
ทางรอด ทางเลอืก นก
แตว้แรว้ท้องด า 

โดย 
 
 

นายเกรยีงศักดิ ์ ศรบีวัรอด 
กลุม่งานวจิยัสัตวป่์า ส านกัอนุรกัษ์

สัตวป่์า 
กรมอุทยานแห่งชาต ิ สัตวป่์า และ

พนัธุพ์ชื 





เพศผู ้เพศเมีย 

สตัวป่์าสงวนตามพระราชบญัญติัคุม้ครองสตัวป่์า พ.ศ. 2535 

IUCN  : เสี่ยงตอ่ภาวะใกลสู้ญพนัธุ ์ (Endangered)  

 CITES : Appendix I  

พบเพียง 2 แหง่ คือ พืน้ที่ป่าที่ราบต า่เขานอจูจี้ ้ ประเทศไทย 
และ บริเวณป่าเทนนิสเซริม ประเทศพม่า 



การจดัการ: ในอดีต   

ปี 2495 มีรายงานพบครัง้สุดทา้ยในประเทศไทย (Collar et al, 2529) 

ปี 2528 BBC รายงานวา่นกแตว้แลว้ทอ้งด ามีความเป็นไปไดว้า่สูญพนัธุไ์ป
จากธรรมชาติ ไม่พบในธรรมชาติเป็นเวลากวา่ 30 ปี 
 

ปี 2529 มีการส ารวจพบนกแตว้แลว้ทอ้งด าอีกครัง้ในพืน้ที่ป่าที่ราบต า่เขานอ
จูจี้ ้ จงัหวดักระบ่ี โดย Phillip D.Round  และ อทุยั ตรีสุคนธ ์

ปี 2530 ประกาศต ัง้เขตหา้มล่าสตัวป่์าเขาประ – บางคราม  

ปี 2535 นกแตว้แลว้ทอ้งด าถูกพิจารณาเป็นสตัวป่์าสงวนของประเทศไทย 

ปี 2536 ประกาศต ัง้เขตรกัษาพนัธุส์ตัวป่์าเขาประ- บางคราม 



25 ปีของการจดัการและอนุรกัษน์กแตว้แลว้ทอ้งด า  
ในประเทศไทย 

พ.ศ. 2533 – 2542 
 โครงการฟ้ืนฟูและอนุรกัษป่์าที่ราบต า่เขานอจูจี้ ้ (KNCP)  
 โดยความร่วมมือของกรมป่าไม ้ ร่วมกบัศูนยช์วีวิทยาเชงิอนุรกัษ ์
 มหาวิทยาลยัมหิดล 
พ.ศ. 2546 – 2551 
 โครงการฟ้ืนฟูสถานภาพนกแตว้แลว้ทอ้งด าในประเทศไทย  
 โดยความร่วมมือของกรมอทุยานแหง่ชาติ สตัวป่์า และพนัธุพื์ช: 
 สมาคมอนุรกัษน์กแหง่ประเทศไทย (BCST) : สมาคมอนุรกัษน์กแหง่      
             สหราชอาณาจกัร (RSPB) โดยการส ารวจขอ้มูลประชากร และขอ้มูล
 ชวีวิทยาการสืบพนัธุ ์ รวมถึงการเคล่ือนที่ของนกแตว้แลว้ทอ้งด า 
 โดยการใส่หว่งสีลูกนก 

พ.ศ. 2552 – 2553 
 โครงการฟ้ืนฟูสถานภาพนกแตว้แลว้ทอ้งด าในประเทศไทย  
 โดยกรมอทุยานแหง่ชาติ สตัวป่์า และพนัธุพื์ช โดยท าการส ารวจ
 ประชากรนกแตว้แลว้ทอ้งด า ในพืน้ที่ป่าทีร่าบต า่เขานอจูจี้ ้ และพืน้ที่
 ราบต า่ ในพืน้ที่อนุรกัษ ์ 14 แหง่ ในพืน้ทีภ่าคใตข้องประเทศไทย  



พ.ศ. 2554 – 2556 
 กรมอทุยานแหง่ชาติ สตัวป่์า และพนัธุพื์ช พิจารณาแนวทางและ
 ความเป็นไปไดใ้นการฟ้ืนฟูประชากรนกแตว้แลว้ทอ้งด า โดยการ
 เพาะเลีย้งและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ  

25 ปีของการจดัการและอนุรกัษน์กแตว้แลว้ทอ้งด า  
ในประเทศไทย 

พ.ศ. 2557 – 2558….. 
 โครงการฟ้ืนฟูสถานภาพนกแตว้แลว้ทอ้งด าในประเทศไทย  
 โดยกรมอทุยานแหง่ชาติ สตัวป่์า และพนัธุพื์ช : ปัจจุบนัท าการส ารวจ
 ประชากรและหารงัในพืน้ที่การกระจายหลกั (สระมรกต) บริเวณเสน้ทาง 
       ศึกษา ธรรมชาติ และบริเวณพืน้ที่หย่อมป่าโดยรอบ  



การกระจายและประชากรนกแตว้แลว้ทอ้งด าในพืน้ที่ป่าที่ราบต า่ฯ 

น ำ้ตกรอ้นพบนก 

ครัง้สดุทำ้ยปี2548    

 62% อยู่นอกพืน้ที่

เขตรกัษาพนัธุฯ์    

      เขตรกัษาพนัธุฯ์ 
      เขตหา้มล่าสตัวป่์าฯ  



ประชากรนกแตว้แลว้ทอ้งด าในพืน้ที่ป่าที่ราบต า่
เขานอจูจี้ ้ ( พ.ศ. 2530 – 2556)  
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พ.ศ.      ขอ้มูลจำกนักดนูก 



สถานการณปั์จจุบนัในพืน้ท่ีถิน่อาศยันกแตว้แลว้ทอ้งด า 

1. การพฒันาแหล่งท่องเที่ยวในพืน้ที่สระมรกตและบ่อน ้าผุด 

พ.ศ. 
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          จ ำนวนนกแตว้แลว้ทอ้งด ำ  
            จ ำนวนนักท่องเท่ียว
  

50,076 คน 

166,837 คน 

417,922 คน 
เฉล่ียวนัละ 
1,540 คน 

    ขอ้มูลนกแตว้แลว้ทอ้งด ำจำกนักดนูก 



การด าเนินงานในอดตี 

     ส ำรวจประชำกรนกแต้วแร้ว
ท้องด ำ ในพืน้ที่ป่ำที่รำบต ่ำ
เขำนอจู้จี ้



100 – 200 ม. 

>  200 ม. 

ป่าทีร่าบต า่เขานอ
จู้จี ้

ในปจัจุบนั 
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      ส ำรวจกำรแพร่กระจำยของ
นกแต้วท้องด ำในพืน้ที่ป่ำที่
รำบต ่ำ 15 แห่ง(เคยส ำรวจ
มำก่อน) 



  1. เขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำแม่น ำ้ภำชี 
  2. อุทยำนแห่งชำตแิก่งกระจำน 
  3. อุทยำนแห่งชำตกุิยบุรี 
  4,5. เขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำ อุทยำนเสดจ็ในกรม 
        กรมหลวงชุมพรด้ำนทศิเหนือ และทศิใต้ 
  6. พืน้ที่รำบป่ำท่ำชนะ 
  7. เขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำคลองนำคำ 
  8. เขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำคลองแสง  
  9. เขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำคลองยัน  
10. อุทยำนแห่งชำตเิขำสก 
11. อุทยำนแห่งชำตใิต้ร่มเยน็ 
12. เขตรักษำพันธ์ุสัตว์ป่ำคลองพระยำ 
13. อุทยำนแห่งชำตเิขำพนมเบญจำ 
14. อุทยำนแห่งชำตคิลองพนม 
15. อุทยำนแห่งชำตเิขำหลวง 



การส ารวจ ตดิตามประชากรนก
แตว้แลว้ท้องด า 

 ในพืน้ทีเ่ขตรกัษาพนัธุสั์ตวป่์า
เขาประ-บางคราม จ.กระบี ่ และ

ตรงั ปี พ.ศ. 2558 
โดย 

 
กลุ่มงำนวิจัยสัตว์ป่ำ  ส ำนักอนุรักษ์สัตว์ป่ำ 
กรมอุทยำนแห่งชำต ิสัตว์ป่ำ และพันธ์ุพืช 





วธีิการ  ทมีงานวจิยัส ารวจประชากร 
 
  (1) สถานีวจิยัสัตวป่์าดอยเชยีงดาว จ.
เชยีงใหม ่

  (2) สถานีวจิยัสัตวป่์าบงึบอระเพ็ด จ.
นครสวรรค ์

  (3) สถานีวจิยัสัตวป่์าป่าพร-ุป่าฮาลาบาลา 
จ.นราธวิาส 

  (4) สถานีวจิยัสัตวป่์าคลองแสง 
  (5) สมาคมอนุรกัษน์กและธรรมชาตแิห่ง
ประเทศไทย 

  (6) เจ้าหน้าทีเ่ขตรกัษาพนัธุสั์ตวเ์ขาประบาง



ป่ำสงวนแห่งชำตป่ิำบำงครำม 
(หนิคอกวำง) 

อ่ำวตง 

สระมรกต 



ส ำรวจประชำกรนก 



ทีมงำนวจัิยชีววทิยำกำรท ำรังวำงไข่นกแต้วแร้วท้องด ำ 



แผนงาน: การศกึษาวจิยัชวีวทิยานกแตว้แลว้ทอ้งด า 





ขอบคุณครบั 


