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คุยกับบก. | Editor Talk
สวัสดีครับท่านสมาชิกวารสารนกกางเขนทุกท่าน เราได้เดินทางร่วมกันมาเป็นปีที่ 33 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2559 ถือเป็น
วารสารแบบบอกรับสมาชิกทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ในประเทศไทย มีแนวทางการน�ำเสนอข้อมูลด้านการอนุรกั ษ์นกและธรรมชาติ โดย
น�ำเสนอด้วยข้อมูลและภาพทีส่ วยงาม อ่านง่าย สบายตา เล่มนีเ้ ป็นฉบับพิเศษ บึงบอระเพ็ด หรือทะเลสาบน�ำ้ จืดใหญ่ทสี่ ดุ
ในประเทศไทย เป็นสถานที่เดียวในโลกที่เคยพบ “นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร หรือ นกตาพอง” ซึ่งท่านจะได้อ่านประวัติความ
เป็นมาของนกชนิดนีใ้ นวารสารฉบับนีด้ ว้ ย ถือเป็นการท�ำความรูจ้ กั กันอีกครัง้ กับนกเฉพาะถิน่ ของไทยทีม่ คี วามพิเศษ และ
ร่วมร�ำลึกว่าคนไทยเคยผิดพลาดทีป่ ล่อยให้นกชนิดนีส้ ญ
ู พันธุไ์ ปจากโลก ซึง่ เป็นบทเรียนทีส่ มาคมอนุรกั ษ์นกและธรรมชาติ
แห่งประเทศไทยจะไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นอีกอย่างแน่นอน
ในฉบับนี้ยังจะน�ำท่านไปพบกับงานใหญ่ประจ�ำปีของสมาคมฯ คือ เทศกาลดูนกเมืองไทย (Thailand Bird Fair) ซึ่ง
ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน หัวข้อการจัดงานเทศกาลดูนกเมืองไทย ครั้งที่ 15 ประจ�ำปี
2559 คือ “นักล่า น่ารักษ์” ซึง่ ก�ำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ฯิ์
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ เพือ่ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภารกิจและกิจกรรมของสมาคม หน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน และ
องค์กรเครือข่ายที่ท�ำงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ รวมถึงภาคีเครือข่ายองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
นกและธรรมชาติในต่างประเทศ และท�ำให้กิจกรรมดูนกและการตระหนักถึงการปกป้องถิ่นอาศัยของนกในธรรมชาติได้รับ
ความสนใจและเป็นทีร่ จู้ กั จากประชาชนอย่างกว้างขวางมากขึน้ โดยภายในงานเทศกาลดูนกเมืองไทยประกอบด้วยกิจกรรม
ที่หลากหลาย เช่น การน�ำดูนกเบื้องต้นจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถของสมาคม เวทีเสวนาโดยนักวิชาการและ
ผู้เชี่ยวชาญจากทั้งในประเทศและต่างประเทศในงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์นกและถิ่นอาศัยของนก
การน�ำเสนองานอนุรกั ษ์ในด้านอืน่ ๆ พร้อมทัง้ กิจกรรมการแสดง การแข่งขันดูนก การแข่งขันแฟนพันธุแ์ ท้ “นก” กิจกรรม
“Night Watch” การวาดภาพระบายสีในหัวข้อที่เกี่ยวกับความส�ำคัญของนกและธรรมชาติถิ่นอาศัย กิจกรรมการสอยดาว
เพือ่ งานอนุรกั ษ์ การจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์สำ� หรับการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศและธรรมชาติ รวมถึงการแสดงนิทรรศการ
และผลงานของภาคีเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานของรัฐ บริษัท ร้านค้า มูลนิธิ ชมรม สมาคมต่างๆ จากใน
ประเทศประมาณ 40 องค์กร และองค์กรอนุรักษ์จากต่างประเทศหลากหลายประเทศอีกประมาณ 20 องค์กรที่เข้าร่วม
กิจกรรมจัดบูธแสดงนิทรรศการและผลงาน
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
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โครงการและกิจกรรมของสมาคมฯ เรื่องและภาพ : กองบรรณาธิการ

โครงการและกิจกรรมของสมาคมอนุรักษ์นก
และธรรมชาติแห่งประเทศไทย
เดือนมิถุนายน – กันยายน พ.ศ.2559

วันที่ 11-12 มิถุนายน พ.ศ. 2559 สมาคมอนุรักษ์นกฯ ร่วมกับ The East Asian-Australasian Flyway
Partnership (EAAFP) จัดกิจกรรม การใส่ห่วงขานก (bird ringing) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ.เพชรบุรี และ
ฝึกปฏิบัติจากสถานที่จริง ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี โดยมีวิทยากร
รศ.ฟิลลิป ราวด์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและคุณวรพจน์ บุญความดี ได้รับความสนใจจาก
สมาชิกสมาคมฯ และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นจ�ำนวนมาก
วันที่ 10 กรกฎาคมพ.ศ. 2559 สมาคมอนุรักษ์
นกฯ จั ด ประชุ ม สมาชิ ก ในหั ว ข้ อ “ชนิ ด ไหน
ใหม่ - ยุ บ -แยก” โดยวิ ท ยากร รศ.ฟิลลิป ราวด์
จากคณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
คุณอิงคยุทธ สะอา และอายุวตั เจียรวัฒนกนก จาก
สมาคมฯ มีการอัพเดทสถานภาพ และสถานการณ์
ล่าสุดของสมาคมอนุรักษ์นกฯ ให้สมาชิกทุกท่าน
และต่อด้วยการอัพเดทชนิดนกในเมืองไทย ว่า
ตกลงตอนนี้มีทั้งหมดกี่ชนิดกันแน่ มีชนิดใดบ้างที่
ถูกแยกออกมาใหม่ หรือชนิดใดบ้างทีถ่ กู ยุบรวมกัน
รวมทั้งนกชนิดใหม่ที่เพิ่งมีรายงานในช่วง 2 ปี
ทีผ่ า่ นมา ณ มูลนิธโิ ลกสีเขียว โดยมีบคุ คลทัว่ ไปและ
สมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมจ�ำนวน 50 คน
6 |
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ระหว่างวันที่ 8-14 สิงหาคม พ.ศ. 2559
สมาคมอนุรกั ษ์นกฯ ร่วมออกบูธจ�ำหน่าย
สินค้าที่ระลึก ภายในงาน “สีสรรพรรณไม้
เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 10” ณ สวน
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 11-15 สิงหาคมพ.ศ. 2559 เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจากสมาคมอนุรักษ์นกฯ จัดโครงการค่ายเยาวชน
อนุรักษ์นกและธรรมชาติ ครั้งที่ 2 ณ สถานีวิจัยสัตว์ป่าป่าพรุ ป่าฮาลา-บาลา อ.แว้ง จ.นราธิวาส ให้กับเยาวชน
จากโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม อ.แว้ง จ.นราธิวาส จ�ำนวน 30 คน กิจกรรมต่างๆ ภายในค่ายเน้นการให้ความรู้
ด้านธรรมชาติวิทยา โดยเฉพาะนกและสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น รวมถึงความส�ำคัญของระบบนิเวศ เพื่อให้เยาวชนใน
พื้นที่ได้รู้จัก และเข้าใจถึงความส�ำคัญของธรรมชาติใกล้ตัว
7 |
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วันที่ 3-4 กันยายนพ.ศ. 2559 สมาคมอนุรกั ษ์นกฯ ออกบูธจ�ำหน่ายสินค้าทีร่ ะลึก ณ ฟอร์จนู ทาวเวอร์ ภายใน
งาน “โครงการปลูกจิตส�ำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” รวมถึง
มีการเสวนา ในหัวข้อ “นกกับป่า คุณค่าที่คู่ควรกัน” โดย นสพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ นายกสมาคมอนุรักษ์นก
และธรรมชาติแห่งประเทศไทย

วันที่ 9-11 กันยายนพ.ศ. 2559 สมาคมอนุรกั ษ์นกฯ ร่วมออกบูธแนะน�ำสมาคมฯภายใน
งาน “ปล่อยนกบุญหรือบาป?” จัดขึ้นโดย สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย
(TSPCA) ณ ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ
8 |
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วันที่ 17-18 กันยายนพ.ศ. 2559 สมาคมอนุรักษ์นกฯ จัดคอร์สอบรมดูนกเบื้องต้น “Birding 101”
ณ ห้องศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพ (BACC) และพุทธมณฑล โดยมีวิทยากร คือ อาจารย์สุธี ศุภรัฐวิกร
บรรยายในหัวข้อต่างๆเกี่ยวกับการดูนก โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นสมาชิกสมาคมฯ จ�ำนวน 20 ท่าน

วันที่ 26-27 กันยายนพ.ศ. 2559 สมาคมอนุรักษ์
นกฯ จัดโครงการ “อบรมดูนกเบื้องต้น แก่เจ้าหน้าที่
องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” ณ สวนสัตว์
เขาดิน โดยมีผเู้ ข้าอบรมเป็นเจ้าหน้าทีอ่ งค์การสวนสัตว์
จ�ำนวน 50 ท่าน และมีการดูนกภาคสนาม ณ สวนวชิร
เบญทัศ (สวนรถไฟ) กรุงเทพฯ
9 |
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รายงานพิเศษ เรื่องและภาพ : กองบรรณาธิการ

งานเทศกาลดูนกเมืองไทย ครั้งที่ 15

“นักล่า น่ารักษ์”

วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพมหานคร
สมาคมอนุรกั ษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
ด�ำเนินการจัดงานเทศกาลดูนกเมืองไทย (Thailand
Bird Fair) อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. 2544 จนถึง
ปั จ จุ บั น เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแพร่ ภ ารกิ จ
และกิจกรรมของสมาคม หน่วยงานของรัฐบาลและ
เอกชน และองค์กรเครือข่ายทีท่ ำ� งานด้านการอนุรกั ษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ รวมถึงภาคี
เครือข่ายองค์กรที่เกี่ยวข้องกับนกและธรรมชาติใน
ต่างประเทศ และท�ำให้กจิ กรรมดูนกและการตระหนัก
ถึงการปกป้องถิ่นอาศัยของนกในธรรมชาติได้รับ
ความสนใจและเป็นที่รู้จักจากประชาชนอย่างกว้าง
ขวางมากขึ้น โดยภายในงานเทศกาลดูนกเมืองไทย
ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การน�ำดู
10 |

นกเบือ้ งต้นจากวิทยากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถของ
สมาคม เวทีเสวนาโดยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ
จากทัง้ ในประเทศและต่างประเทศในงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการอนุรักษ์นกและถิ่นอาศัยของนก และการน�ำ
เสนองานอนุรักษ์ในด้านอื่นๆ
พร้อมทั้งกิจกรรมการแสดง การแข่งขันดูนก การ
แข่งขันแฟนพันธุ์แท้ “นก” กิจกรรม “Night Watch”
การวาดภาพระบายสีในหัวข้อทีเ่ กีย่ วกับความส�ำคัญ
ของนกและธรรมชาติถนิ่ อาศัย กิจกรรมการสอยดาว
เพื่องานอนุรักษ์ การจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์
ส�ำหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและธรรมชาติ รวมถึง
การแสดงนิทรรศการและผลงานของภาคีเครือข่าย
องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานของรัฐ บริษทั ร้านค้า
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มูลนิธิ ชมรม สมาคมต่างๆ จากในประเทศประมาณ
40 องค์กร และองค์กรอนุรกั ษ์จากต่างประเทศหลาก
หลายประเทศอีกประมาณ 20 องค์กรที่เข้าร่วม
กิจกรรมจัดบูธแสดงนิทรรศการและผลงาน
ส� ำ หรั บ ปี พ.ศ.2559 สมาคมอนุ รั ก ษ์ น กและ
ธรรมชาติ แ ห่ ง ประเทศไทย ได้ ร ่ ว มมื อ กั บ มู ล นิ ธิ
ศึกษาธรรมชาติเขาดินสอ (The Flyway Foundation)
ซึง่ มีบทบาทส�ำคัญในการศึกษานกอพยพ โดยเฉพาะ
นกในกลุ่มเหยี่ยว เป็นประจ�ำที่เขาดินสอ อ.ปะทิว
จ.ชุมพร ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นจุดชมเหยี่ยว
อพยพที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก จึงได้ก�ำหนดหัวข้อ
การจัดงานเทศกาลดูนกเมืองไทย ครัง้ ที่ 15 ประจ�ำปี
พ.ศ.2559 คือ “นักล่า น่ารักษ์” ซึ่งก�ำหนดจัดงาน
ระหว่ า งวั น ที่ 26 - 27 พฤศจิ ก ายน พ.ศ.2559
ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ฯิ์ ความหมายของนก
นักล่าคือนกจ�ำพวกเหยีย่ ว (Hawks & Falcons) กว่า 60
ชนิด และ นกฮูกและนกเค้า (Owls) อีกกว่า 20 ชนิด โดย
สถานที่จัดงานมีความเหมาะสมเนื่องจากสามารถ
เดิ น ทางไปได้ ส ะดวก มี ป ระชาชนเข้ า มาพั ก ผ่ อ น
ออกก�ำลังกาย และใช้พื้นที่ของสวนอยู่เป็นประจ�ำ
รวมทั้งมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ธรรมชาติ โดยทางสมาคม
อนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยได้เริ่มต้น
จัดเทศกาลดูนกเมืองไทยที่สวนสมเด็จพระนางเจ้า
สิ ริ กิ ติ์ ฯ เป็ น ครั้ ง แรกเมื่ อ ปี พ .ศ.2558 ที่ ผ ่ า นมา
และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
สมาคมอนุรกั ษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ไม่หวังผลก�ำไร ซึ่งด�ำเนิน
งานด้านการอนุรักษ์นกและถิ่นที่อยู่อาศัยของนก
สมาคมอนุ รั ก ษ์ น กฯ ได้ ม องเห็ น ถึ ง ความส� ำ คั ญ
และประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมดูนกที่สามารถ
ถ่ายทอดไปสูส่ งั คมและสิง่ แวดล้อมได้อย่างกลมกลืน
กับการด�ำเนินชีวิตของเยาวชนและประชาชนทั่วไป
เนื่องจากการดูนกท�ำให้มีความใกล้ชิดและคุ้นเคย
กับธรรมชาติ สามารถเชื่อมสายสัมพันธ์ของคนใน
ครอบครัวและบุคคลอื่นในสังคมโดยมีนกเป็นสื่อ
เชือ่ มสายสัมพันธ์ระหว่างกัน นอกจากจะได้ชนื่ ชมกับ
ความงดงามและความหลากหลายของนกแต่ละชนิด
แล้ว การดูนกยังช่วยให้ได้สัมผัสกับความสวยงาม
และทัศนียภาพของสภาพแวดล้อมรอบตัวอีกด้วย
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นับว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถใช้เวลาพักผ่อนได้อย่าง
มีคณ
ุ ค่ายิง่ อีกทัง้ การดูนกยังจะมีสว่ นช่วยจุดประกาย
ความคิดด้านการอนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมแก่
เยาวชนรุ่นใหม่ให้เติบโตขึ้นในสังคมไทยต่อไป
วัตถุประสงค์ ในการจัดงาน
1. เพือ่ ส่งเสริมให้ความรูแ้ ละสร้างจิตส�ำนึกด้าน
การอนุรักษ์นกและธรรมชาติแก่เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
นกและธรรมชาติ
2. เพื่ อ เผยแพร่ แ ละประชาสั ม พั น ธ์ ผ ลงาน
กิจกรรม หรือการท�ำงานในโครงการต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์นกและธรรมชาติ
แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประสานงาน
กับองค์กรเครือข่ายทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศให้เกิดความร่วมมือและเกิดความเข้ม
แข็งในงานด้านการอนุรักษ์นกและธรรมชาติ
4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยทราบและ
ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง นิ เวศ
ภายในประเทศ
5. เพือ่ พัฒนาให้งานเทศกาลดูนกเมืองไทยเป็น
ที่รู้จักทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
กลุ่มเป้าหมาย
1. ประชาชนมากกว่า 5,000 คน ทีเ่ ข้าไปพักผ่อน
และออกก�ำลังกายที่สวนสมเด็พระนางเจ้า
สิริกิติ์ฯ
2. นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน
ที่สนใจด้านการอนุรักษ์ทั่วไป
3. องค์กรพัฒนาเอกชน ชมรม สมาคม มูลนิธิ
ต่างๆ ที่สนใจงานอนุรักษ์เข้าร่วมสนับสนุน
การจัดงาน
4. องค์ ก รและหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ เข้ า ร่ ว ม
สนับสนุนการจัดงาน
5. บริษทั และร้านค้าทีม่ สี นิ ค้าเกีย่ วข้องกับการดู
นก และการท่องเทีย่ วเชิงนิเวศและธรรมชาติ
6. สมาชิกสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่ง
ประเทศไทย และผู้ได้รับวารสารนกกางเขน
ของสมาคม
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7. ผู ้ เข้ า ชมสื่ อ ออนไลน์ แ ละติ ด ตามเว็ บ ไซต์
www.bcst.or.th และเฟสบุค๊ www.facebook.
com/bcst.or.th
8. กลุ่มองค์กรอนุรักษ์นกและธรรมชาติจากทั่ว
ประเทศรวมทั้ ง สมาชิ ก ภาคี เ ครื อ ข่ า ยจาก
ต่างประเทศ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เยาวชนและประชาชนทั่ ว ไปได้ เข้ า ใจและ
ตระหนักถึงคุณค่าความส�ำคัญของนก และ
พื้นที่ส�ำคัญเพื่อการอนุรักษ์นกใประเทศไทย
ตามภูมิภาคต่างๆ
2. เยาวชนและประชาชนทัว่ ไปมีสว่ นร่วมในการ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะพื้นที่สีเขียวภายในเขตเมือง
3. องค์ ก รเครื อ ข่ า ยด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ทั้ ง ใน
ประเทศและต่างประเทศเกิดความร่วมมือ
และมีความเข้มแข็งในการท�ำงานอนุรกั ษ์รว่ ม
กัน รวมทั้งมีการแบ่งปันข่าวสารข้อมูลความ
รู้และประสบการณ์ระหว่างกัน
4. องค์กร หน่วยงาน สมาคม มูลนิธิ ชมรม
ฯลฯ ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศที่
ร่วมกิจกรรมออกบูธจัดนิทรรศการและการ
แสดงมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
มากยิ่งขึ้น
5. จ�ำนวนสมาชิกใหม่เพิ่มมากขึ้นทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว รวมทั้งรักษาฐานสมาชิก
เก่าของสมาคมอนุรกั ษ์นกและธรรมชาติแห่ง
ประเทศไทยให้คงอยู่
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หน่วยงานที่รับผิดชอบและองค์กรร่วมจัดงาน
สมาคมอนุรกั ษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
มู ล นิ ธิ ศึ ก ษาธรรมชาติ เขาดิ น สอ และมู ล นิ ธิ ส วน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
กิจกรรมภายในงาน
• กิจกรรมเดินชมนกในสวน (Bird Walk) น�ำ
โดย วิทยากรและอาสาสมัครของสมาคมอนุ
รักษ์นกฯ
• กิจกรรม Night Watch In The City เดินชม
สัตว์กลางคืน น�ำโดย วิทยากรและอาสา
สมั ค รของสมาคมอนุ รั ก ษ์ น กฯ และกลุ ่ ม
Siamensis
• เสวนาหัวข้อต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการอนุรกั ษ์
นกล่าเหยือ่ โดย องค์กรเครือข่ายภายในและ
ต่างประเทศ
• กิจกรรมแนะน�ำร้านอาหาร และสินค้า OTOP
ในจังหวัดชุมพร
• กิจกรรมสอนถ่ายภาพนกเค้า และนกกลางคืน
โดยกลุ่ม Thai Birder
• ท�ำความรู้จักนกฮูกด้วยเสียง
• เวิรค์ ชอปต่างๆ เช่น การวาดภาพนกเบือ้ งต้น
ท�ำสมุดบันทึกธรรมชาติ สร้างบ้านนกฯลฯ
• การประกวดวาดภาพระดั บ ประถมศึ ก ษา
ตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น
• การแข่งขันดูนก Junior Bird Race อายุไม่เกิน
15 ปี และ Bird Race ส�ำหรับบุคคลทั่วไป
• การแข่งขัน “แฟนพันธุแ์ ท้ (กว่า)” ตอบค�ำถาม
เกีย่ วกับนกเพือ่ ชิงรางวัล ระดับมหาวิทยาลัย
• การน�ำเสนอผลงานและ
นิ ท รรศการขององค์ ก ร
เครื อ ข่ า ยอนุ รั ก ษ์ ทั่ ว
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ร ว ม ทั้ ง
องค์กรต่างประเทศ
• กิจกรรมนันทนาการเกีย่ ว
กั บ การระดมทุ น เช่ น
สอยดาว และจ�ำหน่าย
สินค้าทีร่ ะลึกของสมาคม
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ภาพตัวอย่างจากการจัดงานเทศกาลดูนกเมืองไทย ครั้งที่ ๑๔ ประจ�ำปี ๒๕๕๘
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เรื่องเด่นประจ�ำฉบับ เรื่อง : ไกรรัตน์ เอี่ยมอ�ำไพ สถานีวิจัยสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด | ภาพ : ฑิฐิ สอนสา และ เฉลิมชัย อู๋จันทร์

ใน

ความทรงจ�ำ...
ความเปลี่ยนแปลง
ของ

บึงบอระเพ็ด
14 |

ตั้งแต่กลางปีพ.ศ.2558 ใครได้ไปดูนกที่บึง
บอระเพ็ดคงเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ
บึงบอระเพ็ด ปรากฏการณ์ที่เรือน�ำดูนกต้องวิ่ง
ไปตามทางเดินเรือที่เป็นคลองบึงบอระเพ็ดเดิม
จะไปจุดไหนก็ตอ้ งวิง่ อ้อมเป็นระยะไกล และบาง
จุดเรือก็ไม่สามารถเข้าไปได้ ทุ่งสาหร่าย-ฝ้าแดด
หายไป ปรากฏทุ่งบัวหลวงและพืชชายน�้ำเข้ามา
แทนที่ ที่จริงปรากฏการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นทุกปีเป็น
วัฏจักรของน�้ำที่ไหลเข้าบึง บางปีมากบางปีน้อย
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นกอีแจว Pheasant-tailed Jacana

ปีไหนมากน�้ำก็จะท่วมพื้นที่ ปีไหนน้อยปริมาณน�้ำก็จะ
อยูบ่ ริเวณทีก่ กั เก็บได้ ยกเว้นปีพ.ศ.2558 ต่อเนือ่ งปีพ.ศ.
2559 ไม่มนี ำ�้ ไหลเข้าบึงฯ หรือไหลเข้าน้อยมาก พันธุพ์ ชื
ในบึงบอระเพ็ดจะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับน�้ำที่สูงขึ้น
และลดต�่ำลง รวมถึงระยะเวลาที่ระดับน�้ำคงตัวว่านาน
หรือไม่ ซึ่งจะมีผลต่อการเข้าครอบครองพื้นที่ของพืช
แต่ละชนิด และตั้งแต่รัฐบาลมีนโยบายประกันราคาข้าว
ท�ำให้เกษตรกรชาวนาหันมาปลูกข้าวกันมาขึน้ จากทีเ่ คย
ปล่อยให้พื้นที่รกร้าง (เมื่อถึงฤดูน�้ำหลากพืชชายน�้ำหรือ
พืชโผล่พน้ น�ำ้ เข้ามายึดครองพืน้ ที)่ ก็หนั มาปลูกข้าวและ
ปลูกมากกว่า 1 ครั้งต่อปี
มี ก ารบุ ก รุ ก คื บ เข้ า มาหาพื้ น ที่ ช ายน�้ ำ โดยเฉพาะ
ในฤดูแล้ง โดยอ้างว่าเป็นพื้นที่ท�ำกินมาก่อน ถึงแม้ว่า
ทางเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดจะท�ำการจับกุม
แต่พื้นที่ไหนที่ปรากฏร่องรอยท�ำนา ทางเขตฯ ก็มัก
จะอะลุ่มอล่วยให้โดยเฝ้าดูแลไม่ให้มีการขยายพื้นที่
ฉะนั้นจากสังคมพืชลอยน�้ำ พืชโผล่พ้นน�้ำ พืชชายน�้ำ
กลับกลายมาเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนาข้าวและไร่แตงโม
เกษตรกรรมเหล่านี้มีการใช้น�้ำจากบึงฯ มากขึ้น ระดับ
น�้ำจึงลดลงอย่างรวดเร็ว ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกมีการ
เปลีย่ นแปลง การเปลีย่ นแปลงของพันธุพ์ ชื มีผลต่อความ
หลากชนิดของนกในพื้นที่ชุ่มน�้ำบึงบอระเพ็ด นกบาง
ชนิดหายไปหรือมีจ�ำนวนประชากรลดน้อยลง นกบาง
ชนิดเข้ามาอาศัยและอพยพเข้ามาพักพิงหรือมีประชากร
มากขึ้น ในระยะเวลา 10 ปี เมื่อมองด้วยสายตาปกติ
สภาพพื้นที่ชุ่มน�้ำบึงบอระเพ็ดมีการเปลี่ยนแปลงไป

เป็ดด�ำหลังขาว ตัวเมีย Greater Scaup, female
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นกคัคคูขาวด�ำ Pied Cuckoo

สังคมพืชถิน่ อาศัยของสัตว์มกี ารเปลีย่ นแปลง แล้วสภาพ
เหล่านีม้ ผี ลต่อความหลากชนิดของนกหรือไม่ สถานีวจิ ยั
สัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดได้ท�ำการส�ำรวจชนิดและประชากร
นกตั้งแต่ปีพ.ศ.2548 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยใช้วิธี
การเส้นทางส�ำรวจเหมือนเดิมหรือใกล้เคียงกันตลอดทุก
เดือน ได้ข้อมูลจ�ำนวนชนิดและจ�ำนวนประชากรตาม
ภาพ นอกจากนีย้ งั ได้รวบรวมชนิดนกทีพ่ บในพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้
บึงบอระเพ็ดโดยการพบเห็นของเจ้าหน้าทีข่ องสถานีเอง
และจากบุคคลอื่น รวมถึงรายงานเอกสารทางวิชาการ
น�ำมาจัดท�ำบัญชีรายชื่อนกที่พบในบึงบอระเพ็ดเป็น
ระยะ โดยปีพ.ศ.2549 รวบรวมได้ 273 ชนิด ปีพ.ศ.2552
รวบรวมได้ 289 ชนิด ปีพ.ศ.2554 รวบรวมได้ 298 ชนิด
และล่าสุดปีพ.ศ.2558 รวบรวมได้ 339 ชนิด
ความหลากชนิดและจ�ำนวนประชากรของนกใน
พื้นที่ชุ่มน�้ำบึงบอระเพ็ดมีการเปลี่ยนแปลงไปในรอบปี
และ รอบเดือน มีหลายปัจจัยประกอบกันเช่น
1. สถานภาพของนกชนิดนัน้ การเป็นนกประจ�ำถิน่
จะสามารถพบได้ตลอดทั้งปี นกบางชนิดเป็นนกอพยพ
จะสามารถพบได้เฉพาะในช่วงฤดูหนาวคือในช่วงตั้งแต่
เดือนกันยายนถึงเมษายน นกบางชนิดเป็นนกอพยพ
ผ่าน นกกลุ่มนี้จะบินผ่านประเทศไทยเพื่อเดินทางต่อ
ไปฝั่งคาบสมุทรมลายู หมู่เกาะของประเทศอินโดนีเซีย
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จะสามารถพบในประเทศไทย
ได้ ใ นช่ ว งต้ น ฤดู ก าลอพยพคื อ ช่ ว งเดื อ นกั น ยายนถึ ง
ตุลาคม และในช่วงปลายฤดูกาลอพยพคือช่วงมีนาคม
16 |

ถึงเมษายน การปรากฏของนกแต่ละชนิดในแต่ละเดือน
จึงมีจ�ำนวนชนิดไม่เท่ากัน
2. ความสมบูรณ์ของถิ่นที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ชุ่มน�้ำ
บึงบอระเพ็ดมีความหลากหลายของพืน้ ทีอ่ าศัยซึง่ เหมาะ
แก่การเป็นที่อยู่อาศัย หากินและการแพร่กระจายพันธุ์
ของนกนานาชนิด ความสมบูรณ์ของถิ่นที่อยู่อาศัยจึง
เป็นตัวก�ำหนดความหลากชนิดและจ�ำนวนประชากร
ด้วย ความหลากหลายและความสมบูรณ์ของถิ่นที่อยู่
อาศั ย ในพื้ น ที่ ชุ ่ ม น�้ ำ บึ ง บอระเพ็ ด มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
อยู่ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายปัจจัยประกอบกัน
ปัจจัยหนึ่งที่ส�ำคัญและมีผลกระทบเป็นลูกโซ่ที่ท�ำให้
ถิ่นที่อยู่อาศัยเปลี่ยนไปคือการเปลี่ยนแปลงของระดับ
น�้ำ ระดับน�้ำของพื้นที่ชุ่มน�้ำบึงบอระเพ็ดจะขึ้นอยู่กับ
ระบบน�ำ้ ท่าในรอบปี กล่าวคือน�ำ้ จะเริม่ เข้าสูบ่ งึ ประมาณ
ปลายเดื อ นสิ ง หาคมและจะสู ง สุ ด ในเดื อ นธั น วาคม
หลังจากนั้นน�้ำจะเริ่มลดลงไปเรื่อย ถ้าปีไหนน�้ำเหนือ
มากน�้ำจะท่วมพื้นที่ปีไหนน�้ำเหนือน้อยน�้ำที่จะสะสม
น้อยตามไปด้วย
ในปั จ จุ บั น พื้ น ที่ ร อบบึ ง บอระเพ็ ด มี ก ารท� ำ
เกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกข้าวเป็นจ�ำนวนมาก
และมีการท�ำเกือบตลอดทั้งปี ท�ำให้มีการใช้น�้ำจากบึง
บอระเพ็ดเป็นจ�ำนวนมาก มีการสูบน�้ำไปใช้ท�ำให้ระดับ
น�้ ำ ของบึ ง มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม น�้ ำ สะสมมี
ปริมาณน้อยและแห้งลงเร็วกว่าปกติ การเปลี่ยนแปลง
ระดับน�้ำอย่างรวดเร็วท�ำให้สังคมพืชมีการเปลี่ยนแปลง
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ไป สังคมพืชน�้ำถูกแทนที่ด้วยสังคมพืชชายน�้ำ ทุ่งหญ้า
และพืชบกซึ่งจะมีผลถึงชนิดและประชากรนกที่เข้ามา
ใช้ประโยชน์ นอกจากนี้จากการที่ถิ่นที่อยู่อาศัยมีการ
เปลี่ยนแปลงไปท�ำให้นกอพยพหรือนกอพยพผ่านที่
อพยพเข้ามาในพื้นที่ เมื่อถิ่นที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสมนก
อพยพก็จะเสาะแสวงหาถิ่นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมแห่ง
ใหม่ กลุ่มนกอพยพผ่านก็จะบินผ่านเลยไปไม่แวะพัก
เพื่อสะสมพลังงาน
3. จ�ำนวนประชากรของนกชนิดนั้น เพราะนกชนิด
ที่มีประชากรมากย่อมมีโอกาสการพบเห็นมากกว่านก
ที่มีประชากรน้อย

ถึงแม้ว่าเมื่อเรามาดูนกยังบึงบอระเพ็ดและเห็น
ความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งที่โดยธรรมชาติและ
มนุษย์ ในแง่ของความหลากชนิดก็ยังคงพบนกชนิด
ใหม่ของพื้นที่ตลอดเวลา อาจเนื่องมาจากเหตุผลหลาย
ประการ และบึงบอระเพ็ดก็ยังคงรองรับประชากรนก
โดยเฉพาะกลุ ่ ม นกน�้ ำ ทั้ ง ที่ เ ป็ น นกประจ� ำ ถิ่ น และนก
อพยพได้ดีเสมอมา แต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็คงมี
ผลกระทบต่อนกด้วย โดยเฉพาะนกที่ต้องการถิ่นที่อยู่
อาศัยเฉพาะตัว ซึง่ ข้อมูลทีส่ ถานีได้เก็บรวบรวมไว้ น่าจะ
สามารถวิเคราะห์เป็นรายชนิดของนกได้ แต่คงต้องใช้
เวลา และถ้ามีโอกาสจะน�ำเสนอต่อไป

กราฟ แสดงจ�ำนวนชนิดนกในบึงบอระเพ็ดเรียงตามรายเดือน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 - 2557

กราฟ แสดงประชากรนกในบึงบอระเพ็ดเรียงตามรายเดือน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 - 2557
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ดูนกต่างแดน เรื่องและภาพ : มาโนช แตงตุ้ม

Beautiful Wings
of Eastern Java
ดูนกป่าหนาว ใต้เงาภูเขาไฟ
บนแผ่นดินชวาตะวันออก

แวะเข้ า มาเล่ า เรื่ อ งการเดิ น ทางดู น กให้ อ ่ า นกั น
อีกครั้ง จริงๆ สถานที่ที่จะแนะน�ำในครั้งนี้ ไม่ใช่แหล่ง
ดูนกระดับประเทศที่โดดเด่นมากนัก แต่ส�ำหรับนักดูนก
ท้ อ งถิ่ น ในละแวกเมื อ งมาลั ง (Malang) แล้ ว “สวน
พฤกษศาสตร์ราเดนซอเออร์โย” น่าจะเป็นจุดดูนกที่
น่าสนใจไม่น้อยทีเดียว
ก่อนที่จะไปท�ำความรู้จักแหล่งดูนกแห่งนี้ เราลอง
มากางแผนที่แล้วดูซิว่าสถานที่แห่งนี้อยู่ตรงไหน และ

18 |

เดินทางไปอย่างไร สวนพฤกษศาสตร์ราเดนซอเออร์โย
หรือชือ่ ในภาษาอินโดนีเซียเรียกว่า “Taman Hutan Raya
R. Soerjo” Taman Hutan Raya แปลตรงตัวง่ายๆ ก็คือ
สวนพฤษศาสตร์ ส่วน R. Soerjo เป็นชือ่ ย่อมาจากค�ำว่า
Raden Soerjo ครับ จ�ำได้คร่าวๆ ว่ามาจากชื่อบุคคล
ส�ำคัญท่านหนึ่งของเมืองมาลัง แต่มีชื่อย่อกว่านั้นให้
เรียกคือ “Tahura R. Soerjo” ถ้ามาถึงเมืองมาลังแล้ว
ถามคนพืน้ ทีไ่ ม่รจู้ กั อีกก็บอกเค้าไปว่าจะไป “บ่อน�ำ้ ร้อน
จังการ์ Pemandian Air Panas Cangar หรือ Cangar Hot
Spring” ละกัน ที่ตั้งก็อยู่ห่างมาจากตัวเมืองมาลังไม่ถึง
30 กิโลเมตรครับ ส่วนเมืองมาลังก็เดินทางมาง่ายมาก
จากเมืองไทยบินตรงสู่เมืองสุราบายา (Surabaya) ซึ่ง
เป็นเมืองเอกของจังหวัดชวาตะวันออก (Jawa Timur)
บนเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย แล้ววิ่งลงใต้ ประมาณ
90 กิโลเมตรนิดๆ ก็จะถึงเมืองมาลัง (Malang) ซึ่งเป็น
เขตบริหารที่ส�ำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดชวาตะวันออก
Tahura R. Soerjo แห่งนีม้ สี ภาพแวดล้อมเป็นภูเขาสูง
ระดับ 1,600 เมตรจากระดับน�ำ้ ทะเล ป่าดิบแน่นขนัดแบบ
ทางใต้ผสมทางเหนือของเรา บอกไม่ถูกครับ มีเหวลึก
และถนนลาดชัน อยูภ่ ายใต้เงาของภูเขาไฟแฝดแห่งมาลัง
ชื่อว่า เมาท์อาร์จูโน-เวริลัง (Gunung Arjuno-Welirang)
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ที่มีความสูงถึง 3,300 เมตรจากระดับน�้ำทะเล และ
3,156 เมตร ตามล�ำดับ ยังคงมีควันพวยพุ่งและมีการ
ปะทุอยูต่ ลอดเวลา แต่ไม่มอี นั ตรายอะไรมากนัก มีบอ่ น�ำ้
ร้อนจังการ์เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วส�ำคัญทีช่ าวเมืองมาลัง
และในละแวกใกล้เคียงมักเดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจ
กันตลอดทั้งวัน แถมค่าเข้าพื้นที่ก็ถูกมาก หากเคาะมา
เป็นราคาไทยก็แค่ 17 บาท เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา
07.00 – 16.00 น. ของทุกวัน อากาศโดยเฉลี่ยหนาวถึง
หนาวมาก อากาศคล้ายๆ กับยอดดอยอินทนนท์บ้าน
เรา บางครั้งอาจเจอฝนตกเป็นละอองบ้างแต่ก็ตกลง
มาไม่นานเดี๋ยวก็หยุด เส้นทางดูนกของที่นี่ก็ไม่สลับ
ซับซ้อน เดินดูนกกันบนถนนลาดยางเส้นหลัก หรือ
ไม่ ก็ ห ลบร้ อ นเข้ า เส้ น ทางศึ ก ษาธรรมชาติ ที่ ท างสวน
พฤกษศาสตร์ได้จัดไว้ให้
จากด่านเก็บค่าธรรมเนียมลงไปที่บ่อน�้ำร้อนเดิน
ลงไปไม่ไกลมาก แต่ด้วยเป็นเส้นทางที่คนเดินขึ้นและ
ลงตลอดเวลาจึงไม่เหมาะเท่าไหร่ที่จะแวะดูนก ถ้าให้
ดีก็หลบมาบริเวณชายป่า และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ

Javan Langur

Blue Nuthatch

นกในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นนกที่เรามักเรียกติดปากว่า
นก “Endemic” ซึ่งหมายถึงนกเฉพาะถิ่นที่มีแต่ที่นี่แห่ง
เดียวเท่านั้น ในที่นี้ก็คือพบเฉพาะบนเกาะชวาเท่านั้น
ชื่อนกหลายๆ ชนิดก็จะน�ำหน้าด้วย Javan หรือไม่ก็
Sunda เป็นการบ่งชี้เฉพาะว่าพบได้แต่ที่นี่เท่านั้น ส่วน
สัตว์ป่าที่พบได้ง่ายและมีโอกาสพบได้ที่นี่ คือ ค่างชวา
(Javan Langur) หรือทีน่ วี่ า่ “ลูตงุ บูเด็ง Lutung Budeng”
เป็นสัตว์เฉพาะถิ่นอีกชนิดของเกาะชวา มีขนยาวสีด�ำ
หน้าตาเหมือนคนแก่ผมยาว มักพาฝูงเล็กๆ ออกมา
รับแสงแดดยามเช้าหรือมีกิจกรรมหากินในช่วงกลางวัน
ริมถนนเส้นที่ตัดผ่านสวนพฤกษศาสตร์
นกที่พบในสวนพฤกษศาสตร์ส่วนใหญ่ก็สามารถ
พบได้ในพื้นที่ส่วนต่างๆ ของเกาะชวาเช่นกัน เช่น นก
กระเต็นชวา Javan Kingfisher เป็นนกรับแขกบริเวณ
ลานจอดรถ หน้าตาคล้ายนกกระเต็นอกขาวแต่มีขนาด
ใหญ่กว่า นกไต่ไม้สีน�้ำเงิน (Blue Nuthatch) น่าจะเป็น
นกชนิดแรกๆ ที่ได้พบเห็นหากมาที่นี่ แม้จะเป็นนกที่
หายากมากในบ้านเรา แต่นกชนิดนี้กลับหาง่ายและมี
จ�ำนวนตัวต่อฝูง มากกว่า 20 ตัว ในแต่ละครั้ง Indigo
Flycatcher นกจับแมลงที่มีสีฟ้าสดใสสวยงาม คล้ายๆ
นกจับแมลงสีฟา้ ท้องขาวบ้านเรา บริเวณชายป่าบางครัง้
ก็จะพบ Birds Wave หรือคลื่นนกอยู่เรื่อยๆ เป็นนก
ขนาดเล็กที่ส่วนใหญ่เป็นนกเฉพาะถิ่น เช่น นกกระจิบ

Indigo Flycatcher

19 |

น ก ก า ง เ ข น |

19

Sunda Minivet

Sunda Cuckooshrike

ซึ่งหลายตัวดีกรีหายากมากในบ้านเราแต่ที่นี่พบเจอได้
ไม่ยาก เช่น นกกินแมลงปากหนา Horsfield’s Babbler, นก
ระวังไพรหลังแดง Chestnut-backed Scimitar-Babbler
นกจูเ๋ ต้นจิว๋ Pygmy Wren Babbler, นกปีกสัน้ เล็ก Lesser
Shortwing, นกจับแมลงหน้าผากขาว Snowy-browed
Flycatcher นกหลายๆ ชนิดทีพ่ บเจอในบ้านเราก็พบได้ที่
นี่เช่นกัน อย่างเช่น นกจับแมลงหัวเทา Grey-headed
Canary Flycatcher นกจับแมลงเล็กขาวด�ำ Little Pied
Flycatcher ซึ่งจริงๆ แล้ว ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
เส้นนี้มีรายงานพวกนกเปล้าที่มีสีสันจัดจ้านอยู่หลาย
ชนิดแต่เราไม่เจอพวกเขาเลย และนกไฮไลต์ทเี่ ขาบอกว่า
มาถึงที่นี่แล้วไม่ได้เจอกันง่ายๆ คือ นกขุนแผนอกสีส้ม
Orange-breasted Trogon แม้บ้านเราจะหาดูได้ไม่ยาก
แต่ที่นี่ถือเป็นของหายาก ส่วนนกเฉพาะถิ่นอื่นๆ ที่น่า
สนใจ เช่น Crescent-crested Babbler เป็นนกกินแมลง
ที่มีสีสันสวยงามมากชนิดหนึ่ง Javan Whistling-Thrush
เป็นนกเอีย้ งถ�ำ้ เฉพาะถิน่ ของเกาะชวา Blood-breasted
Flowerpecker นกกาฝากที่มีอกสีแดงสดใส หน้าตา
คล้ายๆ นกกาฝากอกเพลิง White-flanked Sunbird,
Sunda Forktail นกกางเขนน�้ำเฉพาะถิ่นมักได้ยินเสียง
ร้องใส มาจากล�ำธาร Javan Tesia นกจุนจูเ๋ ฉพาะถิน่ ชวา

Javan Whistling-thrush

ภูเขา (Mountain Tailorbird), นกกระจิ๊ดภูเขา (Mountain
Leaf Warbler), Sunda Warbler ขนาดและหน้าตา
เจ้าตัวนี้คล้ายๆ นกกระจ้อยกระหม่อมแดง, นกเสือ
แมลงปีกแดง (Pied Shrike Babbler), นกเสือแมลงแมลง
หน้าสีตาล (Chestnut-fronted Shrike Babbler), Javan
Fulvetta, นกติ๊ดใหญ่ Great Tit, นกแซงแซวสีเทา Ashy
Drongo, นกเขนน้อยปีกด�ำ Black-winged Flycatchershrike ทีน่ พี่ บได้งา่ ยมาก, Sunda Minivet เป็นนกพญาไฟ
เฉพาะถิ่นชวา พบเห็นได้ทั่วไป, Sunda Cuckooshrike
และนกขี้เถ้าพันธุ์ชวา Javan Cuckooshrike
เมื่อหลบร้อนเข้าเส้นทางศึกษาธรรมชาติ นกก็จะ
เปลีย่ นเป็นประเภทนกมุดๆ แบบนกกินแมลง (Babblers)
20 |
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WatuOndo Bridge

Black-winged Flycatcher-shrike

และ Olive-backed Tailorbird นกกระจิบเฉพาะถิ่น
เมื่ อ เดิ น ออกมาจากเส้ น ทางศึ ก ษาธรรมชาติ ก็
สามารถวกออกไปบรรจบกับถนนลาดยางเส้นหลัก เดิน
เลี้ยวไปทางขวาอีกประมาณ 500 เมตร ก็จะถึงสะพาน
วาตูออนโด (Watu Ondo Bridge) ซึง่ ทัง้ สองข้างทางเต็ม
ไปด้วยไม้ยืนต้นแน่นขนัด สะพานแห่งนี้เป็นสะพานที่
สร้างเชือ่ มแนวเขาแคบๆ สองช่วงบนหุบเหวสูง มองเห็น
ล�ำธารด้านล่างอยูไ่ กลๆ ผมชอบป่าบริเวณนีม้ าก เพราะ
Tawny-breasted Parrotfinch
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มองออกไปได้ไกลสุดสายตาและเป็นอีกจุดทีส่ ามารถพบ
การูด้า (Garuda) หรือ Javan Hawk Eagle ได้ไม่ยาก ซึ่ง
เป็นนกเฉพาะถิ่นของชวาและยังถือเป็นนกประจ�ำชาติ
ของอินโดนีเซียด้วย ชายป่าใกล้ๆ มีเหยี่ยวรุ้ง Crested
Serpent Eagle เกาะกิ่งไม้ให้ดู Dark-backed Imperial
Pigeon, Flame-fronted Barbet มากับเวฟของ Orangespot Bulbul และ Sunda Bulbul ซึ่งทั้งสามชนิดเป็นนก
เฉพาะถิ่นที่พบได้ไม่ยากของเกาะชวา
ส�ำหรับทีน่ ผี่ มขอยกให้นกชนิดหนึง่ เป็นทีส่ ดุ ของทริป
นี้เลยก็ว่าได้ คือ Tawny-breasted Parrotfinch หน้าตา
เหมือนกับนกกระติ๊ดเขียว แต่บริเวณท้องจะเป็นสีปูน
แห้ง เทียบสีสันกันแล้วนกกระติ๊ดเขียวบ้านเราสวยกว่า
มาก แต่ส�ำหรับที่นี่ ถือเป็นนกที่พบได้ยากมาก ปกติ
จะพบเจอในพื้นที่ชวาตะวันตก ในวันที่เราดูกับนักดูนก
ท้องถิ่นชื่อ Heru Caryano ดูเขาตื่นเต้นมากกับการเจอ
นกชนิดนี้ ซึ่งเราก็ถ่ายภาพเป็นหลักฐานไว้ได้ ขณะที่นก
เกาะพักบนกิง่ ไม้หลังจากขึน้ มาจากล�ำธาร การพบครัง้ นี้
เป็นรายงานแรกของพื้นที่ เจอทั้งหมด 2 ตัว แต่ผมเจอ
มากกว่า 1 ครั้ง เพราะเจอในเวฟอีก 1 ตัว ยังคุยกันเป็น
โจ๊กกับนักดูนกท่านนีว้ า่ ถ้าให้เลือกถ่ายนกไต่ไม้สนี ำ�้ เงิน
กับนกกระติ๊ดเขียวท้องสีปูนตัวนี้เราเลือกถ่ายเจ้าไต่ไม้ดี
กว่า เพราะบ้านเราหาดูยากมาก
สุดท้ายนี้ ต้องขอขอบคุณผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน
ผมเพียงท�ำหน้าที่น�ำเรื่องราวบางส่วนที่ได้พบเจอมา
ถ่ายทอดให้เข้าใจและรับรู้แบบง่ายๆ กับแหล่งดูนกใน
ประเทศบ้านใกล้เรือนเคียง ทีน่ อี่ าจไม่ใช่แหล่งดูนกยอด
นิยมระดับประเทศ แต่ที่นี่เป็นขุมทรัพย์ใหม่ที่รอคอย
นักขุดทองเช่นท่านมาเยือนซักครั้ง มาสัมผัสกับอากาศ
หนาวๆ มารับละอองฝนปรอยๆ มาแช่น�้ำร้อนให้ผ่อน
คลาย ความสุขเล็กๆ ทีไ่ ด้เดินดูนกไป พูดคุยกันไป ความ
สุขทีต่ วั เงินมหาศาลหาซือ้ ไม่ได้ ...แค่นกี้ ก็ ำ� ไรมากพอแล้ว
ขอบคุณครับ
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ห้องภาพนกบึงบอระเพ็ด ภาพ : คณิต คณีกุล

นกกระสาแดง Purple Heron
นกกระทุง Spot-billed Pelican

นกอ้ายงั่ว Oriental Darter
นกยางโทนใหญ่ Great Egret

22 |
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เป็ดด�ำหัวด�ำ Baer’s Pochard ตัวผู้ (ขวา) ตัวเมีย (ซ้าย)
เป็ดด�ำหัวสีน�้ำตาล ตัวผู้ Ferruginous Pochard, male

เป็ดปากพลั่ว Northern Shoveler ตัวผู้ (ซ้าย) ตัวเมีย (ขวา)
เหยี่ยวออสเปร Western Osprey
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นกเด่น เรื่อง : กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า ส�ำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช | ภาพ : นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล, ภาพถ่าย H.E. McClure และ นายสัตวแพทย์เกษตร สุเตชะ

นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร ขณะยังมีชีวิต
โดย H.E. McClure

นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร
ชื่ อ ภาษาไทยมาจากชื่ อ พระนามสมเด็ จ พระเจ้ า
ลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร ซึ่งเป็นพระยศเดิมของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นการ
เฉลิ ม พระเกี ย รติ แ ด่ พ ระองค์ ท ่ า นซึ่ ง สนพระทั ย ใน
ธรรมชาติศึกษามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ นกชนิดนี้มีชื่อ
ท้องถิ่นว่า “นกตาพอง” มีช่ือภาษาอังกฤษว่า Whiteeyed River-martin และชื่อวิทยาศาสตร์ Eurochelidon
sirintarae เป็นนกชนิดใหม่ของโลกทีถ่ กู ค้นพบเฉพาะถิน่
ณ บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทยเท่านั้น
การค้นพบนกชนิดนี้เริ่มเมื่อปีพ.ศ.2510 เมื่อศูนย์
รวบรวมวัสดุอุเทศ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย ได้เข้าเป็นสมาชิกของโครงการส�ำรวจ
สัตว์ย้ายแหล่งทางพยาธิวิทยา (Migratory Animals
Pathological Survey= MAPS) ซึ่งเป็นโครงการระหว่าง
ประเทศทีศ่ กึ ษาการอพยพของนก โดยดักจับนกมาตรวจ
เลือดและเก็บปรสิตภายนอก จากนั้นสวมห่วงขาซึ่งจะ
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ท�ำให้รู้เส้นทางการอพยพ อันเป็นการป้องกันโรคต่างๆ
ได้หากมีการระบาดของโรคในอนาคต ซึง่ บึงบอระเพ็ดก็
เป็นหนึ่งในพื้นที่ศึกษาของโครงการนี้
เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2511 ชาวบ้านที่รับจ้าง
โครงการนี้จับนก ได้น�ำนกมามอบให้ประมาณ 700 ตัว
โดยส่วนใหญ่เป็นนกนางแอ่นชนิดต่างๆ แต่มีนกเพียง
ตัวเดียวที่มีลักษณะและอุปนิสัยต่างจากนกอื่นจึงถูกน�ำ
มาเลี้ยงไว้ก่อน ในวันต่อมาก็พบนกชนิดนี้อีกตัวปะปน
มากับนกอื่น หลังจากที่ขังนกทั้ง 2 ไว้ในกรงได้ไม่นาน
นกก็ตายลงจึงถูกน�ำไปสตัฟฟ์ไว้ และวันที่ 10 กุมภาพันธ์
ปีเดียวกันก็จับนกชนิดนี้ได้อีก 7 ตัว
จากการศึกษาลักษณะภายในของนก โดยเฉพาะ
หลอดคอพบว่าไม่เหมือนกับนกนางแอ่นทัว่ ไป แต่คล้าย
กับนกนางแอ่นเทียมคองโกในสกุล Pseudochlidon โดย
เฉพาะลักษณะภายนอกนัน้ คล้ายกัน แต่สปี าก สีตาและ
หางแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ซึ่งบ่งบอกว่านกทั้งสอง
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นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรสตัฟฟ์
โดย นายสัตวแพทย์เกษตร สุเตชะ
ภาพวาดนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร
โดย นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล

ชนิดมีนิเวศวิทยาในการหาอาหารแตกต่างกันมาก โดย
นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรอาจจะสามารถกินเหยื่อที่มีขนาด
ใหญ่กว่ามาก อีกทั้งมุมปากก็พองและแข็ง ตีนและเล็บ
ใหญ่แข็งแรงก�ำย�ำ ผิดปกติส�ำหรับนกที่หากินในอากาศ
อีกทัง้ สัดส่วนร่างกายก็แตกต่างกันอีกด้วยซึง่ บอกถึงนิสยั
การสร้างรังต่างกัน แสดงว่าเป็นนกคนละชนิดแน่นอน
แต่จะตั้งชื่อว่าอะไรนั้น ในครั้งแรกคณะนักวิจัยตั้งใจ
จะใช้ชื่อนกใหม่ตามพระปรมาภิไธยในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน แต่
ผูใ้ หญ่หลายท่านลงความเห็นว่าเป็นการไม่บงั ควร จึงขอ
พระราชทานพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิง
สิรินธร เพื่อตั้งเป็นชื่อนกชนิดใหม่ของโลก
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ลักษณะทั่วไปเป็นนกขนาดเล็ก
มาก ขนหางคูก่ ลางอาจยาวถึง 8.75
เซนติเมตรหรือมากกว่า ตัวเต็มวัยสี
จะออกด�ำหรือด�ำเหลือบน�ำ้ เงินเข้ม
ตรงบริวเณหน้าผากมีขนด�ำคล้าย
ก�ำมะหยี่ มีลายพาดสีขาวที่ตะโพก
ปากสีเหลือง นัยน์ตาและม่านตา
สีขาว มีสชี มพูเรือ่ ๆ ในวงในม่านตา รอบวงตามีวงสีขาว
แข้งและขาสีชมพู ขนหางสั้นกลมมน โคนหางสีขาว มี
แกนขนลักษณะคล้ายเส้นลวดยื่นออกไปจากขนหาง
คู่กลาง ขนปีกด้านล่างสีน�้ำตาลซีด ส่วนนกตัวไม่เต็มวัย
คล้ายนกโตเต็มวัยแต่หวั และล�ำตัวด้านล่างเป็นสีนำ�้ ตาล
เข้ม บริเวณคอหอยสีจะจางกว่า ไม่มีแกนขนออกจาก
หางคู่กลางหรือมีก็จะสั้นกว่าของตัวเต็มวัย
เป็นนกที่พบเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น มีรายงาน
พบเพียงแห่งเดียวที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นช่วง
ฤดูหนาวของประเทศไทย อาจจะสูญพันธุไ์ ปแล้ว เพราะ
ไม่มีรายงานที่เชื่อถือได้มาตั้งแต่ปีพ.ศ.2514 จวบจน
ปัจจุบัน
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เรื่องที่คุณไม่รู้
เกี่ยวกับนกเค้า
10 Fun Facts

about Owls
นกเค้าป่าสีน�้ำตาล Brown Wood Owl

รู้จัก “นกเค้า” กันไหมเอ่ย? แก๊งนกฮูก นกแสกตาโต
หน้าบานๆ เหมือนจานดาวเทียมนัน่ ล่ะ มาท�ำความรูจ้ กั
นกกลุ่มนี้ให้มากขึ้นพร้อมกันเลย

1. กระฉับกระเฉงยามค�่ำคืน

นกเค้าเกือบทุกชนิดทีพ่ บในประเทศไทยหากินตอน
กลางคืนจนเกือบรุ่งสาง มีเพียงบางชนิดที่มักหากิน
ในช่วงกลางวันด้วย เช่น นกเค้าจุด (Spotted Owlet)
นกเค้าโมงหรือนกเค้าแมว (Asian Barred Owlet) และ
นกเค้าแคระ (Collared Owlet)
Not all owl species are nocturnal. How often an
owl is seen during the day depends on the seasonal
amount of daylight and darkness, food supplies and
habitat.

2. นกเค้าเป็นนกนักล่า

มันจับสัตว์อนื่ กินเป็นอาหาร มันกินสัตว์แทบทุกกลุม่
ที่จับได้ นอกจากหนูตามบ้านและท้องนาแล้ว นก กบ
เขียด หรือสัตว์มพี ษิ อย่างงูกถ็ กู มันจับกิน รวมไปถึงแมลง
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ชนิดต่างๆ ด้วย นกเค้าบางกลุ่มล่าปลากินเป็นอาหาร
หลักคือ นกทึดทือ (Fish Owl)
Owls are carnivorous. They eat rodents, small
or medium sized mammals, nocturnal insects, fish
and other birds.

3. บินได้สุดเงียบ

นกเค้ า หลายชนิ ด มี ข นปกคลุ ม ตั ว ที่ อ ่ อ นนุ ่ ม และ
ขอบขนปีกเป็นซี่หวี ท�ำให้บินได้เงียบ กว่าเหยื่อจะรู้ตัว
ก็ตกอยู่ในกรงเล็บของมันเสียแล้ว
They’re Silent Killers. Special hooks on the front of
the owl’s wing feathers act as airflow silencers while
“fraying” on the trailing edges and offer the silent flight
that allows the owl to swoop behind prey undetected.

4. หมุนคอได้ถึง 270 องศา

เราจึงเห็นนกเค้าหันหน้ามามองด้านหลังได้อย่าง
ง่ายดาย โดยไม่ต้องขยับตัว (ไม่ใช่ “นกผี” แน่นอน
ไม่ต้องตกใจไป)
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การมองเห็นในสภาพแสงน้อยหรือตอนกลางคืน ดวงตา
ขนาดใหญ่มีผลให้รูรับแสงมีขนาดใหญ่ไปด้วย ท�ำให้
มันสามารถมองเห็นเหยื่อได้เป็นอย่างดี และต�ำแหน่ง
ดวงตาที่อยู่ด้านหน้าเหมือนกับคนเรา ท�ำให้นกกลุ่มนี้
ประเมินระยะทางของเหยื่อได้
An owl’s eyes are extremely large and nearly
touch inside the head. Owl eyes are also completely
immobile and cannot be considered true “eye balls,”
since they’re actually tube-shaped. Binocular vision
lets owls fully focus on their prey and boosts their
depth perception.
Owls turn their heads up to 270 degrees, but they
cannot turn their heads all the way around. In order
to perform this task, their necks contain 14 vertebrae,
rather than the usual seven found in “normal” birds.

5. ฮ.นกฮูกจึงตาโต

ลูกตาของนกเค้ายึดติดกับกระดูกเบ้าตา ท�ำให้นก
กลุ่มนี้กลอกตาไป-มาไม่ได้ ถ้าต้องการเปลี่ยนทิศทาง
การมองเห็ น นกต้ อ งเอี ย งคอหรื อ หมุ น ใบหน้ า เป็ น
วงกลมแทน ดวงตากลมโตมีเซลล์รับแสงรูปแท่งที่ไวต่อ

6. หูทั้งสองข้างไม่เท่ากัน

นกเค้าหลายชนิดมีช่องเปิดหูอยู่ในต�ำแหน่งที่ไม่
ตรงกัน เช่น นกแสกที่ช่องเปิดหูทางด้านขวาจะอยู่สูง
กว่าทางด้านซ้าย และเยื้องไปด้านหลังมากกว่าท�ำให้
การรับฟังเสียงของหูทั้งสองข้างเกิดขึ้นไม่พร้อมกัน มัน
จึงแยกแยะต�ำแหน่งและที่มาของเสียงได้แม่นย�ำ
Several owl genera have asymmetrical ears,
located at different heights on the owl’s head. This
allows the owl to pinpoint the location of sounds in
multiple dimensions.

นกเค้าจุด Spotted Owlet
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7.นกเค้าแมวมีหูเหมือนแมว

จริงหรือ? ที่เราเห็นนกเค้าบางชนิดมีขนยื่นยาว
บนหัว มองดูคล้ายใบหูนั้น แท้จริงแล้วนกไม่มีใบหู มี
เพียงช่องเปิดหูเท่านั้น ขนคล้ายหูของนกเค้าใช้แสดง
อารมณ์ ไ ด้ เช่ น แสดงพฤติ ก รรมข่ ม ขวั ญ คู ่ แข่ ง ที่ ม า
บุกรุกอาณาเขต และช่วยพรางตัวโดยยืดตรงเนียนไป
กับเปลือกไม้ได้ด้วย
Several owls species have “ear” tufts on their
heads but they aren’t ears at all. These tufts of
feathers may indicate the bird’s mood, help keep it
camouflaged or be used to show aggression.

8. มีกรงเล็บเป็นอาวุธ

กรงเล็บของนกเค้าคมมาก มีสนี่ วิ้ ในนกแสกด้านข้าง
ของเล็บที่สามจะมีสันคมเหมือนสันมีด เหยื่อจึงตายคา
อุ้งเล็บของนกเค้าเลยทีเดียว
Owls have zygodactyl feet with two toes pointing
forward and two toes pointing backward, and all their
toes have powerful talons.

9. นกเค้ากับความเชื่อเป็นของคู่กัน

ความเชื่อของคนผูกพันกับนกเค้ามายาวนาน เช่น
ในไทยเชื่อว่า บรรดานกเค้า เป็น “นกผี” เจอแล้วจะโชค
ร้าย หรือมีคนตาย ในขณะทีค่ นอินเดียขนานนามว่า นก
เค้าเป็น “เทพแห่งความอุดมสมบูรณ์” เช่นเดียวกับที่
ฮอกไกโด ประเทศญีป่ นุ่ คนทีน่ นั่ ถือว่า นกเค้า Blakiston
Fish Owl เป็นเทพเจ้าแห่งหมู่บ้าน
Owls have long been a part of human folklore
and legend. They have been found in cave paintings in France and in Egyptian hieroglyphics. Today,
owls have held a variety of symbolic roles in culture
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นกเค้ากู่ หรือ นกฮูก Collared Scops Owl

and have represented misfortune, death, prosperity,
and wisdom.

10. เป็นนกเค้า อยู่ยากบอกเลย!

มีหลายภัยคุกคามที่ท�ำให้นกเค้าลดจ�ำนวนไปอย่าง
รวดเร็ว ทั้งพื้นที่อาศัยลดลง การใช้สารก�ำจัดศัตรูพืชใน
การเกษตรส่งผลกระทบโดยตรงต่อพวกมัน เพราะนก
เค้าเป็นนกนักล่าในอันดับสูงสุดของห่วงโซ่อาหาร ไฟ
ฟ้าช็อตจากการเกาะกับสายไฟ ถูกรถยนต์ชนบนถนน
บ้าง การจับลูกนกหรือนกตัวเต็มวัยมาขายเป็นสัตว์เลีย้ ง
และความเชื่อในด้านลบว่า นกเค้าเป็นสัญลักษณ์ของ
วิญญาณผู้วายชนม์ น�ำความตายมาสู่ผู้พบเห็น นกเค้า
ของเราเลยอยู่ยาก โดนทั้งยิงด้วยปืน ท�ำลายรัง ท�ำลาย
ถิ่นอาศัยฯลฯ
The biggest threats to owls are habitat loss,
pesticides and human persecution because of negative superstitions. Vehicle collisions, wire fences and
even well-meaning birders can also be hazardous
to owls.
เอกสารอ้างอิง
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เรื่องและภาพ : กองบรรณาธิการ

รายงานพิเศษ

โครงการประเมินและติดตาม

ตรวจสอบพื้นที่ส�ำคัญเพื่อการอนุรักษ์นก
และความหลากหลายทางชีวภาพ (IBAs)
ในประเทศไทย ตอนที่ 1
หลักการและเหตุผล

สมาคมอนุรกั ษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยเป็น
องค์กรพัฒนาเอกชนและเป็นภาคีเครือข่ายของ BirdLife
International ซึง่ จัดพิมพ์หนังสือบัญชีรายชือ่ พืน้ ทีส่ ำ� คัญ
เพื่อการอนุรักษ์นกในประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2547
(ค.ศ. 2004) และหนังสือทีส่ ำ� คัญนีไ้ ด้ถกู น�ำมาใช้สนับสนุน
การวิเคราะห์ Key Biodiversity Areas (KBAs) 114 แห่ง
ในประเทศไทยนอกจากนีบ้ ญ
ั ชีรายชือ่ IBAs 62 แห่งใน
ประเทศไทยยังช่วยสนับสนุนองค์ความรูด้ า้ นความหลาก
หลายทางชีวภาพในประเทศไทยให้มากขึน้ โดยระบุพนื้ ที่
คุม้ ครองทีม่ คี วามส�ำคัญอย่างเป็นทางการ แต่ในปัจจุบนั
มี IBAs เพียง 42 แห่ง ทีม่ พี นื้ ทีเ่ กือบทัง้ หมดถูกคุม้ ครอง
อย่างเป็นทางการ ทัง้ นีโ้ ครงการ IBAs อยูใ่ นยุทธศาสตร์
การอนุรกั ษ์ระดับโลกทีส่ ำ� คัญของ BirdLife International
ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ติดตาม ตรวจสอบ และท�ำให้การ
คุ้มครองพื้นที่เหล่านี้ไม่ใช่เพื่อนกเท่านั้น แต่ยังท�ำเพื่อ
สัตว์ปา่ ทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีน่ นั้ ทัง้ หมดด้วย
นก เป็นตัวชี้วัดความหลากหลายทางชีวภาพที่มี
ประสิทธิภาพในกลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะเมื่อน�ำมาใช้ใน
การก�ำหนดพืน้ ทีเ่ พือ่ การอนุรกั ษ์ ท�ำให้มนั่ ใจว่าสัตว์และ
พืชอืน่ ๆ จ�ำนวนมากจะอยูร่ อดเหมือนกัน อย่างไรก็ตาม
ตัง้ แต่มกี ารตีพมิ พ์บญ
ั ชีรายชือ่ IBAs ยังไม่มกี ารติดตาม
ตรวจสอบระบบ IBAs ในประเทศไทย และมีการปรับ
ข้อมูลบัญชีรายชือ่ ของ IBAs ในประเทศไทยเพียงเล็กน้อย
เท่านัน้ ในปัจจุบนั คาดว่าสภาพพืน้ ที่ IBAs บางแห่งได้
เปลีย่ นแปลงไป และพืน้ ทีบ่ างแห่งมีศกั ยภาพในการจัดตัง้
เป็น IBAs แห่งใหม่โดยเฉพาะพืน้ ทีช่ มุ่ น�ำ้ ในภูมภิ าคต่างๆ
ของประเทศไทย ซึ่งสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติ
แห่งประเทศไทย มีส่วนร่วมจัดท�ำโครงการอนุรักษ์ใน
IBAs หลายแห่งในประเทศไทย รวมทั้งสนับสนุนกลุ่ม
ดูนก โครงการวิจยั องค์กรพัฒนาเอกชน กลุม่ อนุรกั ษ์ใน
ระดับท้องถิน่ และระดับชาติ รวมถึงสนับสนุนการจัดตัง้
และการบริหารจัดการกลุม่ อนุรกั ษ์ในท้องถิน่ โดยเฉพาะ
พืน้ ทีบ่ ริเวณอ่าวไทยตอนใน
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ประชุม IBAs ภาคกลาง

เนื่ อ งด้ ว ยสมาคมอนุ รั ก ษ์ น กและธรรมชาติ แ ห่ ง
ประเทศไทย สามารถประเมิน ติดตามตรวจสอบ IBAs
ระดับชาติได้ในระยะยาว โดยได้รบั ความร่วมมือเป็นอย่าง
ดีจากผูท้ เี่ กีย่ วข้องทีอ่ ยูโ่ ดยรอบ และในพืน้ ทีข่ อง IBAs
ทัง้ ยังมี BirdLife International และ the Royal Society for
the Protection of Birds (RSPB) สนับสนุนสมาคมอนุรกั ษ์
นกฯ ในการด�ำเนินโครงการสร้างเครือข่ายติดตามตรวจ
สอบ และสนับสนุนการอนุรักษ์ IBAs ในประเทศไทย
รวมทั้งด�ำเนินการประเมินและปรับข้อมูล IBAs เป็น
ประจ�ำอย่างเป็นระบบ และพัฒนาศักยภาพเพือ่ สนับสนุน
การอนุรกั ษ์พนื้ ที่ เมือ่ ด�ำเนินงานโครงการนีแ้ ล้วเสร็จจะ
ได้ภาพรวมด้านการอนุรกั ษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
แม้จะเน้นความส�ำคัญเพียงแค่ชนิดนก ดังนัน้ จึงคาดหวัง
ว่าการจัดท�ำโครงการนี้จะสามารถให้ความรู้ ฝึกอบรม
ประเมินสถานะ จัดตัง้ พืน้ ที่ สร้างฐานข้อมูล IBA และให้
ข้อมูลสนับสนุน BirdLife International และผูร้ ว่ มประเมิน
และติดตามตรวจสอบโครงการ IBAs ในแต่ละภูมภิ าคของ
ประเทศไทย
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ประชุม IBAs ภาคเหนือ

วิธีการในโครงการ

- สมาคมอนุรกั ษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
ร่างรายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แผนงาน และความ
รับผิดชอบในการประเมินและติดตามตรวจสอบ IBAs
และคั ดเลื อ กพื้ น ที่ บ างแห่ ง เพื่ อ เสนอจั ด ตั้ ง เป็ น IBA
แห่งใหม่
- ร่างแบบประเมินและติดตามตรวจสอบ IBAs
- ทดสอบแบบประเมินและติดตามตรวจสอบใน
IBAs บางแห่งก่อนใช้งาน มีการทดสอบเพิ่มเติม และ
แก้ไขเนือ้ หาหากจ�ำเป็น
- พิจารณาทบทวน และเรียบเรียงแบบประเมิน
และติดตามตรวจสอบ IBAs ระบุผเู้ ข้าร่วมการประชุมเชิง
ปฏิบตั กิ าร และงบประมาณ
- ฝึกอบรมการใช้แบบประเมินและติดตามตรวจสอบ
IBAs ใน 4 ภูมภิ าค คัดเลือก IBA sแห่งใหม่ เก็บรวบรวม
ข้อมูลเบื้องต้นจากหน่วยงานที่สามารถมีส่วนร่วมใน
โครงการ

ประชุม IBAs ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- รวบรวมข้อมูล และเรียบเรียงทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ
- หน่วยงานต่างๆ น�ำเสนอโครงการ และ IBAs ที่
แตกต่างกันในแต่ละแห่งในงานสัมมนา และนิทรรศการ
เก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ IBAs และภัยคุกคาม
ทีม่ ตี อ่ IBAs เพือ่ ให้สาธารณชนตระหนักในความส�ำคัญ
ของ IBAs
- น�ำเสนอและรายงานข้อมูลทัง้ หมดทีเ่ ก็บรวบรวม
ได้จาก IBAs เดิม ผลการคัดเลือก IBAs ใหม่ และข้อเสนอ
แนะระดับนโยบายทีส่ ำ� คัญ

วัตถุประสงค์หลักของการประชุม

- ให้ความรูเ้ กีย่ วกับ IBAs แก่หน่วยงาน องค์กร และ
กลุม่ อนุรกั ษ์ทอ้ งถิน่
- ฝึกอบรมการประเมิน และติดตามตรวจสอบ IBAs
โดยการใช้แบบประเมินทีจ่ ดั ท�ำขึน้
- ประเมินสถานภาพของ IBAs ที่มีอยู่เดิมให้เป็น
ปัจจุบนั
- ระบุพื้นที่ที่มีศักยภาพที่สามารถจัดตั้งเป็น IBAs
แห่งใหม่
- สร้างฐานข้อมูลขององค์กร และผู้ที่สนใจการ
ประเมินและติดตามตรวจสอบ IBAs

สถานที่และระยะเวลาจัดการประชุม

ประชุม IBAs ภาคใต้

30 |

- ภาคกลาง ณ โรงแรม เค ยู โฮม มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ บางเขน เมือ่ 20 มีนาคม 2558
- ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมภูเก็ต มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เมือ่ 28 เมษายน 2558
- ภาคใต้ ณ ห้องประชุมระเบียงบรรณ 1 มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช เมือ่ 26 มิถนุ ายน 2558
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมราชาวดี
รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จ.ขอนแก่น เมือ่ 21 กรกฏาคม
2558
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เรื่องและภาพ : กองบรรณาธิการ

รายงานพิเศษ

สรุปสถานการณ์

โครงการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์
แบบติดตั้งบนพื้นดิน
ส�ำหรับหน่วยงานราชการ
และสหกรณ์ภาคการเกษตร

(โครงการโซล่าร์ฟาร์ม)
ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ต.โคกขาม
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

ชาวนาเกลือสมุทรที่คอยปกป้องนกชายเลนอพยพ

สืบเนื่องจากนโยบายการสร้างพลังงานทางเลือกที่
สะอาดภายใต้การก�ำกับของรัฐบาลปัจจุบนั ซึง่ สนับสนุน
ให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าร์
ฟาร์ม) ในหลายพื้นที่ และหนึ่งในนั้นได้มีการคัดเลือก
พื้นที่ส�ำหรับก่อสร้าง โครงการโซล่าร์ฟาร์มบนพื้นที่
สหกรณ์ภาคการเกษตรนาเกลือ และการเพาะเลีย้ งแบบ
ธรรมชาติ ในหมู่ที่ 3 ต.โคกขาม บนพื้นที่จ�ำนวน 42 ไร่
โดยการเช่าพืน้ ทีข่ องนายไวย รอดทะยอย ซึง่ เป็นสมาชิก
ของสหกรณ์กรุงเทพ จ�ำกัด โครงการโซล่าร์ฟาร์มแห่งนี้
มีก�ำลังการผลิตกระแสไฟฟ้า 3 เมกะวัตต์ ระยะเวลาท�ำ
สัญญา 25 ปี โดยมีสหกรณ์กรุงเทพ จ�ำกัด เป็นเจ้าของ
โครงการ และได้คัดเลือกบริษัท ซันซีป เอ็นเนอร์ยี่ (ไทย
แลนด์) จ�ำกัด เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
แต่เนื่องจากที่ตั้งโครงการนี้อยู่ในพื้นที่ชุ่มน�้ำอ่าว
ไทยที่ มี ค วามส� ำ คั ญ ระดั บ ชาติ อี ก ทั้ ง มี ค วามส� ำ คั ญ
ด้านการอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่ง และพื้นที่นี้เป็นบริเวณ
ที่มีนกชายเลนอพยพในเส้นทางบินเอเชียตะวันออกออสเตรเลี ย (East Asian-Australasian Flyway)
จ� ำ นวนนั บ หมื่ น ตั ว เข้ า มาอาศั ย เป็ น แหล่ ง หากิ น และ
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พักพิงเป็นประจ�ำทุกปีตลอดช่วงฤดูหนาว โดยมีชนิดที่
ส�ำคัญคือ นกชายเลนปากช้อน (Spoon-billed Sandpiper; Calidris pygmaea) ซึ่งมีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์
อย่างยิ่ง (Critically Endangered) ตามที่ประกาศโดย
สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN)
สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
ภาคี BirdLife International ซึ่งเป็นองค์กรอนุรักษ์ระดับ
โลก ร่วมกับชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติโคกขาม มูลนิธิ
โลกสีเขียว และมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ซึ่งเป็นพันธมิตร
เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่เล็งเห็นถึงความ
จ� ำ เป็ น ที่ จ ะต้ อ งแสดงข้ อ กั ง วลและวิ ง วอนให้ มี ก าร
พิจารณาถึงความเหมาะสมของสถานทีก่ อ่ สร้างโครงการ
นีอ้ ย่างเร่งด่วนโดยท�ำหนังสือไปถึงเลขาธิการ ส�ำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบเรื่องพื้นที่ชุ่มน�้ำ เนื่องจาก
สถานการณ์ในพื้นที่โครงการ เริ่มมีการไถปรับพื้นที่เพื่อ
เตรียมการด�ำเนินงานก่อสร้างแล้ว ซึ่งท�ำให้เกิดการสูญ
เสียระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน�้ำดังกล่าวอย่างสิ้นเชิง โดยใน
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หนังสือได้อธิบายให้เห็นความส�ำคัญของพืน้ ทีด่ งั ต่อไปนี้
1)		 สถานทีก่ อ่ สร้างโซล่าร์ฟาร์มตัง้ อยูใ่ นเขตการขึน้
ทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน�้ำอ่าวไทย (อ่าวตัว ก.) ที่มีความ
ส�ำคัญระดับชาติ ตามมติ ครม.เมือ่ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.
2553 และเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 และยัง
เป็นพืน้ ทีส่ ำ� คัญเพือ่ การอนุรกั ษ์นกและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (Important Bird and Biodiversity Area;
IBAs) ภายใต้การรับรองขององค์กร BirdLife International
2)		 สถานที่ก่อสร้างโซล่าร์ฟาร์มตั้งอยู่ในขอบเขต
พื้ น ที่ ซึ่ ง ได้ รั บ การรั บ รองตามข้ อ ตกลงการเป็ น พื้ น ที่
พั น ธมิ ต รส� ำ หรั บ การอนุ รั ก ษ์ น กอพยพและการใช้
ประโยชน์ถนิ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยของนกอพยพอย่างยัง่ ยืนในเส้น
ทางบินเอเชียตะวันออก-ออสเตรเลีย (Partnership for
the Conservation of Migratory Waterbirds and the
Sustainable Use of their Habitats in the East AsianAustralasian Flyway) ตามมติคณะรัฐมาตรีเมื่อวันที่ 20
กรกฎาคม พ.ศ. 2553
3)		 พื้นที่ดังกล่าวอยู่ในขอบเขตการด�ำเนินงานของ
โครงการอนุรักษ์ถิ่นอาศัยของชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ที่มี
ความส�ำคัญระดับโลกในพืน้ ทีภ่ าคการผลิต (Conserving
Habitats for Globally Important Flora and Fauna in
Production Landscapes) ด�ำเนินโครงการโดยส�ำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาพแผนที่ทางอากาศระบุต�ำแหน่งโรงงานพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) ณ โคกขาม
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นกชายเลนหลายล้านตัวได้ใช้โคกขามเป็นที่พ�ำนักตลอดช่วงฤดูหนา

โดยมี น ายกสมาคมอนุ รั ก ษ์ น กและธรรมชาติ แ ห่ ง
ประเทศไทย เป็นหนึ่งในคณะที่ปรึกษา
4)		 พืน้ ทีน่ าเกลือในบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งอาหาร
และพื้นที่พักพิงที่ส�ำคัญของนกชายเลนอพยพ และนก
ประจ�ำถิ่นกว่า 60 ชนิด รวมทั้งนกชายเลนปากช้อน
(Spoon-billed Sandpiper; Calidris pygmaea) ซึ่งมี
สถานภาพใกล้สญ
ู พันธุอ์ ย่างยิง่ (Critically Endangered)
ในระดับโลก ตามที่ได้มีการประกาศโดยสหภาพสากล
ว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) ปัจจุบันมีจ�ำนวนเหลือเพียง
240 - 400 ตัวทั่วโลก และยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีรายงานของนกที่มีสถานภาพ
ใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) อีก 3 ชนิด และนกที่เสี่ยง
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ต่อการถูกคุกคาม (Near Threatened) อีก 7 ชนิด
5)		 พื้ น ที่ ดั ง กล่ า วมี ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ องค์
ความรู ้ ด ้ า นปั ก ษี วิ ท ยา โดยสมาคมอนุ รั ก ษ์ น กและ
ธรรมชาติ แ ห่ ง ประเทศไทยได้ มี ก ารติ ด ตามจ� ำ นวน
ประชากรของนกน�้ำในพื้นที่นาเกลือ ต�ำบลโคกขามเป็น
ประจ�ำทุกปีมาตัง้ แต่ปพี .ศ.2541 โดยข้อมูลทีไ่ ด้จากการ
ส�ำรวจมีสว่ นช่วยในการสนับสนุนงานอนุรกั ษ์นกชายเลน
ในระดับโลก เนื่องจากเป็นการสะท้อนแนวโน้มจ�ำนวน
ประชากรของนกอพยพที่เดินทางผ่านหลายประเทศใน
เส้นทางบินอพยพเอเชียตะวันออก-ออสเตรเลีย
6)		 พืน้ ทีด่ งั กล่าวมีความส�ำคัญในด้านการท่องเทีย่ ว
เชิงนิเวศ โดยเฉพาะกิจกรรมดูนก เนือ่ งจากมีนกชายเลน
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ฝูงนกกาน�้ำมารวมตัวกันในบ่อปลาช่วงน�้ำทะเลขึ้นสูง

อพยพเข้ามาอาศัยอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก ส่งผลให้มนี กั ดูนก
ทั้ ง ชาวไทยและชาวต่ า งชาติ เ ดิ น ทางเข้ า มาเยี่ ย มชม
ฝูงนก โดยเฉพาะนกชายเลนปากช้อน เป็นจ�ำนวนมาก
เป็นประจ�ำทุกปี ก่อให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน
และปลูกฝังให้เกิดความรักและหวงแหนสิ่งแวดล้อม

นกชายเลนปากช้อน โดย เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง
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ต่อมาส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ พิ จ ารณาและด� ำ เนิ น การ
ประสานงานกับส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับกิจการ
พลังงาน (กกพ.) เรื่องข้อเท็จจริงของที่ตั้งโครงการซึ่ง
เป็นพื้นที่ชุ่มน�้ำที่มีความส�ำคัญระดับชาติ ซึ่งกกพ.มี
คู่มือประมวลหลักการปฏิบัติ (CoP) ส�ำหรับผู้ประกอบ
กิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยี
แผงโฟโตโวลเทอิก ได้ก�ำหนดมาตรการด้านการเลือก
พื้นที่ตั้งโครงการ ออกแบบและวางผังโครงการในระยะ
เตรียมการก่อสร้างไว้วา่ พืน้ ทีท่ เี่ สนอส�ำหรับตัง้ โรงไฟฟ้า
ต้องไม่เป็นพื้นที่ชุ่มน�้ำ และกกพ.พิจารณาและวินิจฉัย
แล้วว่า พื้นที่ตั้งโครงการดังกล่าวเป็นพื้นที่ชุ่มน�้ำ จึง
ไม่สามารถด�ำเนินโครงการได้ เว้นแต่สหกรณ์สามารถ
พิสูจน์ได้ว่า พื้นที่นั้นไม่เข้าข่ายตามมติครม. เมื่อวันที่
1 สิงหาคม พ.ศ. 2553
ทั้ ง นี้ ส มาคมอนุ รั ก ษ์ น กและธรรมชาติ แ ห่ ง
ประเทศไทยยังคงติดตามความคืบหน้าของโครงการ
โซล่าร์ฟาร์มนี้อย่างต่อเนื่อง โดยท�ำงานร่วมกับชมรม
อนุรักษ์ธรรมชาติโคกขาม ที่อยู่ในพื้นที่ ต.โคกขาม
เพื่อให้มั่นใจว่า โครงการโซล่าร์ฟาร์มนี้จะไม่สามารถ
ด�ำเนินการได้อย่างชัดเจน

น ก ก า ง เ ข น |

34

เรื่อง : กองบรรณาธิการ | ภาพ : น.พ.วิโรจน์ องค์อนันตคุณ และ น.สพ.เกษตร สุเตชะ

โครงการ
เช่าพื้นที่

บ้านปากทะเล

Save
Spoon-billed Sandpipers
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รายงานพิเศษ

สมาคมอนุ รั ก ษ์ น กและธรรมชาติ แ ห่ ง
ประเทศไทย ซึ่งด�ำเนินงานด้านอนุรักษ์ในพื้นที่
อ่าวไทยตอนในอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 10
ปี ได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
จากพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา
โดยพื้นที่นาเกลือซึ่งมีความส�ำคัญในการเป็น
แหล่งที่อยู่อาศัย และแหล่งอาหารที่ส�ำหรับนก
ชายเลนจ�ำนวนมาก ได้ถูกเปลี่ยนสภาพเป็น
พื้นที่ประเภทอื่นที่ไม่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์
ของนกชายเลน ไม่วา่ จะเป็นบ่อเลีย้ งสัตว์นำ�้ บ่อ
สาหร่าย บ่อขุดตักหน้าดิน รวมถึงโครงการก่อ
สร้างอื่นๆ เช่น หมู่บ้านจัดสรร โรงงาน และโซ
ลาร์ฟาร์ม เช่นในกรณีล่าสุดที่โคกขาม
35

แผนที่บ้านปากทะเล ซึ่งเป็นแหล่งหากินในฤดูหนาวที่ส�ำคัญส�ำหรับนกชายเลน

การหายไปของนาเกลือเป็นผลสืบเนือ่ งมาจากราคา
เกลือทะเลที่ตกต�่ำ เพราะปัญหาเกลือล้นตลาด ต้นทุน
การท�ำนาเกลือที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการแข่งขัน
จากเกลือสินเธาว์ ชาวนาเกลือจ�ำนวนมากจึงตัดสินใจ
เลิกท�ำนาเกลือและหันไปใช้ประโยชน์จากที่ดินในรูป
แบบอื่นแทน
สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
จึงเล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการรักษาแหล่งที่อยู่อาศัย
ของนกชายเลนในอ่าวไทยตอนใน โดยเฉพาะนาเกลือ
ซึง่ เป็นพืน้ ทีเ่ อกชน และไม่ได้ประกาศให้เป็นเขตอนุรกั ษ์
อย่างชัดเจน สมาคมฯ จึงมีโครงการเช่าพื้นที่นาเกลือ
บริเวณบ้านปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เพื่อจัด
ตั้งเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่เอื้อประโยชน์ต่อทั้งนกชายเลน
และอาชีพเกษตรกรรมนาเกลือในท้องถิ่น
โดยพื้นที่ที่สมาคมฯ ต้องการจะเช่า มีขนาด 49
ไร่ 3 งาน 90 ตารางวา ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีนกชายเลน
อพยพจ�ำนวนมากใช้เป็นแหล่งหาอาหารและที่รวมฝูง
รวมทั้งนกชายเลนปากช้อนที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์
เป็นอย่างยิ่งด้วย ในขั้นแรก สมาคมฯ ตั้งเป้าที่จะระดม
ทุนให้ได้อย่างน้อย 300,000 บาท เพื่อให้สามารถเริ่ม
ต้นเช่าและบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างน้อย 1 ปี และ
ได้เริ่มต้นระดมทุนผ่านเวบไซต์ของสมาคมฯ ตั้งแต่วัน
ที่ 19 สิงหาคมพ.ศ. 2559 โดยยอดบริจาคล่าสุด (ณ วัน
ที่ 23 กันยายนพ.ศ. 2559) อยู่ที่ 438,937 บาท ท�ำให้
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สมาคมฯ สามารถเริ่มต้นด�ำเนินการตามแผนงานภาย
ใต้โครงการได้แล้ว
ตอนนี้ สมาคมฯ ได้เริ่มต้นประสานกับเจ้าของที่ดิน
เพื่อด�ำเนินการเช่าพื้นที่ และได้ลงไปเยี่ยมชมพื้นที่ร่วม
กับตัวแทนจาก Royal Society for the Protection of
Birds (RSPB) มูลนิธิโลกสีเขียว และเจ้าของที่ดิน เมื่อ
วันที่ 9 กันยายนพ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ สมา
คมฯ ยังมีโอกาสได้พบปะและพูดคุยกับคนในพื้นที่ รวม
ทั้งเกษตรกรนาเกลือรายใหญ่เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
โครงการ รวมทัง้ ท�ำความเข้าใจถึงสภาพปัญหาและความ
ต้องการของเกษตรกรนาเกลือ และยังมีโอกาสได้หารือ
กับตัวแทนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ (ทช.)
เพือ่ รับทราบข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับแผนงานในพืน้ ทีบ่ า้ น
ปากทะเล เนือ่ งจาก ทช. มีพนื้ ทีป่ า่ สงวนซึง่ อยูต่ ดิ กันกับ
บริเวณที่สมาคมฯ ต้องการเช่าโดยตรง
ในวันที่ 29-30 ตุลาคม พ.ศ.2559 สมาคมฯ ร่วม
กับอาสาสมัคร จะเริ่มด�ำเนินการติดตั้งป้ายข้อมูล และ
ป้ายสื่อความหมายในพื้นที่ปากทะเล รวมทั้งปรับปรุง
อาคารเรียนรู้ของสมาคมฯ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ เพื่อให้มี
สภาพดีขึ้นและใช้งานได้จริง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
นักดูนก นักท่องเที่ยว เยาวชน และคนในท้องถิ่น ที่เข้า
มาเยีย่ มชมและเรียนรูเ้ กีย่ วกับนกชายเลน รวมทัง้ ระบบ
นิเวศชายฝั่ง
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ศูนย์เรียนรู้เรื่องนกและระบบนิเวศบ้านปากทะเล

ชาวนาเกลือ คือ ผู้ปกป้องนกชายเลนที่แท้จริง

นกชายเลนปากช้อน โดย น.พ.วิโรจน์ องค์อนันตคุณ
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แปลงนาเกลือที่ถูกประกาศขายทอดตลาด
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เพื่อนร่วมโลก เรื่องและภาพ : ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์

ปลาเสือตอ
ลายใหญ่
ปลาเสือตอเป็นปลาที่อยู่ในสกุล Datnioides ทั่วโลก
พบเพียง 5 ชนิด โดยมี 3 ชนิดในประเทศไทย คือ เสือตอ
ลายเล็ก (D. undecimradiatus) ซึ่งพบเฉพาะในแม่น�้ำโขง
ปลากะพงลาย (D. polata) ซึ่งพบตามปากแม่น�้ำ และ ที่จะ
เขียนถึงอย่างละเอียดในคราวนีค้ อื เสือตอลายใหญ่ ซึง่ มีชอื่
วิทยาศาสตร์ว่า D. pulcher
ส่วนอีก 2 ชนิดทีไ่ ม่พบในประเทศไทย คือ D. campbelli
ซึง่ พบเฉพาะในแม่นำ�้ ทีไ่ หลลงอ่าวปาปัว และ D. microlepis
พบบนเกาะบอร์เนียวและสุมาตรา
ปลาเสือตอลายใหญ่เป็นปลาที่มีล�ำตัวแบนข้างมาก
ปลาขนาดใหญ่อาจยาวได้ถึง 40 เซนติเมตร พื้นล�ำตัวสี
เหลืองและมีลายแถบสีด�ำขนาดใหญ่พาด 6-7 แถบด้วย
กัน ปลาชนิดนี้เป็นปลาที่ไม่ค่อยว่ายน�้ำ แต่มักจะลอยตัว
อยู่นิ่งๆ ตามวัสดุใต้น�้ำเพื่อซุ่มดักจับสัตว์น�้ำขนาดเล็ก โดย
เฉพาะกุ้งเป็นอาหาร ปลาเสือตอเป็นปลาที่เนื้อมีรสชาติดี
ผู้เขียนเองเคยได้ลองกินปลาเสือตอลายเล็กขนาดค่อนข้าง
ใหญ่ในประเทศลาว พบว่ามีกา้ งฝอยน้อย เนือ้ มีรสชาติและ
ลักษณะคล้ายพวกปลากระพงทะเล ซึ่งเป็นก็เป็นญาติใกล้
ชิดกับปลาเสือตอ อย่างไรก็ดี ในปัจจุบัน ปลาเสือตอลาย
ใหญ่ กลายเป็นปลาสวยงามที่มีราคาสูงมาก ในปัจจุบันคง
ไม่มีใครน�ำปลาเสือตอลายใหญ่มากินกันแล้ว
ปลาเสือตอลายใหญ่ เดิมเคยมีการกระจายพันธุ์กว้าง
พบในลุม่ แม่นำ�้ แม่กลอง ลุม่ แม่นำ�้ เจ้าพระยา และ ลุม่ แม่นำ�้
โขง ในลุ่มแม่น�้ำเจ้าพระยานั้น แหล่งที่ขึ้นชื่อว่าเคยเป็นจุด
ทีพ่ บปลาเสือตอลายใหญ่มากทีส่ ดุ คือบริเวณบึงบอระเพ็ด
พื้นที่ชุ่มน�้ำขนาดใหญ่ที่อยู่ใต้ตัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์
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เดิมปลาเสือตอจะเข้ามาอาศัยอยูใ่ นบึงบอระเพ็ดเฉพาะฤดู
น�้ำหลาก ซึ่งน�้ำจะท่วมทุ่งเป็นบริเวณกว้าง ก่อให้เกิดพื้นที่
ผสมพันธุ์วางไข่มากมาย แต่การสร้างประตูน�้ำ ซึ่งท�ำให้น�้ำ
ท่วมขังอยู่ตลอดเวลาได้ท�ำให้วงจรนี้หยุดลง ซึ่งอาจจะเป็น
ส่วนหนึ่งที่ท�ำให้เสือตอลายใหญ่มีจ�ำนวนลดลง ทั้งนี้ใน
ปัจจุบัน นอกจากข่าวลือที่ไม่สามารถยืนยันได้แล้ว ก็ยังไม่
พบว่ามีใครประสบความส�ำเร็จในการเพาะพันธุป์ ลาเสือตอ
ลายใหญ่ในที่เลี้ยงได้
ในปัจจุบันคาดว่าปลาเสือตอลายใหญ่จะสูญพันธุ์ไป
จากลุ่มแม่น�้ำแม่กลองและเจ้าพระยาแล้ว ส่วนในแม่น�้ำ
โขงแต่เดิมเคยพบปลาเสือตอลายใหญ่อาศัยปะปนอยู่กับ
ปลาเสือตอลายเล็ก ฉะนั้นเมื่อปลาเสือตอลายใหญ่ใน
ประเทศไทยหมดไปและปลามีราคาสูงขึ้น จึงเริ่มมีการน�ำ
เข้าปลาจากทะเลสาปเขมรในช่วงประมาณปี พ.ศ.2535
อย่างต่อเนื่องแต่ใช้เวลาไม่ถึง 10 ปี ปลาเสือตอลายใหญ่
จากประเทศเขมรก็หายากมากจนเรียกว่าสูญพันธุ์ไปอีก
ประชากรหนึ่ง ในปัจจุบันยังมีข่าวคราวการพบปลาเสือตอ
ลายใหญ่ในธรรมชาติจากแม่น�้ำโขงในประเทศเวียตนาม
เป็นครั้งคราวแต่ก็เหลือน้อยมาก การพัฒนาลุ่มแม่น�้ำโขง
ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการผันน�้ำ ระเบิดแก่ง ท�ำลายป่าริม
น�้ำ และการสร้างเขื่อน ล้วนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
จนท�ำให้เชื่อได้ว่า ปลาเสือตอลายใหญ่จะสูญพันธุ์ไปจาก
ธรรมชาติในเวลาอันใกล้นี้ และถ้าหากเราไม่สามารถหาวิธี
เพาะพันธุ์ปลาเสือตอลายใหญ่ในที่เลี้ยงได้ ก็เชื่อได้ว่าปลา
เสือตอลายใหญ่จะสูญพันธุไ์ ปจากโลกภายในไม่เกิน 20-30
ปีข้างหน้านี้เป็นแน่
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เรื่องและภาพ : เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง

The Birds of

America

แนะน�ำหนังสือ

ฌอง ฌาร์ค อูดูบง หรือที่เรารู้จักกันดีกว่าในชื่ออังกฤษว่า จอห์น
เจมส์ อูดูบง (John James Audubon) นั้น เป็นลูกนอกสมรสของนาย
ทหารฝรั่งเศสที่ใช้ชีวิตอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือเมื่อสองร้อยกว่าปีก่อน
แต่เดิมนั้น อูดูบงเป็นพ่อค้าแต่ท�ำอะไรก็ล้มเหลวทุกครั้งจนภรรยาเสนอ
ว่า ท�ำไมไม่เอาทักษะส่วนตัวที่ชอบมาหางินบ้าง ตั้งแต่นั้น อูดูบงจึงกลับ
ไปวาดรูปนกขาย
รูปนกที่อูดูบงวาด ต่างจากของศิลปินอื่นในยุคนั้น เพราะเน้นความ
เหมือนจริงผสมอารมณ์ดราม่า ซึง่ ท�ำได้ยากมากในยุคนัน้ อูดบู งยิงนกมา
จัดท่าด้วยลวดเล็กๆ ให้เหมือนขณะมีชีวิตอยู่มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการ
อาหาร เลี้ยงลูก ไล่ล่ากัน ก่อนจะลงมือวาดในขนาดเท่าของจริงและ
สัดส่วนที่ถูกต้อง งานของอูดูบงเป็นที่ต้องการของบรรดาชนชาวอังกฤษ
มากๆ เพราะว่างานของเขาได้นำ� ธรรมชาติอนั รกร้างและเปล่าเปลีย่ วของ
ทวีปอเมริกาเหนือ มาสูส่ ังคมอังกฤษที่ธรรมชาติดงั กล่าวหายไปนานแล้ว
อูดบู งเดินทางไกลและบ่อย เขาข้ามทวีปอันกว้างใหญ่ไปมาเพือ่ บันทึก
นกให้ครบทุกชนิด ปืนบนบ่าซ้าย กระเป๋าสีและพู่กันห้อยไหล่ขวา รวมๆ
เขาวาดไปพันกว่าตัว ชื่อของเขากลายมาเป็นหนึ่งในสมาคมอนุรักษ์นกที่
ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ หรือ National Audubon Society
ปัจจุบัน หนังสือ The Birds of America ของเขาเป็นหนึ่งในงาน
คลาสสิคเกี่ยวกับธรรมชาติวิทยา มีฉบับเต็มอยู่ไม่เกิน ๑๑๙ ฉบับในห้อง
สมุดทัว่ โลก แต่นา่ ยินดีทปี่ จั จุบนั มีการพิพม์ใหม่ ทัง้ ขนาดเท่าของเดิมและ
ย่อส่วนในราคาที่หลากหลายให้คนได้เป็นเจ้าของกัน
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