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อันดับนกชายเลน (Order Charadriiformes)

นกหัวโต (Charadriidae) นกชายเลน (Scolopacidae)

นกคุ่มอืด (Turnicidae) นกกระแตผี (Burhinidae) นกหัวโตกินปู (Dromadidae) นกตีนเทียน (Recurvirostridae)

นกโป่งวิด (Rostratulidae) นกพริก (Jacanidae)

นกแอ่นทุ่ง (Glareolidae) นกนางนวล (Laridae) นกสกัว (Stercoraciidae)



วงศ์นกหัวโต (Charadriidae)
3 สกุล (genus) มีทั้งขนาดตัวใหญ่ (นกกระแต) และขนาดปานกลางไปจนถึงเล็ก ปากสั้น ขายาว อาศัยวิธีเดินและหยุดเพื่อมองหาเหยือ่
Vanellus
1. นกกระแตหงอน (Northern Lapwing; Vanellus vanellus)
2. นกกระแตหาด (River Lapwing; Vanellus duvaucelii)
3. นกกระแตหัวเทา (Grey-headed Lapwing; Vanellus cinereus)
4. นกกระแตแต้แว้ด (Red-wattled Lapwing; Vanellus indicus)

Charadrius
1. นกหัวโตเล็กขาส้ม (Common Ringed Plover; Charadrius hiaticula)
2. นกหัวโตปากยาว (Long-billed Plover; Charadrius placidus)
3. นกหัวโตเล็กขาเหลือง (Little Ringed Plover; Charadrius dubius)
4. นกหัวโตขาด า (Kentish Plover; Charadrius alexandrinus)
5. นกหัวโตหน้าขาว (Swinhoe’s Plover; Charadrius dealbatus)
6. นกหัวโตมลายู (Malaysian Plover; Charadrius peronii)
7. นกหัวโตทรายเล็ก (Lesser Sand Plover; Charadrius mongolus)
8. นกหัวโตทรายใหญ่ (Greater Ringed Plover; Charadrius leschenaultii)
9. นกหัวโตขายาว (Oriental Plover; Charadrius veredus)

Pluvialis
1. นกหัวโตหลังจุดสีทอง (Pacific Golden 

Plover; Pluvialis fulva)
2. นกหัวโตสีเทา (Grey Plover; Pluvialis

squatarola)



นกหัวโตหลังจุดสีทอง
Pacific Golden Plover (Pluvialis fulva)

นกหัวโตขนาดใหญ่ พบได้ในพื้นที่หลายประเภท เช่น นาเกลือ
ชายหาด อ่างเก็บน้ า ทุ่งนา และพื้นที่เกษตรกรรม
มักหากินเด่ียวๆ ปะปนกับนกชายเลนชนิดอื่น หรือรวมฝูงในช่วงนอนพัก

ล าตัวด้านบนมีลายจุด
สีเหลืองและน้ าตาล
เข้มกระจายทั่วไป

โทนสีโดยรวมออกน้ าตาลเหลือง

ช่วงฤดูผสมพันธุ์มีใบหน้าและล าตัว
ด้านล่างสีด า ล้อมรอบด้วยสีขาว

บริเวณข้างหัวและสีข้าง

บางตัวอาจสีเหลืองซีดกว่าปกติ

Non-breeding

Breeding

Breeding



นกหัวโตสีเทา
Grey Plover (Pluvialis squatarola)

นกหัวโตขนาดใหญ่ รูปทรงและอุปนิสัยคล้ายนกหัวโตหลังจุดสีทอง
แต่พบเฉพาะบริเวณพื้นที่ชายฝั่งเป็นหลัก รายงานจากแหล่งน้ าจืด
น้อยมาก มักหากินเด่ียวๆ ปะปนกับนกชายเลนชนิดอื่น หรือรวม
ฝูงในช่วงนอนพัก

ล าตัวโดยรวมสีเทาปนน้ าตาล
ไม่มีจุดสีเหลือง

Non-breeding

Breeding

© Hans Hillewaert

ช่วงฤดูผสมพันธุ์มีใบหน้าและล าตัว
ด้านล่างสีด า ล าตัวด้านบนเป็น
ลายสีขาวและด า

© Roger Ahlman

ขณะบินเห็นแถบสีด า
ที่ใต้ปีกชัดเจน



ขนาดตัวโตกว่านกหัวโตเล็กขาเหลือง (ล่าง) 
เล็กน้อย หัวโต คอสั้น ปากสั้นกว่า

นกหัวโตเล็กขาส้ม
Common Ringed Plover (Charadrius hiaticula)

นกหัวโตขนาดเล็ก หายากมาก มีเพียง
ไม่กี่รายงานเท่านั้นจากริมแม่น้ าโขง 
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย แต่มีรายงาน
อพยพไปถึงมาเลเซีย และสิงคโปร์

หัวกลมโตและคอสั้นกว่า
รวมทั้งปากสั้นและปลายมน
กว่านกหัวโตเล็กขาเหลือง

© Dave Bakewell

© Dave Bakewell

© Dave Bakewell

© Dave Bakewell

ไม่มีวงรอบตา

ปกติขาสีส้มกว่านกหัวโตเล็ก
ขาเหลือง แต่ไม่ควรใช้เป็นจุด
จ าแนก เพราะอาจแปรผันได้

Non-breeding

Breeding

Little Ringed

Common Ringed



นกหัวโตเล็กขาเหลือง
Little Ringed Plover (Charadrius dubius)

ชนิดย่อย curonicus เป็นนกอพยพที่พบได้ทั่วไปตาม
แหล่งน้ าหลายประเภท ทั้งน้ าจืดและน้ าเค็ม ส่วนชนิด
ย่อย jerdoni เป็นนกประจ าถิ่นตามแม่น้ าและแหล่งน้ า
ขนาดใหญ่ทางภาคเหนือ อีสาน และตะวันตก

ปากยาวแหลมกว่า
นกหัวโตเล็กขาส้ม

วงรอบตาสีเหลือง

ขาสีเหลือง บางตัว
อาจเป็นสีเหลืองซีด 
เหลืองอมชมพู หรือ
เหลืองอมส้ม

Non-breeding

Immature

Breeding
Ssp. curonicus

Breeding
Ssp. jerdoni

ช่วงฤดูผสมพันธุ์มีแถบสีด าคาดอก ใบหน้า และ
หน้าผาก วงตาสีเหลืองหนาชัดเจนขึ้น

ชนิดย่อย jerdoni ช่วงฤดูผสมพันธุ์
มีวงตาหนากว่าเล็กน้อย แถบด า

บริเวณอกแคบกว่า สีขาวบน
หน้าผากกว้างกว่า



นกหัวโตปากยาว
Long-billed Plover (Charadrius placidus)

นกหัวโตขนาดเล็ก หายาก รายงานส่วนมากมาจาก
แหล่งน้ าจืดทางภาคเหนือ เช่น แม่น้ าสายใหญ่ หรือ
บางครั้งในทุ่งนา

ปากยาวกว่านกหัวโตขนาดเล็ก
ชนิดอื่นค่อนข้างชัดเจน

มีวงรอบตาสีเหลือง แต่เห็นไม่
ชัดเจนเท่านกหัวโตเล็กขา
เหลือง

แถบสีด าบนหน้าผากหนา และ
กว้างกว่านกหัวโตเล็กขาเหลือง
มาก

นกเด็กไม่มีสีด าบนใบหน้า
แถบค้ิวและหน้าสีน้ าตาลส้ม

© Wattana Choaree

Non-breeding Non-breeding

Breeding

Immature



นกหัวโตขาด า
Kentish Plover (Charadrius alexandrinus)

นกหัวโตขนาดเล็ก พบได้ในแหล่งน้ าหลายประเภท ทั้ง
น้ าจืดและน้ าเค็ม เช่น นาเกลือ ชายหาด แม่น้ า หรือ
หนองน้ าขนาดใหญ่

มีแถบสีขาววนรอบคอ (collar) 
แต่บางตัวอาจแคบมาก จนดู
เหมือนสีน้ าตาลที่ท้ายทอย 
เช่ือมกับแผ่นหลัง

ขาอาจเป็นสีด า หรือสีอื่นก็ได้
บางครั้งเป็นสีน้ าตาลแกมเหลือง 
หรือแม้แต่เทาอมชมพู

ช่วงฤดูผสมพันธุ์มีกระหม่อมสี
น้ าตาลแดงอมส้ม และมีแถบสี
ด าบริเวณใบหน้า หน้าผาก และ
ข้างอกชัดเจน

ชนิดย่อย nihonensis (อาจพบ
ได)้ สีซีดกว่า ขาสีเทาอมชมพู

Breeding
Ssp. nihonensis

Immature

Non-breeding

Breeding
Ssp. alexandrinus



นกหัวโตหน้าขาว
Swinhoe’s Plover (Charadrius dealbatus)

นกหัวโตขนาดเล็ก สถานภาพยังไม่ชัดเจน บางต าราจัด
ให้เป็นเพียงชนิดย่อยของนกหัวโตขาด า มีรายงานจาก
พื้นที่ชายฝั่งเพียงไม่กี่แห่ง แต่พบเป็นประจ าบริเวณ
แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี

ปากยาวและหนากว่า
นกหัวโตขาด า

ชุดขนสีอ่อนกว่านกหัวโตขาด า 
โดยเฉพาะบริเวณใบหน้า

ช่วงฤดูผสมพันธุ์ใบหน้าสีขาว 
ไม่มีแถบคาดตาสีด า

ขาสีเนื้อ ล าตัวด้านบนสีน้ าตาล
อ่อนกว่านกหัวโตขาด า

บางตัวอาจมีสีด าบริเวณหัวตามากกว่าปกติ

Non-breeding

Breeding

Breeding

Non-breeding



นกหัวโตมลายู
Malaysian Plover (Charadrius peronii)

นกหัวโตขนาดเล็ก เป็นนกประจ าถิ่นตามพื้นที่ชายฝั่ง 
ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน สถานภาพเสี่ยงถูกคุกคาม
จากการรบกวนโดยมนุษย์ และการสูญเสียถิ่นอาศัย

ลักษณะคล้ายนกหัวโตขาด า 
แต่ล าตัวด้านบนมีขอบขนสี
อ่อน ท าให้ดูหลังลายมากกว่า
นกหัวโตขาด า

เพศผู้มีกระหม่อมสีน้ าตาลส้ม
ซีดๆ มีแถบสีด าบนหน้าผาก 

ใบหน้า และรอบคอ

เพศเมียไม่มีสีด าบนใบหน้า
และรอบคอ แต่มีแถบสีน้ าตาล
ส้มวนรอบคอ

Male

Female

Female

Male



นกหัวโตทรายเล็ก
Lesser Sand Plover (Charadrius mongolus)

นกหัวโตขนาดกลาง พบในบริเวณชายฝั่งเป็นหลัก แต่
บางคร้ังอาจพบในแหล่งน้ าจืดระหว่างอพยพผ่าน 
มักพบยืนพักรวมกันเป็นฝูงใหญ่

ปากค่อนข้างบางและส้ัน ดู “สมส่วน” 
กับขนาดหัว ไม่มี collar สีขาวรอบคอ
เหมือนนกหัวโตขาด า

ส่วนมากขาสีด า 
แต่บางตัวอาจเป็น
สีเขียวแกมเหลือง

ชนิดย่อย mongolus/stegmanni
(อาจพบได)้ ปากหนาส้ันกว่า และ
มีสีขาวที่หน้าผากในช่วงฤดูผสมพันธุ์

ชุดขนฤดูผสมพันธุ๋ใส่หน้ากาก
สีด า หน้าผากด าเกือบล้วน

Non-breeding

Male breeding
Ssp. schaeferi

Male breeding
Ssp. mongolus/
stegmanni

© Jonathan Martinez

Immature



นกหัวโตทรายใหญ่
Greater Sand Plover (Charadrius leschenaultii)

นกหัวโตขนาดกลาง พบในบริเวณชายฝั่งเป็นหลัก แต่
บางครั้งอาจพบในแหล่งน้ าจืดระหว่างอพยพผ่าน มักพบ
รวมกันเป็นฝูงใหญ่ หรือปะปนมาในฝูงนกหัวโตทรายเล็ก

ปากอวบหนาใหญ่กว่านกหัวโตทรายเล็ก
ดูใหญ่โต “ไม่สมส่วน” เมื่อเทียบกับขนาดหัว

ต้องระวังนกหัวโตทรายเล็กบางตัว 
ที่อาจปากยาวกว่าปกติ แต่ความหนา
ไม่เท่านกหัวโตทรายใหญ่

ชุดขนฤดูผสมพันธุ์หน้าผากขาว

© Dave Bakewell

Non-breeding

Male breeding

นกหัวโตทรายเล็ก

Immature

© Natthaphat
Chotjuckdikul

ตาดโูตกว่า
นกหัวโตทรายเล็ก



นกหัวโตขายาว
Oriental Plover (Charadrius veredus)

นกหัวโตขนาดค่อนข้างใหญ่ หายาก พบได้ใน
พื้นที่หลายประเภท ตั้งแต่พื้นที่ชายฝั่ง ไปจนถึง
ทุ่งโล่งที่แห้งแล้งในแผ่นดินที่ห่างไกลจากทะเล

รูปร่างเพรียวยาว ขายาวกว่า
นกหัวโตชนิดอื่นๆ

Non-breeding

Non-breeding

Male breeding

ช่วงฤดูผสมพันธุ์มีหัวและคอสีขาว 
อกมีแถบสีน้ าตาลแดงและด า

ปากเรียวยาว และปลายแหลมมาก ต่างจากกลุ่มนกหัวโตทราย

© Yann Muzika



วงศ์นกชายเลน (Scolopacidae)
12 สกุล (genus) เป็นวงศ์ที่มีความหลากหลายมาก ส่วนมากมีปากค่อนข้างยาวเพื่อใช้หาอาหารในโคลนเลน
ทุกชนิดเป็นนกอพยพที่เข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองไทยช่วงนอกฤดูผสมพันธุ์ (ฤดูหนาว)

Scolopax
1. นกปากซ่อมดง (Eurasian Woodcock; Scolopax rusticola) 
Lymnocryptes
1. นกปากซ่อมเล็ก (Jack Snipe; Lymnocryptes minimus)
Gallinago
1. นกปากซ่อมพง (Wood Snipe; Gallinago nemoricola) 
2. นกปากซ่อมหางเข็ม (Pintail Snipe; Gallinago stenura) 
3. นกปากซ่อมสวินโฮ (Swinhoe’s Snipe; Gallinago megala) 
4. นกปากซ่อมหางพัด (Common Snipe; Gallinago gallinago) 



นกปากซ่อมดง
Eurasian Woodcock (Scolopax rusticola)

นกปากซ่อมที่ปรับตัวให้อาศัยอยู่ในป่าเปน็หลัก 
มักพบตามแอ่งน้ าในป่าดิบเขา แต่บางคร้ังอาจ
พบในพื้นที่ราบได้เช่นกัน หากินทั้งเวลากลางวัน
และกลางคืน มักยืนนิ่งเพื่อพรางตัวจากศัตรู

กระหม่อมและท้ายทอยมีแถบหนาสีน้ าตาลเข้ม สลับกับ
แถบสีอ่อน เห็นได้ชัดเจนต่างจากนกปากซ่อมชนิดอื่น

ล าตัวด้านล่างมีลายขวางสีน้ าตาลเข้มถ่ีๆ ตั้งอกจนถึงท้อง



นกปากซ่อมเล็ก
Jack Snipe (Lymnocryptes minimus)

นกปากซ่อมขนาดเล็ก หายากมาก มีเพียงไม่กี่รายงานเท่านั้น
จากภาคเหนือและภาคกลาง มีอุปนิสัยโยกตัวขึ้นลงขณะเดิน

แถบสีน้ าตาลเข้มสองแถบเหนือตา ท าให้ดูเหมือน
มีค้ิว 2 ชั้น ต่างจากนกปากซ่อมชนิดอื่น

© Apisit Wilaijit

ขนาดตัวเล็กกว่านกปากซ่อมชนิดอื่น
เทียบกับนกปากซ่อมหางพัด (ด้านหลัง)

มักไม่ค่อยบินหนี
แต่หมอบนิ่งเพื่อพรางตัว

© Narongsak Phacharoen

ไม่มีลายขวางที่ท้อง
© Apisit Wilaijit

ปากค่อนข้างส้ัน

Jack Snipe

Common Snipe



นกปากซ่อมพง
Wood Snipe (Gallinago nemoricola)

หายากมาก มีเพียงไม่กี่รายงานจากบนภูเขาสูงทางภาคเหนือ อาจ
พบได้ในแอ่งน้ า ล าธาร ทุ่งนาหรือที่โล่งในป่าดิบเขา

ปากค่อนข้างส้ัน

มีลายขวางสีน้ าตาลเข้มกระจายทั่วท้อง
คล้ายกับนกปากซ่อมดง แต่อกและคอมีลายขีด

© Sompong Nuamsawat

© James Eaton

© James Eaton

กระหม่อมไม่มีลายบั้งสีเข้มและอ่อน
สลับกันแบบนกปากซ่อมดง



นกปากซ่อมหางเข็ม
Pintail Snipe (Gallinago stenura)

หนึ่งในนกปากซ่อมที่พบได้บ่อยที่สุด มักพบในแหล่งน้ าจืดหลาย
ประเภท เช่น หนอง บึง ทุ่งนา รวมทั้งทุ่งหญ้าสั้นๆ หรือบางคร้ัง
อาจพบตามแหล่งน้ าในป่า

ปากไม่ยาวมาก

ใต้ปีกสีขาว มีลายขวาง
สีน้ าตาลเข้มถี่ๆ กระจายอยู่

ทั่วทั้งปีก

สีของชุดขนอาจแปรผันได้
พอสมควร บางตัวอาจสีขาวซีด
หรือสีน้ าตาลแดงกว่าตัวอื่น

แถบสีน้ าตาลเข้มบริเวณหัว
ตา แคบมาก

มักเห็นขนหางคู่นอก (เข็ม) ขณะอาบแดด 
ไซร้ขน หรือบิดขี้เกียจ



นกปากซ่อมสวินโฮ
Swinhoe’s Snipe (Gallinago megala)

นกหายากหรืออาจถูกมองข้ามเพราะจ าแนกจากนกปากซ่อม
หางเข็มได้ยากมาก ไม่สามารถจ าแนกได้อย่างชัดเจน หากไม่
เห็นขนหางคู่นอก (เข็ม)

พยายามเฝ้าดูพฤติกรรมขณะ
พักผ่อน มักมีโอกาสเห็นขน
หางคู่นอก ขณะก าลัง
อาบแดด ไซร้ขน หรือบินขี้
เกียจ

สีของชุดขนอาจแปรผันได้
พอสมควร บางตัวอาจสีขาวซีด
หรือสีน้ าตาลแดงกว่าตัวอื่น
ไม่ต่างจากนกปากซ่อมหางเข็ม

ขนหางคู่นอก (เข็ม) กว้างกว่าของ
นกปากซ่อมหางเข็ม

© Haruhiko Asuka

© Haruhiko Asuka
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นกปากซ่อมหางพัด
Common Snipe (Gallinago gallinago)

หนึ่งในนกปากซ่อมที่พบได้บ่อยที่สุด พบได้ในแหล่งน้ าหลาย
ประเภท ทั้งน้ าจืดและน้ ากร่อย เช่น หนอง บึง ทุ่งนา และป่า
ชายเลน

ปากยาวมาก (ยาวกว่านก
ปากซ่อมหางเข็ม/สวินโฮ)

ใต้ปีกมีสีขาวมากกว่านก
ปากซ่อมหางเข็ม/สวินโฮ

แถบสีน้ าตาลเข้มบริเวณหัว
ตา กว้างกว่านกปากซ่อมหาง
เข็ม/สวินโฮ

ขนหางคู่นอกไม่เป็น “เข็ม” แต่มีขนาดเท่าๆ 
กัน เมื่อกางออกดูคล้ายพัด

หางยาวมาก ยื่นออกมาจาก
ปลายปีกชัดเจน



© Haruhiko Asuka

© Haruhiko Asuka
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นกปากซ่อมหางเข็ม นกปากซ่อมสวินโฮ นกปากซ่อมหางพัด



วงศ์นกชายเลน (Scolopacidae)
Limnodromus
1. นกซ่อมทะเลปากยาว (Long-billed Dowitcher; Limnodromus scolopaceus)
2. นกซ่อมทะเลอกแดง (Asian Dowitcher; Limnodromus semipalmatus) 
Limosa
1. นกปากแอ่นหางด า (Eastern Black-tailed Godwit; Limosa melanuroides)
2. นกปากแอ่นหางลาย (Bar-tailed Godwit; Limosa lapponica)
Numenius
1. นกอีก๋อยจิ๋ว (Little Curlew; Numenius minutus)
2. นกอีก๋อยเล็ก (Whimbrel; Numenius phaeopus)
3. นกอีก๋อยใหญ่ (Eurasian Curlew; Numenius arquata) 
4. นกอีก๋อยตะโพกสีน้ าตาล (Far Eastern Curlew; Numenius madagascariensis)



นกซ่อมทะเลปากยาว
Long-billed Dowitcher (Limnodromus scolopaceus)

นกชายเลนขนาดปานกลาง หัวและปากคล้ายนก
ปากซ่อม (snipe) แต่ตัวใหญ่และขายาว หายาก มัก
พบปะปนกับนกปากแอน่หางด า หรือนกชายเลนอื่นๆ

ปากสองสี โคนปากสีเขียวแกมเหลือง
ปลายปากสีด า

ขาสีสีเขียวแกม
เหลือง

ขนคลุมใต้ปีก ตะโพกและหาง
มีลายขวางสีเทาและด า กระจายอยู่
ทั่วไป

ขนาดตัวเล็กกว่านกปากแอ่น
หางด า (2 ตัวขวา) อย่างชัดเจน

Non-breeding

Long-billed
Dowitcher

Non-breeding

Breeding

© Haruhiko Asuka

Black-tailed Godwit



นกซ่อมทะเลอกแดง
Asian Dowitcher (Limnodromus semipalmatus)

นกชายเลนขนาดปานกลาง หัวและปากคล้ายนก
ปากซ่อม (snipe) แต่ตัวใหญ่และขายาว มักพบเป็น
กลุ่มเล็กๆ ปะปนกับนกปากแอน่หางด า

ปากยาวตรงสีด า ปลายปากทู่
โคนปากล่างอาจมีสีชมพู

ขายาวสีด า

ขนคลุมใต้ปีกขาว ไม่มีลาย
ต่างจากนกซ่อมทะเลปากยาว

ช่วงฤดูผสมพันธุ์มีหัว อกและท้อง
สีน้ าตาลแดงเข้ม ไม่มีลายด า

Non-breeding

Breeding

Non-breeding

Immature

© Smith Sutibut
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นกปากแอ่นหางด า
Eastern Black-tailed Godwit (Limosa melanuroides)

นกชายเลนขนาดใหญ่ ปากและขายาวมาก
มักพบหากินและพักผ่อนรวมกันเปน็ฝูงใหญ่
พบได้ทั้งในพื้นที่ชายฝั่ง และแหล่งน้ าจืดขนาด
ใหญ่ หรือทุ่งนา

ปากยาวตรง โคนปากสีชมพู 
ปลายปากสีด า ตัดกันชัดเจน

เพศผู้ (ซ้าย) ขนาดตัวเล็กกว่า
เพศเมีย (ขวา) ค่อนข้างชัดเจน

ขณะบินเห็นแถบสีขาวด าบน
ปีก และหาง ตัดกันชัดเจน
ขนคลุมใต้ปีกขาว ไม่มีลาย

Non-breeding

Non-breeding

Non-breeding

Breeding

ช่วงฤดูผสมพันธุ์หัวและอกเป็นสีน้ าตาลแดง 
ท้องมีลายเปื้อนสีด า

ล าตัวด้านบนสีน้ าตาลปนเทา
เรียบ ไม่มีลวดลาย



นกปากแอ่นหางลาย
Bar-tailed Godwit (Limosa lapponica)

นกชายเลนขนาดใหญ่ ปากและขายาวมาก
มักพบหากินและพักผ่อนรวมกันเปน็ฝูงใหญ่
พบได้ตามพื้นที่ชายฝั่ง

ปากยาว ปลายปากแอ่นขึ้น
เล็กน้อย โคนปากสีชมพู 
ปลายปากสีด า

ช่วงฤดูผสมพันธุ์หัว อก และ
ท้อง สีน้ าตาลแดงเข้ม ไม่มีลาย

หาง ตะโพก และขนคลุม
ใต้ปีกสีขาว มีลายขวาง

สีเทาเข้มถ่ีๆ

Non-breeding

Breeding

Breeding

Non-breeding

กระหม่อม หลังคอ และล าตัวด้านบนสีลาย
สีน้ าตาลเข้มกระจายทั่วไป

ขายาวสีด า



นกอีก๋อยจิ๋ว
Little Curlew (Numenius minutus)

หายากมาก มีเพียงไม่กี่รายงานช่วงอพยพผ่าน
เท่านั้น มักพบในพื้นที่ที่ค่อนข้างแห้งแล้งกว่านก
อีก๋อยชนิดอื่น

ปากแหลมและส้ันมากเมื่อเทียบกับนกอีก๋อยชนิดอื่น
หัวเล็ก คอเรียวบาง

ขนาดตัวเล็กกว่า ปากสั้นกว่า นกอีก๋อยเล็ก (ซ้าย) อย่างชัดเจน

© Yann Muzika
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Whimbrel
Little Curlew



นกอีก๋อยเล็ก
Whimbrel (Numenius phaeopus)

นกชายเลนขนาดปานกลาง ปากแหลมโค้งลงชัดเจน 
พบในพื้นที่ชายฝั่งเป็นหลัก แต่อาจพบตามแหล่งน้ า
จืดระหว่างช่วงอพยพผ่าน

กระหม่อมมีแถบสีน้ าตาลเข้มหนา
ปากค่อนข้างส้ัน โคนปากล่างสีชมพู

ขาและเท้าสีเทาอมฟ้า

ช่วงฤดูผสมพันธุ์ปากเปล่ียนเป็นสีด าล้วน

ชนิดย่อย phaeopus มีใต้ปีก
และตะโพกขาว

Non-breeding

Ssp. phaeopus

Breeding

Ssp. variegatus

ชนิดย่อย variegatus มีลายขวาง
ถ่ีๆ สีน้ าตาลเข้มทั่วใต้ปีกและตะโพก



นกอีก๋อยใหญ่
Eurasian Curlew (Numenius arquata)

นกชายเลนขนาดใหญ่ ปากยาวมากและโค้งลงชัดเจน 
มักหากินและยืนพักผ่อนรวมกันเปน็ฝูง หาอาหารใน
หาดเลน ช่วงน้ าขึ้นอาจพบในนาเกลือ

ปากยาวมาก ปลายปากโค้งลง
โคนปากล่างมีสีชมพูเล็กน้อย

ท้องและก้นสีขาว

ตะโพกสีขาวสะอาดไม่มีลาย
ขนหางสีสีขาว มีลายขวางสีน้ าตาลเข้ม

ขณะบินเห็นใต้ปากสีขาวสะอาด



นกอีก๋อยตะโพกสีน  าตาล
Far Eastern Curlew (Numenius madagascariensis)

นกชายเลนขนาดใหญ่ หายาก มักพบครั้งละไม่กี่ตัว 
ปะปนอยู่ในฝูงของนกอีก๋อยใหญ่ สถานภาพใกล้สูญ
พันธุ์ (Endangered) ในระดับโลก

โดยปกติปากยาวกว่า
นกอีก๋อยใหญ่

ท้องและก้นสีน้ าตาล
เหลือง

ตะโพกสีน้ าตาลเหลืองเช่นเดียวกับหลัง
และหาง มีลายขวางถี่ๆ สีน้ าตาลเข้ม
กระจายอยู่ทั่วตะโพก หาง และใต้ปีก

นกเด็กปากสั้นกว่า อาจท าให้สับสน

Immature

© Thanee Wongniwatkajorn
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วงศ์นกชายเลน (Scolopacidae)
Tringa
1. นกทะเลขาแดงลายจุด (Spotted Redshank; Tringa erythropus)
2. นกทะเลขาแดงธรรมดา (Common Redshank; Tringa totanus)
3. นกชายเลนบึง (Marsh Sandpiper; Tringa stagnatilis)
4. นกทะเลขาเขียวธรรมดา (Common Greenshank; Tringa nebularia)
5. นกทะเลขาเขียวลายจุด (Nordmann’s Greenshank; Tringa guttifer)
6. นกชายเลนเขียว (Green Sandpiper; Tringa ochropus)
7. นกชายเลนน้ าจืด (Wood Sandpiper; Tringa glareola)
8. นกตีนเหลือง (Grey-tailed Tattler; Tringa brevipes)
Xenus
1. นกชายเลนปากแอ่น (Terek Sandpiper; Xenus cinereus)
Actitis
1. นกเด้าดิน (Common Sandpiper; Actitis hypoleucos)
Arenaria
1. นกพลิกหิน (Ruddy Turnstone; Arenaria interpres)



นกทะเลขาแดงลายจุด
Spotted Redshank (Tringa erythropus)

พบได้ทั้งในบริเวณน้ าจืดและน้ าเค็ม เช่น นาเกลือ 
หนอง บึง และทุ่งนา

ปากยาวมาก ปลาย
แหลมงุ้ม โคนปาก
ล่างสีแดงสด

ชุดขนฤดูผสมพันธุ์มีล าตัวสีด า และมีลาย
จุดสีขาวบนหลัง และวงรอบตาสีขาว

ขาเรียวยาว
สีแดงสด

Non-breeding

Breeding

Breeding

Non-breeding

ตะโพกและหางมีลายขวางถี่ๆ ขอบปีกไม่มีแถบขาว

แข้ง (tarsus) และน่อง (tibia) ยาว
กว่านกทะเลขาแดงธรรมดา

© Pinit Saengkaew

© Kaset Sutasha



นกทะเลขาแดงธรรมดา
Common Redshank (Tringa totanus)

พบบริเวณพื้นที่ชายฝั่งเป็นหลัก บางคร้ังอาจพบในแหล่งน้ า
จืดในแผ่นดินช่วงฤดูอพยพผ่าน

ปากสั้นอวบกว่านก
ทะเลขาแดงลายจุด 
โคนปากสีส้ม ปลาย
ปากด า

ช่วงฤดูผสมพันธุ์ มีลายขีดสีด าทั่วล าตัวด้านบน 
ชุดขนสีน้ าตาลสดขึ้น โคนปากและขาสีแดงสด

Non-breeding

Immature

Breeding

Non-breeding

ตะโพกขาว และมีแถบขาวขนาดใหญ่บริเวณขอบปีก

ขาสีส้ม แข้ง (tarsus) 
และน่อง (tibia) สั้น
กว่านกทะเลขาแดงลาย
จุด

นกเด็กมีลายจุดสีน้ าตาลเข้มและ
น้ าตาลเหลืองกระจายทั่วล าตัว
ด้านบน โคนปากและขาสีส้ม



นกชายเลนบึง
Marsh Sandpiper (Tringa stagnatilis)

รูปร่างเพรียวยาว เดินหาอาหารในน้ าค่อนข้างลึก บางคร้ัง
ว่ายน้ าหาอาหาร มักพบในพื้นที่ชายฝั่งเป็นหลัก แต่อาจพบ
ไกลจากทะเลได้ระหว่างอพยพผ่าน

รูปร่างเพรียวยาว หัวเล็ก
ล าตัวด้านบนสีเทาปนน้ าตาล 
ค่อนข้างเรียบ ไม่มีลาย

ช่วงฤดูผสมพันธุ์หัวมีลายจุดสี
ด ากระจายทั่วทั้งล าตัวด้านบน

Non-breeding

Breeding

Non-breeding

Breeding

ปากแหลมยาวคล้ายเข็มสีด า 
โคนปากสีเขียวแกมเหลืองเล็กน้อย

ขายาวมากสีเขียวแกมเหลือง



นกทะเลขาเขียวธรรมดา
Common Greenshank (Tringa nebularia)

พบได้ทั้งในบริเวณน้ าจืดและน้ าเค็ม เช่น นาเกลือ 
หนอง บึง และทุ่งนา มักพบหากินเด่ียวๆ หรือปนกับนก
ชายเลนชนิดอื่น

ปลายปากงอนขึ้น
เล็กน้อย โคนปากสี
เทาชมพู ปลายปาก
แหลมสีด า

ชุดขนฤดูผสมพันธุ์มีลายจุดและขีดสีด าทั่วล าตัว

ล าตัวด้านบนสีเทา มี
ลายขีดสีเข้มบางๆ
กระจายทั่วไป

Non-breeding

Nordmann’s

Breeding

Non-breeding

แข้ง (tarsus) และน่อง (tibia) ยาว
กว่านกทะเลขาเขียวลายจุด

Common



นกทะเลขาเขียวลายจุด
Nordmann’s Greenshank (Tringa guttifer)

หายากและใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) ในระดับโลก 
แต่พบได้เป็นประจ าในบริเวณชายฝั่งทั้งอ่าวไทย และ
ฝั่งอันดามัน

ปากอวบหนากว่านก
ทะเลขาเขียวธรรมดา 
โคนปากสีเขียวเหลือง 
ปลายปากทู่ สีด า 
งอนขึ้นเล็กน้อย

ชุดขนฤดูผสมพันธุ์มีลายจุดและขีดสีด าทั่วล าตัว

ล าตัวด้านบนสีเทา
เรียบ ไม่มีลายจุด
หรือขีดสีด า

Non-breeding

Breeding

Non-breeding

แข้ง (tarsus) และน่อง (tibia) 
ส้ันกว่านกทะเลขาเขียวธรรมดา

© Thanee Wongniwatkajorn
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นกชายเลนเขียว
Green Sandpiper (Tringa ochropus)

พบตามแหล่งน้ าจืดทางตอนบนของประเทศเป็นหลัก 
เช่น คลอง หนอง บึง ทุ่งนา ทางภาคกลางและภาคใต้
มีรายงานน้อย

หัวและล าตัวด้านบนสีน้ าตาล
ค่อนข้างเรียบ มีสีขาวที่หัวตา
และวงรอบตา

ช่วงฤดูผสมพันธุ์มีลายจุดสีขาว
กระจายทั่วหลัง หัวและคอมี
เส้นสีขาวสลับน้ าตาล

Non-breeding

Breeding

Immature

ใต้ปีกสีน้ าตาลเข้ม

ข้างอกเป็นปื้นสีน้ าตาล ตัดกับ
ท้องและสีข้างขาวสะอาด

© Neoh Hor Kee

© Apisit Wilaijit

© Lo Chun Fai



นกชายเลนน  าจืด
Wood Sandpiper (Tringa glareola)

พบได้บ่อยตามแหล่งน้ าหลายประเภท ทั้งน้ าจืดและ
น้ าเค็มทั่วประเทศ เช่น หนอง บึง ทุ่งนา และนาเกลือ

ค้ิวยาวสีขาวต่างจาก
นกชายเลนเขียว

ช่วงฤดูผสมพันธุ์มีลายจุดสีขาว
กระจายทั่วหลัง หัวและคอมี
เส้นสีขาวสลับน้ าตาล

Non-breeding

Breeding

Immature

ใต้ปีกขาว มีลายขวางสีน้ าตาลเข้ม

ล าตัวด้านบนสีน้ าตาล ขอบขน
มีลายจุดสีอ่อนกระจายทั่ว
ล าตัวด้านบน ข้างอกสีน้ าตาล
เทาเลือนๆ



นกตีนเหลือง
Grey-tailed Tattler (Tringa brevipes)

หายาก พบได้เฉพาะพื้นที่ชายฝั่ง เช่น หาดหิน หาด
ทราย หาดเลน บางคร้ังพบเกาะพักในนาเกลือ

ล าตัวด้านบนสีเทา
น้ าตาลเรียบ ไม่มี
ลวดลาย

ชุดขนฤดูผสมพันธุ์มีลายขวางสีเทาถี่ๆ ทั่วล าตัวด้านล่าง

ขาค่อนข้างส้ันสี
เหลือง สีสดขึ้น
ในช่วงฤดูผสมพันธุ์

Non-breeding

Breeding

Breeding

ขาและเท้าสีเหลืองใน
ทุกวัยและชุดขน

© Thanee Wongniwatkajorn

© Thanee Wongniwatkajorn

Immature



นกชายเลนปากแอ่น
Terek Sandpiper (Xenus cinereus)

นกชายเลนขนาดเล็ก พบบริเวณชายฝั่งเป็นหลัก มัก
พบหากินหรือเกาะพักปะปนกับนกชายเลนชนิดอื่น 
แต่บางคร้ังอาจพบยืนพักรวมกันเป็นฝูงใหญ่

ปากยาวมาก โคนปากสีส้ม
ปลายปากด าและงอนขึ้น

ขาส้ันสีส้มชัดเจน

มีแถบสีขาวบริเวณขอบปีก

ฤดูผสมพันธุ์มีแถบสีด าที่หัวไหล่

© Thanee Wongniwatkajorn

Non-breeding

Breeding

Immature

© Jemi & John Holmes

ใบหน้า อก ล าตัวด้านล่างสีขาว
กระหม่อม แก้ม และล าตัวด้านบนสีเทา

ปนน้ าตาล ค่อนข้างเรียบ ไม่มีลาย



นกเด้าดิน
Common Sandpiper (Actitis hypoleucos)

พบได้บ่อยตามแหล่งน้ าหลายประเภท ทั้งน้ าจืดและ
น้ าเค็มทั่วประเทศ เช่น หนอง บึง ทุ่งนา และนาเกลือ
มีนิสัยกระดกหางขึ้นลงตลอดเวลาขณะเดินหาอาหาร

หัว อก ล าตัวด้านบนสีน้ าตาล 
ข้างอกมีแถบสีขาวขึ้นมาถึง
บริเวณหัวไหล่

ช่วงฤดูผสมพันธุ์มีลายจุดและ
ขีดสีน้ าตาลเข้มบริเวณหน้า 
คอ และอก

Non-breeding

Breeding

Non-breeding

ใต้ปีกมีแถบสีขาวและน้ าตาลเข้มชัดเจน

ขนคลุมปีกด้านบนมีลายขวาง
สีด า

หางยาวยื่นเลยออกมา
จากปลายปีก



นกพลิกหิน
Ruddy Turnstone (Arenaria interpres)

รูปทรงแตกต่างจากนกชายเลนชนิดอื่น ขาสั้น ปากสั้น 
มักพบรวมกันเป็นฝูงขนาดกลาง หรือปะปนกับนกชาย
เลนชนิดอื่นตามชายหาด และนาเกลือ

ปากสั้นสีด า ปลายแหลม

ขาส้ันมากสีส้ม

มีอุปนิสัยใช้ปากพลิกก้อนหิน ดิน 
หรือเปลือกหอย เพ่ือหาอาหารที่
ซ่อนอยู่ช้างใต้

ช่วงฤดูผสมพันธุ์ขาสีส้มสดขึ้น หัวและ
อกมีลายสีขาวด า หลังมีสีน้ าตาลแดง

Non-breeding

Breeding

Non-breeding

© Jaysukh Parekh



วงศ์นกชายเลน (Scolopacidae)
Calidris
1. นกน็อตใหญ่ (Great Knot; Calidris tenuirostris)
2. นกน็อตเล็ก (Red Knot; Calidris canutus)
3. นกคอสั้นตีนไว (Sanderling; Calidris alba)
4. นกสติ๊นท์คอแดง (Red-necked Stint; Calidris ruficollis)
5. นกสติ๊นท์เล็ก (Little Stint; Calidris minuta)
6. นกสติ๊นท์อกเทา (Temminck’s Stint; Calidris temminckii)
7. นกสติ๊นท์นิ้วยาว (Long-toed Stint; Calidris subminuta)
8. นกชายเลนกระหม่อมแดง (Sharp-tailed Sandpiper; Calidris acuminata)
9. นกชายเลนปากโค้ง (Curlew Sandpiper; Calidris ferruginea)
10. นกชายเลนท้องด า (Dunlin; Calidris alpina)
11. นกชายเลนปากช้อน (Spoon-billed Sandpiper; Calidris pygmaea)
12. นกชายเลนปากกว้าง (Broad-billed Sandpiper; Calidris falcinellus)
13. นกรัฟ (Ruff; Calidris pugnax)
Phalaropus
1. นกลอยทะเลคอแดง (Red-necked Phalarope; Phalaropus lobatus)
2. นกลอยทะเลสีแดง (Red Phalarope; Phalaropus fulicarius)



นกน็อตใหญ่
Great Knot (Calidris tenuirostris)

ปากยาวตรง ปลาย
ปากแหลม

มีลายจุดสีเทาเข้ม
กระจายทั่วอก

Non-breeding

Immature

Red Knot

Breeding

ขนาดตัวใหญ่กว่า ปากและขายาวกว่า
นกน็อตเล็ก (ซ้าย)

ช่วงฤดูผสมพันธุ์มีลายจุดสีด า
กระจายทั่วอกและล าตัว ด้านบนมี

ขนสีน้ าตาลแดงขึ้นแซม

Great Knot

© Pinit Saengkaew

ปกติขาสีเหลืองแกมเขียว บางครั้ง
อาจเป็นสีเทาด า

สถานภาพระดับโลกใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) แต่สามารถพบ
ได้เป็นประจ าในเมืองไทย หาอาหารรวมกันเป็นฝูงใหญ่ในหาดเลน 
และรวมฝูงพักในนาเกลือ หรือบนชายหาด

© Stuart Price



นกน็อตเล็ก
Red Knot (Calidris tenuirostris)

อุปนิสัยคล้ายนกน็อตใหญ่ และมักพบอาศัยอยู่ร่วมกัน หาอาหาร
รวมกันเป็นฝูงใหญ่ในหาดเลน และรวมฝูงพักในนาเกลือ หรือบน
ชายหาด

ปากสั้นกว่า
นกน็อตใหญ่

ลวดลายบนล าตัว
ด้านบนไม่ชัดเจน 
หลังค่อนข้างเรียบ

Non-breeding

Breeding

Red Knot

Breeding

ขนาดตัวเล็กกว่า ปากและขาส้ันกว่า
นกน็อตใหญ่ (ซ้าย)

ช่วงฤดูผสมพันธุ์มีชุดขนสี
น้ าตาลแดงเข้ม

Great Knot

สีขาอาจแปรผันได้มาก ตั้งแต่ด า 
จนถึงเขียวแกมเหลือง

© Khemthong Tonsakulrungruang



นกคอสั นตีนไว
Sanderling (Calidris alba)

รูปทรงคล้ายนกสติ๊นท์ แต่ขนาดตัวใหญ่กว่าเล็กน้อย มักพบหากิน
เป็นฝูงตามชายหาด โดยเฉพาะหาดทราย แต่บางคร้ังพบยืนพักใน
นาเกลือปะปนกับนกชายเลนชนิดอื่น

ปากแหลมตรง
สีด า

ชุดขนสีขาวเทา
มีสีด าบริเวณ
หัวไหล่

Non-breeding

Immature Breeding

วิ่งหาอาหารรวมกันเป็นฝูงบนชายหาด

ช่วงฤดูผสมพันธุ์มีขนสีน้ าตาล
แดงเข้มขึ้นแซมตามล าตัว

ขาส้ัน สีด า

© Baatargal Otgonbayer© Dave Bakewell

© Khemthong Tonsakulrungruang

© Sompong Nuamsawat



Breeding

นกสติ๊นท์คอแดง
Red-necked Stint (Calidris ruficollis)

หนึ่งในนกชายเลนที่มีจ านวนมากที่สุดในเมืองไทย พบได้ใน
พื้นที่ชายฝั่งเป็นหลัก เช่น หาดเลน และนาเกลือ มีรายงาน
จากแหล่งน้ าจืดน้อยมาก มักหากินรวมกันเป็นฝูงใหญ่

ล าตัวยาว โดยเฉพาะช่วงท้าย
ของล าตัว ปลายปีกยาว

ล าตัวด้านบนมีลายขีดสีด า

ขาส้ัน สีด า

ช่วงฤดูผสมพันธุ์มีคอและ
ใบหน้าสีน้ าตาลแดง และมีขน
สีน้ าตาลแดงแซมบริเวณ
ด้านบนของล าตัว

ช่วงผลัดขนอาจท าให้สับสนกับนกสติ๊นท์ชนิดอื่น

Non-breeding

Post-breeding

Non-breeding

ปากสั้น ปลายแหลม สีด า



นกสติ๊นท์เล็ก
Little Stint (Calidris minutus)

หายากหรืออาจถูกมองข้าม เพราะจ าแนกจากนกสติ๊นท์
คอแดงได้ยาก โดยเฉพาะในชุดขนนอกฤดูผสมพันธุ์ พบได้ใน
พื้นที่ลักษณะเดียวกันกับนกสติ๊นท์คอแดง

ช่วงฤดูผสมพันธุ์มีขนสีน้ าตาล
แดงแซมบริเวณด้านบนของ

ล าตัว ยกเว้นที่คอ

ขาสีด า น่อง (tibia) ยาวกว่านกสติ๊นท์คอแดง

รูปร่างแตกต่างจากนกสติ๊นท์
คอแดง ตัวกลมส้ันกว่า ปาก
แหลม และขายาวกว่า

Non-breeding

Pre-breeding

Breeding

ปากเรียวแหลมกว่า
นกสติ๊นท์คอแดง

Red-necked Little



นกสติ๊นท์อกเทา
Temminck’s Stint (Calidris temminckii)

พบได้ในแหล่งน้ าหลายประเภท ทั้งน้ าจืดและน้ าเค็ม เช่น 
นาเกลือ ทุ่งนา และแม่น้ าขนาดใหญ่ มักหากินเด่ียวๆ หรือ
ปะปนกับนกชายเลนชนิดอื่น

ปากแหลมส้ันสีด า

ชุดขนสีเทาเรียบ 
ไม่มีลวดลาย

Non-breeding

Pre-breeding
Breeding

ขาส้ัน สีเหลืองแกมเขียว

ช่วงฤดูผสมพันธุ์มีขนสีน้ าตาล
แดงขึ้นแซมทั่วล าตัวด้านบน

ช่วงฤดูผสมพันธุ์มีลายขีดสีเทา
ทั่วหัวและอก

© Anand Arya



นกสติ๊นท์นิ วยาว
Long-toed Stint (Calidris subminuta)

พบได้ในแหล่งน้ าหลายประเภท ทั้งน้ าจืดและน้ าเค็ม เช่น 
นาเกลือ และนาข้าว มักหากินเด่ียวๆ หรือปะปนกับนก
ชายเลนชนิดอื่น

ปากแหลม โค้งลง
เล็กน้อย

ชุดขนฤดูผสมพันธุ์มีสีน้ าตาลแดงสด

Non-breeding

Immature

ขาส้ัน สีเหลือง
แกมเขียว

นิ้วเท้าหลังยาวกว่า
นกสติ๊นท์ชนิดอื่น

นกวัยเด็กลักษณะคล้าย
นกเต็มวัยในชุดขนฤดูผสมพันธุ์

มีลายขีดสีด ากระจาย
ทั่วล าตัวด้านบน

Breeding



Non-breeding

นกชายเลนกระหม่อมแดง
Sharp-tailed Sandpiper (Calidris acuminata)

หายาก มักพบช่วงฤดูอพยพผ่าน อาศัยปะปนกับ
นกชายเลนชนิดอื่น ส่วนมากพบในนาเกลือ หรือ
บ่อน้ ากร่อย

ชุดขนคล้ายนกสติ๊นท์นิ้วยาว
ช่วงฤดูผสมพันธุ์มีขนสีน้ าตาล

แดงสดทั่วล าตัวด้านบน

ขาสีเขียวแกมเหลือง

สีสันคล้ายนกสติ๊นท์นิ้วยาว
มาก แต่ขนาดตัวใหญ่กว่าอย่าง
ชัดเจน สัดส่วนหัวดูเล็กกว่าตัว

เปรียบเทียบขนาดกับนกหัวโตทราย

Non-breeding Breeding

ปากไม่ยาวมาก ปลายแหลม
โคนปากสีเหลืองแกมเขียว

© Wichyanan Limparungpatthanakij

© Sompong Nuamsawat

© Thanee Wongniwatkajorn

© Michelle & Peter Wong



นกชายเลนปากโค้ง
Curlew Sandpiper (Calidris ferruginea)

พบได้เป็นจ านวนมากในพื้นที่ชายฝั่ง โดยเฉพาะในอ่าวไทย
ตอนใน หาอาหารในหาดเลน และนาเกลือ มักอาศัย
รวมกันเป็นฝูงปะปนกับนกชายเลนชนิดอื่น

ปากแหลมยาว 
โค้งลง

ชุดขนฤดูผสมพันธุ์มีหัว อก และท้องสีน้ าตาลแดงเข้ม

Non-breeding

Pre-breeding

ขาสีด า

ตะโพกสีขาว อาจมีลายสี
น้ าตาลกระจายเล็กน้อย
แต่ไม่มีขีดสีด าตรงกลาง

ล าตัวด้านบนสีเทา
น้ าตาลค่อนข้างเรียบ

Breeding

Breeding

© Lo Chun Fai



นกชายเลนท้องด า
Dunlin (Calidris alpina)

หายากหรืออาจถูกมองข้าม เนื่องจากจ าแนกจากนกชายเลนปากโค้ง
ได้ค่อนข้างยาก สามารถพบได้ท้ังในแหล่งน้ าเค็มและน้ าจืด มีรายงาน
พบในแหล่งน้ าจืดบ่อยกว่านกชายเลนปากโค้ง

ปากค่อนข้างตรงกว่า
นกชายเลนปากโค้ง

ชุดขนฤดูผสมพันธุ์มีแถบสีด าที่ท้อง
และมีขนสีน้ าตาลแดงแซมล าตัวด้านบน

Non-breeding

Non-breeding
ล าตัวด้านบนสีเทาน้ าตาล

เรียบ ไม่มีลวดลาย

ตะโพกมีแถบสีด าพาดกึ่งกลาง

Breeding
มักมีสีขาวเลือนๆ 
รอบดวงตา



นกชายเลนปากช้อน
Spoon-billed Sandpiper (Calidris pygmaea)

หายาก สถานภาพใกล้สูญพันธุ์เป็นอย่างยิ่ง 
(Critically Endangered) ในเมืองไทยพบได้ทุกปี 
ประมาณ 10 ตัวต่อปี

ปากมีลักษณะเป็นช้อน
แตกต่างจากนกชนิดอื่น

ลักษณะรูปร่างและสีสันคล้าย
นกสติ๊นท์คอแดง และมักพบปะปนอยู่
ในฝูงนกสติ๊นท์และนกชายเลนขนาด
เล็กชนิดอื่นๆ

ช่วงฤดูผสมพันธุ์มีใบหน้าและคอสีน้ าตาลแดง

Breeding

Non-breeding
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Non-breeding

Pre-breeding



Breeding

นกชายเลนปากกว้าง
Broad-billed Sandpiper (Calidris falcinellus)

พบค่อนข้างบ่อยในพื้นที่ชายฝั่ง เช่น นาเกลือ และ
หาดเลน มักพบหากินเป็นฝูงปะปนกับนกชายเลน
ขนาดเล็กชนิดอื่น

มีแถบสีเข้มบริเวณเหนือตา
ท าให้ดูเหมือนมีค้ิว 2 ชั่น

โคนปากกลมและอวบ

ช่วงฤดูผสมพันธุ์มีขนสีน้ าตาล
แดงขึ้นแซมบริเวณล าตัว
ด้านบน

เปรียบเทียบขนาดกับนกหัวโตทราย

Non-breeding Pre-breeding

ปากยาว ปลายปากแหลม
งุ้มลงเล็กน้อย

Non-breeding



นกรัฟ
Ruff (Calidris pugnax)

นกชายเลนขนาดกลาง พบได้ใน
แหล่งน้ าหลายประเภท เช่น นาเกลือ 
บ่อน้ ากร่อย หาดเลย ทุ่งนา และ
หนองบึง

ปากแหลมสีด า
ปลายปากโค้งลงเล็กน้อย
หัวและคอเพรียวยาว

เพศผู้ขาและเท้าสีส้ม

เพศผู้ (ซ้าย) ขนาดตัวใหญ่กว่า
เพศเมีย (ขวา) ค่อนข้างมาก

Female non-breeding

Male non-breeding

Male non-breeding

Pre-breeding

© Jaysukh Parekh

เพศเมียขาและเท้าสี
เหลืองแกมเขียว

ยังไม่เคยมีรายงานของนกที่ผลัดขนเป็นชุดขน
ฤดูผสมพันธุ์อย่างสมบูรณ์ในเมืองไทย



นกลอยทะเลคอแดง
Red-necked Phalarope (Phalaropus lobatus)

เท้ามีพังผืดส าหรับว่ายน้ าหาอาหารต่างจากนกชาย
เลนกลุ่มอื่น ว่ายน้ าวนเป็นวงกลมขณะหากิน มัก
พบรวมกันเป็นฝูง

มีแถบสีด าคาดตา บน
กระหม่อม และ
ด้านบนของปีก ชุดขนฤดูผสมพันธุ์มีแถบสีน้ าตาลแดงที่คอ หัว 

ใบหน้า และหลังสีเทาเข้ม เพศเมียสีเข้มกว่าเพศผู้

Non-breeding

Male breeding

นกเด็กมีลวดลายสีด าเข้ม
ชัดเจน คออาจมีสีน้ าตาลแดง
เรื่อๆ

Female breeding
ปากแหลมมาก 
คล้ายเข็ม

Immature
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นกลอยทะเลสีแดง
Red Phalarope (Phalaropus fulicarius)

อุปนิสัยเหมือนกับนกลอยทะเลคอแดง หายากมาก 
มีเพียงไม่กี่รายงานเท่านั้นจากพื้นที่ชายฝั่ง

ลวดลายสีด าบนล าตัว
น้อยกว่านกลอยทะเล
คอแดงมาก ชุดขนฤดูผสมพันธุ์มีชุดขนสีน้ าตาลแดง ใบหน้ามีแถบสี

ขาวและด า โคนปากเหลือง เพศเมียสีเข้มกว่าเพศผู้

Immature

Male breeding
แผ่นหลังและขนคลุมปีกสีเทา
อ่อน แถบสีด าบนหัวและ
ใบหน้าไม่ชัดเจนเท่านกลอย
ทะเลคอแดง

Female breeding
ปากกลมหนา
กว่านกลอยทะเล
คอแดง โคนปากสี
เหลืองเล็กน้อย
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