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ค�าน�า

หนงัสอื “การจ�าแนกชนดินกชายเลนและนกทะเล” เล่มนี ้ จดัพมิพ์ขึน้เพือ่
ใช้เป็นเอกสารประกอบการอบรมการจ�าแนกชนิดนกชายเลนและนกทะเล โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมความรู้เกี่ยวกับนกชายเลนและนกทะเล รวมทั้ง
หลักการจ�าแนกชนิด อย่างไรก็ตาม ทางองค์กรพื้นที่ชุมน�า้นานาชาติเล็งเห็นว่า
คู่มือนี้น่าจะเป็นประโยชน์ในวงกว้างส�าหรับนักดูนก องค์กรหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน�้า รวมทั้งประชาชนผู้สนใจด้วย จึงได้เพิ่มเติม
เนื้อหาเกี่ยวกับพื้นที่ชุ่มน�้า รวมทั้งแหล่งดูนกชายเลนและนกชายเลนที่น่าสนใจ
ตั้งแต่พื้นที่อ่าวไทยตอนในลงมาตามแนวชายฝั่งทะเลทั้งด้านอ่าวไทยและทะเล
อนัดามนั เพือ่กระตุน้ย�า้ให้ผูค้นได้เลง็เหน็ความส�าคญัของพืน้ทีชุ่ม่น�า้ชายฝ่ังทะเล
ต่อการเป็นแหล่งอาศัยที่ส�าคัญของนกชายเลนและนกทะเล

ต้องออกตัวก่อนเลยว่า หนังสือเล็กๆ เล่มนี้มิได้เป็นคู่มือดูนกโดยตรง แต่
จะช่วยชีแ้นะแนวทางการจ�าแนกชนดินกในกลุม่นกชายเลนและนกนางนวล ซึง่
เป็นนกที่พบอาศัยหากินอยู่ตามชายฝั่งหรือกลางทะเล ดูเผินๆ คล้ายคลึงกัน และ
ถือว่าจ�าแนกชนิดได้ค่อนข้างยาก

อย่างไรก็ตาม หนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์เต็มที่เมื่อใช้ประกอบกับคู่มือ
ดูนก (Field Guide) ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งจะมีภาพประกอบและข้อมูลนกแต่ละชนิด
ครบถ้วน การชี้จุดสังเกตส�าคัญ การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างนกที่มี
ลักษณะคล้ายกัน รวมทั้งแนวทางการจ�าแนกจากสภาพแหล่งอาศัย พฤติกรรม 
และช่วงเวลาที่พบ น่าจะมีส่วนช่วยให้การระบุชนิดนกได้ถูกต้องแม่นย�าขึ้น

ต้องขอขอบคุณสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยที่ช่วย
สนบัสนนุข้อมลูและประสานงานการผลติ และขอขอบคณุ…IUCN ประเทศไทย 
Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, One World และ 
โครงการป่าชายเลนเพื่ออนาคต (Mangrove for the Future)ที่สนับสนุนการจัด
พิมพ์คู่มือเล่มนี้

Wetlands International - Thailand Office
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สารบัญ

นกชายเลนและนกทะเลในเมืองไทย
ชายฝั่งทะเล-แหล่งอาศัยหากินของคนและนก
การอพยพย้ายถิ่นของนกชายเลน เส้นทางเอเชียตะวันออก-ออสเตรเลีย
การอนุรักษ์นกชายเลนและนกทะเล  

การจ�าแนกชนิดนกชายเลนและนกทะเล
ข้อสังเกตในการจ�าแนกชนิดนกชายเลนและนกทะเล
นกชายเลน (Shorebirds)
นกนางนวลและนกนางนวลแกลบ (Gulls & Terns)

แหล่งดูนกชายเลนและนกทะเลที่น่าสนใจ
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ระเทศไทยมชีายฝ่ังทะเลทัง้ด้านอ่าวไทยและอนัดามนัรวมกนัยาว 
กว่า 2,600 กม. ประกอบด้วยระบบนเิวศหลากหลาย ทัง้หาดทราย                                                                                                   

หาดเลน หาดหิน ป่าชายเลน รวมถึงเกาะกลางทะเลอีกมากมาย                                                                      
เหมาะเป็นแหล่งอาศัยของนกนานาชนิด

โดยปกตแิล้วนกทีพ่บตามรมิทะเลบ้านเราได้ตลอดทัง้ปีมจี�านวนไม่
มากนกั ทีคุ่น้หน้าค่าตากนัดคีอื นกตนีเทยีน ซึง่มขีายาวเก้งก้างสแีดงสะดดุ
ตา แต่เมือ่ถงึฤดหูนาวจะมนีกกลุม่ใหญ่นบัหมืน่นบัแสนตวัทีม่าช่วยท�าให้
ชายฝ่ังทะเลบ้านเราคกึครืน้ขึน้ นกเหล่านีค้อื “นกชายเลนอพยพ”

นกชายเลนส่วนใหญ่มแีหล่งขยายพนัธุอ์ยูท่างตอนเหนอืของทวปี
เอเชยี แถบเขตทนุดราในไซบเีรยีและตอนบนของรสัเซยี พอย่างเข้าฤดู
หนาว ตามป่าเขาจะถกูปกคลมุด้วยหมิะ ล�าธารและแหล่งน�า้กลายเป็น
น�า้แขง็ อาหารการกนิฝืดเคอืง สญัชาตญาณการเอาตวัรอดท�าให้นกจ�าเป็น
ต้องย้ายถิน่หากนิเดนิทางลงมาทางใต้สูเ่ขตอบอุน่ซึง่มอีาหารอดุมสมบรูณ์
กว่า เพื่อใช้ชีวิตให้อยู่รอดตลอดช่วงฤดูหนาว

การทีป่ระเทศไทยตัง้อยูท่างตอนล่างสดุของผนืทวปี นกทีบ่นิมาจาก
ตอนเหนอืของจนีเป็นระยะทางหลายพนักโิลเมตร ถอืโอกาสพกัผ่อนคลาย

ป
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ความอ่อนล้า ขณะเดยีวกนันกอกีกลุม่ซึง่อพยพจากแถบไซบเีรยี บนิเลาะชายฝ่ังทะเล
ของจนี ญีปุ่น่ เกาหล ีเวยีดนาม แล้วเข้ามาไทย ได้แวะพกัเตมิพลงังานก่อนทีจ่ะอพยพ
ลงใต้สู่มาเลเซีย อินโดนีเซีย หรือบางกลุ่มอาจเลยไปถึงออสเตรเลีย

โดยเฉพาะในบรเิวณปากแม่น�า้ใหญ่ๆ  จะมดีนิตะกอนซึง่กระแสน�า้พดัพาลงมา
สะสมอย่างต่อเนือ่ง ยามเมือ่น�า้ลดจงึปรากฏเป็นหาดเลนกว้าง ตะกอนเลนเหล่านีอ้ดุมไป
ด้วยอนิทรยีสาร หนอนทะเล และสตัว์หน้าดนิจ�านวนมหาศาล เป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามส�าคญั
อย่างยิ่งส�าหรับนกชายเลนอพยพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ช่วงเวลาทีเ่ราจะพบนกชายเลนรวมตวักนัจ�านวนมากคอื ช่วงเดอืนตลุาคม-
พฤศจกิายน ซึง่เป็นเวลาทีน่กกลุม่ใหญ่มาถงึ ส่วนกลางฤดอูพยพนกจะแยกย้ายกระจาย
กนัหากนิ หรอืบางพวกกเ็ดนิทางเลยประเทศไทยลงไปแล้ว และจะพบมากอกีครัง้ราว
เดือนมีนาคม-เมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่นกรวมฝูงก่อนย้ายถิ่นกลับ

นกชายเลนมกัหากนิอยูร่่วมกนัหลายชนดิ โดยการเดนิท่องน�า้ตืน้  ๆหรอืบรเิวณที่
เป็นโคลน ใช้ปากยาวโค้งจิม้ลงไปควานหาอาหารทีซ่กุซ่อนตวัอยูภ่ายใต้โคลนเหลว เมือ่
ประสาทสมัผสัทีป่ลายปากรบัรูถ้งึการเคลือ่นไหวของเหยือ่กจ็ะงบักนิเป็นอาหารโดยไม่
ต้องเหลยีวมองให้เสยีเวลา มนัจงึใช้สายตาระแวดระวงัภยัจากศตัรรูอบตวัได้อย่างเตม็ที่

แม้นกชายเลนส่วนใหญ่อาศยัหากนิตามหาดเลนเหมอืนกนั แต่ว่าขนาด รปูร่าง 
และสดัส่วนปากของนกแต่ละตวัจะผดิแผกกนัออกไป เพือ่ความเหมาะสมกบัวธิกีารหา
อาหารตามสภาพแวดล้อมต่างกนั เป็นการจดัสรรพืน้ทีท่�ากนิอย่างทัว่ถงึเพยีงพอโดยไม่
ต้องแก่งแย่ง

พวกตวัใหญ่ขายาวอย่างนกอก๋ีอยใช้ปากยาวโค้งล้วงลงไปหาเหยือ่ในเลนลกึ  ๆได้
สบาย ส่วนนกปากแอ่นจะเดนิท่องน�า้พร้อมทัง้ใช้ปากจิม้เลนซ้ายทขีวาท ีนกนอ็ตมขีนาด
ย่อมลงมาและปากไม่ยาวนกั จงึมกัหากนิในบรเิวณน�า้ไม่ค่อยลกึ ใช้ปากจิม้หาอาหาร
อย่างรวดเรว็ ส�าหรบันกสติน้ท์ซึง่มขีาและปากสัน้ หากนิอยูบ่รเิวณทีน่�า้ตืน้  ๆหรอืตาม
พืน้เลน บางครัง้พบปะปนกบันกหวัโตซึง่เดนิสลบักบัการวิง่และหยดุจกิเหยือ่เป็นระยะๆ  
ดแูล้วเพลนิด ีส่วนนกพลกิหนิมกัชอบปลกีตวัออกมาอยูต่ามชายน�า้ ใช้ปากพลกิก้อนหนิ
ก้อนกรวดเพื่อหาเหยื่อที่ซ่อนตัวด้านใต้

เมือ่น�า้ทะเลขึน้สงูท่วมชายหาด นกชายเลนจงึจะเคลือ่นพลจากรมิทะเลเข้ามา
พกัอยูต่ามบ่อเลีย้งกุง้เลีย้งปลา นาเกลอื หรอืพืน้ทีชุ่ม่น�า้อืน่  ๆบางตวัยงัถอืโอกาสนีห้า
อาหารกินด้วย
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จะว่าไปแล้วนกชายเลนนัน้ “พบเหน็ได้ไม่ยาก แต่ว่าดยูาก” ช่วงทีน่กอพยพเข้า
มานี ้หากเราไปดแูถวหาดเลนรมิทะเลจะพบนกได้เป็นจ�านวนมาก แต่เพราะนกส่วนใหญ่
มขีนาดเลก็ ทัง้รปูร่างและสสีนัคล้ายคลงึกนัคอืสนี�า้ตาลหรอืเทา เวลารวมกนัเยอะ  ๆจงึ
ดลูายตาไปหมด เมือ่อยูก่บัหาดเลนสคีล�า้ด้วยแล้วกย็ิง่กลมกลนืกบัสภาพแวดล้อม…นัน่
คือวิถีทางของการอยู่รอด เพื่อพรางตัวจากศัตรู 

ถงึแม้นกชายเลนจะโยกย้ายเข้ามาใช้ชวีติในเมอืงไทยอยูห่ลายเดอืน มอีาหารการ
กนิบรบิรูณ์ด ีแต่มนักไ็ม่ลมืก�าพดืบ้านเกดิ ถงึเวลากต้็องกลบัไปมาตภุมู ิเพือ่ภารกจิส�าคญั
ในการด�ารงสายพันธุ์ให้ยั่งยืน

  ฝงูนกชายเลนจ�านวนมหาศาลบนิเข้ามาพกัในบรเิวณนาเกลอืขณะทีน่�า้ขึน้เตม็ฝ่ัง
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ห่างออกไปจากชายฝ่ัง ท่ามกลางความเวิง้ว้างของผนืน�า้ ดเูหมอืนไม่น่าจะมนีก
อาศยัหากนิ กย็งัมนีกทะเลหลายชนดิโผบนิอยูเ่หนอืเกลยีวคลืน่ เช่น นกบูบ้ี ้นกสกวั นก
โจรสลดั ชนดิหลงันีม้นีสิยัอนัธพาล ไม่หาอาหารเอง ชอบปล้นกลางอากาศ โดยการบนิ
ไล่นกอืน่ทีห่าปลามาได้เพือ่ให้นกนัน้คายเหยือ่ทิง้ แล้วมนักจ็ะคาบไปกนิเสยีเอง

พวกนกทะเลมปีีกกว้างและเรยีวยาว เพือ่การร่อนอยูเ่หนอืท้องทะเลได้นาน มนั
จะบนิร่อนหากนิตลอดทัง้วนั ตกเยน็จงึกลบัไปพกันอนอยูต่ามหน้าผาสงูของเกาะแก่ง
อันเงียบสงบ

ดงันัน้เมือ่เข้าสูฤ่ดรู้อน นกชายเลนจะรวม
กลุม่หากนิสะสมพลงังานขนานใหญ่ ก่อนอ�าลาเมอืง
ไทยบนิกลบัไปจบัคูท่�ารงัยงัถิน่ฐานบ้านเกดิ ช่วงนีน้ก
วยัเจรญิพนัธุจ์ะท�าการผลดัขนชดุใหม่ให้ดสูดใสขึน้ 
เพือ่ดงึดดูเพศตรงข้าม เป็นโอกาสทีเ่ราจะได้พบกบั
ความงามของนกชายเลนอย่างแท้จรงิ ซึง่เวลานัน้
อากาศทางทางซกีโลกเหนอืคงอุน่ขึน้ แหล่งน�า้และ
อาหารอดุมสมบรูณ์ เหมาะส�าหรบัการวางไข่และ
เลี้ยงดูลูกนก

นกชายเลนอพยพล้วนมวีฏัจกัรชวีติวนเวยีน
อยู่เช่นนี้

ยงัมรีะบบนเิวศชายฝ่ังทะเลทีรู่จ้กักนัดคีอื 
“หาดทราย” แม้ปัจจบุนัหาดทรายชายทะเลส่วน
ใหญ่จะกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วยอดนยิม เตม็ไป
ด้วยสิง่ก่อสร้างและกจิกรรมต่าง  ๆของมนษุย์ แต่ก็
ยงัมหีลายแห่งทีเ่งยีบสงบ ไร้ผูค้นรบกวน จงึสามารถ
พบนกชายเลน นกนางนวล และนกนางนวลแกลบ
หลายชนดิ บางแห่งเป็นแหล่งท�ารงัวางไข่ของนกหวั
โตมลายแูละนางนวลแกลบเลก็ ซึง่เป็นนกประจ�าถิน่
ในบ้านเราด้วย
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ชายฝั่งทะเล-แหล่งอาศัยหากินของคนและนก
นกชายเลนมกัชอบหากนิอยูต่ามหาดเลนรมิทะเล นาเกลอื และแหล่งน�า้ต่างๆ 

โดยเฉพาะบรเิวณปากแม่น�า้ซึง่มโีคลนตะกอนและอนิทรยีสารจ�านวนมหาศาลทีส่ายน�า้
พดัพามา ท�าให้เกดิเป็นหาดเลนกว้างใหญ่ อดุมไปด้วยธาตอุาหาร ทัง้ยงัเป็นแหล่งอาศยั
ของสตัว์น�า้ หนอนทะเล และสตัว์หน้าดนิหลายชนดิ สิง่มชีวีติเลก็  ๆเหล่านีเ้ป็นอาหาร
ส�าคญัของบรรดานกชายเลน ชายฝ่ังทะเลของไทยโดยเฉพาะบรเิวณอ่าวไทยตอนในซึง่
มแีม่น�า้ใหญ่หลายสายไหลลงสูท่ะเล จงึเป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามส�าคญัอย่างยิง่ส�าหรบันกชาย
เลนอพยพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นกชายเลนอพยพทีพ่บในบ้านเราอาจแบ่งเป็น 2 กลุม่ พวกทีย้่ายถิน่ผ่านจะพบได้
ในช่วงต้นและปลายฤดกูาลอพยพ โดยใช้ประเทศไทยเป็นทีแ่วะพกัเตมิพลงังาน ก่อนจะ
อพยพลงไปใช้ชวีติช่วงฤดหูนาวทางอนิโดนเีซยีและออสเตรเลยี แล้วบนิกลบัขึน้เหนอืใน
ช่วงฤดรู้อน อกีพวกจะย้ายถิน่เข้ามาแล้วอาศยัหากนิในประเทศไทยตลอดช่วงฤดหูนาว

 หาดเลนเป็นแหล่งอาหารทั้งของคนและนก
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การอพยพย้ายถิ่นของนกชายเลน เส้นทางเอเชียตะวันออก-
ออสเตรเลีย (East Asian-Australasian Flyway)

เมือ่ความชุม่ฉ�า่ของฤดฝูนจางหายไป สายลมแห่งความหนาวเยน็กเ็ริม่แผ่เข้า
มาสูป่ระเทศไทย ตามวฏัจกัรทีธ่รรมชาตไิด้ควบคมุกลไกของมนัเองมาเนิน่นาน ความ
อยากรูอ้ยากเหน็ของมนษุย์ต่างหาก ทีท่�าให้เราพยายามศกึษาและเรยีนรู ้เพือ่ค้นหาค�า
ตอบจากธรรมชาติ

นกัปักษวีทิยาได้เฝ้าสงัเกตพฤตกิรรมของนกในภมูภิาคต่าง  ๆทัว่โลก พบว่าใน
ช่วงฤดหูนาวของประเทศซกีโลกเหนอื อากาศจะหนาวจดั ป่าเขาถกูปกคลมุเตม็ไปด้วย
หมิะ ล�าธารและแหล่งน�า้กลายเป็นน�า้แขง็ อาหารการกนิของนกหาได้ยากเตม็ท ีเพือ่
ความอยูร่อด นกทีอ่าศยัอยูใ่นเขตนีจ้งึจ�าเป็นต้องอพยพย้ายถิน่ไปหากนิในทีอ่บอุน่และ
มแีหล่งอาหารอดุมสมบรูณ์กว่า นัน่หมายถงึการเดนิทางอพยพลงมาทางใต้สูบ่รเิวณแถบ
เส้นศนูย์สตูร ใช้ชวีติอยูต่ลอดช่วงฤดหูนาว จนกระทัง่เข้าสูฤ่ดรู้อนจงึบนิกลบัถิน่ฐานเดมิ
เพื่อสร้างรังวางไข่ ถ่ายทอดมรดกทางพันธุกรรมให้ยั่งยืนสืบต่อไป

นกชายเลนอพยพส่วนใหญ่มแีหล่งขยายพนัธุอ์ยูท่างตอนเหนอืของทวปีเอเชยี แถบ
เขตอาร์ตกิและเขตทนุดราในไซบเีรยี พอย่างเข้าฤดหูนาว สญัชาตญาณจะกระตุน้ให้นก
เริม่ต้นการย้ายถิน่ ก่อนเดนิทางไกล นกจะต้องสะสมพลงังานให้ร่างกายสมบรูณ์ทีส่ดุ บนิ
อพยพไปพร้อมกนัเป็นฝงู นอกจากเรือ่งความปลอดภยัแล้ว การบนิรวมเป็นกลุม่ยงัช่วย
ให้นกหาทศิทางได้ดกีว่าการบนิตามล�าพงั โดยเฉพาะนกวยัรุน่ทีเ่พิง่เดนิทางไกลเป็นครัง้
แรกในชีวิต จ�าเป็นต้องเกาะกลุ่มไปกับนกตัวอื่นๆ

นกทีบ่นิอพยพโดยใช้เส้นทางเดมิเป็นประจ�าทกุปีกค็อื “นกชายเลนอพยพ” ส�าหรบั
ประเทศไทยเราตัง้อยูใ่นเส้นทางบนิอพยพ (Flyway) เอเชยีตะวนัออก-ออสเตรเลยี นกจาก
อะแลสกาและตะวนัออกเฉยีงเหนอืของรสัเซยี บนิอพยพลงมาทางเอเชยีตะวนัออก ไปถงึ
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

แต่ประเทศไทยมไิด้พบนกน�า้อพยพจากเส้นทางหลกันีเ้ท่านัน้ หากดแูผนทีท่วปี
เอเชยีจะเหน็ว่าประเทศไทยมลีกัษณะเป็นคาบสมทุร อยูท่างตอนล่างสดุของผนืทวปี นก
บางส่วนทีบ่นิมาจากตอนเหนอืของจนี ธเิบต มองโกเลยี เป็นระยะทางหลายพนักโิลเมตร 
ถอืโอกาสพกัผ่อนคลายความอ่อนล้า ส่วนนกกลุม่ใหญ่ซึง่อพยพจากแถบไซบเีรยี ญีปุ่น่ 
เกาหล ีบนิเลาะชายฝ่ังทะเลของจนีมายงัไทย ก่อนทีจ่ะอพยพลงใต้สูม่าเลเซยี อนิโดนเีซยี 
หรอือาจเลยไปถงึออสเตรเลยีและนวิซแีลนด์ ในขณะทีอ่กีกลุม่หนึง่ใช้เส้นทางอพยพจาก
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ญีปุ่น่บนิเลาะไปตามเกาะเลก็เกาะน้อยของฟิลปิปินส์ อนิโดนเีซยี โดยมจีดุหมายปลาย
ทางทีอ่อสเตรเลยีเช่นกนั นกจะเลอืกอพยพผ่านไปตามพืน้ทีช่มุน�า้อดุมสมบรูณ์ เพือ่ที่
มนัจะสามารถหยดุแวะพกัหาอาหารได้ตลอดเส้นทาง แต่บางครัง้สภาพอากาศแปรปรวน 
เกดิพายพุดัหลงออกนอกเส้นทางไป เราจงึมโีอกาสพบนกชนดิใหม่ๆ  หลงเข้ามายงั
ประเทศไทยได้เสมอ

ประเทศต่าง  ๆทีอ่ยูต่ามแนวเส้นทางบนิอพยพของนก ได้มกีารร่วมมอืกนัเป็น
เครอืข่ายเรยีกว่า “เครอืข่ายการอนรุกัษ์นกชายเลนเอเชยีตะวนัออก-ออสเตรเลยี” มกีาร
ศกึษาเส้นทางอพยพด้วยการตดิห่วงขา ธงส ีและสญัญาณวทิย ุเพือ่น�าข้อมลูทีไ่ด้มาใช้
ประโยชน์ทางด้านปักษีวิทยาร่วมกัน 

 นกสติน้ท์นิว้ยาว (Long-toed Stint) ทีไ่ด้รบัการตดิห่วงขาและธงสจีากพืน้ทีอ่่าวไทยตอนใน
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การจ�าแนกชนิดนกชายเลนและนกทะเล

การอนุรักษ์นกชายเลนและนกทะเล
พืน้ทีชุ่ม่น�า้ตลอดแนวชายฝ่ังทะเลของประเทศไทยมคีวามหลากหลายทาง

ชวีภาพสงูมาก เป็นแหล่งผลติอาหารหล่อเลีย้งประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ แต่จาก
แผนการพฒันาประเทศทีผ่่านมา ภาครฐัมนีโยบายเปลีย่นการเกษตรแบบยงัชพีมาเป็น
อตุสาหกรรมเกษตร เน้นการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้เศรษฐกจิ โดยเฉพาะอย่างยิง่การเลีย้งกุง้
กลุาด�า ท�าให้พืน้ทีชุ่ม่น�า้และป่าชายเลนหลายแห่งถกูแปรสภาพการใช้ประโยชน์

ปัญหาทีน่่าเป็นห่วงส�าหรบันกน�า้กค็อื การถกูคกุคามจากการพฒันาทีด่นิเพือ่การ
อตุสาหกรรม การขยายตวัของชมุชน การเสือ่มโทรมของแหล่งน�า้ การกดัเซาะชายฝ่ัง
อย่างรนุแรง การบกุรกุและการลดลงของป่าชายเลน มลภาวะน�า้เสยีทีเ่กดิจากภาค
อตุสาหกรรม ดนิตะกอนทีล่ดลงเพราะมกีารสร้างเขือ่นปิดกัน้แม่น�า้ ล้วนส่งผลต่อการ
เป็นแหล่งอาศยัหากนิของนกชายเลนและนกทะเลทัง้สิน้ รวมถงึการพฒันาอตุสาหกรรม
และโครงสร้างพืน้ฐานต่างๆ  ยงัส่งผลเสยีต่อธรรมชาต ิกลายเป็นความขดัแย้งระหว่างการ
พฒันาทางด้านเศรษฐกจิและการคุม้ครองทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม นอกจาก
นี้เรายังพบว่าหลายแห่งมีการล่านกในพื้นที่ด้วย 

อนัทีจ่รงิแล้วการอนรุกัษ์นกและแหล่งอาศยัหากนิของนก ไม่ใช่เพือ่นกเท่านัน้ 
แต่เป็นการด�ารงชวีติร่วมกนัระหว่างมนษุย์กบัธรรมชาตอิย่างกลมกลนื เพราะนกกเ็ป็น
ดชันชีีค้วามอดุมสมบรูณ์ของพืน้ทีด้่วย บรเิวณใดมนีกน�า้หากนิอยูม่าก หมายถงึมแีหล่ง
อาหารสมบรูณ์ ซึง่ธรรมชาตทิีอ่ดุมสมบรูณ์ย่อมหมายถงึความอยูร่อดของมนษุย์นัน่เอง
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การจ�าแนกชนิดนกชายเลนและนกทะเล
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ความสัน้ยาวแตกต่างกนัหลายแบบ ทัง้ยาวตรง เรยีวโค้งลง และแอ่น
ขึน้ เพือ่ใช้ส�าหรบัล้วงจบัหนอน แมลง และสตัว์น�า้ขนาดเลก็ใต้พืน้เลนกนิ
เป็นอาหาร พวกทีม่ขีายาวมกัจะเดนิหากนิในบรเิวณทีน่�า้ค่อนข้างลกึ ส่วน
พวกทีข่าสัน้ชอบอยูต่ามหาดเลน หรอืบรเิวณทีม่นี�า้แฉะ  ๆส่วนใหญ่มขีน
ปกคลมุตวัสนี�า้ตาลหรอืเทา ช่วงฤดผูสมพนัธุจ์งึเปลีย่นเป็นสสีดใส บางชนดิ
หากนิตวัเดยีวแต่บางชนดิอยูร่วมกนัเป็นฝงูใหญ่ ท�ารงัตามพืน้ดนิและกอพชื

ส�าหรบันกนางนวลเป็นนกทีอ่าศยัอยูแ่ถบชายทะเลหรอืกลางทะเล 
ส่วนใหญ่มขีนสขีาวและเทา มลีกัษณะชดุขนจากระยะวยัอ่อนถงึตวัเตม็วยั
แตกต่างกนั นกนางนวล (Gull) มลี�าตวัอวบ ปากค่อนข้างหนา ปีกกว้าง 
ส่วนนกนางนวลแกลบ (Tern) มขีนาดเลก็กว่า ล�าตวัเพรยีว ปากแหลม ปีก
เรยีวแหลม ทัง้สองกลุม่พบได้ทัง้ในทะเลและแหล่งน�า้จดื ชอบบนิโฉบจบั
ปลาหรือสัตว์น�้าเล็กๆ รวมทั้งเศษอาหารที่ลอยมาตามน�้า

“นกชายเลนและนกทะเล” เป็นนกกลุม่ใหญ่ทีม่คีวามหลากหลาย
และจ�าแนกชนดิได้ค่อนข้างยาก เนือ่งจากบางกลุม่มขีนาดเลก็และลกัษณะ
คล้ายคลงึกนัมาก สสีนักไ็ม่สวยดงึดดูใจอย่างพวกนกป่า นกเหล่านีส่้วนใหญ่
ยงัพบเหน็จากระยะไกล ตามแหล่งอาศยัซึง่เป็นพืน้ทีเ่ปิดโล่ง การเข้าใกล้นก
ท�าได้ยาก เพราะนกเหล่านีม้สีญัชาตญาณการระวงัภยัสงูมาก หากเหน็คน
เข้ามาเกินระยะไว้ใจก็จะพากันบินหนี ถือหลักปลอดภัยไว้ก่อน

นกชายเลนและนกนางนวลมกัพบอยูร่วมกนัเป็นฝงูใหญ่ปะปนกนั
หลายชนดิ นกเหล่านีเ้มือ่อยูร่วมกนัจ�านวนมากจะดลูายตาไปหมด การ
ระบชุนดิจ�าเป็นต้องอาศยักล้องส่องทางไกลแบบตาเดยีว (Telescope) ซึง่มี
ก�าลงัขยายมากกว่ากล้องแบบสองตา (Binoculars) เพือ่ช่วยในการพจิารณา
รายละเอยีดต่าง  ๆบนตวันกได้ดขีึน้ และทีข่าดไม่ได้กค็อื คูม่อืดนูก (Field 
Guide) ใช้ส�าหรับเปรียบเทียบนกที่เห็นว่าเป็นชนิดใด

น
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ส�าหรบัการดนูกชายเลน ถ้าจะให้ดคีวรเชค็เวลาน�า้ขึน้-น�า้ลงด้วย หากเป็นช่วง
น�า้ลงหาดเลนจะกว้างมาก นกกระจายกนัหากนิไปทัว่ ระยะไกลเกนิกว่าจะระบชุนดิได้ 
แต่ถ้าเป็นช่วงทีน่�า้เริม่ขึน้ นกจะหากนิตามชายน�า้ใกล้เข้ามาหาเราเรือ่ย  ๆส่วนช่วงทีน่�า้
ขึน้เตม็ฝ่ัง นกมกัจะเข้ามารวมฝงูเกาะพกัอยูต่ามแหล่งน�า้ใกล้ทะเลหรอืตามนาเกลอื การ
ดูนกในระยะใกล้จะช่วยให้เห็นรายละเอียดได้ดีขึ้น

จะว่าไปแล้วนกน�า้เหล่านี ้“พบเหน็ได้ไม่ยาก แต่ว่าดยูาก” แต่ถ้าเราใช้การสงัเกต
และความอดทนมากขึ้นอีกสักนิด ก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากจนเกินไป

ข้อสังเกตในการจ�าแนกชนิดนกชายเลนและนกทะเล
นกน�า้บางชนดิมรีปูร่างลกัษณะโดดเด่น จ�าแนกชนดิได้ง่าย แต่นกบางกลุม่กม็ี

ความคล้ายคลึงกันมาก การระบุชนิดจึงต้องใช้การสังเกตหลายๆ อย่าง
1. ขนาดและรปูร่าง ลองเปรยีบเทยีบขนาดกบันกทีรู่จ้กัคุน้เคยกนัด ีเช่น นก

เอีย้ง นกเขา สงัเกตลกัษณะรปูร่างว่าอ้วนป้อมหรอืเพรยีว สดัส่วนระหว่างหวั ปาก ล�า
ตัว ขา ปีก และหาง

2. สสีนัและลวดลาย สงัเกตสขีองปาก หวั ล�าตวั และขา รวมถงึลวดลายด้าน
บนและด้านล่างของปีกในขณะบิน

 เทเลสโคปเป็นอุปกรณ์ที่จ�าเป็นส�าหรับการจ�าแนกชนิดนกน�้า
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นกหลายชนดิมกีารผลดัขนในแต่ละช่วงวยั เช่น จากนกวยัเดก็เป็นตวัเตม็วยั ชดุ
ขนนอกฤดผูสมพนัธุเ์ป็นชดุขนฤดผูสมพนัธุ ์ชดุขนฤดผูสมพนัธุก์ลบัมาเป็นนอกฤดผูสม
พนัธุ ์ซึง่นกจะใช้วธิทียอยผลดัขนเก่าทิง้ และขนใหม่กจ็ะค่อย  ๆงอกขึน้มา ช่วงเวลาที่
นกผลัดขนอาจดูกระด�ากระด่าง แต่ก็ยังคงเค้ารูปแบบของชุดขนหลักอยู่

3. ลกัษณะของปาก ความสัน้-ยาวของปากเมือ่เทยีบกบัขนาดของหวั ปากตรง
หรือแอ่นขึ้น-โค้งลง

4. ลกัษณะของขาและตนี นกทีช่อบเดนิท่องน�า้มกัมขีายาว พวกหากนิตามพืน้
เลนมกัมขีาค่อนข้างสัน้ ส่วนพวกทีว่่ายน�า้หรอืด�าน�า้หากนิ เช่น นกเป็ดน�า้ นกกาน�า้ ขา
จะอยู่ค่อนมาทางด้านท้ายล�าตัวและมีพังผืดที่นิ้วตีน

5. ลวดลายทีปี่ก ตะโพก และหาง นกน�า้หลายชนดิ ขณะยนืดคูล้ายคลงึกนัมาก 
แต่เมื่อนกบินจึงจะสังเกตเห็นจุดจ�าแนกที่ส�าคัญ

6. พฤตกิรรม นกแต่ละชนดิมบีคุลกิและพฤตกิรรมการด�ารงชวีติแตกต่างกนั 
ได้แก่ ท่าทางการเดนิ วธิกีารหากนิ เช่น เดนิท่องน�า้ระดบัลกึหรอืลยุโคลน นสิยัชอบอยู่
ตัวเดียวหรืออยู่รวมกันเป็นฝูง

7. ลกัษณะและรปูแบบของการบนิ สงัเกตว่านกตวันัน้มทีศิทางบนิตรง บนิ
ฉวัดเฉวียน หรือบินซิกแซ็ก

8. เสยีงร้อง นกมกัส่งเสยีงร้องเมือ่ตกใจหรอืขณะบนิ นกทีม่ลีกัษณะรปูร่าง
คล้ายคลึงกันมาก เสียงร้องจะเป็นส่วนส�าคัญในการจ�าแนกชนิด

9. แหล่งอาศยัและสภาพแวดล้อม นกน�า้แต่ละกลุม่แต่ละชนดิ มกีารด�ารงชพีใน
สภาพแวดล้อมทีแ่ตกต่างกนั นกนางนวลพบได้กลางทะเลและชายฝ่ัง นกชายเลนส่วน
ใหญ่ชอบหาดเลน บางชนดิชอบอยูต่ามหาดทรายหรอืหาดหนิ บ้างกช็อบแหล่งน�า้จดื 
ขณะเดยีวกนันกน�า้หลายชนดิอาจพบตามแหล่งน�า้ในป่า และบางชนดิกลบัพบในพืน้ที่
ค่อนข้างแห้งแล้ง

10. ฤดกูาล นกน�า้อพยพส่วนใหญ่ย้ายถิน่เข้ามาในช่วงฤดหูนาว บางชนดิทีเ่ป็นนก
ประจ�าถิน่ พบเหน็ได้ตลอดทัง้ปี แต่กม็บ้ีางทีย้่ายถิน่เข้ามาเพือ่ผสมพนัธุแ์ละท�ารงัวางไข่
ในช่วงฤดูฝน เช่น นกแอ่นทุ่งใหญ่ นกยางด�า
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หลักการจ�าแนกชนิดนกชายเลนและนกทะเล
นกชายเลน (Shorebirds) มคีวามหลากหลายชนดิและถอืว่าจ�าแนกชนดิได้ค่อน

ข้างยาก ส�าหรบันกทะเลจะเน้นเฉพาะกลุม่นกนางนวล-นกนางนวลแกลบ (Gulls & Terns)
 

นกชายเลน (Shorebirds)
นกชายเลนถอืเป็นกลุม่นกน�า้ทีจ่�าแนกชนดิได้ยาก เพราะส่วนใหญ่มขีนาดค่อน

ข้างเลก็ ลกัษณะรปูร่างคล้ายคลงึกนั สสีนัโดยเฉพาะช่วงทีย้่ายถิน่เข้ามาในเมอืงไทย
ซึง่เป็นชดุขนพืน้ฐานหรอืชดุขนนอกฤดผูสมพนัธุก์อ็อกไปทางน�า้ตาล-เทาเหมอืน  ๆกนั 
และอปุนสิยัของนกชายเลนมกัชอบอยูร่วมกนัเป็นฝงูหรอืปนกนัหลายชนดิ กลมกลนืไป
กบัพืน้ดนิพืน้เลน ดลูายตาไปหมด การจ�าแนกชนดิจงึเป็นเรือ่งยากส�าหรบัคนทีไ่ม่คุน้เคย

 

อย่างไรกด็ ีช่วงต้นฤดกูาลอพยพและช่วงเตรยีมตวัอพยพกลบั เป็นช่วงทีเ่ราอาจมี
โอกาสพบนกชายเลนในชดุขนฤดผูสมพนัธุซ์ึง่มสีสีนัสดใสสวยงาม จ�าแนกชนดิได้ง่าย ชือ่
ของนกชายเลนส่วนใหญ่กต็ัง้ขึน้จากลกัษณะของสสีนัในช่วงฤดผูสมพนัธุน์ัน่เอง ส�าหรบั
ช่วงขามา นกเพิง่เสรจ็สิน้ภารกจิท�ารงัวางไข่ ยงัไม่ทนัผลดัขนเป็นชดุขนนอกฤดผูสม
พนัธุ ์ขนจงึอาจไม่ค่อยสวยสดใสมากนกั เนือ่งจากเป็นขนเก่า ผ่านการใช้งานมาหลาย

 ในช่วงฤดูหนาวเราจะพบนกชายเลนอยู่รวมฝูงปะปนกันหลายชนิด
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เดอืน ส่วนขากลบันกหลายตวัจะเริม่ผลดัขนชดุฤดผูสมพนัธุก่์อนบนิกลบัไปยงัภมูลิ�าเนา 
ชดุขนในช่วงนีจ้ะมคีวามใหม่ สสีดใส เรยีกได้ว่านกชายเลนจะดสูวยงามทีส่ดุกช่็วงทีบ่นิ
กลับไปท�ารังวางไข่นี่แหละ แน่นอน...ท�าให้การจ�าแนกชนิดง่ายขึ้น 

ส�าหรบัการจ�าแนกชนดิ ถ้าจะแบ่งกลุม่นกชายเลนกนัแบบง่าย  ๆตามขนาด ก็
จะแบ่งได้เป็น

นกชายเลนขนาดเล็ก 
นกสติน้ท์ (Stint) แม้จะมขีนาดและรปูร่างจะใกล้เคยีงกนั แต่กส็ามารถแบ่งออก

ได้เป็น 2 กลุ่ม
กลุม่ทีม่ขีาด�า ได้แก่ นกสติน้ท์คอแดง (Red-necked Stint) นกสติน้ท์เลก็ (Little 

Stint) และนกคอสัน้ตนีไว (Sanderling) กลุม่นี ้นกคอสัน้ตนีไวมขีนาดใหญ่กว่าใคร ปาก
ค่อนข้างยาว ขนล�าตวัด้านบนดเูป็นเทาอ่อน บรเิวณหวัไหล่มสีดี�า ส่วนสติน้ท์คอแดงและ
สติน้ท์เลก็มคีวามคล้ายคลงึกนัมาก แต่นกสติน้ท์เลก็ปากจะเรยีวบางกว่า ถ้าเป็นชดุขน
ฤดผูสมพนัธุก์ด็งู่ายหน่อย เพราะนกสติน้ท์คอแดงจะมสีนี�า้ตาลแดงทีค่อและอก ส่วนนก
สติน้ท์เลก็กค็อแดงเหมอืนกนัแต่คอหอยจะเป็นสขีาว ล�าตวัด้านบนกด็แูดงกว่า ขอบขน
โคนปีกเป็นสีน�้าตาลแดง ในขณะที่ของนกสติ้นท์คอแดงเป็นสีเทา

 นกลอยทะเลคอแดง (Red-necked Phalarope) เพศเมีย ชุดขนฤดูผสมพันธุ์
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 นกสติ้นท์คอแดง (Red-necked Stint)

 นกสติ้นท์เล็ก (Little Stint) ช่วงผลัดขนออกจากชุดขนฤดูผสมพันธุ์

 นกคอสั้นตีนไว (Sanderling)
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กลุม่ทีม่ขีาเหลอืง ได้แก่ นกสติน้ท์อกเทา (Temminck’s Stint) และนกสติน้ท์นิว้
ยาว (Long-toed Stint) นกสติน้ท์อกเทามขีนาดและรปูร่างคล้ายนกสติน้ท์คอแดง แต่ล�า
ตวัด้านบนออกเป็นสนี�า้ตาลมากกว่าและมแีถบคาดอกชดัเจน ส่วนนกสติน้ท์นิว้ยาว หวั
ค่อนข้างเลก็ คอเรยีวยาว เวลาสงสยัชอบยดืคอ ล�าตวัด้านบนเป็นลายชดัเจนกว่าชนดิ
อื่น และถ้ามีโอกาสพบในระยะใกล้ จะเห็นว่านิ้วกลางยาวกว่านิ้วอื่น

 นกสติ้นท์อกเทา (Temminck’s Stint)

 นกสติ้นท์นิ้วยาว (Long-toed Stint)
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นกหวัโต (Plovers) มหีวัค่อนข้างโตเมือ่เทยีบสดัส่วนกบัล�าตวั คอสัน้ สามารถ
แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม

กลุม่ทีม่รีอบคอขาว ได้แก่ นกหวัโตเลก็ขาเหลอืง (Little Ringed Plover) นกหวั
โตปากยาว (Long-billed Plover) นกหวัโตขาสส้ีม (Common Ringed Plover นกหวั
โตขาด�า (Kentish Plover) และนกหัวโตมลายู (Malaysian Plover)

ในกลุม่นีย้งัแบ่งออกได้เป็น 2 พวกคอื พวกแรกขาสเีหลอืง มแีถบคาดอก ชนดิ
ทีพ่บบ่อยกค็อื นกหวัโตเลก็ขาเหลอืง ลกัษณะเด่นคอืมหีนงัรอบตาเหลอืง ฤดผูสมพนัธุ์
มหีน้าผากและคาดตาด�า วงตาเหลอืงสดขึน้เหน็เด่นชดั ส่วนนกหวัโตปากยาวคล้ายนก
หวัโตเลก็ขาเหลอืง แต่ขนาดใหญ่กว่าเลก็น้อยและปากยาวกว่า ส�าหรบันกหวัโตขาสส้ีม
ล�าตวัดอูวบหนากว่าหวัโตเลก็ขาเหลอืง ปากหนาสัน้ ขาสเีข้มกว่า ถ้าช่วงฤดผูสมพนัธุ์
โคนปากจะเป็นสีส้ม แถบที่อกหนา ขาสีส้ม

 ภาพนีเ้ปรยีบเทยีบความแตกต่างของนกสติน้ท์ทัง้ 3 ชนดิ จากซ้ายมาขวาคอื นกสติน้ท์นิว้
ยาว นกสติ้นท์คอแดง และนกสติ้นท์อกเทา 
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พวกทีส่องขาสเีทาอมด�าหรอืสเีนือ้ มแีถบข้างคอ ได้แก่ นกหวัโตขาด�าและนกหวั
โตมลาย ูนกหวัโตขาด�าล�าตวัด้านบนสนี�า้ตาลอมเทาเรยีบ  ๆแถบข้างคอค่อนข้างกว้าง
แต่สัน้ ขาด�าหรอืบางตวัอมชมพ ูส่วนนกหวัโตมลายหูลงัเป็นลายชดัเจน ล�าตวัดกูลม
ป้อมกว่า แถบข้างคอแคบและยาวกว่า บางตวัอาจเชือ่มต่อกนั ขาสเีนือ้ นกหวัโตมลายู
ยงัพบเฉพาะตามหาดทรายชายฝ่ังทะเล ในขณะทีน่กหวัโตอืน่  ๆจะพบตามหาดเลนและ
แหล่งน�า้ทีอ่ยูล่กึเข้าไปในแผ่นดนิ ขณะวิง่ไปตามหาดทราย นกหวัโตมลายจูะก้มหวัลงต�า่
วิง่ซอยเท้าถี่ๆ  เป็นระยะทางไกล ขณะทีน่กหวัโตชนดิอืน่จะเดนิเรว็  ๆระยะสัน้  ๆสลบั
กับหยุดนิ่งมองหาอาหาร 

 นกหัวโตเล็กขาเหลือง (Little Ringed Plover) ชุดขนฤดูผสมพันธุ์

 นกหัวโตปากยาว (Long-billed Plover) ชุดขนฤดูผสมพันธุ์
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 นกหัวโตมลายู (Malaysian Plover) เพศเมีย

 นกหัวโตขาด�า (Kentish Plover)
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กลุม่ทีไ่ม่มวีงรอบคอ ได้แก่ นกหวัโตทรายเลก็ (Lesser Sand Plover) นกหวัโต
ทรายใหญ่ (Greater Sand Plover) และนกหัวโตขายาว (Oriental Plover)

สองชนดิแรกนัน้มลีกัษณะสสีนัคล้ายคลงึกนัมาก ขนาดกเ็ลก็-ใหญ่กว่ากนัไม่มาก
นกั แต่นกหวัโตทรายใหญ่จะมปีากยาวและหนากว่า ขาเป็นสเีหลอืงอมเขยีวและยาวกว่า
เลก็น้อย ในขณะทีน่กหวัโตทรายเลก็มขีาด�า อย่างไรกต็าม กรณทีีข่านกเป้ือนโคลนกอ็าจ
ดลู�าบาก ส�าหรบันกหวัโตขายาว ถ้าหากดเูผนิ  ๆกค็ล้ายนกหวัโตทรายแต่ล�าตวัดเูพรยีว
กว่า มแีถบคาดอกหนามาก (ในขณะทีน่กหวัโตทรายทัง้สองชนดิมแีค่แถบข้างคอ) ขา
เหลืองอมส้ม ยาวกว่านกหัวโตทุกชนิด
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 นกหวัโตขายาว (Oriental Plover) ชดุขนฤดผูสมพนัธุ ์ภาพ: เขม็ทอง ต้นสกลุรุง่เรอืง

 นกหัวโตทรายเล็ก (Lesser Sand Plover)

 นกหัวโตทรายใหญ่ (Greater Sand Plover)
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กลุม่ทีม่ลี�าตวัเป็นลาย ได้แก่ นกหวัโตหลงัจดุสทีอง (Pacific Golden Plover) 
และนกหวัโตสเีทา (Grey Plover) นกหวัโตหลงัจดุสทีองล�าตวัด้านบนมลีายออกเป็นโทน
สนี�า้ตาลเหลอืง ส่วนนกหวัโตสเีทาขนาดล�าตวัใหญ่กว่า ลายออกเป็นสเีทาอมน�า้ตาล และ
ขณะบินจะเห็นใต้วงปีกเป็นแต้มด�าขนาดใหญ่

 นกหัวโตหลังจุดสีทอง (Pacific Golden Plover)
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 นกหัวโตสีเทา (Grey Plover)



นกชายเลนขนาดเลก็ (Sandpiper) ถ้าจะแบ่งตามลกัษณะของปากกจ็ะสามารถ
แบ่งออกได้เป็น 

กลุม่ทีม่ปีากโค้งลง คอื นกชายเลนปากกว้าง (Broad-billed Sandpiper) นก
ชายเลนปากโค้ง (Curlew Sandpiper) นกชายเลนท้องด�า (Dunlin) และนกชายเลน
กระหม่อมแดง (Sharp-tailed Sandpiper) 

ในกลุม่นีน้กชายเลนปากกว้างมขีนาดเลก็กว่าพวก (ล�าตวัพอ  ๆกบันกสติน้ท์) หวั
มลีายคล้ายคิว้ 2 ชัน้ ปลายปากหกัลงเลก็น้อย นกชายเลนปากโค้งกบันกชายเลนท้อง
ด�ามลีกัษณะรปูร่างและปากโค้งลงคล้ายกนัมาก แต่นกชายเลนท้องด�าดหูวักลมโตกว่า 
กระหม่อมและล�าตวัไม่ค่อยมลีาย ปากสัน้กว่าและโค้งน้อยกว่า คิว้ไม่ยาวชดัอย่างนก
ชายเลนปากโค้ง ถ้าดขูณะบนิจะเหน็แถบด�ากลางตะโพก ส�าหรบันกชายเลนกระหม่อม
แดงมขีนาดใหญ่กว่าเพือ่น ปากไม่ยาวนกัและโค้งลงเพยีงเลก็น้อย กระหม่อมสนี�า้ตาล
แดง ขาเหลอืง ลกัษณะรปูร่างอาจคล้ายกบันกสติน้ท์นิว้ยาว จนท�าให้หลายคนสบัสนได้ 
แต่นกชายเลนกระหม่อมแดงมีขนาดใหญ่กว่า ตัวอวบหนากว่า
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 เปรยีบเทยีบขนาดและรปูร่าง ของนกชายเลนปากโค้ง (ซ้าย) นกชายเลนปากกว้าง (กลาง) 
และนกชายเลนท้องด�า (ขวา)
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 นกชายเลนปากโค้ง (Curlew Sandpiper)

 นกชายเลนปากกว้าง (Broad-billed Sandpiper)

 นกชายเลนท้องด�า (Dunlin)
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กลุม่ทีม่ปีากตรงหรอืค่อนข้างตรง คอื นกชายเลนบงึ (Marsh Sandpiper) นก
ชายเลนน�า้จดื (Wood Sandpiper) นกชายเลนเขยีว (Green Sandpiper) นกเด้า
ดนิ (Common Sandpiper) นกตนีเหลอืง (Grey-tailed Tattler) นกพลกิหนิ (Ruddy 
Turnstone) นกลอยทะเลคอแดง (Red-necked Pharalope) นกลอยทะเลสเีทา (Grey or 
Red Pharalope) นกนอ็ตเลก็ (Red Knot) นกนอ็ตใหญ่ (Great Knot) และนกรฟั (Ruff)

ในกลุม่นี ้นกพลกิหนิมลีกัษณะรปูร่างและพฤตกิรรมแตกต่างจากพวก ปากสัน้แต่
แหลม ล�าตวัอวบหนา ขาสัน้ เทีย่วเดนิหากนิโดยการใช้ปากพลกิก้อนหนิหรอืเศษปะการงั
เพือ่จกิกนิเหยือ่ด้านใต้ อกีคูท่ีม่พีฤตกิรรมหาอาหารแตกต่างจากนกชายเลนอืน่  ๆอย่าง
เด่นชดักค็อื นกลอยทะเลคอแดงและนกลอยทะเลสเีทา ซึง่ชอบลอยตวับนผวิน�า้ ใช้ปากจกิ
กนิแมลงรอบตวัอย่างรวดเรว็ นกลอยทะเลคอแดงมปีากแหลมเลก็คล้ายเขม็ หลงัเป็นลาย
ชดัเจน ส่วนนกลอยทะเลสเีทาปากหนากว่า ล�าตวัอวบใหญ่กว่า และหลงัเป็นสเีทาเรยีบๆ

 นกชายเลนกระหม่อมแดง (Sharp-tailed Sandpiper)
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 นกลอยทะเลคอแดง (Red-necked Phalarope)

 นกพลิกหิน (Ruddy Turnstone)
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นกชายเลนบงึมปีากค่อนข้างยาวและแหลมคล้ายเขม็ ขาเรยีวยาว ลกัษณะรปูร่าง
อาจท�าให้หลายคนสบัสนกบันกทะเลขาเขยีว ต้องสงัเกตจากขนาดทีแ่ตกต่างกนั และ
ลกัษณะของปาก นกชายเลนน�า้จดืปากหนาและยาวปานกลาง ล�าตวัด้านบนสนี�า้ตาล
และมลีายจดุกระจายทัว่ไป นกชายเลนเขยีวและนกเด้าดนิรปูร่างคล้ายกนั แต่นกชาย
เลนเขยีวล�าตวัด้านบนสเีข้มกว่าและมลีายจดุเลก็  ๆคิว้สัน้หรอืเหน็แค่วงรอบตา ส่วนนก
เด้าดนิมพีฤตกิรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์คอื ชอบกระดกก้นขึน้-ลง คิว้ยาว และจดุเด่นคอื
รอยเว้าสีขาวบริเวณหัวไหล่

q นกชายเลนบึง (Marsh Sandpiper)

q นกชายเลนน�้าจืด (Wood Sandpiper)
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 นกเด้าดิน (Common Sandpiper)

 นกชายเลนเขียว (Green Sandpiper)
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 นกนอ็ตใหญ่ (Great Knot)  และนกนอ็ตเลก็ (Red Knot)

 นกรัฟ (Ruff) เพศผู้ (ซ้าย) และเพศเมีย (ขวา)

นกนอ็ตเลก็กบันกนอ็ตใหญ่กด็คูล้ายกนั อนัทีจ่รงิขนาดไม่ได้ใหญ่กว่ากนัมากนกั 
ดงันัน้ถ้าเหน็อยูเ่ดีย่ว  ๆอาจระบชุนดิได้ยาก ให้พจิารณาจากความยาวปาก นกนอ็ตเลก็
มปีากสัน้พอ  ๆกบัความยาวหวั และเหน็คิว้ชดัเจน นกนอ็ตใหญ่สดัส่วนปากจะยาวกว่า
ความยาวของหวั อาจดโูค้งลงเลก็น้อย เหน็คิว้ไม่ค่อยชดั ส่วนลายจดุทีอ่กกห็นากว่า 
ส�าหรบันกรฟั รปูร่างไม่ค่อยเหมอืนใคร เพราะหวัเลก็ คอเรยีวยาวเมือ่เทยีบกบัล�าตวั ล�า
ตวัด้านบนมลีายชดั ขาอาจเป็นสเีหลอืง เขยีว หรอืส้มแดง อย่างไรกต็ามขนาดของนกรฟั
มคีวามแตกต่างกนั เพราะตวัผูจ้ะใหญ่กว่าตวัเมยีมากจนอาจคดิว่าเป็นคนละชนดิกนั

32  การจ�าแนกชนดินกชายเลนและนกทะเล



การจ�าแนกชนิดนกชายเลนและนกทะเล

 นกชายเลนปากช้อน (Spoon-billed Sandpiper)

 นกชายเลนปากแอ่น (Terek Sandpiper)
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กลุม่ทีม่ปีากลกัษณะพเิศษ คอื นกชายเลนปากช้อน (Spoon-billed Sandpiper) 
และนกชายเลนปากแอ่น (Terek Sandpiper) อนัทีจ่รงินกชายเลนปากช้อนมขีนาดและรปู
ร่างคล้ายกบันกสติน้ท์คอแดงมาก และกม็กัจะพบอยูใ่กล้กนั แต่ลกัษณะเด่นคอื ทีป่ลาย
ปากจะแบนและแผ่ออกเป็นรปูช้อน สสีนัล�าตวัโดยรวมดขูาวกว่านกสติน้ท์คอแดง ส�าหรบั
นกชายเลนปากแอ่น มีปากยาวและแอ่นขึ้นไม่เหมือนใคร ขาเหลืองส้ม
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นกชายเลนขนาดกลาง
นกทะเลขาเขยีว (Greenshank) พบ 2 ชนดิคอื นกทะเลขาเขยีว (Common 

Greenshank) และนกทะเลขาเขยีวลายจดุ (Nordmann’s Greenshank) ตวัทีพ่บบ่อย
คอื นกทะเลขาเขยีว มปีากหนาแอ่นขึน้เลก็น้อย โคนปากสเีทาปลายด�า ขาสเีขยีวอม
เทา ส่วนนกทะเลขาเขยีวลายจดุ โคนปากประมาณครึง่หนึง่สเีหลอืงหรอืเหลอืงอมเขยีว 
ส่วนปลายปากด�า หวัและล�าตวัด้านบนเป็นสเีทาอ่อนกว่า ขาดสูัน้กว่าและเป็นสเีหลอืง

 นกทะเลขาเขียว (Common Greenshank)

 นกทะเลขาเขียวลายจุด (Nordmann’s Greenshank)
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นกทะเลขาแดง (Redshank) พบ 2 ชนดิคอื นกทะเลขาแดงธรรมดา (Common 
Redshank) และนกทะเลขาแดงลายจดุ (Spotted Redshank) ความแตกต่างของนก
สองชนดินีใ้ห้สงัเกตทีป่าก นกทะเลขาแดงธรรมดาปากค่อนข้างหนาตรง โคนปากแดง
ปลายปากด�า ล�าตวัด้านบนออกเป็นสนี�า้ตาล ในขณะทีน่กทะเลขาแดงลายจดุปากเรยีว
บางและยาวกว่า เฉพาะโคนปากล่างเป็นสแีดง ส่วนทีเ่หลอืเป็นสดี�า และส่วนปลายปาก
งุ้มลงนิดหน่อย ล�าตัวด้านบนออกเป็นสีเทา มีลายจุดเล็กน้อย

 นกทะเลขาแดงธรรมดา (Common Redshank)

 นกทะเลขาแดงลายจุด (Spotted Redshank)
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นกปากซ่อม (Snipe) พบทัง้หมด 6 ชนดิ แต่ทีพ่บกนับ่อยๆ กค็อื นกปากซ่อม
หางเขม็ (Pintail Snipe) และนกปากซ่อมหางพดั (Common Snipe) นกคูน่ีม้ขีนาด 
สสีนั และลวดลายบนตวัคล้ายกนัมาก แต่จดุทีช่่วยจ�าแนกนกทัง้สองชนดิออกจากกนั
แบบง่าย  ๆคอืความยาวของปาก นกปากซ่อมหางเขม็ปากจะสัน้กว่า (ประมาณ 1 เท่า
ครึง่ของความยาวหวั) และมกัพบตามแหล่งน�า้จดื ส่วนนกปากซ่อมหางพดั ปากยาวกว่า 
(ประมาณ 2 เท่าของความยาวหวั) และชนดิหลงัมโีอกาสพบในบรเิวณน�า้กร่อยได้บ่อยกว่า

 นกปากซ่อมหางเข็ม (Pintail Snipe)

 นกปากซ่อมหางพัด (Common Snipe)
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นกชายเลนขนาดใหญ ่
นกปากแอ่น (Godwit) พบ 2 ชนดิคอื นกปากแอ่นหางด�า (Black-tailed Godwit) 

และนกปากแอ่นหางลาย (Bar-tailed Godwit) นกปากแอ่นหางด�ามปีากค่อนข้างตรง 
โคนปากหนาสชีมพปูลายเลก็กว่าเป็นสเีข้ม หลงัสนี�า้ตาลเรยีบ  ๆส่วนนกปากแอ่นหาง
ลาย ปากแอ่นขึ้นเล็กน้อย หลังเป็นลายชัดเจนกว่า ขาสั้นกว่าเล็กน้อย

 นกปากแอ่นหางลาย (Bar-tailed Godwit)

 นกปากแอ่นหางด�า (Black-tailed Godwit)
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นกซ่อมทะเล (Dowitcher) พบ 2 ชนดิคอื นกซ่อมทะเลอกแดง (Asian 
Dowitcher) และนกซ่อมทะเลปากยาว (Long-billed Dowitcher) ทัง้สองชนดิรปูร่าง
คล้ายกนั ปากยาวตรง ความหนาส่วนโคนปากและปลายปากไม่แตกต่างกนัมากนกั นก
ซ่อมทะเลอกแดงพบได้บ่อยกว่าและมกัพบปะปนอยูก่บัฝงูนกปากแอ่นหางด�า ส�าหรบั
นกซ่อมทะเลปากยาวเป็นชนดิทีพ่บยากในบ้านเรา ตวัเลก็กว่าซ่อมทะเลอกแดง ปาก
และขาเขียวอมเหลือง

q นกซ่อมทะเลอกแดง (Asian Dowitcher)

q นกซ่อมทะเลปากยาว (Long-billed Dowitcher) ภาพ: ปณต ไกรโรจนานันท์
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นกอก๋ีอย (Curlew) พบ 4 ชนดิคอื นกอก๋ีอยจิว๋ (Little Curlew) นกอก๋ีอยเลก็ 
(Whimbrel) นกอก๋ีอยใหญ่ (Eurasian Curlew) และนกอก๋ีอยตะโพกสนี�า้ตาล (Eastern 
Curlew) นกอก๋ีอยทัง้หมดรปูร่างคล้ายกนั มปีากยาวโค้งลง แต่ถ้าจะไล่เรยีงขนาดกนัแล้ว 
นกอก๋ีอยจิว๋ตวัเลก็และปากสัน้กว่าพวก คอืปากยาวกว่าความยาวหวัเลก็น้อย นกอก๋ีอยเลก็
ขนาดโตขึน้มาหน่อย ปากยาวราว 2 เท่าของความยาวหวั มแีถบสเีข้มกลางกระหม่อม 
นกอก๋ีอยใหญ่กข็นาดใหญ่กว่าอก๋ีอยเลก็ และจะเหน็ชดัหากนกทัง้สองอยูใ่กล้กนั ปาก
ยาวมากกว่า 3 เท่าของความยาวหวั ดยูาวเกะกะ ไม่มแีถบกลางหวั ส�าหรบันกอก๋ีอย
ตะโพกสนี�า้ตาลกเ็หมอืนกบัคูแ่ฝดของอก๋ีอยใหญ่เลยทเีดยีว ขนาดและรปูร่างใกล้เคยีง
กนัมาก และกม็กัจะพบเพยีงตวัสองตวัปนอยูใ่นฝงูนกอก๋ีอยใหญ่ แม้ว่านกอก๋ีอยตะโพก
สนี�า้ตาลจะมปีากโค้งและยาวกว่าเลก็น้อย ล�าตวัด้านล่างออกเป็นสนี�า้ตาลมากกว่า แต่
โดยมากเรามกัพบนกจากระยะไกล จงึสงัเกตความแตกต่างระหว่างนกสองชนดินีไ้ด้ยาก 
อย่างไรกต็าม ขณะบนิจะเหน็ใต้ปีกเป็นลายสนี�า้ตาลและตะโพกมลีายสนี�า้ตาลสมกบัชือ่ 
ขณะที่นกอีก๋อยใหญ่ตะโพกและใต้ปีกขาว 

 นกอีก๋อยจิ๋ว (Little Curlew)
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 นกอีก๋อยเล็ก (Whimbrel)

 นกอีก๋อยใหญ่ (Eurasian Curlew)
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 นกอีก๋อยตะโพกสีน�้าตาล (Eastern Curlew) ด้านใต้ปีกเห็นเป็นลายสีน�้าตาล

 นกอีก๋อยใหญ่ (ซ้าย) และนกอีก๋อยเล็ก (ขวา)
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นกตนีเทยีน-นกปากงอน (Stilt & Avocet) ทัง้นกตนีเทยีน (Black-winged Stilt) 
และนกปากงอน (Pied Avocet) มลี�าตวัสขีาว-ด�า แต่ปากของนกตนีเทยีนแหลมตรง
และเลก็เหมอืนเขม็ ขายาวเก้งก้างสแีดงอมชมพ ูในขณะทีน่กปากงอนกป็ากแหลมเลก็
เช่นกัน แต่ส่วนปลายงอนขึ้น ขาสีเทาอมฟ้า สั้นกว่านกตีนเทียน

 นกตีนเทียน (Black-winged Stilt)

 นกปากงอน (Pied Avocet)
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นกหวัโตกนิป ู(Crab Plover) มรีปูร่างคล้ายนกหวัโต แต่ขนาดใหญ่กว่ากนัมาก 
ปากหนา ตวัสขีาว-ด�า ขายาวสเีทา เหน็แล้วจ�าแนกชนดิได้ไม่ยาก แต่โอกาสพบในเมอืง
ไทยถือว่ายากมาก มีรายงานเพียงไม่กี่ครั้งทางชายฝั่งด้านทะเลอันดามัน  
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นกนางนวลและนกนางนวลแกลบ (Gulls & Terns) 
นกนางนวล (Gulls) และนกนางนวลแกลบ (Terns) มกัพบหากนิอยูร่วมกนัเป็น

จ�านวนมากตามชายฝ่ังทะเลหรอืกลางทะเล บางครัง้พบตามแหล่งน�า้จดืลกึเข้ามาในแผ่น
ดนิด้วย แต่ไม่บ่อยและจ�านวนไม่มากนกั สิง่ทีส่ร้างความปวดหวัให้กบันกัดนูกกค็งเป็น
กรณเีดยีวกบันกชายเลน คอื รปูร่างและสสีนัของแต่ละชนดิคล้ายคลงึกนั โดยเฉพาะช่วง
ทีย้่ายถิน่เข้ามาในประเทศไทย ซึง่เป็นชดุขนนอกฤดผูสมพนัธุ ์แถมมกัอยูป่นกนัจ�านวน
มาก แยกแยะหรือระบุชนิดได้ยาก

นกนางนวล (Gulls)
เป็นนกทีม่ขีนปกคลมุล�าตวัโดยส่วนใหญ่เป็นสขีาว เทา และด�า นกนางนวลทีพ่บ

ในเมืองไทยพอจะแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มคือ
กลุม่นกนางนวลขนาดเลก็ นกกลุม่นีต้้องใช้ระยะเวลาเจรญิเตบิโตนบัจากวยัเดก็

ถงึตวัเตม็วยัรวม 2 ปี ได้แก่ นกนางนวลธรรมดา (Brown-headed Gull) นกนางนวล
ขอบปีกขาว (Black-headed Gull) นกนางนวลปากเรยีว (Slender-billed Gull) นก
นางนวลเล็ก (Little Gull) และนกคิตติเวคขาด�า (Black-legged Kittiwake)

ทีพ่บบ่อยและมจี�านวนมากคอื นกนางนวลธรรมดา มคีูแ่ฝดทีค่ล้ายกนัและมกั
พบปนกนักค็อื นกนางนวลขอบปีกขาว แต่โดยทัว่ไปแล้วขณะยนืหรอืว่ายน�า้อยูใ่กล้กนั 
ขนาดของนางนวลขอบปีกขาวจะเลก็กว่าแบบสงัเกตได้ ปากเรยีวเลก็กว่า ถ้าเป็นตวัเตม็
วยั นกนางนวลธรรมดาจะมม่ีานตาสจีางหรอืขาว ส่วนนกนางนวลขอบปีกขาวมม่ีานตา
สเีข้มหรอืด�า แต่จะมปัีญหากบันกทีย่งัไม่เตม็วยั ซึง่ทัง้คูจ่ะมม่ีานตาสเีข้มเหมอืนกนั ดงั
นัน้ถ้าดตูอนบนิจะเหน็ความแตกต่างระหว่างสองชนดินีไ้ด้ดกีว่า เพราะไม่ว่าจะเป็นวยัใด
กต็าม นกนางนวลขอบปีกขาวจะเหน็ขอบปีกบนิด้านหน้าดขูาวกว่านกนางนวลธรรมดา

ลกัษณะทีบ่่งบอกว่านกนางนวลตวัใดยงัโตไม่เตม็วยั กค็อืแถบด�าทีส่่วนของปลาย
หาง ซึง่จะเหน็ได้ขณะบนิ ถ้าอายนุ้อยเป็นเดก็ปีแรกแถบนีจ้ะด�าและกว้าง แต่พออายมุาก
ขึน้จะเริม่ออกเป็นสนี�า้ตาล และแคบหรอืจางลงตามชัว่โมงบนิทีเ่พิม่ขึน้ จนกระทัง่เป็นสี
ขาวทัง้หมดเมือ่โตเตม็วยั หลกัเกณฑ์ข้อนีใ้ช้ได้กบันกนางนวลทกุชนดิ ยกเว้นนกนางนวล
หางด�า ซึ่งแม้จะเป็นตัวเต็มวัยก็ยังมีแถบหางด�า

อย่างไรกต็าม นกนางนวลปากเรยีวขณะบนิกม็ขีนาดและลกัษณะคล้ายนกนางนวล
ขอบปีกขาวเหมอืนกนั ต้องดลูกัษณะของปากและหวัเป็นตวัช่วย เมือ่นกยนืหรอืว่ายน�า้
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จะสงัเกตเหน็ได้ชดัว่าหวัเลก็ ปากเรยีวยาวสส้ีม ปลายปากไม่ด�าอย่างนกนางนวลขอบ
ปีกขาวหรอืนกนางนวลธรรมดา และถ้าพบในระยะใกล้จะเหน็ม่านตาสจีางทกุช่วงวยั

 นกนางนวลธรรมดา (Brown-headed Gull) ตัวเต็มวัยมีม่านตาสีจาง

 นกนางนวลขอบปีกขาว (Black-headed Gull) ตัวเต็มวัยมีม่านตาสีเข้ม
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ส�าหรบันกนางนวลเลก็ และนกคติตเิวคขาด�า ส�าหรบัเมอืงไทยถอืเป็นนกพลดัหลง 
หายากมากพอกนั มลีกัษณะหวัค่อนข้างกลมคล้ายกนั แต่ขนาดตวัแตกต่างกนัมาก นก
นางนวลเลก็ขนาดเลก็สดุ (เลก็ทีส่ดุในโลก) นกคติตเิวคขาด�าใหญ่ขึน้มาหน่อย ถ้าดใูน
รายละเอยีด นกนางนวลเลก็มปีากด�า จดุเด่นคอืตรงหมูจีดุกลมด�า ขาแดง นกคติตเิวค

 นกนางนวลขอบปีกขาว (Black-headed Gull) ชุดขนฤดูหนาวปีแรก (ซ้าย) 
และนกนางนวลธรรมดา (Brown-headed Gull) ชุดขนฤดูหนาวปีแรก (ขวา)

 นกนางนวลปากเรียว (Slender-billed Gull)
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ขาด�ามปีากเหลอืง ตรงหเูป็นแถบโค้งสดี�า ขาด�า แต่ถ้าเป็นนกปีแรก (รายงานพบในเมอืง
ไทยทัง้ 2 ครัง้ กเ็ป็นนกปีแรกทัง้สิน้) ปากด�า และมแีถบขวางสดี�าบรเิวณต้นคอด้านหลงั 
ขณะบนิเหน็แถบด�าทีปี่กบนเป็นรปูตวั M ส�าหรบัชดุขนฤดผูสมพนัธุ ์นกนางนวลเลก็หวั
เปลี่ยนเป็นสีด�า ส่วนนกคิตติเวคขาด�าหัวขาวสะอาด

กลุม่นกนางนวลขนาดกลาง นกกลุม่นีต้้องใช้ระยะเวลาเจรญิเตบิโตนบัจากวยัเดก็
ถงึตวัเตม็วยัรวม 3 ปี ได้แก่ นกนางนวลปากเหลอืง (Mew Gull) และนกนางนวลหาง
ด�า (Black-tailed Gull)

นกนางนวลปากเหลอืงมขีนาดใหญ่กว่านกนางนวลธรรมดาเลก็น้อย มมีปีากสี
เหลอืงอมเขยีวสมกบัชือ่ ปลายปากมคีาดด�า ปากค่อนข้างเลก็กว่านกนางนวลชนดิอืน่ 
ขาเหลือง

ส่วนนกนางนวลหางด�ามขีนาดใหญ่กว่านกนางนวลปากเหลอืงเลก็น้อย หลงัและ
ปีกสเีทาเข้ม ตวัเตม็วยัขณะบนิจะเหน็แถบทีป่ลายหางด�า ในขณะทีต่วัเตม็วยัของนางนวล
อืน่จะเหน็หางขาวทัง้หมด นกปีแรก ล�าตวัเป็นสนี�า้ตาลเกอืบทัง้ตวั ไม่ค่อยมลีาย

 นกคติตเิวคขาด�า (Black-legged Kittiwake) ชดุขนฤดหูนาวปีแรก ภาพ: พนิจิ แสงแก้ว
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กลุม่นกนางนวลขนาดใหญ่ นกกลุม่นีต้้องใช้ระยะเวลาเจรญิเตบิโตนบัจากวยัเดก็
ถงึตวัเตม็วยัรวม 4 ปี ได้แก่ นกนางนวลหลงัด�าเลก็ (Lesser Black-backed Gull) นก
นางนวลหลงัด�าพนัธุร์สัเซยี (Heuglin’s Gull) นกนางนวลพนัธุม์องโกเลยี (Mongolian 
Gull) นกนางนวลหลงัเทา (Slaty-backed Gull) และนกนางนวลหวัด�าใหญ่ (Pallas’s 
Gull)

 นกนางนวลหางด�า (Black-tailed Gull) ภาพ: พอพล นนทภา

 นกนางนวลปากเหลือง (Mew Gull) ภาพ: วัชระ สงวนสมบัติ
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นกนางนวลกลุม่นีถ้อืเป็นโจทย์ยากของนกัดนูกเลยกว่็าได้ นอกจากเรือ่งขนาด 
ลกัษณะรปูร่าง สสีนั ทีค่ล้ายคลงึกนัมาก  ๆแล้ว แต่ละชนดิมชีดุขนทีห่ลากหลายในแต่ละ
ช่วงวยัมากกว่ากลุม่นกนางนวลขนาดเลก็ นอกจากนีน้กแต่ละปีกย็งัมกีารผลดัขนในแต่ละ
ฤดูกาลด้วย ชุดขนฤดูหนาวและฤดูร้อนก็แตกต่างกันพอสมควร

นกนางนวลหวัด�าใหญ่ โดยเฉลีย่แล้วตวัใหญ่กว่าใครเพือ่นและหน้าตาแตกต่าง
จากนกนางนวลขนาดใหญ่ชนดิอืน่พอสมควร หน้าผากค่อนข้างลาด จงึท�าให้ดเูหมอืน
ปากยาว ขอบตาบนและล่างขาวแต่ไม่เชือ่มต่อกนั รอบตาและบรเิวณหลงัหจูะมแีต้มด�า
ในทุกช่วงวัย ฤดูผสมพันธุ์หัวเป็นสีด�า

ส�าหรบักลุม่ทีจ่�าแนกยากจรงิ  ๆกค็อืนกนางนวลทีม่หีวัสขีาว (Large White-
headed Gull) ได้แก่ นกนางนวลหลงัด�าเลก็ นกนางนวลหลงัด�าพนัธุร์สัเซยี และนก
นางนวลพนัธุม์องโกเลยี ตวัเตม็วยัทัง้สามชนดิปากเหลอืงมแีต้มแดง ขาเหลอืง ดไูม่ต่าง
กนัมากนกั แต่นกนางนวลพนัธุม์องโกเลยีบางตวักข็าเป็นสชีมพหูรอืชมพอูมเหลอืง ล�าตวั
ยิง่คล้ายกนัมาก ต้องดจูากโทนสเีทาทีปี่กและหลงัเป็นตวัช่วย ถ้าจะไล่เรยีงกนัแล้ว นก
นางนวลหลงัด�าเลก็มสีเีทาเข้มเกอืบด�า นกนางนวลหลงัด�าพนัธุร์สัเซยีเป็นสเีทาเข้ม (สี
เทาของนกชนดินีย้งัมโีทนเข้ม-จางแตกต่างกนัไป) ส่วนนกนางนวลพนัธุม์องโกเลยีสเีทา
อ่อน แต่ว่านกนางนวลหลงัด�าพนัธุร์สัเซยีจะมจีดุสงัเกตเพิม่เตมิคอื ลายขดีทีห่วัและคอ

 นกนางนวลหัวด�าใหญ่ (Pallas’s Gull) ชุดขนฤดูร้อนปีแรก
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หนาแน่นกว่าใคร ส�าหรบันกปีแรกทัง้สามชนดิมปีากด�าหรอืโคนปากชมพปูลายด�า ขาสี
ชมพจูางๆ  ขนปกคลมุล�าตวัดไูม่ต่างกนัเท่าใด แต่นกนางนวลพนัธุม์องโกเลยีโดยรวมแล้ว
ดขูาวกว่า ส่วนนกทีอ่ยูร่ะหว่างปี 2-3 ปากเหลอืงหรอืชมพอูมเหลอืงปลายด�า ขาเริม่มี
สเีหลอืง แต่สปีากและขากอ็าจผนัแปรแตกต่างกนัไปบ้างตามอาย ุอย่างไรกต็ามทัง้สาม
ชนิดนี้มีความคล้ายคลึงกันมาก ขนาดตัดสินด้วยภาพถ่ายยังยากเลย

 นกนางนวลหลังด�าพันธุ์รัสเซีย (Heuglin’s Gull)

 นกนางนวลหลังด�าเล็ก (Lesser Black-backed Gull)
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อนัทีจ่รงิยงัมนีกนางนวลหลงัเทาอกีชนดิ ซึง่เพิง่มรีายงานพบนกในชดุขนฤดหูนาว
ปีแรกเมือ่ไม่นานมานีเ้อง จะว่าไปแล้ว ตวัเตม็วยัชนดินีก้ค็ล้ายกบันางนวลยกัษ์แฝดสาม
ทีก่ล่าวมาแล้วเหมอืนกนั แต่ตวันีข้าเป็นสชีมพทูกุช่วงวยั ซึง่เรือ่งทีท่�าให้ต้องปวดหวัก็
คอื นกนางนวลพนัธุม์องโกเลยีบางตวักม็ขีาสชีมพเูหมอืนกนั เพยีงแต่ของนกนางนวล
หลงัเทาจะดเูข้มกว่า ส่วนสเีทาประจ�าชนดิกเ็ข้มพอ  ๆกบันกนางนวลหลงัด�าพนัธุร์สัเซยี 

 นกนางนวลหลังด�าพันธุ์รัสเซีย (Heuglin’s Gull) ชุดขนฤดูหนาวปีแรก ท่ามกลางฝูง
นกนางนวลธรรมดา

 นกนางนวลพนัธุม์องโกเลยี (Mongolian Gull) ชดุขนฤดหูนาวปีแรก (ซ้ายสดุ) ยนืเทยีบ
กับนกนางนวลหลังด�าพันธุ์รัสเซีย ภาพ: วัชระ สงวนสมบัติ
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นกนางนวลแกลบ (Terns)
มคีวามหลากหลายชนดิ สสีนักเ็ช่นเดยีวกบันกนางนวล แต่ขนาดทีเ่ลก็กว่าและรปู

ร่างเพรยีวกว่ากท็�าให้แยกจากกลุม่นกนางนวลได้ไม่ยาก ถงึอย่างนัน้ บางชนดิ แม้จะอยู่
ปนกบันกนางนวลหรอืนกนางนวลแกลบชนดิอืน่กม็ลีกัษณะทีโ่ดดเด่นจากพวก

นกนางนวลแกลบแคสเปียน (Caspian Tern) เป็นนกนางนวลแกลบขนาดใหญ่
ทีส่ดุ (เกอืบเท่านกนางนวลขนาดใหญ่) ปากหนาใหญ่สแีดงสด ถ้าได้เหน็ตวัจรงิคงไม่
พลาดแน่ ส�าหรบันกนางนวลแกลบปากหนา (Gull-billed Tern) กข็นาดย่อมลงมาหน่อย 
ตวันีอ้อกแนวขาวอวบ คอืล�าตวัค่อนข้างอวบอ้วน ขนปกคลมุล�าตวัเป็นสเีทาอ่อนมากจน
ดเูกอืบขาว มแีต้มด�าเลก็ๆ ทีห่ลงัตา ปากด�าดหูนากว่านกนางนวลแกลบชนดิอืน่

q นกนางนวลแกลบแคสเปียน (Caspian Tern)

q นกนางนวลแกลบปากหนา (Gull-billed Tern)
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ส่วนทีเ่หลอืนีแ่หละทีน่่าจะเป็นปัญหา เพราะหน้าตาคล้าย  ๆกนั ซึง่พอจะแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มๆ ได้ดังนี้

กลุม่ปากเหลอืง ได้แก่ นกนางนวลแกลบแม่น�า้ (River Tern) นกนางนวลแกลบ
ท้องด�า (Black-bellied Tern) นกนางนวลแกลบหงอนใหญ่ (Great Crested Tern) นก
นางนวลแกลบหงอนเลก็ (Lesser Crested Tern) และนกนางนวลแกลบจนี (Chinese 
Crested Tern)

ชนดิทีพ่บตามแม่น�า้หรอืหนองบงึขนาดใหญ่คอื นกนางนวลแกลบแม่น�า้และนก
นางนวลแกลบท้องด�า สองตวันีม้ปีากเหลอืง ขาแดง ขณะบนิเหน็หางคูน่อกยาวดเูว้าลกึ
คล้ายกนั แต่นางนวลแกลบท้องด�าขนาดเลก็กว่า ท้องและก้นเป็นลายกระ  ๆสดี�า ถ้า
เป็นฤดผูสมพนัธุก์ง่็ายเลยเพราะท้องด�าตลอดแต่ตรงอกจางลงเลก็น้อย หากนกเกาะจะ
เห็นว่าปากเรียวเล็กกว่าและบางตัวออกเป็นสีส้ม

 นกนางนวลแกลบแม่น�้า (River Tern)
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อกีสามชนดิทีเ่หลอืมกัพบตามรมิทะเล มหีงอนด้วย นกนางนวลแกลบหงอนใหญ่
ปากสเีหลอืงอมเขยีวเลก็น้อย หลงัและปีกสเีทาเข้ม ส่วนนกนางนวลแกลบหงอนเลก็ปาก
สเีหลอืงอมส้ม หลงัและปีกสเีทาอ่อนกว่า อกีชนดิคอืนกนางนวลแกลบจนีซึง่เป็นชนดิที่
หายากมากระดบัโลก ตวันีห้ลงัและปีกสเีทาอ่อนมากจนเกอืบขาว ปากเหลอืงปลายปากด�า

 นกนางนวลแกลบหงอนเล็ก (Lesser Crested Tern) และนางนวลแกลบหงอนใหญ่ 
(Great Crested Tern)

 นกนางนวลแกลบหงอนใหญ่ (Great Crested Tern) และนางนวลแกลบแคสเปียน 
(Caspian Tern)
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กลุม่ปากด�า (ช่วงนอกฤดผูสมพนัธุ)์ ได้แก่ นกนางนวลแกลบธรรมดา (Common 
Tern) นกนางนวลแกลบสกีหุลาบ (Roseate Tern) นกนางนวลแกลบท้ายทอยด�า (Black-
naped Tern) นกนางนวลแกลบเลก็ (Little Tern) นกนางนวลแกลบเคราขาว (Whiskered 
Tern) และนกนางนวลแกลบด�าปีกขาว (White-winged Tern)

คูท่ีอ่าจจ�าแนกสบัสนคอื นกนางนวลแกลบธรรมดากบันกนางนวลแกลบสกีหุลาบ 
นางนวลแกลบธรรมดาเป็นนกอพยพ แต่พบได้บ่อยกว่าและมกัพบเป็นฝงู หน้าผากและ
กระหม่อมด�า ขาแดงเข้ม ส่วนนกนางนวลแกลบสกีหุลาบ แม้จะเป็นนกประจ�าถิน่ แต่
กลบัพบยากกว่าและปรมิาณน้อย บางทกีพ็บปนกบันางนวลแกลบธรรมดาด้วย ถ้าเป็น
กรณนีีก้ง่็าย เพราะแม้จะมรีปูแบบโดยรวมคล้ายกนั แต่นกนางนวลแกลบสกีหุลาบมสีเีทา
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t นกนางนวลแกลบ
ธรรมดา (Common Tern)

q นกนางนวลแกลบสี
กหุลาบ (Roseate Tern) 
ชุดขนฤดูผสมพันธุ์
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ทีปี่กและหลงัอ่อนกว่า และถ้าสงัเกตความยาวของปลายปีกและหางขณะยนื จะเหน็ว่า
ปลายหางยาวกว่าปลายปีก ในขณะทีน่กนางนวลแกลบธรรมดา ปลายหางยาวพอ  ๆกบั
ปลายปีก ส�าหรบันกนางนวลแกลบสกีหุลาบ ถ้าเป็นชดุขนฤดผูสมพนัธุก์ง่็ายเลย เพราะ
จะเห็นล�าตัวด้านล่างเป็นสีชมพูเรื่อๆ เด่นขึ้นมาจากนางนวลแกลบตัวอื่น

อกีสามตวัคอื นกนางนวลแกลบเลก็ นกนางนวลแกลบเคราขาว และนกนางนวล
แกลบด�าปีกขาว แม้จะเป็นพวกทีพ่บบ่อย  ๆแต่อาจจ�าสบัสนกนัได้ โดยเฉพาะช่วงนอก
ฤดผูสมพนัธุ ์ลกัษณะลวดลายสดี�าบนหวัของนกนางนวลแกลบเลก็กบันกนางนวลแกลบ
เคราขาวคล้ายกนั แต่นกนางนวลแกลบเลก็มขีนาดตวัเลก็กว่า ปากแหลมเลก็กว่า ส่วน
นกนางนวลแกลบด�าปีกขาว มสีดี�าทีก่ระหม่อมและแต้มด�ากลมทีห่ ูดงู่าย  ๆว่าเหมอืน
สวมหฟัูง ทัง้นกนางนวลแกลบเคราขาวและนกนางนวลแกลบด�าปีกขาวยงัสามารถพบ
ตามหนองบงึและทะเลสาบน�า้จดืได้ด้วย เรยีกกนัว่า Marsh Tern แต่นกนางนวลแกลบ
ด�าปีกขาวจะมขีนาดเลก็กว่านกนางนวลแกลบเคราขาว ปากแหลมเลก็กว่า และลายบน
หวัแตกต่างกนั ส�าหรบัชดุขนฤดผูสมพนัธุข์องทัง้สามชนดิมรีปูแบบแตกต่างกนัชดัเจน

ส่วนนกนางนวลแกลบท้ายทอยด�ามปีีกและหลงัสเีทาอ่อนมาก ดไูกล  ๆเหมอืนนก
ตวัสขีาวสะอาดต่างนกนางนวลแกลบชนดิอืน่ ถ้าเป็นช่วงฤดผูสมพนัธุจ์ะอมชมพเูรือ่ๆ 
และตัวนี้มักพบตามเกาะกลางทะเล ไม่ค่อยพบตามชายฝั่ง 

 นกนางนวลแกลบเลก็ (Little Tern) ชดุขนฤดผูสมพนัธุ ์ ปากเปลีย่นเป็นสเีหลอืง ขาแดง
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 นกนางนวลแกลบเคราขาว (Whiskered Tern)

 นกนางนวลแกลบด�าปีกขาว (White-winged Tern)

 นกนางนวลแกลบท้ายทอยด�า (Black-naped Tern)
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กลุม่สเีข้ม ได้แก่ นกนางนวลแกลบคิว้ขาว (Bridled Tern) และนกนางนวลแกลบด�า 
(Sooty Tern) สองชนดินี ้ทัง้รปูร่างและล�าตวัด้านบนสเีทาเข้มคล้ายกนั ตวัหลงัจะขนาด
ใหญ่กว่าและสเีข้มกว่าเลก็น้อย แต่ดใูนธรรมชาตแิล้วอาจไม่เหน็ความแตกต่างชดัเจน มี
จดุสงัเกตทีบ่รเิวณหวัตา นกนางนวลแกลบคิว้ขาวมคีิว้สขีาวแคบ  ๆยาวเลยตา ส่วนนก
นางนวลแกลบด�าหน้าผากขาวและสีขาวนี้ยาวไม่เกินตา
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 นกนางนวลแกลบคิ้วขาว (Bridled Tern)

 นกนางนวลแกลบด�า (Sooty Tern) ภาพ: นัท สุมนเตมีย์
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ชายทะเลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

ช่วงฤดหูนาวบรเิวณสะพานสขุตาภายในสถานตากอากาศบางปู
จะกลายเป็นแหล่งรวมของบรรดานกนางนวล ทีม่จี�านวนมากทีส่ดุคอื นก
นางนวลธรรมดา ส่วนทีอ่าจปนมาด้วยได้แก่ นกนางนวลขอบปีกขาว นก
นางนวลปากเรยีว นกนางนวลหางด�า นกนางนวลหลงัด�าพนัธุร์สัเซยี ทีน่ี่
ยงัพบนกนางนวลปากเหลอืง นกคติตเิวคขาด�า และนกนางนวลเลก็เป็น
รายงานแรกของไทยด้วย ส่วนนกนางนวลแกลบทีพ่บส่วนใหญ่คอืนกนางนวล
แกลบเคราขาว

นอกจากนีย้งัพบนกชายเลนได้มากมาย ไม่ว่านกอก๋ีอยใหญ่ นกอก๋ีอย
เลก็ นกปากแอ่นหางด�า นกทะเลขาแดง นกชายเลนบงึ รวมทัง้นกปากงอน
และนกตนีเหลอืง ส�าหรบันกน�า้หายากกไ็ด้แก่ นกช้อนหอยด�าเหลอืบและนก
ปากช้อนหน้าด�า ป่าชายเลนภายในสถานตากอากาศบางปยูงัเป็นแหล่งท�า
รงัวางไข่ของนกแขวก นกยางเปีย นกยางกรอกพนัธชุวา นกกาน�า้เลก็ นก
กาน�้าปากยาว และนกปากห่าง
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ชายทะเลจังหวัดสมุทรสาคร

เป็นแหล่งดนูกชายเลนใกล้กรงุเทพฯ ทีน่่าสนใจ แห่งแรกคอืโคกขาม สภาพส่วน
ใหญ่เป็นนาเกลอื บ่อเลีย้งกุง้เลีย้งปลา และหาดโคลน พระเอกของทีน่ีค่อื นกชายเลน
ปากช้อน ซึง่พบได้เป็นประจ�าทกุปี นอกจากนีย้งัพบนกซ่อมทะเลอกแดง นกทะเลขาเขยีว
ลายจดุ นกลอยทะเลคอแดง นกชายเลนกระหม่อมแดง นกชายเลนท้องด�า นกซ่อมทะเล
ปากยาว รวมทั้งมีรายงานของนกกรีดน�้าด้วย

อกีแห่งทีน่่าสนใจคอื ศนูย์ศกึษาธรรมชาตอ่ิาวมหาชยั ซึง่เป็นหาดเลนกว้างใหญ่
ของปากแม่น�า้ท่าจนี มนีกชายเลนเข้ามาหากนิในช่วงน�า้ลงจ�านวนนบัหมืน่ตวั ทีพ่บประจ�า
คอื นกทะเลขาแดง นกหวัโตทรายเลก็ นกนอ็ตใหญ่ นกอก๋ีอยเลก็ นกอก๋ีอยใหญ่ นกปาก
แอ่นหางด�า นกซ่อมทะเลอกแดง บางทกีเ็จอนกปากงอน รวมทัง้นกปากช้อนหน้าด�าด้วย

ส�าหรบักาหลงและรางจนัทร์ มลีกัษณะพืน้ทีค่ล้าย  ๆโคกขาม นกทีพ่บบ่อยคอื 
นกสติน้ท์คอแดง นกสติน้ท์นิว้ยาว นกชายเลนปากโค้ง นกชายเลนบงึ นกทะเลขาแดง
ลายจดุ รวมทัง้นกนางนวลและนกนางนวลแกลบอกีหลายชนดิ พวกทีห่ายากกม็กัแวะ
มาเสมอ เช่น นกลอยทะเลคอแดง นกปากงอน นกซ่อมทะเลอกแดง นกซ่อมทะเลปาก
ยาว นกอก๋ีอยจิว๋รายงานแรกกท็ีร่างจนัทร์ ส่วนนกกระแตผใีหญ่กเ็คยมาปรากฏตวัแถว
กาหลงให้เป็นที่ฮือฮากันมาแล้ว
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อ่าวบางตะบูนและหมู่บ้านปากทะเล จังหวัดเพชรบุรี

อ่าวบางตะบนูมกีารเพาะเลีย้งหอยและโป๊ะหาปลา มนีกน�า้มาหากนิและเกาะพกั
หลายชนดิ โดยเฉพาะช่วงฤดหูนาวจะพบนกกาน�า้ใหญ่ นกนางนวลหลงัด�าพนัธุร์สัเซยี 
นกนางนวลแกลบเคราขาว นกนางนวลแกลบหงอนใหญ่ นกนางนวลแกลบธรรมดา และ
นกนางนวลแกลบคิ้วขาวด้วย

ส่วนบรเิวณนาเกลอืหมูบ้่านปากทะเล ช่วงฤดหูนาวจะเป็นแหล่งชมุนมุของบรรดา
นกชายเลน มากทัง้ชนดิและปรมิาณ ไม่ว่านกหวัโตทรายเลก็-ใหญ่ นกนอ็ตเลก็-ใหญ่ 
นกปากงอน นกซ่อมทะเลอกแดง นกทะเลขาเขยีวลายจดุ นกชายเลนปากช้อน นกชาย
เลนท้องด�า นกอก๋ีอยตะโพกสนี�า้ตาล รวมทัง้นกน�า้ขนาดใหญ่หายากระดบัโลกอย่างนก
ปากช้อนหน้าด�า

แหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี
มแีหล่งดนูกทีน่่าสนใจอยูส่องแห่ง แห่งแรกคอืโครงการวจิยัและพฒันาสิง่แวดล้อม

แหลมผกัเบีย้อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิภายในเป็นบ่อบ�าบดัน�า้เสยีและป่าชายเลน ตาม
เสาขอบบ่อมกัมพีวกนกกาน�า้ นกยางหลายชนดิเกาะพกัและหากนิ รวมทัง้นกยางกรอก
พนัธุอ์นิเดยี บางปีพบนกกาน�า้ใหญ่ด้วย ส่วนบรเิวณแปลงป่าชายเลนซึง่มนี�า้แฉะ  ๆหรอื
นาเกลอืรอบ  ๆโครงการฯ กจ็ะพบนกรฟั นกทะเลขาแดงลายจดุ นกสติน้ท์นิว้ยาว นก
หวัโตหลงัจดุสทีอง นกปากซ่อมหางพดั แต่ตวัเดด็ทีด่งึดดูผูค้นจากทัว่สารทศิให้มารวม
ตวักนัจนกลายเป็นบทหนึง่ในหน้าประวตัศิาสตร์ของวงการดนูกเมอืงไทยกค็อื นกกรดีน�า้ 
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ส่วนบรเิวณปลายแหลมผกัเบีย้ซึง่มลีกัษณะของสนัทราย เป็นแหล่งรวมของนก
นางนวลหลายชนดิ เช่น นกนางนวลหวัด�าใหญ่ นกนางนวลหลงัด�าพนัธุร์สัเซยี มรีายงาน
พบนกคติตเิวกขาด�าด้วย รวมทัง้นกชนดิใหม่ของไทยอย่างนกนางนวลพนัธุม์องโกเลยี
และนกนางนวลหลงัเทา นกนางนวลแกลบกม็ไีม่น้อย เช่น นกนางนวลแกลบหงอนใหญ่-
หงอนเลก็ นกนางนวลแกลบธรรมดา และนกนางนวลแกลบแคสเปียน ส่วนนกชายเลนที่
พบประจ�าคอื นกคอสัน้ตนีไว นกหวัโตทรายเลก็-ทรายใหญ่ เป็นอกีแห่งทีพ่บนกหวัโตขา
ด�าชนดิย่อยหน้าขาว และมรีายงานพบนกหวัโตขายาว รวมทัง้เป็นแหล่งท�ารงัวางไข่ของ
นกหัวโตมลายูด้วย 

อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เป็นพืน้ทีช่มุน�า้ทีส่�าคญัมาก มสีภาพทีลุ่ม่น�า้ขงั นากุง้ บ่อเลีย้งปลา นาเกลอื 
หาดเลน หาดทราย จงึสามารถพบนกชายเลน-นกทะเล และนกทุง่-นกน�า้ได้หลายชนดิ 
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ชายหาดใกล้ทีท่�าการอทุยานฯ เป็นแหล่งท�ารงัวางไข่ของนกนางนวลแกลบเลก็และนก  
หวัโตมลาย ูและยงัพบนกชายเลนหลายชนดิ ทีน่่าสนใจคอื นกชายเลนปากช้อน นก
ทะเลขาเขียวลายจุด นกซ่อมทะเลอกแดง

ส่วนบรเิวณหน่วยฯ บงึบวัเป็นแหล่งน�า้จดื นกทีพ่บบ่อยคอื นกอโีก้ง นกพรกิ นก
กาน�้าเล็ก นกยางไฟหัวด�า นกยางโทนน้อย นกกระสาแดง

อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มลีกัษณะเป็นเวิง้อ่าวขนาดใหญ่ มแีม่น�า้ล�าคลองหลายสายไหลลงสูอ่่าวไทยทีป่าก

อ่าวแห่งนี ้ท�าให้เกดิดนิตะกอนทบัถมเป็นหาดเลนกว้าง มป่ีาชายเลนหลงเหลอือยูไ่ม่มาก
นัก ถัดเข้ามาในแผ่นดินเป็นนากุ้งและพื้นที่เกษตรกรรมอื่นๆ

นกทีพ่บได้แก่ นกหวัโตทรายเลก็  นกหวัโตมลาย ูนกนางนวลแกลบหงอนใหญ่
และเล็ก นกยางจีน

อ่าวปัตตานี จังหวัดปัตตานี
เป็นอ่าวทีค่่อนข้างตืน้ ส่วนใหญ่มลีกัษณะเป็นหาดเลน มป่ีาชายเลนเลก็น้อยทาง

ด้านอ�าเภอยะหริง่ นบัเป็นพืน้ทีส่�าคญัส�าหรบันกชายเลนอพยพ นกทีส่�าคญัได้แก่ นก
ทะเลขาเขยีวลายจดุ นกชายเลนปากช้อน นอกจากนีท้ีน่ีเ่ป็นแห่งแรกของไทยทีม่รีายงาน
พบนกปากช้อนหน้าด�า

อทุยานแห่งชาตแิหลมสน–ปากแม่น�า้กระบรุ–ีปากคลองกะเปอร์ 
จังหวัดระนอง และจังหวัดพังงา

พืน้ทีชุ่ม่น�า้แห่งนีป้ระกอบด้วยระบบนเิวศหลายแบบผสมผสานกนั ได้แก่ หาดเลน 
หาดทราย แหล่งปะการงั แหล่งหญ้าทะเล และป่าชายเลน นอกจากนีป่้าชายเลนบรเิวณ
ปากแม่น�า้กระบรุยีงัได้รบัการประกาศเป็นพืน้ทีส่งวนชวีมณฑลล�าดบัที ่4 ของประเทศไทย

พบนกอย่างน้อย 175 ชนิด เป็นแหล่งอาศัยหากินและท�ารังวางไข่
ที่ส�าคัญอีกแห่งของนกหัวโตมลายู นกประจ�าถิ่นที่พบอีกชนิดคือ นก
ยางทะเล ช่วงฤดูหนาวจะพบนกชายเลนอพยพและนกนางนวลแกลบได้
มากมายหลายชนิด เช่น นกหัวโตทรายเล็ก-ใหญ่ นกชายเลนปากแอ่น นก
ปากแอ่นหางลาย นกนางนวลแกลบหงอนเล็ก-ใหญ่ ส�าหรับชนิดนกที่อยู่
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ในสถานภาพถูกคุกคามของโลกที่พบในพื้นที่ได้แก่ นกทะเลขาเขียวลาย
จุด นกซ่อนทะเลอกแดง นกฟินฟุต รวมถึงนกยางจีน และยังมีรายงานพบ
นกกระสาใหญ่ที่เกาะก�า ซึ่งอยู่ภายในเขตอุทยานฯ ด้วย
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ป่าชายเลนและปากแม่น�้ากระบี่ จังหวัดกระบี่
พระเอกของป่าชายเลนหน้าเมอืงกระบี ่ได้แก่ นกฟินฟตุ ส่วนบรเิวณ

ปากแม่น�้ากระบี่เหมาะส�าหรับดูนกชายเลนและนกนางนวล เช่น นกน็อต
ใหญ่ นกชายเลนปากแอ่น นกปากแอ่นหางลาย นกนางนวลแกลบหงอน
เลก็ นกนางนวลแกลบหงอนใหญ่ ทีน่ีย่งัพบนกทะเลขาเขยีวลายจดุและนก
ยางจีนได้เป็นประจ�าทุกปี

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง จังหวัดตรัง
จุดดูนกชายเลนที่ดีคือ บริเวณหาดตูบ ซึ่งเวลาน�้าลงจะเป็นหาดเลน

กว้างใหญ่ มีนกชายเลนกระจายกันหากินเป็นจ�านวนมาก แต่เมื่อน�้าเริ่มขึ้น 
พืน้ทีห่ากนิของนกจะถกูบบีให้แคบลง จนกระทัง่น�า้ท่วมหาดเลนหมด นก
กจ็ะบนิมาเกาะพกัรวมตวักนับรเิวณสนัทรายอกีฟากหนึง่ หรอืบางชนดิกจ็ะ
เกาะพกับนต้นไม้ในป่าผนืเลก็ๆ บรเิวณนัน้ นกทีพ่บประจ�าคอื นกปากแอ่น
หางลาย นกน็อตใหญ่ นกหัวโตสีเทา นกอีก๋อยใหญ่ นกอีก๋อยเล็ก นกซ่อม
ทะเลอกแดง นกทะเลขาเขยีวลายจดุ นอกจากนีย้งัพบนกนางนวลแกลบได้
หลายชนิด ถ้าโชคดีอาจได้พบนกหัวโตกินปู


