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อุตสาหกรรมข้าวของอิตาลีกับนวัตกรรมความยั่งยืนทางการเกษตร 

ผู้ผลิตข้าวรายสำคัญที่สุดของอิตาลียี่ห้อ Riso Gallo สืบทอดธุรกิจข้าวของครอบครัวที่
เริ่มต้นเมื่อปี ค.ศ. 1856 ณ เมือง Genova ในสมัยนั้นข้าวไม่ได้ปลูกในอิตาลีแต่นำเข้าทางเรือจาก
อาร์เจนตินาเพ่ือนำมาแปรรูป จนในปี ค.ศ. 1926 ครอบครัวได้ย้ายบริษัทมาตั้งที่เมือง Robbio 
Lomellina (จังหวัด Pavia แคว้นลอมบาร์เดีย ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการปลูกข้าวหนาแน่น จนได้ชื่อว่า
เป็น "Rice Valley" ของอิตาลี) เกิดสัญลักษณ์ตราไก่และสโลแกนเสียงไก่ขัน "Chicchiricchi" ที่
ชาวอิตาลีรู้จักกันทุกคน บริษัทได้รับเลือกให้เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมข้าวและการพัฒนานวัตกรรม
เพ่ือความยั่งยืนในภาคเกษตรกรรมข้าว โดยมีความมุ่งมั่นต่อการผลักดันอย่างต่อเนื่องเพ่ือปกป้อง
สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตผู้ประกอบการ รวมถึงห่วงโซ่อุปทานข้าวทั้งหมด  

นาย Carlo Preve กรรมการผู้จัดการได้กล่าวว่า "ความยั่งยืนคือความสำคัญลำดับแรกขององค์กร เส้นทางที่
เริ่มต้นจากดินแดนอันไกลโพ้นได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากพ้ืนดินสู่โต๊ะอาหารไม่ได้เป็นเพียงสโลแกน แต่เป็น
เส้นทางแห่งความยั่งยืนที่ได้มาตรฐานสากลและใบรับรอง" บริษัทเริ่มชักชวนผู้ประกอบการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องให้มา
พัฒนาการผลิตอย่างยั่งยืน ด้วยโครงการที่เริ่มต้นในปี ค.ศ. 2019 โดยเบื้องต้นมีบริษัทเข้าร่วมเพียง 14 ราย ในปีต่อๆ มา
มี 88 - 122 ราย และในปีนี้มี 155 ราย โดยตั้งเป้าให้ถึง 200 รายในปีหน้า โครงการดังกล่าวมีสาระสำคัญ ได้แก่  

- การรับรองตามมาตรฐานสากล FSA (Farmer Sustainability Assessment) 

- รักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินและยับยั้งการพังทลายของดิน ด้วยการปกป้องทรัพยากรทางน้ำอย่างถูกวิธี 

- การคัดเลือกพันธุ์ที่มคีุณภาพ โดยใช้เมล็ดพันธุ์อิตาลีที่ผ่านการรับรองว่าไม่ใช่มาจากการดัดแปลงพันธุกรรม (GMO) 

- มีมาตรการและหลักการตรวจสอบย้อนกลับตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงการจำหน่ายถึงผู้บริโภคได้อย่างชัดเจน 

- การฝึกอบรมและปรับปรุงความปลอดภัยทางการเพาะปลูกและการแปรรูปอาหาร 

- การห้ามใช้กากตะกอนทำให้บริสุทธิ์และไกลโฟเสต 

- พัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่เพาะปลูก ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ 

- การพัฒนาการนำกลับมาใช้ใหม ่เช่น พลาสติกของแพ็คสูญญากาศ หรือบรรจุภัณฑจ์ากวัตถุรีไซเคิล เป็นต้น 

- ส่งเสริมการใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน 

ทั้งนี้ อิตาลีสามารถผลิตข้าวได้ประมาณ 50% ของการผลิตในยุโรป ปี 2020 คิดเป็นมูลค่า 1.59 ล้านตัน (อยู่อันดับที่ 
31 ของโลก) และคิดเป็น 0.38% ของผลผลิตโลก (ที่มีมูลค่า 756.7 ล้านตัน) การผลิตข้าวของอิตาลีเชื่อมโยงกับบริษัทมากกว่า 
42,000 ราย บนพ้ืนที่เพาะปลูก 250,000 เอเคอร์ ในขณะที่การผลิตข้าวโลก ปริมาณ 91% จะกระจุกตัวอยู่ในประเทศแถบ
เอเชีย ซึ่งเป็นผู้บริโภคข้าวเป็นหลัก การผลิตทั่วโลกเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องในช่วงสามสิบปีที่ผ่านมาเพราะเทคนิคการปลูกมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แต่การเพ่ิมปริมาณก็ยังไม่สามารถกระจายไปตอบสนองความต้องการจากการเติบโตของประชากรในบาง
พ้ืนที่ของโลกได้ การผลิตที่มีแนวโน้มแบบเพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูกขนาดใหญ่ จนทำให้บางประเทศกลายเป็นผู้ครอบครองอธิปไตย
ทางอาหาร (food sovereignty) ซึ่งอิตาลีต่อต้านการคุกคามทางการค้าในลักษณะดังกล่าว 

รายงานข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2565 
โดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในตา่งประเทศ ณ เมืองมิลาน 
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เนื่องจากเป็นแนวโน้มที่มีความเสี่ยง ส่งผลกระทบให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิทัศน์ และการสูญ
หายของเอกลักษณ์ภูมิภาคการผลิต โดยล่าสุด คณะกรรมาธิการยุโรปได้เสนอให้กลับมาเรียกเก็บภาษีนำเข้าข้าวนอก
ประชาคมยุโรป โดยเฉพาะจากกัมพูชาและเมียนมาสำหรับในอีก 3 ปีข้างหน้า เพ่ือปกป้องอุตสาหกรรมข้าวยุโรปจากการ
แข่งขันของข้าวจากต่างประเทศ 

ตารางแสดงการผลิตและการบริโภคข้าวของประเทศผู้ผลิตในลำดับต้นๆ ของโลก (ป ี2020) 
ประเทศผู้ผลิต การผลิต (ล้านตัน) การบริโภคต่อหัว/ปี (กิโลกรัม) พ้ืนที่ปลูก (เอเคอร์) 

จีน 211.9 152 30,449,860 
อินเดีย 178.3 119 42,964,980 
บังกลาเทศ 54.9 318 11,385,953 
อินโดนีเซีย 54.6 292 14,275,211 
เวียดนาม 42.8 459 7,783,113 
เมียนมา 25.1 477 6,723,986 
ไทย 30.2 365 8,677,627 

ผลผลิตโลก 756.7 --- --- 

   ที่มา: FAOSTAT  

สำหรับข้าวที่มีแนวโน้มที่ดีสำหรับตลาดอิตาลี คือ ข้าวกล้อง ซึ่งมียอดขายเพ่ิมข้ึน 7.2% แสดงว่าผู้บริโภคใส่ใจใน
สุขภาพและคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น โดยข้าวกล้องมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ มีโอเมก้า 6 และโอเมก้า 3 ธาตุเหล็ก 
แคลเซียม และฟอสฟอรัสมากเป็นสองเท่า และยังมีวิตามินอีซึ่งไม่ มีอยู่ในข้าวขาว มีปริมาณและอัตราส่วนระหว่าง
โพแทสเซียมและแมกนีเซียมที่สมดุล มีประโยชน์ในการรักษามวลกระดูกและการทำงานของกล้ามเนื้อ อย่างไรก็ตาม ปีนี้ 
อิตาลีได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างรุนแรง ฝนไม่ตกติดต่อกันหลายเดือน ทำให้น้ำในลุ่มแม่น้ำโปแห้งขอด เกษตรกรผู้
ปลูกข้าวในบริเวณดังกล่าวจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนหนัก ปัญหาน้ำมีผลกระทบตรงต่อการปลูกข้าวมาก ฉะนั้น 
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวกำลังวิจัยพันธุ์ข้าวที่ใช้น้ำน้อย ใช้เวลาปลูกสั้นลง แต่ให้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน  

ความคิดเห็นของ สคต. มิลาน 
ชาวอิตาลียังคงบริโภคอาหารประจำชาติประเภทพาสต้า สปาเก็ตตี้ และพิซซ่า เป็นหลัก แม้การบริโภคข้าวต่อหัวต่อปี

อยู่ที่ประมาณ 7 กิโลกรัม แตก็่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากข้าวมีคุณสมบัติทางโภชนาการสูงและการนำเสนอรูปแบบการ
ทำอาหารมีหลายหลากขึ้น และข้าวได้รับการยกย่องว่าเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพสำคัญอันดับหนึ่งในภาคพ้ืน  เมดิเตอร์เรเนียน และ
เป็นที่สนใจของผู้บริโภคเพราะมีคุณสมบัติทางโภชนาการสูง ดีต่อสุขภาพ โดยเฉพาะข้าวกล้องและข้าวสี เช่น ข้าวแดงและข้าว
ดำ ซึ่งถือได้ว่าเป็นอาหารที่อุดมด้วยโพลีฟีนอล ลดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ต้านโรคอ้วน และต้านเบาหวานได้ เนื่องจากมีแอนโท
ไซยานิน ช่วยลดความจำเสื่อมจากอัลไซเมอร์ได้ โดยข้าวกล้อง ข้าวแดง และข้าวดำ เป็นข้าวที่ไทยมีศักยภาพ และยังสามารถ
ผลักดันเข้าสู่ตลาดอิตาลีได้นอกเหนือจากข้าวหอมมะลิ ที่เข้ามาติดตลาดและเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมานานแล้ว จึงถือเป็นอีก
หนึ่งตัวเลือกในการนำมาขยายตลาดอาหารสำเร็จรูปและอาหารเพ่ือสุขภาพในอิตาลีได ้

------------------------------------------------------------------------------------ 
ที่มา: www.risogallo.it 
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https://en.wikipedia.org/wiki/FAOSTAT

