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Bird-watching at the Bangpu Seaside 

 
 
Thai transcript: 
 
ผูห้ญิง: ตอนนีนะคะเราอยกูนท่ีสถานตากอากาศบางปู้ ่ ั  จงัหวดัสมุทรปราการนะคะ แคคร่ึงชวัโมงจากกรุงเทพเองคะ่ ่่  
ท่ีน่ีนะคะกจะมีแบบนก็ อพยพหลากชนิดนะคะ จากหลายๆประเทศเลย แตวา่ ่   
นกชนิดท่ีพบไดบ้อยท่ีสุดนะคะ่  ท่ีบางปูเน่ียกคือนกปากแอนหางดาํคะ็ ่ ่   
 
ผูห้ญิง: และน่ีนะคะ ท่ีเราเห็นอยกูเป็น่ ็  นกอพยพนะคะ กวาสิบชนิดคะ่ ่  ท่ีกาลงับินรออาหารท่ีนกัทองเท่ียวนาํมาใหอ้ยนูะคะํ ่ ่   
 
ผูห้ญิง: และถา้นกัทองเท่ีย่ วมาเท่ียวท่ีน่ีนะคะ กสามารถดูรายละเอียดของนกแตละชนิดนะคะวา็ ่ ่  เออ จะสังเกตวา่ เออ 
นกไหนเป็นพนัธ์ุอะไร อพยพมาจากท่ีไหน กสามารถดูไดจ้ากป้ายตรงนีนะคะ็ ้  มีอยเูรียงรายตามขา้ง่  ขา้งสะพานน่ีอะคะ่   
 
ผูห้ญิง: คะแลว้น่ีนะคะกคือนกนางนวลหลงัดาํพนัธ์ุรัสเซียคะ่ ็ ่  
นกนางนวลหลงัดาํพนัธ์ุรัสเซียเน่ียนะคะอาศยัอยทูางดา้นเหนือของไซบีเรียคะแตวาอพยพเขา้มาอาศยัเพียงระยะเวลาสันๆนะคะ่ ่ ่ ่ ้
ท่ีบางปู ลกัษณะทวัไปของนกชนิดนีนะคะ่ ้  ถา้เป็นชวงวยัเดก็่  นกจะมีปากสีดาํ 
ขนปกคลุมมีลายเป็นสีนาํตาลนะคะกระจายอยทูวัไป้ ่ ่  แตถา้เกดเป็นระยะท่ีนกเตม็วยัแ่ ิ ลว้เน่ีย ปากกจะมีสีเหลือง็  
ปลายปากลางสีแดง่  หวั ทา้ยทอยและคอมีสีขาว สวนลาํตวักจะ่ ็  สวนชวงปีกนะคะจะมีสีเทาเขม้่ ่  แลว้กหางสีขาวคะ็ ่  
 
ผูห้ญิง: น่ีนะคะคือนกนางนวลปากเรียวคะ่ นกชนิดนีอาศยัอยใูนเอเชียตอนกลางคะ้ ่ ่  อพยพมาท่ีบางปูเป็นระยะเวลาสันๆนะคะ้  
แตวาท่ีบางปู่ ่ เน่ียจะพบ แบบโอกาสพบนกชนิดนีไดย้ากมาก้  มกัจะปะปนอยกูบนางนวลชนิดอ่ืนคะ่ ั ่  
ในชวงวยัเดก็นะคะกจะมีลายสีนาํตาลท่ีขนคลุมปีกคะ่ ็ ่้  ปลายหางจะมีสีดาํ สวนนกเตม็วยันะคะกจะมีปากสีเหลืองแลว้กคอสีขาว่ ็ ็  
มีแตม้สีดาํจางๆท่ีขนคลุมหูคะ่  สวนลาํตวัสวนบนนะคะจะเป็นสีเทาออน่ ่ ่  สวนล่ ่างกจะเป็นสีขาว็  
หางสีขาวแลว้กขาสีเหลืองอมส้มคะ็ ่  
 
ผูห้ญิง: และน่ีนะคะคือนกนางนวลหวัดาํใหญคะ่ ่  
กนกชนิดนีนะคะอาศยัอยใูนเอเชียตอนกลางเหมือนนกนางนวลปากเรียวนะคะ็ ่้  
อพยพเขา้มาอาศยัเพียงระยะเวลาสันๆเหมือนกนคะท่ีบางปู้ ั ่  แตกสามารถพบเห็นไดย้ากนะคะ่ ็  ลกัษณะทวัไปนะ่ คะ 
กคือจริงๆแลว้นก็  นกชนิดนีจะมีลกัษณะเดนกคือมีหวัสีดาํนะคะในระยะท่ีเตม็วยัแลว้้ ่ ็  แลว้ก ็เอิม่  ลาํตวัสวนบนจะมีสีเทา่  
ลาํตวัสวนลางจะเป็นสีขาวคะ่ ่ ่   
 



ผูห้ญิง: และน่ีนะคะคือนกนางนวลหางดาํคะ่  นกชนิดนีนะคะมีจุดเดนมากคือ้ ่  ใหดู้ท่ีหางคะเพราะวาจะมีขนหางสีขาว่ ่  
แลว้กป็ลายหางสีดาํนะคะ นกชนิดนีอาศยัอยใูนประเทศญ่ีปุ่นคะจริงๆแลว้้ ่ ่  แตกอพยพมาอยท่ีูบางปูเป็นระยะเวลาสันๆนะคะ่ ็ ่ ้  
กนอาหารไดห้ลายประเภทคะเชนิ ่ ่  กุง้ ปลา รวมทงัซากของสิงมีชีวิตท่ีอาศยัอยใูนนาํดว้ยคะ้ ่ ่ ่้   
 
ผูห้ญิง: และน่ีนะคะคือนกหวัโตหลงัจุดสีทองคะ่  ปกติแลว้นะคะนกชนิดน้ีอาศยัอยทูางตะวนัออกของทวปีเอเชียนะคะ่  
แตท่ีบางปูเน่ีย่  เวลาเราจะมองหานกชนิดนีตอ้งใชก้ารสังเกตเป็นพิเศษนะคะเพราะวา้ ่  นก อา่ 
นกหวัโตหลงัจุดสีทองเน่ียจะมีสีสันกลมกลืนไปกบสภาพแวดลอ้มคะั ่  ลกัษณะทวัไปนะคะกจะมีสองลกัษณะคะ่ ็ ่  
คือจะมีชวงท่ีนกอยนูอกฤดูผสมพั่ ่ นธ์ุกบในฤดูผสมพนัธ์ุคะั ่  ชวงนอกฤดูผสมพนัธ์ุนะคะจะมีลกัษณะจุดสีนาํตาลเขม้ท่ีแกมนะคะ่ ้้  
ลาํตวัสวนบนเป็นสีนาํตาลอมเหลืองนะคะ่ ้  มีลายท่ีขอบขนกระจายอยทูวัไปคะ่ ่่  สวนถา้อยใูน่ ่ ชวง่ ฤดูผสมพนัธ์ุนะคะ 
ลาํตวัสวนลาง่ ่  ตงัแตหนา้้ ่  คอ จนถึงทอ้งนะคะจะเปล่ียนเป็นสีดาํ สวยงามมากเลยคะ่   
 
ผูห้ญิง: และนกชนิดนีนะคะคือนกปากแอนหางดาํคะ้ ่ ่  เป็นนกท่ีมีจาํนวนมากท่ีสุดในบางปูนะคะ 
ปกติแลว้อาศยัอยทูางตะวนัออกของประเทศจีนค่ ่ะและ แลว้กทางตะวนัออกของไซบีเรียดว้ยนะคะ็  
อะแลว้กนกชนิดนีชอบกนสัตวข์นาดเลก็เชนไส้เดือนทะเล็ ิ ่้  หอยขนาดเลก็ ลกัษณะทวัไปนะ่ คะ 
ชวงท่ีอยนูอกฤดูผสมพนัธ์ุลาํตวัสวนบนจะเป็นสีนาํตาล่ ่ ่ ้  ไมมีลาย่  และชวงฤดูผสมพนัธ์ุนะคะ่  
นกชนิดนีกจะมีลกัษณะท่ีแตกตางไปคะ้ ็ ่ ่  ลาํตวัสวนบนจะ่ มีลายเป็นเกลด็สีนาํตาลเขม้นะคะ้  สวนลาํตวัสวนลางตงัแตอก่ ่ ่ ่้  คอ 
จนถึงทอ้งจะมีสีนาํตาลอมส้มคะ้ ่  
 
 
English translation:  
 
Woman: Right now, we are at the Bangpu seaside in Samutprakarn province, only half-an-hour 
drive from Bangkok. Here, there are varied species of migrated birds from many countries but 
the most common one that you can find in Bangpu is the black tailed godwit.   
 
Woman: What we see here are over ten species of migrated birds that are waiting to be fed by 
tourists.  
 
Woman: And if tourists come here, they can look at descriptions of bird species and their origins 
on the signs which are displayed along the side of the bridge.  
 
Woman: And here is the Heuglin’s gull. The Heuglin’s gull originated from the Northern part of 
Siberia but migrated to Bangpu temporarily. The common traits of this species differ according 
to age. At a younger age, the bird has black beak and brown feathers. At its full age, it has yellow 
beak with reddish tip, white head and neck, dark grey wings and white tail.    
 
Woman: This is the slender-billed gull which originated from Central Asia but migrated to 
Bangpu temporarily. This species is really hard to identify at Bangpu because it usually blends in 
with other gulls. At a younger age, the bird has brown patterned feathers and a black tail. At its 



full age, it has a yellow beak and a white neck with light black dots around its ears. Its upper 
body is light grey while its lower body is white with a white tail and yellowish orange legs.   
 
Woman: And this is the great black-headed gull which originated from Central Asia just like the 
slender-billed gull and migrated to Bangpu temporarily. It is also hard to identify in Bangpu. The 
common trait…actually the dominant trait of this bird is its black head. At its full age, its upper 
body is grey while its lower body is white.  
 
Woman: And this is the black-tailed gull. Its dominant trait is its white tail with a black tip. It 
originated from Japan but migrated to Bangpu temporarily. It eats shrimp, fish, and aquatic 
animal remains.  
 
Woman: And this is the Pacific Golden Plover which originated from Eastern Asia. In order to 
identify this species at Bangpu, one has to observe carefully because its color blends in with the 
environment. Outside of its breeding season, the bird has a dark brown spot on its cheeks, with a 
yellowish brown upper body and patterned feathers. However, during the breeding season, its 
lower body from its face, neck to stomach turns black which is undeniably beautiful.   
 
Woman: And this one is the Black-tailed Godwit, the species which populates Bangpu the most. 
It originated from Eastern China and also Eastern Siberia. It likes to eat small animals such as 
bristle worms and small clams. Outside of the breeding season, its upper body is brown with no 
pattern. However, during the breeding season, it looks different. Its upper body has dark brown 
scale patterns while its lower body from its chest, neck to stomach is brownish orange.  
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