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ความเปนมาของการประชุม  
เสวนาการเพาะเลี้ยงกุง (Shrimp Aquaculture Dialogue :ShAD) ไดจัดประชุมข้ึนระหวางวันที่ 17-18 
พฤศจิกายน 2551 ท่ีกรุงเทพฯ ประเทศไทย เพ่ือแลกเปล่ียนขอคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทํามาตรฐานการทํา
ฟารมกุงโดยไมทําลายส่ิงแวดลอม การประชุมคร้ังนี้เปนการประชุมกลุม ShAD คร้ังท่ี 5 นับตั้งแตท่ีไดกอตั้ง
กลุมข้ึนในป 2550 มร.เมอรริค โฮเบน (Merrick Hoben) และ เคท ฮารวีย (Kate Harvey) จากสถาบัน
สรางเสริมความสมานฉันทน (Consensus Building Institute: CBI) เปนผูดําเนินการประชุม ผลท่ีไดจาก
การประชุมคาดไววา   
  
1.) เปนการสรางเสริมความเขาใจรวมกันเกี่ยวกับกระบวนการของกลุมเสวนา และวิธีท่ีผูเขารวมประชุม

สามารถเขารวมในกระบวนการนั้น   

2.) เปนการเชิญชวนสมาชิกอาสาสมัครเพื่อรับตําแหนงเปนคณะกรรมการกํากับดูแลภูมิภาคเอเชีย (Asia 

Region Steering Committee) ของกลุม ShAD  
3.)  ไดมีการจัดเสนอขอมูลใหแกคณะกรรมการกํากับดูแลภูมิภาคเอเชียของกลุม ShAD ในดานที่เกี่ยวกับ

หลักเกณฑและตัวบงชี้ตางๆ เพื่อเปนกรอบมาตรฐานในการเลี้ยงกุง 
 
เอกสารฉบับนี้ไดสรุปประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการประชุมและการดําเนินงานข้ันตอไปสําหรับกลุม ShAD 
กองทุนสัตวปาโลกสากล (WWF) ซ่ึงเปนผูจัดประชุม ขอรับผิดชอบตอแตเพียงผูเดียว ในการใหขอมูลหรือ
ความผิดพลาดใดๆ กรุณาสงขอทวงติงหรือขอคิดเห็นที่เกี่ยวของกับขอสรุปน้ีไปยัง มร. เอริค เบอรนารด 
(Eric Bernard) (ebernard@wwf.fr) ภายในวันท่ี 12 ธันวาคม 2551 สวนสรุปการประชุมฉบับสมบูรณจะ
แจกจายไปยังผูเขารวมประชุมทุกทานภายในวันท่ี 19 ธันวาคม 2551  
 

การดําเนินงานกอนการประชุม   
ในการจัดเตรียมการประชุมคร้ังนี้ เจาหนาท่ีของ CBI ไดโทรศัพทติดตอผูเขารวมประชุมหลายทาน เพื่อ
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับส่ิงท่ีคาดหวังจากการประชุม รูปแบบการประชุม และคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการ
ท่ีดีที่สุดในการนําขอคิดเห็นจากกลุมชุมชนและองคกรเอกชนมาใชในการประชุมของกลุมเสวนาการเล้ียงกุง
ท่ีจะจัดข้ึนในกรุงเทพฯ และในการประชุมคร้ังตอๆ ไปในอนาคต นอกจากน้ี กองทุนสัตวปาโลกสากล ยังได
แจกขาวประชาสัมพันธเกี่ยวกับการประชุมคร้ังนี้ไปใหสํานักพิมพดานธุรกิจอาหารทะเลและสื่อมวลชนหลาย
แหงในประเทศไทย รวมท้ังประชาสัมพันธไปยังกลุมเสวนาในจดหมายขาวอิเล็กทรอนิกสและเว็บไซตของ
กลุมเสวนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําดวย  
กอนหนาการประชุม กองทุนสัตวปาโลกสากลไดติดตอไปยังผูผลิตรายยอยจํานวนหน่ึง เพื่อเชิญชวนใหเขา
รวมประชุมคร้ังนี้   
 

ผลการประชุม   
การประชุมคร้ังนี้มีผูเขารวมประชุมจํานวนหน่ึงรอยหกสิบ (160) ทาน ในจํานวนผูเขาประชุมทั้งหมดนี้ กองทุน
สัตวปาโลกสากลประมาณวาเปนตัวแทนจากผูผลิต 20% ตัวแทนจากผูซ้ือและ/หรือผูแปรรูปอาหาร 18% 
ตัวแทนจากองคกรเอกชน (เอ็นจีโอ) และกลุมชุมชน 14% ตัวแทนจากหนวยงานรัฐบาล 36% และตัวแทน
จากนักวิชาการ 11% เนื้อหาตอไปนี้คือประเด็นสําคัญท่ีมีผูนําเสนอ และขอตกลงท่ีเห็นพองรวมกันในระหวาง
การประชุม โดยแยกตามหัวขอ อนึ่งโปรดทราบวาทานสามารถอานเอกสารและผลงานนําเสนอ
ทั้งหมดที่ระบุไวในขอสรุปการประชุมนี้ไดทางเว็บไซตที่ 
http://www.worldwildlife.org/what/globalmarkets/aquaculture/shrimp-
additionalresources.html 
 
วัตถุประสงคและกระบวนการของกลุมเสวนาการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา  
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ผูเขารวมประชุมไดเห็นพองกับขอตกลงทั่วไปเกี่ยวกับวัตถุประสงคและกระบวนการของกลุมเสวนาการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา รวมท้ังกลุม ShAD   
  
ตัวแทนจากกองทุนสัตวปาโลกไดนําเสนอประเด็นสําคัญโดยมุงเนนที:่  
 

วัตถุประสงคของกลุม ShAD คือเพื่อจัดทํามาตรฐานท่ีจะลดผลกระทบจากการเพาะเลี้ยงกุงมีตอ
ส่ิงแวดลอมและสังคม ซ่ึงสหพันธธุรกิจการเพาะเลี้ยงกุงและส่ิงแวดลอม (Shrimp Farming and 
Environment Consortium) ไดระบุไว นอกจากนี้ สหพันธยังไดระบุหลักการเพื่อแกปญหาที่เกิดจาก
ผลกระทบเหลานั้นดวย   

  
มาตรฐานน้ีจะมีประโยชนมากมาย โดยสามารถใชเพื่อรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ และใชเปรียบเทียบ
กับมาตรฐานอื่นๆ รวมทั้งยังสามารถใชเปนพื้นฐานในการตรวจสอบผูซ้ือและผูลงทุน และนําไปผนวก
เขากับโครงการของรัฐบาลไดดวย  

 
 มาตรฐานจะมุงเนนท่ีผูประกอบการท่ีดีท่ีสุดในอุตสาหกรรม 
 

ShAD ไดกําหนดกระบวนการข้ึนเพ่ือใหเปนกระบวนการที่เปดกวางและโปรงใส รวมท้ังเพื่อใหเกิด
มาตรฐานการดําเนินงานที่อาศัยวิทยาศาสตรเปนหลักและวัดผลได    
 
วิธีเขารวมกลุม ShAD มีหลายวิธี ไดแก การเขารวมประชุมกลุมเสวนา การเขารวมกลุมงานวิชาการ
หรือกลุมท่ีปรึกษาของ ShAD การไมรวมประชุมแตแสดงขอคิดเห็นผานการส่ือสารในรูปแบบอื่น และ
การรับตําแหนงในคณะกรรมการกํากับดูแลระดับภูมิภาค ซ่ึงบริหารการทํางานของกลุม ShAD   

 
ในการประชุมกลุม ShAD คร้ังท่ีแลว ผูเขารวมประชุมไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับ
หลักเกณฑและตัวบงชี้ท่ีอาจจะนํามาใชเปนกรอบมาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุง ผูเขารวมประชุมท่ี
กรุงเทพฯ จะจัดทํามาตรฐานขึ้นโดยนําขอมูลและขอคิดเห็นจากการประชุมของกลุม ShAD ที่เกิดข้ึน
กอนหนานี้ในภูมิภาคแอฟริกาและอเมริกา มาใชประกอบพิจารณา  

 
มุมมองและขอวิตกกังวลเกี่ยวกับวัตถุประสงคและการดําเนินงานของกลุม ShAD ในสายตาของผูมีสวนได
สวนเสีย: 
ผูเขารวมประชุมไดใหความสนับสนุนตอวัตถุประสงคและกระบวนการของกลุม ShAD โดยหลักการ มี
ผูเขารวมประชุมบางทานแสดงขอวิตกกังวลเกี่ยวกับกระบวนการของกลุม ShAD และใหคําแนะนําพรอมท้ัง
ขอควรพิจารณาเกี่ยวกับกระบวนการ เมื่อกลุมดําเนินงานตอไป ซ่ึงครอบคลุมถึง: 
 

ความจําเปนในการเชิญชวนผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ เขารวมในกระบวนการ (เชน ตัวแทนชุมชน และ
ตัวแทนชนกลุมนอย) ผูเขารวมประชุมหลายทานไดตั้งขอสังเกตวาผูมีสวนไดสวนเสียเหลานี้หลายราย
ไมสามารถหรือไมเต็มใจเขารวมประชุมกลุม ShAD ในลักษณะดังท่ีเปนอยูในขณะน้ี แตเสียงของบุคคล
เหลานี้มีความสําคัญ เพราะการเพาะเลี้ยงกุงจะมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสังคมของบุคคลเหลานี้
โดยตรง กองทุนสัตวปาโลกตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองสรางเสริมความรวมมือฉันหุนสวนนี้ในวง
กวางยิ่งข้ึน และหาแนวทางใหมๆ ที่จะนําเสียงของบุคคลเหลานั้นมาเปนสวนหนึ่งในการดําเนินงานของ
กลุม ShAD     

 
ความจําเปนท่ีจะตองคํานึงความแตกตางทางวัฒนธรรมระหวางภูมิภาคท่ีผลิตกุงและระดับการผลิตกุง
(รายใหญและรายยอย) 
ผูเขารวมประชุมหลายทานไดใหขอคิดเห็นวาการผลิตกุงในเอเชียมีความแตกตางจากการผลิตใน
อเมริกาและแอฟริกา ผูเขารวมประชุมอื่นๆ ตั้งขอสังเกตวานากุงขนาดใหญและขนาดเล็กมีความแตกตาง
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กันอยางเห็นไดชัด รวมท้ังจะสามารถนํามาตรฐานไปใชปฏิบัติไดมากนอยตางกันดวย ผูเขารวมประชุม
ไดแสดงขอวิตกกังวลวาความแตกตางเหลานี้อาจทําใหไมสามารถนํามาตรฐานท่ัวโลกไปใชปฏิบัติได 
หรือไมเหมาะสมท่ีจะนําไปใช แมผูเขารวมประชุมตกลงวาจะยอมรับหลักการ ตัวบงชี้ และหลักเกณฑ
สากลบางประการ แตก็แนะนําใหกองทุนสัตวปาโลกนําความแตกตางที่เกี่ยวของกับภูมิภาค ระบบ และ
วัฒนธรรมไปประกอบการพิจารณาเพื่อจัดทํามาตรฐานดวย     
 
ความกังวลเกี่ยวกับการจัดทําใบรับรองคุณภาพกุงฉบับใหมหรือฉบับเพ่ิมเติม  
ผูเขารวมประชุมบางรายแสดงความวิตกกังวลวาการจัดทําใบรับรองคุณภาพกุงข้ึนใหมจะกอใหเกิดความ
สับสน คาใชจาย ปญหาดานกฎขอบังคับทางราชการ และภาระตอผูผลิตกุงเพิ่มมากขึ้น กองทุนสัตวปา
โลกไดอธิบายวากองทุนฯ มีวิสัยทัศนท่ีจะจัดทํามาตรฐานท่ีสอดคลองกับมาตรฐานอื่นๆ และสามารถ
นําไปใชรวมกับใบรับรองของประเทศตางๆ และเอ็นจีโอ รวมท้ังมาตรฐานอื่นๆ ที่มีอยูแลวได ผูเขารวม
ประชุมอื่นๆ ไดแสดงความเห็นวาการเพาะเลี้ยงกุงเปนอุตสาหกรรมท่ีไมย่ังยืน และกองทุนสัตวปาโลก
ควรมุงเนนท่ีการลดจํานวนการบริโภคกุงทั่วโลกใหนอยลง 
 
ความสําคัญของผูนําและความรวมมือฉันหุนสวนที่มีประสิทธิผล 
กองทุนสัตวปาโลกไดเนนถึงความสําคัญของความรวมมือฉันหุนสวนกับภาครัฐบาล เอ็นจีโอ กลุมชุ มชน 
ผูผลิต และผูมีสวนไดสวนเสียกลุมอื่นๆ ในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุง เพื่อจัดทํามาตรฐานที่
สอดคลองกับความตองการและวิสัยทัศนของผูมีสวนไดสวนเสียมากที่สุด กองทุนสัตวปาโลกไดให
ขอสังเกตวากองทุนฯ ตองการใหผูเขารวมในกลุม ShAD เปนผูนําในการจัดทํามาตรฐานท่ีดีท่ีสุดเทาที่
เปนไปได เพือ่แกปญหาทางส่ิงแวดลอมและสังคมท่ีเปนผลจากการเพาะเล้ียงกุง 

 
หลักเกณฑและตัวบงชี้สําหรับกุงท่ีผลิตจากการเพาะเลี้ยง 
ตลอดชวงเวลาการประชุม ผูเขารวมกลุมเสวนาไดจับกลุมกันเปนกลุมยอยเพ่ือแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกัน
เกี่ยวกับหลักเกณฑและตัวบงชี้ท่ีไดกําหนดไวในการประชุมกลุม ShAD คร้ังกอน การแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น
คร้ังนี้มีจุดประสงคเพื่อเสนอขอคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปรับปรุงหลักเกณฑและตัวบงชี้ หลักเกณฑจะกําหนดจุดที่
ควรมุงเนนเพื่อบรรเทาผลกระทบแตละขอ สวนตัวบงชี้คือส่ิงที่จะวัดเพื่อประเมินขอบเขตของผลกระทบแตละ
ขอ กลุมตางๆ ไดบรรลุถึงขอตกลงท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑและตัวบงช้ีบางประการ แมบางกลุมไมสามารถ
บรรลุถึงขอตกลงไดในบางกรณี แตก็ตระหนักถึงประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น 
คณะกรรมการกํากับดูแลภูมิภาคเอเชียของกลุม ShAD ไดรับขอมูลนี้แลว และจะนําไปใชเพ่ือปรับปรุง
เอกสารวาดวยหลักเกณฑและตัวบงชี้สําหรับกลุม ShAD ขอสรุปสําหรับคําแนะนําและการเปลี่ยนแปลง
สําคัญๆ ไดรับการบันทึกไวในเอกสารวาดวยหลักเกณฑและตัวบงช้ีฉบับรวมเลมที่ปรับปรุงแกไขแลว และนํา
ออกเผยแผทางเว็บไซตของกลุมเสวนา หัวขอและประเด็นสําคัญบางขอที่เกิดข้ึนในระหวางการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกลุมยอย ไดแก  
 

ความจําเปนในการรวมมือฉันหุนสวนและการประสานงานกับผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ เพื่อจดัทํา
และนํามาตรฐานไปใชในการเพาะเลี้ยงกุง  
หลายกลุมไดเนนวามาตรฐานของกลุมเสวนาการเพาะเล้ียงกุงควรมีความสอดคลองกับกฎระเบียบ
ของรัฐบาล การออกใบรับรอง และการดําเนินงานอื่นๆ ในดานการบริหารทรัพยากรธรรมชาติ (เชน 
มาตรฐานความปลอดภัยของน้ําและอาหารเล้ียงกุง) การเพาะเลี้ยงกุง และการใชท่ีดิน ซ่ึงประกาศใช
กันอยูแลว บางกลุมใหขอคิดเห็นวาจําเปนตองมีการประสานงานกับหนวยงานภาครัฐบาล ชุมชน
ตางๆ และผูรณรงคในชุมชนใหมากข้ึน เพื่อจัดทํามาตรฐานท่ีสามารถนําไปใชปฏิบัติได และ
ตอบสนองตอขอวิตกกังวลและความสนใจที่มีตอการเพาะเลี้ยงกุง ในระดับท่ีเพียงพอ บางกลุมเนน
วาตองสรางความรวมมือฉันหุนสวนใหทั่วถึงจึงจะไดรับขอคิดเห็นที่เปนประโยชนและเที่ยงตรงจาก
ชุมชนทองถ่ินท่ีไดรับผลกระทบ รวมท้ังชาวไรชาวนาที่ไมใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม และผูมีสวน
ไดสวนเสียจากเอเชีย  
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ความจําเปนในการระบุใหชัดเจนและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการคุมครองการใชที่ดินและสิทธ์ิท่ีมี
ตอทรัพยากร เพื่อใหชาวพื้นเมืองและชุมชนทองถ่ินสามารถใชงานตามวิธีที่เคยปฏิบัติสืบมา 
หลายกลุมระบุถึงความจําเปนที่ตองชี้แจงและเพิ่มเติมขอความที่ระบุถึงประเด็นเกี่ยวกับการคุมครอง
สิทธ์ิการใชที่ดินแบบดั้งเดิม ท่ีดินของชาวพื้นเมือง และท่ีดินชุมชน รวมทั้งสิทธ์ิท่ีมีตอทรัพยากร 
หลายกลุมไดแนะนําวาเอกสารวาดวยมาตรฐานควรเนนถึงการคุมครองสิทธิ์เหลานี้ใหมากข้ึน บาง
กลุมแนะนําใหจัดตั้งกลุมงานวิชาการข้ึนเพ่ือศึกษาประเด็นทางสังคมเพิ่มเติม รวมท้ังการปรับปรุง
แกไขหลักการ หลักเกณฑ ตัวบงชี้ และมาตรฐานสําหรับประเด็นทางสังคมเพิ่มเติมจากเดิม  
 
ตัวแทนจากกลุมชุมชนคือกลุมอนุรักษปาชายเลน (Mangrove Action) ไดสงคําแถลงการณเพื่อ
อธิบายจุดยืนที่มีตอการรับรองคุณภาพการเพาะเล้ียงกุง และทัศนคติที่กลุมมีตอความไมย่ังยืนในการ
ผลิตสัตวนํ้าโดยอาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพดวยระบบเปด นอกจากนี้ กลุมอนุรักษฯ ยังเนนถึงความ
จําเปนที่จะตองเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียท่ีไดรับผลกระทบ (เชน ชุมชนชาวพื้นเมืองและ
ชุมชนทองถ่ิน) สามารถแสดงขอคิดเห็นที่เปนประโยชนได รวมท้ังตั้งขอสังเกตวาการที่กลุมของตน
เขารวมกับกลุม ShAD มิไดแสดงวากลุมของตนสนับสนุนการดําเนินงานของกลุม ShAD และไดเชิญ
ชวนใหกองทุนสัตวปาโลกเขารวมประชุมกับเครือขายของตนและชุมชนทองถ่ินในอนาคต เพ่ือ
แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกัน คําแถลงการณดังกลาวแนบอยูทายขอสรุปนี้ 
 

 การชี้แจงรายละเอียดและสรางความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐาน โดยเนนท่ีผลลัพธและผลกระทบจาก
 การนําไปใช  

หลายกลุมแนะนําใหผนวกองคประกอบตางๆ ของหลักการเขาดวยกัน พรอมทั้งชี้แจงความหมาย
ของคําตางๆ และมุงเนนท่ีผลกระทบเฉพาะดาน (เชน การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ น้ํา
ท้ิง ฯลฯ) กลุมเหลานี้แนะนําวา การชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและการแกไขสํานวนใหเขาใจงายข้ึน 
เปนส่ิงสําคัญที่จะทําใหแนใจวา มาตรฐานที่กําหนดข้ึนจะใชประโยชนได เขาใจไดงาย และผูมีสวน
ไดสวนเสียกลุมตางๆ สามารถนําไปใชในภูมิภาคตางๆ ทั่วโลกได  
 
ความจําเปนที่จะตองครอบคลุมถึงผลประโยชนและขีดความสามารถของเกษตรกรผูทํานากุงกลุม

 ตางๆ  
บางกลุมรูสึกวามาตรฐานนั้นไมสอดคลองกับผลประโยชนและขีดความสามารถของผูเพาะเลี้ยงราย
ยอย ในระดับที่มากพอท่ีจะจูงใจใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานบางขอ (เชน ขอกําหนดในการ
ประเมินผลกระทบตอส่ิงแวดลอม) หรือจายคาใบรับรองในท่ีสุด หลายกลุมแนะนําใหพิจารณาถึง
ระบบ ขนาด และวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย  

 
คณะกรรมการกํากับดูแล 
กลุมไดแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการกํากับดูแลภูมิภาคเอเชียของกลุม ShAD ซ่ึง
เปนคณะกรรมการกลุมใหมท่ีจัดตั้งข้ึนพรอมกับการประชุมกลุมเสวนาคร้ังน้ี ผูเขารวมประชุมท่ีแสดงความ
สนใจวาตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเตมิเกี่ยวกับคณะกรรมการกํากับดูแลนี้ ไดรับเชิญใหเขารวมประชุม
เพื่อบรรยายสรุปเกี่ยวกับคณะกรรมการดังกลาวภายหลังการประชุมกลุมเสวนา ผูเขารวมประชุมเหลาน้ีไดแก  
 
Mr Pinyo Kiapinyo 
Mr David Kawahigashi 
Mr Dan Fegan 
Mr Koji Yamamoto. 
Mr Vu Dzung Tien 
Ms Sian Morgan 
Mr S. J. Hasan Masum 
Mr Geoffrey Shester 
Mr Ernesto Jack Morales 

Mr Matthew Parr 
Mr Eric Bernard 
Ms Tam Mungkung 
Mr Colin McQuistan 



   

 
บุคคลเหลาน้ีไมใชคณะกรรมการกํากับดูแลภูมิภาคเอเชีย 
 
ประเด็นสําคัญท่ีมุงเนนคือ 
 

คณะกรรมการดังกลาวจะกําหนดกระบวนการตัดสินใจของกลุม ShAD และจัดทําเอกสาร 
รวมท้ังขอบังคับใชปฏิบัติ   
 
กลุม ShAD มีคณะกรรมการกํากับดูแลระดับภูมิภาคสามคณะ (ภูมิภาคอเมริกา แอฟริกา 
และเอเชีย) กรรมการประมาณสามทานจากคณะกรรมการกํากับดูแลระดับภูมิภาคจะทํา
หนาท่ีในคณะกรรมการกํากับดูแลระดับโลกของกลุม ShAD  
 
คณะกรรมการระดับภูมิภาคแตละคณะจะประกอบดวยตัวแทนประมาณ 10 ทานจาก
ภาคอุตสาหกรรมและแวดวงอื่นๆ  
 
กรรมการแตละทานจะตองเขารวมประชุมกลุมเสวนาในภูมิภาคของตน (2-3 คร้ังตอป) มี
สวนรวมในการประชุมคณะกรรมการทางโทรศัพท (ประมาณ 2-3 คร้ังตอป) และตอบอีเมล
ท่ีเกี่ยวของกับคณะกรรมการ (ประมาณ 3-5 คร้ังตอเดือน) ในลักษณะที่ทันตอเหตุการณ 
 
กรรมการแตละทานจะไดรับคําขอใหชวยออกคาใชจายในการวาจางท่ีปรึกษา เพื่อ
ดําเนินการวิจัยในนามของกลุม ShAD หากตัดสินวาจําเปนตองทําการวิจัยดังกลาว แม
การมีสวนรวมออกคาใชจายไมใชขอบังคับ แตก็สงเสริมใหกระทํา  
 

คําสรุปผลการประชุม 
 
การประชุมไดยุติลงโดยเจาหนาท่ีของกองทุนสัตวปาโลกไดกลาวสรุปผลการประชุม พรอมทั้ง
กลาวขอบคุณเจาหนาท่ีของกองทุนสัตวปาโลก ประเทศไทย และกรมประมง กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ประเทศไทย ซ่ึงเปนเจาภาพและจัดเตรียมการประชุมคร้ังนี้ 
นอกจากนี้ กองทุนสัตวปาโลกยังไดกลาวขอบคุณผูมีสวนไดสวนเสียท่ีไดแสดงขอคิดเห็นเกี่ยวกับ
กระบวนการของกลุมเสวนา รวมท้ังไดเนนใหตระหนักถึงความสําคัญท่ีผูมีสวนไดสวนเสียจะคง
ความเปนผูนําตอไป รวมท้ังความรวมมือฉันทหุนสวนและการใหขอคิดเห็นอยางตอเนื่อง เพื่อ
จัดทํามาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุงโดยไมทําลายส่ิงแวดลอม     
 



   

เอกสารแนบทาย 
 
 
วาระการประชุม 
 
วันจันทรท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 
 
8:30  ลงทะเบียน 
 
9:00 กลาวตอนรับและเปดงาน - ดร. สมหญิง อธิบดีกรมประมง ประเทศไทย   

กองทุนสัตวปาโลกสากล ประเทศไทย, William Schaedla, ผูอํานวยการประจําประเทศ
ไทย 
กลาวตอนรับการประชุม – Eric Bernard, ผูประสานงานกลุมเสวนาการเพาะเล้ียงกุง 

 ผูดําเนินการประชุมนําเสนอผลงานและแนะนําผูเขารวมประชุม 
 
9:45 กลุมเสวนาการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา – มุมมองท่ัวโลก  
 Jose Villalon, ผูบริหารระดับสูงโครงการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา กองทุนสัตวปาโลกสากล-
สหรัฐฯ  
 
10:15 พักรับประทานอาหารวาง 
 
10:30 เราจะทํางานรวมกันอยางไร:  การพิจารณาทบทวนหลักการที่ 1 (ทําเลท่ีตั้งนากุง) แบบ

กลุม 
 
12:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
1:15 การแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นแบบกลุมยอย : การแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ

และตัวบงชี้สําหรับหลักการท่ี 1 to 4: 
 ทําเลท่ีตั้งนากุง  
 การออกแบบนากุง  
 การใชน้ํา 
 พอ-แมพันธุ และกุงวัยออน (post larvae) 

 
4:45 คําแนะนําระดับกลุม: ขอสรุปสําคัญจากการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นแบบกลุมยอยสําหรับ
หลักการท่ี 1- 4 

 
5:00  ปดประชุม  
 
5:30  งานเลี้ยงรับรอง โดยมีกรมประมง ประเทศไทย เปนเจาภาพ 
 
วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.  2551 
 
9:00 สรุปการประชุมในวันท่ี 1 และภาพรวมวาระการประชุ มวันท่ี 2  
 
9:30 การแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นแบบกลุมยอย (ตอ):  การแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นเกี่ยวกับ

หลักเกณฑและตัวบงชี้สําหรับหลักการที่ 5-8 
 การบริหารจัดการอาหารเลี้ยงกุง  
 การบริหารจัดการสุขอนามัย  
 ความปลอดภัยของอาหาร  
 ความรับผิดชอบตอสังคม  

 
12:15    สรุปขอคิดเห็นระดบักลุมจากการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นแบบกลุมยอย 
 



   

12:30 คณะกรรมการกํากับดูแลในภูมิภาคเอเชีย  
บทบาทและวัตถุประสงคของคณะกรรมการกํากับดูแลในภูมิภาคเอเชีย– Eric Bernard 
ประกาศรายชื่อคณะกรรมการกํากับดูแลระดับภูมิภาคในเอเชีย 
 

12:50 สรุปผลการประชุมวันท่ี 2 และขอคิดเห็นปดทาย  
  
1:00 ปดประชุม 



   

รายชื่อผูเขารวมประชุม 
 

ชื่อ หนวยงาน ประเทศ 

ดร. วราภรณ พรหมพจน  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ประเทศไทย 

นาง ชวนพิศ จนัทรวราทิตย  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ประเทศไทย 

นาง ลักขณา บุญสงศรีกุล กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ  ประเทศไทย 

วารินทร ธนาสมหวัง  สํานักวิจยัและพัฒนาประมงชายฝง กรมประมง  ประเทศไทย 

นาย จรญั วงศวิวัฒนาวุฒ ิ สํานักวิจยัและพัฒนาประมงชายฝง กรมประมง  ประเทศไทย 

นาย ชนินทร แสงรุงเรือง  สํานักวิจยัและพัฒนาประมงชายฝง กรมประมง  ประเทศไทย 

นาย ประดิษฐ ชนชื่นชอบ  กรมประมง สํานักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝง ประเทศไทย 

นาง มาลีนี สมิทธิ์ฤทธี  สํานักวิจยัและพัฒนาประมงชายฝง กรมประมง  ประเทศไทย 

นาย สมบูรณ หลาวประเสรฐิ  สํานักวิจยัและพัฒนาประมงชายฝง กรมประมง  ประเทศไทย 

นาย ฐานันนดร ทัตตานนท  สํานักวิจยัและพัฒนาประมงชายฝง กรมประมง  ประเทศไทย 

นาย สุพล ตันสวุรรณ  สํานักวิจยัและพัฒนาประมงชายฝง กรมประมง  ประเทศไทย 

นาย นภดล ภูวพานิช  สํานักวิจยัและพัฒนาประมงชายฝง กรมประมง  ประเทศไทย 

นาย พุทธ สงแสงจินดา  สํานักวิจยัและพัฒนาประมงชายฝง กรมประมง  ประเทศไทย 

นางสาว สไบทพิย อมรจารุชติ  สํานักวิจยัและพัฒนาประมงชายฝง กรมประมง  ประเทศไทย 

นางสาว ธนิฐา จงพีรเพียร  สํานักวิจยัและพัฒนาประมงชายฝง กรมประมง  ประเทศไทย 

นาย สุธีวัฒน สมสืบ  สํานักวิจยัและพัฒนาประมงชายฝง กรมประมง  ประเทศไทย 

นางสาว กนกพร เกษสุวรรณ  สํานักวิจยัและพัฒนาประมงชายฝง กรมประมง  ประเทศไทย 

นางสาว นิตยา วุฒิเจรญิมงคล  สํานักวิจยัและพัฒนาประมงชายฝง กรมประมง  ประเทศไทย 

นางสาว ณัฐกานต สาลีตดิ  สํานักวิจยัและพัฒนาประมงชายฝง กรมประมง  ประเทศไทย 

นางสาว จิราพร เกษรจันทร  สํานักวิจยัและพัฒนาประมงชายฝง กรมประมง  ประเทศไทย 

นาย ทวี วิพุทธานุมาศ  สํานักวิจยัและพัฒนาประมงน้ําจืด กรมประมง  ประเทศไทย 

นาง ศศิวิมล ปติพรชยั  สํานักวิจยัและพัฒนาประมงน้ําจืด กรมประมง  ประเทศไทย 

นาย วชริะ กิติมศักดิ์  สํานักวิจยัและพัฒนาประมงน้ําจืด กรมประมง  ประเทศไทย 

นางสาว จุฑาทพิย โลกิตสถาพร  สํานักวิจยัและพัฒนาประมงน้ําจืด กรมประมง  ประเทศไทย 



   

ชื่อ หนวยงาน ประเทศ 

นาย วีระ วชัระกรโยธิน  สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด กรมประมง  ประเทศไทย 

นาย ยรรยง ตันตาปกุล  สํานักวิจยัและพัฒนาประมงน้ําจืด กรมประมง  ประเทศไทย 

นางสาว สุรางคศรี ทัพพรังส ี สํานักวิจยัและพัฒนาประมงน้ําจืด กรมประมง  ประเทศไทย 

นางสาว มุกดา อุตรพงษ  สํานักวิจยัและพัฒนาประมงน้ําจืด กรมประมง  ประเทศไทย 
นาง สุภาพร สริมิานุยุตต  กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา กรมประมง ประเทศไทย 
นางสาว จณิสตา ภัทรวิวฒัน  กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา กรมประมง ประเทศไทย 
นาย สกนธ แสงประดับ  กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา กรมประมง ประเทศไทย 
นาย วรพงศ เฉลิมกุล  กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา กรมประมง ประเทศไทย 
Mr.Pirat Kosutharat กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา กรมประมง ประเทศไทย 
นางสาว ชุติมา ขมวิลัย  กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา กรมประมง ประเทศไทย 
นาย โสภณ ออนคง กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา กรมประมง ประเทศไทย 
Ms. Pornsiri Chirdchupunsaree กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา กรมประมง ประเทศไทย 
นางสาว จุฬาภร ชูแกว  กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตวน้ํา กรมประมง ประเทศไทย 
Mr. Alfredo  Quarto Mangrove Action Programme สหรัฐฯ 
Dr Algappan Muthurann Marine Products Export Development Authority, อินเดีย อินเดีย 
Dr. Amrit Bart Asian Institute of Technology ประเทศไทย 
Mr Andre Vincent กรมประมง ประเทศไทย 
Mr Anusorn Unno York Center for Asian Research, York University  แคนาดา 
Mr Arief Taslihan Directorate General Aquaculture, Ministry of Marine Affairs and Fisheries อินโดนีเซีย 
Mr. Arthur Honore French Development Agency ประเทศไทย 
Mr Bambang Widigdo  PT Centralpertiwi Bahari อินโดนีเซีย 
Mr Colin McQuistan WWF Greater Mekong ประเทศไทย 
Mr Corey Peet David Suzuki Foundation สหรัฐฯ 
Ms. Cut  Desyana WWF Indonesia อินโดนีเซีย 
Mr Daniel Fegan Cargill ประเทศไทย 
Mr David Kawahigashi  สหรัฐฯ 
Mr Davy Lam Tai Foong USA  สหรัฐฯ 
Ms Delphine ANTONIUCCI Agence Française du Développement ประเทศไทย 
Ms Desyana Cut WWF Indonesia อินโดนีเซีย 
Dr.  Dhirendra P.  Thakur Aqualculture& Aquatic Resources Management, AIT ประเทศไทย 
Dr Dominique Gautier Aquastar สหราชอาณาจกัร 



   

ชื่อ หนวยงาน ประเทศ 
Mr Ebrahim Maygoli N Sontderaf co shrimp and fish hatchery Private Corporation อิหราน 
Mr Ellis Wyn Novia Consulting Group Co., Ltd. ประเทศไทย 
Mr Eric Bernard WWF US สหรัฐฯ 
Dr Geoff Shester Monterey Bay Aquarium สหรัฐฯ 
Mr. Shabbir Gheewala มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาฯ, JGSEE ประเทศไทย 
Mr. Glenn Illing  SyAqua ประเทศไทย 
Mr Grgij Jaski Sontderaf co shrimp and fish hatchery Private Corporation อิหราน 
Dr Ha Tran Thi Phung Wageningen University เนเธอรแลนด 
Mr Ha Tran Thi Thu Wageningen University เนเธอรแลนด 
Mr. Harald B. Tvedt Det Norske Veritas นอรเวย 
Ms Hien Than Thi Centre for Marinelife Conservation and Community Development  เวียดนาม 
Dr I Emerson Kagoo Commissionerate of Fisheries อินเดีย 
Mr Jack Morales Sustainable Fish สหรัฐฯ 
Mr.  Jahangir Hasan Masum Coastal Development Partnership  ปากีสถาน 
Mr. Jiro Takeuchi Emborg Foods สหราชอาณาจกัร 
Ms Kathleen Onufer Mangrove Action Project ประเทศไทย 
Ms Katrin Aidnell The Swallows บังกลาเทศ 
Ms Kieu Ngan Nguyen Camau Frozen Seafood Processing Import  เวียดนาม 
Dr.  Koji Yamamoto Network of Aquaclture centre in Asia-Pacific ประเทศไทย 
Mr Lam Davy Tai Foong USA Inc สหรัฐฯ 
Mr.  Lawrence Giessinger INVE (Thailand) ประเทศไทย 
Mr Lukas Manomaitis American Soybean Association International Marketing สหรัฐฯ 
Mr. Magnus Torell SEAFDEC ประเทศไทย 
Dr Mathew Briggs Vannamei 101 ประเทศไทย 
Mr Mathew Parr IUCN เนเธอรแลนด 
Ms Mika Tomczak Novia Consulting Group Co., Ltd. ประเทศไทย 
Dr Mike Rimmer James Cook University  อินโดนีเซีย 
Mr CV Mohan NACA ประเทศไทย 
Mr Muon Do Thanh Bureau VERITAS เวียดนาม 
Ms.  Natasha  Ahmad Asia Solidarity บังกลาเทศ 
Mr Nghia Truong Trong Research Institute for Aquaculture  เวียดนาม 
Mr Nguyen Tho Dept of Aquaculture, Min. of Agriculture and Rural Development  เวียดนาม 



   

ชื่อ หนวยงาน ประเทศ 
Mr. Olivier Decamp INVE Aquaculture ประเทศไทย 
นาย ปเรตร อรรถวภิัชน  GTZ ประเทศไทย 
Mr  Peter Choo PT Mustika Minanusa  อินโดนีเซีย 
Mr Philip Chou Seafood Choices สหรัฐฯ 

Mr Ravichandran  Pitchaiyappan 
Central Institute of Brackishwater Aquaculture, Indian Council of Agricultural Research, 
India  อินเดีย 

Mr Richard Callinan Faculty of Veterinary Science ออสเตรเลีย 
Mr. Robins McIntosh CP Foods ประเทศไทย 
Mr. Robins Pharr McIntosh CP Foods ประเทศไทย 
Mr Shabbir Gheewala The Joint Graduate School of Energy and Environment ประเทศไทย 
Mr. Somboon Kunchanasoporn Aqua Express  
นาย สรนนท จโิรจนมนตรี  ชมรมผูเลี้ยงกุงตรัง ประเทศไทย 
ดร. สุจินต ธรรมศาสตร CP Foods ประเทศไทย 
Ms Teresa Ish Environmental Defense Fund สหรัฐฯ 
Ms Thi Tuyet Nguyen Camau Frozen Seafood Processing Import  เวียดนาม 
Mr Flavio   Vu Dept of Aquaculture, Ministry of Agriculture and Rural Development  เวียดนาม 
นาย ถริวัฒน ลีภ้ัยสมบูรณ  Shrimpnetwork  ประเทศไทย 
Mr Tuong Phi Lai WWF เวียดนาม เวียดนาม 
Mr Wenpu Jin International Fishmeal and Fish Oil Organisation จีน 
Mr. Nguyen Huu Tho   
Mr. Yvonet Minh Mousquetaires Group ประเทศไทย 
Mr.  Jorge Varela CODDEFFAGOLF/REMRUGLAR ฮอนดูรัส 
Dr.  Sian Morgan Fishwise แคนาดา 
Mr. Janaka Detsilum IUCN ประเทศไทย ประเทศไทย 
Mr. Aedrian Ortis Johnson SYAONA ประเทศไทย 
Mr. Paul Carthy  Tri Union Frozen Food สหรัฐฯ 
Mr.  Ebrahim Maygoli N. Sontdraf co __shrimp and fish hatchery private corporation อิหราน 
Mr. Mohammad Grgij Jaski Sontdraf co __shrimp and fish hatchery private corporation อิหราน 
Mr. Pedro Buenu Privale/Fino consultant ประเทศไทย 
นาย อชิรวิทย คีรีเรืองชยั  Lyons Seafoods Limited ประเทศไทย 
นาย อนุรัตน พัฒนวิบูลย  Seafresh Industry PCL., ประเทศไทย 
ดร. ชลอ ลิ้มสุวรรณ  ภาควชิาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ประเทศไทย 



   

ชื่อ หนวยงาน ประเทศ 

ดร. ชวลติ วทิยานนท  WWF ประเทศไทย ประเทศไทย 
นาย ชูพงษ ลือสุขประเสริฐ  Marine Gold Products ประเทศไทย 
นาย เดชา บรรลือเดช  สหกรณผูเลี้ยงกุงลุมน้ําสามรอยยอด–ปราณบุรี  ประเทศไทย 

นาย เอกอนันต ยุวเบญจพล Thai Union Feedmill Co.,Ltd ประเทศไทย 
นางสาว จริยา จารุรักษ  WWF ประเทศไทย ประเทศไทย 
นางสาว จดิาภา ปานขลิบ  Cencar Ltd.,  ประเทศไทย 
นางสาว จุฑามาศ เสรมิกวินรักษ  บริษัท จันทบุรโีฟรเซนฟูด จาํกัด  ประเทศไทย 
Mr.  Kamchai  Lawanywut Inteqc Feed Co., Ltd ประเทศไทย 
นาย คํานึง มฤค ี ชมรมผูเลี้ยงกุงจังหวัดตรัง ประเทศไทย 
นาย คมกฤษณ เสนารักษ สมาคมกุงไทย ประเทศไทย 
Mr. Krisanapong Vivethongkum Thai Royal Frozen Food Co.,Ltd ประเทศไทย 
นางสาว มุกดา เกษศิริ บริษัท จันทบุรโีฟรเซนฟูด จาํกัด  ประเทศไทย 
นางสาว นันทนา ปดทอง Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific ประเทศไทย 
นาย นรินทร มงคลศริิ  CP Foods ประเทศไทย 
นาย ณัฐพล ดษุฎีวุฒิกุล  บริษัท จันทบุรโีฟรเซนฟูด จาํกัด  ประเทศไทย 
นาย นิพนธ อัครศวะเมฆ ชมรมผูเลี้ยงกุงคุณภาพ (ซีโอซี) ระยอง  ประเทศไทย 
นาย นิรตุติ เจรญิรื่น ชมรมผูเลี้ยงกุงคุณภาพ (ซโีอซี) ระยอง  ประเทศไทย 
ดร. นิติ ชูเชดิ  ภาควชิาชีววิทยาประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ประเทศไทย 
นาย เผดมิศักดิ ์จารยะพันธุ  สํานักงานสนับสนุนการวจิัย ประเทศไทย ประเทศไทย 
นาย ผนิศวร ชาํนาญเวช  Pakfood Co.,Ltd (PCL) ประเทศไทย 
นาย พินิจ กังวาลกิจ  บริษัทเจริญโภคภัณฑ จํากัด (มหาชน)  ประเทศไทย 
นาย พิศิษฐ ชาญเสนาะ  สมาคมหยาดฝน ประเทศไทย 
นางสาว รัตนาวรรณ มั่งคั่ง  ภาควชิาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม   ประเทศไทย 
นาย รณฤทธิ์ ประเชตุ  บริษัท จันทบุรโีฟรเซนฟูด จาํกัด  ประเทศไทย 
ดร. สิริ เอกมหาราช  South East Asia Fisheries Development Centre ประเทศไทย 
Mr. Somboon Kunchanasoporn Aqua Express Co.Ltd ประเทศไทย 
นาย สมทรง วงศสวัสดิ์  สหกรณผูเลี้ยงกุงลุมน้ําสามรอยยอด–ปราณบุรี  ประเทศไทย 
Mr.  Songsang Patanawanich The Union Frozen Products Co,Ltd ประเทศไทย 
ดร. สุรพล ประเทืองธรรม สมาคมผูเลีย้งกุงทะเลไทย ประเทศไทย 

นาย ถิรวฒัน ลีภ้ัยสมบูรณ Shrimpnetwork Co.,Ltd. ประเทศไทย 
นางสาวอุรสา บัวตะมะ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร ลาดกระบัง  ประเทศไทย 



   

ชื่อ หนวยงาน ประเทศ 

นาย วิบูลย สวางวงศสกุล  บริษัทเจริญโภคภัณฑ จํากัด (มหาชน) ประเทศไทย 
นาย วัฒนา คงวัฒนานนท  สมาคมกุงไทย ประเทศไทย 
นาย วีรชาติ ศรอีครินทร  Mousequetaires Group ประเทศไทย 
นาย วิรุฬ วชิานุรักษ ชมรมผูเลี้ยงกุงตรัง ประเทศไทย 
Mr. Rsitisak Chotanitsophon Thai Union Frozen Plc Co.Ltd. ประเทศไทย 
นาย สชุาติ ตั้งทว ี Southern vross (Biochemical) Thailand ประเทศไทย 
นาย กิตตชิัย วชิยานุรักษ  สารสินฟารม ประเทศไทย 
นาย ฐิตวิัฒน ลีภ้ัยสมบูรณ  Shrimpnetwork Co.,Ltd. ประเทศไทย 
 
 



   

 
คําแถลงการของกลุมอนุรักษปาชายเลน (Mangrove Action)  
 
ปฏิกิริยาท่ีเรามีตอ “คณะกรรมการกลุมเสวนากุง” 

หลังจากท่ีไดเขารวมประชุมกับ “กลุมเสวนากุง” ในเอเชีย และไดเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
กระบวนการที่ทางกลุมไดเสนอข้ึน เพื่อจัดทํามาตรฐานทั่วโลกสําหรับการเพาะเลี้ยงกุงในระดับ
อุตสาหกรรม เรา ซ่ึงเปนเอ็นจีโอและตัวแทนของเครือขายเอ็นจีโอระดับภูมิภาคจากเอเชีย ละตินอ
เมริกา ยุโรป และสหรัฐฯ ตองขอยืนยันจุดยืนท่ีไมเห็นดวยกับการดําเนินการคร้ังนี้และการออก
ใบรับรองคุณภาพกุงฉบับอื่นๆ เราเชื่อวาการออกใบรับรองน้ีเปนการตอบสนองตอความตองการ
ของผูใหทุนสนับสนุนและภาคอุตสาหกรรม โดยไมเปดโอกาสใหเสียงสวนใหญของผูมีสวนไดสวน
เสียที่ไดรับผลกระทบ ซ่ึงไดแก ชุมชนชาวพื้นเมืองและชุมชนทองถิ่น ไดแสดงขอคิดเห็นท่ีเปน
ประโยชนตอส่ิงที่เรียกวา “กลุมเสวนา” และกระบวนการกําหนดมาตรฐาน  

 

นอกจากนี้ มาตรฐานเหลาน้ียังอาศัยระบบการผลิตสัตวน้ําประสิทธิภาพสูงแบบเปดที่ไมยั่งยืน และ
ไมอาศัยแนวทางการผลิตแบบปดที่ยั่งยืน ซ่ึงระบุวามาตรฐานที่เสนอไวนั้นนําไปสูทิศทางท่ีไม
เหมาะสมและเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม  

ดวยเหตุนี้ เราจึงยื่นเสนอคําแถลงการณลัมปุง (Lampung Declaration) เดือนกันยายน ป 2007 
มายังคณะกรรมการ “กลุมเสวนา” นี้ โดยหวังวาผูเขารวม “กลุมเสวนา” นี้ จะดําเนินการตาม
คําแนะนําของเราท่ีขอใหระงับการขยายนากุงเพิ่มเติม ดังที่ระบุไวในคําแถลงการณลัมปุงและคํา
แถลงการณเรด มังกลาร (Red Manglar Declaration) และดังที่ไดระบุไวในมติแรมซาร 
(Ramsar Resolutioin) คร้ังที่ 21 ป 1999 

เราขอขอบคุณกองทุนสัตวปาโลกสากลท่ีเชิญใหเราเขารวมในการประชุมคร้ังนี้และเปดโอกาสให
เราไดแสดงทัศนคติของเรา แตเรามีความประสงคท่ีจะเนนใหทราบวาการมีสวนรวมของเราในคร้ัง
นี้มิใชการสนับสนุนวา “กลุมเสวนา” นี้ ประกอบดวยตัวแทนจากชุมชนทองถิ่นทุกภาคสวน อีกทั้ง
เรายังคงปรารถนาที่จะเชิญกองทุนสัตวปาโลกสากลใหมาเขารวมประชุมแบบโตะกลมกับเครือขาย
ของเราและชุมชนทองถิ่น เพื่อแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกันในวันขางหนา  


