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คุณศรัยฉัตร จีระแพทย์ผู้ด าเนินรายการเริ่มช่วงเสวนา“การพัฒนาสินค้าอินทรีย์ในอาเซียน”โดยขอให้ผู้เข้าร่วม
เสวนากล่าวแนะน าตัวเองสั้น ๆ พร้อมประวัติองค์กรพอสังเขปและให้กล่าวถึงมุมมองของภาคส่วนเกษตรอินทรีย์ใน
ประเทศตนเอง 
 
Mr. Sebastian Saragih จาก Indonesia Organic Alliance น าเสนอเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาและ
สถานการณ์การแข่งขันในตลาดสินค้าอินทรีย์ โดยได้เล่าถึงการเติบโตของพื้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ของ
ประเทศอินโดนีเซียที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ.  2555 จนถึงปี พ.ศ. 2559 จากพ้ืนที่ทั้งหมดในปี 2555 
ที่มีอยู่ 66,267 เฮกตาร์ ขยายตัวเพ่ิมข้ึนเป็น 159,012 เฮกตาร์ในปี พ.ศ. 2559   
 
 

 

 

 

 

 

 

โดยมีพืชผลที่เพาะปลูกประกอบด้วย กาแฟ น้ าผึ้งป่า น้ ามันมะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ ข้าว น้ าตาลมะพร้าว มังคุด 
สละ น้ าตาลจากน้ ามันปาล์ม โกโก้ ตามล าดับ 
 
Mr. Sebastian Saragih ได้กล่าวถึงโครงสร้างของตลาดสินค้าอินทรีย์ประกอบด้วย ผู้แปรรูปสินค้าที่เป็นเกษตร
อินทรีย์ให้เป็นสินค้าส าเร็จรูป ร้านจ าหน่ายสินค้าอินทรีย์ และลูกค้าซึ่งแบ่งออกเป็นลูกค้าซื้อปลีกและกลุ่มลูกค้าซื้อ
ในปริมาณคราวละมากๆ ในขณะที่โครงสร้างด้านอุปทานซ่ึงประกอบด้วย ผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ที่เป็นทั้งบุคคลและ
กลุ่มบุคคล ส าหรับการจัดจ าหน่ายผู้แปรรูปสินค้าอินทรีย์จะจัดส่งให้กับร้านค้าที่จ าหน่ายสินค้าอินทรีย์และ
ซุปเปอร์มาร์เก็ตเพ่ือจ าหน่ายปลีกให้กับผู้บริโภค ในขณะเดียวกันผู้แปรรูปก็จะจ าหน่ายให้กับผู้ส่งออกและตลาดใน
ชุมชนในปริมาณมากๆ  
 



ความท้าทายที่รอการแก้ไขคือการก าหนดมาตรฐานสินค้าและค่าใช้จ่ายในการขอการรับรองสินค้าจากหน่วยงาน
ตรวจสอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการขอใบรับรองที่มีการตรวจสอบที่ซ้ าซ้อน การร่วมมือระหว่างกันของสมาชิกในกลุ่ม
อาเซียนและการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเทคนิคต่างๆระหว่างกัน  

 
Mr. Ong Kung Wai,  Director of Organic Alliance Malaysia (OAM)  กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของการค้า
สินค้าอินทรีย์ในประเทศสิงคโปร์ที่ได้เปลี่ยนจากผู้ผลิตขายโดยตรงให้กับผู้บริโภคมาเป็นวางจ าหน่ายในซุปเปอร์
มาร์เก็ต  และพฤติกรรมของผู้บริโภคและผู้ผลิตสินค้าออร์แกนิคที่เป็นหนุ่มสาวกันมากข้ึนเนื่องจากมีการตื่นตัว
เกี่ยวกับสุขภาพและบริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์ ปราศจากสารเคมีและสิ่งปรุงแต่งใดๆ ซึ่งกลุ่มคนหนุ่มสาวเหล่านี้
จะเป็นผู้ที่พัฒนาตลาดสินค้าอินทรีย์ให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป   ในการนี้  Mr. Ong ได้น าเสนอแนวทางการ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับสินค้าอินทรีย์ในอาเซียนโดยการก าหนดการผลิตตั้งแต่ผู้ผลิตต้นน้ าจนถึงผู้ผลิต
ปลายน้ า  ตลาดรองรับสินค้าและนโยบายหลักของตลาดอาเซียนซึ่งก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการรับรองฉลาก การ
พัฒนาและกระตุ้นธุรกิจสีเขียว การมีส่วนร่วมของภาครัฐของแต่ละประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนภายใต้
การเป็นพันธมิตรอัจฉริยะระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐที่มุ่งเน้นการพัฒนาเกษตรอินทรีย์และธุรกิจสินค้าอินทรีย์
ให้รุดหน้าอย่างยั่งยืนภายใต้องค์ประกอบ 4 ข้อคือ (1) ขีดความสามารถ (2) ความเชื่อมั่น (3) ความสะดวก และ (4) 
เพ่ือประโยชน์ของชุมชน 
 
นอกจากนี ้  Mr. Ong ได้น าเสนอถึงแผนการพัฒนาระดับการให้การรับรองสินค้าอินทรีย์โดยจัดเป็น 3 ระดับ
ความส าคัญ ประกอบด้วย   (1) การข้ึนทะเบียนรับรองผู้ประกอบการและเฝ้าติดตาม (2) การให้การรับรอง
ระดับประเทศ และ (3) การรับรองระดับสากลเพ่ือการส่งออก 
 
 
Mrs. Girlie Sarmiento  ผู้ประสานงานโครงการของสมาคมผู้ผลิตและการค้าเกษตรอินทรีย์ประเทศฟิลิปปินส์
กล่าวว่าตลาดเกษตรอินทรีย์ในฟิลิปปินส์หากเปรียบเทียบกับเด็กก็ได้ผ่านช่วงการเปลี่ยนแปลงจากวัยทารกไปสู่เด็ก
วัยหัดเดิน ในระยะเแรกของการด าเนินการ ผู้บริโภคในฟิลิปปินส์ไม่เข้าใจว่าสินค้าอินทรีย์คืออะไร  ผู้บริโภคตาม
เมืองใหญ่ๆซึ่งเป็นกลุ่มวัยหนุ่มสาวนั้นส่วนใหญ่มีแนวโน้มในการใส่ใจในสุขภาพของตนและเชื่อว่า ผลิตภัณฑ์
อินทรีย์นั้นปลอดภัยและปราศจากสารเคมี  อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจ ากัดอีกหลายประการในการขยายตลาด
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ของฟิลิปปินส์เนื่องจากปัญหาของก าลังซื้อของผู้บริโภคโดยทั่วไปเนื่องจากมีราคาท่ีค่อนข้างสูง  
ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์อินทรีย์มีความหลากหลายมากข้ึนกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป  เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านการค้า
เกษตรอินทรีย์ รัฐบาลฟิลิปปินส์และกรมวิชาการเกษตรได้จัดตั้งศูนย์การค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อการค้าเกษตรอินทรีย์
ครบวงจรถึง  13 แห่ง  หน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นเองก็เริ่มให้การสนับสนุนการค้าผลิตภัณฑ์อินทรีย์ในระดับท้องถิ่น 
การเปลี่ยนแปลงด้านความตระหนักในเรื่องผลิตภัณฑ์อันโดดเด่นได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคผู้บริโภค 
ในมุมมองของผู้ผลิต อุปสรรคการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์คือการปฏิรูปที่ดินซึ่งเป็นปัญหาที่รอรับการ



แก้ไขจากภาครัฐ  สิ่งที่ส าคัญที่สุดของเกษตรกรอินทรีย์คือผู้ผลิตไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน ดังนั้นการปฏิรูปที่ดินจึงเป็น
อุปสรรคส าคัญในการสร้างพ้ืนที่เพาะปลูกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์เต็มรูปแบบ เฉพาะเกษตรกรผู้ส่งออก
เท่านั้นที่จะได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล ดังนั้นรัฐบาลจึงได้มีการเข้ามามีส่วนแทรกแซงในเรื่องนี้ผ่านการ
จัดอภิปรายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแนวทางมาตรฐานอินทรีย์โดยการรับรองจากบุคคลที่สามเพ่ือรับรองระบบคุณภาพ   
ระบบการมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System:  PGS)  Mrs. Girlie หวังว่าระบบการรับรองร่วม (PGS) 
จะช่วยให้ตลาดเกษตรอินทรีย์ก้าวไปข้างหน้า เธอเสริมว่าอัตราการเกิดโรคเอดส์เพิ่มข้ึนในประเทศฟิลิปปินส์เป็น
สัญญาณว่าประเทศจะยังคงพัฒนาภาคเกษตรอินทรีย์ต่อไป 
 
นายวิฑูรย์  ปัญญากุล   กรรมการสมาคมการค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ไทยได้พูดถึงตลาดเกษตรอินทรีย์โดยต้ัง
ข้อสังเกตว่ามุมมองของลูกค้าที่ส าคัญต่อผลิตภัณฑ์อินทรีย์คือเป็นผลิตภัณฑ์ทีป่ราศจากสารเคมีซ่ึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่
ถูกต้อง ในความเห็นของคุณวิฑูรย์  สินค้าอินทรีย์มาจากระบบการเพาะปลูกหรือการเลี้ยงสัตว์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมทีเ่พ่ิมขึ้นในบริบทของสังคมปัจจุบันภายใต้การผลิตที่ชาญฉลาด  
ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศท่ีผลิตเกษตรอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้ คุณวิฑูรย์อธิบายเพ่ิมเติมว่าประเทศ
อินโดนีเซียและประเทศฟิลิปปินส์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่ม PGS มีพ้ืนที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุด ในขณะที่
ประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้แม้ว่าทั้งสองประเทศจะไม่ใช่ผู้ผลิตอินทรีย์
รายใหญ่   ประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์มีสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันมาก ในขณะที่ประเทศ
ไทยเน้นข้าวหอมมะลิที่มีสินค้ามูลค่าเพ่ิม ยังมีการผลิตพืชผลอีก 5 ชนิดเช่น กาแฟและมะพร้าว เป็นต้น  เมื่อไม่นาน
มานี้ ประเทศไทยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพต้นยางอินทรีย์เป็นครั้งแรกเพ่ือใช้ในการผลิตรองเท้า  นาย
วิฑูรย์ไดก้ล่าวเพ่ิมเติมว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มุ่งเน้นการส่งออกสินค้าเกษตรทั้งในแบบอินทรีย์และแบบ
ด้ังเดิม  เขาอธิบายว่ากว่าร้อยละ 50 ของผลิตภัณฑ์อินทรีย์ได้ถูกส่งออกไปยังตลาดยุโรปพร้อมกับการเติบโตของ
ตลาดภายในประเทศ  ในขณะที่แนวโน้มผู้ผลิตและผู้บริโภคสินค้าอินทรีย์ที่เป็นคนหนุ่มสาวเริ่มมีจ านวนมากขึ้น
เรื่อยๆ  ปัจจุบันการรับรองมาตรฐานสินค้าอินทรีย์ส่วนใหญ่จะด าเนินการและตรวจสอบโดยหน่วยงานต่างประเทศ  
ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซียได้ประกาศข้อก าหนดของฉลากอินทรีย์และ
กฎระเบียบด้านการรับรองมาตรฐานสินค้าอินทรีย์ซึ่งท าให้เป็นอุปสรรคส าหรับผู้ผลิตรายย่อย   อย่างไรก็ตาม การ
ขายสินค้าอินทรีย์ภายใต้ระบบรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS) ถือว่าผิดกฎหมาย ปัจจุบันประเทศไทยไม่มีข้อบังคับ
เกี่ยวกับฉลากสินค้าเกษตรอินทรีย์เนื่องจากยังคงเป็นระบบเสรีโดยให้ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตให้การรับประกัน
สินค้าและระบบซัพพลายเชนของตนเองได้ ประเทศไทยมีหน่วยงานรับรองมาตรฐานสินค้าอินทรีย์ของภาคเอกชน
ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลซึ่งหมายความว่าหน่วยงานรับรองมาตรฐานจากภาคเอกชนของไทยเป็นหน่วยงาน
ในภูมิภาคนี้ที่สามารถเข้าถึงตลาดยุโรป แคนาดาและสหรัฐอเมริกาได้  หน่วยรับรองเอกชนเหล่านี้ยังสามารถให้การ
รับรองผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการสินค้าอินทรีย์จากประเทศอ่ืนได้ 
คุณวิฑูรย์กล่าวเพ่ิมเติมว่าหลายๆประเทศในภูมิภาคประสบกับอุปสรรคและความท้าทายที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับ
การรับรองคุณภาพและมาตรฐานสินค้า อาทิ ข้อก าหนดด้านใบรับรองที่ซ้ าซ้อน ความต้องการในตลาดสินค้าเกษตร



อินทรีย์ในประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนแต่ขาดแคลนเกษตรกรรุ่นใหม่ๆ  ปัจจุบันเกษตรกรอินทรีย์ที่มีอายุน้อยกว่าเกษตรกร
เกษตรกรรายเดิมมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น เกษตรกรทีมี่อายุน้อยเหล่านี้ได้รับความท้าทายและพวกเขาตระหนักถึง
ข้อเท็จจริงที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า ยิ่งคุณผลิตตามวิธีการแบบดั้งเดิมมากเท่าไรคุณก็มีหนี้มากข้ึนเท่านั้น พวกเขา
ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและการสูญเสีย
หน้าดิน ซ่ึงเป็นอุปสรรคส าคัญที่จะท าให้การเพาะปลูกเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมไม่สามารถท่ีจะด าเนินการแบบเดิมๆ
ได้อีกต่อไป 

ผู้ด าเนินรายการได้ขอให้ผู้ร่วมอภิปรายพิจารณาหัวข้อเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความร่วมมือในภูมิภาคส่งเสริมสินค้า
อินทรีย์และปัญหาอุปสรรคต่างๆที่ก าลังเผชิญรวมถึงแนวทางในการแก้ไข ซึ่งผู้ร่วมเสวนาทั้ง 4 ท่านได้แสดงความ
คิดเห็นหลายหลากมิติที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมเสวนาดังนี้ 

 

คุณวิทูรย์    ได้แสดงความเห็นว่า เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่แต่ละประเทศจะต้องเคารพในอธิปไตยของแต่ละประเทศ
อันเป็นรากฐานของความร่วมมือ  การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและเป็นสิ่งส าคัญในการเริ่มต้นการ
ท างานร่วมกัน                      การขยายตัวของเกษตรอินทรีย์จ าเป็นที่จะต้องค านึงถึงการรับรองและปรับเปลี่ยน
รูปแบบธุรกิจ  แนวโน้มของความยั่งยืนในอุตสาหกรรมอินทรีย์หรือออร์กานิก  3.0  จึงควรได้รับการแก้ไข
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน การอ านวยความสะดวกในภาคเกษตรอินทรีย์เป็น
สิ่งจ าเป็นส าหรับเกษตรกรรายใหม่หรือเกษตรกรทั่วไปที่จะต้องท าความเข้าใจร่วมกันของค าจ ากัดความของสินค้า
อินทรีย์เกษตรอินทรีย์คที่ควรจะได้รับการเผยแพร่ต่ออุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์  จ’ึเป็นความพยายามร่วมกันใน
อนาคตทั้งในด้านสังคมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านการผลิต สิ่งต่างๆเหล่านี้
เป็นสิ่งส าคัญที่จะก้าวไปข้างหน้า  การท างานร่วมกันไม่ได้เป็นเพียงส าหรับเกษตรกรอินทรีย์ แต่ส าหรับมวล
มนุษยชาติโดยรวม  อุปสรรคส าคัญของการท าเกษตรอินทรีย์คือการเข้าใจในการด าเนินธุรกิจที่จะต้องเก้ือกูลซึ่งกัน
และกันและพัฒนาเครือข่ายในกลุ่มของผู้ผลิต ผู้ค้าและผู้บริโภคท่ีสามารถเชื่อมโยงเข้าด้วยกันได้ในระยะยาวเพ่ือ
สร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคเกษตรอินทรีย์ให้มีมีความยั่งยืนอย่างถาวร 
 
Mr. Sabastian   ตั้งข้อสังเกตว่าการท างานร่วมกันมีอยู่แล้วในภาคเอกชนในหลายระดับของการค้าและองค์กร
พัฒนาเอกชน อย่างไรก็ตามความท้าทายในปัจจุบันคือการสนับสนุนจากรัฐบาล เขาเสริมว่าฟอรัมนี้เป็นโอกาสที่ดี
ในการจัดการกับความต้องการในการท างานร่วมกันเพ่ือการค้าที่เป็นธรรมและประเด็นอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
นางเกิร์ลกล่าวว่าการรับรู้ของลูกค้าในปัจจุบันเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพสูง เธอให้ความเห็นว่าโดยการเพ่ิมพ้ืนที่
จัดเก็บลูกค้าจะรับรู้ถึงเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะจากภูมิภาคเอเชีย นั่นคือความร่วมมือที่ฟิลิปปินส์ต้องการในการ
ส ารวจมากข้ึน 
 



Mr. Ong  เน้นย้ าถึง "ห่วงโซมู่ลค่าอัจฉริยะและต้นทุนต่ า  (Value Chain) เพ่ือการพัฒนาส่วนใหญ่" และได้เน้นย้ า
ถึงหลักการความร่วมมือในด้านความมั่นใจความสะดวกสบาย ประเด็นส าคัญคือการควบคุมภายในของเกษตร
อินทรีย์ส าหรับองค์กร เขากล่าวเพ่ิมเติมอีกว่าอาเซียนก าลังด าเนินโครงการเพ่ือให้เกษตรกรทุกคนได้รับการรับรอง 
GAP เขาแนะน าให้รวมผลิตภัณฑ์อินทรีย์เข้ากับนโยบายนี้  อาเซียนจ าเป็นต้องเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชน
ในการแก้ไขปัญหาเรื่องการเกษตรแบบธรรมดาและเกษตรอินทรีย์ เขาชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นที่จะต้องปรับ
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเข้ากับบริบทของท้องถิ่นและเน้นย้ าถึงความจ าเป็นในการจัดหาทางเลือกในการประกัน
คุณภาพที่เหมาะสมรวมถึงการอ านวยความสะดวกทางการค้าและโลจิสติกส์ในทุกระดับของตลาดเกษตรกรใน
ภูมิภาคและจังหวัด นอกจากนี้เขายังเสนอโอกาสให้กับตลาดทั่วไปในการด าเนินการทดลองกับสถานการณ์อินทรีย์
และท าให้พวกเขามีโอกาสรวมก่อนที่พวกเขาจะออกไปสู่ตลาดต่างประเทศ เขาอธิบายว่าการรับรองของบุคคลที่
สามก าลังขัดขวางการแปลงเกษตรกรรายเดิมเป็นเกษตรกรอินทรีย์โดยเฉพาะในประเทศอินโดนีเซียและประเทศ
ฟิลิปปินส์ เขากล่าวเพิ่มเติมว่าประเทศมาเลเซียได้รับการรับรองมาตรฐานด้านเกษตรอินทรีย์แห่งชาติซึ่งเป็น
ประเทศเสรีและเห็นว่าเป็นหนทางเดียวที่จะท าให้ตลาดเกษตรอินทรีย์ของ CLMV เดินหน้าต่อไป 
 
Mr. Ong  กล่าวเพ่ิมเติมว่าการค้าอาเซียนเป็นไปตามใบรับรอง EU หรือ NOP และกลายเป็นความต้องการของ
ตลาด ดังนั้นหน่วยงานรับรองในท้องถิ่นจึงมีความส าคัญน้อยและไม่เกี่ยวข้อง เขาให้ตัวอย่างของนโยบายของ
มาเลเซียที่อนุญาตให้เกษตรกรตัดสินใจเลือกระหว่างการรับรองโดยหน่วยงานตรวจสอบในประเทศหรือการ
ตรวจสอบของเอกชนที่ได้รับอนุญาต ดังนั้นทิศทางของการพัฒนาควรมุ่งเน้นไปที่วิธีการหาทางเลือกและการ
รับรองต้นทุนต่ า เขาชี้ให้เห็นว่าตลาดจ าเป็นต้องมีการท างานร่วมกันอย่างภาครัฐและเอกชนอย่างชาญฉลาดและ
ภาคเอกชนควรมีส่วนร่วมในการร่างกรอบการออกกฎหมาย ในระดับอาเซียนคณะท างานด้านผู้เชี่ยวชาญได้
ด าเนินการเกี่ยวกับการรับรองด้านอินทรีย์ของอาเซียน แต่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานจากภายนอกเป็นมาตรฐานที่ดีที่สุด เนื่องจากขาดการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนท าให้อาเซียนไม่เข้าใจวิธี
ปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการรับรองในระดับพื้นดินเขาแสดงความกังวลว่าหากเป็นพื้นฐานของการรับรู้ซึ่ง
กันและกันจะท าให้ระดับการรับรองระดับชาติไม่มีความหมาย เขายืนยันว่าหน่วยรับรองมาตรฐานระหว่างประเทศ
ไม่ใช่วิธีการที่เหมาะสมส าหรับเกษตรกรในระดับท้องถิ่น ยกเว้นประเทศที่มีการส่งออกท่ีโดดเด่น เขาแนะน าให้
ประเทศไทยด าเนินการจัดกิจกรรมอินทรีย์และจัดงานสัมมนาร่วมกับการประชุมแสดงความคิดเห็นเพ่ือช่วยในการ
ท างานรว่มกันในระดับที่สูงขึ้น นอกจากนี้  Mr. Ong ขอให้ประเทศไทยเชิญ ASEAN  EWG เข้าร่วมการอภิปราย
เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีต่อตลาดอินทรีย์  ในท้ายสุดของการแสดงความคิดเห็น  Mr. Ong  เสนอว่าการท างาน
ร่วมกันที่ดีควรอยู่ภายใต้ความสมดุลระหว่างความสนใจโดยรวมและส่วนบุคคล 

 

 

 


