ย ุทธศาสตร์การดําเนินงานเพื่อความร่วมมือ
เส้นทางบินนกอพยพ เอเซียตะวันออก-ออสเตรเลีย 2551-2554

เอกสารฉบับนีน้ ํามาจากเนือ้ หาของภาคีความร่ วมมือ
และเป็ นการจัดเตรี ยมขอบเขตการทํางานเพื่อเป็ นแนวทางในการจัดตัง้ ภาคีความร่ วมมือเพื่อเส้ นทางอพยพเอเซียตะวันออกออสเตรเลีย
เอกสารฉบับนีน้ ํามาจากโครงร่ างที่จัดเตรี ยมโดยกลุ่มคณะทํางานภาคีความร่ วมมือ หลังจากที่ได้ มีการเสวนาในการประชุมครั ง้ แรกที่
เมืองโบโกร์ ประเทศอินโดนีเซีย
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1. บทนํา
ในแต่ละปี จะมีนกนํ ้าจํานวนกว่า 50 ล้ านตัว บินอพยพผ่านภูมิภาคเอเซียตะวันออก เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย
ในระหว่างการอพยพดังกล่าวนกนํ ้าเหล่านี ้จะต้ องพึง่ พิงพื ้นที่ช่มุ นํ ้าทีมีความอุดมสมบูรณ์เพื่อใช้ เป็ นแหล่งพักอาศัยและเป็ นแหล่งห
า อ า ห า ร เ พื่ อ ส ะ ส ม พ ลั ง ง า น ใ ห้ เ พี ย ง พ อ สํ า ห รั บ ก า ร บิ น อ พ ย พ ใ น ช่ ว ง ถั ด ไ ป
ความร่วมมือระหว่างประเทศที่นกนํ ้าเหล่าบินผ่านจึงเป็ นความสําคัญอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์ และปกป้องนกนํ ้าอพยพและถิ่นอาศัย
ที่นกนํ ้าเหล่านี ้ใช้ เป็ นที่พกั พิง
พื ้นที่ที่นกเหล่านี ้บินอพยพผ่านเรี ยกว่า “เส้ นทางบินอพยพเอเซียตะวันออก-ออสเตรเลีย” (East Asian-Australasian
Flyway) หรื อ “เส้ นทางบินอพยพ” (the Flyway) ครอบคลุมพื ้นที่มากกว่า 20 ประเทศ โดยอพยพจากรัสเซียตะวันออกไกลและ
อลาสก้ าบินตรงมาทางใต้ ผา่ นเอเชียตะวันออก และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ตรงไปยังออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (ดูรูปที่ 1)
ปี 2002 ในการประชุมระดับโลกว่าด้ วยการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (WSSD) ณ เมืองโยฮันเนสเบิร์ก รัฐบาลญี่ปนและออสเตรเลี
ุ่
ย
พร้ อมดัวยองค์การพื ้นที่ช่มุ นํ ้านานาชาติ (Wetlands International) สากลได้ เสนอความร่วมมือแบบที่ 2 ( Type II Partnership)
เพื่อการอนุรักษ์ และการใช้ ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืนสําหรับถิ่นที่อยูอ่ าศัยที่มีความสําคัญระหว่างประเทศของนกอพยพในเขตเอเชียตะ
วันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และออสเตรเลีย
ความร่วมมือครัง้ นี ้เกิดขึ ้นจากความสําเร็จของการประชุมการอนุรักษ์ นกนํ ้าอพยพเอเซียแปซิฟิก
ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ นกนํ ้าอพยพเอเซียแปซิฟิกและแผนการดําเนินงานเพื่อนกเป็ ดนํ ้า (Anatidae), นกกระเรี ยน (Cranes) และ
นกชายฝั่ ง (Shorebirds) ในช่วงปี 1996-2006 แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิงานได้ ยกระดับและนําไปสูค่ วามร่วมมือ
การประสานงานและกิจกรรมในระดับสากล เพื่อการอนุรักษ์ และปกป้องถิ่นอาศัยของนกนํ ้าอพยพที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ
ความสําเร็จภายใต้ แผนยุทธศาสตร์ และแผนการดําเนินงานครัง้ นี ้ยังครอบคลุมไปถึงการกําหนดถิ่นอาศัยของนกนํ ้าอพยพที่มี
ความสําคัญระดับนานาชาติที่อยูภ่ ายใต้ เส้ นทางอพยพมากกว่า 700 แห่ง ตลอดจนการพัฒนาเครื อข่ายถิ่นอาศัยเพื่อ
นกหงส์(Anatidae),
นกกระเรี ยน
(Cranes)
และ
นกชายฝั่ ง
(Shorebirds)
ผลจากกิจกรรมที่จดั ขึ ้นทําให้ เกิดความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับนกนํ ้าอพยพ
ช่วยเพิ่มความตระหนักในความสําคัญของนกเหล่านี ้
และยกระดับความสามารถของผู้จดั การในการดูแลถิ่นที่อยูอ่ าศัยนกนํ ้าอพยพที่มีความสําคัญตลอดเส้ นทางอพยพ
กิจกรรมเหล่านี ้มีผลให้ เกิดการปรับปรุงการบริ หารจัดการถิ่นอาศัยในเครื อข่าย
แ ม้ ว่ า จ ะ มี ค ว า ม พ ย า ย า ม เ ห ล่ า นี ้ อ ยู่ ก็ ต า ม
แต่บรรดานกนํ ้าและถิ่นอาศัยของนกเหล่านี ้ต่างตกอยู่ในสภาพบีบคันที
้ ่สงู ขึ ้นอันเนื่องมาจากอัตราการเจริ ญเติบโตของจํานวนประ
ชากรและการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเอเชียตะวันออก และเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
แ ร ง บี บ คั ้ น เ ห ล่ า นี ้ ส่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ น ก นํ ้ า ที่ ใ ช้ ชี วิ ต ช่ ว ง น อ ก ฤ ดู ผ ส ม พั น ธุ์ ใ น ป ร ะ เ ท ศ เ ห ล่ า นี ้
เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ น ก นํ ้ า ที่ อ า ศั ย ใ จ ก ล า ง พื ้ น ที่ ข อ ง เ ส้ น ท า ง อ พ ย พ ใ น ข ณ ะ ที่ บิ น อ พ ย พ
ภาคี ค วามร่ ว มมื อ ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คัญ ของการพัฒ นาเศรษฐกิ จ สํ า หรั บ ชุ ม ชนที่ ใ ช้ ถิ่ น อาศัย ร่ ว มกัน กั บ นกนํ า้ อพยพ
ขณะเดียวกันได้ ให้ ความมัน่ ใจต่อการใช้ ประโยชน์และคุณภาพของถิ่นอาศัยที่จําเป็ นต้ องมีเพื่อรักษาไว้ ซงึ่ จํานวนประชากรของนก
นํ ้าอพยพ
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ความร่วมมือ
ตระหนักดีวา่ การสร้ างและการส่งเสริ มเครื อข่ายถิ่นที่อยูอ่ าศัยสําหรับนกนํ ้าอพยพ
ซึง่ สัมพันธ์โดยตรงกับการสร้ างความสามารถในระดับท้ องถิ่นเพื่อรับประกันความยัง่ ยืนประโยชน์ที่ได้ รับจากระบบนิเวศ
จะช่วยยกระดับสภาพการอนุรักษ์ นกนํ ้าอพยพ
นอกจากนี ้ความร่วมมือยังตระหนักอีกว่า
การอนุรักษ์ นกนํ ้าอพยพโดยผ่านเส้ นทางบินอพยพเป็ นแนวทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สดุ ในการยกระดับสภานภาพการอนุรักษ์
การปฏิบตั ิงานของความร่วมมือ จักครอบคลุมประชากรนกนํ ้าอพยพทังหมดที
้
่อยู่เส้ นทางอพยพเอเซียตะวันออก –
ออสเตรเลีย (ตาราง 1)
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รู ปที่ 1 แผนที่เส้ นทางบินอพยพเอเซียตะวันออก สเตรเลีย
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ตารางที่ 1:
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Taxonomic Group
Gaviidae
Podicipedidae
Phalaacrocoracidae
Procellarridae
Oceanitidae
Pelecanidae
Ardeidae
Ciconiidae
Threskiornithidae
Anatidae
Gruidae
Rallidae
Heliornithidae
Jacanidae
Haematopodidae
Recurvirostridae
Glareolidae
Charadriidae
Scolopacidae
Laridae
Stercorariidae
Alcidae

English Name
Divers/Loons
Grebes
Cormorants
Shearwaters
Strom Petrels
Pelicans
Herons, Egrets and Bitterns
Storks
Ibises and Spoonbills
Swans, Geese and Ducks
Cranes
Rails, Gallinuels and Coots
Finfoots
Jacanas
Oystercatcher
Stilts and Avocet
Pratincoles
Plovers
Sandpipers
Gulls, terns and Skimmers
Auks
Skuas
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ชื่อภาษาไทย
นกลูน
นกเป็ ดผี
นกกานํ ้า
นกจมูกหลอด/นกกินปลา
นกโต้ คลื่น
นกกระทุง
นกยาง
นกกระสา นกกระทุม
นกปากช้ อน นกกุลา
นกเป็ ดนํ ้า
นกกระเรี ยน
นกอัญชัน
นกฟิ นฟุต
นกพริก
นกอีก๋อย
นกตีนเทียน
นกแอ่นทุง่
นกหัวโต นกกระแต
นกชายเลน นกปากซ่อม
นกนางนวล
นกอัค
นกสกัว

2.
2.1

ผลลัพธ์ ของยุทธศาสตร์
เป้าหมายและวัตถุประสงค์
สมาชิกของความร่วมมือนี ้ ในแรกเริ่มต่างเห็นพ้ องต่อเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทงั ้ 5 ข้ อดังต่อไปนี ้

เป้ าหมาย
ทําให้ เกิดการตระหนักรวมทังการอนุ
้
รักษ์ นกนํ ้าอพยพและถิ่นที่อยูอ่ าศัยในเส้ นทางบินอพยพเอเซียตะวันออกออสเตรเลีย ทังนี
้ ้เพื่อประโยชน์ แก่ประชาชนและความหลากหลายทางชีวภาพ
วัตถุประสงค์
1
ขยายเครื อข่ายเส้ นทางอพยพของถิ่นอาศัยที่มีความสําคัญระดับนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ นกนํ ้าอพยพ
ซึง่ ดําเนินการบนพื ้นฐานจากความสําเร็จของเครื อข่าย APMWCS
2.
ยกระดับการประชาสัมพันธ์
การให้ ความรู้และการสร้ างความตระหนักให้ เห็นคุณค่าของนกนํ ้าอพยพและถิ่นอาศัยของนกเหล่านี ้
3.
ยกระดับงานวิจยั ด้ านเส้ นทางอพยพและกิจกรรมการสํารวจและติดตามประชากร
สร้ างองค์ความรู้ใหม่และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้ อมูลเกี่ยวกับนกนํ ้าและถิ่นอาศัย
4.
สร้ างความสามารถด้ านการจัดการนกนํ ้าและถิ่นอาศัยแก่ผ้ ดู แู ลจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผู้มีอํานาจตัดสินใจ
และชุมชนที่อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่ช่มุ นํ ้า
5.
ขยายความร่วมมือในเส้ นทางอพยพเพื่อยกระดับสภาพการอนุรักษ์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่สายพันธุ์นกและถิ่นอาศัยที่มีความสําคัญในลําดับต้ น
กลุม่ คณะทํางานของความร่วมมือ ซึง่ จัดตังขึ
้ ้นในการประชุมครัง้ แรกของสมาชิกที่มีศกั ยภาพ
ได้ กําหนดความสัมฤทธิ์หลักไว้ 13 ข้ อ ซึง่ มีเป้าหมายของความสัมฤทธิ์ภายในสิ ้นปี 2011 (ดูรายเอียดในหัวข้ อข้ างล่าง)
3.

การจัดทําและการดําเนินงานของความร่ วมมือ

สมาชิกภาพของภาคีความร่ วมมือ
ความร่ วมมือมุ่งมัน่ ที่จะให้ มีสมาชิกในระดับต่างๆครอบคลุมทังหน่
้ วยงานรัฐบาล องค์กรัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ
ห น่ ว ย ง า น รั ฐ บ า ล ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ แ ล ะ ก ลุ่ ม ธุ ร กิ จ ต่ า ง ๆ ส ม า ชิ ก ข อ ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ
ส่งเสริมให้ ทกุ รัฐบาลและองค์กรต่างๆที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการอนุรักษ์ นกนํ ้าอพยพและการใช้ ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกนํ ้าอย่างยัง่
ยืนที่อยูใ่ นเส้ นทางบินอพยพ ให้ เข้ ามาเป็ นส่วนหนึง่ ของความร่วมมือ
ความร่วมมือนี ้เป็ นการจัดเตรี ยมความร่วมมือระหว่างกัน โดยมิได้ เป็ นข้ อบังคับในเชิงกฎหมาย
สมาชิกสามารถเข้ าร่วม โดยการลงนามในสําเนาเอกสารการเป็ นสมาชิก(a copy of the Partnership Text)
3.1
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3.2

การเงินของความร่ วมมือ
ส่งเสริ มให้ สมาชิกจัดเตรี ยมทรัพยากรในการสนับสนุนการดําเนินงานและงานด้ านการบริหารจัดการความร่วมมือ
โดยในการประชุมของสมาชิกความร่วมมือ จะมีการประเมินสิง่ จําเป็ นและแนวทางต่างๆในการระดมทุน ทังนี
้ ้เพื่อ
ก) ช่วยเหลือสมาชิกในการดําเนินกิจกรรมที่อยูภ่ ายใต้ ความร่วมมือนี ้ และ
ข)
ค่าใช้ จ่ายที่จําเป็ นต้ องใช้ สําหรับการดําเนินงานของฝ่ ายเลขาธิการและกลุม่ คณะที่ปรึกษาที่จดั ตังขึ
้ ้นภายใต้ ความร่วมมือครัง้
นี ้
เนื่องจากความร่วมมือนี ้ มิได้ มีผลบังคับในเชิงกฏหมาย ดังนันทุ
้ นจักต้ องผ่านสมาชิกของความร่วมมือโดยตรง
3.3

แผนการปฏิบัตงิ าน
การจัดทํากิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนยุทธศาสตร์
จําเป็ นจะต้ องอาศัยความร่วมมือของสมาชิกเป็ นอย่างสูง แผนงานประจําปี
จักได้ รับการจัดเตรี ยมทุกครัง้ ที่มีการประชุมสมาชิก และจะประกอบไปด้ วยกิจกรรมต่างๆที่กําหนดโดยสมาชิก
3.4

แนวทางในการจัดทํากิจกรรมโครงการ
ความร่วมมือ ได้ จดั ทําแนวทางต่อไปนี ้เพื่อช่วยสมาชิกในการจัดทํายุทธศาสตร์ เพื่อความสัมฤทธิ์ผล ภายในปี 2011
ตามที่กําหนดไว้ ในเอกสารฉบับนี ้
วัตถุประสงค์ 1: จัดทําเครือข่ ายถิน่ ที่อยู่อาศัยที่มีความสําคัญระหว่ างประเทศ เพื่อการอนุรักษ์ นกนํ้าอพยพ
โดยอาศัยพื้นฐานความสําเร็จของเครื อข่ าย ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ นกนํ้าอพยพภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ( APMWCS)
แหล่ งที่อยู่อาศัยของนกนํา้ อพยพที่มีความสําคัญระหว่ างประเทศอย่ างน้ อยจํานวน 200 แห่ ง
ได้ รับการบรรจุไว้ ในบัญชีรายชื่อเครื่ อข่ าย
ความร่วมมือนี ้จัดทําขึ ้นสําหรับทุกประเทศที่อยูใ่ นเส้ นทางบินอพยพ
ที่ถิ่นที่อยูอ่ าศัยของนกนํ ้าอพยพมีความสําคัญระหว่างประเทศ
ในการเสนอชื่อเพื่อเข้ ามาเป็ นส่วนหนึง่ ของเครื อข่ายเส้ นทางบินอพยพ
จักให้ ความสําคัญกับประเทศที่มีหน่วยงานภาครัฐเป็ นสมาชิกของความร่วมมือ และยังไม่ได้ เสนอพื ้นที่
หรื อมีถิ่นที่อยูอ่ าศัยที่ความสําคัญระหว่างประเทศ ที่อยูใ่ นเครื อข่ายเส้ นทางบินอพยพจํานวนน้ อยกว่า 10 %
(<10%)

ผลลัพธ์ 1:
1.1
1.2

1.3

1.4

จํานวนที่เกี่ยวข้ องกับถิ่นอาศัยที่มีความสําคัญระดับนานาชาติในแต่ละประเทศจะใช้ เป็ นแนวทางในการ
กําหนดลําดับความสําคัญในระดับเส้ นทางอพยพ
สมาชิกระดับชาติจะกําหนดลําดับความสําคัญในการเสอนรายชื่อแหล่งพักอาศัยที่อยูใ่ นแต่ละประเทศของตนเอง
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ผลลัพธ์ 2:
กิจกรรมบริหารจัดการต่ างๆของถิ่นพักอาศัยที่จะช่ วยหยุดการสูญเสียความหลากหลา
ยทางชีวภาพ หรื อช่ วยเพิ่มสภาพการอนุรักษ์ สายพันธุ์ท่ เี กี่ยวข้ อง
ผลลัพธ์

3.1

3.2

3.3
3.4
3.5

3.6

3:
เครื อข่ ายถิ่นที่อยู่อาศัยเป็ นแบบอย่ างของการบูรณาการการอนุรักษ์ ความหลากหลายท
างชีวภาพของพืน้ ที่ช่ ุมนํา้ กับการพัฒนาอย่ างยั่งยืนเพื่อประโยชน์ ของชุมชนในท้ องถิ่น
พัฒนาและจัดทําแผนการจัดการแหล่งที่อยูอ่ าศัยในเครื อข่าย โดยอาศัยการมีสว่ นร่วมของชุมชน และผู้มีสว่ นได้
ส่วนเสียระดับประเทศ
โดยจัดต้ องให้ ความสําคัญต่อความจําเป็ นด้ านนิเวศสําหรับนกนํ ้าอพยพ
ตลอดจนความจําเป็ นด้ านเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละชุมชน
ผู้จดั การพื ้นที่
สมาชิกระดับชาติและชุมชนในท้ องที่เข้ ามามีสว่ นเกี่ยวข้ องได้ รับการสนับสนุนให้ เข้ ามามีสว่ นร่วมในการตัดสินใจใน
กระบวนการพัฒนาทังด้
้ านสังคมและเศรษฐกิจที่สง่ กระทบต่อเครื อข่ายถิ่นที่อยูอ่ าศัย
มีการพัฒนาความร่วมมือระดับนานาชาติกบั โครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการถิ่นที่อยูอ่ าศัยนกนํ ้าอพยพ
มีการพัฒนาโครงการต้ นแบบ โดยให้ หน่วยงานระดับชาติและในพื ้นที่เข้ ามามีสว่ นร่วม
โครงการต้ นแบบในเครื อข่ายถิ่นที่อยูอ่ าศัย
ให้ เน้ นความสําคัญกับกระบวนการที่คกุ คาม
ความจําเป็ นด้ านเศรษฐกิจและสังคม
พร้ อมทังสนั
้ บสนุนการบูรณาการที่เหมาะสมของการอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพของพื ้นที่ช่มุ นํ ้า
และการพัฒนาที่ยงั่ ยืนซึง่ จะเป็ นประโยชน์กบั ประชาชนในท้ องที่
มีการพัฒนาแนวทางการจัดการถิ่นที่อยูอ่ าศัย โดยสมาชิกของความร่วมมือ ยอาศัยแนวทางที่มีอยูแ่ ล้ ว
(เช่นแนวทางของอนุสญ
ั ญาแรมซาร์ เพื่อการจัดการพื ้นที่ช่มุ นํ ้า)

ผลลัพธ์ 4:

4.1

4.2
4.3

คุณค่ าในเชิงนิเวศ
สังคมและเศรษฐกิจของถิ่นอาศัยนกนํา้ อพยพที่มีความสําคัญระหว่ างประเทศ
ได้ รับการยอมรั บในกระบวนการพัฒนาและขัน้ ตอนการประเมินผลกระทบ

มีการเพิ่มความรู้และได้ รับการยอมรับ
ในความรู้
ความเข้ าใจต่อคุณค่าความสําคัญด้ านนิเวศ
ตลอดจนคุณค่าทางเศรษฐกิจ
และสังคมของถิ่นที่อยูอ่ าศัยของนกนํ ้าอพยพที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ
ในกระบวนการประเมินผลกระทบและการพัฒนา
เพิ่มพูขึ ้นและได้ รับการยอมรับ
(เช่นมีการนําการนําวิธีการศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้ อม
ตามแนวทางของแรมซาร์
หรื ออนุสญ
ั ญาว่าด้ วยความหลากหลายทางชีวภาพ)
มีการจัดทํากรณีศกึ ษาและกระบวนการประเมินผลกระทบต่างๆซึง่ ส่งผลต่อถิ่นที่อยูอ่ าศัย
สมาชิกความร่วมมือ ซึง่ เป็ นตัวแทนนหน่วยงานภาครัฐระดับชาติ มีการจัดลําดับความสําคัญของโครงการต่างๆ
ในประเทศของตน
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วัตถุประสงค์ 2: ยกระดับการสื่อสาร การให้ ความรู้
ความตระหนักและจิตสํานึกในคุณค่ าและความสําคัญของนกนํา้ อพยพและถิ่นที่อยู่อาศัย
ผลลัพธ์ 5:
5.1
5.2
5.3
5.4

ความตระหนักและจิตสํานึกในคุณค่ าทางนิเวศ เศรษฐกิจและสังคม
ของนกนํา้ อพยพและเครื อข่ ายถิ่นที่อยู่อาศัยเพิ่มขึน้
มีการจัดทําและดําเนินกิจกรรมการสร้ างความตระหนักและจิตสํานึกแก่ชมุ ชนเกี่ยวกับเส้ นทางบินอพยพ
ตลอดจนมีการตรี ยมแนวทางการสื่อสารเพื่อสร้ างความตระหนักและจิตสํานึก
มีการดําเนินการการศึกษาสื่อการศึกษา และสร้ างความตระหนักและจิตสํานึก
มีการจัดทําแผนการศึกษา และการสร้ างจิตสํานึก โดยสมาชิกระดับชาติ ซึง่ มีการบรรจุแผนการศึกษา
และสร้ างจิตสํานึกของความร่วมมือ
มีการดําเนินการกิจกรรมการศึกษา การสร้ างความตระหนักและจิตสํานึกในระดับต่างๆที่สอดคล้ องกับแผนการ
ศึกษา และการสร้ างจิตสํานึก (CEPA)

ผลลัพธ์ 6:
6.1

กิจกรรมและความสําเร็จต่ างๆของภาคีความร่ วมมือในเส้ นทางบินอพยพ
ได้ รับการยอมรั บอย่ างกว้ างขวาง
มีการดําเนินการกิจกรรมเพื่อการส่งเสริ มและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความร่วมมือนี ้ ซึง่ สอดคล้ องกับแผนการ
ศึกษา และการสร้ างจิตสํานึก (CEPA)

วัตถุประสงค์ 3: มีการยกระดับงานวิจัยและการติดตามประเมินติดตาม, สร้ างความรู้
และส่ งเสริมการแลกเปลี่ยนข้ อมูลเกี่ยวกับนกนํ้าและถิน่ ที่อยู่อาศัย
ผลลัพธ์ 7:
7.1
7.2

มีการจัดเตรี ยมข้ อมูลเชิงวิชาการเกี่ยวกับสถานภาพของเส้ นทางบินอพยพ
ตลอดจนแนวโน้ มประชากรของนกนํา้ และถิ่นที่อยู่อาศัย
มีการจัดทํา โครงการการสํารวจติดตามประชากรนกนํ ้าอพยพ ซึง่ เชื่อมโยงกับโครงการระดับชาติและระหว่าง
ประเทศ
มีการดําเนินการโครงการสํารวจถิ่นที่อยูอ่ าศัยของนกนํ ้าอพยพ
ซึง่ เชื่อมโยงกับโครงการระดับชาติและระหว่างประเทศ ในถิ่นที่อยูอ่ าศัยที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ
รวมทังในพื
้ ้นที่ถิ่นที่อยูอ่ าศัยระดับท้ องที่
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7.3
7.4
7.5

มีการจัดเตรี ยมข้ อมูลที่ปรับปรุงใหม่เกี่ยวกับสถานภาพและภัยที่มีตอ่ ถิ่นที่อยูอ่ าศัยที่มีความสําคัญระดับ
นานาชาติ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถิ่นอาศัยในเครื อข่าย
สมาชิกมีความร่วมมือ ในการบูรณาการการสํารวจติดตามประชากรนกนํ ้า โดยการนําความรู้และข้ อมูลทางวิชาการ
รวมทังการวิ
้
เคราะห์สถานภาพปั จจุบนั ตลอดจนแนวโน้ มของจํานวนประชากรนกนํ ้าในอนาคต
มีการนํากิจกรรมติดตาม เข้ ากับกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ เพื่อเป็ นการเพิ่มความสามารถในการสํารวจนกนํ ้า

ผลลัพธ์ 8:
มีการจัดเตรี ยมข้
อมูลเกี่ยวกับถิ่นที่อยู่อาศัยนกนํา้ อพยพทีมีความสําคัญระดับนานาชาติในทุกประเทศที่อยู่ในเส้ นทาง
อพยพ
8.1

8.2
8.3
8.4
8.5

มีการจัดทําและจัดพิมพ์ข้อมูลที่มีการทบทวนเกี่ยวกับถิ่นที่อยูอ่ าศัยที่มีความสําคัญระดับนานาชาติที่อยูใ่ นเส้ นท
างบินอพยพ
ความรู้ที่ไม่สมบูรณ์เกี่ยวกับถิ่นที่อยูอ่ าศัยที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ
ได้ รับการเติมเต็มผ่านกิจกรมมการสํารวจ
มีข้อมูลเกี่ยวกับถิ่นที่อยูอ่ าศัยทีมีความสําคัญระดับนานาชาติ ที่สามารถเผแพร่ได้
พร้ อมทังมี
้ การแลกเปลี่ยนข้ อมูลระหว่างสมาชิกของความร่วมมือ
มีการให้ ความสําคัญกับกิจกรรมการสํารวจในพื ้นที่มีการศึกษา และประเมินพบว่ามีช่องว่างของความรู้ ซึง่ พบว่า
มีข้อมูลด้ านการสํารวจที่จํากัด แต่เป็ นแหล่งอยูอ่ าศัยที่มีความสําคัญ
มีการนํากิจกรรมการสํารวจ เข้ าเป็ นส่วนหนึง่ ของกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
เพื่อเป็ นการเพิ่มความสามารถในการสํารวจนกนํ ้า

ผลลัพธ์ 9:

9.1
9.2

9.3
9.4
9.5

ผลจากการประเ
มินเกี่ยวกับการคุกคามและข้ อเสนอแนะที่มีต่อถิ่นที่อยู่อาศัยของนกนํา้ อพยพที่มีความสําคัญระดั
บนานาชาติ ได้ รับการพิจารณาเพื่อนํามาใช้ ในการจัดทําแผนการจัดการที่เหมาะสม
แนวทางในการประเมินผลกระทบและการจัดการสิง่ คุกคามได้ รับการพัฒนา
มีการทบทวน
การคุกคามและความจําเป็ นด้ านการจัดการถิ่นที่อยูอ่ าศัยในเครื อข่ายและพื ้นที่ช่มุ นํ ้าที่มีความสําคัญระดับนานาช
าติอื่นๆ
มีการพัฒนาเทคนิกในการบรรเทาปั ญหา และแนวทางการบรรเทาผลกระทบ
มีการนํากิจกรรม เข้ าเป็ นส่วนหนึง่ ของกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ ในการประเมินการคุกคามและการวางแผน
ผู้เชี่ยวชาญในท้ องที่ เข้ ามีสว่ นร่วม
เอกสาร 3.1 หน้ า 11 จาก 13

ผลลัพธ์ 10: ความรู้ ด้านนิเวศวิทยา และยุทธศาสตร์ การอพยพของนกนํา้ เพื่อสนับสนุนงานด้ านอนุรักษ์ ได้ รับการ
ยกระดับ
10.1 มีการดําเนินการโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อศึกษาการอพยพของนกนํ ้าสําหรับสายพันธุ์ที่มี
ความสําคัญลําดับต้ น ๆ
10.2 มีการจัดทํา ตราสารข้ อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการติดเครื่ องหมายนกนํ ้าอพยพ
10.3 มีการประสานความร่วมมือเพื่อการติดห่วงนกอพยพ
10.4 มีการประสานกันเพื่อรายงานผลการติดเครื องหมาย
10.5 มีการวิเคราะห์และสื่อสารข้ อมูลของนกนํ ้าอพยพอย่างกว้ างขวาง
10.6 มีการนํากิจกรรมเข้ าเป็ นส่วนหนึง่ ของการพัฒนาความสามารถ

ผลลัพธ์ 11:

11.1
11.2
11.3

มีความรู้ เกี่ยวกับบทบาทของนกนํา้ อพยพต่ อการเป็ นพาหะของโรค
โดยเฉพาะอย่ างยิ่งโรคไข้ หวัดนกเพิ่มขึน้

มีการจัดตังกลุ
้ ม่ คณะทํางานไข้ หวัดนกภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก
มีการดําเนินการโครงการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการเป็ นพาหะนําโรค ของนกนํ ้าอพยพ
ให้ ความสําคัญเป็ นลําดับแรกแก่โครงการที่เกี่ยวข้ องกับชนิดพันธุ์ที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการเป็ นพาหะนําโรค

วัตถุประสงค์ 4: เสริมสร้ างความสามารถด้ านการจัดการถิน่ ที่อยู่อาศัยและนกนํ้า แก่ ผ้ ู จัดการ
ทรั พยากรธรรมชาติ ผู้มีอาํ นาจตัดสินใจ และผู้มีส่วนได้ ส่ วนเสีย
ผลลัพธ์ 12:

มีการยกระดับความเข้ าใจต่ อความจําเป็ นในความสามารถของผู้มีส่วนได้ ส่ วนเสีย
ในการจัดการถิ่นที่อยู่อาศัยที่มีความสําคัญระดับนานชาติ

12.1

12.2
12.3

มีการดําเนินการประเมินความจําต้ องการของการเพิ่มความสามรถเพื่อการจัดการและเฝ้าสังเกตถิ่นที่อยู่
อาศัยในเครื อข่ายเส้ นทางอพยพ
มีการดําเนินการประเมินความต้ องการด้ านการฝึ กอบรมแก่ผ้ มู ีสว่ นได้ ส่วนเสีย เพื่อการจัดการและติดตาม ถิ่นที่อยู่
อาศัยในเครื อข่ายเส้ นทางบินอพยพ
ให้ ความสําคัญลําดับต้ นๆแก่ประเทศกําลังพัฒนา

ผลลัพธ์ 13:

ผู้จัดการพืน้ ที่ ผู้มีอาํ นาจในการตัดสินใจ และผู้มีส่วนได้
ส่ วนเสียในท้ องถิ่นของแหล่ งที่อยู่อาศัยที่มีความสําคัญระดับนานาชาติ
มีทักษะในการจัดการถิ่นที่อยู่อาศัยของนกนํา้ อย่ างยั่งยืน
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13.1
13.2
13.3
(ก)
(ข)

มีการพัฒนาขีดความสามารถและมีการจัดการฝึ กอบรม เพื่อตอบสนองต่อความจําเป็ นในการนกนํ ้า และถิ่นที่
อยูอ่ าศัย การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และมีการสื่อสาร การให้ ความรู้ และการสร้ างสํานึกแก่ประชาชน
มีการจัดตังเครื
้ อข่ายการเพิ่มขีดความสามารถแห่งชาติ เพื่อทําหน้ าที่ให้ ความสะดวกในการจัดการนกนํ ้า
อพยพและถิ่นที่อยูอ่ าศัย
ให้ ความสําคัญลําดับต้ นๆ แก่ประเทศกําลังพัฒนา ซึง่ มีหน่วยงานภาครัฐ เป็ นสมาชิก โดยพิจารณา;
จํานวนถิ่นที่อยูอ่ าศัยนกนํ ้าอพยพที่มีอยูใ่ นแต่ละประเทศ
มีการดําเนินการการประเมินความต้ องการในการฝึ กอบรใ สําหรับผู้จดั การพื ้นที่ช่มุ นํ ้าและผู้มีอํานาจตัดสินใจ

วัตถุประสงค์ 5: พัฒนา หรื อจัดลําดับความสําคัญชนิดพันธุ์ และถิ่นที่อยู่อาศัย เพื่อเพื่อยกระดับสภาพการ
อนุรักษ์ นกนํา้ อพยพ
ผลลัพธ์ 14:
เกิดความร่ วมมือในการดําเนินการในแนวกว้ าง สําหรั บชนิดพันธุ์ของนกนํา้ และถิ่นที่อยู่อาศัย
และมีการยกระดับการอนุรักษ์ ชนิดพันธ์ ท่ มี ีความสําคํญในลําดับต้ นๆ
14.1 มีการจัดทําจุดการดําเนินโครงการ สําหรับสายพันธุ์ที่มีความสําคัญในลําดับต้ นๆตลอดเส้ นทางบินอพยพ
14.2
ให้ ความสําคัญในลําดับแรกแก่สายพันธุ์ที่การอนุรักษ์ อยูใ่ นสภาพที่น่าวิตกหรื อสายพันธุ์ที่มีศกั ยภาพในฐานะที่เป็ น
ธงนําเพื่อให้ เกิดความร่วมมือในระดับนานาชาติและการจัดการถิ่นพักอาศัย
14.3 มีการให้ ความสําคัญในลําดับต้ นๆแก่โครงการที่เกี่ยวข้ องกับหลายๆประเทศ
และดําเนินการเพื่อแก้ ปัญหาการคุกคามที่มีตอ่ นกนํ ้าอพยพ
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