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๒๐๐ 

บทที่ ๑๓ 
สรุปสถานการณของนกและแนวทางในการอนุรักษ 

 
 จากอดีตถึงปจจุบันสหภาพสากลวาดวยการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไดรายงาน
สถานการณของนกปจจุบันไววามีนกไมนอยกวา ๑๓๔ ชนิดที่ไดสูญพันธุไปแลวจากธรรมชาติ 
และมีนกอีกจํานวนมากที่ตองเผชิญกับปจจัยเสี่ยงจนทําประชากรของนกเหลานี้ตองตกอยูใน
สถานภาพถูกคุกคาม จากการรวบรวมขอมูล ปรากฏวามีนกที่ถูกจัดอยูในสถานภาพถูกคุกคาม
จํานวนทั้งสิ้น ๙๕ ชนิดในป พ.ศ. ๒๕๕๐ และไดเพ่ิมจํานวนขึ้นเปน ๑,๒๒๒ ชนิดในป พ.ศ. 
๒๕๕๑ ดังแสดงในตารางที่ ๑๓.๑  
 
ตารางที่ ๑๓.๑ แสดงจํานวนชนิดนกที่พบทั่วโลกที่ตกอยูในสถานภาพถูกคุกคามตั้งแตป พ.ศ. 

๒๕๐๐-๒๕๕๑ 
ป พ.ศ. จํานวนชนิด แหลงขอมูล 
๒๕๐๐ ๙๕  
๒๕๑๔ ๒๒๐ 
๒๕๒๒ ๒๙๐ 

Rands (๑๙๙๓) 

๒๕๓๑ ๑,๐๒๙  
๒๕๔๑/๔๒ ๑,๑๐๗ 
๒๕๔๓ ๑,๑๘๓ 
๒๕๔๕ ๑,๑๙๒ 
๒๕๔๖ ๑,๑๙๔ 
๒๕๔๗ ๑,๒๑๓ 
๒๕๔๙ ๑,๒๐๖ 
๒๕๕๐ ๑,๒๑๗ 
๒๕๕๑ ๑,๒๒๒ 

IUCN (๒๐๐๘) 

ที่มา : ดัดแปลงจาก Rands (๑๙๙๓) และ Birdlife International (๒๐๐๘) 
 

ในบรรดานกที่อยูในสถานภาพถูกคุกคามนี้ เม่ือแบงตามประเภทของถิ่นอาศัยแลวจะ
พบวา นกที่อาศัยในทุงหญาสะวันนาและนกที่อาศัยตามพื้นที่ชุมนํ้าจะมีสัดสวนการถูกคุกคามที่
เพ่ิมขึ้นอยางมาก ดังแสดงในตารางที่ ๑๓.๒ อันมีสาเหตุมาจากการขยายพื้นที่ครอบครองและ
พ้ืนที่ทํากินของมนุษยสงผลใหถิ่นอาศัยของนกกลุมน้ีลดลงอยางมาก ดังจะเห็นไดจากนกที่
อาศัยในทุงหญาสะวันนาตองตกอยูในสถานภาพถูกคุกคามเพิ่มขึ้น  ๑๗๕ ชนิด มีสัดสวน
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๒๐๑ 

เพ่ิมขึ้นจาก ๖.๙๐% ในป พ.ศ. ๒๕๒๒ เปน ๑๘.๙๕% ในป พ.ศ. ๒๕๓๑ และนกที่อาศัยตาม
พ้ืนที่ชุมนํ้าตองตกอยูในสถานภาพถูกคุกคามเพิ่มขึ้น ๑๗๘ ชนิด โดยมีสัดสวนเพิ่มขึ้นจาก 
๑๓.๑๐% ในป พ.ศ. ๒๕๒๒ เปน ๒๐.๙๙% ในป พ.ศ. ๒๕๓๑ ในขณะที่นกที่อาศัยในปาเขต
รอนมีจํานวนนกที่ตกอยูในสถานภาพถูกคุกคามเพิ่มขึ้นมากที่สุด คือ เพ่ิมขึ้น ๒๕๖ ชนิด 
อยางไรก็ตาม เม่ือคิดเปนสัดสวนตอชนิดที่ถูกคุกคามทั้งหมดแลวกลับพบวามีแนวโนมลดลง 
ทั้งน้ีอาจเปนเพราะการลดลงของพื้นที่ปาเขตรอนมีอัตราการลดลงที่คอนขางคงที่ หลังจากป 
พ.ศ. ๒๕๔๑/๔๒ เปนตนมาจะเห็นไดวา การเพิ่มขึ้นของจํานวนชนิดนกที่ถูกคุกคามจะเพิ่มขึ้น
ไมมากนัก ทั้งน้ีเน่ืองจากรัฐบาลและประชาชนเกิดความตระหนักและมีการกําหนดมาตรการตาง 
ๆ เพ่ือใชในการปองกันการลดลงของนกเหลานั้น ซึ่งจะไดกลาวในตอนตอไป 
 
ตารางที่ ๑๓.๒ เปรียบเทียบจํานวนชนิดนกที่ตกอยูในสถานภาพถูกคุกคามในป พ.ศ. ๒๕๒๒ 

และ พ.ศ. ๒๕๓๑ แบงตามประเภทของถิน่อาศัย 
สภาพถิ่นอาศัย พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๓๑ 
ปาดิบเขตรอน ๑๘๖ (๖๔.๑๔) ๑/ ๔๔๒ (๔๒.๙๕) 
พ้ืนที่ชุมนํ้า ๓๘ (๑๓.๑๐) ๒๑๖ (๒๐.๙๙) 
ทุงหญาสะวันนา ๒๐ (๖.๙๐) ๑๙๕ (๑๘.๙๕) 
อ่ืน ๆ และไมมีขอมูล ๔๖ (๑๕.๘๖) ๑๗๕ (๑๗.๐๐) 
รวม ๒๐๙ (๑๐๐) ๑,๐๒๙ (๑๐๐) 

๑/ หมายถึง คาเปอรเซ็นตของจํานวนนกที่อยูในสถานภาพถูกคุกคามทั้งหมด 
ที่มา : ดัดแปลงจาก Rands (๑๙๙๓) 
 
๑. สถานภาพของนกในทวีปเอเชีย 

ทวีปเอเชียซ่ึงมีพ้ืนที่สวนใหญเปนปาดิบเขตรอนและมีลักษณะทางนิเวศวิทยาที่
คอนขางจําเพาะ จากรายงานของ BirdLife International (๒๐๐๑) ปรากฏวา มีนกที่ตองตกอยู
ในสถานภาพถูกคุกคาม (มีความเสี่ยงขั้นวิกฤตที่จะสูญพันธุ มีความเสี่ยงมากที่จะสูญพันธุ และ
มีแนวโนมที่จะสูญพันธุ) มีจํานวนทั้งสิ้น ๓๒๓ ชนิด โดยมีปจจัยหลักมาจากการลดลงของ
ถิ่นอาศัยหรือการเสื่อมสภาพของถิ่นอาศัย โดยเฉพาะอยางยิ่งปาดิบระดับต่ําซึ่งถูกบุกรุก และ
ถูกแผวถาง เพ่ือเปลี่ยนไปเปนที่อยูอาศัยและทําเปนพ้ืนที่เกษตรกรรม เชน พ้ืนที่ปลูกยางพารา 
ปาลมนํ้ามัน และกาแฟ เปนตน 
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๒๐๒ 

๒. สถานภาพของนกในประเทศไทย 
 สําหรับประเทศไทยนั้น สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได
จัดทําหนังสือ Red Data Book ขึ้นในช่ือ Thailand Red Data : Birds ซึ่งเปนการรวบรวม
รายชื่อและจัดสถานภาพการถูกคุกคามของนกที่พบในประเทศไทยโดยใชเกณฑตาม IUCN 
(๒๐๐๑) Version ๓.๑ ปรากฏวา ในประเทศไทยมีนกที่สูญพันธุไปจากประเทศไทยแลวจํานวน 
๒ ชนิด สูญพันธุจากธรรมชาติ จํานวน ๒ ชนิด มีความเสี่ยงขั้นวิกฤติที่จะสูญพันธุจํานวน ๔๓ 
ชนิด มีความเสี่ยงมากที่จะสูญพันธุจํานวน ๖๖ ชนิด และมีแนวโนมใกลสูญพันธุจํานวนทั้งสิ้น 
๗๑ ชนิด เม่ือจําแนกชนิดนกตามประเภทของถิ่นอาศัยจะพบวา นกที่มีถิ่นอาศัยในปาไมจะอยู
ในถานภาพถูกคุกคามมากที่สุดคือ ๗๕% ของนกที่ถูกจัดอยูในสถานภาพถูกคุกคามทั้งหมด ใน
บรรดานกที่อาศัยในปาระดับต่ําที่ถูกคุกคามเปนนกที่พบเฉพาะในภาคใตของประเทศไทย
จํานวนทั้งสิ้น ๖๙ ชนิด หรือประมาณ ๗๐% ของนกที่อาศัยในปาระดับต่ําทั้งหมด จํานวนชนิด
นกที่ตกอยูในสถานภาพถูกคุกคามแบงตามประเภทของถิ่นอาศัยไดดังสรุปไวในตารางที่ ๑๓.๓ 
 
ตารางที่ ๑๓.๓ จํานวนชนิดนกที่จัดอยูในสถานภาพการถูกคุกคามแบงประเภทของถิ่นอาศัย 

ประเภทถิ่นอาศัย สถานภาพถูกคุกคาม ๑/

ปาไม ๑๓๕ (๗๕.๐%) ๒/

- ปาดิบเขา (ความสูงมากกวา ๙๐๐ ม.) ๓๖ (๒๖.๗%) 
- ปาระดับต่ํา (ความสูงนอยกวา ๙๐๐ ม.) ๙๙ (๗๓.๓%) 

พื้นที่ชุมนํ้า ๓๘ (๒๑.๑%) ๒/

- แมน้ํา ๑๑ (๒๙.๐%) 
- ทะเลเปด ๔ (๑๐.๕%) 
- หนอง บึง ๒๓ (๖๐.๕%) 

พื้นที่เกษตรกรรม ๗ (๓.๙%) ๒/

รวม ๑๘๐ 
๑/ หมายถึง ผลรวมของจํานวนชนิดนกที่ถูกจัดอยูในสถานภาพมีความเสี่ยงขั้นวิกฤตที่จะสูญ

พันธุ มีความเสี่ยงมากที่จะสูญพันธุ และมีแนวโนมที่จะสูญพันธุ 
๒/ หมายถึง คาเปอรเซ็นตของนกที่ตกอยูในสถานภาพถูกคุกคามแบงตามลักษณะของถิ่นอาศัย

แตละประเภท 
ที่มา : ดัดแปลงจาก Sanguansombat (๒๐๐๕) 
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๒๐๓ 

๓. สาเหตุของการลดลงของนกในประเทศไทย 
การลดลงของประชากรนกในประเทศไทยมีสาเหตุมาจากปจจัยตาง ๆ ดังตอไปน้ี 
๓.๑. ขาดแคลนที่อยูอาศัย จากการเก็บขอมูลของกรมปาไมโดยใชภาพถายจาก

ดาวเทียม ปรากฏวาประเทศไทยมีพ้ืนที่ปาไมทุกประเภทรวมกันประมาณ ๕๓% ของพื้นที่
ประเทศไทยในป พ.ศ. ๒๕๐๔ จากนั้นพ้ืนที่ปาไมไดลดลงอยางรวดเร็วและตอเน่ืองจนกระทั่งถึง
ป พ.ศ. ๒๕๔๑ พ้ืนที่ปาไมลดลงจนเหลือเพียงประมาณ ๒๕% ของพ้ืนที่ประเทศไทยเทานั้น 
ในชวงระหวางป พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๙ จะเห็นวาพื้นที่ปาไมเพ่ิมขึ้นเล็กนอย ทั้งน้ีเน่ืองจากมีการ
ปรับเปลี่ยนคําจํากัดความของพื้นที่ปาไมและไดรวมเอาปาไมที่เปนปาไมปลูกเพื่อเศรษฐกิจเขา
ไปดวย อยางไรก็ตาม หลังจากที่ป พ.ศ. ๒๕๔๓ แลวจะเห็นวาพื้นที่ปาไมทั้งหมดในประเทศ
ไทยก็ยังมีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง ดังแสดงในตารางที่ ๑๓.๓ 

นกที่ตกอยูในสถานภาพถูกคุกคามในประเทศไทยสวนใหญจะเปนนกที่อาศัยอยูในปา
ไม คือ มีนกที่ตกอยูในสถานภาพถูกคุกคามมากถึง ๗๕% ของนกที่อยูสถานภาพถูกคุกคาม
ทั้งหมด และนกที่ไดรับผลกระทบมากที่สุดคือ นกที่อาศัยอยูในปาระดับต่ําซึ่งตกอยูใน
สถานภาพถูกคุกคามประมาณ ๗๓% ของนกที่อาศัยอยูในปาไมทั้งหมด อันมีสาเหตุมาจากการ
ลดลงของพื้นที่ปาไมที่เปนถิ่นอาศัยของนกเหลานั้น สาเหตุการลดลงของปาไมเกิดจาการ
เปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ซึ่งกอใหเกิดปญหาการทําลายปาไม ซึ่ง
พอสรุปเปนประเด็นใหญ ๆ ไดดังนี้ 
  ๓.๑.๑ สัมปทานปาไม การสัมปทานปาไมในระยะแรกของประเทศไทยเปน
การใหสัมปทานไมสักเพียงอยางเดียว ซึ่งสวนใหญจะเปนปาในพื้นที่ราบทางภาคเหนือ 
จนกระทั่งระยะหลังมีความตองการใชไมมากขึ้น รัฐบาลจึงไดเปดใหสัมปทานไมชนิดอ่ืนดวย ผล
ที่เกิดจากการใหสัมปทานปาไมนอกจากจะทําใหปาไมหมดไปอยางรวดเร็วแลวยังเปนการ
กระตุนใหเกิดการบุกรุกปาเพื่อจับจองที่ดินทํากินจากชาวบานอีกดวย 
  ๓.๑.๒ การบุกรุกทําลายปาไม การเพิ่มขึ้นของประชากรเปนไปอยางรวดเร็ว
ในชวงกอนป พ.ศ. ๒๕๓๐ ทําใหความตองการที่อยูอาศัย ที่ดินทํากิน และพ้ืนที่เพาะปลูกเพิ่ม
มากขึ้น เกษตรกรที่ถือครองที่ดินทํากินขนาดเล็กไมสามารถแบงที่ดินทํากินใหแกสมาชิกใน
ครอบครัวไดเพียงพอ จึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิดการบุกรุกปาไมเพ่ิมขึ้น 

๓.๑.๓ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เม่ือประชากรเพิ่มจํานวนมากขึ้น การ
อพยพยายถิ่นฐานและการบุกรุกปาเพื่อแสวงหาที่อยูอาศัยใหมเพ่ิมมากขึ้น การสรางถนนเขาสู
พ้ืนที่ปาซึ่งมีหมูบานดั้งเดิมอยูเพ่ือแยงชิงประชาชนจากอิทธิพลของคอมมิวนิสตในชวงกอนป 
พ.ศ. ๒๕๒๕ ทําใหประชาชนอพยพเขาไปบุกเบิกพื้นที่ปาเพิ่มขึ้น มีทั้งการอพยพในภูมิภาคและ
ระหวางภูมิภาค ถนนจํานวนมากตัดผานผืนปาอันอุดมสมบูรณ ซึ่งนอกจากจะทําลายตนไม
จํานวนมากในบริเวณที่ถนนตัดผานแลว ถนนยังเปนตัวแบงแยกผืนปาที่เคยเปนผืนเดียวกัน
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๒๐๔ 

ออกเปนสวน ๆ สงผลกระทบตอสัตวปาทําใหสัตวปาบางชนิดถูกแยกออกเปนกลุมยอยไม
สามารถไปมาหาสูซึ่งกันและกันได ประชากรสัตวปาเหลานั้นเกิดการผสมเลือดชิดสงผลใหสัตว
ออนแอลง และอาจเปนสาเหตุใหสูญพันธุไดในที่สุด 

 
ตารางที่ ๑๓.๔ แสดงปริมาณพื้นที่ปาไมของประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๔๙  

ภาคเหนือ 
ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนื
อ 

ภาคตะวันออก ภาคกลาง ภาคใต รวมทั้งประเทศ ป 
พ.ศ. 

ตร.กม % ตร.กม % ตร.กม % ตร.กม % ตร.กม % ตร.กม % 

๒๕๐๔ ๑๑๖,๒๗๕ ๖๙ ๗๐,๙๐๔ ๔๒ ๒๑,๑๖๓ ๕๘ ๓๕,๖๖๑ ๕๓ ๒๙,๖๒๖ ๔๒ ๒๗๓,๖๒๙ ๕๓ 

๒๕๑๖ ๑๑๓,๕๙๕ ๖๗ ๕๐,๖๗๑ ๓๐ ๑๕,๐๓๖ ๔๑ ๒๓,๙๗๐ ๓๖ ๑๘,๔๓๕ ๒๖ ๒๒๑,๗๐๗ ๔๓ 

๒๕๑๙ 
๑๐๒,๓๒

๗ 
๖๐ ๔๑,๔๙๔ ๒๕ ๑๒,๖๓๑ ๓๕ ๒๑,๘๒๖ ๓๒ ๒๐,๑๓๙ ๒๘ ๑๙๘,๔๑๗ ๓๙ 

๒๕๒๑ ๙๔,๙๓๗ ๕๖ ๓๑,๒๒๑ ๑๘ ๑๑,๐๓๗ ๓๐ ๒๐,๔๒๖ ๓๐ ๑๗,๖๐๓ ๒๕ ๑๗๕,๒๒๔ ๓๔ 

๒๕๒๕ ๘๗,๗๕๖ ๕๒ ๒๕,๘๘๖ ๑๕ ๘,๐๐๐ ๒๒ ๑๘,๕๑๖ ๒๗ ๑๖,๔๔๒ ๒๓ ๑๕๖,๖๐๐ ๓๑ 

๒๕๒๘ ๘๔,๑๒๖ ๕๐ ๒๕,๕๘๐ ๑๕ ๗,๙๙๐ ๒๒ ๑๗,๖๘๕ ๒๖ ๑๕,๔๘๕ ๒๒ ๑๕๐,๘๖๖ ๒๙ 

๒๕๓๑ ๘๐,๔๐๒ ๔๗ ๒๓,๖๙๓ ๑๔ ๑๗,๒๔๔ ๒๖ ๑๗,๒๔๔ ๒๖ ๑๔,๖๓๐ ๒๑ ๑๔๓,๘๐๓ ๒๘ 

๒๕๓๒ ๘๐,๒๒๒ ๔๗ ๒๓,๕๘๖ ๑๔ ๑๗,๒๒๓ ๒๖ ๑๗,๒๒๓ ๒๖ ๑๔,๖๐๐ ๒๑ ๑๔๓,๔๑๗ ๒๘ 

๒๕๓๔ ๗๗,๑๔๓ ๔๕ ๒๑,๗๙๙ ๑๓ ๑๖,๖๑๖ ๒๕ ๑๖,๖๑๖ ๒๕ ๑๓,๔๔๙ ๑๙ ๑๓๖,๖๙๘ ๒๗ 

๒๕๓๖ ๗๕,๒๓๑ ๔๔ ๒๑,๔๗๓ ๑๓ ๑๖,๔๐๘ ๒๔ ๑๖,๔๐๘ ๒๔ ๑๒,๘๐๘ ๑๘ ๑๓๓,๕๕๔ ๒๖ 

๒๕๓๘ ๗๓,๘๘๖ ๔๔ ๒๑,๒๖๕ ๑๓ ๑๖,๒๘๘ ๒๔ ๑๖,๒๘๘ ๒๔ ๑๒,๔๕๕ ๑๘ ๑๓๑,๔๘๕ ๒๖ 

๒๕๔๑ ๗๓,๐๕๗ ๔๓ ๒๐,๙๘๔ ๑๒ ๑๖,๐๔๙ ๒๔ ๑๖,๐๔๙ ๒๔ ๑๒,๑๒๕ ๑๗ ๑๒๙,๗๒๒ ๒๕ 

๒๕๔๓ ๙๖,๒๗๐ ๕๗ ๒๖,๕๒๗ ๑๖ ๘,๔๓๘ ๒๓ ๒๑,๔๖๒ ๓๒ ๑๗,๔๑๓ ๒๕ ๑๗๐,๑๑๑ ๓๓ 

๒๕๔
๗ 

๙๒,๐๖๘ ๕๔ ๒๘,๐๙๖ ๑๗ ๘,๒๔๐ ๒๓ ๒๑,๒๔๓ ๓๒ 
๑๗,๙๔

๓ 
๒๕ ๑๖๗,๕๙๑ ๓๓ 

๒๕๔๘ ๘๙,๓๘๑ ๔๗ ๒๕,๓๓๕ ๑๕ ๗,๙๓๖ ๒๒ ๒๐,๖๗๙ ๓๑ ๑๗,๖๗๑ ๒๕ ๑๖๑,๐๐๑ ๓๑ 

๒๕๔๙ ๘๘,๓๖๘ ๕๒ ๒๔,๕๕๐ ๑๕ ๗,๘๘๔ ๒๒ ๒๐,๕๕๕ ๓๐ ๑๗,๒๙๖ ๒๔ ๑๕๘,๖๕๓ ๓๑ 

รวม ๑๖๙,๖๔๔ ๑๖๘,๘๕๔ ๓๖,๕๐๒ ๖๗,๓๙๙ ๗๐,๗๑๕ ๕๑๓,๑๑๕ 

ที่มา : สํานักงานแผนและสารสนเทศ กรมปาไม (๒๕๕๒) 
   
 นอกจากนี้แลว การตัดถนนผานปายังมีผลกระทบโดยตรงตอสวัสดิภาพของสัตวปา มี
สัตวปาบางชนิดตองโยกยายถิ่นฐานหากินไปเรื่อย ๆ ตามวงรอบที่เคยเปน แตเม่ือมีถนนตัด
ผานเสนทางเดินของสัตวเหลานั้น มันจําเปนที่จะตองเดินผานถนนทําใหเกิดอุบัติเหตุรถยนต
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๒๐๕ 

สัตวปาบอยครั้ง เชน ถนนที่ตัดผานพื้นที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ อุทยานแหงชาติน้ําหนาว 
เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤาไน เปนตน 
  ๓.๑.๔ การแพรหลายของเทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีของเลื่อยยนต 
เลื่อยไฟฟา และรถไถ เพ่ือการลากตัดไมและลากจูงทอนซุงออกจากปา ทําใหเกิดอัตราการเรง
ในการทําลายพื้นที่ปามากขึ้น เน่ืองจากสามารถตัดตนไมไดอยางรวดเร็ว การใชรถไถขนาดใหญ
แทนการใชแรงงานสัตวในการทําการเกษตรเอื้ออํานวยใหเกษตรกรสามารถทําการเปดพื้นที่
ใหมเพ่ือการเพาะปลูกไดในพ้ืนที่ขนาดใหญ การพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ การใชยา
ปราบศัตรูพืช การใชปุยเคมี ทําใหเกษตรกรสามารถเพาะปลูกพืชชนิดเดียวเพ่ือการคาไดมาก
ขึ้น 
  ๓.๑.๕ การเกษตรเชิงพาณิชย ในอดีตคนไทยเพาะปลูกขาวและพืชผักเพื่อ
บริโภคในครัวเรือนเปนหลัก พืชผลท่ีเหลือจากการบริโภคจะนําไปแลกเปลี่ยนกับสินคาอ่ืน ๆ 
หรือขายเปนรายได แตในปจจุบันระบบเศรษฐกิจเปนระบบที่ตองพ่ึงพาเงินตราทําใหการ
เพาะปลูกของเกษตรกรไดเปลี่ยนวัตถุประสงคไปเปนการเพาะปลูกเพื่อการคาทั้งสิ้น ผลผลิต
ทางการเกษตรที่ทํารายไดใหแกเกษตรกรในระดับสูง เชน ขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง ยางพารา 
กุงกุลาดํา ทําใหความตองการพื้นที่เพ่ือทําการเกษตรเพิ่มมากขึ้น 
  ๓.๑.๖ การเก็งกําไรที่ดิน นับตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๓๐ เปนตนมาเปนชวงที่มีการ
ซื้อขายที่ดินโดยมีการเก็งกําไรสูงมาก ทําใหเกิดการบุกรุกพื้นที่ปาไมเพ่ือครอบครอง เพ่ือ
การคาที่ดิน และเพ่ือการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวและเปนสถานที่พักตากอากาศของคนรวย 

๓.๒. การลาและการคาสัตวปา จํานวนประชากรมนุษยที่เพ่ิมขึ้นซึ่งจะสัมพันธ
โดยตรงกับพ้ืนที่ปาไมที่ลดลง เน่ืองจากปาไมหลายแหงไดถูกสัมปทานเพื่อตัดไมมาสราง
บานเรือนรองรับการเจริญเติบโตของชุมชม มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพ่ือทําเกษตรกรรมยุคใหม
ที่ตองใชที่ดินจํานวนมาก ตอมาก็มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานโดยเฉพาะการตัด
ถนน การสรางเขื่อน ทําใหปาลึกหลายแหงเริ่มเขาถึงไดงาย อาวุธโบราณที่ใชสําหรับลาสัตว 
เชน ลูกดอก ธนู บวงเชือก ไดถูกพัฒนาและแทนที่ดวยอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูง เชน ปนยาว 
ปนแกป บวงแรวที่ทําดวยลวดเหล็ก ถนนที่เชื่อมตอระหวางปากับเมืองก็ทําใหเกิดการถายเท
และการขนสงทรัพยากรออกจากพื้นที่ไดอยางสะดวก การนําสัตวปาออกมาขายในตลาดจึง
กลายเปนธุรกิจที่สรางกําไรใหกับนายพรานเปนอยางมาก จึงทําใหการลาเพ่ือยังชีพของ
ชาวบานที่อาศัยอยูรอบ ๆ บริเวณผืนปากลายเปนการลาเพื่อคาขายมากขึ้น  
 รูปแบบการลาที่เปลี่ยนไปจากการลาเพื่อเปนอาหารมาเปนการตอบสนองความตองการ
ของตลาดนั้น สงผลกระทบอยางรวดเร็วและรุนแรงตอปริมาณสัตวปาในธรรมชาติ โดยเฉพาะใน
ระบบนิเวศปาเขตรอน สัตวที่ตกเปนเปาหมายในการลาโดยสวนใหญ ไดแก เสือโครง ลิง
อุรังอุตัง นกเงือก ซึ่งขยายพันธุไดชา ออกลูกปละประมาณ ๑ หรือ ๒ ตัว หรือในกรณีที่
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๒๐๖ 

สิ่งแวดลอมไมเหมาะสมก็อาจจะไมมีการผสมพันธุเลย ทําใหสัตวเหลานี้ไมสามารถผลิตลูก
ออกมาเพื่อตอบสนองความตองการของตลาดไดเพียงพอ สัตวปาชนิดใดที่เปนที่ตองการของ
ตลาดสูงก็จะตกเปนเปาหมายของการลาอยางหนัก เม่ือสัตวมีจํานวนเหลือนอยลงและหายาก
ยิ่งขึ้น ราคาตามกลไกตลาดก็จะสูงขึ้นตามไปดวย จนกวาการลาสัตวจะทําใหสัตวชนิดนั้นสูญ
พันธุไปจากพื้นที่เสียกอน จึงเปลี่ยนไปสูสัตวที่มีลักษณะใกลเคียงกันที่สามารถตอบสนองความ
ตองการของตลาดได วัตถุประสงคของการลาและคาสัตวปา จําแนกออกไดเปน 
  ๓.๒.๑ เพื่อการบริโภค เปนการลาสัตวในระดับทองถิ่น สัตวปาที่ตกเปน
เปาหมายในการลาเพื่อการบริโภคสวนใหญจะเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดกลาง และนกขนาด
ใหญ เชน เกง กวาง คาง ชะนี เมน ชะมด อีเห็น ไกปา นกกระทา นกเปลา และนกเงือก 
นอกจากนี้ยังมีสัตวเลื้อยคลานและสัตวสะเทินนํ้าสะเทินบกที่พบไดงาย เชน เตาน้ําจืด กบ เขียด 
งูบางชนิดที่พบเห็นทั่วไป ในตลาดบางทองที่หรือบางประเทศมีคานิยมในการบริโภคเนื้อสัตวปา
ที่หลากหลาย สัตวปาที่ถูกลาเพื่อการบริโภคมากไดแก เตาน้ําจืด ลิ่น งูหลายชนิด และปลา
ฉลาม สวนเนื้อสัตวปาหายาก เชน เน้ือเสือโครง ตีนหมี เปนที่ตองการของกลุมคนที่มีฐานะดี
เน่ืองจากมีความเชื่อวาชิ้นสวนตาง ๆ ของสัตวปาหายากเหลานี้จะเปนยาเพิ่มสมรรถภาพทาง
เพศ และเปนยาอายุวัฒนะ 
  ๓.๒.๒ เพื่อเปนเคร่ืองประดับ อวัยวะและชิ้นสวนจากสัตวปาหลายชนิดนิยม
นํามาใชเปนเครื่องประดับหรือเปนของที่ระลึก เชน งาชางนํามาทําเปนเครื่องแกะสลัก หนังเสือ
ชนิดตาง ๆ เชน เสือลายเมฆ เสือไฟ เสือโครง เขาสัตวหลายชนิดนํามาทําเปนเครื่องประดับติด
ฝาบาน เชน เขากระทิง วัวแดง ควายปา ละม่ัง กูปรี นอกจากนี้ยังมี กระดองเตา หนังงู เปลือก
หอย และสัตวสตัฟฟ เชน ผีเสื้อ และดวงปกแข็งที่สวยงามชนิดตาง ๆ ผลิตภัณฑจากสัตวบาง
ชนิดก็ไดอนุญาตใหมีการคาอยางถูกกฎหมายเมื่อมีใบอนุญาต เชน หนังจระเข งาชางแกะสลัก 
งาชางบานรวมทั้งสัตวปาบางชนิดที่ไดจากการเพาะพันธุ ผลกระทบจากการลาสัตวเพ่ือเปน
เครื่องประดับน้ีสําหรับนกนั้นจะพบเห็นเพียงหัวนกเงือกชนิดตาง ๆ ที่จะนํามาติดฝาบาน และ
หัวของนกชนหินในบางประเทศนํามาแกะสลักใชเปนเครื่องรางประเปนเครื่องประดับ 
  ๓.๒.๓ เพื่อนํามาเปนสัตวเลี้ยง คานิยมในการเลี้ยงสัตวแบบเปนของสะสมทํา
ใหสัตวปาหายากมีราคาสูงและเปนที่ตองการของผูเลี้ยงบางกลุม สัตวปาที่เปนเปาหมายหลักใน
การเลี้ยง ไดแก นกปาที่มีความสวยงามหรือมีเสียงรองไพเราะ เชน นกปรอดแมทะ นกขุนทอง 
นกเขียวคราม นกกระรองทองแกมขาว นกโพระดก นกปรอดหัวโขน รวมถึงนกแกวชนิดตาง ๆ 
ทั้งที่เปนนกในประเทศไทยและเปนนกนําเขาจากตางประเทศ เชน นกแกวจากประเทศ
ออสเตรเลีย และจากประเทศในแถบอเมริกาใต ประชาชนในบางทองที่นิยมจับนกมาขังกรงเลี้ยง
เพ่ือการแขงขันประชันเสียงรองของนก เชน นกปรอดหัวโขน นกเขาชวา นกเขาใหญ และนก
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๒๐๗ 

กางเขนดง จนทําใหนกเหลานี้มีความตองการของตลาดคานกมากขึ้น สงผลใหมีราคาสูงขึ้นตาม
ไปดวย 
  ๓.๒.๔ เพื่อกิจการสวนสัตว หรือการจัดแสดงสัตวของภาครัฐและเอกชน 
กิจการสวนสัตวทั้งของรัฐและเอกชนหลายแหงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เปนแหลงที่มีการรับ
ซื้อสัตวปาเปนจํานวนมาก แตยังขาดมาตรการในการควบคุมดูแลอยางรัดกุม การดําเนินการ
โดยขาดทักษะในการดูแลสุขภาพสัตวรวมไปถึงความไมพรอมทางดานสถานที่เลี้ยงและจัด
แสดงจึงทําใหสัตวหลายชนิดมีอัตราการตายสูง จํานวนสวนสัตวเอกชนที่เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วใน
หลายประเทศทําใหเกิดความตองการในการรับซื้อสัตวปาหายากเพิ่มขึ้น สัตวปาที่เปนเปาหมาย
มีตั้งแตนกขนาดเล็กไปจนถึงชาง สวนใหญจะเปนสัตวปาหายาก หรือเปนกลุมที่เพาะขยายพันธุ
ไดยาก เชน ลิงอุรังอุตัง ลิงกอริลลา นกกระเรียน นกเงือก นกแกว นกแกวมารคอร และนกน้ํา
ขนาดใหญหลายชนิด 

๓.๓ ยากําจัดศัตรูพืช การทําเกษตรกรรมในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจากการเกษตร
เพ่ือยังชีพมาเปนการทําการเกษตรเพื่อการคา มีการปลูกพืชชนิดเดียวในพื้นที่กวางขวางจนทํา
ใหเกิดแมลงศัตรูพืชเพ่ิมขึ้นมากมาย มีการนําสารเคมีมาใชเพ่ือทําลายศัตรูพืช เชน ยาฆาแมลง 
ยากําจัดหนู ยากําจัดหอยทาก รวมถึงยาฆาหญาดวย สารเคมีเหลานี้มีผลกระทบทั้งโดยทางตรง
และทางออมแกประชากรนก ทําใหประชากรของนกน้ําขนาดใหญที่กินปลา หอย ปู และสัตวน้ํา
ในแปลงนา รวมทั้งนกลาเหยื่อ เชน นกแสก นกเคา และเหยี่ยวดํา ที่หากินโดยการจับหนู งู 
และสัตวเลื้อยคลานตามทุงนาไดรับสารเคมีเหลานั้นและสะสมในรางกาย ทําใหนกมีสุขภาพ
ออนแอและตายในที่สุด สังเกตไดจากพื้นที่ที่มีการใชยาปราบศัตรูพืชจะมีประชากรของนก
เหลานี้ลดลงอยางมาก 
 
๔. การจัดการอนุรักษ 
 นกจัดเปนทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเพิ่มจํานวนใหมากขึ้นได แตถาหากนกชนิดใด
ที่สูญพันธุไปแลวก็ไมสามารถสรางพันธุกรรมของนกชนิดนั้น ๆ ขึ้นมาได หลักการในการ
ดําเนินการอนุรักษนกในธรรมชาติมีดังนี้ 

๔.๑ การปองกันการลา การรักษาใหประชากรนกยังคงอยูนับวาเปนสิ่งสําคัญอันดับ
แรก เพราะถาหากสามารถที่จะคุมครองรักษาชีวิตนกชนิดตาง ๆ ไวไดแลวก็เทากับเราสามารถ
อนุรักษพันธุกรรมของนกชนิดนั้น ๆ ไวได การดําเนินงานในเรื่องอ่ืน ๆ ที่จําเปนสามารกระทํา
ไดตามหลักวิชาการ การปองกันการลานี้เปนหนาที่ของรัฐบาลและหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 
สามารถกระทําไดโดยการออกกฎหมายตาง ๆ เพ่ือควบคุมการลา เชน การออกกฎหมายหาม
ลาสัตวปาและนกบางชนิดที่มีประชากรเหลือนอย การหามลาสัตวในบางพื้นที่ หรือหามลาใน
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๒๐๘ 

บางฤดูซึ่งเปนฤดูผสมพันธุ โดยการออกกฎหมายมาบังคับใช เชน การออกพระราชบัญญัติ
สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. ๒๕๓๕ และมีกฎกระทรวงและระเบียบตาง ๆ มาใชบังคับใช  

๔.๒ การอนุรักษแหลงที่อยูอาศัย และแหลงหากิน ปจจัยสําคัญที่ทําใหนกหลาย
ชนิดลดจํานวนลงอยางมาก คือ การสูญเสียถิ่นที่อยูอาศัยและการเสื่อมสภาพของถิ่นอาศัย 
รวมทั้งการมีแหลงนํ้าและอาหารไมเพียงพอ การจัดการเพื่อเพิ่มจํานวนนกใหมีจํานวนเพิ่มขึ้น
นั้น สิ่งแรกที่จะตองดําเนินการก็คือ การอนุรักษใหคงอยู การปองกันการถูกลา และการปองกัน
การเสื่อมสภาพของถิ่นอาศัย ตลอดจนการบํารุงรักษาและการปรับปรุงถิ่นอาศัยใหเหมาะสม
สําหรับการดํารงชีวิตของนก  

การอนุรักษพ้ืนที่โดยตรงเพื่อใหเปนแหลงอาศัย แหลงหากิน และแหลงหลบภัยของนก
ในธรรมชาติกระทําไดโดย การประกาศพื้นที่ใดพื้นที่หน่ึงเปนเขตรักษาพันธุสัตวปา และเขต
หามลาสัตวปา และการอนุรักษพ้ืนที่โดยทางออมเพ่ือสัตวปาคือ อุทยานแหงชาติ และวนอุทยาน 
เปนตน 

๓.๓ การคนควาวิจัยทางวิชาการ การคนควาวิจัยถือไดวาเปนพ้ืนฐานของการจัดการ
และการอนุรักษนกชนิดตาง ๆ ไดในอนาคต จึงควรที่จะเร่ิมงานคนควาวิจัยทางวิชาการควบคู
ไปกับงานดานปองกันและปราบปรามดวยเพ่ือจะไดหาทางจัดการใหนกมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นใน
ระดับที่เหมาะสมกับปริมาณอาหารและที่หลบภัยในพื้นที่นั้น ๆ 

๔.๔ การใชประโยชน ตามหลักของการอนุรักษนั้นไมไดมุงเนนที่จะเก็บรักษา
ทรัพยากรนั้น ๆ ใหคงอยูตลอดไปเพียงอยางเดียวเทานั้น แตจะตองรูจักที่จะนําทรัพยากรนั้น ๆ 
มาใชใหเกิดประโยชนใหมากที่สุดโดยไมกอใหเกิดความเสียหายแกทรัพยากรนั้น ๆ การอนุรักษ
นกก็เชนกัน จะตองหาวิธีที่การจะนําเอานกชนิดตางๆ มาใชใหเกิดประโยชนแกสังคมในทางที่
เหมาะสม เชน การจัดสถานที่ใหเปนแหลงสําหรับเดินดูนกใหกับประชาชนทั่วไปไดเขาไปใช
เปนที่พักผอนหยอนใจหรือเพ่ือศึกษาหาความรูตามสมควร การจัดเปนสถานที่ทองเที่ยวเชิง
นิเวศ 

๔.๕ เพิ่มปริมาณใหมากขึ้น การเพิ่มปริมาณนกใหมากขึ้นสามารถกระทําไดหลายวิธี 
ดังไดกลาวมาแลว การเพิ่มปริมาณของนกและสัตวปาโดยทางราชการในปจจุบัน กระทําโดย
การจัดตั้งศูนยเพาะเลี้ยงและขยายพันธุสัตวปาขึ้นกระจายอยูตามสถานที่ตาง ๆ ทั่วประเทศ 
เม่ือมีจํานวนสัตวปาที่ขยายพันธุไดมากพอสมควรแลวก็จะนําไปปลอยกลับคืนสูปาธรรมชาติ
ตามเดิม ปจจุบันมีสถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาในความดูแลของกลุมงานเพาะเลี้ยงสัตวปา สํานัก
อนุรักษสัตวปา กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช รวมทั้งสิ้น ๒๒ แหง  
 ๔.๖ การสรางแนวรวมในการอนุรักษ จากปญหาการลดจํานวนลงของนกที่มีสีสัน
สวยงามและนกที่หายากนั้น สวนหนึ่งเกิดจากความตองการที่จะนํานกเหลานั้นมาเปนสัตวเลี้ยง
เพ่ือเปนของสะสม ประกวดแขงขัน หรือเพื่อวัตถุประสงคอ่ืน การเปลี่ยนความคิดของบุคคล
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๒๐๙ 

เหลานี้ทําไดคอนขางยาก เนื่องจากเปนทัศนคติสวนบุคคลที่เกิดจากการปลูกฝงจิตสํานึก การ
เรียนรูจากประสบการณในวัยเด็ก การอนุรักษนกใหเกิดผลในระยะยาวนั้นจําเปนจะตองกระตุน
ใหเยาวชนซึ่งเปนคนรุนใหมให เ รียนรูถึงความสําคัญของธรรมชาติ ระบบนิเวศ และ
ความสัมพันธระหวางนกกับระบบนิเวศรอบตัว ปลูกฝงจิตสํานึกในการอนุรักษนกและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เปนปจจัยพ้ืนฐานที่สําคัญตอการดํารงชีวิตของนก เชน ปาไม แหลงน้ํา 
และพื้นที่ชุมนํ้าตาง ๆ การปลูกฝงความรูสึกนึกคิดนี้จะตองเร่ิมตั้งแตครอบครัว โรงเรียน 
ตลอดจนสังคมก็จะตองมีสวนรวมดวย 
 
๕. การสงเสริมกิจกรรมดานการอนุรักษนกของภาคเอกชน 
 ตัวอยางที่กลาวมาขางตนเปนการอนุรักษนกที่ดําเนินงานโดยหนวยงานของทาง
ราชการโดยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนหนวยงานหลัก นอกจาก
หนวยงานของทางราชการแลว ยังมีองคกรเอกชนหลายองคกรที่รวมกลุมกันเพ่ือทํากิจกรรม
และสงเสริมกิจกรรมดานการอนุรักษนก ดังเชน 

๕.๑ สมาคมอนุรักษนกและธรรมชาติแหงประเทศไทย สมาคมอนุรักษนกและ
ธรรมชาติแหงประเทศไทย เปนองคกรพัฒนาเอกชนที่จัดตั้งขึ้นโดยคณะกรรมการและสมาชิก
ของชมรมดูนกกรุงเทพ ซึ่งเปนการรวมกลุมของบุคคลทุกสาขาอาชีพที่มีจุดมุงหมายเพื่อทํา
กิจกรรมและดําเนินงานเพื่อการอนุรักษนกและถิ่นที่อยูอาศัยของนก ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
นกและธรรมชาติ เผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับธรรมชาติและการอนุรักษใหแกสมาชิก 
องคกร ชมรมที่ทํางานดานการอนุรักษ และบุคคลทั่วไป สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการดูนก
ในประเทศไทยใหแพรหลาย โดยมีการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ มากมาย เชน การจัดกิจกรรมเดิน
ชมนก (Bird walk) ในสวนสาธารณะในเขตกรุงเทพฯ เปนประจําทุกสัปดาห จัดกิจกรรมเทศกาล
ดูนกเมืองไทยเปนประจําทุกป จัดทํา “วารสารนกกางเขน” เพ่ือเผยแพรความรูเกี่ยวกับนก
และธรรมชาติใหแกสมาชิก เปนตน สําหรรับผูที่สนใจกิจกรรมสมาคมอนุรักษนกและธรรมชาติ
แหงประเทศไทยสามารติดตอไดที่ สมาคมอนุรักษนกและธรรมชาติแหงประเทศไทย เลขที่ ๔๓ 
ซอยโชคชัยรวมมิตรแยก ๒๙ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐ โทรศัพท ๐๒-
๖๙๑-๔๘๑๖, ๐๒-๖๙๑-๕๙๗๖ โทรสาร ๐๒-๖๙๑-๔๔๙๓ เว็ปไซต www.bsct.or.th 

๕.๒ มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก มูลนิธินี้เร่ิมตนจากโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนก
เงือก โดยศาสตราจารย ดร.พิไล พูลสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเร่ิม
งานวิจัยเม่ือป พ.ศ. ๒๕๒๑ โดยทําการศึกษาวิจัยนกเงือก เฉพาะในพื้นที่อุทยานแหงชาติเขา
ใหญ ตอมาไดขยายงานวิจัยออกไปในเขตผืนปาภาคตะวันตกและภาคใต นอกจากนี้โครงการ
ศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือก ยังไดมีการสํารวจการแพรกระจายและสถานภาพของนกเงือกทั่ว
ประเทศ และเพื่อความตอเน่ืองและขยายขอบเขตของงานวิจัย จึงเกิดแรงผลักดันใหมีการจัดตั้ง
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การจัดการและอนุรักษนกในธรรมชาติ 
สรุปสถานการณของนกและแนวทางในการอนุรักษ  

 

๒๑๐ 

เปนมูลนิธิขึ้น โดยไดรับพระราชทานชื่อจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
วา "มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก" เม่ือวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ 
 โครงการที่ถือวาไดผลในแงของความรวมมืออนุรักษจากประชาชนในพื้นที่ ไดแก 
โครงการอุปการะครอบครัวนกเงือก โดยเริ่มตนจากโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกได
ขยายขอบเขตงานวิจัยออกไปในเขตพื้นที่ปาภาคตะวันตกและภาคใต โดยเฉพาะอยางยิ่ง
โครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือกที่ทําในภาคใตในพื้นที่จังหวัดปตตานี นราธิวาส และ
ยะลา ไดรับความรวมมือในการศึกษาวิจัยจากชาวบานในบริเวณนั้นเกือบทั้งหมด ซึ่งแตเดิม
ชาวบานที่มีรายไดต่ําก็จะหารายไดเสริมจากการหาของปาและจับลูกนกเงือกจากรังไปขาย เปน
ตน จนกระทั่งโครงการศึกษานิเวศวิทยาของนกเงือก เขาไปทําการศึกษาวิจัยโดยใหชาวบาน
เขามารวมงานในการเก็บขอมูลทางวิชาการและเฝาดูแลรังนกจนกระทั่งลูกนกเงือกออกจากรัง
ไป เม่ือลูกลูกออกจากรังไปแลวผูที่ เฝาดูแลและเก็บขอมูลใหกับโครงการฯ จะไดรับเงิน
คาตอบแทนในราคาเทากับราคาของลูกนกเงือกที่จับขายในตลาดมืด จนกระทั่งปจจุบันน้ี
ชาวบานไดเลิกเก็บลูกนกเงือกไปขายแลวหันมาชวยกันอนุรักษนกเงือกตอไป เน่ืองจากเมื่อมีลูก
นกอยูในปาก็จะมีรายไดเสริมจากการชวยเก็บขอมูลและชวยกันดูแลนกเงือก สําหรับผูสนใจ
กิจกรรมและตองการชวยเหลือมูลนิธิหรือตองการเปนพอแมอุปถัมภนกเงือกสามารถติดตอไดที่ 
มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ถนน
พระราม ๖ พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทรศัพท ๒๔๖-๐๐๖๓ ตอ ๔๖๐๖ โทรสาร ๖๔๔-๕๔๑๑ 
 ๕.๓ ชมรมอนุรักษนกและธรรมชาติลานนา เปนการรวมกลุมกันของนกดูนกและนัก
อนุรักษธรรมชาติในพ้ืนที่ภาคเหนือ เพ่ือจัดกิจกรรมดานการอนุรักษนกและธรรมชาติในเขต
พ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน โดยการเผยแพรความรูเกี่ยวกับนกและธรรมชาติใหกับเยาวชน และ
บุคคลทั่วไป ทํากิจกรรมดานการอนุรักษรวมกับสมาคมอนุรักษนกและธรรมชาติแหงประเทศ
ไทย และรวมกับชมรมและองคกรตาง ๆ กิจกรรมที่ดําเนินการ เชน จัดทํา “จดหมายขาวปด
จะลิว” เพ่ือเผยแพรความรูและแจงขอมูลขาวสารดานเกี่ยวกับธรรมชาติใหแกสมาชิก จัด
กิจกรรมนับนกดอยอินทนนท ซึ่งไดจัดเปนประจําทุกปเพ่ือนําขอมูลมาใชเปนดัชนีในการติดตาม
การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมของดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม การนับประชากรนกอุม
บาตรที่มาเกาะนอนในเขตเมือง บริเวณถนนประตูทาแพ จังหวัดเชียงใหม เปนประจําทุกป เพ่ือ
ใชเปนดัชนีติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมของโลก และจัดกิจกรรมเดินดูนกเชียงใหม 
(Bird walk) ซึ่งจะจัดกิจกรรมเปนประจําทุกวันอาทิตยของสัปดาหแรกในแตละเดือน สําหรับผูที่
สนใจกิจกรรมของชมรมอนุรักษนกและธรรมชาติลานนา สามารถติดตอไดที่ ชมรมอนุรักษนก
และธรรมชาติลานนา ๗๖/๑ หมู ๑๔ ซอย ๕ ถนนสุเทพ  อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๒๐๐ 
โทรศัพท/โทรสาร ๐๕๓-๒๗๐๘๔๑ เว็ปไซต www.lannabird.org  
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