ก Indian Thick-knee โดย Tom Backlund

นกจมูกหลอดหางสั้น Short-tailed Shearwater โดย จิรายุ เอกกุล

นกจับแมลงอกสีน�้ำตาลอ่อน Brown-chested Jungle Flycatcher
โดย เกรียง มีมะโน

นกแซวสวรรค์หางด�ำ ตัวผู้ Japanese Paradise-flycatcher, male
โดย วิชญนันท์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ

นกแต้วแล้วพันธุ์จีน หรือนกแต้วแล้วนางฟ้า Fairy Pitta
โดย Supaporn Teamwong

นกเปล้าท้องขาว ตัวเมีย White-bellied Green Pigeon, female
โดย Dave Sargeant

นกอัญชันป่าขาเทา Slaty-legged Crake โดย อายุวัต เจียรวัฒนกนก
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เพื่อนร่วมโลก เรื่องและภาพ : คมสัน หงภัทรคีรี

บึ้งฝาท้องตัดสยาม...
ขนานนามสยามประเทศ

ชื่อไทย: บึ้งฝาท้องตัดสยาม | ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cyclocosmia siamensis
บึ้งฝาท้องตัดสยาม จัดอยู่ในกลุ่มบึ้งโบราณที่สร้างฝา
ดินปิดปากรูอาศัย (trapdoor spiders) ถูกค้นพบครัง้ แรกโดย
Dr. Peter Schwendinger นักแมงมุมวิทยาชาวออสเตรีย
ในปี พ.ศ. 2536 โดยตัวอย่างต้นแบบแรก (Holotype) ถูก
พบบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่ระดับความสูง 680
เมตร จากระดับน�้ำทะเล และถูกตั้งชื่อเป็นเกียรติให้กับ
ประเทศไทยหรือ “สยาม” บึ้งฝาท้องตัดสยามเป็นบึ้งที่มี
ลักษณะเด่นแตกต่างจากบึ้งชนิดอื่นๆอย่างชัดเจน คือส่วน
ท้องที่มีลักษณะตัดตรงไม่กลมมนเหมือนบึ้งทั่วไป มีความ
แข็ง และมีลวดลายคล้ายตราสัญลักษณ์อยูบ่ นส่วนดังกล่าว
เมือ่ โตเต็มทีม่ คี วามยาวล�ำตัว 2.7 เซนติเมตร รูอาศัยมีความ
ลึก 18 เซนติเมตร ลักษณะรูอาศัยมีความกว้างบริเวณปาก
รูและค่อยๆ แคบลงตามความลึก ปากรูอาศัยมีฝาดินที่
บึ้งใช้ใยผสมกับดิน เศษใบไม้ และกิ่งไม้ปิดปากรูไว้ ท�ำให้
สังเกตเห็นได้ยาก ใช้ประโยชน์ในการเก็บรักษาความชื้น
ภายในโพรงอาศัยให้สูงอยู่ตลอดเวลาเพื่อลดการสูญเสีย
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น�้ำออกจากตัว บึ้งฝาท้องตัดสยามหากินส่วนใหญ่ในเวลา
กลางคืน อาหารได้แก่แมลงและสัตว์ขนาดเล็ก โดยจะซุ่ม
รอเหยื่ออยู่บริเวณปากรูอาศัยโดยเผยอฝาดินที่ปิดปากรู
ขึน้ เล็กน้อย เมือ่ มีเหยือ่ วิง่ เข้ามาใกล้ปากรูอาศัย บึง้ ฝาท้อง
ตัดสยามจะพุง่ ตัวใช้เขีย้ วเกีย่ วจับเหยือ่ อย่างรวดเร็วก่อนดึง
เหยือ่ กลับเข้าไปกินในรูอาศัย แต่หากถูกรบกวนจากศัตรู จะ
รีบกลับตัวและวิง่ ลงสูก่ น้ รูอาศัยในส่วนทีแ่ คบ ส่วนท้องตัดที่
เป็นแผ่นแข็งจะอุดปิดช่องทางเข้ากับส่วนทีแ่ คบของรูอาศัย
ท�ำให้ศตั รูไม่สามารถเข้าถึงตัวบึง้ ทีถ่ กู ป้องกันไว้ใต้สว่ นท้อง
ได้ พฤติกรรมเช่นนี้ยังพบได้ในขณะที่บึ้งเฝ้าไข่และดูแลตัว
อ่อนขณะอยู่ในโพรงอาศัย นับเป็นพฤติกรรมที่น่าสนใจ
และไม่ค่อยพบเห็นมากนัก ปัจจุบันบึ้งฝาท้องตัดสยามพบ
กระจายกว้างในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย และมีรายงานการพบเพิ่มเติมในประเทศ
ลาว พม่า และกัมพูชาด้วยเช่นกัน
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อายุวัต เจียรวัฒนกนก

นกยางกรอกพันธุ์อินเดีย
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