


เปิดภารกิจสำาคัญใน  

การอนุรักษ์ นกแก้วโม่ง  
ฝูงสุดท้ายสัตว์ใกล้สูญพันธ์ุ  
ของชุมชนวัดสวนใหญ ่

โดย กองบรรณาธิการ

 ภาพนกแก้วโม่งเกาะบนต้้นยางนาสูงเสียดฟ้้าในวัดสวนใหญ่อำาเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  

เป็นภาพคุ้นต้าของชาวบ้านแถวนั�น แต้่การขยายต้ัวของเมืองทำาให้แหล่่งอาหารของนกประจำาถิ�นนี�ล่ดล่งไป

เร่อยๆ จึงมีความพยายามร่วมกันจากหล่ายฝ่่ายที�จะอนุรักษ์์นกแก้วโม่งที�ใกล่้จะสูญพันธ์์ของชาวบางกรวย 

กองบรรณาธิ์การขอนำาเสนอเร่องราวของนกแก้วโม่งผ่่านการสัมภาษ์ณ์ คุณชัยวิวัฒน์ มนต้รีชัยวิวัฒน์  

อาสาสมัครพิทักษ์์อุทยานแห่งชาต้ิ สัต้ว์ป่า แล่ะพันธ์ุ์พืช ผู่้เห็นความสำาคัญของนกแก้วโม่งหายากฝู่งนี� 

ท่ี่�อาจจะสููญพัันธ์�ในอนาคต หากไม่่ม่่ 

การรเิริ�ม่ที่ำาการอน์รกัษ์� ค์ณชััยวิิวัิฒน� 

ยงัเป็็นนักดูนกท่ี่�เฝ้้าติดตาม่พัฤติกรร 

ม่และการเจริญเ ติบโตของนก 

ท่ี่� วัิดสูวินใหญ่น่�ม่าเป็็นเวิลานาน  

จึง ร่วิม่กับจิตอาสูาที่่านอ่�นของ

ช์ัม่ชันวัิดสูวินใหญ่ ที่ำา เพัจนก

แก้วิโม่่งฝู้งส์ูดท้ี่ายวัิดสูวินใหญ่  

และเพัจชัวินเท่ี่�ยวิบางกรวิย เพั่�อ

ป็ระชัาสัูม่พัันธ�ให้เจ้าหน้าท่ี่�และ

ป็ระชัาชันเข้าม่าร่วิม่กันอน์รักษ์� 

นกแก้วิโม่่งฝู้งน่� 

รู้จักนกแก้วโม่ง 

 นกแก้วโม่่ง ม่่ช่ั�อวิิที่ยาศาสูตร�ว่ิา 

Palaeorniseupatria eupatria และ

ช่ั�อสูามั่ญค่อ Alexandrine Parakeet  

ตั�งขึ�นเป็็นเก่ยรติแด่อเล็กซานเดอร�ม่หาราชั 

จักรพัรรดิแห่งอาณาจักรม่าซิโดเน่ย ผูู้้นำา

นกแก้วิโม่่งจากเอเช่ัยไป็เล่�ยงจนเป็็นท่ี่�

รู้จักของชัาวิที่ว่ิป็ย์โรป็ นกแก้วิโม่่งนั�นม่่ 

ถิิ่�นกำาเนิดอยู่ท่ี่�ที่ว่ิป็เอเช่ัยตะวัินตก และ

เอเช่ัยตะวัินออก และหมู่่เกาะอ่�นๆ ใน

อันดามั่น นกน่�พับได้ท์ี่กภาคในป็ระเที่ศไที่ย 

ยกเว้ินภาคใต ้จัดเป็็นสูตัวิ�ป่็าค้์ม่ครองตาม่  

พัระราชับัญญัติสูงวินและค้์ม่ครองสัูตวิ�ป่็า 

พั.ศ. 2562 ผูู้้ใดจับ ที่ำาร้าย ล่าหร่อ 

ครอบครอง ซ่�อขาย ม่่โที่ษ์ตาม่กฎหม่าย

ทัี่�งจำาและป็รับ

คุุณชััยวิวัฒน์ ม่นตรีีชััยวิวัฒน์



วัดสวนใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แหล่่งนกแก้วโม่งฝู่งสุดท้าย

 วัิดสูวินใหญ่ตั�งอยู่ท่ี่�หมู่่ 2 บ้านวัิดกระโจม่ ตำาบลวัิดชัลอ อำาเภอบางกรวิย จังหวัิดนนที่บ์ร่ ม่่เน่�อท่ี่�ป็ระม่าณ 

11 ไร่ บริเวิณโดยรอบวัิดม่่ต้นไม้่ใหญ่ให้ควิาม่ร่ม่ร่�น โดยม่่กล่์ม่ต้นไม้่ใหญ่ท่ี่�สูำาคัญค่อ “ต้นยางนา” อาย์กว่ิา 200 ปี็  

ซึ�งเป็็นแหล่งอาศัยของนกแก้วิโม่่ง ค์ณชััยวิิวัิฒน�ซึ�งพัักอยู่ไม่่ไกลจากวิัดสูวินใหญ่มั่กจะม่าดูนกท่ี่�วัิดเก่อบท์ี่กวัิน ได้เล่าว่ิา  

 “...นกแก้วโม่่งที่่�รวม่กลุ่่่ม่อยู่่่ท่ี่�ชุ่ม่ชุนวัดสวนใหญ่่ตัั้�งแต่ั้
ด้ั้�งเดั้ิมเป็็นพั้นธุ์์�ไทยแท้ๆ แต่่จากการสั้งเกต่ในระยะ 2-3 ป็ีหลั้ง 
เริ�มมีนกสัายพั้นธุ์์�อิินเดั้ียมาให้เห็นบ้้าง ซ่ึ่�งท้�ง 2 สัายพั้นธุ์์�นี� 
ถ้้าดัู้เผิินๆ จะแยกไม่อิอิก นกแก้วโม่งอิินเดีั้ยมีลั้กษณะเดั้่นคืือิ 
ต้่วโต่กว่า มีเคืราใต่้คืางสัีดั้ำาเป็็นแถ้บ้ใหญ่่กว่าพ้ันธุ์์�ไทยแลัะต้่วจะมี
สัีเข้้มกว่านกแก้วโม่งไทย ซึ่่�งจากการต่ิดั้ต่ามดัู้ชีีวิต่นกพับ้ว่ามีนก
แก้วโม่งอิินเดีั้ยอิยู่ในฝููงป็ระป็ราย นอิกจากนี�ย้งมีนกที�หลั์ดั้จาก
การเลัี�ยงโดั้ยมีห่วงที�ข้าเข้้ามารวมฝููงอิยู่ดั้้วย 

นกท่ี่�น่�ไม่่เข้้าหาคน แต่่สาม่ารถอยู่่่ร่วม่กับคนได้้ ทุี่กเช้้านกจะบินออกไปหาอาหารในละแวกใกล้เค่ยู่ง แต่่เน่�องจาก

สภาพพ่�นท่ี่�ข้องจังหวัด้นนที่บุร่ได้้เปล่�ยู่นแปลงไป สวนผลไม้่เปล่�ยู่นเป็นพ่�นท่ี่�บ้านจัด้สรร ที่ำาให้นกต้่องบินไปหาอาหาร 

ไกลข้้�นถ้งบางใหญ่่ พระราม่ 5 และต่ลิ�งชั้น แต่่จะม่่นกบางส่วนไปกินอาหารต่าม่บ้าน ซ้ึ่�งบางบ้านในละแวกน่�ม่่การ 

ให้อาหารนกม่าเปน็ 10 ปี โด้ยู่ให้เป็นเม่ล็ด้ที่านต่ะวนั ซ้ึ่�งเป็นอาหารปกต่ขิ้องนกแกว้ท่ี่�ซ่ึ่�อได้้จากรา้น นกแกว้โม่่งกนิอาหารได้้ 

หลากหลายู่ เช่้นยู่อด้อ่อนข้องใบไม้่ ผลไม้่ทุี่กช้นิด้ ล่กไม้่ต่่างๆ เช่้นล่กต้่นห่กวาง ล่กต้่นห่กระจง ล่กต้่นไม้่ท่ี่�อยู่่่ริม่นำ�าเช่้น 

ล่กต้่นกรวยู่ ซ้ึ่�งริม่นำ�าหน้าวัด้สวนใหญ่่จะม่่ต้่นไม้่พวกน่�อยู่่่ พอเป็นแหล่งอาหารให้นกแก้วโม่่ง แต่่ไม่่สม่บ่รณ์์เท่ี่าในอด่้ต่...”



การใช้ชีวิต้ของนกแก้วโม่ง

นกแก้วิโม่่งถ้ิ่าไม่่ใช่ัระยะ

เวิลาผู้สูม่พัันธ์�จะอยู่รวิม่ตัวิกันเป็็น

ฝู้งใหญ่ แต่เม่่�อเริ�ม่เข้าสูู่ช่ัวิงผู้สูม่พัันธ์� 

นกจะเริ�ม่แยกอยู่เป็็นคู่ โดยจะเริ�ม่ 

จับคู่กันในช่ัวิงเด่อนพัฤศจิกายน

ถึิ่งเด่อนธันวิาคม่ และผู้สูม่พัันธ์�กัน

ตั�งแต่ช่ัวิงจับคู่ไป็จนถึิ่งเด่อนม่กราคม่  

หลังจากนั�นใช้ัเวิลาป็ระม่าณ 3 อาทิี่ตย� 

ท่ี่�จะวิางไข่ และอ่ก 19-25 วัิน 

ในการฟัักไข่เป็็นตัวิ ในเด่อนม่่นาคม่

ลูกนกบางสู่วินจะเริ�ม่โตม่่ขนขึ�น 

อยากรู้อยากเห็นแล้วิโผู้ล่หน้าม่า 

นอกรังที่ำาให้สูาม่ารถิ่สู่องดูเห็นลูก

นกได้ กล่าวิโดยสูร์ป็ลูกนกจะใช้ัเวิลา

ป็ระม่าณ 2 เด่อนหลังจากออกไข่

จนพัอจะบินได้ ตอนเริ�ม่จับคู่ ตัวิผูู้้

จะแสูดงควิาม่พัร้อม่ในการเป็็นพ่ัอด้วิย

การหาอาหารป้็อนให้ตัวิเม่่ย หลังจาก

ผู้สูม่พัันธ์�กัน พัอม่่การวิางไข่ ตัวิเม่่ย 

จะเฝ้้ารัง ตัวิผูู้้จะหาอาหาร เร่ยกตัวิเม่่ย

ม่าป้็อนให้กินท์ี่กม่่�อ กินวัินละหลายม่่�อ 

จนลูกฟัักออกจากไข่ พัอลูกเป็็นตัวิ พ่ัอจะ 

เป็็นผูู้้หาอาหาร พัอลูกเริ�ม่โตพ่ัอแม่่จะ

ออกไป็หาอาหาร แต่ถ้ิ่าพ่ัอหาอาหาร 

ม่าได้ จะไม่่ป้็อนลูกเอง แต่จะผู่้านที่างแม่่ 



ความสำาคัญของต้้นยางนา

ค์ณชััยวิิวัิฒน�กล่าวิเน้นถึิ่งต้นไม้่ท่ี่� ม่่

ควิาม่สูำาคัญม่ากกับการอยู่รอดของนกแก้วิโม่่ง 

ค่อ “ต้นยางนา” ซึ�งถ่ิ่อว่ิาเป็็นบ้านของนก  

“. . . ต้นยางนามี่คุวาม่สููงกว่า 15 เม่ตรี  

มี่โพรีงธรีรีม่ชัาติ ซ่ึ่�งจำำาเป็็นสูำาหรัีบนกแก้วโม่่ง 

ทีี่�มั่กจำะที่ำารัีงวางไข่่ในโพรีงทีี่�อยู่สููงจำากพ้�นดิิน

ม่าก นกแก้วโม่่งสูาม่ารีถอาศััยอยู่บนต้นไม้่

ใหญ่่ชันิดิอ้�น หร้ีอต้นไม้่ใหญ่่ทีี่�มี่อายุหลัักร้ีอย

ทีี่�สููงใหญ่่แลัะมี่โพรีง เช่ัน ต้นตะเคีุยน แต่ใน

บริีเวณจัำงหวัดินนที่บุรีีมี่ต้นไม้่ชันิดิเดีิยวทีี่�มี่

ลัักษณะเหม่าะสูม่กับการีที่ำารัีงข่องนกแก้วโม่่ง 

คุ้อต้นยางนา ซ่ึ่�งในอดีิตจำะมี่จำำานวนเยอะกว่านี� 

ผูู้้ สููงอายุในพ้�นทีี่� ทีี่� มี่อายุเกิน 70 ปี็ข่่�นไป็  

จำะพูดิเป็็นเสีูยงเดีิยวกันว่าเห็นต้นไม้่นี�ม่าตั�งแต่ 

ยังเด็ิก ๆ  ในสูมั่ยก่อนจำะมี่ป็รีะม่าณ 10 กว่าต้น 

แล้ัวคุ่อยตายลังไป็ทีี่ลัะต้น ล่ัาสุูดิตายไป็อีก

ต้นเม้่�อ 3-4 ปี็ก่อน ที่ำาให้ปั็จำจุำบันนี�เหล้ัอเพียง  

2 ต้นสุูดิท้ี่าย การีตายลังข่องต้นไม้่ใหญ่่ 

มี่ผู้ลักรีะที่บกับการีดิำารีงชัีวิตข่องนก เพรีาะ

จำะที่ำาให้นกไม่่มี่ทีี่�ที่ำารัีง จำะเพียงแคุ่อาศััย 

เกาะนอนหากิน...”



... ลัา่สัด์ั้ต่ายไป็อีิกต่น้เมื�อิ 3-4 ป็กีอ่ิน ทำาใหป้็จัจบ้์้นนี� 
เหลัอืิเพัยีง 2 ต่น้สัด์ั้ท้าย การต่ายลังข้อิงต้่นไม้ใหญ่ ่
มผีิลักระทบ้ก้บ้การดั้ำารงชีวิีต่ข้อิงนก เพัราะจะทำาใหน้ก 
ไม่มีที�ทำาร้ง จะเพัียงแคื่อิาศั้ยเกาะนอินหากิน...

 ด้วิยเหต์น่� การขยายพัันธ์�นกแก้วิโม่่งโดยธรรม่ชัาติ จึงจำาเป็็นต้องรักษ์าต้นไม้่ไว้ิให้

นกม่่ท่ี่�ที่ำารัง เพัราะถ้ิ่านกไม่่สูาม่ารถิ่หาโพัรงรังได้ก็จะไม่่ม่่การผู้สูม่พัันธ์� ในฤดูกาลหนึ�งใน

แต่ละปี็ ตัวิท่ี่�ป็ระสูบควิาม่สูำาเร็จในการขยายพัันธ์�ได้ ปั็จจัยหลักของมั่นค่อการหาโพัรงรัง

เท่ี่านั�น นอกจากนั�นยังม่่การช่ัวิยเพิั�ม่จำานวินรังนก ด้วิยการวิางรังเท่ี่ยม่บนต้นไม้่ ค์ณชััยวิิวัิฒน� 

อธิบายเพิั�ม่เติม่ว่ิา “...ต้่นยู่างนาท่ี่�วัด้สวนใหญ่่น่� ต้่นหน้�งม่่ 11 โพรงธรรม่ช้าติ่ ส่วนอ่กต้่น 

ม่่แค่ 2 โพรง เม่่�อวันท่ี่� 12 สิงหาคม่ 2563 ม่่การวางรังเท่ี่ยู่ม่ 4 รัง บนต้่นไม้่ แต่่กว่านก 

จะเช่้�อใจพอท่ี่�จะม่าที่ำารังก็ในปีน่� ท่ี่�ผ่านม่าการวางรังเป็นการที่ำาในแนวระนาบเด่้ยู่วกัน  

ซ้ึ่�งพบว่าไม่่ค่อยู่เหม่าะสม่ ม่่นกแก้วโม่่งม่าใช้้ที่ำารังเพ่ยู่ง 1 รัง นกแข้กเต้่า 1 รัง  

อ่ก 2 รัง ยู่ังว่าง ในช่้วงประม่าณ์เด่้อนพฤษภาคม่ 2565 น่� จะม่่การวางรังเพิ�ม่อ่ก 4 รัง  

แต่่จะที่ำาให้ส่งข้้�นไปเก่อบถ้งยู่อด้ไม้่โด้ยู่เอาลวด้สลิงมั่ด้รังไว้กับต้่นไม้่ เพ่�อกันไม่่ให้ต่กลง 

ม่าด้้านล่าง และจะวางในต่ำาแหน่งส่งต่่างกันเพ่�อให้เหม่าะสม่กับพฤติ่กรรม่การหารัง 

ข้องนกแก้วโม่่งม่ากข้้�น...”



ความเสี�ยงต้่อการสูญพันธ์ุ์ของนกแก้วโม่ง

นอกจากควิาม่เสู่�ยงเร่�องการไม่่ม่่ท่ี่�อยู่ของนกแก้วิ

โม่่งเน่�องจากจำานวินต้นไม้่ใหญ่ลดลงแล้วิ ยังม่่ควิาม่เสู่�ยง

จากสัูตวิ�ชันิดอ่�น อาทิี่ นกเอ่�ยง กระรอก ท่ี่�แอบเข้าไป็กิน

ไข่ในรัง ศัตรูท่ี่�สูำาคัญอ่กสู่วินค่อม่น์ษ์ย� เพัราะนกแก้วิโม่่งม่่

ราคาสูาม่ารถิ่เล่�ยงให้เช่ั�อง พูัดได้ ที่ำาให้บางคนล้วิงรังเอานก

ไป็ขาย ซึ�งไม่่ควิรที่ำาอย่างยิ�ง หากต้องการเล่�ยงนกแก้วิโม่่ง 

ควิรไป็หาซ่�อจากสูถิ่านท่ี่� เพัาะพัันธ์�ขายอย่างถูิ่กต้อง  

โดยค์ณชััยวิิวัิฒน�กล่าวิยำ�าว่ิา “...ทุี่กคุนต้องร่ีวม่ม้่อกัน  

เริี�ม่ด้ิวยการีป็รีะชัาสูัม่พันธ์ ให้เกิดิคุวาม่เข้่าใจำว่านกแก้ว

ทีี่�อยู่ทีี่�นี�ม่าจำากธรีรีม่ชัาติ อย่าไป็ที่ำาร้ีายมั่น อย่าไป็จำับ  

นกแก้วโม่่งมี่อายุขั่ยตาม่ธรีรีม่ชัาติป็รีะม่าณ 25-30 ปี็  

พออายุ 2 ปี็ก็เจำริีญ่พันธ์ุได้ิ ตลัอดิชีัวิตน่าจำะมี่ลูักได้ิถ่ง 20 ตัว 

ป็กตินกจำะออกไข่่ป็รีะม่าณ 2 ฟอง หร้ีอม่ากทีี่�สุูดิไม่่เกิน  

3 ฟอง แต่สู่วนใหญ่่ทีี่�เจำอลูักนกต่อรัีงคุ้อ 1-2 ตัว ทีี่�โผู้ล่ัหน้า 

ม่านอกรัีง สู่วนใหญ่่ต้องสู่องกล้ัองดูิ เพ้�อดูิอัตลัักษณ์ว่า

เป็็นนกอะไรี...”

ความร่วมมือในการอนุรักษ์์นกแก้วโม่ง

ค์ณชััยวิิวัิฒน�กล่าวิถึิ่งการอน์รักษ์�นกแก้วิโม่่งว่ิา ได้พัยายาม่ให้คนในช์ัม่ชันรับรู้ท์ี่กเร่�องเก่�ยวิกับนกแก้วิโม่่ง  

เพ่ั�อช่ัวิยกันรักษ์านกไว้ิ และในอนาคตจะม่่การจัดตั�งชัม่รม่อน์รักษ์�นกแก้วิโม่่งวัิดสูวินใหญ่ เพ่ั�อให้ม่่การจัดการเก่�ยวิกับ 

พ่ั�นท่ี่�ว่ิาควิรหร่อไม่่ควิรที่ำาอะไร เพั่�อไม่่ให้กระที่บกับนก รวิม่ทัี่�งการยกระดับควิาม่สูำาคัญของพ่ั�นท่ี่�เพั่�อนำาไป็สูู่การพััฒนา 

เป็็นพ่ั�นท่ี่�สู่เข่ยวิท่ี่�ควิรแก่การอน์รักษ์�ได้ในอนาคต

“...ต่น้ยางนาที�วด้ั้สัวนใหญ่ ่เสัมอืินเป็็นแหลัง่
ผิลัิต่นกแก้วโม่งข้อิงจ้งหว้ดั้ เพัราะเป็็นต้่น
ไม้ที�นกแก้วโม่งมาทำาร้งมากที�สั์ดั้ในจ้งหว้ดั้นี�  
ที�อิื�นมี 2-5 ร้ง แต่่ที�นี�มี 10 กว่าร้ง  
ผิลัติ่ลักูนกได้ั้ 5-10 ต้่วต่่อิปี็ พัอินกโต่จากที�นี� 
ก็กระจายไป็เข้้าส้ังคืมก้บ้นกแก้วโม่งฝููง
อิื�น แต่่เวลัาผิสัมพั้นธุ์์�ก็จะกลั้บ้มาอิยู่ที�นี�  
อิอิกลัูกใหม่ ที�ว้ดั้สัวนใหญ่่มีนกอิยู่ป็ระจำา
เกอืิบ้ 30 ต้่ว แต่่มีนก 5-10 ต้่วจากราชีพัฤกษ� 
มาชี่วงป็ระมาณบ้่าย 2 พัอิป็ระมาณ  
5 โมงเยน็จะบ้นิกลับ้้ไป็นอินท์กว้น ที�ราชีพัฤกษ� 
เ ป็็นร้งนอินสัำาหร้บ้นกแก้วโม่งมากกว่า  
100 ต่้ว โดั้ยมาจากท์กสัารทิศั...”



นอกจากนกแก้วิโม่่งแล้วิ วัิดสูวินใหญ่ยังม่่นกชันิดอ่�น แต่เป็็นป็ระเภที่เด่ยวิค่อนกสูวิน เช่ัน นกกาเหว่ิา นกเขา  

นกกระจิบ และนกแขกเต้า เป็็นต้น โดยนกแขกเต้าสูาม่ารถิ่ป็รับตัวิเข้ากับสูภาพัแวิดล้อม่ได้ด่ ที่ำารังได้ท์ี่กท่ี่�ตาม่ซอกตึก  

คาน หร่อต้นไม้่ ที่ำาให้ขยายพัันธ์�ได้จำานวินม่าก ช์ัม่ชันวัิดสูวินใหญ่ยินด่ต้อนรับนักท่ี่องเท่ี่�ยวิเข้าม่าดูนก เพ่ัยงแต่ต้องระวัิง 

ไม่่ที่ำาเสู่ยงดังให้นกตกใจ นกเติบโตม่าในเม่่อง อาศัยอยู่บนต้นไม้่ที่ำาให้ม่่ระยะห่างจากคนอยู่แล้วิ นักท่ี่องเท่ี่�ยวิม่าถ่ิ่ายรูป็ 

ก็ไม่่ม่่ผู้ลกระที่บกับการใช้ัช่ัวิิตของนก 

หน่วยงานที�เข้ามาช่วยเร่องการอนุรักษ์์นก

ปั็จจ์บันม่่หลายหน่วิยงานทัี่�งภาครัฐและภาคเอกชันท่ี่�ให้ควิาม่สูนใจและสูนับสูน์นการอน์รักษ์�นกแก้วิโม่่งฝู้งส์ูดท้ี่าย 

ณ วัิดสูวินใหญ่ นนที่บ์ร่ ได้แก่ กรม่อ์ที่ยานแห่งชัาติ สัูตวิ�ป่็า และพัันธ์�พ่ัชั ร่วิม่กับช์ัม่ชันในการดูแลอน์รักษ์�นกแก้วิโม่่ง 

โดยม่่กิจกรรม่ต่าง ๆ อาทิี่ การที่ำาป้็าย การให้ควิาม่รู้และป็ระชัาสัูม่พัันธ�ถึิ่งการห้าม่ล่า ห้าม่ค้า และห้าม่ครอบครองนก

แก้วิโม่่ง เน่�องจากเป็็นสัูตวิ�ป่็าค้์ม่ครอง สู่วินกรม่ป่็าไม้่ ได้สู่งร์กขกรเข้าม่าลอกไที่รท่ี่�ขึ�นกลางต้นยางนาออก และดูแลฟ้ั�นฟูั

ระบบราก เพ่ั�อให้ต้นยางนายังเติบโตเป็็นบ้านของนกต่อไป็ สูำานักงานนโยบายและแผู้นที่รัพัยากรธรรม่ชัาติและสิู�งแวิดล้อม่  

ได้สูนับสูน์นให้ม่่การศึกษ์ารวิบรวิม่ข้อมู่ลเก่�ยวิกับนกแก้วิโม่่ง สู่วินภาคเอกชัน ได้แก่ การไฟัฟั้าฝ่้ายผู้ลิต ได้สู่งเจ้าหน้าท่ี่� 

เข้าม่าตัดแต่งต้นไม้่ให้เป็็นรูป็ที่รง เป็็นการป็รับแต่งภูมิ่ทัี่ศน�ในพ่ั�นท่ี่� ที่างช์ัม่ชันวัิดสูวินใหญ่ยินด่เปิ็ดรับท์ี่กควิาม่ช่ัวิยเหล่อ  

ข้อเสูนอแนะแนวิที่าง หร่อสูาม่ารถิ่เข้าม่าพูัดค์ยการที่ำางานร่วิม่กับช์ัม่ชันและวัิดสูวินใหญ่ได้ตลอดเวิลา เพ่ั�อช่ัวิยกันอน์รักษ์�

นกแก้วิโม่่งฝู้งส์ูดท้ี่ายให้อยู่คู่กับวัิดสูวินใหญ่ต่อไป็.



Alexandrine  
parakeets



The scene of Alexandrine 

parakeets resting on top of lofty 

Yang Na trees is fairly familiar 

to residents in communities around 

Suan Yai temple in Bang Kruai 

district of Nonthaburi province.  

However, the urbanization had  

diminished food sources for these  

endemic birds so there is a cooperative 

attempt from various related  

parties in conserving Alexandrine  

parakeets, a near threatened  

species of people in Bang Kruai  

Significant mission to

“protect last flock of near threatened  
species  Alexandrine parakeets”  
at Suan Yai Temple
Editorial team

distr ict .  The editor ial  team 

would like to present an article 

about Alexandrine parakeets 

through an interview with Khun 

Chaiwiwat Montr icha iwiwat ,  

a volunteer devoting his life to  

conserve national parks, wildlife 

and plants. He has foreseen the  

primacy of this rare flock of birds that 

may face the extinction in the future 

if there is no conservation initiative. 

Khun Chaiwiwat is also an avid  

birdwatcher observing the behavior 

and the growth of birds at Suan 

Yai temple for a long time. He has  

collaborated with other volunteers 

 in communities of Suan Yai temple 

to create Facebook pages:  

The last flock of Alexandrine  

parakeets#Wat Suan Yai and Trav-

el in Bang Kruai to create aware-

ness and encourage officials and  

the general public to help protect 

this flock of birds.

Mr. Chaiwiwat Montrichaiwiwat



Knowing Alexandrine parakeet
Alexandrine parakeet has its scientific name as Palaeorniseupatria. The bird is named after 

 Alexander the Great, a king of the ancient Greek kingdom of Macedon who brought the bird from 

Asia to widely known in Europe. The parakeet has its origin in West and East Asia and other islands in  

Andaman Sea. Alexandrine parakeet can be found in all parts of Thailand except in the South. It is listed 

as a protected wildlife under the Wildlife Conservation and Protection Act, B.E. 2562 (2019), prohibiting 

people from capture, hurt, hunt, own, sell or buy the animal otherwise any law violators will face both 

fine and imprisonment. 

Suan Yai Temple in 
Nonthaburi: habitat 
of the last flock of 
Alexandrine  
parakeets 

Suan Yai temple is situated 

at Moo 2, Baan Wat Krajome,  

Wat Chalor sub-district in Bang Kruai 

district of Nonthaburi province. 

The temple complex covers 

the area of around 11 rai. It is  

surrounded by many large shady 

trees including the significant 200 

-year Yang Na trees (Dipterocarpus 

alatus) which are the habitats 

of Alexandrine parakeets. Khun 

Chaiwiwat, who lives nearby, has 

regularly visited the temple to 

observe the birds. He elaborates  

“…Alexandrine parakeets gathering 

 at Suan Yai temple originally 

are Thai species but in the 

last 2-3 years, there are some  

Indian species found in the 

flock. The two species are  

almost identical and difficult to 

differentiate. However, Indian 

Alexandrine parakeets have their 

unique character with bigger size 

and larger black nape band 

as well as darker body color.  

My observation reveals some 

Indian parakeets in the flock 

as well as some pet birds as  

identified by their leg bands.     

These birds here do not 

approach people but they can 

live harmoniously with people. 

The birds leave every morning in 

search for food in neighborhood. 

The changing landscape of 

Nonthaburi province, where fruit 

orchards have turned into housing 

developments, has forced the 

birds to fly farer to Bang Yai, 

Rama V and Thaling Chan areas. 

Some birds find feeders in nearby 

houses where owners feed birds 

for over 10 years. Their diets  

normally are sunflower seeds that 

can be bought from any pet shops.  

The parakeets also eat other seeds, 

buds, fruits and young leaves from 

trees including Sea Almond, Ivory 

Coast Almond and Horsfieldia Irya. 

Many such tress are found around 

the pond in Suan Yai temple,  

providing food sources for the 

birds though the food may not 

be as abundant as in the past…” 



      These birds here do not  
approach people, but they can live  
harmoniously with people

Behavior of Alexandrine parakeets
Alexandrine parakeets generally live together as a small flock but they will separate as a  

couple during breeding season. They will start paring in November to December and mating until January.  

Female birds will lay eggs around 3 weeks after mating and spend 19-25 days to hatch the eggs.  

In March, some chicks already grow feathers and have curiosity so they emerge from the nest, allowing 

observers to see them. In a nutshell, the chicks take around 2 months for the incubation period. When 

Alexandrine parakeets start pairing, male birds will show their fatherhood by feeding female birds. During 

the incubation period, female birds hatch eggs in the nest while male parakeets take responsibility to 

feed their couples several times a day. When chicks are out of their shells, both parents will go out to 

find food but the food will be fed only through the mother.  



The centrality of Yang Na 
trees

Khun Chaiwiwat emphasizes that “Yang Na 

trees” are extremely significant for the survival of 

Alexandrine parakeets as the tree is consider the 

birds’ homes. “Yang Na trees have the height over  

15 meters and natural hollows that critically necessary 

 for the parakeets whose natural behavior is to lay 

eggs in nest or holes extremely high from the ground. 

Alexandrine parakeets can also live on other large 

lofty tree or other tree aged over a hundred years 

that have natural hollows such as iron wood. 

However, in Nonthaburi province, the tree that 

is suitable for being the habitat of Alexandrine 

parakeet is Yang Na tree. All elderly aged over 70 

years old in the neighborhood say in harmony that 

they have seen these Yang Na trees since they 

were children. There were more of Yang Na trees 

in the past but they gradually died one by one. 

The latest one died 3-4 years ago, leaving only the 

remaining 2 Yang Na trees. The falling of large trees 

impact the living of parakeets because birds will 

not have place for the nest, they will just come 

for food and sleep…”   



Therefore, the natural propagation of  

Alexandrine parakeets requires the protection 

of large trees as the birds’ habitat. If the  

parakeets cannot find any hollows to make their 

nests, there will be no mating. In each breeding  

season, finding the holes for nesting is the factor for  

successful expansion of the flock. Communities 

have tried to help the birds by placing artificial nests 

on the trees. Khun Chaiwiwat provides additional  

explanation that “…One of Yang Na trees at Suan 

Yai temple has 11 natural hollows while another 

tree has only 2 holes. On 12th August, 2020,  

4 artificial nests were placed on the trees but it 

took over a year for the birds to trust and start 

making their habitat in those nests. In the past, the  

artificial nests were set on the same horizontal  

level which was not suitable. Alexandrine  

parakeets used only one of them while other 

two artificial nests were occupied by red-breast  

parakeets and another one left vacant. Volunteers 

plan to put up another 4 artificial nests in May, 

2022 by placing them at different height near top 

of the tree to match more of the bird behavior. 

These 5-7-kilogram artificial nests will be secured 

with wire to prevent accident…” 



Risk of extinction of Alexandrine 
parakeets

In addition to the lack of habitat due to fewer 

numbers of large trees, Alexandrine parakeets are also 

threatened by enemies such as mynas and squirrels that 

enter the nest to steal eggs. Human are also their nemeses 

as the birds can be raised as pet birds with their ability 

to mimic human speech. Some hunters capture the birds 

from their nests, which is a prohibited activity. People  

desiring to keep Alexandrine parakeet as a pet bird should 

buy it from a legal breeder. Khun Chaiwiwat notes that  

“…All parties should collaborate to conserve the birds 

through the public relations to create awareness that 

these birds are wild animals so they should not hurt or 

capture the birds. Alexandrine parakeets have lifespan of 

25-30 years. They begin mating after 2-year old and can 

give birth to as many as 20 chicks during their lifetime. 

The birds usually lay 2 eggs or the maximum of 3 eggs. 

However, the average here is 1-2 chicks emerging from the 

nest so we can use a pair of binoculars to observe their 

unique characters…”

Cooperation to conserve  
Alexandrine parakeets

Khun Chaiwiwat discusses about the conservation 

of Alexandrine parakeets that there is an attempt to ensure 

that all member of surrounded communities acknowledge 

the existence of the birds so they can be part of the  

mission to protect the birds. A club will be created with 

the purpose to conserve Alexandrine parakeets at Suan Yai 

temple so members can discuss how to manage the area 

to diminish impact to the birds and how to upgrade the 

area to bring development of a green area that deserves 

future conservation.  



“…Yang Na trees at Suan Yai temple are the production sources 

of Alexandrine parakeets in Nonthaburi because they are the trees with  

highest number of nests in the province. There are 2-5 nests in other areas 

but here more than 10 nests are found, producing 5-10 chicks annually. 

Adult Alexandrine parakeets from here enter the flocks from other areas 

but they always come back for mating and producing offspring. There are 

around 30 birds in the regular flock but around 5-10 birds from Ratchapruek 

come to the temple for communal roosting at around 2 pm and leave 5 pm 

 to sleep in Ratchapruek area where is the gathering location for more than 

100 Alexandrine parakeets from everywhere…”  

Besides Alexandrine parakeets, there are also other species at 

Suan Yai temple but all of them are garden birds such as Asian koel, dove,  

tailorbird and red-breast parakeets. The red-breast parakeets can best adapt 

to the environment as they can nest in many places such as buildings, 

beams and other trees so they are successful in enlarging the flock.  

Communities at Suan Yai temple welcome all tourists who want to observe 

the birds but they should be careful not to make loud noise to scare the 

birds away. These birds grow up in the city and live on the trees so they 

live at a distance from human. Therefore, there is no impact to the birds 

when visiting tourists take their photos.

Organizations assisting on bird  
conservation    

Currently, there are several public and private organizations  

paying attention to support the conservation of the last flock of Alexandrine  

parakeets at Suan Yai temple in Nonthaburi province. Department of  

National Parks, Wildlife and Plant Conservation joins with the communities 

to conserve the birds through activities such as erecting signs to educate and 

create awareness about prohibition of trading and owning of Alexandrine  

parakeets which is a protected animal. Royal Forest Department sends arborists 

to remove banyan tree that grows in the middle of the Yang Na trees and 

restore their roots to ensure that these trees will continue to be the habitat 

for the parakeets. Office of Natural Resources and Environmental Policy 

and Planning supports the education and study on Alexandrine parakeets. 

Private sectors, particularly Electricity Generating Authority of Thailand, help 

improve the landscape and trim the shape of trees In addition, communities 

of Suan Yai temple are welcoming assistance, recommendations from any 

persons. They can come to discuss plan and work with the communities to 

conserve this last flock of Alexandrine parakeets at Suan Yai temple.


