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Bird-watching at the Bangpu Seaside
Thai transcript:

ั ่สถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการนะคะ แคครึ
่ ่ งชัว่ โมงจากกรุ งเทพเองคะ่
ผูห้ ญิง: ตอนนี้ นะคะเราอยูก่ นที
็ แบบนกอพยพหลากชนิดนะคะ จากหลายๆประเทศเลย แตวา
่่
ที่นี่นะคะกจะมี
่
าคะ่
นกชนิดที่พบได้บ่อยที่สุดนะคะ ที่บางปูเนี่ยกคื็ อนกปากแอนหางดํ
็ น นกอพยพนะคะ กวาสิ
่ บชนิดคะ่ ที่กาลั
ํ งบินรออาหารที่นกั ทองเที
่ ่ยวนํามาให้อยูน่ ะคะ
ผูห้ ญิง: และนี่นะคะ ที่เราเห็นอยูก่ เป็
่ ่ยวมาเที่ยวที่นี่นะคะ กสามารถดู
็
่
ผูห้ ญิง: และถ้านักทองเที
รายละเอียดของนกแตละชนิ
ดนะคะวา่ เออ จะสังเกตวา่ เออ
็
นกไหนเป็ นพันธุ์อะไร อพยพมาจากที่ไหน กสามารถดู
ได้จากป้ ายตรงนี้ นะคะ มีอยูเ่ รี ยงรายตามข้าง ข้างสะพานนี่อะคะ่
่ วนี่นะคะกคื็ อนกนางนวลหลังดําพันธุ์รัสเซี ยคะ่
ผูห้ ญิง: คะแล้
่ ่่
นกนางนวลหลังดําพันธุ์รัสเซี ยเนี่ยนะคะอาศัยอยูท่ างด้านเหนือของไซบีเรี ยคะแตวาอพยพเข้
ามาอาศัยเพียงระยะเวลาสั้ นๆนะคะ
่ ยเด็ก นกจะมีปากสี ดาํ
ที่บางปู ลักษณะทัว่ ไปของนกชนิดนี้ นะคะ ถ้าเป็ นชวงวั
ิ นระยะที่นกเต็มวัยแล้วเนี่ย ปากกจะมี
็ สีเหลือง
ขนปกคลุมมีลายเป็ นสี น้ าํ ตาลนะคะกระจายอยูท่ ว่ั ไป แตถ้่ าเกดเป็
็
่ แดง หัว ท้ายทอยและคอมีสีขาว สวนลํ
่ าตัวกจะ
็ สวนชวงปี
่ ่ กนะคะจะมีสีเทาเข้ม แล้วกหางสี
ขาวคะ่
ปลายปากลางสี
ผูห้ ญิง: นี่นะคะคือนกนางนวลปากเรี ยวคะ่ นกชนิดนี้ อาศัยอยูใ่ นเอเชียตอนกลางคะ่ อพยพมาที่บางปูเป็ นระยะเวลาสั้ นๆนะคะ
่ ่ ่บางปูเนี่ยจะพบ แบบโอกาสพบนกชนิดนี้ ได้ยากมาก มักจะปะปนอยูก่ บนางนวลชนิ
ั
แตวาที
ดอื่นคะ่
่ ยเด็กนะคะกจะมี
็ ลายสี น้ าํ ตาลที่ขนคลุมปี กคะ่ ปลายหางจะมีสีดาํ สวนนกเต็
่
็ ปากสี เหลืองแล้วกคอสี
็ ขาว
ในชวงวั
มวัยนะคะกจะมี
่ าตัวสวนบนนะคะจะเป็
่
่ สวนล
่ ่างกจะเป็
็ นสี ขาว
มีแต้มสี ดาํ จางๆที่ขนคลุมหูค่ะ สวนลํ
นสี เทาออน
็ เหลืองอมส้มคะ่
หางสี ขาวแล้วกขาสี
่ ่
ผูห้ ญิง: และนี่นะคะคือนกนางนวลหัวดําใหญคะ
็
กนกชนิ
ดนี้ นะคะอาศัยอยูใ่ นเอเชียตอนกลางเหมือนนกนางนวลปากเรี ยวนะคะ
ั ่ ่บางปู แตกสามารถพบเห็
่ ็
อพยพเข้ามาอาศัยเพียงระยะเวลาสั้ นๆเหมือนกนคะที
นได้ยากนะคะ ลักษณะทัว่ ไปนะคะ
่
่ ็ อมีหวั สี ดาํ นะคะในระยะที่เต็มวัยแล้ว แล้วก็ เอิ่ม ลําตัวสวนบนจะมี
สีเทา
กคื็ อจริ งๆแล้วนก นกชนิดนี้ จะมีลกั ษณะเดนกคื
่ ่
ลําตัวสวนลางจะเป็
นสี ขาวคะ่

่
่
่ ขนหางสี ขาว
ผูห้ ญิง: และนี่นะคะคือนกนางนวลหางดําคะ่ นกชนิดนี้ นะคะมีจุดเดนมากคื
อ ให้ดูที่หางคะเพราะวาจะมี
่ งๆแล้ว แตกอพยพมาอยู
่ ็
ท่ ี่บางปูเป็ นระยะเวลาสั้ นๆนะคะ
แล้วก็ปลายหางสี ดาํ นะคะ นกชนิดนี้ อาศัยอยูใ่ นประเทศญี่ปุ่นคะจริ
ิ
่ ่ กุง้ ปลา รวมทั้ งซากของสิ่ งมีชีวิตที่อาศัยอยูใ่ นนํ้ าด้วยคะ่
กนอาหารได้
หลายประเภทคะเชน
ผูห้ ญิง: และนี่นะคะคือนกหัวโตหลังจุดสี ทองคะ่ ปกติแล้วนะคะนกชนิดนี้อาศัยอยูท่ างตะวันออกของทวีปเอเชียนะคะ
แตที่ ่บางปูเนี่ย เวลาเราจะมองหานกชนิดนี้ ตอ้ งใช้การสังเกตเป็ นพิเศษนะคะเพราะวา่ นก อา่
ั
็ สองลักษณะคะ่
นกหัวโตหลังจุดสี ทองเนี่ยจะมีสีสันกลมกลืนไปกบสภาพแวดล้
อมคะ่ ลักษณะทัว่ ไปนะคะกจะมี
ั
่
้
คือจะมีช่วงที่นกอยูน่ อกฤดูผสมพันธุ์กบในฤดู
ผสมพันธุ์ค่ะ ชวงนอกฤดู
ผสมพันธุ์นะคะจะมีลกั ษณะจุดสี น้ าํ ตาลเข้มที่แกมนะคะ
่ าอยูใ่ นชวง
่ ฤดูผสมพันธุ์นะคะ
่
ลําตัวสวนบนเป็
นสี น้ าํ ตาลอมเหลืองนะคะ มีลายที่ขอบขนกระจายอยูท่ วั่ ไปคะ่ สวนถ้
่ ่ ตั้ งแตหน้
่ า คอ จนถึงท้องนะคะจะเปลี่ยนเป็ นสี ดาํ สวยงามมากเลยคะ่
ลําตัวสวนลาง
่
าคะ่ เป็ นนกที่มีจาํ นวนมากที่สุดในบางปูนะคะ
ผูห้ ญิง: และนกชนิดนี้ นะคะคือนกปากแอนหางดํ
็
ปกติแล้วอาศัยอยูท่ างตะวันออกของประเทศจีนค่ะและ แล้วกทางตะวั
นออกของไซบีเรี ยด้วยนะคะ
็
ิ ตว์ขนาดเล็กเชนไส้
่ เดือนทะเล หอยขนาดเล็ก ลักษณะทัว่ ไปนะคะ
อะแล้วกนกชนิ
ดนี้ ชอบกนสั
่ ผสมพันธุ์นะคะ
่ ่อยูน่ อกฤดูผสมพันธุ์ลาํ ตัวสวนบนจะเป็
่
ชวงที
นสี น้ าํ ตาล ไมมี่ ลาย และชวงฤดู
็ ลกั ษณะที่แตกตางไปคะ
่
่ ลําตัวสวนบนจะ
่
่ าตัวสวนลางตั
่ ่ ้ งแตอก
่ คอ
นกชนิดนี้ กจะมี
มีลายเป็ นเกล็ดสี น้ าํ ตาลเข้มนะคะ สวนลํ
จนถึงท้องจะมีสีน้ าํ ตาลอมส้มคะ่
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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