เปิดภารกิจสำ�คัญใน

การอนุรักษ์ นกแก้วโม่ง
ฝูงสุดท้ายสัตว์ใกล้สูญพันธุ์
ของชุมชนวัดสวนใหญ่
โดย กองบรรณาธิการ

คุุณชััยวิิวััฒน์์ มนตรีีชััยวิิวััฒน์์

ภาพนกแก้้ ว โม่่ ง เกาะบนต้้ น ยางนาสูู ง เสีี ย ดฟ้้ า ในวัั ด สวนใหญ่่ อำำ� เภอบางกรวย จัั ง หวัั ด นนทบุุ รีี
เป็็นภาพคุ้้�นตาของชาวบ้้านแถวนั้้�น แต่่การขยายตััวของเมืืองทำำ�ให้้แหล่่งอาหารของนกประจำำ�ถิ่่�นนี้้�ลดลงไป
เรื่่อยๆ จึึงมีีความพยายามร่่วมกัันจากหลายฝ่่ายที่่�จะอนุุรัักษ์์นกแก้้วโม่่งที่่�ใกล้้จะสููญพัันธ์์ของชาวบางกรวย
กองบรรณาธิิการขอนำำ�เสนอเรื่่องราวของนกแก้้วโม่่งผ่่านการสััมภาษณ์์ คุุณชััยวิิวััฒน์์ มนตรีีชััยวิิวััฒน์์
อาสาสมััครพิิทัักษ์์อุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช ผู้้�เห็็นความสำำ�คััญของนกแก้้วโม่่งหายากฝููงนี้้�
ที่่อ� าจจะสููญพัันธุ์์ใ� นอนาคต หากไม่่มีี
การริิเริ่่มทำ
� ำ�การอนุุรัักษ์์ คุุณชััยวิิวัฒ
ั น์์
ยัังเป็็นนัักดููนกที่่เ� ฝ้้าติิดตามพฤติิกรร
มและการเจริิ ญ เติิ บ โตของนก
ที่่� วัั ด สวนใหญ่่ นี้้� ม าเป็็ น เวลานาน
จึึ ง ร่่ วมกัั บ จิิ ต อาสาท่่ า นอื่่� น ของ
ชุุมชนวัั ด สวนใหญ่่ ทำำ� เพจนก
แก้้ ว โม่่ ง ฝูู ง สุุดท้้ า ยวัั ด สวนใหญ่่
และเพจชวนเที่่�ยวบางกรวย เพื่่�อ
ประชาสัั ม พัั น ธ์์ให้้ เจ้้ า หน้้ า ที่่� แ ละ
ประชาชนเข้้ า มาร่่ วมกัั น อนุุรัั ก ษ์์
นกแก้้วโม่่งฝููงนี้้�

ยกเว้้นภาคใต้้ จััดเป็็นสััตว์์ป่่าคุ้้�มครองตาม
พระราชบััญญััติสิ งวนและคุ้้�มครองสััตว์์ป่่า
นกแก้้วโม่่ง มีีชื่่�อวิิทยาศาสตร์์ว่่า พ.ศ. 2562 ผู้้� ใ ดจัั บ ทำำ�ร้้ า ย ล่่ า หรืือ
Palaeorniseupatria eupatria และ ครอบครอง ซื้้�อขาย มีีโทษตามกฎหมาย
ชื่่�อสามััญคืือ Alexandrine Parakeet ทั้้�งจำำ�และปรัับ
ตั้้ง� ขึ้้น� เป็็นเกีียรติิแด่่อเล็็กซานเดอร์์มหาราช
จัักรพรรดิิแห่่งอาณาจัักรมาซิิโดเนีีย ผู้้�นำำ�
นกแก้้ ว โม่่ ง จากเอเชีียไปเลี้้� ย งจนเป็็ น ที่่�
รู้้�จัักของชาวทวีีปยุุโรป นกแก้้วโม่่งนั้้�นมีี
ถิ่่�นกำำ�เนิิดอยู่่�ที่่�ทวีีปเอเชีียตะวัันตก และ
เอเชีียตะวัันออก และหมู่่�เกาะอื่่�นๆ ใน
อัันดามััน นกนี้้�พบได้้ทุุกภาคในประเทศไทย

รู้จักนกแก้วโม่ง

วัดสวนใหญ่ จังหวัดนนทบุรี แหล่งนกแก้วโม่งฝูงสุดท้าย
	วััดสวนใหญ่่ตั้้�งอยู่่�ที่่�หมู่่� 2 บ้้านวััดกระโจม ตำำ�บลวััดชลอ อำำ�เภอบางกรวย จัังหวััดนนทบุุรีี มีีเนื้้�อที่่�ประมาณ
11 ไร่่ บริิเวณโดยรอบวััดมีีต้้นไม้้ใหญ่่ให้้ความร่่มรื่�่น โดยมีีกลุ่่�มต้้นไม้้ใหญ่่ที่่�สำำ�คััญคืือ “ต้้นยางนา” อายุุกว่่า 200 ปีี
ซึ่่�งเป็็นแหล่่งอาศััยของนกแก้้วโม่่ง คุุณชััยวิิวััฒน์์ซึ่่�งพัักอยู่่�ไม่่ไกลจากวััดสวนใหญ่่มัักจะมาดููนกที่่�วััดเกืือบทุุกวััน ได้้เล่่าว่่า

“...นกแก้้วโม่่งที่่�รวมกลุ่่�มอยู่่�ที่่�ชุุมชนวััดสวนใหญ่่ตั้้�งแต่่
ดั้้�งเดิิมเป็็นพัันธุ์์�ไทยแท้้ๆ แต่่จากการสัังเกตในระยะ 2-3 ปีีหลััง
เริ่่�มมีีนกสายพัันธุ์์�อิินเดีียมาให้้เห็็นบ้้าง ซึ่่�งทั้้�ง 2 สายพัันธุ์์�นี้้�
ถ้้าดููเผิินๆ จะแยกไม่่ออก นกแก้้วโม่่งอิินเดีียมีีลัักษณะเด่่นคืือ
ตััวโตกว่่า มีีเคราใต้้คางสีีดำำ�เป็็นแถบใหญ่่กว่่าพัันธุ์์�ไทยและตััวจะมีี
สีีเข้้มกว่่านกแก้้วโม่่งไทย ซึ่่�งจากการติิดตามดููชีีวิิตนกพบว่่ามีีนก
แก้้วโม่่งอิินเดีียอยู่่�ในฝููงประปราย นอกจากนี้้�ยัังมีีนกที่่�หลุุดจาก
การเลี้้�ยงโดยมีีห่่วงที่่�ขาเข้้ามารวมฝููงอยู่่�ด้้วย
นกที่่�นี่่�ไม่่เข้้าหาคน แต่่สามารถอยู่่�ร่่วมกัับคนได้้ ทุุกเช้้านกจะบิินออกไปหาอาหารในละแวกใกล้้เคีียง แต่่เนื่่�องจาก
สภาพพื้้�นที่่�ของจัังหวััดนนทบุุรีีได้้เปลี่่�ยนแปลงไป สวนผลไม้้เปลี่่�ยนเป็็นพื้้�นที่่�บ้้านจััดสรร ทำำ�ให้้นกต้้องบิินไปหาอาหาร
ไกลขึ้้�นถึึงบางใหญ่่ พระราม 5 และตลิ่่�งชััน แต่่จะมีีนกบางส่่วนไปกิินอาหารตามบ้้าน ซึ่่�งบางบ้้านในละแวกนี้้�มีีการ
ให้้อาหารนกมาเป็็น 10 ปีี โดยให้้เป็็นเมล็็ดทานตะวััน ซึ่่ง� เป็็นอาหารปกติิของนกแก้้วที่่ซื้้� อ� ได้้จากร้้าน นกแก้้วโม่่งกิินอาหารได้้
หลากหลาย เช่่นยอดอ่่อนของใบไม้้ ผลไม้้ทุุกชนิิด ลููกไม้้ต่่างๆ เช่่นลููกต้้นหููกวาง ลููกต้้นหููกระจง ลููกต้้นไม้้ที่่�อยู่่�ริิมน้ำำ��เช่่น
ลููกต้้นกรวย ซึ่่�งริิมน้ำำ��หน้้าวััดสวนใหญ่่จะมีีต้้นไม้้พวกนี้้�อยู่่� พอเป็็นแหล่่งอาหารให้้นกแก้้วโม่่ง แต่่ไม่่สมบููรณ์์เท่่าในอดีีต...”

การใช้ชีวิตของนกแก้วโม่ง
นกแก้้ ว โม่่ ง ถ้้ า ไม่่ ใช่่ ร ะยะ
เวลาผสมพัันธุ์์�จะอยู่่�รวมตััวกัันเป็็น
ฝููงใหญ่่ แต่่เมื่่�อเริ่่�มเข้้าสู่่�ช่่วงผสมพัันธุ์์�
นกจะเริ่่�มแยกอยู่่�เป็็นคู่่� โดยจะเริ่่�ม
จัั บ คู่่�กัั น ในช่่ ว งเดืือนพฤศจิิ ก ายน
ถึึงเดืือนธัันวาคม และผสมพัันธุ์์�กััน
ตั้้ง� แต่่ช่ว่ งจัับคู่่�ไปจนถึึงเดืือนมกราคม

หลัังจากนั้้น� ใช้้เวลาประมาณ 3 อาทิิตย์์
ที่่� จ ะวางไข่่ และอีีก 19-25 วัั น
ในการฟัักไข่่เป็็นตััว ในเดืือนมีีนาคม
ลูู ก นกบางส่่ ว นจะเริ่่� ม โตมีีขนขึ้้� น
อยากรู้้�อยากเห็็ น แล้้ ว โผล่่ ห น้้ า มา
นอกรัังทำำ�ให้้สามารถส่่องดููเห็็นลููก
นกได้้ กล่่าวโดยสรุุปลููกนกจะใช้้เวลา
ประมาณ 2 เดืือนหลัังจากออกไข่่
จนพอจะบิินได้้ ตอนเริ่่�มจัับคู่่� ตััวผู้้�

จะแสดงความพร้้อมในการเป็็นพ่่อด้้วย
การหาอาหารป้้อนให้้ตััวเมีีย หลัังจาก
ผสมพัันธุ์์�กััน พอมีีการวางไข่่ ตััวเมีีย
จะเฝ้้ารััง ตััวผู้้�จะหาอาหาร เรีียกตััวเมีีย
มาป้้อนให้้กิินทุุกมื้้�อ กิินวัันละหลายมื้้�อ
จนลููกฟัักออกจากไข่่ พอลููกเป็็นตััว พ่่อจะ
เป็็นผู้้�หาอาหาร พอลููกเริ่่�มโตพ่่อแม่่จะ
ออกไปหาอาหาร แต่่ถ้้าพ่่อหาอาหาร
มาได้้ จะไม่่ป้อ้ นลููกเอง แต่่จะผ่่านทางแม่่

ความสำ�คัญของต้นยางนา
คุุณชัั ย วิิ วัั ฒ น์์กล่่ า วเน้้ น ถึึ ง ต้้ น ไม้้ ที่่� มีี
ความสำำ�คััญมากกัับการอยู่่�รอดของนกแก้้วโม่่ง
คืือ “ต้้ น ยางนา” ซึ่่� ง ถืือว่่ า เป็็ น บ้้ า นของนก
“...ต้้ น ยางนามีี ค วามสูู ง กว่่ า 15 เมตร
มีีโพรงธรรมชาติิ ซึ่่�งจำำ�เป็็นสำำ�หรัับนกแก้้วโม่่ง
ที่่�มัักจะทำำ�รัังวางไข่่ในโพรงที่่�อยู่่�สููงจากพื้้�นดิิน
มาก นกแก้้ วโม่่ ง สามารถอาศัั ย อยู่่�บนต้้ นไม้้
ใหญ่่ชนิิดอื่่�น หรืือต้้นไม้้ใหญ่่ที่่�มีีอายุุหลัักร้้อย
ที่่�สููงใหญ่่และมีีโพรง เช่่น ต้้นตะเคีียน แต่่ใน
บริิ เวณจัั ง หวัั ด นนทบุุ รีี มีี ต้้ น ไม้้ ชนิิ ด เดีี ย วที่่� มีี
ลัักษณะเหมาะสมกัับการทำำ�รัังของนกแก้้วโม่่ง
คืือต้้นยางนา ซึ่่�งในอดีีตจะมีีจำ�ำ นวนเยอะกว่่านี้้�
ผู้้� สูู ง อายุุ ใ นพื้้� น ที่่� ที่่� มีี อ ายุุ เ กิิ น 70 ปีี ขึ้้� น ไป
จะพููดเป็็นเสีียงเดีียวกัันว่่าเห็็นต้้นไม้้นี้้�มาตั้้�งแต่่
ยัังเด็็ก ๆ ในสมััยก่่อนจะมีีประมาณ 10 กว่่าต้้น
แล้้วค่่อยตายลงไปทีีละต้้น ล่่าสุุดตายไปอีีก
ต้้นเมื่่�อ 3-4 ปีีก่่อน ทำำ�ให้้ปัจจุ
ั ุบัันนี้้�เหลืือเพีียง
2 ต้้ น สุุ ดท้้ า ย การตายลงของต้้ น ไม้้ ใ หญ่่
มีีผลกระทบกัับการดำำ�รงชีีวิิตของนก เพราะ
จะทำำ� ให้้ น กไม่่ มีี ที่่� ทำำ�รัั ง จะเพีี ย งแค่่ อ าศัั ย
เกาะนอนหากิิน...”

... ล่่าสุุดตายไปอีีกต้้นเมื่่อ� 3-4 ปีีก่อ่ น ทำำ�ให้้ปัจั จุุบัันนี้้�
เหลืือเพีียง 2 ต้้นสุุดท้้าย การตายลงของต้้นไม้้ใหญ่่
มีีผลกระทบกัับการดำำ�รงชีีวิตขอ
ิ งนก เพราะจะทำำ�ให้้นก
ไม่่มีีที่่�ทำำ�รััง จะเพีียงแค่่อาศััยเกาะนอนหากิิน...

	ด้้วยเหตุุนี้้� การขยายพัันธุ์์�นกแก้้วโม่่งโดยธรรมชาติิ จึึงจำำ�เป็็นต้้องรัักษาต้้นไม้้ไว้้ให้้
นกมีีที่่�ทำำ�รััง เพราะถ้้านกไม่่สามารถหาโพรงรัังได้้ก็็จะไม่่มีีการผสมพัันธุ์์� ในฤดููกาลหนึ่่�งใน
แต่่ละปีี ตััวที่่�ประสบความสำำ�เร็็จในการขยายพัันธุ์์�ได้้ ปััจจััยหลัักของมัันคืือการหาโพรงรััง
เท่่านั้้�น นอกจากนั้้�นยัังมีีการช่่วยเพิ่่�มจำำ�นวนรัังนก ด้้วยการวางรัังเทีียมบนต้้นไม้้ คุุณชััยวิิวัฒ
ั น์์
อธิิบายเพิ่่�มเติิมว่่า “...ต้้นยางนาที่่�วััดสวนใหญ่่นี้้� ต้้นหนึ่่�งมีี 11 โพรงธรรมชาติิ ส่่วนอีีกต้้น
มีีแค่่ 2 โพรง เมื่่�อวัันที่่� 12 สิิงหาคม 2563 มีีการวางรัังเทีียม 4 รััง บนต้้นไม้้ แต่่กว่่านก
จะเชื่่�อใจพอที่่�จะมาทำำ�รัังก็็ในปีีนี้้� ที่่�ผ่่านมาการวางรัังเป็็นการทำำ�ในแนวระนาบเดีียวกััน
ซึ่่� ง พบว่่ า ไม่่ ค่่ อ ยเหมาะสม มีีนกแก้้ ว โม่่ ง มาใช้้ ทำำ�รัั ง เพีียง 1 รัั ง นกแขกเต้้ า 1 รัั ง
อีีก 2 รััง ยัังว่่าง ในช่่วงประมาณเดืือนพฤษภาคม 2565 นี้้� จะมีีการวางรัังเพิ่่�มอีีก 4 รััง
แต่่จะทำำ�ให้้สููงขึ้้�นไปเกืือบถึึงยอดไม้้โดยเอาลวดสลิิงมััดรัังไว้้กัับต้้นไม้้ เพื่่�อกัันไม่่ให้้ตกลง
มาด้้านล่่าง และจะวางในตำำ�แหน่่งสููงต่่างกัันเพื่่�อให้้เหมาะสมกัับพฤติิกรรมการหารััง
ของนกแก้้วโม่่งมากขึ้้�น...”

ความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของนกแก้วโม่ง
นอกจากความเสี่่�ยงเรื่่�องการไม่่มีีที่่�อยู่่�ของนกแก้้ว
โม่่งเนื่่�องจากจำำ�นวนต้้นไม้้ใหญ่่ลดลงแล้้ว ยัังมีีความเสี่่�ยง
จากสััตว์์ชนิิดอื่่�น อาทิิ นกเอี้้�ยง กระรอก ที่่�แอบเข้้าไปกิิน
ไข่่ในรััง ศััตรููที่่�สำำ�คััญอีีกส่่วนคืือมนุุษย์์ เพราะนกแก้้วโม่่งมีี
ราคาสามารถเลี้้�ยงให้้เชื่่�อง พููดได้้ ทำำ�ให้้บางคนล้้วงรัังเอานก
ไปขาย ซึ่่�งไม่่ควรทำำ�อย่่างยิ่่�ง หากต้้องการเลี้้�ยงนกแก้้วโม่่ง
ควรไปหาซื้้� อ จากสถานที่่� เ พาะพัั น ธุ์์� ข ายอย่่ า งถูู ก ต้้ อ ง
โดยคุุณชัั ย วิิ วัั ฒ น์์กล่่ า วย้ำำ��ว่่ า “...ทุุ ก คนต้้ อ งร่่ ว มมืือกัั น
เริ่่�มด้้วยการประชาสััมพัันธ์์ ให้้เกิิดความเข้้าใจว่่านกแก้้ว
ที่่�อยู่่�ที่่�นี่่�มาจากธรรมชาติิ อย่่าไปทำำ�ร้้ายมััน อย่่าไปจัับ
นกแก้้วโม่่งมีีอายุุขััยตามธรรมชาติิประมาณ 25-30 ปีี
พออายุุ 2 ปีีก็เ็ จริิญพันั ธุ์์�ได้้ ตลอดชีีวิติ น่่าจะมีีลูกู ได้้ถึึง 20 ตััว
ปกติินกจะออกไข่่ประมาณ 2 ฟอง หรืือมากที่่�สุุดไม่่เกิิน
3 ฟอง แต่่ส่ว่ นใหญ่่ที่เ่� จอลููกนกต่่อรัังคืือ 1-2 ตััว ที่โ่� ผล่่หน้้า
มานอกรััง ส่่วนใหญ่่ต้้องส่่องกล้้องดูู เพื่่�อดููอััตลัักษณ์์ว่่า
เป็็นนกอะไร...”

ความร่วมมือในการอนุรักษ์นกแก้วโม่ง
คุุณชััยวิิวััฒน์์กล่่าวถึึงการอนุุรัักษ์์นกแก้้วโม่่งว่่า ได้้พยายามให้้คนในชุุมชนรัับรู้้�ทุุกเรื่่�องเกี่่�ยวกัับนกแก้้วโม่่ง
เพื่่�อช่่วยกัันรัักษานกไว้้ และในอนาคตจะมีีการจััดตั้้�งชมรมอนุุรัักษ์์นกแก้้วโม่่งวััดสวนใหญ่่ เพื่่�อให้้มีีการจััดการเกี่่�ยวกัับ
พื้้�นที่่�ว่่าควรหรืือไม่่ควรทำำ�อะไร เพื่่�อไม่่ให้้กระทบกัับนก รวมทั้้�งการยกระดัับความสำำ�คััญของพื้้�นที่่�เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การพััฒนา
เป็็นพื้้�นที่่�สีีเขีียวที่่�ควรแก่่การอนุุรัักษ์์ได้้ในอนาคต

“...ต้้นยางนาที่่�วััดสวนใหญ่่ เสมืือนเป็็นแหล่่ง
ผลิิตนกแก้้วโม่่งของจัังหวััด เพราะเป็็นต้้น
ไม้้ที่่�นกแก้้วโม่่งมาทำำ�รัังมากที่่�สุุดในจัังหวััดนี้้�
ที่่�อื่่�นมีี 2-5 รััง แต่่ที่่�นี่่�มีี 10 กว่่ารััง
ผลิิตลูกู นกได้้ 5-10 ตััวต่่อปีี พอนกโตจากที่่นี่่� �
ก็็ ก ระจายไปเข้้ า สัั ง คมกัับนกแก้้ วโม่่ ง ฝูู ง
อื่่�น แต่่เวลาผสมพัันธุ์์�ก็็จะกลัับมาอยู่่�ที่่�นี่่�
ออกลููกใหม่่ ที่่�วััดสวนใหญ่่มีีนกอยู่่�ประจำำ�
เกืือบ 30 ตััว แต่่มีนี ก 5-10 ตััวจากราชพฤกษ์์
มาช่่ ว งประมาณบ่่ า ย 2 พอประมาณ
5 โมงเย็็นจะบิินกลัับไปนอนทุุกวััน ที่่�ราชพฤกษ์์
เป็็ น รัังนอนสำำ� หรัับนกแก้้ วโม่่ ง มากกว่่ า
100 ตััว โดยมาจากทุุกสารทิิศ...”

นอกจากนกแก้้วโม่่งแล้้ว วััดสวนใหญ่่ยัังมีีนกชนิิดอื่่�น แต่่เป็็นประเภทเดีียวคืือนกสวน เช่่น นกกาเหว่่า นกเขา
นกกระจิิบ และนกแขกเต้้า เป็็นต้้น โดยนกแขกเต้้าสามารถปรัับตััวเข้้ากัับสภาพแวดล้้อมได้้ดีี ทำำ�รัังได้้ทุุกที่่�ตามซอกตึึก
คาน หรืือต้้นไม้้ ทำำ�ให้้ขยายพัันธุ์์�ได้้จำำ�นวนมาก ชุุมชนวััดสวนใหญ่่ยิินดีีต้้อนรัับนัักท่่องเที่่�ยวเข้้ามาดููนก เพีียงแต่่ต้้องระวััง
ไม่่ทำำ�เสีียงดัังให้้นกตกใจ นกเติิบโตมาในเมืือง อาศััยอยู่่�บนต้้นไม้้ทำำ�ให้้มีีระยะห่่างจากคนอยู่่�แล้้ว นัักท่่องเที่่�ยวมาถ่่ายรููป
ก็็ไม่่มีีผลกระทบกัับการใช้้ชีีวิิตของนก

หน่วยงานที่เข้ามาช่วยเรื่องการอนุรักษ์นก
ปััจจุุบัันมีีหลายหน่่วยงานทั้้�งภาครััฐและภาคเอกชนที่่ใ� ห้้ความสนใจและสนัับสนุุนการอนุุรัักษ์์นกแก้้วโม่่งฝููงสุุดท้้าย
ณ วััดสวนใหญ่่ นนทบุุรีี ได้้แก่่ กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช ร่่วมกัับชุุมชนในการดููแลอนุุรัักษ์์นกแก้้วโม่่ง
โดยมีีกิิจกรรมต่่าง ๆ อาทิิ การทำำ�ป้้าย การให้้ความรู้้�และประชาสััมพัันธ์์ถึึงการห้้ามล่่า ห้้ามค้้า และห้้ามครอบครองนก
แก้้วโม่่ง เนื่่�องจากเป็็นสััตว์์ป่่าคุ้้�มครอง ส่่วนกรมป่่าไม้้ ได้้ส่่งรุุกขกรเข้้ามาลอกไทรที่่�ขึ้้�นกลางต้้นยางนาออก และดููแลฟื้้�นฟูู
ระบบราก เพื่่�อให้้ต้้นยางนายัังเติิบโตเป็็นบ้้านของนกต่่อไป สำำ�นัักงานนโยบายและแผนทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
ได้้สนัับสนุุนให้้มีีการศึึกษารวบรวมข้้อมููลเกี่่�ยวกัับนกแก้้วโม่่ง ส่่วนภาคเอกชน ได้้แก่่ การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิต ได้้ส่่งเจ้้าหน้้าที่่�
เข้้ามาตััดแต่่งต้้นไม้้ให้้เป็็นรููปทรง เป็็นการปรัับแต่่งภููมิิทััศน์์ในพื้้�นที่่� ทางชุุมชนวััดสวนใหญ่่ยิินดีีเปิิดรัับทุุกความช่่วยเหลืือ
ข้้อเสนอแนะแนวทาง หรืือสามารถเข้้ามาพููดคุุยการทำำ�งานร่่วมกัับชุุมชนและวััดสวนใหญ่่ได้้ตลอดเวลา เพื่่�อช่่วยกัันอนุุรัักษ์์
นกแก้้วโม่่งฝููงสุุดท้้ายให้้อยู่่�คู่่�กัับวััดสวนใหญ่่ต่่อไป.

Alexandrine
parakeets

Significant mission to
“protect last flock of near threatened
species Alexandrine parakeets”

at Suan Yai Temple
Mr. Chaiwiwat Montrichaiwiwat
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

Editorial team

district. The editorial team
would like to present an article
about Alexandrine parakeets
through an interview with Khun
Chaiwiwat Montrichaiwiwat,
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 Travel in Bang Kruai to create awareness and encourage officials and
the general public to help protect
this flock of birds.

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.

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…”

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

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.

