
นกกระจิ๊ด นกพง &
นกกระจ้อยอื่นๆ

วิธีจ ำแนกในธรรมชำติและ in-hand

Photos by Ayuwat Jearwattanakanok
Woraphot Bunkhwamdi
Natthaphat Chotjuckdikul



นกพง (reed warblers) นกพงตั๊กแตน (Locustella sp.)

นกกระจ๊ิด (Phylloscopus sp.)นกกระจ้อยวงตาสีทอง
(Golden-spectacled Warblers)

นกกระจ้อย (bush warblers)



กลุ่มนกพง (reed warblers)
2 สกุล (genus) มีทั้งกลุ่มที่มีขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
อุปนิสัยชอบกระโดดหากินตามกอหญ้าและพุ่มไม้ระดับกลาง-ล่าง มักอยู่ใกล้แหล่งน้้า
• Arundinax

1. นกพงปากหนา (Thick-billed Warbler; Arundinax aedon)
• Acrocephalus

1. นกพงใหญ่พันธ์ุญี่ปุ่น (Oriental Reed Warbler; Acrocephalus orientalis)
2. นกพงใหญ่พันธ์ุอินเดีย (Clamorous Reed Warbler; Acrocephalus stentoreus)
3. นกพงคิ้วด้า (Black-browed Reed Warbler; Acrocephalus bistrigiceps)
4. นกพงนาพันธุ์จีน (Blunt-winged Warbler; Acrocephalus concinens)
5. นกพงนาพันธุ์อินเดีย (Blyth’s Reed Warbler; Acrocephalus dumetorum)
6. นกพงปากยาว (Large-billed Reed Warbler; Acrocephalus orinus)
7. นกพงนาหิมาลัย (Paddyfield Warbler; Acrocephalus agricola)
8. นกพงนาพันธุ์แมนจูเรีย (Manchurian Reed Warbler; Acrocephalus tangorum)



นกพงปากหนา
Thick-billed Warbler (Arundinax aedon) p1

พบได้ทั่วไปตามป่าละเมาะ พื้นที่ชุ่มน้้า
หรือแม้แต่สวนสาธารณะ และพื้นที่โล่งบนภูเขา
ในช่วงอพยพผ่าน

หางยาว ขนหางคู่นอกสุดยาวประมาณครึ่งหนึ่ง
ของความยาว

ตัวใหญ่ (18.5-21 ซม.) รูปทรงคล้ายนกปรอด
โทนสีโดยรวมสีน้้าตาลอมเหลือง

ตากลมโตสีเข้ม หน้าเรียบ ไม่มีคิ้วหรือลวดลาย
บนใบหน้า ท้าให้หน้าตาดูน่ารัก

ปากหนา อวบ มีสันบนปาก
และปากล่างชัดเจน

บางครั้งชอบฟูขนบนหัว



นกพงใหญ่พันธุ์ญี่ปุ่น
Oriental Reed Warbler (Acrocephalus orientalis)

นกพงขนาดใหญ่ (18-20 ซม.) ที่พบบ่อยที่สุดในไทย
พบได้ทั่วไปตามพื้นที่ชุ่มน้้า และพื้นที่เกษตรกรรม

ปกติมักฟูขนบนหัว ท้าให้ดูหัวต้ัง
เล็กน้อย

บางครั้งอาจเห็นลายขีด
สีเทาบางๆบนหน้าอก

Primary projection
ยาวและแหลม

ในชุดขนใหม่ มีขอบสีขาวที่ปลายขนหาง

ลักษณะหัวเวลาไม่ฟูขน
หน้าดุ



นกพงใหญ่พันธุ์อินเดีย Clamorous Reed Warbler
(Acrocephalus stentoreus)

ไม่มีลายขีดสีเทาบนหน้าอก
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Primary projection
ส้ันกว่านกพงใหญ่พันธุ์ญี่ปุ่น

ปากยาวกว่านกพงใหญ่
พันธุ์ญี่ปุ่นเล็กน้อย

นกพงขนาดใหญ่ (18.5-20.5 ซม.) มีรายงาน
เพียงไม่กี่คร้ังเท่านั้น แทบไม่สามารถจ้าแนก
ชนิดได้ในธรรมชาติ โดยไม่วัดสัดส่วน

โดยปกติไม่มีขอบสีขาวที่ปลายขนหาง
แต่อาจมีได้ในบางตัว



นกพงค้ิวด า Black-browed Reed Warbler
(Acrocephalus bistrigiceps) นกพงขนาดเล็ก (13.5-14 ซม.) ที่พบบ่อยที่สุดในไทย

พบได้ทั่วไปตามพื้นที่ชุ่มน้้า และพื้นที่เกษตรกรรม

มีแถบสีด้าเหนือค้ิวชัดเจน หางไม่ยาวมาก

ค้ิว(สีอ่อน)แคบบริเวณหัวตา
และกว้างขึ้นเรื่อยๆด้านท้าย
บางตัวแถบสีด้าเหนือค้ิวแคบ
หรือจางกว่าปกติ

โทนสีออกน้้าตาลอมเหลือง
แต่อาจสีซีดลงในช่วงก่อน
อพยพกลับ

ปากเล็ก ส้ัน ปากล่างสีเหลือง
และมักมีสีด้าที่ปลายปากล่าง

มักพบกระโดดหากินตามพุ่มไม้ระดับกลาง-ล่าง
ขนาดตัวและอุปนิสัยคล้ายกลุ่มนกกระจิ๊ด



นกพงนาพันธุ์จีน
Blunt-winged Warbler (Acrocephalus concinens)

p1>PC

PPjt 35-45% of tert. length

tert.

PPjt

นกพงขนาดเล็ก (13.5-15.5 ซม.) พบในพื้นที่ชุ่มน้้า
เป็นหลัก อุปนิสัยคล้ายนกพงค้ิวด้าแต่ขี้อายกว่ามาก

ปากยาวเรียว ปลายแหลม
ปากล่างสีออกเหลือง มักมี
สีด้าที่ปลายปากล่าง

ใบหน้าค่อนข้างเรียบ มีค้ิวสีอ่อน
แต่ไม่ชัดเจนนัก ค้ิวยาวเลยดวงตา

Primary projection ส้ันมาก
หางยาวกว่านกพงค้ิวด้า

Photo © Apisit Wilaijit



นกพงนาพันธุ์อินเดีย
Blyth’s Reed Warbler (Acrocephalus dometorum)

PPjt 50-60% 
of tert. length

ปากยาวเรียว ปลายแหลม
ปากล่างสีชมพูอมเหลือง

โทนสีน้้าตาลอมเทามากกว่า
นกพงนาพันธุ์จีนเล็กน้อย

หางค่อนข้างส้ัน

นกพงขนาดเล็ก (13.5-15.5 ซม.) พบในพื้นที่ชุ่มน้้า
หรือป่าละเมาะใกล้พื้นที่ชุ่มน้้า สามารถหากินในพุ่ม
ไม้ต้นระดับล่าง-กลาง ไม่จ้ากัดเฉพาะในดงหญ้า

Blunt-winged

Blunt-winged

Blyth’s

Blyth’s

p1 near PC tips



นกพงปากยาว
Large-billed Reed Warbler (Acrocephalus orinus)

ปากเรียวยาวมาก 
ปากล่างสีชมพูอมเหลือง

นกพงขนาดเล็ก (13-14.5 ซม.) มีรายงาน
เพียง 2 คร้ัง จากแหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี
และพื้นที่อนุรักษ์น้้าค้า จ.เชียงราย

p1 near PC tips

โทนสีโดยรวมออก
น้้าตาลกว่า

นกพงนาพันธุ์อินเดีย

PPjt 40% 
of tert. length

ค้ิวส้ัน ไม่ชัดเจน

Photo © Philip D. Round
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นกพงนาหิมาลัย
Paddyfield Warbler (Acrocephalus agricola)

นกพงขนาดเล็ก (13-14.5 ซม.) พบในพื้นที่ชุ่มน้้าและ
พื้นที่เกษตรกรรมทางภาคเหนือ

ปากสั้น ปลายแหลม
มีสีด้าที่ปลายปากล่างตลอด
ทั้งฤดูหนาว

มีแถบสีน้้าตาลเข้มบางๆเหนือคิ้วขาว

ค้ิวสีขาวยาวเลยหลังดวงตา
ชัดเจน ล้าตัวสีน้้าตาลอมส้ม
แต่อาจซีดลงก่อนอพยพกลับ

Photo © Taweewat Supindham

p2 notch: 
below SS tips



นกพงนาพันธุ์แมนจูเรีย
Manchurian Reed Warbler (Acrocephalus tangorum)

นกพงขนาดเล็ก (13-14.5 ซม.) มีแนวโน้มใกล้สูญ
พันธุ์ในระดับโลก อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้้าหรือพื้นที่
เกษตรกรรมใกล้พื้นที่ชุ่มน้้า

หางยาวกว่านกพงค้ิวด้ามาก

ในช่วงฤดูหนาว ไม่มีสีด้าบริเวณปลายปากล่าง
ค้ิวสีขาวกว้างบริเวณหัวตา และแคบลงด้านท้าย

ค้ิวสีขาวยาวเลยหลังดวงตา
ชัดเจน มีแถบสีด้าแคบๆเหนือ
ค้ิวขาว ปากยาวเรียวกว่า
นกพงค้ิวด้าและนกพงนาหิมาลัย

Photo © Dave Bakewell

Photo © Dave Bakewell

p2 notch: 
about middle 

of SS tips

Narrower central 
tail feathers (<7 mm wide)



กลุ่มนกพงตั๊กแตน (Locustella sp.)
รวมถึงกลุ่มนกกระจ้อยที่เดิมเคยอยู่ในสกุล Bradypterus มีขนคลุมใต้หางยาวมาก
อุปนิสัยชอบ “เดิน” หากินบนพื้นหรือตามพุ่มไม้ระดับล่าง มักไม่ออกมาหากินในที่โล่ง 

1. นกพงตั๊กแตนท้ายทอยเทา (Pallas’s Grasshopper Warbler; Locustella certhiola)
2. นกพงตั๊กแตนอกลาย (Lanceolated Warbler; Locustella lanceolata)
3. นกกระจ้อยอกเทา (Baikal Bush Warbler; Locustella davidi)
4. นกกระจ้อยอกลายจุด (Spotted Bush Warbler; Locustella thoracica)
5. นกกระจ้อยพันธ์ุจีน (Chinese Bush Warbler; Locustella tacsanowskia)
6. นกกระจ้อยสีน้้าตาล (Brown Bush Warbler; Locustella luteoventris)
7. นกกระจ้อยเขาสูง (Russet Bush Warbler; Locustella mandelli)



นกพงตั๊กแตนท้ายทอยเทา
Pallas’s Grasshopper Warbler (Locustella certhiola)

พบได้ทั่วไปตามพื้นที่ชุ่มน้้า รวมถึงหนองน้้า
ในสวน หรือป่าชายเลนในช่วงอพยพผ่าน ขี้อายมาก
มักส่งเสียงร้องและขึ้นมาอาบแดดช่วงเช้าตรู่

ขนคลุมใต้หางยาวเกือบจรดปลายหาง
มีขอบขาวที่ปลายหาง เห็นชัดจากด้านล่าง

ตัวเต็มวัยไม่มีลายบนอก แต่นกวัยเด็กอาจมีลายขีด
และมีสีเหลืองเรื่อๆบริเวณอกและท้อง

ล้าตัวด้านบนมีลายขีดสีเข้ม ตะโพกสีน้้าตาลอมแดง
มากกว่าบริเวณอื่นเล็กน้อย

บางตัวอาจสีอ่อนกว่า
ปกติ หรือมีลายขีด

สีด้าน้อยกว่า
ขึ้นอยู่กับชนิดย่อย



นกพงตั๊กแตนอกลาย
Lanceolated Warbler (Locustella lanceolata)

มักพบในพื้นที่แห้งแล้งกว่านกพงตั๊กแตนท้ายทอยเทา
สามารถพบได้ในพื้นที่เกษตรกรรม ทุ่งหญ้า
ป่าละเมาะ หรือสวนสาธารณะในช่วงอพยพผ่าน

ล้าตัวสีน้้าตาลอมเหลือง มีลายขีดสีด้าทั่วทั้งตัว
รวมทั้งบริเวณอก หลัง และด้านใต้ของล้าตัว

บางตัวอาจมีลายขีดบางหรือน้อยกว่าปกติ

Photo © Koel Ko

นกพงต๊ักแตนท้ายทอยเทา
วัยเด็ก

นกพงตั๊กแตนท้ายทอยเทาวัยเด็กอาจมีลายขีดบนอก
แต่กระหม่อมสีเทาหม่นกว่า มีลายขีดสีด้าและค้ิวชัดเจน
กว่า ตะโพกสีน้้าตาลแดงกว่าเล็กน้อย



นกกระจ้อยอกเทา
Baikal Bush Warbler (Locustella davidi)

สามารถพบได้ทั่วไปในพื้นที่ชุ่มน้้าและทุ่งหญ้าใกล้แหล่งน้้า
แต่มีนิสัยขี้อายมาก แทบไม่ออกมาหากินในที่โล่ง

หางส้ัน ขนคลุมใต้หางมีขอบสีขาวหนาชัดเจน

อาจมีลายจุดสีด้าบนอก
หรือไม่มีเลยก็ได้

บางตัวมีสีเทาบริเวณอกชัดเจน

บางตัวสีน้้าตาลทั่วทั้งตัว
ไม่มีสีเทาบนหน้าอก

นกวัยเด็กมีโทนสีออกเหลือง
ทั่วทั้งด้านใต้ของล้าตัว



นกกระจ้อยอกลายจุด
Spotted Bush Warbler (Locustella thoracica)

มีรายงานเพียงไม่กี่คร้ังจากพื้นที่อนุรักษ์น้้าค้า จ.เชียงราย
ลักษณะคล้ายนกกระจ้อยอกเทามาก ต้องจ้าแนกจากการ
วัดสัดส่วน หรือจ้าแนกจากเสียงร้องเพลง (song)

ตัวใหญ่กว่า หางยาวกว่านกกระจ้อยอกเทา
ขอบสีขาวที่ขนคลุมใต้หางแคบกว่าเล็กน้อย

บางตัวขอบสีขาวที่ขนคลุมใต้หางแคบมาก

ส่วนมากโทนสีของล้าตัวออกน้้าตาลเข้ม หรือน้้าตาลอมแดง
กว่านกกระจ้อยอกเทา บริเวณอกสีเทาหรือน้้าตาล 
จะมีจุดสีด้าหรือไม่จุดเลยก็ได้

Baikal Bush Warbler Spotted Bush Warbler



นกกระจ้อยพันธุ์จีน
Chinese Bush Warbler (Locustella tacsanowskia)

นกอพยพหายาก มักพบในป่าละเมาะ ป่าเส่ือมโทรม
อาจพบในพื้นที่ชุ่มน้้าหรือทุ่งโล่งบนภูเขาในช่วง
อพยพผ่าน(?)

โทนสีโดยรวมออกน้้าตาลเหลืองอมแดง มีค้ิวแคบและส้ัน

หางยาว ขนคลุม
ใต้หางสีอ่อน
ปกติไม่มีขอบ
สีขาวที่ขนคลุม
ใต้หาง หรืออาจมี
แต่ไม่ชัดเจนเหมือนนกกระจ้อยอกเทา นกวัยเด็กมีโทนสีน้้าตาลอม

เหลืองมากกว่า โดยเฉพาะ
ด้านล่างของล้าตัว

ปกติไม่มีลายบน
หน้าอก แต่บาง
ตัวอาจมีลายขีด

Photo © Thiti Tanaree

TLm: 55.1 (n=11)
TG: 22.1 (n=15)



นกกระจ้อยสีน้ าตาล
Brown Bush Warbler (Locustella luteoventris)

อาศัยอยู่ในทุ่งหญ้าหรือที่โล่งบนภูเขา และที่โล่งในป่า
ดิบเขาทางภาคเหนือ ยังไม่เคยมีรายงานบนพื้นที่ราบ

ขนคลุมใต้หางสีน้้าตาล เฉดเดียวกันกับบริเวณท้อง
(ไม่เป็นสีขาว/อ่อนกว่า เหมือนนกกระจ้อยพันธุ์จีน)

หางยาวมาก
โทนสีโดยรวมออก

น้้าตาลเหลืองอมส้ม

เสียง song รัวคล้ายเสียง
จักรเย็บผ้า หรือแมลง

ฟังเสียง : http://www.xeno-
canto.org/187022

ค้ิวสีน้้าตาลอ่อน ไม่ชัดเจน ท้าให้ดูหน้าเรียบๆ

TL: 56.9 (n=52)
TG: 26.6 (n=16)

http://www.xeno-canto.org/187022


นกกระจ้อยเขาสูง
Russet Bush Warbler (Locustella mandelli)

นกประจ้าถิ่นบนดอยสูงทางภาคเหนือ มีรายงานลงมาถึง
อช.แม่วงก์ จ.ก้าแพงเพชร อาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้าหรือพื้นที่โล่ง
ในป่าดิบเขา

โทนสีโดยรวมสีน้้าตาล
เข้มกว่านกกระจ้อยชนิดอื่น
ปกติมีสีเทาอ่อนๆ
บริเวณอก แต่บางตัวอาจ
เป็นสีน้้าตาลล้วน

หางยาวมาก ขนคลุมใต้หาง
มีขอบสีอ่อน แต่ไม่ชัดเจน

เท่านกกระจ้อยอกเทา
Photo © Ulrich Weber

Photo © Koel Ko

TL: 59.7 (n=17)
TG: 29.9 (n=9)

ปากสีด้าล้วนในช่วงฤดูผสมพันธุ์
อาจมีลายจุดสีด้าบนหน้าอกหรือไม่มีก็ได้
มักเกาะร้องเพลงจากพุ่มไม้รกทึบระดับล่าง

ฟังเสียง : http://www.xeno-canto.org/191216

http://www.xeno-canto.org/191216


กลุ่มนกกระจ้อย (bush warblers)
3 สกุล (genus) อุปนิสัยชอบหากินในพุ่มไม้ระดับล่าง-กลาง หรือบนพื้นดิน โดยส่วนมากข้ีอายและเห็นตัวยาก
• Urosphena

1. นกกระจ้อยหัวลาย (Asian Stubtail; Urosphena squameiceps)
2. นกกระจ้อยสีไพล (Pale-footed Bush Warbler; Urosphena pallidipes)

• Cettia
1. นกกระจ้อยใหญ่ (Chestnut-crowned Bush Warbler; Cettia major)
2. นกจุนจู๋หัวสีตาล (Chestnut-headed Tesia; Cettia castaneocoronata)

• Horornis
1. นกกระจ้อยนักร้อง (Manchurian Bush Warbler; Horornis canturians)
2. นกกระจ้อยเหลืองไพล (Aberrant Bush Warbler; Horornis flavolivaceus)

หมายเหตุ: ไม่รวมการจ้าแนกนกจุนจู๋หัวสีตาล
เนื่องจากสีสันโดดเด่น ไม่มีปัญหาในการจ้าแนก



นกกระจ้อยหัวลาย
Asian Stubtail (Urosphena squameiceps)

นกกระจ้อยขนาดเล็กมาก หากินบนพื้นเป็นหลัก
โดยมักพบกระโดดกึ่งเดินในพื้นที่รก
พบได้ในป่าดิบแล้งและป่าดิบเขา เป็นหลัก

หางส้ันมาก จ้าแนกชนิดได้ไม่ยาก

กระหม่อมสีน้้าตาลเข้ม ตัดกับค้ิวสีอ่อน
ยาวชัดเจน มีแถบคาดตาสีเข้มเกือบด้า

หางส้ันมาก ขนคลุมใต้หางยาวเกือบจรดปลายหาง

ขายาว แข็งแรง ส้าหรับใช้หากินบนพื้นดิน



นกกระจ้อยสีไพล
Pale-footed Bush Warbler (Urosphena pallidipes)

นกประจ้าถิ่นในป่าโปร่งหรือที่โล่งบนภูเขาสูง
ทางภาคเหนือตอนบน หากินในพุ่มไม้ระดับล่าง
หรือบนพื้นดินเป็นหลัก นิสัยขี้อายมาก

ลักษณะคล้ายนกกระจ้อยหัวลาย แต่หางยาวกว่าอย่างชัดเจน

ขายาว แข็งแรง สีเนื้ออมชมพูอ่อนชัดเจน

ค้ิวสีอ่อนเด่นชัด 
แถบคาดตาสีเข้ม

Photo © Kevin Smith

Photo © Kenneth Lam

Photo © Andrew Pierce



นกกระจ้อยใหญ่
Chestnut-crowned Bush Warbler (Cettia major)

นกอพยพหายากมาก มีรายงานพบเป็นประจ้าเพียง
แค่จากพื้นที่อนุรักษ์น้้าค้า จ.เชียงราย ซ่ึงมีสภาพ
เป็นป่าแขมในพื้นที่ชุ่มน้้า อย่างไรก็ตาม รายงาน
แรกของไทยมาจากดอยผ้าห่มปก จ.เชียงใหม่

กระหม่อมสีน้้าตาลแดงชัดเจน ค้ิวยาวสีเหลืองอ่อน
บริเวณหัวค้ิวออกส้มกว่าเล็กน้อย แถบคาดตาสีเข้ม แต่ไม่ด้า

ขายาว แข็งแรง ส้าหรับหาอาหารบนพื้นหรือกระโดดในพุ่มไม้ระดับล่าง

หางส้ัน รูปทรงโดยรวมดูป้อมส้ัน โคนปากสีเหลือง 
ปลายปากด้า

อกและท้องสีเทาอม
น้้าตาล



นกกระจ้อยนักร้อง
Manchurian Bush Warbler (Horornis canturians)

นกอพยพหายากมาก มีรายงานพบเป็นประจ้าเพียงแค่
จากพื้นที่อนุรักษ์น้้าค้า จ.เชียงราย ซ่ึงมีสภาพเป็นป่า
แขมในพื้นที่ชุ่มน้้า หากินในพุ่มไม้ระดับกลาง-ล่าง แต่
ไม่ลงไปกระโดดบนพื้น ขี้อายมาก

ค้ิวสีอ่อนยาวชัดเจน แถบคาดตาสี
น้้าตาล ไม่เข้มมาก โทนสีโดยรวม
ออกน้้าตาลอ่อน

กระหม่อมสีน้้าตาลแดงกว่า
ล้าตัวเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 
ปากค่อนข้างหนาอวบ

หางยาวชัดเจน 
แตกต่างจาก
นกกระจ้อยใหญ่ตัวผู้และตัวเมียขนาดแตกต่างกันมาก 

ตัวผู้ขนาดตัว 18 ซม. ตัวเมียขนาดตัว 15 ซม.

Photo © Akalak Kunsorn



นกกระจ้อยเหลืองไพล
Aberrant Bush Warbler (Horornis flavolivaceus)

พบได้เฉพาะบริเวณป่าโปร่ง หรือทุ่งหญ้าบนภูเขา หรือ
พื้นที่โล่งในป่าดิบเขาทางภาคเหนือ หากินในพุ่มไม้
ระดับล่าง แต่ไม่ลงไปกระโดดบนพื้น

ชนิดย่อย intricata
ที่พบในไทย โทนสี
โดยรวมออกน้้าตาล
มากกว่าเหลือง

Photo © Yann Muzika
หางยาวมากอย่างชัดเจน

ชุดขนโดยรวมสีน้้าตาล
เรียบ ไม่มีลวดลายใดๆ
นอกจากคิ้วสีอ่อน และ
แถบคาดตาจางๆ

Photo © Thiti Tanaree



กลุ่มนกกระจ้อยวงตาสีทอง (Golden-spectacled Warblers)
ทุกชนิดมีเสียงร้อง (call) ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน มีอุปนิสัยชอบส่งเสียงร้องขณะหากินตามพุ่มไม้
ระดับกลาง-ล่าง ท้าให้สามารถจ้าแนกชนิดได้ไม่ยาก หากสามารถจ้าเสียงได้

1. นกกระจ้อยวงตาสีทองหัวเทา (Grey-crowned Warbler; Seicercus tephrocephalus)
2. นกกระจ้อยวงตาสีทองพันธ์ุจีน (Martens’s Warbler; Seicercus omeiensis)
3. นกกระจ้อยวงตาสีทองแถบปีกเหลือง (Bianchi’s Bush Warbler; Seicercus valentini)
4. นกกระจ้อยวงตาสีทองหางสีเรียบ (Alström's Warbler; Seicercus soror)



นกกระจ้อยวงตาสีทองหัวเทา
Grey-crowned Warbler (Seicercus tephrocephalus)

สามารถพบได้ในที่พื้นหลายประเภท ตั้งแต่พื้นที่ชุ่มน้้า
บนที่ราบ ไปจนถึงป่าดิบเขา และที่โล่งบนภูเขาสูง

สีเทาบนกระหม่อมมาก
กว่าชนิดอื่น แถบสีด้า
หนาชัดเจน โทนสีโดย
รวมสีเหลืองสดกว่า

สีขาวบนขนหางคู่นอก
มากกว่าชนิดอื่น (2-3 คู่)

วงตามีรอยตัดบริเวณหลังดวงตา ท้าให้สามารถจ้าแนก
ได้จากภาพถ่าย ยกเว้นระหว่างผลัดขนก่อนอพยพกลับ

ฟังเสียง : http://www.xeno-canto.org/19279

http://www.xeno-canto.org/19279


นกกระจ้อยวงตาสีทองพันธุ์จีน
Martens’s Warbler (Seicercus omeiensis)

พบได้ในป่าดิบเป็นหลัก ตั้งแต่ป่าดิบเขาระดับล่าง
ไปจนถึงป่าดิบเขาสูง

สีเทาบนกระหม่อมน้อยกว่านกกระจ้อยวงตาสีทองหัวเทา
แถบสีด้าส้ันกว่าและจางกว่าเล็กน้อย

สีขาวที่ขนหาง 2 คู่นอก น้อยกว่า
นกกระจ้อยวงตาสีทองหัวเทา

ส่วนมากมีแถบปีกบางๆ
บางตัวเห็นเป็นแถบ
สีเหลืองชัดเจน

วงตาสีเหลือง
ไม่มีรอยตัด แต่อาจ
แหว่งในช่วงผลัดขน

Photo © Patrawut Sittifong

Photo © Patrawut Sittifong

Photo © Patrawut Sittifong

ฟังเสียง : http://www.xeno-canto.org/19322

http://www.xeno-canto.org/19322


นกกระจ้อยวงตาสีทองแถบปีกเหลือง
Bianchi’s Warbler (Seicercus valentini)

มีรายงานพบเฉพาะบนป่าดิบเขาสูงทางภาคเหนือ
เท่านั้น อุปนิสัยไม่ต่างจากนกกระจ้อยวงตาสีทองอื่นๆ

ไม่สามารถจ้าแนกจากนกกระจ้อยวงตาสีทองพันธุ์จีน
ได้จากภาพถ่าย แต่เสียงร้องแตกต่างกันชัดเจน

Photo © Patrawut Sittifong

มีแถบปีกสีเหลืองอ่อน
เห็นได้ค่อนข้างชัดเจน

ฟังเสียง : http://www.xeno-canto.org/19200

http://www.xeno-canto.org/19200


นกกระจ้อยวงตาสีทองหางสเีรียบ
Alström’s Warbler (Seicercus soror)

พบได้บ่อยในป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ หรือป่าดิบ
เขาระดับล่าง รวมทั้งสวนสาธารณะในช่วงอพยพผ่าน

สีเทาและแถบสีด้าบนกระหม่อม
ส้ันกว่านกกระจ้อยวงตาสีทอง
ชนิดอื่น สีเขียวบนหน้าผาก
เริ่มต้ังแต่โคนปากไปจนถึง
กลางกระหม่อม

Photo © Wattana Choaree

Photo © Wichyanan Limparungpatthanakij

ปกติไม่มีแถบปีก
หรือมีแต่ไม่ชัดเจน

ปากยาวกว่านกกระจ้อย
วงตาสีทองชนิดอื่นเล็กน้อย

Photo © Koel Ko

วงตาสีเหลืองแคบและ
บางกว่าชนิดอื่น

ฟังเสียง : http://www.xeno-canto.org/217533

http://www.xeno-canto.org/217533


กลุ่มนกกระจิ๊ด (Phylloscopus sp.)
นกขนาดเล็ก อุปนิสัยชอบกระโดดหากินบนต้นไม้ บางชนิดหากินในพุ่มไม้ระดับต่้าใกล้พื้น
แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มคร่าวๆ ได้แก่

1) กลุ่มสีน้ าตาล
ไม่มีแถบปีก ไม่มีแถบกลางกระหม่อม มักหากินในพุ่มไม้ระดับต่้าใกล้พื้น

1. นกกระจิ๊ดชิฟแชฟ (Common Chiffchaff; Phylloscopus collybita)
2. นกกระจ๊ิดสีคล้้า (Dusky Warbler; Phylloscopus fuscatus)
3. นกกระจิ๊ดท้องสีน้้าตาล (Buff-throated Warbler; Phylloscopus subaffinis)
4. นกกระจิ๊ดอกลายเหลือง (Yellow-streaked Warbler; Phylloscopus armandii)
5. นกกระจ๊ิดปากหนา (Radde’s Warbler; Phylloscopus schwarzi)



นกกระจิ๊ดชิฟแชฟ
Common Chiffchaff (Phylloscopus collybita)

มีรายงานเพียงหนึ่งคร้ังจากพื้นที่อนุรักษ์น้้าค้า 
จ.เชียงราย สามารถหากินได้ตามพุ่มไม้ระดับล่าง
ไปจนถึงบนต้นไม้สูง

ปากสีเข้มเกือบหมด มักมีสีเหลืองอ่อนๆ
บริเวณหัวค้ิว ขนปีกมีสีออกเขียว
อมเหลือง ต่างจากนกกระจิ๊ดสีคล้้า

ขาและเท้าสีเข้มเกือบด้า

นกกระจิ๊ดสีคล้ า

ปากล่างสีอ่อน และไม่มีสีเหลือง
บริเวณหัวค้ิวและส่วนต่างๆบนล้าตัว



นกกระจิ๊ดสีคล้ า
Dusky Warbler (Phylloscopus fuscatus)

พบได้ทั่วไปตามพื้นที่ชุ่มน้้า พื้นที่เกษตรกรรมใกล้แหล่งน้้า
หรือป่าชายเลนในช่วงอพยพผ่าน ส่วนมากพบในที่ราบ
อุปนิสัยชอบกระโดดหากินตามพุ่มไม้ระดับล่าง-กลาง
หรือกระโดดหาอาหารบนพื้นดิน

ปากเล็ก แหลมบาง มีคิ้วสีอ่อนชัดเจน
ส่วนมากหัวค้ิวสีอ่อนและขาวกว่า
บริเวณหางคิ้วเล็กน้อย

หางส้ันต่างจากกลุ่มนกพง (reed warbler)
มักกระโดดหากินในพุ่มไม้รก แต่มีจังหวะที่ออก
มาเกาะบนกิ่งโล่งเป็นระยะๆ

ล้าตัวโดยรวมเป็นสีน้้าตาล ไม่มีสีเขียวหรือเหลืองปน
ในชุดขนใหม่อาจมีสีน้้าตาลอมส้มปนบริเวณะแก้ม และท้อง

ค้ิวและแถบคาดตาตัดกันเห็นได้ชัดเจน

ขาและเท้าสีเหลืองคล้้า



นกกระจิ๊ดทอ้งสีน้ าตาล
Buff-throated Warbler (Phylloscopus subaffinis)

พบได้เฉพาะในทุ่งหญ้าหรือพื้นที่เปิดโล่งบนภูเขาสูง
หรือในป่าสน สนปนก่อ หรือป่าโปร่งบนภูเขา
มักกระโดดหากินตามพุ่มไม้ระดับล่างเป็นหลัก

ล้าตัวโดยรวมสีน้้าตาลเหลืองกว่านกกระจิ๊ดชนิดอื่นอย่างชัดเจน
ค้ิว และล้าตัวด้านล่างเป็นสีน้้าตาลเหลืองเรียบ ไม่มีลาย

ปากเล็กแหลม ปลายปาก
ล่างมีสีด้าประมาณครึ่งหนึ่ง

Alpine Leaf Warbler P. occisinensis
มีความเป็นไปได้ที่จะพบในเมืองไทย
ล้าตัวสีเหลืองสว่าง สดใสกว่า
สีด้าที่ปลายปากล่างน้อยกว่า และค้ิวสีอ่อน
ชัดเจนกว่า โดยเฉพาะส่วนหางค้ิว

Photo © Yann Muzika

Buff-throated Alpine



นกกระจิ๊ดอกลายเหลือง
Yellow-streaked Warbler (Phylloscopus armandii)

พบในพื้นที่โล่ง ทุ่งหญ้าในป่าละเมาะ หรือบนภูเขาสูง
ชอบกระโดดหากินในพุ่มไม้ระดับล่างหรือบนพื้น

ปากแหลมบางกว่า
นกกระจิ๊ดปากหนา
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

Photo © Taweewat Supindham
ในชุดขนใหม่ มีลายสีเหลืองจางๆบริเวณอกและท้อง

ค้ิวสีอ่อนชัดเจน ปกติหัวค้ิวสีเข้มกว่า
บริเวณหางค้ิว ต่างจากนกกระจิ๊ดสีคล้้า

ชุดขนเก่าสีน้้าตาลซีด
และไม่มีลายสีเหลือง

จากภาพถ่าย แทบไม่สามารถจ้าแนกจาก
นกกระจ๊ิดปากหนาได้ แต่สามารถจ้าแนกได้
ไม่ยากหากได้ยินเสียงร้อง

ฟังเสียง : http://www.xeno-canto.org/161400

http://www.xeno-canto.org/161400


นกกระจิ๊ดปากหนา
Radde’s Warbler (Phylloscopus schwarzi)

พบได้ทั่วไปในพื้นที่เปิดโล่งในป่าดิบตั้งแต่พื้นราบถึงป่าดิบเขา
รวมทั้งป่าละเมาะ และสวนสาธารณะ พบได้ทั่วทุกภาค
ควรจ้าแนกจากนกกระจิ๊ดอกลายเหลืองด้วยเสียงร้อง

หางค่อนข้างยาว โทนสีล้าตัวโดยรวมออกน้้าตาลอมเหลืองกว่านกกระจ๊ิดสีคล้้า

หัวค้ิวสีเข้มกว่าบริเวณ
หางค้ิว เช่นเดียวกับ

นกกระจ๊ิดอกลายเหลือง

ปากหนา อวบ กว่านกกระจิ๊ดชนิดอื่นๆ

บางตัวโทนสีโดยรวมออกเหลืองกว่าปกติ
แต่จะไม่เห็นเป็นลายขีดสีเหลืองที่อก
เหมือนนกกระจิ๊ดอกลายเหลือง

ฟังเสียง : http://www.xeno-canto.org/346323

http://www.xeno-canto.org/346323


กลุ่มนกกระจิ๊ด (Phylloscopus sp.)
2) กลุ่มตัวใหญ่ แถบปีก 1-2 แถบ ไม่มีแถบกลางกระหม่อม
ล้าตัวโดยรวมสีเขียวหม่นอมเทา และซีดลงในช่วงปลายฤดูอพยพ

1. นกกระจ๊ิดขั้วโลกเหนือ (Arctic Leaf Warbler; Phylloscopus borealis)
2. นกกระจิ๊ดคัมชัตกา (Kamchatka Leaf Warbler; Phylloscopus examinandus)
3. นกกระจ๊ิดพันธุ์ญ่ีปุ่น (Japanese Leaf Warbler; Phylloscopus xanthodryas)
4. นกกระจิ๊ดเขียวคล้้า (Greenish Leaf Warbler; Phylloscopus trochiloides)
5. นกกระจ๊ิดเขียวปีกสองแถบ (Two-barred Leaf Warbler; Phylloscopus plumbeitarsus)
6. นกกระจ๊ิดขาสีเน้ือ (Pale-legged Leaf Warbler; Phylloscopus tenellipes)
7. นกกระจิ๊ดซาคาลิน (Sakhalin Leaf Warbler; Phylloscopus borealoides)



นกกระจิ๊ดขั้วโลกเหนือ
Arctic Leaf Warbler (Phylloscopus borealis)

นกอพยพผ่านทางภาคเหนือและอีสาน สามารถพบได้
ตลอดทั้งฤดูหนาวในภาคกลางและภาคใต้ อุปนิสัยชอบ
หากินบนต้นไม้ระดับกลาง-สูงเป็นหลัก

ขนาดตัวค่อนข้างใหญ่
หางส้ัน Primary projection ยาวแหลม

ล้าตัวด้านบนสีเขียวหม่นอมเทา
แถบปีกแคบ ปกติเห็นเพียง 1 แถบ
แต่ในชุดขนใหม่อาจเห็นอีกแถบสั้นๆด้านหน้า

ล้าตัวด้านล่างสีเทาหม่น อาจเห็นลายขีดสีเทา
บางๆบริเวณอกและท้อง

ปากค่อนข้าง
ใหญ่และยาว

หัวค้ิวไม่จรดถึงโคนปากด้านบน
แต่อาจระบุได้ยากหากไม่ใช่ขนใหม่

Photo © Dave Bakewell

Wing length = 64.58±2.72 mm
P1-PC length = -0.13±0.74 mm
Bill length = 14.62±0.54 mm
Bill width length = 3.9±0.28 mm

ฟังเสียง : http://www.xeno-canto.org/350613

http://www.xeno-canto.org/350613


นกกระจิ๊ดคัมชัตกา
Kamchatka Leaf Warbler (Phylloscopus examinandus)

แยกชนิดจากนกกระจิ๊ดขั้วโลกเหนือด้วยข้อมูล DNA
เสียงร้อง และพื้นที่ท้ารังวางไข่ เสียงร้อง call สองพยางค์ต่างจากนกกระจิ๊ดขั้วโลกเหนือ
Wing length = 67.8±2.17 mm P1-PC length = 0.52±1.72 mm
Bill length = 15.22±0.66 mm
Bill width length = 3.9±0.16 mm
ปีกและปากยาวกวา่นกกระจิ๊ดขัว้โลกเหนือเล็กน้อย 

ไม่สามารถจ้าแนกจากนกกระจ๊ิดขั้วโลกเหนือ ได้จากรูปร่างหน้าตา

Photo © Philip D. Round

ฟังเสียง : http://www.xeno-canto.org/288615

http://www.xeno-canto.org/288615


นกกระจิ๊ดพันธุ์ญี่ปุ่น
Japanese Leaf Warbler (Phylloscopus xanthodryas)

รูปร่างและชุดขนคล้ายนกกระจ๊ิดขั้วโลกเหนือมาก
แต่โทนสีโดยรวมออกเหลืองกว่า

Photo © Wichyanan Limparungpatthanakij

โทนสีโดยรวมออกเขียวอมเหลืองมากกว่า
นกกระจ๊ิดขั้วโลกเหนือ และนกกระจิ๊ดคัมชัตกา
โดยเฉพาะบริเวณคิ้วและล้าตัวด้านล่าง

ปีกยาวที่สุดในกลุ่มนกกระจิ๊ดขั้วโลกเหนือทั้ง 3 ชนิด
Wing length = 70.6±0.9 mm
P1-PC length = 2.7±0.8 mm
Bill length = 15.1±0.5 mm
Bill width length = 3.4±0.2 mm

Photo © Wichyanan Limparungpatthanakij

ฟังเสียง : http://www.xeno-canto.org/285742

http://www.xeno-canto.org/285742


ภาพถ่ายของกลุ่มนกกระจิ๊ดขั้วโลกเหนือ
ที่พบในเมืองไทย โดย Philip D. Round
ทุกตัวจ้าแนกโดย DNA

Arctic Leaf Warbler Kamchatka Leaf Warbler Japanese Leaf Warbler

*บางตัวมีชุดขนสีเหลืองกว่าปกติ



นกกระจิ๊ดเขียวคล้ า
Greenish Leaf Warbler (Phylloscopus trochiloides)

พบได้บ่อยในป่าดิบเขาทางภาคเหนือ รวมทั้งป่า
เบญจพรรณ และสวนหรือหย่อมไม้ต้นในพื้นราบ
พบได้ไม่บ่อยในภาคอื่นๆ

โทนสีโดยรวมสีเขียวหม่นอมเทา กระหม่อมสีออกเทากว่าหลังเล็กน้อย
แถบปีกบางแคบ ปกติมีเพียง 1 แถบ แต่อาจมีอีกแถบส้ันๆด้านหน้า
ในชุดขนใหม่ (ช่วงต้นฤดูหนาว)

Primary projection ส้ันกว่ากลุ่มนกกระจ๊ิดขั้วโลกเหนือ
ท้าให้สัดส่วนหางดูยาวกว่า

หัวค้ิวยาวจรดโคนปาก ปกติมีสีด้าที่ปลายปาก
ล่าง แต่อาจไม่มีก็ได้ ความยาวปากสั้นกว่ากลุ่ม
นกกระจ๊ิดขั้วโลกเหนือ

กระหม่อมสีออกเทา
กว่าหลังและปีก

แถบปีกชัดและกว้าง
ในชุดขนใหม่

ฟังเสียง : http://www.xeno-canto.org/345401

http://www.xeno-canto.org/345401


นกกระจิ๊ดเขียวปีกสองแถบ
Two-barred Leaf Warbler (Phylloscopus plumbeitarsus)

พบได้บ่อยในพื้นที่ป่าหลายประเภท เช่น
ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบเขา รวมทั้ง
สวนสาธารณะในช่วงอพยพผ่าน เป็นนก
อพยพระยะไกลกว่านกกระจิ๊ดเขียวคล้้า

แถบปีกหนา มี 2 แถบชัดเจนในชุดขนใหม่
ดูเผินๆคล้ายนกกระจ๊ิดธรรมดา แต่ไม่มีขอบขาวที่ tertials

ในชุดขนเก่า หน้าตาไม่ต่างจาก
นกกระจิ๊ดเขียวคล้้า ต้องจ้าแนก

จากเสียงร้องเป็นหลัก

โทนสีโดยรวมสดใส
กว่านกกระจ๊ิดเขียวคล้้า 
กระหม่อมไม่เทา
ปลายปากล่างส่วนมาก
ไม่มีสีด้าPhoto © Philip D. Round

Photo © Philip D. Round

หัวค้ิวยาวจรดโคนปาก

ฟังเสียง : http://www.xeno-canto.org/163496

http://www.xeno-canto.org/163496


นกกระจิ๊ดขาสีเนื้อ
Pale-legged Leaf Warbler (Phylloscopus tenellipes)

พบได้บ่อยในพื้นที่ป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขาระดับต่้า
บางครั้งอาจพบในป่าดิบเขาระดับสูงได้ในช่วงอพยพ
ผ่าน รวมทั้งในสวนสาธารณะ

ขาสีชมพูอ่อน แต่บางตัวอาจสีคล้้ากว่าปกติได้เช่นกัน

ล้าตัวด้านบนสีเหลืองคล้้ากว่านกกระจิ๊ดชนิดอื่นที่หน้าตา
ใกล้เคียง กระหม่อมสีเทากว่าหลัง แถบคาดตาหนาเข้มชัดเจน

Photo © Wiroj Onganunkun

ไม่สามารถจ้าแนกจากนกกระจิ๊ดซาคาลินได้จากรูปลักษณ์ภายนอก 
จ้าเป็นต้องจ้าแนกจากเสียงหรือการวัดสัดส่วนเท่านั้น
มีนิสัยชอบหากินใกล้พื้น และกระดกหาง (tail pumping) เวลาหากิน

ปากค่อนข้างอวบ โคนปาก
สีชมพู ปลายปากล่างสีด้า
แถบปีกแคบ ไม่ชัดเจน

Photo © Apisit Wilaijit

Wing length = 62.06±1.93 mm
P1-PC length = 4.91±0.63 mm
ความยาวของ P2<P7 (บางตัว P2=P7)
Bill length = 14.04±0.79 mm
Bill width length = 3.61±0.21 mm

ฟังเสียง : http://www.xeno-canto.org/340567

http://www.xeno-canto.org/340567


นกกระจิ๊ดซาคาลิน
Sakhalin Leaf Warbler (Phylloscopus borealoides)

คาดว่าเป็นนกอพยพผ่านทั่วทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ซ่ึง
พบได้ตลอดทั้งฤดูหนาว พบได้ทั่วไปในป่าดิบแล้ง
รวมทั้งสวนสาธารณะ ป่าละเมาะ และป่าชายเลน

หน้าตาไม่ต่างจากนกกระจ๊ิดขาสีเนื้อ

ไม่สามารถจ้าแนกจากนกกระจิ๊ดขาสีเนื้อได้จากรูปลักษณ์
ภายนอก จ้าเป็นต้องจ้าแนกจากเสียงหรือการวัดสัดส่วน
เท่านั้น มีนิสัยชอบหากินใกล้พื้น และกระดกหาง (tail 
pumping) เวลาหากิน

Photo © Philip D. Round

Photo © Philip D. Round

ปีกยาวกว่านกกระจิ๊ดขาสีเนื้อ
Wing length = 63.71±1.51 mm
P1-PC length = 4.16±0.93 mm
Bill length = 14.43±0.42 mm
Bill width length = 3.79±0.22 mm

ความยาว P2>P7

ฟังเสียง : http://www.xeno-canto.org/336404

http://www.xeno-canto.org/336404


กลุ่มนกกระจิ๊ด (Phylloscopus sp.)
3) กลุ่มตัวใหญ่ แถบปีก 1-2 แถบ มีแถบสีอ่อนกลางกระหม่อม
ล้าตัวโดยรวมสีเขียวอมเหลือง กลางกระหม่อมมีแถบสีอ่อน (หัวแตงไทย)
อุปนิสัยหากินบนต้นไม้ตั้งแต่ระดับกลาง-สูงเป็นหลัก

1. นกกระจิ๊ดหัวมงกุฎ (Eastern Crowned Leaf Warbler; Phylloscopus coronatus)
2. นกกระจ๊ิดหางขาวหิมาลัย (Blyth’s Leaf Warbler; Phylloscopus reguloides)
3. นกกระจิ๊ดหางขาวใหญ่ (Claudia’s Leaf Warbler; Phylloscopus claudiae) 
4. นกกระจ๊ิดหางขาวเล็ก (Davison’s Leaf Warbler; Phylloscopus davisoni)
5. นกกระจ๊ิดหางขาวท้องเหลือง (Kloss’s Leaf Warbler; Phylloscopus ogilviegranti)



นกกระจิ๊ดหัวมงกุฎ Eastern Crowned Leaf Warbler
(Phylloscopus coronatus)

พบได้บ่อยโดยเฉพาะช่วงอพยพผ่าน อุปนิสัยและ
รูปร่างคล้ายนกกระจิ๊ดขั้วโลกเหนือ แต่มีแถบกลาง
กระหม่อมชัดเจน หากินบนต้นไม้ระดับกลาง-สูง

ค้ิว แถบคาดตา และแถบกระหม่อมหนาชัดเจน กลางกระหม่อมมีแถบ
สีอ่อนลากยาวไปจรดที่ท้ายทอย เห็นได้ชัดจากด้านหลัง

ปลายปากล่างไม่มีสีด้า
รูปทรงคล้ายนกกระจ๊ิด
ขั้วโลกเหนือ ปากใหญ่ 
หางส้ัน Primary 
projection ยาว

ขนคลุมใต้หางสี
เหลืองอ่อน

แถบปีกบางมาก
บางครั้งไม่มีแถบ

Photo © Thanee Wongniwatkajorn



นกกระจิ๊ดหางขาวหิมาลัย
Blyth’s Leaf Warbler (Phylloscopus reguloides)

นกประจ้าถิ่น พบได้บนภูเขาสูงทางภาคเหนือเพียงไม่กี่
แห่งเท่านั้น เช่น ดอยอินทนนท์ ดอยเชียงดาว และดอย
ผ้าห่มปก

โทนสีโดยรวมออกเขียวอมเหลือง หัวค้ิวสีเหลืองอ่อน
กระหม่อมค่อนข้างเทา มีแถบสีเข้มหนา เห็นได้ชัดจากด้านหลัง

ปากล่างและโคนปากสี
เหลืองอมส้ม ไม่มีสีด้า
ที่ปลายปากล่าง

ขนหางด้านใต้สีเทาอ่อน
มีขอบขาวที่ขอบขนด้านใน

โทนสีโดยรวมออกเทากว่านกกระจิ๊ด
หางขาวเล็ก โดยเฉพาะบริเวณหัว

อุปนิสัยกระโดดหาอาหารตามกิ่งไม้ระดับกลางเป็น
หลัก ไม่ไต่บนล้าต้นหรือกิ่งแนวตั้งเหมือนนกกระจิ๊ด
หางขาวใหญ่

Photo © Thanee Wongniwatkajorn

แถบปีสีเหลืองอ่อน 2 แถบ หนาชัดเจน



นกกระจิ๊ดหางขาวใหญ่
Claudia’s Leaf Warbler (Phylloscopus claudiae) นกอพยพที่พบได้ในป่าดิบเขา และป่าดิบแล้งเป็นหลัก

มีนิสัยชอบไต่ตามล้าต้นหรือกิ่งแนวตั้ง คล้ายนกไต่ไม้

สีสันและรูปร่างไม่ต่างจากนกกระจิ๊ดหางขาวหิมาลัย แต่อุปนิสัย
แตกต่างกันอย่างชัดเจน มักพบไต่ห้อยหัวหาอาหารตามกิ่งแนวตั้ง

ลักษณะใต้หางคล้ายกับนกกระจ๊ิดหางขาวหิมาลัย
แต่สีขาวที่ขอบขนหางคู่นอกแคบกว่า

Blyth’s Claudia’s



นกกระจิ๊ดหางขาวเล็ก
Davison’s Leaf Warbler (Phylloscopus davisoni)

นกประจ้าถิ่นในป่าดิบเขาสูงทางภาคเหนือ อีสาน
ตอนบน และภาคตะวันตกตอนบน หากินบนต้นไม้
ระดับกลาง-สูง ไม่มีนิสัยไต่หากินตามล้าต้นหรือกิ่ง
แนวตั้ง เหมือนนกกระจิ๊ดหางขาวใหญ่

โทนสีโดยรวมเหลืองกว่านกกระจ๊ิดหางขาวใหญ่ และนกกระจ๊ิดหางขาว
หิมาลัย โดยเฉพาะบริเวณคิ้วและกระหม่อม

แต่บางตัวอาจสี
ซีดกว่าปกติ ต้อง
จ้าแนกจาก
ลักษณะใต้หาง

ใต้หางสีขาวล้วน ไม่มีสีเทา

ตะโพกสีอ่อนกว่าหลังเล็กน้อย
แต่ไม่เห็นเป็นแถบชัดเจน



นกกระจิ๊ดหางขาวท้องเหลือง
Kloss’s Leaf Warbler (Phylloscopus ogilviegranti)

นกประจ้าถิ่นในป่าดิบเขาเพียงไม่กี่แหง่ทางภาค
ตะวันออก (เขาสอยดาว) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(เขาใหญ่)

โทนสีโดยรวมแทบไม่ต่างจากนกกระจ๊ิดหางขาวเล็ก อาจเหลืองกว่าเล็กน้อย

สีขาวที่ใต้หางน้อยกว่านกกระจ๊ิดหาง
ขาวเล็ก แต่มากกว่านกกระจ๊ิดหางขาว
หิมาลัย

ขนคลุมใต้หางสีเหลืองชัดเจน

คอและเส้นกลางท้องสีเหลือง

Photo © Thanee Wongniwatkajorn

Photo © Thanee Wongniwatkajorn Photo © Wichyanan Limparungpatthanakij



กลุ่มนกกระจิ๊ด (Phylloscopus sp.)
4) กลุ่มตัวใหญ่ แถบปีก 1-2 แถบ แถบกลางกระหม่อมชัดเจน ล าตัวมีสีเหลืองสด
อุปนิสัยหากินบนต้นไม้ตั้งแต่ระดับกลาง-สูงเป็นหลัก

1. นกกระจ๊ิดคิ้วด้าท้องเหลือง (Sulphur-breasted Leaf Warbler; Phylloscopus ricketti)
2. นกกระจ๊ิดคิ้วด้าท้องขาว (Yellow-vented Leaf Warbler; Phylloscopus cantator)
3. นกกระจิ๊ดภูเขา (Mountain Leaf Warbler; Phylloscopus trivirgatus)
4. นกกระจ๊ิดหางขาวตะวันออก (Hartert’s Leaf Warbler; Phylloscopus goodsoni)



นกกระจิ๊ดคิ้วด าท้องเหลือง
Sulphur-breasted Leaf Warbler (Phylloscopus ricketti)

พบได้ไม่ยากในป่าดิบแล้ง และป่าดิบเขาระดับต่้า
บางคร้ังพบในสวนและป่าละเมาะระหว่างอพยพผ่าน

แถบกระหม่อมชัดมาก

ล้าตัวด้านล่างสีเหลืองสด 
ตัดกับแถบกระหม่อมสีด้า

ปากล่างสีส้ม ไม่มีสีด้า
ที่ปลายปากล่าง

แถบปีกแคบ ไม่ชัดเจน

Photo © Tong Menxiu

ปากยาวกว่าเล็กน้อย
นอกจากนั้นแทบไม่มีอะไรต่างกัน

Limestone Leaf Warbler



นกกระจิ๊ดคิ้วด าท้องขาว
Yellow-vented Leaf Warbler (Phylloscopus cantator)

นกอพยพหายากมาก มักพบในป่าดิบแล้ง ป่าเบญจ
พรรณ และป่าดิบเขาระดับต่้า มีเพียงไม่กี่รายงาน

แถบกระหม่อมชัดมาก

Photo © Shiva Shankar

Photo © Mridul Mazinder Baruah

Photo © Mridul Mazinder Baruah

หน้าตาเหมือนนกกระจิ๊ดค้ิวด้าท้องเหลือง 
แต่ท้องเป็นสีขาวหม่น



นกกระจิ๊ดภูเขา
Mountain Leaf Warbler (Phylloscopus trivirgatus)

นกประจ้าถิ่นหายาก พบได้เฉพาะในป่าดิบเขาสูง
ทางภาคใต้ตอนล่างสุดเท่านั้น

ล้าตัวสีเหลืองสดเหมือนนกกระจ๊ิดค้ิวด้าท้องเหลือง 
แต่แถบสีด้าบนหัวหนาและเข้มกว่า รวมทั้งแถบคาดตา

Photo © Neoh Hor Kee

Photo © Henry Goh

ไม่มีแถบปีกสีอ่อน ต่างจากชนิดอื่นๆที่ใกล้เคียง

ปากสีด้าเกือบหมด



นกกระจิ๊ดหางขาวตะวันออก
Hartert’s Leaf Warbler (Phylloscopus goodsoni)

นกอพยพ มีเพียงรายงานเดียวจากสวนรถไฟ กทม.
อุปนิสัยคล้ายกับนกกระจิ๊ดหางขาวใหญ่ คือชอบไต่
หากินตามกิ่งแนวตั้งและล้าต้น

ชนิดย่อยหลัก goodsoni สีเหลืองสดกว่าชนิดอื่นๆในกลุ่ม
แต่ชนิดย่อย fokiensis ที่มีรายงานในเวียดนาม หน้าตาเหมือน
นกกระจ๊ิดหางขาวใหญ่มากจนไม่สามารถจ้าแนกได้จากหน้าตา

แถบกระหม่อมไม่เข้มชัดเจนเท่า
ชนิดอื่นๆในกลุ่ม

สีขาวที่ขอบขนหางแคบมาก
จนมองแทบไม่เห็น

ชอบหาอาหารตามกิ่ง
แนวต้ัง เช่น ล้าต้น
และกิ่งขนาดเล็กที่ห้อย
ลงมาในแนวด่ิง

Photo © Thanee
W

ongniwatkajorn



กลุ่มนกกระจิ๊ด (Phylloscopus sp.)
5) กลุ่มตัวเล็ก แถบปีก 1-2 แถบ ไม่มีแถบกลางกระหม่อมหรือไม่ชัดเจน ไม่มีแถบตะโพก
อุปนิสัยหากินบนต้นไม้ตั้งแต่ระดับกลาง-สูงเป็นหลัก

1. นกกระจ๊ิดธรรมดา (Yellow-browed Leaf Warbler; Phylloscopus inornatus)
2. นกกระจ๊ิดพันธุ์หิมาลัย (Hume’s Leaf Warbler; Phylloscopus humei)



นกกระจิ๊ดธรรมดา Yellow-browed Leaf Warbler 
(Phylloscopus inornatus)

นกกระจิ๊ดขนาดเล็กที่พบได้บ่อยทั่วประเทศ สามารถ
พบได้ในพื้นที่ป่าทุกประเภท รวมทั้งในสวนสาธารณะ

ปกติไม่มีแถบกลาง
กระหม่อม

ขอบสีขาวที่ tertials เห็นได้ชัดเจนในชุดขน
ใหม่ ไม่มีแถบตะโพกสีอ่อน

ปกติขาสีเหลืองอมส้ม โคนขน secondaries สีเข้ม
ท้าให้เห็นเป็นแถบสีเข้มหลังแถบปีก

บางตัวมีแถบสีอ่อนกลางกระหม่อมจางๆ

ขอบ tertials และแถบปีกไม่
ชัดเจนในชุดขนเก่า

บางตัวขาและปากสีเข้ม
โดยเฉพาะช่วงปลายฤดูหนาว

Photo © Philip D. Round

ฟังเสียง : http://www.xeno-canto.org/323572

http://www.xeno-canto.org/323572


นกกระจิ๊ดพันธุ์หิมาลัย 
Hume’s Leaf Warbler (Phylloscopus humei)

ชนิดย่อย mandellii ที่พบในเมืองไทย หน้าตาคล้ายนกกระจิ๊ด
ธรรมดามาก ควรจ้าแนกจากเสียงร้อง มักพบในป่าดิบเขา

ปกติขาและปากสีคล้้า

บางตัวมีแถบกลางกระหม่อม
สีอ่อนจางๆ

มีแถบสีเข้มหลังแถบปีกเช่น
เดียวกับนกกระจ๊ิดธรรมดา

บางตัวขาสีเหลืองอมส้ม ไม่ต่างจากนกกระจ๊ิดธรรมดา
ปกติแถบปีกสีอมเหลือง
กว่านกกระจิ๊ดธรรมดา

Photo © Patrawut Sittifong

ขอบสีขาวที่ tertials อาจหายไป
ในชุดขนเก่า บางตัวแถบสีเข้มหลัง

แถบปีกไม่ชัดเจน หรือไม่มีเลย

ขอบสีขาวที่ tertials

ฟังเสียง : http://www.xeno-canto.org/161127

http://www.xeno-canto.org/161127


กลุ่มนกกระจิ๊ด (Phylloscopus sp.)
6) กลุ่มตัวเล็ก แถบปีก 1-2 แถบ มีแถบกลางกระหม่อมชัดเจน มีแถบตะโพกสีอ่อน
แต่ละชนิดมีอุปนิสัยหาอาหารแตกต่างกัน เวลาบินเห็นแถบตะโพกสีอ่อนชัดเจน

1. นกกระจิ๊ดตะโพกเหลืองค้ิวเหลือง (Pallas’s Leaf Warbler; Phylloscopus proregulus)
2. นกกระจ๊ิดตะโพกเหลืองเสฉวน (Sichuan Leaf Warbler; Phylloscopus forresti)
3. นกกระจิ๊ดพันธ์ุจีน (Chinese Leaf Warbler; Phylloscopus yunnanensis)
4. นกกระจิ๊ดแถบปีกสีส้ม (Orange-barred Leaf Warbler; Phylloscopus pulcher)
5. นกกระจ๊ิดคอเทา (Ashy-throated Leaf Warbler; Phylloscopus maculipennis)



นกกระจิ๊ดตะโพกเหลืองคิ้วเหลือง
Pallas’s Leaf Warbler (Phylloscopus proregulus)

นกกระจิ๊ดขนาดเล็ก พบได้เฉพาะในป่าดิบเขาทางภาคเหนือ มักหากินตาม
ต้นไม้ระดับกลาง-สูง

ค้ิวสีเหลืองสดเห็นได้ชัดเจน
แถบกระหม่อมชัดเจนมาก
กลางกระหม่อมมีแถบสีอ่อนชัดเจน

ขอบขาวที่ tertials ชัดเจน มีแถบสีเข้มหลังแถบปีก

บางตัวอาจสีซีดกว่าปกติ(?)
ค้ิวไม่เหลืองสด

ตะโพกมีแถบสีอ่อนชัดเจน
ด้านล่างของล้าตัวสีขาว

ปากเล็กแหลม
สีเข้มเกือบหมด

Photo © Parinya Lerthattasin

ฟังเสียง : http://www.xeno-canto.org/114579

http://www.xeno-canto.org/114579


นกกระจิ๊ดตะโพกเหลืองเสฉวน
Sichuan Leaf Warbler (Phylloscopus forresti)

มีรายงานเพียงครั้งเดียวจากป่าดิบเขาทางภาคเหนือ 
อาจถูกมองข้าม เนื่องจากขนาดตัวเล็ก และจ้าแนก
ชนิดได้ค่อนข้างยาก

ลักษณะโดยรวมคล้ายกับนกกระจ๊ิดตะโพกเหลืองค้ิว
เหลือง แต่สีสันโดยรวมซีดกว่า ค้ิวไม่เหลืองสดเท่า
ล้าตัวด้านล่างสีหม่นกว่า

แถบคาดตาสีเข้ม มีรอยหักโค้งที่ข้างแก้ม
แถบสีอ่อนกลางกระหม่อมชัดเจน

Photo © Weranut Nilnond

Photo © Rob Fray

ฟังเสียง : http://www.xeno-canto.org/111058

http://www.xeno-canto.org/111058


นกกระจิ๊ดพันธุ์จีน Chinese Leaf Warbler 
(Phylloscopus yunnanensis)

ลักษณะคล้ายนกกระจิ๊ดธรรมดาแต่มีแถบตะโพกสี
อ่อนชัดเจน มักหากินในพุ่มไม้ระดับล่าง-กลาง พบใน
ป่าดิบเขาเป็นหลัก แต่สามารถพบได้ในป่าเบญจ
พรรณ และป่าละเมาะใกล้พื้นราบได้เช่นกัน

ปากแหลมยาว
กว่าชนิดอื่นใน
กลุ่ม

ไม่มีแถบสีเข้มหลังแถบปีก

มีแต้มสีขาวที่ขอบ
ขน tertials

แถบตะโพกสีเหลืองอ่อน
เห็นได้ชัดเจน โดยเฉพาะ
เวลาบิน

แถบกลางกระหม่อมชัดเจน

Photo © Kijja Jearwattanakanok

Photo © 
Chiang Dao Wildlife Research 
Station

ฟังเสียง : http://www.xeno-canto.org/332451

http://www.xeno-canto.org/332451


นกกระจิ๊ดแถบปีกสีส้ม 
Orange-barred Leaf Warbler (Phylloscopus pulcher)

พบในป่าดิบเขาทางภาคเหนือ อุปนิสัยชอบหากิน
ตามพุ่มไม้ระดับกลาง-ล่าง

กระหม่อมสีเทาหม่น ไม่มีแถบสีอ่อน
กลางกระหม่อม

ขอบขน tertials มีแต้มขาว
แถบปีกสีเหลืองอมส้ม หนาชัดเจน

ขนหางคู่นอกสีขาว



นกกระจิ๊ดคอเทา Ashy-throated Leaf Warbler 
(Phylloscopus maculipennis)

นกประจ้าถิ่น พบได้เพียงแห่งเดียวคือบริเวณยอด
ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ชอบหากินตามพุ่มไม้
ระดับล่าง-กลาง

หัวและคอสีเทาตัดกับล้าตัวชัดเจน ค้ิวสีขาวยาวชัดเจน แถบกระหม่อมเข้ม

ท้องสีเหลืองอ่อน ตัดกับคอและอกสีเทาชัดเจน

แถบตะโพกสีเหลืองอ่อน 
เห็นชัดเวลาบิน

ขอบ tertials มีแต้มสีขาว
และสีเหลืองอ่อน

ขนหางคู่นอกสีขาว
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