สรุปข่าวเกษตรอินทรีย์
1 – 15 มีนาคม 2552
1 มี.ค. 52 Demand for organic food on the rise in Central
Jersey

มีรายงานวิจัยตลาดหลายแห่งที่ระบุตรงกันว่า แม้เศรษฐกิจจะซบเซา
แต่ตลาดสินค้าอาหารเกษตรอินทรีย์ยังคงมีแนวโน้ มที่สดใสอย่่ เช่น
Mambo Sprouts Marketing ซ่ ึงเป็ นหน่วยงานระดับประเทศที่ทำา
เร่ ืองตลาดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเปิ ดเผย
ผลการสำารวจตลาดในช่วงเดือนธันวาคมที่ผา่ นมาว่า ผ้บ
่ ริโภคชาว
อเมริกันราว 80% ยังคงยืนยันว่าจะเลือกซ้ ือผลิตภัณฑ์เกษตร
อินทรียเ์ หมือนเดิม แม้ว่าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์อาจจะมีราคาส่ง
กว่าผลิตภัณฑ์ทัว
่ ไป ซ่ งึ ที่ Central Jersey ในสหรัฐอเมริกา ตลาด
เกษตรอินทรีย์ขายตรง ที่เกษตรกรผ้่ผลิตนำ าผลผลิตมาขายเองให้
กับผ้่บริโภคก็ยงั คงมีแนวโน้ มที่ดีอย่่ ผ้ผ
่ ลิตหลายรายขายสินค้าหมด
เพียงไม่กี่ชัว
่ โมงหลังจากเปิ ดแผงขายผลผลิตที่นำามาจากฟาร์มของ
ตัวเอง
2 มี.ค. 52 OTA: Overall organic sector’s growth slows in
2008
Organic Trade Association (OTA) หรือสมาคมการค้าเกษตร
อินทรียข
์ องสหรัฐอเมริการายงานสรุปว่า ตลาดเกษตรอินทรีย์ใน
สหรัฐอเมริกามีการเจริญเติบโตลดลง จากเดิมที่เคยขยายตัวส่งถึง
20% ในปี 2550 ในปี 2551 ตลาดขยายตัวลดลงเหลือ 12.5% แต่ก็
ยังนับว่าค่อนข้างส่ง นอกจากนี้ มีแนวโน้ มว่าผ้่บริโภคจะเปลี่ยน
พฤติกรรมในการจับจ่ายซ้ ือสินค้าเกษตรอินทรีย์ จากที่เคยซ้ ือสินค้า
จากในห้างซุเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ มาเป็ นการซ้ ือจากร้านค้าขนาด
เล็กแทน โดยจะซ้ ือสินค้าบ่อยครัง้ข้ น
ึ และใช้จ่ายเงินในการซ้ ือแต่ละ
ครัง้มากข้ ึน
รวบรวมโดย มูลนิธิสายใยแผ่นดิน / กรีนเนท
www.greennet.or.th
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3 มี.ค. 52 Organic, eco-friendly farming 'can feed the
world'
ในการประชุมประจำาปี ของกรรมการอำานวยการของ International

Fund for Agricultural Development (IFAD) ที่กรุงโรม ประเทศ
อิตาลี เม่ ือปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผา่ นมา นักวิทยาศาสตร์และนัก

เศรษฐศาสตร์ในที่ประชุมต่างก็ยอมรับว่า แนวทางในการสร้างความ

มัน
่ คงด้านอาหารและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่เป็ นสาเหตุของ
การเปลี่ยนแปลงภ่มิอากาศก็ คือ การช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรราย
ย่อยหันมาทำาเกษตรที่อนุรักษส
์ ิ่งแวดล้อม เช่นเกษตรอินทรีย์ ซ่ ึง
ตรงกันกับความเห็นของนาย Hans Herren ประธาน Millennium
Institute ที่ระบุว่า “ที่จริงแล้ว เราไม่จำาเป็ นต้องเพิ่มการผลิตอาหาร
แต่ที่เราต้องทำาคือ ผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ โดยวิธีการ
ผลิตที่อนุรักษพ
์ ลังงาน และมีมลพิษน้ อยกว่า”
3 มี.ค. 52 Consumers' shift to organic rice pushes up
demand
การผลิตข้าวเกษตรอินทรีย์ในรัฐ Kuttanad ประเทศอินเดียมีแนว
โน้ มการขยายตัว แม้ในปั จจุบันจะมีการผลิตอย่่เพียงร้อยกว่าไร่ แต่
เกษตรกรให้ความสนใจในการปรับเปลี่ยนมาเป็ นเกษตรอินทรีย์ค่อน
ข้างมาก เพราะราคาข้าวเกษตรอินทรีย์แพงกว่าข้าวทัว
่ ไปมากถึง 40
– 50% อีกทัง้ผลผลิตข้าวอินทรีย์ที่มีอย่่ก็ยังไม่พอกับความต้องการ
ของผ้่บริโภค ในอินเดียเอง มีพ้ืนที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ราว 17.5
ล้านไร่ ซ่ งึ นับเป็ นประเทศที่มีพ้ืนที่การผลิตเกษตรอินทรีย์ส่งเป็ น
อันดับ 33 ของโลก (ไม่นับรวมพ้ ืนที่ป่าที่มีการเก็บผลผลิตจาก
ธรรมชาติ ที่ได้รับการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์อีกราว 6.25 ล้าน
ไร่) และมีผลผลิตเกษตรอินทรีย์ราว 396,997 ตัน โดยในปี ที่ผา่ นมา
มีการส่งออกผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ราว 37,553 ตัน คิดเป็ นม่ลค่า
ราว 100.4 ล้านเหรียญ ซ่ งึ ฝ้ ายเกษตรอินทรีย์เป็ นสินค้าที่มีการส่ง
ออกมากที่สุด
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5 มี.ค. 52 Ice Ice Baby: Blue Ice introduces organic wheat
vodka
Blue Ice ในสหรัฐอเมริกา เปิ ดตัวเหล้าวอดก้าเกษตรอินทรีย์ ซ่ งึ
ผลิตจากข้าวสาลีเกษตรอินทรีย์

7 มี.ค. 52 Agriculture programs going organic at growing
number of Tenn. universities

ความต่ ืนตัวด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในหม่่สาธารณชน ทำาให้
มหาวิทยาลัยหลายแห่งหันมาสนใจเกี่ยวกับการสอนและการวิจัยใน
เร่ ืองเกษตรอินทรีย์เพิ่มข้ ึน อย่างที่ภาควิชา School of Agriculture
and Consumer Sciences ของมหาวิทยาลัย Tennessee State
University ได้เปิ ดสอนวิชาเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ริเริ่มงานวิจัย
เร่ ืองเกษตรอินทรีย์ รวมทัง้จัดให้มีนักวิชาการที่รับผิดชอบเร่ ือง
เกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะข้ ึน
9 มี.ค. 52 Squeeze Play
เริ่มจากผ้่ปกครองที่อยากหาขนมทีเ่ ป็ นประโยชน์ให้กับล่กของตัว
เอง ได้พัฒนามาเป็ นผ้่ผลิตขนมเด็ก โดยเริม
่ จากแอ็ปเปิ้ ลซอส และ
ต่อมาได้ขยายซอสผลไม้อ่ืนๆ โดยผลิตภัณฑ์ทัง้หมดเป็ นผลิตภัณฑ์
เกษตรอินทรีย์ เพราะเช่ ือว่า ทำาให้ผ้่ประกอบการรายอ่ ืนเข้ามาแข่ง
ตลาดได้ยากข้ ึน และพ่อแม่น่าจะยอมลงจ่ายเพิ่มข้ น
ึ เพ่ ือให้ล่กได้กิน
ขนมที่ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
10 มี.ค. 52 Best foods to buy organic
คณะทำางานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Working Group) ใน
สหรัฐอเมริกาเพ่ ือเผยแพร่ค่มือผ้่บริโภคเล่มใหม่ ช่ ือ Shoppers'
Guide to Pesticides ซ่ งึ ระบุพืชผักผลไม้ 10 ชนิด ที่มีความเสี่ยง
ในเร่ ืองสารเคมีกำาจัดศัตร่พืชที่ปนเป้ ือนส่ง และแนะนำ าให้ผ้่บริโภค
เลือกซ้ ือผักผลไม้ที่เป็ นเกษตรอินทรีย์แทน โดยผักผลไม้ที่มีปัญหา
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การปนเป้ ือนสารเคมีกำาจัดศัตร่พืชมากๆ คือ ล่กพีช แอ็ปเปิ้ ล พริก
หยวก ผักค่ ืนช่าย เนคทารีน สตรอเบอรี่ ล่กเชอรี่ ผักคะน้ า ผักสลัด
องุ่น (ทีน
่ ำ าเข้าจากต่างประเทศ) แครอท และล่กแพร์
11 มี.ค. 52 Sting Talks Of His Life As A Farmer, Upcoming
Release Of Organic Wine

นักร้องเพลงร็อคช่ ือดังวง Sting หันมาทำาฟาร์มเกษตรอินทรีย์ โดย

ให้เหตุผลว่า อยากผลิตอาหารที่มีคุณภาพให้กับครอบครัวของตัวเอง
และได้สิ่งแวดล้อมที่ดีๆ กับครอบครัว ซ่ งึ ไม่เพียงแต่เป็ นการช่วย
เหลือตัวเอง แต่ยังเป็ นการช่วยให้คนในครอบครัวได้อย่่ในสภาพ
แวดล้อมที่ดีด้วย
12 มี.ค. 52 Demand for organic products on the rise:
Despite economic slowdown
ผ้่ประกอบการในฟิ ลิปปิ นส์เช่ ือว่า ควรมีการสนับสนุนให้เกษตรกรใน
ประเทศหันมาทำาเกษตรอินทรีย์เพิ่มข้ น
ึ เพราะตลาดเกษตรอินทรีย์
ในประเทศกำาลังขยายตัว แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจของประเทศอาจ
ตกต่ำาอย่่ นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนมาทำาเกษตรอินทรีย์ยงั ช่วยลด
ต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรด้วย ประเทศฟิ ลลิปปิ สน์เองมีการส่ง
ออกสินค้าเกษตรอินทรีย์หลัก 3 สินค้า คือ น้ำามันมะพร้าวบริสุทธิ ์

สกัดเย็น (virgin coconut oil) ข้าว และน้ำาตลาดทรายแดง ซ่ งึ นำ า
รายได้เข้าประเทศปี ละ 10 ล้านเหรียญ
12 มี.ค. 52 Dairy experts say organic market cooling
ผ้่ผลิตนมวัวเกษตรอินทรีย์ในเขต Vermont สามารถขายนมวัวได้
ราว 30 เหรียญ/ร้อยกิโลกรัม ในขณะที่ผ้่ผลิตนมวัวทัว
่ ไปขายได้
เพียง 12 เหรียญ ซ่ งึ สมาคมผ้่ผลิตเกษตรอินทรีย์ที่ Vermont เช่ ือว่า
ตลาดในช่วงปี นี้น่าจะขยายตัวช้าลงมาก เพราะในปี 2551 ที่ผา่ นมา
ตลาดมีการขยายตัวเพียงแค่ 8% เท่านัน
้
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12 มี.ค. 52 New way to farm boosts climate, too
ระบบการเกษตร ที่ไม่ไถพรวนดิน เป็ นวิธีการหน่ ึงที่จะช่วยตรึง

คาร์บอนกลับลงส่่ดิน ซ่ ึงช่วยบรรเทาปั ญหาเร่ ืองโลกร้อนได้ เกษตร

อินทรีย์เป็ นอีกวิธีการหน่ ึงที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทีเ่ ป็ น
สาเหตุของปั ญหาโลกร้อน ทำาให้นักวิจัยจาก Rodale Institute

พยายามที่จะพัฒนาระบบการทำาฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ไถพรวน

ซ่ ึงจะช่วยบรรเทาปั ญหาโลกร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ ึน โดย
นักวิจัยเช่ ือว่า ถ้ามีการทำาเกษตรในแบบดังกล่าวได้ทัว
่ โลก จะช่วย

ตรึงก๊าซคาร์บอนได้มากกว่าคร่ ึงของก๊าซคาร์บอนที่มีการปล่อยออกส่่
บรรยากาศในปั จจุบัน
15 มี.ค. 52 City consumers waking up to the health
benefits of organic food
ผ้่ประกอบการค้าปลีกในอินเดียระบุ ตลาดเกษตรอินทรีย์ในประเทศ
กำาลังเติบโต แต่ยังติดขัดที่มีผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์วางขายน้ อย
มาก สินค้าเกษตรอินทรีย์ในอินเดียมีราคาขายแพงกว่าสินค้าทัว
่ ไป
ราว 15 – 50% แต่ผ้่บริโภคที่ใส่ใจในเร่ ืองสุขภาพ มีความพร้อมที่
จ่ายเพิ่มข้ ึน เพ่ ือให้ได้สินค้าคุณภาพที่ดีต่อสุขภาพจริงๆ
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