EAAFP KEY TERMS
(THAI)
ENGLISH

THAI

Action plan
Adviser
Advisory group

แผนปฏิบต
ั ก
ิ าร
่ กษา
ทีปรึ

Agreement on the Conservation of AfricanEurasian Migratory Waterbirds (AEWA)
Alaska
Amur-Heilong Basin
Anatidae
Annual cycle
Appendix

่ กษา
กลุม
่ ทีปรึ
ข ้อตกลงการอนุ ร ักษ ์นกน้าอพยพในเส ้นทางบิน อัฟ ริกา-ยูเรเชียน
อลาสกา
่
ทีราบอามู-ไฮลอง
นกเป็ ด
รอบปี
เอกสารแนบ
้
่
่ ษย ์สร ้างขึน้
พืนทีผสมพันธุ ์ทีมนุ

Artificial Breeding Ground
Asian Dowitcher

นกซ่อมทะเลอกแดง

Asian-Pacific Migratory Waterbird
Conservation Strategy (APMWCS)
Auks (Alcidae)

กลยุทธ ์การอนุ รกั ษ ์นกน้าอพยพในภูมภ
ิ าคเอเชีย – แปซิฟิก

Australasian Wader Studies Group - Birdlife
Australia

คณะทางานศึกษานกชายเลนออสเตรเลีย – องค ์การอนุ รกั ษ ์นกนานาชาติ
ประเทศออสเตรเลีย (Birdlife Australia)

Australia
Avian Influenza
Baer’s Pochard

ออสเตรเลีย
้ ้หวัดนก
เชือไข

Band
Bangladesh
Bar-tailed Godwit
Benefits and Expectations

แถบสี

นกอ็อค

เป็ ดดาหัวดา
ประเทศบังคลาเทศ
นกปากแอ่นหางลาย
ผลประโยชน์และความคาดหวัง
ความตกลงทวิภาคี

Bilateral Agreement
Bilateral agreements

ความตกลงทวิภาคี
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นก

Bird
Bird Conservation Society of Thailand
Bird Flu
Bird watching / Bird watcher
Birdlife
Birdlife International

สมาคมอนุ ร ักษ ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย
ไข ้หวัดนก
การดูนก/นักดูนก
องค ์การอนุ รกั ษ ์นกนานาชาติ
นก

Birds
Black-bellied Tern
Black-faced Spoonbill
Black-tailed Godwit
Bohai
Bottleneck
Breeding Site/ Ground
Briefing Paper
Broader-based
Business sector

นกนางนวลแกลบท้องดา
นกปากช ้อนหน้าดา
นกปากแอ่นหางดา
ทะเลปั๋วไห่
การลดลงของประชากรอย่างรวดเร็ว (bottleneck effect)
้ ผสมพั
่
พืนที
นธุ ์
เอกสารสรุป
กว ้างขวาง
ภาคธุรกิจ
ประเทศกัมพูชา

Cambodia
Capacity building

การเสริมสร ้างสมรรถนะ

CEPA Working Group

คณะทางาน CEPA
ลูกนก

Chick
China (CH)
Chinese Crested Tern
Chinese Egret
Chinese Wild Bird Federation
CITES (The Convention on International Trade
in Endangered Species of Wild Fauna and
Flora)
Coastal and inland habitat
Collaborative effort

ประเทศจีน
นกนางนวลแกลบจีน
นกยางจีน
่
อนุ สญ
ั ญาว่าด ้วยการค ้าระหว่างประเทศซึงชนิ
ด
่
สัตว ์ป่ าและพืชป่ าทีใกล
้สูญพันธุ ์
่ อยู
่ อ
ถินที
่ าศัยชายฝั่งและในแผ่นดิน
ความพยายามในการสร ้างความร่วมมือ
การติดธงสี
่
วิธก
ี ารทาเครืองหมายสี
่
การทาเครืองหมายสี

Colour Flagging
Colour Flagging Protocol
Colour Marking
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Common effort
Communication
Communication Strategy
Comprehensive network

ความพยายามร่วมกัน
่
การสือสาร

Conservation of Artic Flora and Fauna(CAFF)
Conservation, Preservation, Protection

การอนุ ร ักษ ์พันธุ ์พืชและพันธุ ์สัตว ์ในแถบอาร ์กติก

Convention on Biological Diversity (CBD)

อนุ สญ
ั ญาว่าด ้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

Convention on the Conservation of Migratory
Species of Wild Animals (CMS)
Cormorants
Cranes
Criteria/Criterion

อนุ สญ
ั ญาว่าด ้วยการอนุ รกั ษ ์ชนิ ดพันธุ ์สัตว ์ป่ าอพยพ (CMS)

่
กลยุทธ ์การสือสาร
่
เครือข่ายทีครอบคลุ
ม
การอนุ ร ักษ ์,การสงวนรักษา, การปกป้ องคุ ้มครอง

นกกานา้
นกกระเรียน
หลักเกณฑ ์
้ วิ่ กฤติ
เครือข่ายพืนที
ใกล ้สูญพันธุ ์อย่างยิง่

Critical Site Network (CSN)
Critically Endangered (CE)
Critically endangered species

ชนิ ดพันธุ ์ใกล ้สูญพันธุ ์อย่างยิง่
นกชายเลนปากโค ้ง
่
นกกระทุงดัลเมเชียน

Curlew Sandpiper
Dalmatian Pelican
Data Deficient
Decision maker
Destination Flyways
Diver/ Loon (Gaviidae)
Divers

ข ้อมูลไม่เพียงพอ (สาหรับการประเมินสถานะอนุ รกั ษ)์
ผูม้ อ
ี านาจตัดสินใจ
เส ้นทางบินเป้ าหมาย
นกลูน
หลากหลาย, มากมาย

EAAF
East Asia

เส ้นทางการบินเอเชียตะวันออก-ออสเตรเลีย

East Asian-Australasian Flyway Partnership

พันธมิตรความร่วมมือในเส ้นทางการบินเอชียตะวันออก-ออสเตรเลีย

Eastern Curlew (Far Eastern Curlew)
Ecological community
Ecological integrity

้
นกอีกอ
๋ ยตะโพกสีนาตาล

เอเชียตะวันออก

ชุมชนนิ เวศ
ความสมบูรณ์ทางนิ เวศวิทยา
ระบบนิ เวศ

Ecosystem
Ecosystem Conservation Area
Endangered

เขตอนุ รกั ษ ์ระบบนิ เวศ
ใกล ้สูญพันธุ ์
3

Updated as of 8/4/2020, Produced by EAAF Secretariat

ชนิ ดพันธุ ์ใกล ้สูญพันธุ ์
่
การประเมินผลกระทบสิงแวดล
้อม

Endangered species
Environmental Impact Assessment (EIA)
Eurasian Curlew

นกอีกอ
๋ ยใหญ่
สูญพันธุ ์

Extinct
Extinct in the Wild
Feeding Site

สูญพันธุ ์ในธรรมชาติ
้ หากิ
่
พืนที
น
นกฟิ นฟุต

Finfoot
Flag
Flyway
Flyway Network
Flyway Network Site

ธง
เส ้นทางการบิน (ของนกอพยพ)
เครือข่ายเส ้นทางการบินของนกอพยพ
้ เครื
่ อข่ายในเส ้นทางการบินของนกอพยพ
พืนที
้ เส
่ ้นทางการบินของนกอพยพ
เครือข่ายพืนที

Flyway Site Network
Flyway wide approach

องค ์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ

Food & Agriculture Organisation UN (FAO)
Funding

เงินทุน, แหล่งทุน
เส ้นทางภูมศ
ิ าสตร ์
ปากแม่นา้ Geum

Geographical Route
Geum Estuary
Global migratory waterbirds systems

ระบบการอพยพของนกน้าระดับโลก
่ กคุกคามระดับโลก
ชนิ ดพันธุ ์ทีถู

Globally threatened species
Goals

เป้ าหมาย
ภาครัฐบาล

Government Partner
Greater Adjutant
Grebe (Podicipedidae)
Gull, Terns and Kimmers
Gulls

นกตะกราม
นกเป็ ดผี
วงศ ์นกนางนวล
นกนางนวล
่ อยู
่ อ
การสูญเสียถินที
่ าศัย

Habitat loss

ฟัก

Hatch
Heron, Egret and Bittern
Hooded Crane
Human disturbance
Ibises and Spoonbill (Threskiornithidae)

วงศ ์นกยาง
นกกระเรียนหมวกขาว
การรบกวนของมนุ ษย ์
นกช ้อนหอย และนกปากช ้อน
4
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Implement

การดาเนินงาน

Implementation Strategy

กลยุทธ ์การดาเนินงาน
้
่
พืนทีสาคัญสาหรับการอนุ รกั ษ ์นกและคว
ามหลากหลายทางชีวภาพ
้
่ าคัญสาหรับการอนุ รกั ษ ์นก
พืนทีส

Important Bird and Biodiversity Area
Important Bird Area (IBA)
India (IN)

ประเทศอินเดีย

Indonesia
Informal
Initiative

ประเทศอินโดนี เซีย

Inter-Governmental Partner

ความร่วมมือระหว่างรัฐบาล

ไม่เป็ นทางการ
ความริเริม่
เวทีวท
ิ ยาศาสตร ์ -

Intergovernmental Platform on Biodiversity and นโยบายระหว่างรัฐบาลว่าด ้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการจากระบ
บนิ เวศ
Ecosystem Services (IPBES)
international business sector
ภาคธุรกิจระหว่างประเทศ
มูลนิ ธน
ิ กกะเรียนระหว่างประเทศ

International Crane Foundation (ICF)
International Non-Government Partner
Internationally important site

ความร่วมมือขององค ์กรเอกชนระหว่างประเทศ
้ ที
่ มี
่ ความสาคัญระหว่างประเทศ
พืนที
หาดเลนน้าท่วมถึง
่
องค ์การระหว่างประเทศเพือการอนุ
รกั ษ ์ธรรมชาติ

Intertidal mudflat
IUCN
IUCN red list
Jacana (Jacanidae)
Japan
Japanese Night-heron
Least Concern
Lesser White-fronted Goose
Life cycle

่ ชวี ต
บัญชีสถานภาพสิงมี
ิ ของ IUCN
วงศ ์นกอีแจว
ประเทศญีปุ่่ น
นกกระสากลางคืน
่ าต่
่ อการสูญพันธุ ์
ความเสียงต
ห่านขาวหน้าผากน้อย
วงจรชีวต
ิ
่ ชวี ต
สิงมี
ิ

Living creature
Local community

่
ชุมชนท้องถิน
เป็ ดหางยาว
น้าลง / น้าขึน้

Long-tailed Duck
Low tide / High tide
Malaysia (MY)
Malaysian Nature Society
Management Committee

ประเทศมาเลเซีย
สมาคมธรรมชาติแห่งมาเลเซีย
คณะกรรมการจัดการ
5
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Management Committee

คณะกรรมการจัดการ

Mangrove

ป่ าชายเลน
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพท
างทะเลแห่งสาธารณรัฐเกาหลี

Marine Biodiversity Institute of Korea(MBIK)
Masked Finfoot
Meeting of Partners (MoP)

นกฟิ นฟุตหน้ากาก
การประชุมของความร่วมมือ

Memorandum of Understanding (MoU)
Metal band
Migration

บันทึกความเข ้าใจ

Migratory
Migratory Bird
Migratory strategy

อพยพ

แถบโลหะ
การอพยพ
นกอพยพ
กลยุทธ ์การอพยพ
นกน้าอพยพ

Migratory waterbird
Migratory Waterbird sightings
Migratory waterbirds
Migratory waterbirds taxonomic groups

้
ปรากฏการณ์นกนาอพยพ
นกน้าอพยพหลายชนิด
้
กลุม
่ อนุ กรมวิธานนกนาอพยพ

Ministry of Oceans and Fisheries
Mongolia
Monitoring
Multilateral Environmental Agreement (MEA)

กระทรวงมหาสมุทรและการประมง

National Biodiversity Strategy and Action Plan
(NBSAP)
National government
National Institute of Biological Resources
(NIBR)
National Institute of Ecology (NIE)
National Parks (NP)

แผนกลยุทธ ์และแผนปฏิบต
ั ก
ิ ารความหลา
กหลายทางชีวภาพแห่งชาติ

Natural and historical monument (NM)
Natural Monument
Natural Monument Protection Area
Natural resource manager
Nature Reserves (NR)
Near Threatned

อนุ สรณ์สถานทางธรรมชาติและประวัตศ
ิ าสตร ์

ประเทศมองโกเลีย
การติดตามตรวจสอบ
่
ข ้อตกลงพหุภาคีด ้านสิงแวดล
้อม

รัฐบาลแห่งชาติ
สถาบันทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ
สถาบันนิ เวศวิทยาแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติ
อนุ สรณ์สถานทางธรรมชาติ
้ คุ
่ ้มครองอนุ สรณ์สถานทางธรรมชาติ
พืนที
ผูจ้ ด
ั การทรัพยากรธรรมชาติ
้ สงวนธรรมชาติ
่
พืนที
ใกล ้ถูกคุกคาม
6
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้ ท
่ ารัง
พืนที

Nesting site
Net Positive Impact
New Zealand
Nomination of network site
Nomination template

ผลกระทบเชิงบวกโดยรวม
ประเทศนิ วซีแลนด ์
้ เครื
่ อข่าย
การเสนอพืนที
แบบฟอร ์มการเสนอชือ่
นอกฤดูผสมพันธุ ์
้ ผสมพั
่
นอกพืนที
นธุ ์

Non-breeding season
Non-breeding Site / Ground
Non-legal

ไม่มก
ี ฏหมาย

Nordmann's Greenshank (Spotted Greenshank)

นกทะเลขาเขียวลายจุด

North-East Asian Subregional Programme for
Environmental Cooperation (NEASPEC)
Not Evaluated
Objective

โครงการอนุ ภูมภ
ิ าคเอเชียตะวันออกเฉี ยงเหนื
่
่
อเพือความร่วมมือด ้านสิงแวดล
้อม (NEASPEC)

Oriental Stork
Ornithologist
Out of session

นกกระสาขาวตะวันออก

Partnership Document

เอกสารความร่วมมือ

Passage migrant
Pelicans (Pelecanidae)
Peoples Republic of China: State Forestry
Administration

อพยพผ่าน

ไม่ได ้รับการประเมิน
วัตถุประสงค ์
ปักษีวท
ิ ยา
นอกวาระ

วงศ ์นกกระทุง
สาธารณรัฐประชาชนจีน: การบริหารป่ าไมข
้ องรัฐ
ประเทศฟิ ลิปปิ นส ์

Philippines
Plover (Charadriidae)
Portfolio
Potential site

วงศ ์ย่อยนกหัวโต
ผลงาน
้ ที
่ มี
่ ศก
พืนที
ั ยภาพ
กลุม
่ นกแอ่นทุง่

Pratincole (Glareolidae)
Priority species

ลาดับความสาคัญของสายพันธุ ์

Private sector

ภาคเอกชน

Public Awareness
Public awarness

การสร ้างความตระหนักแก่สาธารณะ
การสร ้างความตระหนักแก่สาธารณะ

Pukorokoro Miranda Naturalist Trust
Rails, Gallinules and Coots (Rallidae)
Ramsar Convention

วงศ ์นกอัญชัน
้ ชุ
่ ม
อนุ สญ
ั ญาว่าด ้วยพืนที
่ นา้ (แรมซาร ์)
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Ramsar Convention Secretariat
Ramsar Regional Initiative
Ramsar Site
Rare
Reclamation
Red and Green Tide

้ ชุ
่ ม
สานักเลขาธิการอนุ สญ
ั ญาว่าด ้วยพืนที
่ น้า (แรมซาร ์)
่
้ ชุ
่ ม
ความริเริมระดั
บภูมภ
ิ าคภายใต ้อนุ สญ
ั ญาว่าด ้วยพืนที
่ นา้

Red Knot
Red-crowned Crane
Red-necked Stint
Relict Gull
Republic of Korea (South Korea)
Resolution
Ringing

นกน็ อตเล็ก

้ ชุ
่ ม
้ มี
่ ความสาคัญระหว่างประเทศ
พืนที
่ นาที
หายาก
บุกเบิก
่ สาหร่ายสีแดง และสีเขียว
กระแสน้าทีมี
นกกระเรียนมงกุฏแดง
๊ ์คอแดง
นกสตินท
นกนางนวลเอเชียกลาง
สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต ้)
ข ้อมติ

Rio Tinto (EAAFP Partner)
Roosting Site
Russia

่
บริเวณทีนกมาอาศั
ยช่วงกลางคืน
ประเทศรัสเซีย
รัสเซียตะวันออกไกล

Russian Far East
Russian Far East

รัสเซียตะวันออกไกล

Saemangeum
Sandpiper (Scolopacidae)
Satellite tracking device

นกอีกอ
๋ ย
อุปกรณ์ตด
ิ ตามดาวเทียม

Saunders’s Gull
Scaly-sided Merganser
Seabirds
Survey
Service
Secretary General
Shared species

นกนางนวลแซนเดอร ์หรือนกนางนวลหัวดาจีน

Shearwater (Procellariidae)
Shorebirds
Shorebirds' food
Siberian Crane

นกจมูกหลอดลาย

เป็ ดปากยาวข ้างลาย
นกทะเล
สารวจ
บริการ
เลขาธิการ”
ชนิ ดพันธุ ์ร่วม
นกชายเลน
อาหารนกชายเลน
นกกระเรียนไซบีเรีย
8
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ประเทศสิงคโปร ์
้ พี
่ -น้
่ อง
พืนที

Singapore
Sister Site
sister site arrangement
Sister wetland affiliation programme
Site boundary map
Site Information Sheet

่ -น้
่ อง
การจัดให้มีพนที
ื ้ พี
้ ชุ
่ ม
่ อมโยงกั
่
แผนงานพืนที
่ น้าทีเชื
น
่
แผนทีแสดงขอบเขต
้
้ ่
ข ้อมูลพืนฐานของพื
นที
้ /ที
่ ตั
่ ง้
พืนที
้ ่
ผูจ้ ด
ั การพืนที

Site
Site manager
Skuas (Stercoraiidae)
South-east Asia
Species groups

วงศ ์นกสกัว
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต ้
กลุม
่ ชนิ ดพันธุ ์
นกชายเลนปากช ้อน
้ มี
่ ความสาคัญในช่วงชีวต
หลักเกณฑ ์สาหรับพืนที
ิ
้
่
พืนทีมีความสาคัญในช่วงชีวต
ิ

Spoon-billed sandpiper
Staging criteria
Staging site
Stakeholder
Steller’s Eider

ผูม้ ส
ี ว่ นได ้ส่วนเสีย
กลุม
่ นกตีนเทียน

Stilts and Avocet (Recurvirostridae)
Stopover
Storks (Ciconiidae)
Storm Petrel (Oceanitidae)
Strategic Environmental Assessment (SEA)
Strictly Protected Area (SPA)
Subspecies
Surface of tidal flat
Sustainable use

หยุดพักระหว่างทาง
วงศ ์นกกระสา
่
กลุม
่ นกโตคลืน
่
การประเมินสิงแวดล
้อมเชิงกลยุทธ ์ (SEA)
้
่
พืนทีคุ ้มครองอย่างเข ้มงวด (SPA)
ชนิ ดพันธุ ์ย่อย
้
้ าลง
้
พืนผิวของบริเวณน้าขึน-น
การใช ้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

Swan Goose
Swans, Geese and Ducks (Anatidae)

ห่านเทาปากดา
วงศ ์นกเป็ ดนา้

Swinhoe’s Rail
Tab
Task Force
Technical advisory group

คณะทางานเฉพาะกิจ
่ กษาด ้านเทคนิ ค
กลุม
่ ทีปรึ

Terms of Reference

ขอบเขตการศึกษา
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ประเทศไทย
่ กคุกคาม
ชนิ ดพันธุ ์ทีถู

Thailand (TH)
Threatened species
Tidal flat / Mudflat
Tidal wetland
Transitional guidline

้ ้าลงชายฝั่ง/โคลนชายฝั่ง
น้าขึนน
้ ชุ
่ ม
้
้ าลง
้
พืนที
่ นาในเขตขึ
น-น
่
แนวทางในการเปลียนผ่
าน
้ สงวนชี
่
พืนที
วมณฑลแห่งยูเนสโก

UNESCO Biosphere Reserve

ประเทศสหรัฐอเมริกา

United States of America (USA)
UNWTO
Urbanisation
US Fish & Wildlife Service
Vulnerable
Waterbirds
Wetland
Wetland Protected Area
Wetlands International
White-eared Night-heron

องค ์การการค ้าแห่งสหประชาชาติ
ความเป็ นเมือง
เปราะบาง
นกน้า
้ ชุ
่ ม
พืนที
่ นา้
้ คุ
่ ้มครองพืนที
้ ชุ
่ ม
พืนที
่ นา้
้ ชุ
่ ม
้
พืนที
่ นานานาชาติ
นกกระเรียนคอขาว

White-naped Crane
Wild Bird Society of Japan
Wildfowl & Wetlands Trust(WWT)
Wildlife Conservation Society
Wintering Site / Ground
Wood Snipe
Work Plan

สมาคมนกป่ าแห่งประเทศญีปุ่่ น
สมาคมอนุ ร ักษ ์สัตว ์ป่ า
้ ท
่ ารังในช่วงฤดูหนาว
พืนที
นกปากซ่อมพง
แผนการดาเนิ นงาน
คณะทางาน

Working Group
World Migratory Bird Day (WMBD)
World Summit on Sustainable Development
(WSSD)
World Summit on Sustainable Development

วันนกอพยพโลก
การประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด ้วยการพั
่ ่งยืน (WSSD)
ฒนาทียั
องค ์การกองทุนสัตว ์ป่ าโลกสากล
้ ภู
่ มน
พืนที
ิ ิ เวศทะเลเหลือง

World Wildlife Fund (WWF)
Yellow Sea Ecoregion
Yeongjong-do
Yubu-do

จังหวัดยองจองโด
เกาะยูบูโด
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