Organic 3.0 เพื่อเกษตรกรรมและการบริ โภคที่ย่ งั ยืน
การเติบโตของเกษตรอินทรี ย์นนมี
ั ้ ความเป็ นมาประมาณ 100 ปี ที่ผา่ นมา ในยุคบุกเบิกนันเริ
้ ่ มต้ นขึ ้นโดย
กลุม่ คนที่มองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างวิถีชีวติ การกิน และการทาเกษตร สุขภาพของเราและของโลกใบนี ้ ช่วงเวลาของ
การเกิดขบวนการเคลือ่ นไหวเกษตรอินทรี ย์โลก เป็ นที่มาของ IFOAM – Organics International ซึง่ เป็ นร่มใหญ่ของ
ขบวนการเคลือ่ นไหวทางด้ านเกษตรอินทรี ย์ของโลกในปั จจุบนั นันก่
้ อตังขึ
้ ้นจากการประชุมเกษตรกรอินทรี ย์ทวั่ โลกครัง้
ใหญ่ครัง้ แรกที่ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ในปี คศ.1977

เกษตรกรอินทรี ย์รุ่นบุกเบิก เรี ยกยุคบุกเบิกนี ้ว่า Organic 1.0 ตามด้ วย Organic 2.0 ซึง่ เกิดขึ ้นการ
ประชุมครัง้ นี ้และต่อมาอีกหลายครัง้ ที่ก่อให้ เกิดกฎเกณฑ์และวิถีปฏิบตั ิที่ก่อรูปก่อร่างของมาตรฐาน ข้ อกาหนด และตลาด
ของเกษตรอินทรี ย์โลกขึ ้นมา อย่างที่เราเห็นกันในทุกวันนี ้

Organic 2.0 ได้ ทาให้ วิสยั ทัศน์ของคนรุ่ นบุกเบิกเป็ นจริ งขึ ้นมาในทางปฏิบตั ิ เกษตรอินทรี ย์ได้ กลายเป็ นแรง

บันดาลใจให้ กบั ผู้ผลิตและผู้บริ โภคเพื่อละเลิกจากวิถีเดิมที่ไม่ยงั่ ยืน ประจักษ์ พยานเชิงบวกที่เกิดขึ ้นอย่างกว้ างกวาง มี
ตังแต่
้ สุขภาพของผู้บริ โภค ความหลากหลายทางชีวภาพ ความเป็ นอยูข่ องสัตว์ และส่งเสริ มวิถีชีวิตที่ดใี ห้ กบั ผู้ผลิต
มาตรฐานเกษตรอินทรี ย์สามารถควบคุมได้ โดยรัฐหรื อองค์กรเอกชนโดยการกาหนดความต้ องการขันต
้ ่าของการผลิตและ
การแปรรูปแบบอินทรี ย์ อย่างไรก็ตาม ก็ยงั ยากที่จะครอบคลุมหลักการหลักของปรัชญาเกษตรอินทรี ย์ได้ ทงหมด
ั้
ไม่วา่ จะ
เป็ นหลักการด้ านสุขภาพ, นิเวศวิทยา, ความเท่าเทียมและความใส่ใจ

กฎเกณฑ์ และข้ อกาหนดของ Organic 2.0 ยังส่ งผลให้ ขบวนการเกษตรอินทรีย์ต้องเผชิญความกดดันสอง
ประการ
ประการแรก ได้ แก่ การทาให้ เกิดการกีดกันเกษตรกรทีท่ าเกษตรอินทรี ย์แต่ไม่ได้ ขอการรับรองเกษตรอินทรี ย์
(organic certification) ที่เป็ นเกษตรกรรายย่อย มีที่ดินแปลงเล็ก ซึง่ มักเป็ นเกษตรกรผู้หญิง ในประเทศด้ อยพัฒนาใน
ซีกโลกใต้ ซึง่ เป็ นกาลังหลักในการผลิตอาหารเลี ้ยงประชากรโลก

ประการที่สอง จากัดโอกาสในการสร้ างความเชื่อมโยงกับแนวทางสูค่ วามยัง่ ยืนอื่นๆ ที่มีจดุ มุง่ หมายเดียวกันแต่
ไม่สอดคล้ องกับมาตรฐาน ได้ แก่ วนเกษตร, การค้ าที่เป็ นธรรม, ขบวนการอาหาร ขบวนการเกษตรกรรายย่อย, ชุมชน
เกษตรกรรม หรื อเกษตรในเมือง เป็ นต้ น

ถึงแม้ วา่ ความสาเร็ จของขบวนการเกษตรอินทรี ย์จะโดดเด่นและเป็ นที่ประจักษ์ ไปทัว่ โลก ในความเป็ นจริ ง หนึง่ ศตวรรษ
ของการพัฒนาเกษตรอินทรี ย์ ระบบเกษตรอินทรี ย์แบบตรวจรับรองมีสดั ส่วนเพียงแค่ 1% ของพื ้นที่การเกษตรและสัดส่วน
การบริ โภคของโลก ในฐานะขบวนการเคลือ่ นไหวเพื่อการเปลีย่ นแปลง เราคงต้ องตัดสินใจแล้ วว่า ทาอย่างไรจะขยายฐาน
และเชื่อมโยงเกษตรอินทรี ย์สเู่ กษตรกรและผู้บริ โภควงกว้ าง
เกษตรกรรมคือปั จจัยสาคัญที่สง่ ผลกระทบต่อประเด็นเรื่องผู้หิวโหย ความไม่เท่าเทียม การบริ โภคพลังงาน
มลพิษ สภาวะอากาศโลก การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ ยังไม่รวมถึง
ปั จจัยด้ านบวกต่อสิง่ แวดล้ อมหลายประการ ประโยชน์ของเกษตรกรรมยัง่ ยืนต่อสังคมและเศรษฐกิจที่กาลังเป็ นปั ญหา
สาคัญของโลก ถ้ าเกษตรกรรมกระแสหลักเปลีย่ นแปลงมาสูท่ ิศทางของวิถีการปฏิบตั ิและหลักการของเกษตรอินทรี ย์มาก
ขึ ้น Organic 2.0 ก็ไม่จาเป็ นอีกต่อไป แต่ในปั จจุบนั เกษตรอินทรีย์ยงั ไม่สามารถเป็ นส่วนหนึง่ ทีจ่ ะเยียวยาปั ญหาในระดับ
โลกได้ เลย เพราะฉะนัน้ แนวคิด Organic 3.0 จึงได้ เรี ยกร้ องให้ เกิดวิถีการปฏิบตั ิและกระบวนทัศน์ที่ก้าวข้ ามไปสูย่ คุ
ใหม่ของเกษตรอินทรี ย์
ล่าสุด IFOAM – Organics International ได้ เผยแพร่เอกสารแนวคิด Organic -3.0 เพื่อนาเกษตรอินทรี ย์
ออกจากวงจากัดในตลาดสินค้ าเฉพาะกลุม่ อย่างในปั จจุบนั ไปสู่กระแสหลัก และวางตาแหน่งระบบการผลิตแบบอินทรี ย์
เป็ นทางออกในการแก้ ปัญหาความท้ าทายอันยิง่ ใหญ่ที่โลกและทุกสิง่ มีชีวิตในโลกนี ้กาลังเผชิญอยู่
หลังจากการเปิ ดตัวครัง้ แรก ที่งาน the Goesan International Organic Expo เมื่อเดือนตุลาคม ปี 2558
ทาง IFOAM – Organics International ก็ได้ เปิ ดรับฟั งข้ อเสนอแนะจากผู้มีสว่ นได้ เสียทัว่ โลกเพือ่ ร่วมกันขัดเกลาและ
ปรับปรุงแนวคิดและเนื ้อหาในเอกสารฉบับนี ้ ซึง่ ได้ รับการตอบรับในแง่บวกอย่างท่วมท้ น โดยมีข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์
ที่นามาปรับปรุงเอกสารจนได้ ฉบับปรับปรุงล่าสุดแล้ ว และจะมีการทาเป็ นข้ อสรุปเพื่อใช้ เป็ นคาประกาศหมุดหมายสาคัญ
ในวงการเกษตรอินทรี ย์โลก (Organic Landmark) ในที่ประชุมสมัชชาในประเทศอินเดียในเดือนพฤศจิกายน 2560 นี ้

