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การได้พบนกย่งรำแพนห้าง เป็นสู่ิ�ง 

ที่่�น�าติ่�นติาติ่� น ใจัสู่ำห้รับผ่้ พบเห้็น เสู่มอ  

แติ�การที่่�จัะได้เจัอนกย่งอวดโฉมแววมยุรา

ในธรรมชาติิติามถัิ�นที่่�อย่�ขึ้องนกย่งเป็นเร่�อง

ที่่�พบเห้็นได้ยากมาก ด้วยความร�วมม่อขึ้อง

ห้ลัายภาคสู่�วนในจัังห้วัดที่างภาคเห้น่อขึ้อง

ประเที่ศึไที่ย ที่ำให้จ้ัำนวนนกยง่ติามธรรมชาติิ

เพิ�ม ขึึ้�นอย�างเห้็นได้ชัดเจัน โดยเฉพาะ 

ในจัังห้วัดพะเยา ซึ่ึ�งถั่อเป็นฐานที่่�มั�นสูุ่ดที่้าย

ขึ้องนกย่งไที่ย ที่่�ซึึ่�งในอด่ติประมาณู 30 ปี 

ที่่�แลั้ว คนจัะได้ยินแค�เสู่่ยงนกย่งร้องอย่�ในป่า  

แติ�ปัจัจัุบันน่�สู่ามารถัเห้็นฝู่งนกย่งออกมา

ห้าอาห้ารติามชายป่า แสู่ดงให้้เห้็นถัึงความ

อุดมสู่มบ่รณู์ขึ้องผ่นป่าที่่�ที่ำให้้นกย่งสู่ามารถั 

ขึ้ยายพันธุ์ติามธรรมชาติิได้

 แติ�การปรากฏตัิวขึ้องนกย่งจัำนวนมากในพ่�นที่่� ไม�ได้ เป็นเร่�อง 

ที่่�ชาวบ้านช่�นชอบเสู่มอไป เพราะนกย่งเป็นสู่ัติว์กินพ่ช เม่�อไม�ม่อาห้ารในป่า 

ในบางช�วงเวลัาขึ้องปี โดยเฉพาะในช�วงติ�อระห้ว�างฤด่ฝูนแลัะฤด่ห้นาว ที่ำให้้

นกออกมาบุกรุกที่ำลัายผลิัติผลัที่างการเกษติรขึ้องชาวบ้าน สู่ร้างความเสู่่ยห้าย 

อย�างมาก นกย่งจัึงถั่กมองเห้ม่อนเป็นศึัติร่ในการที่ำการเกษติรในที่ำนอง 

เด่ยวกับช้างป่า ที่ั�งๆ ที่่�นกย่งเป็นสู่ัติว์ป่าที่่�ได้รับการคุ้มครอง ชาวบ้านในพ่�นที่่�

พยายามแกป้ญัห้าดว้ยการไลั�นกยง่ออกจัากพ่�นที่่�การเกษติร ห้รอ่บางครั�งรนุแรง

ถึังกบัฆ่�านกยง่ เพ่�อปอ้งกนัความเสู่ย่ห้ายในการที่ำเกษติร แมว้�าจัะมค่วามเช่�อว�า 

นกย่งเป็นสู่ัติว์ศึักดิ�สู่ิที่ธิ�ที่่�ไม�ควรม่ใครไปที่ำร้ายมัน แติ�ชาวบ้านสู่�วนห้นึ�ง 

มองว�าการฆ่�านกย่งเป็นสู่ิ�งจัำเป็น ปัญห้าความขึ้ัดแย้งระห้ว�างคนแลัะสู่ัติว์ป่า 

ได้ดำเนินมาเป็นเวลัานาน ติ�อมาภายห้ลัังได้ม่ความพยายามที่่�จัะแก้ปัญห้า 

ในเชิงสู่ร้างสู่รรค์โดยการดึงให้้ชุมชนที่้องถัิ�นเขึ้้ามาม่สู่�วนร�วม ภายใติ้โครงการ 

“รักษ์นกย่งไที่ย” เพ่�อให้้คนแลัะนกย่งสู่ามารถัอย่�ร�วมกันได้อย�างมค่วามสูุ่ขึ้ 
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นกยง่ไที่ย ห้รอ่นกยง่เขึ้ย่ว (Green peafowl) มช่่�อวทิี่ยาศึาสู่ติร์ว�า Pavo 

muticus เป็นนกขึ้นาดให้ญ�ในวงศึ์ไก�ฟ้้าที่่�พบในป่าเขึ้ติร้อนขึ้องภ่มิภาคเอเช่ย

ติะวันออกเฉ่ยงใต้ิ นกตัิวผ่้อาจัยาวได้ถึัง 3 เมติรเม่�อรวมห้าง ม่น�ำห้นักได้ถัึง  

5 กิโลักรัม สู่�วนติัวเม่ยยาว 1.1 เมติร ห้นักประมาณู 1.1 กิโลักรัม ช�วงปีกกว้าง

ถึัง 1.2 เมติร นกย่งตัิวผ่้ม่ห้งอนเป็นพ่�สู่่ง ม่แผ�นห้นังที่่�ห้น้าสู่่ฟ้้าสู่ลัับเห้ลั่อง 

เห้็นได้ชัดเจัน ขึ้นลัำติัวม่สู่่เขึ้่ยวเป็นประกายแววเห้ลั่อบสู่่น�ำเงินบนปีกแลัะ 

สู่ท่ี่องแดงที่างด้านขึ้า้ง ลัำตัิวดเ่ปน็ลัายเกล็ัดแพรวพราว ขึ้นปกีสู่น่�ำติาลัแดงคลุัม

โคนห้าง สู่�วนห้างที่่�ย่�นออกไปยาวมากมสู่่เ่ขึ้ย่ว แลัะมจ่ัดุดวงติากลัมขึ้ลับิดว้ยสู่ฟ่้า้

แลัะน�ำเงิน นกย่งตัิวเม่ยม่ลัักษณูะโดยที่ั�วไปคล้ัายนกตัิวผ่ ้แติ�ขึ้นสู่่เห้ลั่อบเขึ้่ยว

น้อยกว�าแลัะม่ประสู่่น�ำติาลัเห้ลั่องอย่�ที่ั�วตัิว ขึ้นคลัุมโคนห้างสู่ั�น 
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นกย่งเขึ้่ยว เป็นนกในติระก่ลัใกลั้ชิดกับ

นกย่ งอิน เด่ ย  ห้ร่ อนกย่ งสู่่น� ำ เ งิ น  ( Ind ian  

peafowl, Blue peafowl) ที่่�ม่ช่�อที่างวิที่ยาศึาสู่ติร์

ว�า Pavo cristatus นกยง่อนิเดย่จัะติวัเลัก็กว�านกยง่

ไที่ยเลั็กน้อย สู่่ขึ้องลัำติัวออกไปที่างสู่่ฟ้้า ขึ้นบริเวณู

ปีกเป็นลัายสู่่ขึ้าวสู่ลัับกับสู่่ดำ

นกย่งเขึ้่ยวเป็นสู่ัติว์ป่าที่่�จััดอย่�ในบัญช่สู่ัติว์

ป่าคุ้มครอง ติามพระราชบัญญัติิสู่งวนแลัะคุ้มครอง

สู่ัติว์ป่า ติั�งแติ�ปี 2546 องค์การระห้ว�างประเที่ศึเพ่�อ

การอนุรักษ์ธรรมชาติิ (IUCN) ได้ประกาศึให้้นกย่ง

เปน็สู่ตัิวท์ี่่�อย่�ในบญัชสู่่แ่ดงขึ้องสัู่ติว์ป่าที่่�ใกล้ัสู่ญ่พันธุ์ 

(threatened species) แลัะจััดเป็นสู่ัติว์ป่าในบัญช่ 

2 ภายใติ้อนุสู่ัญญาว�าด้วยการค้าระห้ว�างประเที่ศึ  

ซึ่ึ�งชนิดสู่ัติว์ป่าแลัะพ่ชป่าที่่�ใกลั้สู่่ญพันธุ์ (CITES)  

ซึ่ึ�งในนานาประเที่ศึ พบว�านกย่งเขึ้่ยวม่จัำนวนลัด

น้อยลังมาก เช�น ประเที่ศึจั่นเห้ลั่ออย่�ไม�เกิน 500 ติัว 

ประเที่ศึมาเลัเซึ่่ย แลัะอินโดน่เซึ่่ยได้สู่่ญพันธุ์ไปแล้ัว 

สู่ำห้รับประเที่ศึไที่ยนั�น ในปัจัจุับันแห้ลั�งที่่�อย่�อาศัึย

ขึ้องนกยง่เขึ้ย่วที่่�ให้ญ�ที่่�สุู่ดขึ้องประเที่ศึจัะกระจัายอย่�

ในพ่�นที่่�ป่าเขึ้ติจังัห้วัดภาคเห้นอ่ติอนบน ได้แก� พะเยา 

แพร� น�าน เช่ยงราย เช่ยงให้ม� แลัะลัำพ่น จันได้รับ

การกลั�าวถังึว�าเปน็ฐานที่่�มั�นสู่ดุที่า้ยขึ้องนกยง่สู่เ่ขึ้ย่ว 

ในโลัก โดยผ่้เช่�ยวชาญระดับนานาชาติิ
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สู่มาคมอนุรักษน์กแลัะธรรมชาติแิห้�งประเที่ศึไที่ยจััดที่ำโครงการ

การสู่ำรวจั ประเมินประชากรนกย่งไที่ยในปี 2563 ในพ่�นที่่�อนุรักษ์ 10 

แห้�งใน 4 จังัห้วดั คอ่แพร� พะเยา เชย่งราย แลัะน�าน พบว�ามจ่ัำนวนมาก

ถังึ 6,800 ตัิว โดยพ่�นที่่�ที่่�เห้มาะสู่มสู่ำห้รบัการเปน็พ่�นที่่�ห้ลักัที่่�มศ่ึกัยภาพ

ในการอนุรักษ์นกย่งประกอบด้วย 3 พ่�นที่่�ป่าอนุรักษ์ในจัังห้วัดพะเยา 

ได้แก� พ่�นที่่�เขึ้ติห้้ามลั�าสู่ัติว์ป่าที่ับพญาลัอ เขึ้ติรักษาพันธุ์สู่ัติว์ป่าเว่ยงลัอ  

แลัะอุที่ยานแห้�งชาติิดอยภ่นาง ที่่�ม่พ่�นที่่�แนวเขึ้ติอนุรักษ์ติิดติ�อกัน 

นอกจัากน่� นักวิจััยจัากมห้าวิที่ยาลััยเที่คโนโลัยพ่ระจัอมเกลั้าธนบุร่ ได้

วจิัยัแลัะลังพ่�นที่่�สู่ำรวจัประชากรนกยง่ในพ่�นที่่�ป่าอนุรักษ์ จังัห้วัดพะเยา 

ในปี 2563 ซึึ่�งเป็นการสู่ำรวจัประชากรนกย่งในจัังห้วัดน่�เป็นครั�งแรก 

ผลัการสู่ำรวจัพบว�าม่จัำนวนประชากรนกย่งมากถัึง 4,000-5,000 ติัว 

โดยเป็นการวิจััยใน 3 พ่�นที่่�เขึ้ติอนุรักษ์ดังกลั�าว ม่พ่�นที่่�วิจััยรวมที่ั�งห้มด

ประมาณู 300 ติารางกิโลัเมติร ผลัจัากการสู่ำรวจัพบจัำนวนประชากร

นกย่งห้นาแน�นมากที่่�สูุ่ดในเขึ้ติรักษาพันธุ์สู่ัติว์ป่าเว่ยงลัอ
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นักวิชาการแลัะนักศึึกษาจัากมห้าวิที่ยาลััยพะเยาได้เขึ้้ามาริเริ�ม

โครงการเพ่�อแก้ปัญห้าความขึ้ัดแย้งระห้ว�างคนกับนกแลัะคน

กับป่า ม่การศึึกษาพฤติิกรรมลัักษณูะที่างช่ววิที่ยาขึ้องพ่�นที่่�เขึ้ติ

รักษาพันธุ์สู่ัติว์ป่าเว่ยงลัอ เขึ้ติห้้ามลั�าสู่ัติว์ป่าพญาลัอ แลัะ

ดอยภ่นาง ที่่�ม่นกย่งอย่�มากห้ลัักพันตัิว เที่่ยบกับพ่�นที่่� 

มห้าวิที่ยาลััยว�าจัะสู่ามารถัเป็นที่่�อย่�อาศัึยขึ้อง 

นกย่งได้ห้ร่อไม� แลัะม่การศึึกษาพ่ชอาห้ารนกย่ง 

ในเขึ้ติอนุรักษ์มห้าวิที่ยาลััยพะเยา เพ่�อลัด 

ปัญห้าความขึ้ัดแย้งระห้ว�างคนกับนกย่ง 

โดยนำพ่ชที่่�เป็นอาห้ารขึ้องนกย่งเขึ้้าไป

ปลั่กในป่า เพ่�อดึงให้้นกย่งกลัับเขึ้้าไป

ห้าอาห้ารในป่า ไม�ให้้มากินพ่ชผลั

ที่างการเกษติรขึ้องชาวบ้าน ลัดการ

ปะที่ะกันอย�างที่่�เคยเป็นมาในช�วง 

ห้น้าแล้ัง
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โครงการอนุรักษ์นกย่ง เพ่�อให้้

คนอย่�ได้ นกย่งอย่�ได้...อย�างม่ความสูุ่ขึ้ 

เป็นความพยายามอนุรักษ์นกย่งไที่ยในถัิ�น

ที่่�อย่�อาศึัย โดยการม่สู่�วนร�วมขึ้องชุมชนอย�าง

ยั�งย่น ความสู่นใจัในประเด็นนกย่ง เริ�มติั�งแติ�

ปี 2555 เน่�องจัากม่นกย่งลังมาห้าอาห้ารใน

พ่�นที่่�การเกษติรขึ้องชาวบ้าน โดยม่พ่�นที่่�มากกว�า  

300 จัดุที่่�ชาวบา้นไดร้บัความเดอ่ดรอ้น ฝูา่ยผ่เ้สู่ย่ห้าย 

จัึงแก้ปัญห้าเบ่�องติ้นด้วยการไลั�แลัะรุนแรงถัึง 

การฆ่�า ซึ่�ำยังเปิดช�องโห้ว�ให้้กระบวนการค้านกย่งไที่ย 

ไม�ว�าจัะเป็นไขึ้�ห้ร่อการนำไปฟ้ักกับแม�ไก�แลั้วขึ้ายเป็นติัว 

จัังห้วัดพะเยากลัายเป็นแห้ลั�งค้านกย่งเถั่�อนที่่�ให้ญ�ที่่�สูุ่ดใน

ประเที่ศึไที่ย ซึึ่�งเป็นภัยติ�อมรดกที่างธรรมชาติิขึ้องประเที่ศึ 

นอกจัากนั�น ยงัมค่วามพยายามพลักิวกิฤติ

ความขัึ้ดแย้งระห้ว�างคนกับสู่ัติว์ สู่ร้างโอกาสู่ 

ในการผลัักดันการที่�องเที่่�ยวเป็นเคร่�องม่อในการ

เช่�อมโยง คน นก ป่า เข้ึ้าด้วยกัน โดยกิจักรรม

ห้นึ�งที่่�เกิดขึึ้�นจัากแนวความคิดน่� ได้แก� เที่ศึกาลั 

นับนกย่ง ที่่�จัะม่ขึึ้�นในช�วงเด่อนพฤศึจิักายน 

ไปจันถังึมน่าคมขึ้องที่กุปี ติั�งช่�อว�า ‘ลัานรกัษ ์ขึ้�วง

นกย่ง’ ซึ่ึ�งลัานรักษ์เปร่ยบเสู่ม่อนพ่�นที่่�สู่ร้างรังรัก

ขึ้องนกย่ง โดยม่ 4 จัุด ใน 5 ชุมชน ขึ้องอำเภอ

จุัน จัังห้วัดพะเยา อาที่ิ ขึ้�วง 69, ขึ้�วงกิ�วแก้ว,  

ขึ้�วงบา้นเซึ่ย่ะ เเลัะ ขึ้�วงนกยง่ศึรเ่มอ่งชุม นอกจัากน่�

ยงัมเ่ครอ่ขึ้�ายชมุชนอก่ห้ลัายแห้�งที่่�ที่ำงานร�วมกนั 

เปิดเป็นโฮมสู่เติย์ติ้อนรับนักที่�องเที่่�ยวแลัะกลัุ�ม 

นักด่นกที่่�เขึ้้ามาศึึกษาธรรมชาติิ  
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กองบรรณูาธิการได้ม่โอกาสู่สู่ัมภาษณู์คุณูเชวง  

ไชยมงคลั อด่ติสู่มาชิกสู่ภาเที่ศึบาลัติำบลัจุัน ปราชญ์ 

ชาวบ้านผ้่เป็นกำลัังสู่ำคัญในการดึงให้้ชุมชนเขึ้้ามา 

ม่สู่�วนร�วมในการอนุรักษ์นกย่ง ในปี 2556 เริ�มม่การที่ำ

ขึ้�วง ห้ร่อลัานโดยม่พ่�นที่่�ประมาณู 1 ไร� ปรับให้้เป็นแห้ลั�ง 

ให้้อาห้ารนกย่ง โดยติอนเริ�มติ้นยังม่นกย่งมากินอาห้าร

จัำนวนไม� ก่� ตัิว ม่การช�วยงานวิจััยขึ้องจุัฬาลังกรณ์ู 

มห้าวิที่ยาลััย เพ่�อศึึกษาชนิดขึ้องอาห้ารขึ้องนกย่ง ที่ำให้้

ที่ราบว�านกย่งชอบถัั�วดำเป็นอันดับ 1 ติามด้วยขึ้้าวโพด

คุณูเชวงกลั�าวว�า “...ห้น้าแลั้งมักจัะม่ปัญห้าไฟ้ป่า 

ที่ำให้้นกย่งไม�ม่อาห้ารในป่า ไฟ้ป่าที่ำให้้นกย่งติายจัำนวน

มาก บางครั�งแม�นกยง่ติายเพราะปกปอ้งไขึ้�ขึ้องติวัเอง จังึม่

การที่ำแนวกันไฟ้รอบบริเวณูขึ้�วง โดยได้รบัความช�วยเห้ลัอ่

จัากห้วัห้น้าเขึ้ติรักษาพันธุสั์ู่ติว์ปา่เวย่งลัอ แลัะความร�วมมอ่

จัากชาวบ้าน เพ่�อช�วยกันอนุรักษ์นกย่ง ในเด่อนมกราคม 

ถึังเด่อนม่นาคมที่่�ผ�านมา ม่นกย่งลังมาห้าอาห้ารที่่�ขึ้�วงกิ�ว

แก้วประมาณู 80 ติัว นกย่งจัะไม�ลังมาพร้อมกันที่่เด่ยว  

แติ�จัะมาเปน็กลัุ�มประมาณู 10 ติวั ก�อนการระบาดขึ้องโรค

โควิด 19 ม่เที่ศึกาลันับนกย่งขึ้องอำเภอจุัน ในทุี่กจุัดที่่�ม่

ขึ้�วง โดยจัะนับพร้อมกันทุี่กจุัดในช�วงเวลัาประมาณู 8-9 

โมงเชา้ เพ่�อให้ท้ี่ราบจัำนวนนกยง่ที่ั�งห้มดที่่�ลังมาห้าอาห้าร

ในพ่�นที่่� นกยง่จัะลังมาเพราะติอ้งการพ่�นที่่�โลั�ง เก่�ยวพาราสู่่ 

ผสู่มพันธุ์ แติ�เผอิญพ่�นที่่�โลั�งเป็นพ่�นที่่�การเกษติร จัึงสู่ร้าง

ความเด่อดร้อนให้้เกษติรกร ห้ลัังจัากฤด่ผสู่มพันธุ์ ติัวผ่้ 

จัะสู่ลััดขึ้นห้างที่ิ�ง กลัับเขึ้้าไปห้ากินในป่า ในอนาคติน�า 

จัะมน่กยง่เพิ�มขึ้ึ�นอก่ แติ�ติอนน่�มค่วามกงัวลัเร่�องการผสู่มพนัธุ ์

ขึ้องนกย่งไที่ยกับนกย่งอินเด่ย เน่�องจัากม่คนเอานกย่ง

อินเด่ยมาปลั�อยในพ่�นที่่� ชาวบ้านจึังพยายามจัับแยกกัน  

ไม�อยากให้้ผสู่มพันธุ์กัน เพราะนกย่งอินเด่ยม่พฤติิกรรม

ดุร้ายกว�า...”

เชวง ไชยมงคืลี่
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ขึ้�วงกิ�วแกว้เปน็ลัานนกยง่แรกที่่�เปดิให้ค้นร่จ้ักันกยง่ไที่ย

ไปที่ั�วโลัก ที่ำให้้ม่ภาคเอกชน ห้น�วยงานราชการแลัะองค์กร

อนุรักษ์ติ�างๆ เขึ้้ามาศึึกษาช่วิตินกย่งที่่�อำเภอจุัน ม่การติิดติั�ง 

กลั้องวงจัรปิด ม่นักที่�องเที่่�ยวเขึ้้ามาด่นกย่งในช�วงปลัายปี  

ซึึ่�งเปน็ช�วงที่่�นกัที่�องเที่่�ยวเริ�มเข้ึ้าพ่�นที่่�จังัห้วดัภาคเห้นอ่ การดน่ก 

ได้พัฒนาจัากการด่นกห้ลัังกองฟ้าง มาเป็นการด่ห้ลัังติาขึ้�าย

กรองแสู่งสู่่ดำ เพ่�อป้องกันไม�ให้้นกติกใจัห้น่เขึ้้าป่า โดยผ่้มาด่

นกย่ง สู่ามารถัเขึ้้าไปด่ในพ่�นที่่� ห้รอ่บางคนไม�พร้อมเดินเขึ้้าไป

กส็ู่ามารถัชมนกจัากกลัอ้งวงจัรปดิได ้คณุูเชวงห้วงัว�าในอนาคติ 

จัุดขึ้�วงกิ�วแก้วน่�จัะพัฒนาให้้เป็นศึ่นย์เพ่�อการศึึกษาวิจััยนกย่ง 

ไม�เน้นเป็นแห้ลั�งเพ่�อการที่�องเที่่�ยว 
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ที่างกองบรรณูาธิการยังไ ด้สู่ัมภาษณ์ูเพิ� ม เติิม กับ 

พระประจัักษ์ สูุ่รินธโร พระสู่งฆ์่เพ่ยงร่ปเด่ยวที่่�พำนัก ณู วัด 

พระธาติุรัตินศึร่สูุ่ดาราม ห้ร่อวัดกิ�วแก้ว ผ่้เข้ึ้ามาม่บที่บาที่ช�วย 

ลัดภาระขึ้องชาวบ้านในการให้้อาห้ารนกย่งติั�งแติ�ปี 2559 ซึึ่�ง

ก�อนห้น้าน่�เยาวชนในชุมชนจัะผลััดเวรกันนำอาห้ารมาวางให้ ้

นกยง่ เช�น ขึ้า้วโพดแลัะถัั�วแดง มก่ารเติมิน�ำให้น้กยง่ในบ�อธรรมชาติิ  

ในการด่แลันกย่งจัะม่ค�าใช้จั�ายประมาณูเด่อนลัะ 5,000 บาที่  

ซึึ่�งม่ผ่้ใจับุญบริจัาคปัจัจััยแลัะผลัิติผลัการเกษติรเพ่�อเป็นอาห้าร 

ให้้นกย่ง ในฤด่ห้นาวจัะม่การวางอาห้ารให้้นกย่ง 2 ครั�งติ�อวัน 

เวลัาเช้าประมาณู 8.30 น. นกย่งจัะออกมากินอาห้ารแล้ัวกลัับ 

เขึ้้าไปในป่า เวลัาประมาณูบ�าย 2 จัะม่การให้้อาห้ารอ่กครั�ง  

ซึึ่�งในช�วงบ�ายมักจัะม่นกย่งออกมามากกว�า 

พระประจัักษ์ กลั�าวว�า “...นกย่งที่่�ลังมากินอาห้าร 

ที่่�วัดเพิ�มมากขึึ้�นมาติลัอด โดยช�วงแรกที่่�มาอย่�ที่่�วัดม่นกย่ง

เพ่ยงแค�ไม�ถัึง 10 ติัว ม่จัำนวนเพิ�มขึ้ึ�นมาเป็นประมาณู 50 ติัว 

ในปี 2563 แติ�ช�วงโควิด 19 ม่จัำนวนเพิ�มมากขึึ้�น คาดว�า

จัะม่ถัึง 100 ติัว ในปี 2565 น่� นกย่งม่ศึัติร่ที่่�สู่ำคัญค่อไฟ้ป่า  

ที่่�จัะที่ำลัายลั้างเผ�าพันธุ์นกย่งได้มากที่่�สูุ่ด รองลังมาค่อมนุษย์ 

ที่่�ม่การลั�านกย่ง ซึ่ึ�งห้ากม่การลั�านกย่ง 1 ติัว ที่่�เห้ลั่อก็จัะห้น่

เขึ้้าป่าไปห้มด นอกจัากน่� ยังม่ศึัติร่ที่างธรรมชาติิ เช�น ห้มาไน 

ง่ ที่่�พยายามมาลัักกินไขึ้� ห้ร่อลั่กนก แติ�ในเขึ้ติอำเภอจัุน  

ชาวบ้านไม�นิยมลั�านกย่ง ชุมชนพยายามช�วยกันอนุรักษ์นกย่ง

เขึ้่ยวไว้ เพราะในเขึ้ติพ่�นที่่�บริเวณูน่�เป็นแห้ลั�งนกย่งไที่ยที่่�มาก

ที่่�สุู่ดในโลัก ม่ประมาณู 4,000-5,000 ตัิว ซึ่ึ�งจัำนวนห้นึ�ง 

อย่�ในป่าชุมชนขึ้องชาวบ้านที่่�มพ่่�นที่่�รวมกัน 70 ไร� ถ้ัานักที่�องเที่่�ยว 

ต้ิองการมาชมนกย่งในธรรมชาติิที่่�วัดกิ�วแก้ว จัำเป็นติ้อง 

เงย่บ เพราะถ้ัามเ่สู่ย่งดังนกยง่จัะติกใจัห้นเ่ขึ้า้ปา่ไปห้มด ที่ำให้้

พวกนกย่งไม�ได้กินอาห้ารได้อิ�ม นอกจัากน่� อาติมาขึ้อปลุัก 

จิัติวิญญาณูให้้ญาติิโยมร�วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติิ ไม�ว�าจัะเป็น 

ปา่ไม ้สู่ตัิวป์า่ที่กุชนดิ เพราะมค่วามสู่ำคญักบัโลักมนษุย ์สู่ตัิวป์า่ 

ช�วยรักษาสู่มดุลัขึ้องธรรมชาติิจัึงไม�ควรไปฆ่�าพวกมัน...”

นกย่งไที่ยถั่อว�าเป็นที่รัพยากรธรรมชาติิที่่�ม่คุณูค�าติ�อ

การอนุรักษ์แลัะสู่ามารถัฟ้้�นฟ้ ่ให้ม้ป่ระโยชน์ที่างด้านเศึรษฐกิจั

จัากการพฒันาแห้ลั�งที่�องเที่่�ยวเชงินิเวศึนกยง่ไที่ย ให้ม้ก่ารเขึ้า้

มาชมนกย่งในพ่�นที่่�อย่�อาศัึย สู่�งผลัให้้เกิดการอย่�ร�วมกันได้

ระห้ว�างคน ชุมชน แลัะสู่ัติว์ป่าอย�างยั�งย่น

พระประจัักัษ์ สุรินธโร

NATURE AND ENVIRONMENTVol.11 No.2 June - December 2022 1111



Peace for  human  bird  forest 

of Phayao’s peafowls
on the last sanctuary 
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It is always amazing to watch a peacock displaying its beautiful train but it will be very 
rare to see such peacocks showing off their stunning eyespots on the tails in their habitats.  
However, with collaboration among several parties in northern provinces in Thailand, the number  
of peafowls in the nature has significantly increased especially in Phayao province, which is  
considered the final sanctuary of Thai peafowls. In the past about 30 years ago, people would only 
hear the sound of peafowls in 
the forest but currently they 
can see peafowls seeking food at 
the forest edge. This shows the 
fert i l i ty of the f o r e s t s  t h a t  
provides conditions s u i t a b l e  f o r  
natural breeding of peafowls in 
their habitats. 

Meanwhile, not all villagers are 
always appreciated to view a large 
number of peafowls in their areas 
because peafowls are herbivores. 
When there is no food in the forest during a certain period of the year, particularly at the end 
of rainy season to the beginning of winter, peafowls will invade farming areas, causing a lot of 
damage to field crops. Although, peafowls have been listed as a protected animal, they are 
regarded as an enemy of farmers in a similar way as wild elephants. Local people have tried to 
solve problems by expelling peafowls from farming areas. In some cases, they go violent killing 
peafowls to prevent the destruction of their crops. Despite the belief that peafowl is a sacred 
creature that should not be hurt by anyone, some people have an opinion that it is necessary 
to kill the bird. The conflict between humans and animals has lasted for a long time. There 
are attempts to bring creative problem solving by involving local communities to participate in  
the project known as “Love Thai Peafowls” to ensure that people and peafowls can live  
together happily. 

Despite the belief that peafowl is a sacred creature that 
should not be hurt by anyone, some people have an opinion 
that it is necessary to kill the bird. The conflict between  
humans and animals has lasted for a long time.
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Knowing Thai peafowls
Thai peafowl or Green peafowl has its scientific 

name as Pavo muticus. Green peafowl is a large bird 
in the same family as pheasant that can be found 
native to tropical forests in Southeast Asia. The male 
may have total length including the tail of up to 3 
meters and weight as heavy as 5 kilograms. The female 

may have the length of 1.1 meters and weight 
about 1.1 kilograms. Their wingspan is about 
1.2 meters. The male peafowl has a high tassel 
crest. Its facial skin is clearly blue and yellow. 
The body feathers are green with blue glitter 
on the wings and copper on the sides. The 
body looks like a dazzling scale pattern. It has 
reddish brown tail coverts while the extended 
tail is green decorated with eyespots rimmed 
in blue and dark bule. The general appearance 
of female peafowl is similar to the male but 
with lighter green feathers and brown dots all 
over the body. It has shorter upper tail coverts.
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THAI 
PEAFOWLS

GREEN

Green peafowl is in the family close to    Indian peafowl or Blue peafowl, which has 
scientific name as Pavo cristatus. Indian peafowl is slightly smaller than Thai peafowl. Its body 
color is more bluish while wing feathers are white and black.

Green peafowl is an animal on the list of protected animals under the Wildlife Conservation and 
Protection Act since 2003. The International Union for Conservation of Nature (IUCN) has put peafowl 
on its Red List of Threatened Species. The peafowl is also listed on Appendix II of the Convention on 
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). At international arena, it is 
found that the number of Green peafowls reduces significantly. For example, there are only about 500 
Green peafowls in China while it has become extinct in Malaysia and Indonesia. In Thailand, currently the 
largest habitats for Green peafowls in the country are distributed in forests of upper northern provinces 
such as Phayao, Phrae, Nan, Chiang Rai, Chiang Mai and Lamphun. These areas are noted by international 
specialists as the last sanctuary of green peafowls in the world. 

How many are Thai peafowls?
The Bird Conservation Society of Thailand initiated a project to evaluate the population of peafowls 

in Thailand in 2020 by surveying 10 conservation areas in 4 provinces including Phrae, Phayao, Chiang Rai 
and Nan. The peafowl population was estimated at 6,800. Areas suitable as main peafowl conservation 
are identified in 3 connected locations in Phayao province. There are Thap Phaya Lor Non-Hunting Area, 
Wianglor Wildlife Sanctuary and Doi Phu Nang National Park. Moreover, a research team from King Mongkut's 
University of Technology Thonburi conducted a research and field surveys of peafowl population in 
Phayao province in 2020, the first survey for this province. The result showed that there were about 
4,000-5,000 peafowls in the province. The survey was carried out in 3 above-mentioned conservation 
areas covering total areas of approximately 300 square kilometers. The highest density of peafowl  
population was found in Wianglor Wildlife Sanctuary.
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The origin of peafowl conservation project

Peafowl conservation projects aims to bring happy 
harmonious living between people and peafowls. It is an 
attempt to conserve peafowls in their natural habitats 
with sustainable participation from local communities. 
Peafowl has become an agenda since 2012 when 
the birds have started coming to feed themselves in  
agricultural areas. Local people in more than 300  
locations are in trouble because of the peafowls. 
Some villagers initially solved the problem by expelling  
peafowls out of the area but some people went further 
by killing the creature. Such practices have opened 
loopholes in the system that creates illegal trading of 
Thai peafowls in form of eggs or peachicks hatched by 
hens.  Phayao has become the largest source of illegal 
peafowl trading in the country, which is the threat of 
national natural heritage. Academics and students from 
the University of Phayao have initiated a project to  
resolve the conflict between people and birds and  
people and forests. There are the studies about biological 
factors in Wianglor Wildlife Sanctuary, Thap Phaya Lor 
Non-Hunting Area and Doi Phu Nang National Park which 
are the habitats of thousands of peafowls. The areas 
are compared with area in the university to consider 
whether the university can be the habitat for peafowls. 

There are also the studies about peafowls’ food in the 
university’s conservation areas in order to reduce the 
conflict between people and peafowls. Plants that 
are food for peafowls are grown in the forest to draw 
peafowls to look for foods in the forest. This aims to 
prevent peafowls from invading and damaging farm 
land and avoid the confrontation between people 
and peafowls during the drought. 

There are also attempts to turn crisis of 
the conflict between people and animal into the  
opportunities to promote tourism as a tool to bridge 
the relationship between people, birds and the forest. 
An activity arose from this concept is the peafowl 
counting festival, organized every year between  
November and March. The project is known as “Larn 
Rak Khuang Nokyung”, which means providing lawns 
for peafowls to mating. There are 4 locations in 5 
communities of Chun district in Phayao province such 
as Khuang 69, Khuang Kiewkaew, Khuang Baan Sea 
and Khuang Nokyung Srimuang Chum. There are also  
networks of other several local communities working 
together to offer homestay for tourists and birdwatchers 
 who come to study the nature in their areas.

Such practices have 
opened loopholes in the 
system that creates illegal 
trading of Thai peafowls in 
form of eggs or peachicks 
hatched by hens. 
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The editorial team has an opportunity to interview Khun Chaweng 
Chaimongkol, a former member of Chun Sub-district Municipal 
Council and a local intellect who has steered the collaboration 
among communities to participate in peafowl conservation. Khuang 
has been prepared since 2013 by allocating about one-rai of land to 
plant crops only for peafowls. In the beginning, there were only a 
few peafowls to look food in the allocated land. Local communities 
also assisted Chulalongkorn University to conduct the research on 
preferred food of peafowl, which the result showed that black bean 
was the most favorite food followed by corn. 

Khun Chaweng says “…Forest fire is always a problem during 
the drought, destroying food for peafowls. Forest fires also kill a 
large number of peafowls. Sometimes, female peafowls died from 
protecting their own eggs. Therefore, fire barriers are built around 
khuang with supports from chief of Wianglor Wildlife Sanctuary as well 
as cooperation from local communities to conserve the peafowls. 
During January to March this year, there were around 80 peafowls 
coming to find food at Khuang Kiewkaew. They did not come at the 
same time but would arrive in groups of about 10 peafowls. Prior 
to the outbreak of Coronavirus disease or Covid-19, there were the 
peafowl counting festival of Chun district at all khuang. The counting 
will be carried out at the same time around 8-9 am at all khuang 
in order to know the exact number of peafowls coming for food in 
the area. Peafowls want open spaces for courtship and breeding but 

Khun Chaweng Chaimongkol

Peafowls want open spaces 
for courtship and breeding but 
unfortunately those open spaces 
are plots of farmland so their  
appearances brought problems to 
farmers. 
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unfortunately those open spaces are plots of farmland so their appearances brought problems to farm-
ers. After the mating, male peafowls will shed their train and go back to the forest. It is likely that there will 
be more peafowls in the future. However, there are some concerns of cross-breeding of Thai peafowls and 
Indian peafowls which the latter have been left in the area. Villagers try to separate them to avoid mating 
because Indian peafowls are more aggressive...”

Khuang Kiewkaew is the first peafowl lawn introducing Thai peafowls to be recognized worldwide 
and drawing private sectors, government agencies and conservation organizations to study the life of Green  
peafowl in Chun district. Closed-circuit televisions (CCTVs) are installed. Tourists come to watch peafowls 
during the end of the year when it is the period that tourists have begun to arrive northern provinces.  
The peafowl watching has evolved from behind haystacks to behind black sunscreen net to prevent the 
birds fly away into the wood. Birdwatchers can visit the area to view peafowls or those who are not ready to 
walk into the area can watch the birds from the CCTVs. Khun Chaweng anticipates that Khuang Kiewkaew will 
develop to be a research center, not focusing on tourism. 

The editorial team also interviews Phra Prachak Surintharo, the sole monk staying at Wat Phra That  
Ratthana Si Sudaram or Kiewkaew temple. He has stepped up to reduce the burden of villagers to feed  
peafowls since 2016. In the past, village youths took turn to bring food to peafowls such as corn and red 
beans and add water to natural pond. The cost of taking care of peafowls is about 5,000 baht a month, the 
amount is donated by philanthropists. Some people also donate farm produces as food for peafowls. In the 
winter, the food will be prepared twice a day. In the morning around 8.30 a.m. peafowls will come to eat and 
return to the forest. Another feeding time is around 2.00 p.m. when more peafowls will come out for the food.  
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Phra Prachak Surintharo

Phra Prachak says “…Number of 
peafowls seeking food at the temple 
has risen constantly. When I first arrived 
at the temple, there were fewer than 10 
peafowls but it was about 50 of them in 
2020. There are more of peafowls during 
the Covid-19 period. It is expected to 
see as many as 100 peafowls in 2022. 
Major enemy of peafowl is forest fire 
that will eradicate most of the peafowls. 
Second-threatening enemy is human who 
hunts peafowl. If one peafowl is caught, 
the rest of them will flee to the forest. 
There are also natural enemies such as 
hyenas and snakes that try to steel eggs 
or peachicks. Villagers in Chun district do 
not hunt peafowls. Communities have 
tried to help conserve the Green peafowl 
because this area has the highest 

congregation of peafowls in the world as many as 4,000-5,000 birds. Some peafowls are living in community 
forests that cover the area of around 70 rai. If tourists want to watch peafowls in their natural habitats at 
Kiewkaew temple, they have to keep silence. If tourists are noisy, peafowls will be frightened and run into 
the wood, meaning that they will not be able to fill their stomach. I would like to ask the general public to 
help conserve the nature whether it is the forest or all species of animals because they are important to the 
world. Wildlife assists to keep natural balance so people should not kill them…”

Thai peafowl is the natural resource valuable for the conservation and be able to utilize for economic 
value from the development of Thai peafowl eco-tourism by allowing the watching of peafowls in natural 
habitats. This will result in happy co-existence of people, communities and wild animals in a sustainable way.  
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