
คู่มือการจัดการแหล่งอาศัย
ของนกชายเลนเมื่อน้ำาขึ้นสูง

คู่มือการดูแลรักษาและจัดการแหล่งอาศัยตามธรรมชาติและแหล่งอาศัยเทียม 
(เชน่ แหล่งอาศัยท่ีมนุษย์สร้างขึ้น) ของพื้นท่ีชุ่มน้ำาเม่ือน้ำาข้ึนสูงให้เหมาะสม
สำาหรับเป็นแหล่งอาศัยของนกชายเลนตามเส้นทางบินอพยพเอเชียตะวันออก
 – ออสเตรเลเชียน

ภาพ: นลี ไฟเฟอร์



• นกชายเลนหลายชนิดพันธุท่ี์ใช้เส้นทางบินอพยพเอเชีย
ตะวันออก – ออสเตรเลเชียนกำาลังถูกคุกคามและลดจำานวนลง

•  นกชายเลนพึ่งพาพื้นท่ีชุม่น้ำาเป็นแหล่งอาศัยหลัก

• ผู้ มีอำานาจตัดสินใจ เจ้าของท่ีดิน และผู้ดูแลพ้ืนท่ีชุ่มน้ำามี
ความตระหนักมากขึ้นถึงความสำาคัญของการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพในพื้ นท่ีชุ่มน้ำา รวมถึงประชากรนก
ชายเลน การรักษาและจัดการแหล่งอาศัยเม่ือน้ำาข้ึนสูง หาก
สามารถช่วยเพ่ิมจำานวนของนกชายเลนและทำาให้ทุกอย่าง
กลับมาเหมือนเดิมได้

• “การเกาะพัก” เป็นชว่งเวลาสำาคัญของนกชายเลนสำาหรับพัก
ผ่อน นอนหลับ ยอ่ยอาหาร หาอาหาร และจัดแต่งขน

• โดยท่ัวไปนกชายเลนจะใช้เวลาในการเกาะพักสองถึงสามชั่วโมง
เพื่อหาอาหารในพื้นท่ีลุ่มชว่งท่ีน้ำาขึ้นสูง ซึ่งพื้นท่ีจะถูกน้ำาทะเลท่วม
ทำาให้สิ่งรบกวนไม่สามารถเข้าถึงได้

• สำาหรับวันท่ีน้ำาไม่ขึ้นสูงมากเกินไปในหลายพื้นท่ี นกชายเลน
จะสามารถพักอาศัยบริเวณพื้นท่ีหาดเลนเหนือระดับน้ำาขึ้นสูงได้
 อยา่งไรก็ตาม ในชว่งท่ีน้ำาขึ้นสูงจนท่วมพื้นท่ีหาดเลนท้ังหมด นก
ชายเลนก็อาจไม่มีทางเลือกนอกจากต้องพักเกาะใน “พื้นท่ีหาด
เลนเหนือระดับน้ำาขึ้นสูงน้ัน” (พื้นท่ีชายฝ่ังท่ีไม่เคยถูกน้ำาทะเลหนุน
ตามธรรมชาติ) หรือบนต้นไม้ท่ีข้ึนอยูเ่หนือระดับน้ำาในพื้นท่ีหาด
เลน (เชน่ ต้นโกงกาง)

• แหล่งอาศัยบริเวณพื้นท่ีหาดเลนเหนือระดับน้ำาขึ้นสูงท้ังพื้ นท่ี
ตามธรรมชาติ (เชน่ นาเกลือ หาดเลน หรือ พื้นท่ีชุม่น้ำา) และแหล่ง
อาศัยเทียม (เช่น แหล่งเพาะเล้ียงสัตว์น้ำา บ่อน้ำาท่ี มีการขุดลอก
 พื้ นท่ีบำาบัดน้ำาเสีย หรือสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจของมนุษย์) 
นอกจากพ้ืนท่ีหาดเลนเหนือระดับน้ำาขึ้นสูงจะเป็นแหล่งเกาะ
พักให้กับนกชายเลนแล้ว ยังเป็นแหล่งรวมอาหารให้กับนกชาย
เลนท่ีสามารถเข้าถึงพื้ นท่ีได้ในยามท่ีไม่สามารถเข้าพื้ นท่ีหาด
เลนกระแสน้ำาปกติได้

• แหล่งพักเกาะของนกชายเลนให้ประโยชน์ต่อการอนุรักษ์นกน้ำา
ได้เน่ืองจากพื้นท่ีเหล่าน้ีเหมาะสมสำาหรับการทำารังหรือเป็นแหล่ง
อาหารให้กับนกน้ำาชนิดอ่ืน ๆ นอกจากน้ียังสามารถใช้เป็นแหล่ง
เพาะพันธุไ์ด้อีกด้วย ยกตัวอยา่งเชน่ นกนางนวลแกลบ หรือ นก
นางนวลสายพันธุอ่ื์นบางชนิด

• นกชายเลนอาจเกาะพักในพื้นท่ีน้ำาขึ้นสูงต่างระดับกันในชว่ง
เวลากลางคืนมากกว่าชว่งเวลากลางวัน

• การเลือกพ้ืนท่ี เกาะพักของนกชายเลนน้ันมีความสำาคัญ
หลายประการ ซึ่ งรวมถึง การหลบหลีกนักล่า การหลีกเล่ียง
สิ่ งรบกวนการใช้พลังงานให้น้อยท่ีสุดและโอกาสในการหา
อาหาร สำาหรับสภาพอากาศท่ี มีลมแรงอาจส่งผลต่อแหล่งพัก

เกาะของนกชายเลนได้นอกจากน้ีแสงไฟประดิษฐ์ก็อาจลด
ความเหมาะสมของแหล่งเกาะพักยามค่ำาคืนได้เช่นกัน

• เพื่อประโยชน์ของนกชายเลนแล้วเราสามารถจัดการลักษณะ
เฉพาะของแหล่งท่ีพักบริเวณพื้นท่ีหาดเลนเหนือระดับน้ำาขึ้นสูง
ได้นอกจากน้ียังมีคู่มือแนะนำาในการดำาเนินการดังกล่าวซึ่งได้สรุป
ประเด็นไว้ในเอกสารฉบับน้ีแล้วอยา่งไรก็ตามยังมีอีกหลายปัจจัย
ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการแหล่งอาศัยของนกชายเลนบริเวณพื้นท่ี
เหนือระดับน้ำาขึ้นสูงดังกล่าวท่ีจำาต้องมีการทำาวิจัยเพิ่มเติมซึ่งได้
รวบรวมรายละเอียดไว้ในภาคผนวกแล้ว

• แหล่งอาศัยเทียมเหนือระดับน้ำาขึ้นสูง (เชน่ แหล่งท่ีมนุษย์สร้างขึ้น
) ล้วนถูกสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์และมีความสำาคัญต่อชุมชน ในด้าน
เศรษฐกิจและการดำารงชีวิตท้ังสิ้น เชน่ แหล่งเพาะเล้ียงสัตว์น้ำา นา
เกลือ ซึ่งการจัดการกับพื้นท่ีเหล่าน้ีมักจะถูกขับเคล่ือนไปตามความ
ต้องการและความจำาเป็นของมนุษย์ อยา่งไรก็ตามมีความเป็นไป
ได้ท่ีการจัดการแหล่งต่างๆ เหล่าน้ีสามารถทำาเพื่อประโยชน์กับนก
ชายเลนได้โดยไม่ทำาให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิต แน่นอนว่าการ
ปรากฏตัวของนกชายเลนตามแหล่งอาศัยเทียมอาจสร้างโอกาสให้
กับการวิถีชีวิตของชุมชน เชน่ เกิดการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ หรือ
การศึกษาธรรมชาติตามแหล่งพักอาศัยของนก

• สิ่งสำาคัญคือต้องพิจารณาว่าการสร้างแหล่งอาศัยของนกชายเลน
แต่ละแหล่งจะต้องไม่อยูแ่ยกจากกัน เน่ืองจากนกชายเลนมักจะบิน
ข้ามไปมาระหว่างแหล่งเกาะพักเวลาท่ีน้ำาขึ้นตามสภาพอากาศและ
การหาอาหาร หรือการถูกรบกวน ดังน้ันพื้นท่ีท่ีจะสามารถรองรับ
นกชายเลนจำานวนมากได้จะต้องมีแหล่งพักเป็นพื้นท่ีหาดเลนเหนือ
ระดับน้ำาขึ้นสูงหลายแห่งเพื่อให้แน่ใจว่านกชายเลนจะมีแหล่งอาศัย
เพียงพอในทุกชว่งเวลาท่ีน้ำาขึ้นสูง 

ประเด็นสำาคัญท่ีกำาหนดไว้ในคู่มือฉบับน้ีมาจากผลการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีเชื่อมโยงกับเอกสารงานวิจัยท่ีระบุไว้ในภาคผนวก
หากท่านพบข้อความ “เอกสารอ้างอิงฉบับท่ี 1” ในคู่มือฉบับน้ี คือ
ให้ท่านกลับไปดูเอกสารอ้างอิงฉบับแรกในหมวดภาคผนวกหัวข้อ  
“เอกสารอ้างอิงท่ีเป็นประโยชน์” เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม

ข้อสรุปโดยสังเขป
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การเกาะพักคืออะไร และเหตุใดจึงมี
ความสำาคัญ?
นกชายเลน (ดูหมวดท่ี 1) มักเป็นนกท่ีบินอพยพทางไกลและง่วนอยู่
กับการหาอาหารตามแหล่งพื้นท่ีหาดเลนน้ำาต้ืนอยา่งไรก็ดีในแต่ละ
วันพวกมันใช้เวลาหลายชั่วโมงในการทำากิจกรรมอ่ืน เชน่ “การ
เกาะพัก” อีกด้วย 

การเกาะพักเป็นชว่งเวลาท่ีสำาคัญสำาหรับการนอนหลับ พักผ่อน
ยอ่ยอาหาร และแต่งขน (เชน่ การบำารุงดูแลขน เป็นต้น) ท่ีนกชาย
เลนต้องการระหว่างการหาอาหาร (ดูเอกสารอ้างอิง 1) นกชาย
เลนมักจะหาอาหารเป็นฝูงใหญก่ระจายกันไปในพื้นท่ีขนาดค่อน
ข้างเล็ก โดยนกเหล่าน้ีมักจะเกาะพักในชว่งเวลาน้ำาทะเลหนุนสูง

ท่วมพืน้ท่ีหาดเลนซึง่เป็นชว่งเวลาท่ีเข้าถึงแหล่งอาหารได้ยาก ด้วยเหตน้ีุ
นกชายเลน – รวมถึงนกสายพนัธุอ่ื์น ๆ  ท่ีมีความเชีย่วชาญในการอาศัย
ในระบบนิเวศของกระแสน้ำา – จึงแตกต่างจากสัตว์ชนิดอ่ืน ๆ  เพราะ
กิจกรรมประจำาวันของพวกมันถูกขับเคล่ือนด้วยวัฏจักรของน้ำาขึ้น
น้ำาลงมากกว่าวัฏจักรของกลางวันกลางคืน เม่ือกระแสน้ำาลด  (เรียก
ว่ากระแสน้ำา “neap”) นกชายเลนอาจเกาะพักบริเวณหาดเลนท่ี
ไม่ได้ถูกน้ำาทะเลท่วม และเม่ือกระแสน้ำาขึ้นสูง (เรียกว่ากระแสน้ำา
 “spring”) พวกมันอาจไม่มีทางเลือกอ่ืนนอกจากเกาะพักในพื้นท่ี
หาดเลนเหนือระดับน้ำาขึ้นสูง – ซึ่งก็คือพื้นท่ีชายฝ่ังท่ีไม่เคยถูกน้ำา
ทะเลท่วมถึง (ภาพท่ี 1)

1. ความเป็นมา 
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ภาพท่ี 1. พฤติกรรมโดยปกติของนกชายเลนในช่วงเวลาท่ีต่างกัน
ตามวัฏจักรของกระแสน้ำา 

Low Tide High Tide - Neap High Tide - Spring

SEA WALL

Supratidal 
aquaculture 
pond with 

island in the 
middle

Intertidal 
flats

กระแสน้ำาลง      กระแสน้ำาขึ้น - Neap      กระแสน้ำาขึ้น – Spring 

พื้นท่ีราบ
หาดเลน

กำาแพงกันคล่ืน

แหล่งเพาะเล้ียงสัตว์น้ำา

ท่ีมีเกาะอยูต่รงกลาง
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เชน่เดียวกับสัตว์ชนิดอ่ืน ๆ นกชายเลนมีความต้องการทาง
กายภาพในการนอนหลับเชน่กัน นกชายเลนมักจะนอนหลับ
ตามแหล่งเกาะพัก ซึ่งแม้เราจะทราบความต้องการท่ีแน่นอน
ของพวกมันเพียงเล็กน้อยก็ตาม (ยกตัวอยา่งเชน่ เวลาท่ีพวกมัน
ต้องการนอนหลับในแต่ละวัน) แต่เราควรจำาแนกได้ว่าการนอน
หลับไม่ใชกิ่จกรรมเพียงอยา่งเดียวท่ีนกชายเลนทำาเม่ือเกาะพัก
เท่าน้ัน พวกมันยัง “ทอดน่อง” หมายถึงการอยูน่ิ่ง ๆ โดยไม่ทำา
อะไรเพื่อลดการใช้พลังงานให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะทำาได้ นอกจาก
น้ีพวกมันยังดูแลรา่งกายด้วยการอาบน้ำาและแต่งขนอีกด้วย
 กิจกรรมน้ีจะสำาคัญเม่ือถึงเวลา “ผลัดขน” – ชว่งเวลาท่ีสลัดขน
เก่าท้ิงและปล่อยให้ขนใหม่งอกออกมา

หากเขตพื้นท่ีน้ันมีแหล่งพักเกาะไม่เพียงพอ อาจทำาให้นกชายเลน
ท่ีมาหาอาหารบริเวณน้ันลดจำานวนลงได้ (ดูเอกสารอ้างอิง 2)

การท่ีนกชายเลนตามแหล่งเกาะพักถูกรบกวนมากเกินไป อาจ
สง่ผลเสียต่อสุขภาวะท่ีดีของพวกมันได้ เน่ืองจากพวกมันต้องใช้

พลังงานเพิ่มมากขึ้นในการบินไปมาระหว่างชว่งเวลาท่ีควรเกาะ
พักเน่ืองจากถูกรบกวน จึงทำาให้พลังงานสำารองลดลงต่ำากว่าอัตรา
การกินอาหารตามปกติ อีกท้ังยังสง่ผลกระทบต่อการอยูร่อดและ
การสืบพันธุไ์ด้อีกด้วย (ดูเอกสารอ้างอิง 3) กรณีเชน่น้ีอาจเกิดขึ้น
ได้กับนกชายเลนอพยพ (หมวดท่ี 2) ท่ีต้องการเพิ่มน้ำาหนักเพื่อให้
ทำาการอพยพสำาเร็จ

แหล่งเกาะพักของนกชายเลนยังให้คุณประโยชน์ในการอนุรักษ์นก
ได้ด้วย เน่ืองจากแหล่งเกาะพักเหล่าน้ันอาจมีเหมาะสมกับนกน้ำา
ชนิดต่าง ๆ ท่ีหาอาหารตามชายฝ่ังเม่ือเกาะพัก – ตัวอยา่งเชน่นก
นางนวลแกลบ  นกนางนวล นกกระสา นกกระทุง นกชายเลนปาก
ช้อน และนกกาน้ำา เป็นต้น แหล่งเกาะพักของนกชายเลนยังอาจ
ใช้เป็นแหล่งอาศัยเพื่อการสืบพันธุข์องนกท่ีหากินตามชายฝ่ังสาย
พันธุอ่ื์น ๆ รวมถึงนกชายเลน (โดยเฉพาะ นกหัวโต นกตีนเทียน 
หรือ นกขายาวสายพันธุต่์าง ๆ) นกนางนวลแกลบ และนกนางนวล
ด้วย (ดูเอกสารอ้างอิง 4)

3

นกอีก๋อยเล็กกำาลังเกาะพกับรเิวณพื้นท่ีหาดเลนช่วงน้ำาทะเล
หนุนสูง (ภาพโดย มคิา วี แจ็กสัน) 



หมวดท่ี 1 นกชายเลนคืออะไร?
นกชายเลนจัดเป็นกลุม่ของนกน้ำาหลากหลายชนิดพนัธุท่ี์มีลักษณะเฉพาะในการหากินบรเิวณแหล่งน้ำาต้ืน หรอืหาดเลน หรอืหาด
ทรายเปียก โดยท่ัวไปพวกมันมักจะมีขาท่ียาวเม่ือเปรยีบเทียบกับขนาดของลำาตัว นอกจากน้ีพวกมันยังได้วิวัฒนาการความยาว
และรูปรา่งของจะงอยปากเพ่ือให้กินเหยือ่ได้หลากหลายชนิดท้ังใต้น้ำาหรอืบนหาดเลนหรอืตามช้ันของหาดทราย นกชายเลนสว่น
มากจะอาศัยอยูบ่รเิวณรมิหาดและพ้ืนท่ีชุม่น้ำาอยา่งน้อยก็ในชว่งเวลาหน่ึงของวงจรชวิีต

นกชายเลนบางชนิดเชีย่วชาญในการอาศัยอยูต่ามชายฝ่ังและแทบจะไมไ่ด้ขึน้บกเลย มีเพยีงบางชนิดท่ีสามารถบนิไปมาระหว่าง
ชายฝ่ังกับพ้ืนท่ีชุม่น้ำาบนบกได้ และบางชนิดก็เช่ียวชาญกับการหาแหล่งอาศัยบนบก (ดเูอกสารอ้างอิง 7) นกชายเลนมักจะหา
อาหารตามพ้ืนท่ีลุม่รมิฝ่ังและพ้ืนท่ีหาดเลนซึง่จะปรากฏขึน้เม่ือน้ำาลด และพ้ืนท่ีท่ีน้ำาถกูทะเลท่วมเม่ือน้ำาขึน้

ตัวอยา่งของนกชายเลน (ภาพเรยีงลำาดับจากซา้ยบนตามเข็มนาฬิกา): นกพลิกหนิ, นกพรานหอยออสเตรเลยี 
นกหวัโตหลังจุดสทีอง, นกปากแอ่นหางลาย (ภาพโดย มิคา ว ีแจ็คสนั)

4
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การเลือกแหล่งเกาะพักของนกชายเลน 
ก่อนจะตัดสินใจหรือจัดการกับแหล่งเกาะพักของนกชายเลน
สิ่งสำาคัญอยา่งแรกท่ีควรจะทำาความเข้าใจคือ  “พฤติกรรม
และความพึงใจในการเกาะพัก” ของนกชายเลน โดยท่ัวไป
นกชายเลนจะเลือกว่าจะเกาะพักท่ีไหนโดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติหลายประการ (ภาพ 1, ภาพ 2)  [ดูเอกสารอ้างอิง
 1, 13] ได้แก่ 

กระแสน้ำาขึน้น้ำาลง: บางภูมิภาคนกชายมีแหล่งเกาะพัก
หลายแหล่งให้เลือก ซึ่งพวกมันอาจเลือกเฉพาะพื้นท่ีหาด
เลนเหนือระดับน้ำาขึ้นสูงเพื่อเกาะพักในชว่งท่ีกระแสน้ำาขึ้นสูง
ท่ีสุดขณะท่ีเลือกพื้นท่ีลุ่มท่ีถูกน้ำาท่วมเป็นพื้นท่ีสำารอง สิ่ง
สำาคัญคือต้องเข้าใจพฤติกรรมของนกชายเลนประจำาถ่ินท่ี
สัมพันธกั์บกระแสน้ำาขึ้นให้ได้เพื่อท่ีจะม่ันใจได้ว่าจะมีพื้นท่ี
เหมาะสมให้เป็นแหล่งเกาะพักของนกชายเลนตลอดชว่ง
วัฏจักรของน้ำาขึ้นน้ำาลงภายใต้บริบทท่ีแตกต่างกัน

หลกีเลีย่งการถกูล่า: นกชายเลนเป็นเหย่ือของนกนัก
ล่าบางครั้งก็เป็นเหยื่อของสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมบนบก
 เช่นสุนัขจ้ิงจอก แมวป่า และพังพอน สิ่งท่ีดีอย่างหน่ึง
ของการเกาะพักคือการเกาะพักร่วมกันเป็นฝูงใหญ่
เพราะจะทำาให้เกิดการช่วยกันมองหาส่ิงท่ีอาจเป็นภัย
กับพวกมันได้ ซึ่งเป็นพฤติกรรมปกติของนกชายเลนอยู่
แล้ว และเพื่อลดอันตรายจากการถูกล่าระหว่างเกาะ
พัก นกชายเลนจึงมักเลือกพ้ืนท่ีท่ีมีทัศนวิสัยท่ีดีรอบ ๆ
 แหล่งเกาะพัก ด้วยเหตุน้ีพวกมันจึงชอบบ่อเปิดขนาด
ใหญ่ หรือไม่ก็เกาะ สันดอน หรือ สันทรายท่ีมีน้ำาล้อม
รอบ พวกมันจึงมักหลีกเล่ียงพื้นท่ีท่ีมีพืชสูง ซึ่งบดบัง
แนวสายตา และนกนักล่าอาจใช้เป็นบังตาในการล่า
พวกมันได้ พวกมันยังหลีกเล่ียงพื้นท่ีท่ีมีต้นไม้หรือสิ่ง
ปลูกสร้าง เพราะนกล่าเหยื่ออาจใช้เป็นคอนเกาะเพื่อ
ล่า ถึงกระน้ันในสถานการณ์จำาเพาะนกชายเลนฝูงเล็ก
อาจ “ซ่อนตัว” อยู่ตามพื้นท่ีท่ีพืชข้ึนอยู่หนาแน่น และ
หลบซ่อนไม่ให้นักล่าเห็นเงา แม้ว่าต้องหลบในพ้ืนท่ีท่ี
กลมกลืนกับสีขนของพวกมันก็ตาม

หลีกเลี่ยงสิ่งรบกวน: นกชายเลนมีประสาทท่ีไวต่อการถูก
รบกวนขณะเกาะพักสูงมาก แม้จะส่งผลให้พวกมันต้อง
บินหนีและท้ิงแหล่งเกาะพักท่ีเหมาะสมก็ตาม ส่ิงรบกวน
อาจเกิดจากกิจกรรมการพักผ่อนของมนุษย์บริเวณใกล้กับ
แหล่งเกาะพัก เช่น การเดิน การขับรถออฟโรด การดูนก 
หรือการถ่ายรูปใกล้กับนกมากเกินไป รวมถึงการใช้อุปกรณ์
ทางอากาศ เช่น การเล่นว่าวและใช้โดรน เป็นต้น กิจกรรม
การพักผ่อนของมนุษย์มักเป็นต้นเหตุของส่ิงรบกวนนกช่วง
กระแสน้ำาขึ้น สิง่รบกวนอาจเกิดจากกิจกรรมการสรา้งผลผลิต
ของมนุษยก็์ได้ เชน่ การเพาะเล้ียงสัตว์น้ำา ยานพาหนะ เครือ่งจักร
 และแม้แต่เฮลิคอปเตอร ์สิง่รบกวนท่ีสำาคัญอีกประการหน่ึงก็คือ
สตัว์เล้ียง ท้ังแมว สุนัข ม้า หรือการทำาปศุสัตว์ นอกจากน้ียงัมีสิง่
รบกวนตามธรรมชาติอยา่งนกนักล่าและสัตว์กินเน้ืออีกด้วย

ลดการใช้พลังงาน (ในการบนิ) ลง: นกชายเลนมีเป้าหมาย
ท่ีจะลดการใช้พลังงานระหว่างเกาะพักด้วยการเลือกแหล่ง
เกาะพักท่ีใกล้กับแหล่งอาหารให้มากท่ีสุด (เชน่ ใกล้กับพื้นท่ี
หาดเลน) ท้ังน้ีจะต้องตรงกับปัจจัยอ่ืน ๆ เชน่ การหลบหลีกผู้
ล่าและสิ่งรบกวนด้วย 

ลดการใช้พลังงาน (ในการควบคมุอุณหภมูิ): นกชายเลน
ต้องใช้พลังงานในการควบคุมอุณหภูมิ – ซึ่งก็คือการรักษา
ความเย็นในแหล่งเกาะพักท่ีอากาศร้อน หรือรักษาความ
อบอุ่นในแหล่งเกาะพักท่ีอากาศหนาว ในเส้นทางบินอพยพ
เอเชียตะวันออก – ออสเตรเลเชียน้ัน นกชายเลนจำานวนมาก
จะอาศัยในพื้นท่ีร้อนชื้ นช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ แต่สำาหรับ
นกชายเลนอพยพหลายชนิดท่ีผสมพันธุ์ในเขตอาร์กติก
น้ัน พวกมันจะใช้ขนนกและสรีรวิทยาภายในทำาให้ร่างกาย
อบอุ่นในอุณหภูมิใกล้เคียงศูนย์องศาในบริเวณท่ีพวกมันผสม
พันธุกั์น โดยท่ัวไปพฤติกรรมการหลีกเล่ียงความร้อนของ
พวกมันก็คือการเกาะพักบนพื้นท่ีชื้นหรือพื้นท่ีน้ำาต้ืนในสภาพ
แวดล้อมท่ีเย็นเพื่อให้ความร้อนกระจายออกจากขา และเม่ือ
ต้องเกาะพักในสภาพอากาศหนาวหรือมีลมแรง การรวมฝูง
ของนกจะหนาแน่นมากขึ้นเพื่อจะได้ให้ความอบอุ่นแก่กัน
 นอกจากน้ีนกชายเลนอาจเลือกแหล่งเกาะพักท่ีชว่ยลดการ
ใช้พลังงานของพวกมันได้ (เชน่ พื้นท่ีใต้ลม มีฉากกำาบัง หรือ
มีเขื่อนก้ันน้ำา) 

โอกาสในการหาอาหาร: แหล่งเกาะพักบางแห่งโดยเฉพาะ
แหล่งน้ำาน้ำาต้ืนจะเปิดโอกาสให้นกชายเลนบางสายพันธุ์
สามารถหาอาหารได้เรื่อย ๆ โดยไม่ต้องคำานึงถึงภาวะ
กระแสน้ำาขึ้นลง แม้ว่านกชายเลนอาจชอบแหล่งเกาะพัก
เช่นน้ัน แต่พวกมันก็อาจต้องใช้เวลาตลอดวัฏจักรของ
กระแสน้ำาในแหล่งน้ำาเหนือระดับน้ำาขึ้นสูงเพื่อหาอาหาร
หากแหล่งน้ำาเช่นน้ันมีเหย่ือเพียงพอ โดยท่ัวไปนกชายเลน
สามารถหาอาหารบนผิวน้ำาหรือในร่องน้ำาได้ (เช่น นกชาย
เลนปากงอน และ นกตีนเทียน) สำาหรับนกชายเลนขนาด
เล็กท่ีกินเหย่ือขนาดเล็ก (เช่น นกสต๊ินท์คอแดง นกชาย
เลนปากช้อน นกหัวโตขาดำา และ นกชายเลนปากโค้ง) มัก
จะล่าเหย่ือในเขตสภาพแวดล้อมของแหล่งน้ำาเหนือระดับ
น้ำาขึ้นสูง (ดูเอกสารอ้างอิง 5) ปกติแล้วแหล่งน้ำาเหนือ
ระดับน้ำาขึ้นสูงมักไม่เหมาะกับนกชายเลนสายพันธุ์ขนาด
ใหญ่ เพราะพวกมันชอบขุดหาเหย่ือในพื้นท่ีท่ีลึกกว่า (อาทิ 
นกอีก๋อยตะโพกสีน้ำาตาล กับ นกอีก๋อยใหญ่ นกหัวโตสีเทา 
และนกปากแอ่นหางลาย เป็นต้น)

การเกาะพักช่วงเวลากลางคืน: ในบางภูมิภาคนกชายเลน
จะมีแหล่งเกาะพกัในชว่งเวลากลางวันและกลางคืนอยูค่นละ
ท่ี รูปแบบการเกาะพักเพื่อล่าเหยื่อเวลากลางคืนยังเป็นเรื่อง
ท่ีเข้าใจได้ยาก โดยปกติในเวลากลางคืน นกชายเลนมักจะ
ระวังตัวจากผู้ล่าและจะไม่ใช้แหล่งเกาะพักเวลากลางวัน
ในยามค่ำาคืนถ้าผู้ล่าสามารถเข้าใกล้แหล่งเกาะพักน้ันได้        
ดังน้ันแหล่งน้ำาต้ืนจึงเป็นท่ีนิยมของนกชายเลนในเวลากลาง
คืนเพราะผู้ล่าจะไม่สามารถเข้าใกล้ฝูงโดยไม่ถูกมองเห็นได้
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ยากขึ้น นอกจากน้ีนกชายเลนก็ยังหลีกเล่ียงแสงท่ีไม่ใชแ่สง
ธรรมชาติในเวลากลางคืนอีกด้วย

แหล่งเกาะพักทีส่ามารถเข้าถึงได้: นกชายเลนอาจพบ
อุปสรรคและอันตรายตามเส้นทางท่ีใช้ระหว่างหาอาหาร
และเกาะพักได้ ซี่งรวมถึงสิ่งปลูกสร้างท่ีมนุษย์สร้างขึ้น เชน่ 
กังหันลม หรือสายไฟฟ้าเหนือศีรษะอุปสรรคเหล่าน้ีอาจเป็น
สาเหตุให้นกชายเลนต้องละท้ิงแหล่งเกาะพักและท่ีสำาคัญยิ่ง

กว่าก็คืออาจทำาให้พวกมันตายได้โดยเฉพาะในเวลากลางคืน

โดยท่ัวไปรูปแบบของแหล่งเกาะพักของนกชายเลนจะ
แตกต่างกันไปในแต่ละเดือนและแต่ละฤดูกาล ดังน้ันการ
เฝ้าสงัเกตนกชายเลนตลอดท้ังปีจึงเป็นสิง่สำาคัญทีจ่ะช่วย
เพิ่มความเข้าใจในวิธกีารและรูปแบบเครอืข่ายแหล่ง
เกาะพักในภมูิภาคได้

ภาพท่ี 2. สิ่งใดท่ีช่วยใหก้ารเกาะพกัช่วงกระแสน้ำาขึ้นปลอดภัย

Clear sight
line to see 

birds 
of prey

Food is
available 
in shallow 

water

Can stand
in shallow 
water to
stay cool

Water 
crossing

may deter
predators

Not 
disturbed
by people

bird watching
or walking

ทัศนวิสัยท่ี
ชัดเจนในการ
มองเหน็นก

ผูล่้า

มอีาหาร
ตามแหล่งน้ำา

ต้ืน

สามารถยนืใน
น้ำาต้ืนได้เพื่อ

รกัษาอุณหภูมิ

การบนิข้ามน้ำา
ไปมาอาจช่วย
กันพวกนักล่า

ออกไป

ไมถู่กนักดนูก 
หรอื การเดินดนูก 

รบกวน
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แหล่งเกาะพกัตามธรรมชาติและแหล่ง
เกาะพกัเทียม
นกชายเลนมีแหล่งเกาะพกัตามธรรมชาติท่ีหลากหลาย อาทิ
 แหล่งเกาะพกัชว่งน้ำาขึน้ซึง่รวมถึงพื้นท่ีลุม่ท่ีอยูส่งูขึน้ไป
 ท่ีลุ่มน้ำาเค็ม หาดเลน หรือพื้นท่ีชุม่น้ำา เป็นต้น แต่บางสาย
พนัธุ ์(เชน่ นกอีก๋อยเล็ก นกตีนเหลือง นกชายเลนปากแอ่น) 
สามารถเกาะพกับนท่ีสงู อยา่งหินขนาดใหญห่รอืก่ิงก้านของ
โกงกาง ถึงกระน้ันนกชายเลนสว่นใหญก็่ชอบท่ีจะเกาะพกับน
ท่ีราบหรอืแหล่งน้ำาต้ืนมากกว่า 

อยา่งไรก็ดีพื้นท่ีบางแห่งของมนุษย์ก็ (บังเอิญ) เป็นแหล่ง
อาศัยของนกชายเลนในชว่งน้ำาขึ้นได้เป็นอยา่งดี ท้ังน้ีเป็น
ผลพลอยได้จากกิจกรรมการผลิตต่าง ๆ (ภาพท่ี 3) แหล่ง
พักอาศัยเทียมท่ีนกอพยพในเส้นทางเอเชียตะวันออก-ออส
เตรเลเชียมักใช้เป็นประจำา (เอกสารอ้างอิงท่ี 6) ได้แก่

แหล่งเพาะเลีย้งสตัว์น้ำา – เชน่ บอ่เพาะเล้ียงกุ้ง บอ่เพาะ
เล้ียงปลา หรือบอ่เพาะเล้ียงปู และขอบบอ่ดังกล่าว 

พื้นทีก่ารเกษตร – เชน่ ทุ่งนา ทุ่งดอกบัว หรือทุ่งเล้ียงสัตว์  

คันเบด็ตกปลาและกระชังปลา – เสาแนวนอนจะชว่ยพยุง
ตาขา่ยดักปลาและกระชังในพื้นท่ีกระแสน้ำาปกติและพื้นท่ี
น้ำาทะเลหนุนสูง 

ท่าเรอื – การขุดลอกบอ่ในบริเวณท่าเรือ 

โรงไฟฟ้า  – การขุดลอกบอ่บำาบัดน้ำาเสียภายในโรงไฟฟ้า 

การปรบัปรุงทะเลสาบและแหล่งน้ำา – สถานท่ีท่ีถูกปิดด้วย
กำาแพงกันคล่ืนและไม่มีผลกระทบของกระแสน้ำา แต่ยังไม่มี
การใช้ประโยชน์จากท่ีดินอยา่งชัดเจน

นาเกลือ – บอ่ระเหยท่ีใช้ผลิตเกลือเพื่อการค้า และสันดอน
ของบอ่ดังกล่าว

บอ่บำาบดัน้ำาเสยี (เช่นท่อน้ำาท้ิง) – บอ่ท่ีใช้กระบวนการทาง
ชีวภาพตามธรรมชาติเพื่อบำาบัด (ทำาความสะอาด) และยอ่ย
สลายน้ำาเสีย น้ำาท้ิงให้กลับมาสะอาด

หลังคาของอาคารต่าง ๆ – โดยปกติแล้วน่ีจะเป็นทาง
เลือกสุดท้ายหากไม่มีแหล่งพักเกาะตามธรรมชาติหรือ
แหล่งพักเกาะเทียมท่ีสร้างขึ้นเฉพาะสำาหรับนกชายเลน
(ดูรายละเอียดข้างต้น) แหล่งพักเกาะท่ีสร้างขึ้นบางแห่ง
มีจุดประสงค์ในการสร้างหรือบำารุงรักษาผ่านกลไกต่าง ๆ
โดยเฉพาะเพื่อการพักเกาะของนกชายเลนในช่วงกระแส
น้ำาขึ้น เชน่ สร้างให้ดูเป็นสว่นหน่ึงของเขตอนุรักษ์ธธรม
ชาติเพื่อชดเชยให้กับแหล่งธรรมชาติท่ีถูกพัฒนา

แหล่งพักเกาะเทียมท่ีนกชายเลนใช้อาศัยในชว่งกระแสน้ำา
ขึ้นอยา่งนาเกลือสว่นใหญมั่กจะเป็นแหล่งท่ีเปิดโอกาสใน
การหาอาหารหรือกินเหยื่อให้กับนกชายเลนด้วย 

ภาพท่ี 3. ภาพตัวอยา่งแหล่งเกาะพกัเทียมท่ีนกชายเลนใช้ในช่วงกระแสน้ำาขึ้นตามเส้นทางอพยพ                           
เอเชยีตะวันออก-ออสเตรเลเชยี (EAAF)

เรียงลำาดับจากบนซ้ายตามเข็มนาฬิกา: นกชายเลนและนกชายเลนปากช้อนหน้าดำาพักเกาะท่ีแหล่งน้ำ าต้ืนในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
 (ภาพโดย: ไนเอล มัวร์ส), นกชายเลนพักเกาะท่ีบ่อขุดลอกน้ำ าเสียท่ี ท่าเรือในประเทศออสเตรเลีย (ภาพโดย: มิคา วี แจ็กสัน), นกชาย
เลนและนกนางนวลแกลบเกาะพักบนคันเบ็ดในประเทศอินโดนีเซีย (ภาพโดย: ยัส รูสิลา นัวร์ ), นกชายเลนขณะหาอาหารท่ีนาเกลือใน
ประเทศไทย (ภาพโดย: พีท ชอร์ต)
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หมวดที ่2: เส้นทางบินอพยพของนกชายเลนในภูมิภาคเอเชยีตะวันออก-ออสเตรเลเชยี (EAAF)
คำาว่า “เส้นทางบินอพยพของนกชายเลน” เป็นกรอบความคิดทางภูมิศาสตร์ซึ่งสัมพันธกั์บภูมิภาคท้ังหมดท่ีนกชายเลน
บินอพยพผ่านในทุก ๆ ปี จากแหล่งสืบพันธุไ์ปยังแหล่งท่ีไม่ได้ทำาการสืบพันธุร์วมถึงจุดแวะพัก (เชน่ จุดเกาะพักและหา
อาหาร) ระหว่างการอพยพ (เอกสารอ้างอิงฉบับท่ี 8) แม้ว่านกเหล่าน้ีจะมีความหลากหลายสูงและแพรก่ระจายอยูท่ั่วไป
ก็ตาม แต่นกชายเลนอพยพท้ังหมดมีรูปแบบในการเดินทางท่ีคล้ายกัน ซึ่งเส้นทางบินอพยพดังกล่าวได้ถูกแบง่กลุ่มเป็นแปด
เส้นทาง ซึ่ง เส้นทางภูมิภาคเอเชียตะวันออก-ออสเตรเลเชีย (EAAF) เป็นเส้นทางท่ีใหญท่ี่สุด เส้นทางน้ีครอบคลุม มากกว่า
 20 ประเทศ ต้ังแต่ประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์ผ่านภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงตอนเหนือของ
ประเทศรัสเซีย (รวมถึงไซบีเรีย) ตอนเหนือของประเทศจีน ประเทศมองโกเลีย และแอแลสกา มีนกชายเลนใช้เส้นทางน้ี
มากกว่า 50 ล้านตัว และมากกว่า 50 ชนิดพันธุถ์ูกค้นพบในเส้นทางน้ี (เอกสารอ้างอิงฉบับท่ี 9)

เน่ืองจากพวกมันบินอพยพเป็นระยะทางหลายหม่ืนกิโลเมตรทุกปี พวกมันจึงต้องพึ่งพาแหล่งอาศัยท่ีเหมาะสมรวมท้ัง
แหล่งเกาะพักตลอดเส้นทางในภูมิภาคเอเชียตะวันออก-ออสเตรเลเชีย (EAAF) และด้วยการพึ่งพาเชน่น้ีจึงทำาให้พวกมันมี
ความเสี่ยงต่อการสูญเสียแหล่งอาศัยซึ่งเกิดขึ้นเป็นวงกว้างในเส้นทางภูมิภาคเอเชียตะวันออก-ออสเตรเลเชีย (EAAF) โดย
เฉพาะในพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลท่ีประชากรมนุษย์อาศัยอยูเ่ป็นจำานวนมากและพื้นท่ีได้รับพัฒนา แม้จะมีข้อตกลงระดับโลกเกิด
ขึ้นหลายฉบับ (เชน่ อนุสัญญาแรมซาร์ และ อนุสัญญาว่าด้วยชนิดพันธุท่ี์มีการย้ายถ่ิน) ท่ีสัมพันธกั์บเส้นทางอพยพ (เชน่
 ภาคีความรว่มมือของเส้นทางภูมิภาคเอเชียตะวันออก-ออสเตรเลเชีย (EAAF)) และข้อกำาหนดระดับประเทศเพื่อปกป้อง
นกชายเลนและแหล่งอาศัยของพวกมัน (เอกสารอ้างอิงฉบับท่ี 10) ก็ตาม จำานวนประชากรนกชายเลนยังคงลดลงอยา่งต่อ
เน่ือง ปัจจุบันมีหลายชนิดพันธุท่ี์ถูกคุกคามจนใกล้สูญพันธุ ์(เอกสารอ้างอิงฉบับท่ี 11, 12)
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เม่ือพิจารณาจากความชอบในการเลือกแหล่งเกาะพัก (ดู
ตอนท่ี 1) ลักษณะสำาคัญทางกายภาพหลายประการท่ีนกชาย
เลนเลือกใชเ้ป็นแหล่งเกาะพัก (เอกสารอ้างอิงฉบบัท่ี 13, 14) 
ได้แก่:

แหล่งน้ำากับความลึกของน้ำา: นกชายเลนมักชอบแหล่ง
เกาะพักตามแหล่งน้ำาต้ืนท่ีเต็มไปด้วยหาดเลนหรือหาดทราย
 นกชายเลนแต่ละชนิดพนัธุต่์างก็ชอบแหล่งพกัเกาะและหา
อาหารแตกต่างกันตามความลึกของแหล่งน้ำาต้ืน (แม้ว่าแหล่ง
น้ำาน้ันจะต้ืนมากก็ตาม) ตามความยาวขา ความลึกโดยเฉล่ีย
แหล่งน้ำาจะอยูท่ี่ 0.5 – 15 ซม. ตลอดพื้นท่ีกว้างใหญท้ั่งหมด
ซึง่ปกติจะเป็นแหล่งท่ีแนะนำา เน่ืองจากจะทำาให้นกชายเลนมี
ความหลากหลายของชนิดพันธุเ์พิม่มากขึน้

พืช: ปกติแล้วพชืต่าง ๆ ล้วนเป็นอุปสรรคในการเลือกแหล่ง
พกัเกาะของนกชายเลนหลายชนิดพนัธุ ์โดยเฉพาะพืชท่ีมี
ความสูงและข้ึนอยูอ่ยา่งหนาแนน่ ขอ้แนะนำากว้าง ๆ คือ (1) 
นกชายเลนจะไมเ่ลือกแหล่งพกัอาศัยท่ีมีพชืปกคลมุมากกว่า
 50% ของพื้นท่ี (2) นกชายเลนสว่นมากจะชอบพื้นท่ีท่ีพืชมี
ความสูงเพยีงครึง่หน่ึงของความสูงปกติ (3) นกชายเลนจะไม่
เลือกแหล่งพกัเกาะตามขอบ (ยกตัวอยา่งเชน่ แหล่งน้ำาหรอื
กำาแพง) รอบแหล่งน้ำาหากมีพชืขึน้อยู่

ทัศนวิสยั/สิง่ปลกูสรา้ง: แม้แหล่งเกาะพักจะมีพืชข้ึนอยูไ่ม่
มากนัก แต่พชืท่ีสงูอยา่งในพื้นท่ีป่าหรอืสิง่ปลูกสรา้งสงู ๆ ท่ี
มนุษย์สรา้งข้ึนรอบแหล่งเกาะพักก็สามารถเป็นอุปสรรคต่อ
นกชายเลนได้ หากพ้ืนท่ีเหล่าน้ีมีทัศนวิสยัท่ีไม่ดีหรอืรบกวน
สายตาของพวกมัน

เหยื่อ: หากบางเวลาท่ีกระแสน้ำาขึน้ยงัมีเหยื่อให้ล่า นกชาย
เลนก็จะหาอาหารในพื้นท่ีต่อไป นกชายเลนชอบแหล่งเกาะ
พกัท่ีมีเหย่ือให้ล่ามากกว่าแหล่งท่ีไมมี่เหย่ือ ในแหล่งน้ำาท่ี
กระแสน้ำาปกติ อาหารของนกชายเลนอาจเป็นสัตว์หน้าดิน

 (เชน่ สตัว์ไม่มีกระดสัูนหลังท่ีอาศัยอยูต่ามโคลนเลน) หรอื 
เหยื่อท่ีหาได้ตามรอ่งน้ำา (เชน่ ไรน้ำาเค็ม และ แมลงวันน้ำาเค็ม)

ความเค็ม: ท่ัวไปแล้ว นกชายเลนสามารถทนต่อแหล่งท่ีมี
ความเค็มสงูได้ เน่ืองจากพวกมันมีศักยภาพขบัเกลือสว่นเกิน
ออกได้ บางคร้ังแหล่งน้ำามีสว่นประกอบของเกลือมากกว่า
ปกติแต่ก็สามารถเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณข์องพวก
มันได้อยา่งเชน่ไรน้ำาเค็มกับตัวอ่อนของแมลงวันน้ำาเค็ม กระน้ัน
สมดลุระหว่างความเค็มท่ีทำาให้เกิดความอุดมสมบูรณข์อง
สตัว์หลายชนิดพนัธุ ์กับความเค็มท่ีมากเกินไปสำาหรบัสตัว์ไมมี่
กระดกูสนัหลังน้ันเปราะบางกับนกชายเลนบางชนิดด้วย

อุณหภมู:ิ ในสภาพอากาศรอ้น นกชายเลนจะชอบแหล่งน้ำาต้ืน
ท่ีพวกมันสามารถยนืได้เพ่ือระบายความรอ้นออกจากขาและ
ทำาให้รา่งกายค่อย ๆ เย็นขึน้ (ซึง่อาจดีกว่าหากพ้ืนท่ีเหล่าน้ัน
จะมีลมโชยด้วย) และลดพลังงานในการใชป้รบัอุณหภูมิ 

ในหลาย ๆ กรณคีวรต้องพจิารณาคณุลักษณะขา้งต้นรว่ม
กันท้ังหมด แทนทีจ่ะพิจารณาเป็นเรื่อง ๆ เน่ืองจากนกชาย
เลนอาจตอบรบัต่อปัจจัยหลายประการและมปีฏิสมัพันธ์
กับคณุลักษณะเหล่าน้ัน 

ท้ายท่ีสดุ แม้จะไมมี่แหล่งพกัตามคุณลักษณะเลยก็ตาม นก
ชายเลนจะให้ความสำาคัญกับระยะหา่งจากแหล่งพกัอาศยั
กับแหล่งอาหารในการเลือกแหล่งพกัเกาะ แม้จะเป็นท่ีทราบ
กันดีว่านกชายเลนสามารถบนิจากแหล่งพักเกาะไปยงัแหล่ง
อาหารได้ไกลท่ีสดุ 5-20 กม. (ขึน้อยูกั่บชนิดพนัธุ)์ ซึง่เป็นการ
ใชพ้ลังงานสงูอยา่งมีนัยสำาคัญ ดังน้ันนกชายเลนจึงชอบท่ีจะ
หาแหล่งเกาะพกัท่ีอยูใ่กล้กับแหล่งอาหารมากกว่า หากแหล่ง
พื้นท่ีน้ัน ๆ ตรงกับคณุลักษณะอ่ืน ๆ 

ภาพท่ี 4 แสดงให้เห็นถึงสาเหตุท่ีแหล่งอาศัยเทียมบางแห่ง
เหมาะสำาหรบัการพกัเกาะของนกชายเลนในขณะท่ีบางแห่ง
ไม่เหมาะสม โดยใช้คุณลักษณะท่ีกล่าวข้างต้น

2. ลักษณะสำาคัญทางกายภาพของแหล่งเกาะพัก 
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ภาพท่ี 4 ตัวอยา่งของแหล่งอาศยัเทียมท่ีเหมาะสมและไมเ่หมาะสมสำาหรบัการพกัเกาะของนกชายเลน

ไม่ใช้เลย

ทำาไม? ระดับน้ำาลึกเกินไปประกอบกับพืชหนา
แน่นเกินไปด้วย

ใช้บา้งเป็นครั้งคราว 

ทำาไม? แม้ว่าขอบบอ่จะเป็นแหล่งเกาะพักท่ีไม่มี
พืชขึ้นอยูเ่ลย อีกท้ังยังมีทัศนวิสัยท่ีดีแต่ระดับน้ำาสูง
รอบ ๆ บอ่จะทำาให้พวกมันไม่สามารถใช้เป็นแหล่ง
เกาะพักหรือหาอาหารได้ และเน่ืองจากระดับน้ำา
ท่ีสูงพวกมันก็จะมาเกาะท่ีขอบบอ่กันอยา่งเบียด
เสียดซึ่งทำาให้เจอสิ่งรบกวนได้ง่าย

ใช้เป็นประจำา

ทำาไม? แหล่งน้ำาต้ืนทำาให้มีโอกาสหาอาหารได้ง่าย
กว่าและชว่ยในการลดอุณหภูมิของรา่งกายด้วย
นอกจากน้ันพื้นท่ีเปิดโล่งขนาดใหญข่องหาดเลน
ทำาให้พวกมันมีทัศนวิสัยท่ีดี ถึงแม้พืชท่ีขึ้นโดย
รอบอาจลดทัศนวิสัยลงบ้างและเป็นอุปสรรคใน
การพักเกาะของนกชายเลนบางชนิดก็ตาม

ใช้เป็นประจำา

ทำาไม? แหล่งน้ำาต้ืนทำาให้มีโอกาสหาอาหารได้ง่าย
และชว่ยลดอุณหภูมิของรา่งกายด้วย นอกจากน้ัน
พื้นท่ีเปิดโล่งขนาดใหญข่องหาดเลนทำาให้พวกมัน
มีทัศนวิสัยท่ีดี และไม่มีสิ่งใดขัดขวางการมองเห็น
รอบ ๆ พื้นท่ีเลย

ภาพโดย: มิคา วี แจ็กสัน

ภาพโดย: มิคา วี แจ็กสัน

ภาพโดย: มิคา วี แจ็กสัน

ภาพโดย: อแมนดา ลิลลีแมน

แยท่ีส่ดุ

ดทีีส่ดุ
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ในหลายกรณ ีการจัดการพื้นท่ีในท้องถ่ินสามารถชว่ยให้
เกิดหรือชว่ยสร้างแหล่งเกาะพกัทางชวีกายภาพท่ีตรงตาม
คณุลักษณะท่ีนกชายเลนชอบได้ (เชน่ แหล่งน้ำาต้ืน หาดทราย
หรอืหาดเลน) นอกจากน้ียงัชว่ยลดหรือกำาจัดอุปสรรคท่ีขดั
ขวางไมใ่ห้นกชายเลนเลือกเป็นแหล่งเกาะพกั (เชน่ พชื ส่ิง
รบกวน ส่ิงปลูกสรา้งต่าง ๆ อยา่งเสาไฟฟา้หรือเสาโทรศัพท์
รอบ ๆ แหล่งเกาะพกั) (เอกสารอ้างอิงฉบับท่ี 15 – 19) การ
จัดการพื้นท้องถ่ินดังกล่าวสง่ผลต้ังแต่ข้ันตอนการออกแบบ
หากแหล่งเกาะพักเหล่าน้ันมีเป้าหมายสร้างขึน้เพื่อนกชาย
เลนโดยเฉพาะ หรือการจัดการสิง่ก่อปลกูสรา้งท่ีมีอยูแ่ล้ว หรอื
ท้ังสองแบบ 

สิง่สำาคัญท่ีเป็นหัวใจของแหล่งเกาะพักหรอืพื้นท่ีท่ีอาจใช้เป็น
แหล่งเกาะพกัได้ก็คือการจัดการพื้นท่ีท่ีสามารถดึงดดูนกชาย
เลนได้ ดังต่อไปน้ี

การจัดการพชื: การดูแลให้แหล่งเกาะพกัปลอดจากพชืมัก
จะเป็นความท้าทายท่ียากท่ีสดุของผู้ท่ีดูแลจัดการแหล่งเกาะ
พกั หากระดับน้ำาต้ืนคงท่ีตลอดเวลาบรรดาพืชก็จะเติบโตจน
หนาทึบเกินไปสำาหรบันกชายเลน (โดยเฉพาะในพื้นท่ีชุม่น้ำา) ดแูล
จัดการระดับน้ำาในพื้นท่ีอยา่งสม่ำาเสมอ การกำาจัดวัตถ ุสารเคมี
 ชวีสารล้วนจำาเป็นในการทำาให้แหล่งพกัเกาะปลอดจากพชื
ต่าง ๆ พชืในพื้นท่ีชุม่น้ำาสว่นใหญส่ามารถถูกกำาจัดหรอืปล่อย
ให้ตายได้ในน้ำาท่วมลึกนานหลายสัปดาห์ ระหว่างท่ีพ้ืนท่ีชุม่
น้ำาถกูน้ำาท่วมน้ันบรรดาสตัว์ไมก่ระดกูสนัหลังต่าง ๆ ก็จะมา
อาศัยทำาให้นกชายเลนหาอาหารได้ด้วยการบนิโฉบลงไปใน
บรเิวณน้ำาต้ืนมากเม่ือถึงเวลากิน การท่ีพื้นท่ีถกูน้ำาทะเลท่วม
ขงัน้ัน (และน้ำาลดลงในภายหลัง) จะทำาให้พชืบรเิวณน้ันอยู่
รอดได้น้อยลง อยา่งไรก็ตามผลท่ีได้จากน้ำาท่วมขงั/น้ำาแห้ง
ก็จะลดลงเม่ือเวลาผา่นไป เน่ืองจากพชืบางชนิด (เชน่ พืช
ตระกลูไทฟา หรอืท่ีเรยีกกันว่า หญา้แฝกหรอืธูปฤาษีท่ีข้ึน
บรเิวณพื้นท่ีชุม่น้ำา และอ้อเล็กกับหญา้ spartina ท่ีขึน้ใน
น้ำากรอ่ย) มีเหง้าใต้ดินและสามารถเจรญิเติบโตได้ดีแม้ถกู
น้ำาท่วมเป็นเวลานาน บางกรณกีารจัดการแหล่งเกาะพกัใน
ชว่งน้ำาท่วม/แล้งน้ันอาจจำาเป็นต้องเสริมด้วยการควบคมุทาง
กายภาพหรอืสารเคมีบางชนิด ได้แก่ การใชเ้คร่ืองมือถอนราก
ท่ีอยูลึ่กลงไป การฉดีพน่สารเคมีกำาจัดวัชพชื หรอืเล้ียงปศุสัตว์
เพื่อให้พวกมันชว่ยเล็มวัชพชืและจำากัดการเจรญิเติบโตของ
พวกมัน

การบรหิารจัดการน้ำา: นอกเหนือจากการอาศัยน้ำาท่วมขงั
เพื่อลดการเจรญิเติบโตของพชื (ดคูำาอธบิายด้านบน) แล้ว
การจัดการและดูแลรกัษาสภาพของแหล่งเกาะพกัสำาหรบันก
ชายเลน (เชน่ แหล่งน้ำาต้ืน หาดเลน/หาดทราย) อาจจำาต้อง
ทำาให้น้ำาท่วมพื้นท่ีและทำาให้ด้วยการระบายน้ำาออกหากพื้นท่ี
มีปรมิาณน้ำาฝนท่วมขงัมากในชว่งฤดูฝนของแต่ละปี (สังเกต
ว่า การสะสมของปรมิาณน้ำาฝนสามารถสง่ผลต่อระดับน้ำา

และความเค็มในบรเิวณพ้ืนท่ีน้ำากรอ่ยได้) โดยเฉพาะเม่ือมี
วัตถปุระสงค์ในการสรา้งแหล่งพกัเกาะท่ีนกชายเลนสามารถ
หาอาหารได้ในชว่งน้ำาขึน้ ความลาดชนัของพื้นท่ีและระดับน้ำา
จะชว่ยเพิม่โอกาสในการหาอาหารของนกชายเลน เน่ืองจาก
นกชายเลนหากินในบรเิวณน้ำาต้ืน ย่ิงพื้นท่ีชุม่น้ำา “เหมาะสม
” เท่าไร ก็ยิง่เพ่ิมศักยภาพในการหาอาหารอยา่งไรขี้ดจำากัด
เท่าน้ันเม่ือระดับน้ำาคงท่ีนกชายเลนก็จะหากินในพื้นท่ีเดิมเป็น
เวลาหลายวัน โดยพวกมันสามารถกินเหยื่อท่ีมีอยูท้ั่งหมดได้
ด้วยความรวดเร็ว อยา่งไรก็ตามหากระดับน้ำาค่อย ๆ ลดลง
อยา่งชา้ ๆ หาดเลนก็จะค่อย ๆ โผล่ขึน้มาให้นกจะหาอาหาร
ได้ แต่ระดับน้ำาท่ีเพิม่ขึน้เป็นการชัว่คราวน้ันกลับให้ผลในทาง
ตรงกันขา้ม กล่าวคือเม่ือหาดเลนถูกน้ำาท่วม สตัว์หน้าดิน (เชน่
เหยื่อของนกชายเลน) จะใชเ้วลาเป็นสปัดาห์เพ่ือต้ังรกราก
ในพ้ืนท่ีหาดเลนท่ีเพิง่ถกูน้ำาท่วมและเพิม่จำานวนข้ึนจนถึงจุด
ท่ีเป็นแหล่งอาหารให้กับนกชายเลนได้ หากสามารถจัดการ
ความลึกของระดับน้ำาให้อยูใ่นระดับท่ีนา่พอใจได้ก็จะสามารถ
ใชข้อ้มูลเหล่าน้ีปรบัปรุงแหล่งอาศัยของนกชายเลนอพยพได้
ด้วยการทำาให้ระดับน้ำาท่ีเหมาะสมเกิดขึน้ตรงกันกับชว่งเวลา
ท่ีนกชายเลนอพยพ วิธน้ีีก็คือปล่อยให้น้ำาท่วมพื้นท่ีเป็นเวลา
 2-3 เดือนก่อนท่ีนกอพยพลงทางใต้จะมาถึง (ซ่ึงจะทำาให้สตัว์
หน้าดินเจรญิเติบโตและลดจำานวนของวัชพืช) จากน้ันค่อย ๆ
 ลดระดับน้ำาลงให้ตรงกับชว่งเวลาท่ีนกมาถึง รวมถึงระบายน้ำา
ออกจากพื้นท่ีเพื่อให้เป็นหาดเลน 2-3 สปัดาห์ ก่อนท่ีนกจะ
อพยพข้ึนทางเหนือจะออกบนิ ซึง่พวกมันจะต้องการพลังงาน
เพิม่ขึน้มากกว่าปกติด้วยการสะสมไขมันเพ่ือใชส้ำาหรบัการบนิ
อพยพ

ขนาด: แหล่งเกาะพกัขนาดใหญ ่(ซ่ึงโดยปกติจะเป็นแหล่ง
น้ำาหรอืแหล่งเกาะพกัเทียม) อาจชว่ยลดผลกระทบจาก
วัชพชืและสิง่ปลูกสรา้งรอบ ๆ พื้นท่ี หรอืสิง่รบกวนท่ีอาจเป็น
อุปสรรคขดัขวางไมใ่ห้นกชายเลนมาใชพ้ื้นท่ีได้ หากเป็นไป
ได้ควรรื้อผนังของพ้ืนท่ีอยา่งแหล่งเพาะเล้ียงสตัว์น้ำาหรอืใน
ระบบบำาบดัน้ำาเสยีออกบางสว่นจะทำาให้ระดับน้ำาต้ืนข้ึน พ้ืนท่ี
โล่งข้ึน และเพิม่ทัศนวิสยัให้ดีมากยิง่ขึน้ เหล่าน้ีจะเป็นตัว
กระตุ้นให้นกชายเลนจำานวนมากเขา้มาใชพ้ื้นท่ีเป็นแหล่งเกาะ
พกั แม้ว่านกชายเลนอาจชอบแหล่งเกาะพกัท่ีมีขนาดเล็กกว่า
หากมีสภาพท่ีเหมาะสมหรอืหากนกไมมี่ทางเลือกอ่ืนก็ตาม

ลดสิง่รบกวน: สาเหตุสว่นใหญท่ี่แหล่งอาศัยเทียม เชน่ ท่าเรือ
โรงเกลือ และแหล่งเกาะพกัท่ีสรา้งขึน้ต่าง ๆ เป็นแหล่งอาศัย
ท่ีดีสำาหรบันกชายเลน ก็เพราะมันชว่ยจำากัดหรืองดกิจกรรม
พกัผ่อนของมนุษยใ์นพื้นท่ีเหล่าน้ี ในบางภูมิภาคนกชายเลน
จะชอบเกาะพกัเทียมมากกว่าแหล่งธรรมชาติ เน่ืองจากแหล่ง
ธรรมชาติจะถกูรบกวนจากกิจกรรมพักผอ่นของมนุษยไ์ด้
มากกว่า พื้นท่ีชุม่น้ำาท่ีถูกสรา้งขึน้จะมีการห้ามเข้าในบางสว่น
ของพื้นท่ีท่ีส่ิงรบกวนอาจสรา้งปัญหาในการเกาะพักหรอืกับ

3. การจัดการแหล่งพกัเกาะของนกชายเลน



นกท่ีกำาลังผสมพนัธุ ์นอกจากน้ียังสามารถออกแบบให้จำากัด
การรบกวนจากมนุษยไ์ด้ เชน่ มนุษยไ์มช่อบให้เท้าเปียก ดัง
น้ันเราก็สรา้งแหล่งเกาะพักบนเกาะ หรือแยกแหล่งเกาะพกั
ออกจากทางเดินด้วยรอ่งน้ำาลึกจะทำาให้คนสว่นใหญร่กัษา
ระยะห่างจากนกอยา่งน้อย 200 เมตร ซึง่เป็นระยะปลอดภัย
(เอกสารอ้างอิงฉบบัท่ี 20) อีกทางเลือกหน่ึงก็คือติดต้ังฉาก
ก้ันระหว่างทางเดินกับพื้นท่ีเกาะพกั สุดท้ายก็คือติดต้ังป้าย
อธบิายความสำาคัญของแหล่งเกาะพกัสำาหรบันกชายเลน
 สาเหตท่ีุส่ิงรบกวนเป็นอันตรายต่อนก แนะนำาว่ามนุษยค์วร
ปฏิบติัตัวอยา่งไร ซีง่อาจชว่ยปรับพฤติกรรมของมนุษยไ์ด้

การเขา้ถึงโดยผูม้าเยอืน: บางกรณก็ีเป็นการดีท่ีจะอนุญาต
ให้คนเข้าเยีย่มชมแหล่งเกาะพกัได้ ท้ังน้ีเพื่อชว่ยสง่เสรมิการ
อนุรักษ์นกชายเลน และเพ่ิมประสบการณท์างธรรมชาติอีก
ด้วย วิธกีารจัดการก็คือสร้างบงัไพร (ภาพท่ี 5) ท่ีสามารถให้
คนเข้ามาชมและถ่ายภาพนกได้โดยไมต้่องรบกวนพวกมัน 
การจำากัดทางกายภาพด้วยพื้นท่ีปิดและห้ามการใชโ้ดรน

เป้าหมาย การติดตาม และการปรบัรูปแบบการจัดการ: 
สำาคัญมากสำาหรบัผู้ดแูลจัดการในการบนัทึกว่าสิง่ใดคือเป้า
หมายของแหล่งเกาะพกัในชว่งน้ำาขึน้สงูก่อนท่ีจะลงมือจัดการ
พื้นท่ี เพื่อจะได้สามารถประเมินได้ว่านกมีการตอบสนองต่อ
การจัดการตามท่ีคาดไว้หรือไม ่หากไมมี่การบนัทึกเป้าหมาย
อยา่งชดัเจนไว้ก็จะเป็นไปไมไ่ด้เลยท่ีจะประเมินว่าส่ิงท่ีทำาน้ัน
 “ได้ผล” หรอืต้องปรบัปรุง โดยเฉพาะสำาหรบัผู้ท่ีจะมาดูแล
จัดการในอนาคตซ่ีงเขาอาจจะไมเ่คยมีสว่นรว่มโดยตรงใน
การจัดการสิง่ปลูกสรา้งเบ้ืองต้นเลยก นอกจากน้ีการบนัทึก
การจัดการท่ีดำาเนินมาได้ระยะหน่ึงก็เป็นสิง่สำาคัญเชน่กันใน
การชว่ยผู้ท่ีจะมาดแูลจัดการพื้นท่ีต่อในอนาคตด้วยการเพ่ิม

เติมความรูเ้ก่ียวกับนกชายเลนอพยพว่าพวกมันตอบสนองต่อ
วิธกีารจัดการแหล่งอาศัยอยา่งไร สิง่สำาคัญสุดท้ายก็คือการ
ติดตามสภาพของแหล่งอาศัยประจำาถ่ินกับจำานวนประชากร
นกชายเลนเพื่อใช้ประเมินว่ามีสิง่ใดเปล่ียนแปลงเม่ือเวลาผา่น
ไปหรือไม ่เพ่ือจะได้ดำาเนินการปรบัปรุงหรือเปล่ียนแปลงวิธี
การจัดการหากจำาเป็น การเปล่ียนแปลงของแหล่งเกาะพกั
หรอืแหล่งอาหารภายในเครอืขา่ยท้องถ่ินอาจเป็นตัวช้ีวัดได้ว่า
อะไรจำาเป็นต่อวิธกีารจัดการ กรณท่ีีเป็นแหล่งเกาะพกัเทียม
ยิง่สำาคัญท่ีจะต้องติดตามการถูกคกุคามด้วยเทคนิคต่าง ๆ
 เชน่ การใชกั้บดัก หรอื ตาขา่ยดักจับนกท่ีถกูติดต้ังอยูใ่นพื้นท่ี
เพื่อกันไมใ่ห้นกเขา้ใชพ้ื้นท่ีได้

สว่นรว่มของชุมชน: มีหลายกรณท่ีีแหล่งเกาะพกัชว่งน้ำาขึน้
สงูอยูน่อกพื้นท่ีคุม้ครอง อยา่งกรณขีองแหล่งอาศัยเทียมเชน่
 แหล่งเพาะเล้ียงสตัว์น้ำา นาเกลือ หรอื ท่าเรอื โดยสิง่เหล่าน้ี
อาจสง่ผลกระทบท่ีสำาคัญต่อผลผลิตหรือวิถีชวิีตของชุมชน
ท้องถ่ิน และชาวบา้นก็อาจเขา้ใจว่าเกิดความขดัแยง้ข้ึน
ระหว่างพวกเขากับการอนุรกัษ์นก หากเกิดกรณีเชน่น้ีการ
รว่มมือกันระหว่างชุมชนกับผู้ดแูลจัดการพื้นท่ียิง่สำาคัญมาก
เชน่ในแหล่งผลิตของชาวบ้าน อยา่งแหล่งเพาะเล้ียงสตัว์น้ำา
ควรมีการพดูคุยกับชาวประมงเก่ียวกับประเภทของเหยื่อหรอื
อาหารของนกชายเลน และผลดีท่ีจะได้รบัเม่ือนกมาใชพ้ื้นท่ี
บรเิวณบอ่ อาจต้องมีการชดเชยบางสว่นเพื่อจะได้สามารถ
เขา้ดำาเนินการจัดการบอ่เพ่ือนกได้ (เชน่ การระบายน้ำาออก
จากบอ่ระหว่างการอพยพ) สำาหรบัพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีคนใช้
เพื่อการพกัผ่อนหยอ่นใจน้ัน จำาเป็นต้องให้ความรูเ้พ่ือให้เกิด
ความตระหนักถึงผลกระทบต่าง ๆ จากสิง่รบกวน (ดดู้านบน)
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ภาพท่ี 5 ตัวอยา่งของ “บงัไพร”

ท่ีบังไพรในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติไมโป ผู้คนสามารถสังเกตการณ์และถ่ายภาพนกในพื้นท่ีชุม่น้ำาโดยมิได้รบกวนพวกมันเลย 
ภาพโดย: WWF-ฮ่องกง



ขณะท่ีคู่มือฉบับน้ีมุ่งเน้นไปท่ีวิธจัีดการแหล่งพื้นท่ีหาดเลนเหนือ
ระดับน้ำาขึ้นสูงเพื่อให้เป็นแหล่งเกาะพักท่ีเหมาะสมสำาหรับนกชาย
เลน การตระหนักในแหล่งอาศัยเทียมเหนือระดับน้ำาขึ้นสูงก็เป็นสิ่ง
สำาคัญ (เชน่ สิ่งปลูกสร้างโดยมนุษย์) อยา่งแหล่งเพาะเล้ียงสัตว์น้ำา
และนาเกลือซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมีความสำาคัญต่อชุมชนท้องถ่ินท้ังด้าน
เศรษฐกิจและวิถีชีวิต ท่ีถูกสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์น้ี การพิจารณา
การจัดการในพื้นท่ีเหล่าน้ีมักจะกระทำาขึ้นหรือขับเคล่ือนตามความ
ต้องการของมนุษย์ อยา่งไรก็ดีการจัดการแหล่งน้ำาเพื่อประโยชน์
ของนกชายเลนโดยไม่สง่ผลกระทบต่อผลการผลิตของชุมชนมาก
นักก็สามรถทำาได้เชน่กัน อันท่ีจริงการปรากฏตัวของนกชายเลนใน
แหล่งอาศัยเทียมน้ันเพิ่มโอกาสให้กับวิถีชีวิตของชุมชนท้องถ่ินเชน่
กัน อาทิ การเปิดโอกาสให้กับการท่องเท่ียวเชิงนิเวศหรือการศึกษา
ธรรมชาติในพื้นท่ีแหล่งอาศัย มีคู่มือการพัฒนาโครงการเชน่น้ีอยู่
ด้วย แต่เน่ืองจากคู่มือฉบับน้ีมุ่งเน้นไปท่ีการจัดการแหล่งพื้นท่ีหาด
เลนเหนือระดับน้ำาขึ้นสูงสำาหรับนกชายเลนเท่าน้ัน 

จึงสำาคัญท่ีต้องจดจำาว่าแต่ละพื้นท่ีไม่ได้ถูกดำาเนินการโดยปราศจาก
การคำานึงถึงทัศนวิสัยของนก นกชายเลนอาจมีความจำาเป็นท่ีต้อง
บินไปมาระหว่างแหล่งเกาะพักเหนือระดับน้ำาขึ้นสูงแล้วแต่ว่า
สภาพอากาศ แหล่งอาหาร หรือแหล่งใดแหล่งหน่ึงถูกรบกวน ดัง
น้ันภูมิภาคท่ีสามารถรองรับนกชายเลนเป็นจำานวนมากได้จะต้องมี
แหล่งเกาะพักเหนือระดับน้ำาขึ้นสูงหลายแห่งเพื่อให้แน่ใจว่านกจะมี
ท่ีอาศัยเพียงพอในทุกชว่งท่ีระดับน้ำาขึ้นสูง 

ท้ายสุดแล้วยังคงมีความไม่เข้าใจในบางแง่มุมถึงการจัดการแหล่ง
เกาะพักของนกชายเลนอยา่งถ่องแท้บางแหล่งท่ีต้องการการ
สำารวจวิจัยเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลอ้างอิงสำาคัญท่ีเป็นประโยชน์ได้ถูก
รวบรวมอยูใ่นภาคผนวกของคู่มือฉบับน้ีแล้ว

4. สิ่งท่ีควรพจิารณาอ่ืน ๆ

คู่มือฉบับน้ีถูกพัฒนาขึ้นด้วยการรวบรวมข้อมูลหลักฐานจากบทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิค กับประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานจริง
และนักวิจัยจากหลายประเทศ ตลอดจนคำาแนะนำาของผู้เชี่ยวชาญจากการประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เก่ียวกับเส้นทางบินอพยพของ
นกชายเลน ประจำาปี 2020 (the 2020 East Asian-Australasian Flyway Shorebird Science Meeting) และการค้นหาข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์
 conservationevidence.com เอกสารอ้างอิงถูกรวบรวมอยูใ่นหัวข้อ “เอกสารอ้างอิงท่ีเป็นประโยชน์” ในภาคผนวก เราขอขอบพระคุณทุกท่าน
ท่ีให้ข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในการประชุมหลายแห่ง นอกจากน้ีเราขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงต่อบุคคลต่อไปน้ีท่ีให้ข้อมูลสำาคัญในรูปแบบวารสารงาน
เขียนแก่คู่มือฉบับน้ี ดังน้ี ทัตสึยะ อามาโนะ, ไฟออน ชาง, จิมมี ชเว, นิโคลา คร็อกฟอร์ด, วิเวียน ฟู, ริชาร์ด ฟูลเลอร์, วอร์ด ฮาเกไมเยอร์, รอซ เจส
ซอป, แคทเธอรีน เหลียง, จิง หล่ี, อแมนดา ลิลลีแมน, โซรา มาริน-เอสเตรลลา, เดวิด เมลวิลล์e, ไนอัล มัวร์ส, ตง มู่, เทเอ มันด์กูร, แดนนี โรเจอร์ส, 
วิลเลียม ซัทเทอร์แลนด์ และ ชางจี เหวิน  สำาหรับข้อมูลทางเทคนิคเก่ียวกับพื้นท่ีชุมน้ำาสากลน้ันได้รับการสนับสนุนจากกองทุนการกุศลอาร์เคเดีย 
(Arcadia) ของ ลิซเบ็ธ เราส์ซิง่ และ ปีเตอร์ บอลด์วิน
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เรียบเรียงโดย มิคา วี แจ็กสัน และ ฟิล สตรอว์ - เงินสนับสนุนสำาหรับการจัดวางรูปเล่มและการแปลคู่มือได้รับจากกลุ่มการศึกษา 
ออสตราเลเชียนเวเดอร์ (Australasian Wader Studies Group)  ข้อมูลเพิม่เติมกรุณาติดต่อ micha.v.jackson@gmail.com 
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การจัดวางรูปเล่มภาษาไทย  โดย  นางสาวมนันญา ใจมงคล 
สมาคม อนุรักษ์ นก และ ธรรมชาติ แห่ง ประเทศไทย  (Bird Conservation Society of Thailand)

การแปลคู่มือ ภาษาไทย  โดย  ดาหวัน  โซเฟีย นี
แนะนำาเอกสารอ้างอิง: แจ็กสัน, มิคา วี; สตรอว์, ฟิล (eds), 2021: แนวทางจัดการแหล่งพักอาศัยของนก 
ชายเลนเม่  อืน้  า้าข้นึสูง(Coastal hightide shorebird habitat management guidelines) คลังข้  
อมูล แหล่  ง ออนไลน์  doi: 10.6084/m9.figshare.16628560.v1
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