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Zhang, Z.-W., Ma, Z. (2016) Simultaneous declines in summer survival of three shorebird species signals a 
flyway at risk. Journal of Applied Ecology, 53, 479–490. 

ลกัษณะทางกายภาพทีส่ าคญัส าหรับพื้นทีแ่หล่งเกาะพกั  

13. 

การทบทวนงานเขียนสรุปการศึกษาทัว่โลกท่ีไดรั้บการบนัทึกไวเ้ก่ียวกบัลกัษณะทางกายภาพท่ีนกชายเลนชอบในแหล่งน ้ าเ

หนือน ้ าข้ึนสูง 

โรเจอร์ส, ดี.ไอ., สเตเมชัน, เค., ลอยน์, อาร์.เอช., เมนคอสท์, พี. (2015), “การทบทวนงานเขียน: 
การจัดการแหล่งน า้ท่ีระดับน า้ปกติส าหรับนกชายเลน”, รายงานทางเทคนิคของ ARI, 
สถาบันวิจัยส่ิงแวดล้อมอาเธอร์ไรลาห์, เมลเบิร์น 

Literature review that summarises what studies from the around the world have documented about which features 

shorebirds prefer in supratidal ponds:  



Rogers, D.I., Stamation, K., Loyn, R.H., Menkhorst, P. (2015) “Literature Review: Management of Non-Tidal 
Ponds for Shorebirds”. ARI Technical Report 264. Arthur Rylah Institute for Environmental Research: 
Melbourne.  

14. เอกสารท่ีกล่าวถึงลกัษณะทางกายภาพของแหล่งเกาะพกัท่ีนกชายเลนชอบเป็นพิเศษ 

หย,ู ซี., เงาประเสริฐ, ดี., ราวด์, พี.ดี., เพียซ, เอ.เจ., ซาวินี, ที., เกล, จี.เอ. (2019) 
การเลือกแหล่งเกาะพักของนกทะเลขาเขียวลายจุด (Tringa guttifer) 
ท่ีใกล้สูญพันธ์ุในแหล่งอาศัยท่ีอันตรายในพืน้ท่ีอ่าวไทยตอนใน. Avian Research 10, doi: 10.1186/s40657-019-
0148-7 

แจ็กสัน, เอม็.ว.ี, คาร์ราสโก, แอล.อาร์., ชเว, ซี-วาย., หม่า, ซี., เมลวิลล์, ดี.เอส., หมู่, ที., เผิง, เอช-บี., วดูเวิร์ธ, 
บี.เค., หยาง, ซี., ชาง, แอล., ฟูลเลอร์, อาร์.เอ. (2019) 
ความจ าเป็นในการร่วมกันอนุรักษ์แหล่งอาศัยหลายแห่งของนกชายเลนท่ีจ านวนประชากรลดลง. Ecology & 
Evolution 9, หน้า 2505–2515 

ชี, พี., เมลวิล, ดี.เอส., เผิง, เอช-บี., แทน, เค., เฉิน, วาย.ซี., หม่า, ซี. (2016) 
แหล่งเพาะเลีย้งสัตว์น า้ตามชายฝ่ังท่ีเป็นแหล่งเกาะพักเม่ือน า้ขึน้สูง: 
ลกัษณะทางกายภาพแบบใดท่ีดึงดูดนกชายเลนได้ดีกว่า. Stilt หน้า 69–70 และ หน้า 62– 65 

Papers that discuss which roost site features shorebirds prefer at specific sites: 

Yu, C., Ngoprasert, D., Round, P.D., Pierce, A.J., Savini, T., Gale, G.A. (2019) Roost selection of the 
endangered Spotted Greenshank (Tringa guttifer) in critical habitat in the Inner Gulf of Thailand. Avian 
Research 10, doi: 10.1186/s40657-019-0148-7 

Jackson, M.V., Carrasco, L. R., Choi, C.-Y., Li, J., Ma, Z., Melville, D.S., Mu, T., Peng, H.-B., Woodworth, 
B.K., Yang, Z., Zhang, L., Fuller, R.A. (2019) Multiple habitat use by declining migratory birds necessitates 
joined‐up conservation. Ecology & Evolution 9, 2505–2515.  

He, P., Melville, D. S., Peng, H.‐B., Tan, K., Chen, Y., Ma, Z. (2016) Aquaculture pond banks as high‐tide 
roosts: What physical characteristics are more attractive to shorebirds. Stilt 69–70, 62– 65. 

การจดัการแหล่งเกาะพกัของนกชายเลน  

15.  รายงานแสดงรายละเอียดของการก่อสร้างแหล่งเกาะพกัใหน้กชายเลน 

ลอว์เลอร์, ดับเบิลย.ู (1995) การก่อสร้างแหล่งเกาะพักท่ีอ่าวมอร์ตันเบย์ – 
การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างแหล่งเกาะพักเหนือน า้ทะเลหนุนสูงท่ีอ่าวมอร์ตันเบย์, ควนีส์แลนด์, 
โดยใช้กรณีศึกษาจากอ่าวเรบีเบย์. Queensland Wader Study Group 

Report with details about how a shorebird roost site can be constructed:  



Lawler, W. (1995) Wader roost construction in Moreton Bay – a feasibility study into the construction of 
migratory wader (shorebird) high tide roosts in Moreton Bay, Qld, using Raby Bay as a case study. Queensland 
Wader Study Group. 

16.  เอกสารศึกษาแหล่งเกาะพกัของนกชายเลนเหนือระดบัน ้ าข้ึนสูงบริเวณท่าเรือ และวธีิการจดัการ 

ลิลลแีมน, เอ., โรเจอร์ส, ดี.ไอ., แจ็กสัน, เอม็.ว.ี, ฟูลเลอร์, อาร์.เอ., โอไบรอัน, จี., การ์เนต, เอส.ที. (2020) 
คุณค่าชของแหล่งเกาะพักเทียมท่ีมเีพ่ิมมากขึน้ส าหรับนกชายเลนอยพยบริเวณท่าเรือเขตร้อน. Pacific 
Conservation Biology, doi: 10.1071/PC19036 

Paper discussing a high tide roost site at a port, and how it should be managed for shorebirds:  

Lilleyman, A., Rogers, D. I., Jackson, M.V., Fuller, R.A., O’Brien, G., Garnett, S.T. (2020) An artificial site 
provides valuable additional habitat to migratory shorebirds in a tropical harbor. Pacific Conservation 
Biology, doi: 10.1071/PC19036. 

17.  วธีิการจดัการแหล่งเกาะพกัเหนือน ้ าข้ึนสูงของเขตอนุรักษพ้ื์นท่ีชุมน ้ าไมปอ 

กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล ฮ่องกง (2019) แผนการจัดการเขตอนรัุกษ์พืน้ท่ีชุ่มน า้ไมปอ 2019-2024. เวบ็ลงิก์ 

Management plan that discusses how high tide roost sites are being managed at the Mai Po Nature Reserve:  

WWF Hong Kong (2019) Mai Po Nature Reserve Management Plan: 2019-2024. WEB LINK 

18. รายงานทางเทคนิคดา้นการจดัการแหล่งเกาะพกัเหนือน ้ าข้ึนสูงท่ีเขตอนุรักษพ้ื์นท่ีชุ่มน ้ าไมปอ 

กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล ฮ่องกง (2013) การจัดการ ติดตาม และวิจัย แหล่งอาศัยในเขตอนุรักษ์พืน้ท่ีชุ่มน า้ไมปอ 

2013-2018. เวบ็ลงิก์ 

Technical document that discusses how high tide roost sites are being managed at the Mai Po Nature Reserve:  

WWF Hong Kong (2013) MAI PO NATURE RESERVE HABITAT MANAGEMENT, MONITORING AND 
RESEARCH PLAN 2013-2018. WEB LINK 

19.

 สาระส าคญัของงานเขียนเก่ียวกบัการใชป้้ายและขอ้ก าหนดในการเขา้พ้ืนท่ีเพ่ือลดส่ิงรบกวนต่อแหล่งเกาะพกัของ

นกชายเลน 

วิลเลยีมส์, ดี.อาร์., ไชลด์, เอม็.เอฟ., ด๊ิกส์, แอล.ว.ี, ออ็กเคนดอน, เอน็., โพเปิล, อาร์.จี., โชว์เลอร์, ดี.เอ., วอลช, 
เจ.ซี., ซู เอิร์มแกสเซน, อี.เค.เอช.เจ., ซัทเทอร์แลนด์, ดบัเบิลย.ูเจ. (2020) การอนุรักษ์นก. หน้า 137-281 ใน: 
ดับเบิลย.ูเจ. ซัทเทอร์แลนด์, แอล.ว.ี ด๊ิกส์, เอส.โอ. ปีโตรเวน และ อาร์.เค. สมิธ (eds) 

ส่ิงท่ีได้ผลส าเร็จในงานอนุรักษ์ 2020. Open Book Publishers, เคมบริดจ์, สหราชอาณาจักร เวบ็ลงิก์ 

Summary of literature about using signs and access restriction to reduce disturbance at waterbird nesting sites: 

https://www.wwf.org.hk/en/reslib/programme_resources/water_wetlands/?16260/res-Mai-Po-Nature-Reserve-Habitat-Management-Monitoring--Research-Plan
https://www.wwf.org.hk/en/reslib/programme_resources/water_wetlands/?16260/res-Mai-Po-Nature-Reserve-Habitat-Management-Monitoring--Research-Plan


Williams, D.R., Child, M.F., Dicks, L.V., Ockendon, N., Pople, R.G., Showler, D.A., Walsh, J.C., zu Ermgassen, 
E.K.H.J., Sutherland, W.J. (2020) Bird Conservation. Pages 137-281 in: W.J. Sutherland, L.V. Dicks, S.O. 
Petrovan & R.K. Smith (eds) What Works in Conservation 2020. Open Book Publishers, Cambridge, UK. WEB 
LINK 

20. การศึกษาเก่ียวกบัเสน้ทางเฉพาะท่ีนกชายเลนมกัถูกมนุษยร์บกวน 

เวสตัน, เอม็.เอ., แมคคลาวด์, เอ.เอม็., บลมัสไตน์, ดี.ที., กเว, พี.-เจ. (2012) 
บทวิเคราะห์เส้นทางเร่ิมต้นของการบินอพยพและการจัดการส่ิงรบกวนกับนกชายเลนออสเตรเลยี, อีม,ู ฉบับท่ี 
112, หน้า 269–286 

โกลเวอร์, เอช.เค., เวสตัน, เอม็.เอ., แมกไกวร์, จี.เอส. (2011) 
เป้าหมายทางชีววิทยาและส่ิงท่ีสังคมยอมรับ:ผลสะท้อนจากเส้นทางการบินอพยพของนกชายเลนในรัฐวิกตอเรีย 
ประเทศออสเตรเลยี ต่อการรบกวนของมนษุย์. Landscape and Urban Planning ฉบับท่ี 103, หน้า 326–334 

Studies discussing the specific distance at which shorebirds are disturbed by people: 

Weston, M.A., McLeod, A.M., Blumstein, D.T., Guay, P.-J. (2012) A review of flight-initiation distances and 
their application to managing disturbance to Australian birds, Emu, 112, 269–286. 

Glover, H.K., Weston, M.A., Maguire, G.S. (2011) Towards ecologically meaningful and socially acceptable 
buffers: response distances of shorebirds in Victoria, Australia, to human disturbance. Landscape and Urban 
Planning 103, 326–334. 

2. ส่ิงทีต้่องวจิยัเพิม่เตมิ  

ยงัมีส่ิงส าคญับางประการในการจดัการแหล่งอาศยัเหนือน ้ าข้ึนสูงท่ีตอ้งการการวจิยัเพ่ิมเติม ไดแ้ก่  

ความเส่ียงต่อมลพษิตามแหล่งเกาะพกั ซ่ึงค าถามส าหรับงานวจิยั คือ   

• มลพิษชนิดใดบา้งท่ีเส่ียงต่อนกชายเลนตามแหล่งเกาะพกั  

• ระดบัความเขม้ขน้ของมลพิษชนิดใดท่ีเป็นอนัตราย  

• เราจะทราบไดอ้ยา่งไรวา่ควรกีดกนันกชายเลนออกจากแหล่งเกาะพกัเน่ืองจากปัญหามลพิษท่ีมากเกินไป 

ความเป็นไปได้ทีต่ามแหล่งเกาะพกัจะมกีารกระจายของโรค ค าถามส าหรับงานวจิยั คือ 

• ลกัษณะจ าเพาะบางอยา่งท่ีอาจรวมเขา้ไปในการออกแบบแหล่งเกาะพกันั้นจะดีหรือไม่ในแง่ของการกระจายของ
โรคในหมู่นกชายเลน  

แหล่งเกาะพกัตอนกลางคืน: ภูมิภารส่วนใหญ่ท าการนบัแหล่งเกาะพกัตอนกลางคืนเพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น 

เราจึงไม่ค่อยรู้จกัรูปแบบของการเกาะพกัมากนกั 

พ้ืนท่ีบางแห่งสามารถระบุแหล่งเกาะพกัตอนกลางคืนไดด้ว้ยการมองหารอยเทา้หรือขนนก 

https://www.conservationevidence.com/actions/309
https://www.conservationevidence.com/actions/309


นอกจากน้ีการติดตามดว้ยคล่ืนวทิย ุสญัญาณจีพีเอส 

และดาวเทียมก็เป็นเทคนิคท่ีสามารถใชเ้พื่อบนัทึกรูปแบบการเกาะพกัท่ีเหมาะสมของนกได ้

แหล่งเกาะพกัเม่ือกระแสน า้ลด: 

ในหลายกรณีเราสามารถทราบรูปแบบการเคล่ือนท่ีของนกชายเลนไดจ้ากงานวจิยัท่ีท าข้ึนในช่วงกระแสน ้ าข้ึน (เช่น 

ช่วงท่ีกระแสน ้ าข้ึนสูงสุดของเดือน) เม่ือพ้ืนท่ีส่วนใหญ่หรือทั้งหมดท่ีกระแสน ้ าปกติถูกน ้ าท่วม 

และนกชายเลนมารวมตวักนัท่ีแหล่งพ้ืนท่ีเหนือน ้ าข้ึนสูง ซ่ึงง่ายต่อการนบั 

แหล่งเกาะพกัเหนือกระแสน ้ าข้ึนสูงมีความส าคญัต่อการเกาะพกัและการหาอาหารของนกชายเลนในช่วงกระแสน ้ าลดตลอ

ดจนปัจจยัคุกคามซ่ึงส่วนมากมกัถูกมองขา้ม  

การบินระหว่างแหล่งอาศัย: 

เรายงัไม่เขา้ใจอยา่งถ่องแทใ้นการบินไปมาระหวา่งแหล่งอาหารกบัแหล่งเกาะพกัของนกชายเลนในหลาย ๆ พ้ืนท่ี 

อีกทั้งยงัยากท่ีจะหาจ านวนของแหล่งเกาะพกัท่ีเหมาะสม 

ซ่ึงน่ีเป็นค าถามท่ีส าคญัอยา่งยิง่หากประชากรนกชายเลนเร่ิมท่ีจะฟ้ืนตวัจากระดบัในอดีตท่ีจ านวนประชากรนกไดล้ดลงไป

มากกวา่ 50% ดงันั้นจึงตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่แหล่งเกาะพกันั้น ๆ ไม่ไดจ้ ากดัจ านวนประชากรของนกชายเลนประจ าถ่ิน  


