1

รายงานการศึกษาบทความเรื่อง: What is Organic 3.0?
บทความโดย The International Federation of Organic Agricultural Movement: IFOAM
แปลและเรียบเรียงโดย นายอธิราช ศรีเสาวลักษณ์ . 13 September, 2015.

บทนา
จากรายงานกรณีศึกษาเรื่อง “สถานการณ์ระบบมาตรฐานและการควบคุมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
โลก” จัดทารายงานโดย Beate Huber & Otto Schmid (FiBL) และผู้ศึกษาได้ดาเนินการแปลเรียบเรียงและ
จัดทารายงานเมื่อวันที่ 5 กันยายน ค.ศ. 2015 และได้นาเสนอเพื่อเป็นกรณีศึกษาแล้วนั้น เนื่องจากบทความ
ดังกล่าวได้กล่าวถึงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จากระยะของ Organic 2.0 ไปสู่วิสัยทัศน์ของ Organic 3.0
แต่ยังไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดของ Organic 3.0 ที่อธิบายถึงในระยะเวลาของการขับเคลื่อนและพัฒนาการ
เกษตรอินทรีย์ในช่วงดังกล่ าวจะมีแนวคิด ทิศทาง และกระบวนการในการดาเนินงานอย่างไรบ้าง ดังนั้น
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในบริบทของ Organic 3.0 มากยิ่งขึ้น ผู้ศึกษาจึงใครนาเสนอบทความของ IFOAM ที่
ได้จัดทาเป็นรายงานอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากระยะของการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบ
Organic 2.0 ไปสู่ Organic 3.0 เพื่อให้เกิดความเข้าใจพอสังเขป ดังรายงานของบทความที่นาเสนอต่อไปนี้
What is Organic 3.0?
Organic 3.0 เป็นระบบของกระบวนการขับเคลื่อนและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ที่หากจะจินตนาการ
ให้เข้าใจ จะต้องมองเห็นในภาพของกระบวนการที่เปรียบเสมื อนดังฝูงผีเสื้อที่โบยบินเป็นฝูงต่อเนื่องกันเป็น
สายยาวอย่างสาคัญ ซึ่งภาพที่มองเห็นสามารถกล่าวได้ว่า Organic 3.0 เป็นเค้าโครงของระบบงานการ
ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์รูปแบบใหม่ ที่สะท้อนภาพของสังคมได้ให้การยอมรับในหลักการของเกษตรอินทรีย์
และสามารถขยายสู่ตลาดได้อย่างกว้างขวางกว่าในสถานการณ์ที่เป็นปรากฏการณ์ในปัจจุบัน โดยที่การเกษตร
อินทรีย์ยังคงขับเคลื่อนและพัฒนาอยู่ในระยะของ Organic 2.0 ซึ่งตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ยังคงเป็นตลาด
ขนาดเล็กแต่ได้มีการเติบโตอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่สถานการณ์ของตลาดยังคงมีปัญหาที่เคร่งเครียดและหนัก
อึ้งในการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเกษตรอินทรีย์ในตลาด การก่อตัวขึ้นของระบบ Organic 2.0
ได้มีการก่อโครงร่างขึ้นมาจากรากฐานของการค้นพบและได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาจาก Organic 1.0 ที่มี
ผู้นาในการค้นพบพัฒนาและขับเคลื่อนในระบบการผลิตการเกษตรรูปแบบเกษตรอินทรีย์ ดังเช่น Sir Albert
Howard, J.I. Rodale, Masanobu Fukuoka, Bhasker Save, Rudolph Steiner และบุคคลอื่น ๆ ที่ได้
ค้นพบจากการเรียนรู้การสะสมประสบการณ์ เป็นองค์ความรู้นามาขยายผลให้เกิด การกระจายตัวออกมาเป็น
หลักการในการทาการเกษตรอินทรีย์ที่สืบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
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Organic 3.0 เป็นระบบเกษตรอินทรีย์ที่ได้แตกตัวจากหลักการเกษตรอินทรีย์ออกมาเป็นระบบที่มี
กระบวนการเป็นรูปแบบเฉพาะทาง ซึ่งคาดว่าจะสามารถพัฒนาขึ้นมาเป็นวิธีการหลักในการก้าวเดินเข้าสู่ความ
ยั่งยืนของโลกที่เรียกว่า “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ซึ่งจากแนวทางนี้เป็นการพัฒนาระบบและกระบวนการต่อ
เนื่องมาจากระยะของ Organic 2.0 และปรับเปลี่ยนแนวคิดไปสู่กระบวนการปฏิบัติด้วยการนาพาสังคมที่เต็ม
ไปด้วยการแข่งขันในปัจจุบันในก้าวเดินเข้าสู่การสร้ างความมั่นคงทางอาหาร การต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภู มิอ ากาศโลก การต่อ สู่ กั บปั ญ หาความยากจนความอดอยากหิ ว โหย และการดารงอยู่ ของความ
หลากหลายทางชีวภาพ
การดาเนินตามหลั กการและกระบวนการของระบบเกษตรอิ นทรี ย์ตามแบบที่เ ป็นเฉพาะทางของ
Organic 3.0 จะช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางของเกษตรระบบนิเวศ
ที่มีความสมดุลตามธรรมชาติ และช่วยส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของผู้คนในโลก นอกจากนี้ ยังเป็นการอธิบาย
องค์ความรู้และสร้างการรับรู้ให้แก่ระบบสังคมโดยรวมในด้านการทาการเกษตรกรรมในระบบที่ดีที่สุด ได้แ ก่
การเพาะปลูกและการเลี้ ยงปศุสัตว์ในระบบเกษตรอินทรี ย์ การปกปูองคุ้มครองทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ บรรลุสู่เปูาหมายของการเกษตรกรรมยั่งยืนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
โดยมีการเชื่อมโยงการปฏิบัติการสู่วิธีการตามแนวทางปฏิบัติ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมทางสังคมที่สามารถ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันภายใต้ความรับผิดชอบขององค์กรภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมที่อยู่ในระบบของห่วงโซ่แห่ง
คุณค่า (Value Chain) และรวมถึงผู้ผลิตและผู้บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ตลอดทั้งระบบของห่วงโซ่แห่งคุณค่า
ดังกล่าว
โดยที่ Organic 3.o เป็นระบบเกษตรอินทรีย์ที่มีหลักการสาคัญของความเป็นธรรมและความห่วงใย
ต่อผู้คนในโลกดังกล่าวแล้วข้างต้น ซึ่งการขับเคลื่อนและพัฒนาตามระบบดังกล่าวจะทาให้เกิดการกระจายตัว
ของผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้คนในสังคมทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องเปรียบประดุจสะพานที่เชื่อมโยงในระบบห่วงโซ่แห่งคุณค่านาพาไปสู่การพัฒนาเกษตรกรรม
ยั่งยืนและการพั ฒนาอย่างยั่ง ยืน โดยมี แนวคิดในระยะของการเปลี่ ยนผ่ าน ดัง ตารางแสดงการต่อ เชื่ อ ม
สถานการณ์เพื่อการเปลี่ยนผ่านการขับเคลื่อนและพั ฒนาจากระยะของ Organic 2.0 ไปสู่ระยะของ Organic
3.0 ต่อไปนี้
ตารางแสดงการต่อเชื่อมสถานการณ์เพื่อการเปลี่ยนผ่านการขับเคลื่อนและพัฒนาจากระยะของ Organic
2.0 ไปสู่ระยะของ Organic 3.0
สถานการณ์ในปัจจุบัน
การขับเคลื่อนสู่หลักการและวิธีการปฏิบัติ
การริเริ่มแนวความคิดอย่างต่อเนื่องของวิธีการปฏิบัติ วิ ธี ก ารแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ตามหลั ก การและวิ ธี ป ฏิ บั ติ
ตามแนวทางของ Organic 2.0 เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ เกษตรอินทรีย์เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาจากระยะ
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-การให้ความสาคัญต่อหลักการสาคัญสี่ประการของ
การเกษตรอินทรีย์ (หลักการเพื่อสุขภาพที่ดี, หลักการ
เพื่อความสมดุลของระบบนิเวศ, หลักการเพื่อความ
เป็นธรรม และหลักการเพื่ อความห่วงใยต่อ ผู้คนใน
โลก)
-การให้การรับรองว่าการปฏิบัติตามหลักการสาคัญ
ของการเกษตรอินทรีย์จะต้องดาเนินไปอย่างถูกต้อง
ไมมีการฉ้อฉล
-แนวทางการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตรกรรมในระบบ
ห่ว งโซ่แห่งคุณ ค่า ดาเนินไปตามแนวทางของระบบ
เกษตรกรรมยั่งยื นและการพั ฒนาอย่างยั่งยืนอย่า ง
มุ่งมั่น
-การให้ ค ามั่ น ในการขั บ เคลื่ อ นและพั ฒ นาตาม
แนวทางดังกล่ าวข้างต้นจะดาเนินไปอย่างต่อ เนื่อ ง
เป็นไปตามบรรทัดฐานที่ได้จัดล าดับความส าคัญ ไว้
อย่างครอบคลุมในทุกบริบท
จากการที่ ไ ด้ ป ระยุ ก ต์ แ นวทางการปฏิ บั ติ ก าร
เกษตรอิ นทรีย์ในระบบห่วงโซ่แห่งคุณค่าจะช่ ว ยให้
เหล่าเกษตรกรที่อยู่ในระบบเกษตรอินทรีย์สามารถ
ประสบความส าเร็ จจากการที่ผ ลผลิ ตและตลาดจัด
จาหน่าย ได้หันมาให้ความสาคัญกับระบบการผลิตที่
ได้ มี ก ารค านึ ง ถึ ง ความส าคั ญ ด้ า นความสมดุ ล ของ
ระบบนิ เ วศ สิ ท ธิ ม นุ ษ ย์ ช น การเติ บ โตของระบบ
เศรษฐกิจที่สมดุล ตลอดจนวิถีชีวิต วัฒนธรรม และ
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง แนวทางปฏิ บั ติ ดั ง กล่ า วเป็ น
ดรรชนี ชี้ วั ด ที่ ส ร้ า งใหม่ เ พื่ อ การวั ด ด้ า นผลสั ม ฤทธิ์
(Out Come) ในการปฏิบัติการเกษตรกรรมในระบบ
เกษตรอินทรีย์

ของ Organic 2.o ไปสู่ Organic 3.0
-การรวมพลั ง จากคนรุ่ น ใหม่ เ พื่ อ การปรั บ เปลี่ ย น
ทัศนคติให้หันมาให้ความสนใจในการเข้ารับการฝึกฝน
อาชีพและทักษะทางการเกษตรกรรมเพื่อให้มีโอกาส
เป็นผู้ผลิ ตและผู้ประกอบการที่มีความพร้อ มในการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตการเกษตรจากการเกษตร
ในระบบเกษตรกรรมทั่ ว ไปมาเป็ น ระบบเกษตร
อินทรีย์ รวมถึงสามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบให้แก่
เกษตรกรรายอื่น ๆ ได้มีการปรับเปลี่ยนและปรับปรุง
ระบบการผลิตทางการเกษตรกรรมของตนเองอีกด้วย
-สร้างความโปร่งใสและความเป็นธรรมในระบบห่วงโซ่
แห่งคุณค่าจากการผลิตในไร่นาสู่ผู้บริโภคด้วยความ
เข้าใจในกิจกรรมดาเนินงานและความรับผิดชอบตาม
นัยส าคัญของระบบการผลิตและการบริโภคเกษตร
อินทรีย์
-สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้ง ระบบเพื่ อ ร่ ว มกั น ในการให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการ
รับรองคุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตในระบบการ
ผลิตที่มีความเป็นธรรม
จากแนวทางดังกล่าวจะเป็นวิธีการปฏิบัติเพื่อช่วย
ให้เกิดการเปลี่ยนผ่านการขับเคลื่อนและพัฒนาจาก
การเกษตรอินทรีย์ ในระยะ Organic 2.0 ไปสู่
Organic 3.0 จะช่วยให้เกิดการสร้างความเข้าใจและ
การขยายผลแห่งการเรียนรู้และพัฒนาโดยนวัตกรรม
ทางสั ง คมระหว่ า งผู้ มี ส่ ว นร่ ว มในระบบห่ว งโซ่ แ ห่ ง
คุณค่าของการเกษตรอินทรีย์ทั้งระบบ

ดังนั้น Organic 3.0 จึงเป็นระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ที่จะรองรับองค์กรต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมและมี
ส่วนเกี่ยวข้องทั้งองค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเกษตรอินทรีย์สู่
ระบบสังคมโดยรวมเป็นวงกว้างด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศ และนวัตกรรมทางสังคม เพื่อ
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การถักทอพลังของระบบสังคมให้มีการร่วมกันในการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ในรูปแบบ
เกษตรอินทรีย์และเกษตรระบบนิเวศที่มีระบบการผลิตโดยการพึ่งพาธรรมชาติและความสมดุลในระบบนิเวศ
อันเป็นการช่วยในการปกปูองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความอุดมสมบูรณ์อย่างสมดุล ส่งเสริม
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์ชาติภ ายใต้วิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้สามารถดารงอยู่ได้
อย่างยั่งยืนและมีการเจริญเติบโตต่อไป
สรุป Organic 3.0 เป็นกระบวนการขับเคลื่อนและพัฒนาเกษตรอินทรีย์รูปแบบใหม่ที่อาศัยนวัตกรรม
ทางสังคม และกลไกการดาเนินงานจากกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายใต้ระบบการ
ผลิตและการตลาดที่มีความโปร่งใสและเป็นธรรมในระบบห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) เพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงระบบการเกษตรกรรมของโลกไปสู่การขับเคลื่อนและพัฒนาการเกษตรกรรมยั่งยืนและการพัฒนา
อย่างยั่งยืนในรูปแบบเกษตรอินทรีย์และเกษตรระบบนิเวศ
Organic 3.0 เป็นระบบเกษตรอิ นทรี ย์ที่ประยุกต์แนวทางการดาเนินงานและการปฏิบัติทาง
การเกษตรอินทรีย์ต่อเนื่องมาจากระยะของ Organic 2.0 เพื่อการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาของการเกษตร
อินทรีย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อการนาพาสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขันในก้าวเดินเข้าสู่การสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร การต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก การต่อสู่กับปัญหาความยากจนความอดอยากหิวโหย
และการดารงอยู่ของความหลากหลายทางชีวภาพ ไปสู่ผลสัมฤทธิ์จากการถักทอพลังของระบบสังคมให้มีส่วน
ในการร่วมกันในการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน โดยการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและความ
สมดุลในระบบนิเ วศ อั นเป็นการช่ว ยในการปกปูองทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมให้เกิดความอุดม
สมบูรณ์อย่างสมดุล ส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์ชาติภายใต้วิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้สามารถดารงอยู่ได้อย่างยั่งยืนและมีการเจริญเติบโตต่อไป
ข้อเสนอในการดาเนินงานที่สาคัญคือการรวมพลังจากคนรุ่นใหม่เพื่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้หันมา
ให้ความสนใจในการเข้ารับการฝึกฝนอาชีพและทักษะทางการเกษตรกรรมเพื่อให้มีโอกาสเป็นผู้ผลิตและ
ผู้ ป ระกอบการที่ มี ค วามพร้ อ มในการปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการผลิ ต การเกษตรจากการเกษตรในระบบ
เกษตรกรรมทั่วไปมาเป็นระบบเกษตรอินทรีย์ รวมถึงสามารถเป็ นเกษตรกรต้นแบบให้แก่เกษตรกรรายอื่น ๆ
ได้มีการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงระบบการผลิตทางการเกษตรกรรมของตนเอง
เปรียบเทียบกับประเทศไทย เมื่อได้พิจารณาแนวทางและกระบวนการตลอดจนข้อเสนอตามบทความ
ของ IFOAM พบว่า ประเทศไทยมีองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรพัฒ นาเอกชน และเครือข่าย
เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรจานวนมากที่ร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาการเกษตรกรรมยั่งยืนในประเทศไทย (อ้าง
ถึงรายงานฉบับสมบูรณ์ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. โครงการพัฒนาฐาน
การผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน. กันยายน 2557) แต่ปัญหาสาคัญก็คือความสามารถในการรวมศูนย์
เพื่ อ การถัก ทอพลั งทางสั ง คมให้ เ ป็ น หนึ่ ง เดี ย วเพื่ อ การคลี่ ค ลายปั ญ หาต่ า ง ๆ ให้ เ ป็ นไปในแนวทางและ
ยุทธศาสตร์ของการพัฒนาฉบับเดียวกัน หากสามารถรวมพลังภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมและความโปร่งใส
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เป็นธรรมแล้วประเทศไทยจะสามารถขับเคลื่อนพัฒนาการเกษตรกรรมยั่งยืนและการเกษตรอินทรีย์ให้บรรลุผล
สาเร็จทั้งภายในประเทศและสากลต่อไป ภายใต้ข้อเสนอให้พิจารณาดาเนินการด้านปัจจัยแห่งความสาเร็จ คือ
1. การแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร โดยเฉพาะในกลุ่มเกษตรกรรายย่อย โดยการลดต้นทุนการผลิต
จากการลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและปัจจัยการผลิตจากภายนอก ส่งเสริมการทาสัมมาชีพเกษตรและการสร้าง
รายได้เสริม ภาครัฐควรกาหนดเป็นนโยบายเร่งด่วน จริงจังและต่อเนื่อง
2. การจั ดหาที่ ดิ นให้ เ กษตรกรที่ ไม่ มี ที่ ดิ นท ากิ นเพื่ อ การยั งชี พ และการรั กษาที่ ดิ นทางการเกษตร
โดยเฉพาะในเขตชลประทาน ภาครัฐจาเป็นต้องผลักดันกฎหมายหลายฉบับ เช่น พ.ร.บ.โฉนดชุมชน พ.ร.บ.
ธนาคารต้นไม้ ฯลฯ รวมทั้งการจัดรูปที่ดินให้เกษตรกร
3. การสนับสนุนให้เกิดการปรับตัวของเกษตรกรเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองด้านปัจจัยการผลิตและ
เทคนิคการผลิตที่เหมาะสม โดยพัฒนาและส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปัจจัยการผลิตขึ้นใช้เองตามองค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาดั้งเดิม ผสมผสานกับองค์ความรู้สมัยใหม่ที่เหมาะสม
4. การอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้า ปุา และความหลากหลายทางชีวภาพ (รวมถึงความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น) สภาพแวดล้อมชุมชน เช่น การอนุรักษ์ดิน ขยายพื้นที่ปุาธรรมขาติและ
ปุาชุมชน อนุรักษ์แหล่งน้าโดยการขุดลอกคลองสาธารณะ ปรับปรุงแหล่งน้าธรรมชาติในท้องถิ่น ส่งเสริมแหล่ง
กักเก็บน้าในไร่นา เป็นต้น
5. การให้ความสาคัญกับงานวิจัยด้านการเกษตรโดยใช้องค์ความรู้จากวิทยาศาสตร์ระบบนิเวศ รวมทั้ง
งานวิจัยแบบมีส่วนร่วม และการปฏิรูประบบการให้การศึกษาด้านการเกษตรแก่เกษตรกรเสียใหม่
6. การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่ไม่ได้จากัดเฉพาะลูกหลานเกษตรกรเท่านั้น ซึ่งอาจเป็นคนรุ่นใหม่ที่
เห็นความสาคัญของเกษตรกรใน เรื่องการผลิตอาหาร สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงด้านอาหารซึ่งกาลัง
จะเป็นประเด็นสาคัญในอนาคต
บรรณานุกรม
 www.IFOAM
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