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ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรภาคการเกษตร 
ต่อความมั่นคงในการผลิตอาหารภาคเกษตรของไทย  
The Impact of Agricultural Demographic Structural Change on Food Security  
in Thai Agricultural Sector
                                                     

ดร.จารึก  สิงหปรีชา1

บทคัดย่อ
  การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและแนวโน้มการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรภาคการเกษตร
ในสาขาการผลิตทางด้านธัญพืชท่ีส�าคัญ เช่น ข้าว ข้าวโพด และมันส�าปะหลัง และเพื่อศึกษาถึงผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรภาคการเกษตรที่มีต่อความมั่นคงทางอาหารผลการศึกษาส่วนหนึ่งของงานวิจัยน้ี แสดง
ให้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจ�านวนแรงงานภาคเกษตรซึ่งพบว่า ในปี 2563 แรงงานผู้ผลิตข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
และมันส�าปะหลังจะมี สัดส่วนการลดลงที่ค่อนข้างสูงซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร โดยเมื่อ
วิเคราะห์ด้วยตารางเมตริกซ์บัญชีสังคม (SAM) แล้ว ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า หากภาคเกษตรของประเทศไทยยังคง 
มจี�านวนแรงงานทีล่ดลง ปริมาณการผลิตสนิค้าเกษตรในสาขาข้าว ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ และมนัส�าปะหลงักจ็ะลดลงตามไปด้วย 
ในขณะท่ีแนวโน้มการผลิตสินค้าเหล่าน้ีซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยควรจะเพิ่มสูงข้ึนในอนาคตเพ่ือรองรับ 
สถานการณ์ต่างๆ เช่น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือการเปิดเขตการค้าเสรี เป็นต้น 
  เมือ่วิเคราะห์ถงึผลการศกึษาด้านแนวโน้มการบรโิภคสินค้าเกษตรโดยเฉพาะสนิค้าข้าว พบว่า แม้ว่าระดับการบรโิภค 
ข้าวของประชากรลดลงค่อนข้างสูงแต่ยังมีสัดส่วนน้อยกว่าปริมาณผลผลิตข้าวที่ลดลง ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น อาจ
ท�าให้เกิดภาวการณ์ขาดแคลนอาหารได้ นอกจากนี้ ผลกระทบที่เกิดกับสาขาการผลิตหลัก (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ
มันส�าปะหลัง) ยังส่งผลเชื่อมโยงไปถึงสาขาอุตสาหกรรมเกษตรที่ใช้ผลผลิตจากสาขาการผลิตหลักเป็นปัจจัยการผลิต เช่น 
สาขาแปรรูปผลผลิตการเกษตรอย่างง่าย โรงสีข้าว และการผลิตอาหารสัตว์ อีกด้วย ซึ่งความไม่สอดคล้องด้านอุปสงค์ 
และอุปทานนี้อาจท�าให้เกิดปัญหาความมั่นคงทางอาหารกับประเทศไทยในอนาคตได้ 

ค�ำส�ำคัญ : การเปลี่ยนแปลงประชากรภาคการเกษตร, ความมั่นคงในการผลิตอาหาร, ภาคการเกษตรไทย

Abstract
  The objectives of this study are to study characteristics and trends of demographic structural 
change in main cereal production sectors such as rice, maize and cassava and also to study the impacts 
of demographic structural change on food security. Some finding of this study reveals a trend of change 
of agricultural labor, in 2020 labor for rice; maize and cassava production would highly fall. The  
considerable decrease affects production quantity and when analyzing with Social Accounting Matrix (SAM) 
it is found that the rice sector will decrease in production quantity. When comparing to predicted  
production quantity, an increasing trend is discovered. It could be explained that if agricultural labor 
still decrease, the production quantity in each sector will also fall despite it should increase for  
supporting situations such as ASEAN Economic Community(AEC) and Free Trade Agreement.

1 คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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  Moreover, when analyzing the trend of agricultural consumption, it is found that rice consumption 
level plunges about 10 percent in 2020. That means food shortage might occur in the future. Besides, 
the impacts also link to agro-industry sectors which use agricultural commodities as intermediate  
factors such as simply processed food sector, mills and fodder production sector.

Keyword: Demographic Structural Change, Food Security, Thai Agricultural Sector

ความส�าคัญของปัญหาการวิจัย
        เศรษฐกิจภาคเกษตรของไทยกล่าวได้ว่ามีบทบาท 
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยมากว่าหลายทศวรรษ 
ทีผ่่านมา ความส�าคญัดังกล่าวเป็นผลมาจากการทีภ่าคเกษตร 
เป็นแหล่งทรัพยากรผลิตหลักและเป็นแหล่งส่งเสริมให้เกิด
ความเชื่อมโยงในด้านการผลิตและการบริโภคระหว่างภาค
การผลิตทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรมา
เป็นระยะเวลายาวนาน อย่างไรก็ตามแม้ว่าในกระบวนการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่ผ ่านมาส่งผลให้โครงสร้างการผลิต 
ของไทยได้ปรับเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจที่เน้นฐานการผลิต 
ในภาคอตุสาหกรรมเป็นสดัส่วนทีส่งูมากขึน้เรือ่ยๆ ดังจะเหน็ 
ได้จากตัวเลขผลิตภัณฑ์รายได้ประชาชาติเบื้องต้นที่แสดง
สัดส่วนของมูลค่าการผลิตภาคเกษตรมีมูลค่าลดลงอย่าง
ต่อเนือ่งกต็าม แต่เมือ่พจิารณาสดัส่วนการเปลีย่นแปลงของ 
ประชากรในภาคเกษตรก็ยังมีสัดส่วนอยู่ในระดับสูงเมื่อ
เทียบกับสัดส่วนประชากรทั้งประเทศในขณะท่ีความส�าคัญ 
ของภาคเกษตรกลับมีบทบาทลดลงตามล�าดับ
  สาเหตุหลักที่เป็นเช่นนี้เพราะความสามารถในการ
ปรับตัวของประชากรในภาคเกษตรจะมีความยืดหยุ่นใน
การปรับเปลี่ยนต ่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 
ทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกน้อยกว่าประชากร 
ที่อยู ่นอกภาคการเกษตรท�าให้ขาดโอกาสทางเศรษฐกิจ 
และน�าไปปัญหาสู่ปัญหาการกระจายรายได้ในที่สุด ซึ่งเป็น
ผลมาจากปัจจัยต่างๆ อาทิ ระดับการศึกษา ทักษะความ
สามารถรบัรูเ้ทคโนโลยทีีทั่นสมัย รวมท้ังนโยบายการเกษตร 
ภายในประเทศเองท่ีไม่เอื้อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการผลิตมากเท่าใดนัก
  นอกเหนือจากศักยภาพทางเศรษฐกิจภาคเกษตร
ของไทยทีไ่ม่เข้มแขง็ ประกอบกับปัจจุบันโครงสร้างประชากร 
ของประเทศไทยเริ่มเข้าสู ่สังคมท่ีมีผู ้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น
เรือ่ยๆ ในขณะทีก่�าลังแรงงานในภาคเกษตรซึง่นบัเป็นปัจจัย 

การผลิตหลักส�าหรับการผลิตภาคการเกษตรได้มีจ�านวน
ลดลงเรื่อยๆ ตามโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป  
จึงอาจกล่าวได้ว่าการคาดการณ์ถึงผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรภาคการเกษตรที่ มี 
ต่อความมั่นคงในการผลิตอาหารของภาคการเกษตรไทย
ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต ถ้าหากไม่มีการจัดหาปัจจัย
การผลิตชนิดอื่นมาผลิตทดแทน เช่น เครื่องจักรกล
การเกษตร เป็นต้น ดังนัน้ในการศกึษาถงึผลกระทบดังกล่าว 
ว่าจะมีขนาดและทิศทางในแต่ละช่วงเวลาเป็นเช่นใดจึงนับ
ว่ามคีวามส�าคญัอย่างมาก เพราะด้วยเหตุของความเชือ่มโยง 
ของภาคเกษตรน้ันมีความเกี่ยวพันกับภาคการผลิตต่างๆ 
กลุม่คนอีกหลายกลุม่ รวมทัง้ศักยภาพและความสามารถในการ 
แข่งขันในการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มสินค้าเกษตรเอง
ในอนาคต
  ในการศึกษาความม่ันคงในการผลิตอาหารของ
ประเทศ แม้ว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ ใน
หลายส่วนด้วยกัน แต่การศึกษาครั้งนี้จะมุ่งประเด็นในส่วน
ของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรภาคการเกษตร
กับประเด็นดังกล่าวน้ีเป็นหลัก เน่ืองจากประเด็นในเรื่อง
การเปล่ียนแปลงประชากรภาคเกษตรจะส่งผลกระทบ 
ต่อการผลิตอาหารอย่างรุนแรงมากกว่าปัจจัยอื่นๆ ขณะ
เดียวกันการคาดการณ์ถึงผลกระทบก็อาจจะเป็นประโยชน์
ในการเตรียมการปรับเปลี่ยนนโยบายการผลิตในภาค
เกษตรของภาครัฐได้อย่างทันท่วงที เพื่อลดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตอย่างมหาศาล

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
  1. เพ่ือศึกษารูปแบบและแนวโน้มการเปล่ียนแปลง 
โครงสร้างประชากรภาคการเกษตรในสาขาการผลิตทาง
ด้านธัญพืชที่ส�าคัญ เช่น ข้าว ข้าวโพด และมันส�าปะหลัง
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  2. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรภาคการเกษตรที่มีต่อความมั่นคง
ทางอาหาร

ขอบเขตการวิจัย
  การศึกษาในงานวิจัยนี้ได ้ก�าหนดขอบเขตการ
ด�าเนินงานในสองส่วนด้วยกันคือ ประการแรก จัดท�า
ระบบฐานข้อมูลเก่ียวกับโครงสร้างประชากรในภาค
การเกษตรในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ.2543-2552) 
ประการที่สอง สร้างตารางเมตริกซ์บัญชีสังคมโดยใช้ฐาน

ข้อมูลจากตารางปัจจัยการผลิต-ผลผลิต (Input-Output 
Table) ในช่วงปี 2548 ซึ่งเป็นปีล่าสุด โดยจะมีการแบ่ง
กลุ่มการศึกษาตามพืชอาหารที่ส�าคัญ เช่น ข้าว ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ และมันส�าปะหลัง

การทบทวนวรรณกรรม และแนวคิด
  ภาวะประชากรสูงอายุก�าลังเกิดข้ึนในหลายๆ
ประเทศ โดยช่วงระหว่าง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมานี้ สัดส่วน
ของประชากรโลกที่มีอายุ 60 ปีข้ึนไป มีแนวโน้มที่จะ
เพิ่มสูงขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

Output Table) ในชวงป 2548 ซ่ึงเปนปลาสุด โดยจะมีการแบงกลุมการศึกษาตามพืชอาหารที่สําคัญเชน ขาว 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว และมันสําปะหลัง 

การทบทวนวรรณกรรม และแนวคิด 

         ภาวะประชากรสูงอายุกําลังเกิดขึ้นในหลายๆประเทศ โดยชวงระหวาง 2-3 ทศวรรษที่ผานมานี้ 

สัดสวนของประชากรโลกที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป มีแนวโนมที่จะเพ่ิมสูงขึ้นอยางที่ไมเคยมีมากอน 

    ภาพที่ 1.1 แนวโนมการเพ่ิมขึ้นของประชากรโลกที่สูงอายุ 

 
ที่มา: องคการสหประชาชาติ, 2009 

        ตามประมาณการขององคการสหประชาชาติ ประชากรกวา 680 ลานคนในกลุมอายุนี้จะเพ่ิมจากรอยละ 

8 ในป 1950 เปนรอยละ 11 ในปจจุบัน (ป 2010) อยางไรก็ตามจากการประมาณลาสุด ในป 2050 จะมี

ประชากรสูงอายุสูงถึง 2 พันลานคน หรือคิดเปนรอยละ 22 ของประชากรโลก ทั้งนี้ จํานวนประชากรโลก

ถูกคาดการณไววาจะเพ่ิมเปน 3.6 เทาในป 2050 เทียบกับป 1950 

        ดานสาเหตุของภาวะผูสูงอายุนั้น พบวา ปญหาการเสียชีวิตของทารกและมารดา, ภาวะเจริญพันธุลดลง, 

โรคตางๆ รวมทั้งการการปรับปรุงดานสาธารณสุขสุขอนามัย สุขาภิบาลและโภชนาการและการศึกษาที่

สูงขึ้น ทําใหภาวะประชากรสูงอายุเกิดขึ้นในหลายๆประเทศ สวนสาเหตุอื่นนั้น Marcoux และ Stloukal ให

ความเห็นวา ภาวการณสูงอายุมีปรากฏอยูกอนแลวต้ังแตในอดีตและสามารถขยายตัวไดเร็วในพ้ืนที่ชนบท

มากกวาพ้ืนที่เมือง เนื่องจากการยายถิ่นของหนุมสาวเขาสูเมือง  

        แบบแผนการเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรที่ผิดปกตินี้ไดสรางความวิตกกังวลใหแกหลายๆประเทศ 

ดวยเหตุผล 3 ประการ ดังตอไปนี้ 

1. ประชากรสูงอายุโดยปกติแลวไมสามารถทําใหเกิดผลผลิตไดมากเทากับประชากรในวัยทํางาน 

(15-60 ป) ดังนั้น ประเทศที่มีประชากรสูงอายุมากจะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจชา 

2. ประชากรสูงอายุที่มีจํานวนมากขึ้นจากอดีตจะตองไดรับการดูแลจากประชากรวัยทํางานที่มี

จํานวนนอยกวาคอนขางมาก ซ่ึงอาจทําใหประสิทธิภาพของแรงงานลดลง 

ภาพ 1.1 แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกที่สูงอายุ
ที่มำ: องค์การสหประชาชาติ, 2009

  ตามประมาณการขององค์การสหประชาชาติ 
ประชากรกว่า 680 ล้านคนในกลุ่มอายุนี้จะเพิ่มจากร้อยละ 
8 ในปี 1950 เป็นร้อยละ 11 ในปัจจุบัน (ปี 2010) อย่างไร
ก็ตามจากการประมาณล่าสุด ในปี 2050 จะมีประชากร
สูงอายุสูงถึง 2 พันล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 22 ของ
ประชากรโลก ทั้งนี้ จ�านวนประชากรโลกถูกคาดการณ์
ไว้ว่าจะเพิ่มเป็น 3.6 เท่าในปี 2050 เทียบกับปี 1950
  ด้านสาเหตุของภาวะผู้สูงอายุนั้น พบว่า ปัญหาการ
เสียชีวิตของทารกและมารดา, ภาวะเจริญพันธุ ์ลดลง, 
โรคต่างๆ รวมทัง้การการปรับปรงุด้านสาธารณสุขสขุอนามยั

สขุาภบิาลและโภชนาการและการศกึษาทีส่งูขึน้ ท�าให้ภาวะ
ประชากรสูงอายุเกิดขึ้นในหลายๆประเทศ ส่วนสาเหตุอื่น
นั้น Marcoux และ Stloukal ให้ความเห็นว่า ภาวการณ์
สูงอายุมีปรากฏอยู ่ก่อนแล้วตั้งแต่ในอดีตและสามารถ
ขยายตัวได้เร็วในพื้นที่ชนบทมากกว่าพื้นที่เมือง เนื่องจาก
การย้ายถิ่นของหนุ่มสาวเข้าสู่เมือง 
  แบบแผนการเปลี่ยนแปลงจ�านวนประชากรที่ผิด
ปกตินี้ได้สร้างความวิตกกังวลให้แก่หลายๆ ประเทศ ด้วย
เหตุผล 3 ประการ ดังต่อไปนี้
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  1. ประชากรสูงอายุโดยปกติแล้วไม่สามารถท�าให้
เกิดผลผลิตได้มากเท่ากับประชากรในวัยท�างาน (15-60 ปี) 
ดังนั้น ประเทศท่ีมีประชากรสูงอายุมากจะมีอัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจช้า
  2. ประชากรสูงอายุที่มีจ�านวนมากขึ้นจากอดีตจะ
ต้องได้รบัการดแูลจากประชากรวยัท�างานทีมี่จ�านวนน้อยกว่า 
ค่อนข้างมาก ซึ่งอาจท�าให้ประสิทธิภาพของแรงงานลดลง
  3. ประชากรสูงอายุกลุ่มนั้นจะก่อให้เกิดภาระทาง
เศรษฐกิจโดยรวมที่มากขึ้น เนื่องจากผู้สูงอายุต้องการการ
ดูแลรักษาพยาบาลมากกว่าประชากรหนุ่มสาว รัฐบาลจึง
อาจต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในสวัสดิการส่วนนี้มากขึ้น
        งานวิจัยของ Leisinger ยังพบว่า ประชากรสูงอายุใน
ชนบทจะมีผลต่อรูปแบบของการผลิตทางการเกษตร, 
ความมั่นคงทางอาหาร, ตลาดแรงงานและกระบวนการ
พัฒนาเกษตรกรรม โดยผลจากภาวะสูงอายุนั้นอาจจะท�า 
ให้กิจกรรมของครัวเรือนลดลง (เช่น กิจกรรมการผลิต  
การออม การลงทุน ฯลฯ) เกษตรกรสูงอายุซึ่งส่วนใหญ่ 
จะเป็นเพศหญิงมีความเป็นไปได้มากที่จะเปลี่ยนไปท�าการ
เกษตรที่มีการใช้ปัจจัยแรงงานน้อยกว่าหรือหยุดการ 
ท�าเกษตรกรรมเน่ืองจากสุขภาพไม่ดี, การเกษียณหรือ 
เสียชีวิต เกษตรกรเหล่าน้ันอาจจะไม่สามารถตามการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้ทันและไม่ต้องการลงทุน
หรือน�ารูปแบบใหม่ๆ ของการผลิตมาใช้ ท�าให้ผลผลิต
ทางการเกษตรลดลง เกษตรกรผู้สูงอายุเหล่านี้ในประเทศ
ก�าลังพัฒนาจะเป็น Marginal Producers ซึ่งต้องการเงิน
อุดหนุนและการคุ้มครองจากรัฐบาล (Leisinger และคณะ, 
2002) โดยในส่วนนี้สอดคล้องกับงานของ Gray และ 
Crockett (1998) ที่สรุปว่า การลดลงของจ�านวนประชากร
วัยท�างานภาคเกษตรมีความสัมพันธ ์กับการลดลง 
ของเทคนิคการจัดการฟาร์มที่ทันสมัย ส่วน Freshwater 
(2000) พบว่า ในประเทศพัฒนาแล้ว การเพิ่มขึ้นของ
ประชากรสูงอายุจะท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตร รวมทั้งภาคบริการในพื้นที่ชนบท
  OECD (Organisation for Economic Co- 
operation and Development) ได้เผยแพร่งานวิจัย 
ออกมามากมาย ซึ่งงานเหล่านี้ได้เสนอข้อสรุปที่เก่ียวกับ
ผลกระทบของประชากรสูงอายุท่ีมีต ่อการเติบโตทาง
เศรษฐกิจโดยกล่าวว่า ประชากรสูงอายุอาจจะน�าปัญหา
ด้านการคลงัมาสูร่ฐับาล เพราะจะมีจ�านวนแรงงานทีน้่อยลง 

ที่จะท�าการผลิตให้แก่ประเทศ ในขณะที่คนเกษียณอาย ุ
ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินจากรัฐบาลจะม ี
มากข้ึน สถานการณ์นีจ้ะน�าไปสูก่ารกระตุน้ให้แรงงานท�างาน 
จนกระทั่งแก่ตัว รวมทั้งน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบภาษี 
อีกงานวิจัยหนึ่ง OECD ได้สรุปไว้ว่า ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
นโยบาย จ�านวนแรงงานจะมีการเติบโตในระดับที่ต�่าหรือ
ติดลบ (จ�านวนแรงงานลดลง)
  การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างประชากรในระดับประเทศก็ได้รับความสนใจ
เช่นกัน โดยเฉพาะในประเทศจีนซึ่งมีจ�านวนประชากรถึง  
1 ใน 5 ของประชากรโลก (Judith, 2010) โดย Judith  
ได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของประชากรสูงอายุกับการ
เติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศจีน ซึ่งพบว่า แรงงานภาค
เกษตรในประเทศจีนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าแรงงานภาค
อุตสาหกรรมและบริการ เมื่อมีประชากรสูงอายุมาก ก็จะ
ยิ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของแรงงานให้ยิ่งลดลง ดังนั้น 
อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศจีนอาจจะลดลงใน
อนาคต อย่างไรก็ตาม ประชากรสูงอายุไม่ใช่สาเหตุหลัก
เพียงสาเหตุเดียว แต่ยังมีสาเหตุอื่นๆอีกด้วย เช่น ระดับ
รายได้ของประชากร เป็นต้น งานวจิยัของ Judith สอดคล้อง 
กับงานวิจัยของ Xiujian Peng (2008) โดย Xiujian พบว่า 
อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศจีนลดลงจาก 0.9  
ในปี 2008 เป็น 0.5 ในปี 2010 และคาดว่าหลังจาก 
ปี 2015 อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจอาจจะกลายเป็น
ติดลบ เน่ืองมาจากตลาดแรงงานที่หดตัวอย่างมาก ซ่ึงมี
สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ นอกจากนี้
ความแตกต่างอย่างมากระหว่างค่าจ้างภาคเกษตรกับนอก
ภาคเกษตรก็เป็นปัจจัยส�าคัญอีกปัจจัยหนึ่ง
  โดยสรุปแล้ว ประชากรสูงอายุในหลายๆ ประเทศ 
มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการเติบโต
ทางเศรษฐกิจและศักยภาพของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เนื่องจากผู้สูงอายุจะมีความสามารถในเชิงปัจจัยแรงงาน
น้อยกว่าคนหนุ่มสาว นอกจากนี้ จ�านวนประชากรสูงอายุ 
ที่เพิ่มสูงขึ้นอาจจะท�าให้การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัว
ลงกว่าในอดีตและอาจจะเป็นภาระในอนาคตต่อรัฐบาล
และแรงงานหนุ่มสาวซ่ึงมีจ�านวนน้อยกว่าในด้านของ 
การดูแลประชากรผู้สูงอายุเหล่านั้น (Judith, David and 
Larry, 2010)
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  ในทางตรงกันข้าม งานวิจัยหลายงานได้กล่าวถึง
ผลกระทบในแง่บวกของภาวะประชากรสงูอาย ุ โดยรายงาน 
ของรัฐบาลแคนาดา พบว่า ภาวะประชากรสูงอายุจะเปิด
โอกาสให้มีการเข้ามาลงทุนในระบบเศรษฐกิจในรูปของ 
ทุนมนุษย์ ซึ่งอาจจะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
ช่วยบรรเทาผลกระทบด้านลบของประชากรสูงอายุที่ม ี
ต่อเศรษฐกิจ
  งานวิจัยของ Bloom, Canning และ Fink (2011) 
ที่ศึกษาแนวโน้มของจ�านวนประชากรแสดงให้เห็นถึงปัจจัย 
เพียงไม่กี่ชนิดที่ส่งสัญญาณเตือนทางเศรษฐกิจในหลายๆ
ประเทศ ซึ่งปัจจัยเหล่านั้นที่ถูกกล่าวถึง ได้แก่ ประชากร
วัยรุ่นที่ลดน้อยลง แรงงานหญิงที่เพิ่มมากขึ้น การออม
เพื่อใช้จ่ายหลังเกษียณอายุที่เพ่ิมข้ึน และความยืดหยุ่น 
ของเศรษฐกจิทนุนยิมเพือ่ปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงจ�านวน 
แรงงานและอุปสงค์ และเพื่อปรับเปลี่ยนการจัดการและ
การฝึกฝนของแรงงานในภาวะตลาดท่ีก�าลังเปลี่ยนแปลง 
ปัจจัยเหล่านีแ้สดงให้เห็นว่าในหลายๆ ประเทศนัน้ประชากร 
สูงอายุไม่ได้ก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจในแง่ลบเหมือน
ที่บางงานวิจัยได้คาดการณ์ไว้เสมอไป
  โดยทั่วไปแล้ว ยังไม่มีความชัดเจนว่า ประชากรสูง
วัยจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจในด้านลบที่รุนแรงหรือไม่ 
แต่ประเด็นนี้ก็ท�าให้เกิดความกังวลต่อหลายๆประเทศ 
เนื่องจากเกือบทุกประเทศจะสามารถคาดการณ์แนวโน้ม
อายุของประชากรในอีก 2-3 ทศวรรษข้างหน้าได้อย่าง
ชัดเจน
            
แนวคิดของความมั่นคงทางอาหาร
  ค�าจ�ากัดความของค�าว่า “ความมั่นคงทางอาหาร 
(Food security)” ถูกก�าหนดขึ้นในการประชุมสุดยอด
อาหารโลกปี 1974 โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากการเล็งเห็นถึง
ปัญหาในเรื่องของปริมาณและเสถียรภาพของอาหารโลก
ซึ่งเกิดขึ้นในปีเดียวกัน ค�าจ�ากัดความดังกล่าวมีดังนี้

        “ความมั่นคงทางอาหารคือ การมีปริมาณอาหาร 
ขั้นพ้ืนฐานที่เพียงพอเพื่อสนับสนุนต่อการขยายตัวของ 
การบริโภคอาหารอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อชดเชยความไม่
เสถียรของปริมาณการผลิตและราคา”2

         ในปี 1983 FAO3 ได้ขยายแนวคิดเพื่อรวมการ 
เข้าถึงอาหาร (Food access) ไว้ในแนวคิดนั้นด้วย รวมทั้ง
ในปี 1986 จากรายงานของธนาคารโลกเรื่อง “Poverty 
and Hunger”4 ซึง่มปีระเดน็หลกัในเรือ่งของความไม่มัน่คง 
ทางอาหาร ได้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างภาวะ
ความไม่ม่ันคงทางอาหารเรื้อรังซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหา 
ของความยากจนและรายได้ที่ต�่า และความไม่ม่ันคงทาง
อาหารช่ัวคราวซ่ึงเกี่ยวข้องกับระยะเวลาของปัญหาที่เกิด
จากภัยธรรมชาติ ความล้มเหลวของเศรษฐกิจหรือความ
ขัดแย้ง แนวคิดของความม่ันคงทางอาหารในประเด็นการ 
เข้าถึงอาหารจึงเป็นดังนี้
         “ความมั่นคงทางอาหาร คือ การท�าให้เกิดความ
สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของความมั่นคงทาง
อาหาร เพื่อให้บุคคลแต่ละคนสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้
และมีสิทธิในการท่ีจะได้รับอาหารอย่างเหมาะสมเพื่อการ
ด�ารงชีวิตอย่างกระปรี้กระเปร่าและมีสุขภาพดี”5 
  ในช่วงกลางทศวรรษที ่1990 ความมัน่คงทางอาหาร 
ได้รับการยอมรับว่าเป็นปัญหาที่ส�าคัญ ซึ่งจะขยายจาก
ระดับบุคคลเป็นระดับโลก โดยในค�าจ�ากัดความเดิม การ
เข้าถึงอาหารจะเป็นตัวช้ีวัดให้เห็นถึงปัญหาภาวการณ์ 
ขาดโปรตีนซึ่งเป็นสารอาหาร “หลัก” ค�าจ�ากัดความจึงได้
ถูกพิจารณาให้ขยายเพ่ือรวมประเด็นด้านความปลอดภัย
ทางอาหารและความสมดุลทางโภชนาการซ่ึงจะสะท้อน
ปัญหาเกี่ยวกับส่วนผสมของอาหารและความต้องการ 
สารอาหาร “รอง” ด้วย แต่ประเด็นนี้ยังเป็นประเด็นที่ 
ซับซ้อนและไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
  รายงานด้านการพัฒนามนุษย์ของ UNDP6 ในปี 
1994 ได้กล่าวถึงการสร้างความปลอดภัยของมนุษย์รวมทั้ง 
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มมุมองต่อความม่ันคงทางอาหาร ซึง่แนวคดินีมี้ความสมัพนัธ์ 
อย่างมากกับทัศนคติเรื่องสิทธิมนุษยชนซ่ึงมีอิทธิพล 
ต่อความมั่นคงทางอาหาร การประชุมสุดยอดอาหารโลก
จึงได้เพิ่มค�าจ�ากัดความใหม่ของความม่ันคงทางอาหาร 
ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นว่า
  “ความม่ันคงทางอาหารคอื การทีป่ระชาชนในระดบั 
|ปัจเจกบุคคล, ระดับครอบครัว, ระดับชาติ, ระดับภูมิภาค 
และระดับโลก สามารถเข้าถึงอาหารที่เพียงพอ ปลอดภัย 
และมโีภชนาการได้ตลอดเวลา ทัง้ด้านกายภาพและเศรษฐกจิ 
เพื่อตอบสนองความต้องการทางอาหารให้ด�ารงชีวิตอย่าง
กระปรี้กระเปร่าและมีสุขภาพดี”7 

  ค�าจ�ากัดความน้ีได้ถูกกลั่นกรองอีกครั้งในเวที 
การปราศรัยเรื่องความไม่ม่ันคงทางอาหารปี 2001 ดังนี้ 
“ความมั่นคงทางอาหารคือ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ
ประชาชนทุกคนมีการเข้าถึงอาหารทั้งด้านร่างกาย สังคม 
และเศรษฐกิจได้ตลอดเวลา โดยที่อาหารเหล่านั้นจะต้อง
เพียงพอ ปลอดภัย และมีโภชนาการ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการทางอาหารให้ด�ารงชีวิตอย่างกระปร้ีกระเปร่า 
และมีสุขภาพดี”8

  ประชาคมระหว่างประเทศได้ยอมรับค�าจ�ากัด
ความท่ีถูกขยายความให้กว้างขึ้นนี้ โดยมีเป้าหมายและ
ความรับผิดชอบร่วมกัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว การลงมือ
ปฏิบัติจะมุ่งเน้นไปท่ีวัตถุประสงค์ท่ีแคบและปฏิบัติได้ง่าย
กว่าเพื่อให้ด�าเนินการได้ทั้งระดับประเทศและระหว่าง
ประเทศ วัตถุประสงค์หลักในนโยบายการพัฒนาระหว่าง
ประเทศคือ การลดและขจัดความยากจน โดยการประชุม 
สุดยอดอาหารโลกปี 1996 ได้ยกตัวอย่างทิศทางของ
นโยบายนี้ด ้วยการก�าหนดวัตถุประสงค์หลักของการ
ด�าเนินการระหว่างประเทศในเรื่องของความมั่นคงทาง
อาหาร โดยลดจ�านวนของผู้ขาดแคลนอาหารหรือขาดสาร
อาหารลงครึ่งหนึ่งในปี 2015
  โดยหลักแล้ว เราสามารถอธิบายความมั่นคงทาง
อาหารได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
แต่ละคน เป็นภาวะโภชนาการของสมาชิกแต่ละครัวเรือน
ที่ส�าคัญที่สุด และความเสี่ยงท่ีจะเกิดภาวะอาหารไม ่

เพียงพอจะต้องไม่เกิดขึ้นทั้งแบบชั่วคราวและยืดเยื้อ ค�า
จ�ากัดความของความมั่นคงทางอาหารที่เหมาะสมจึงอาจ
เป็นได้ดังนี้
  ควำมม่ันคงทำงอำหำร จะเกิดขึ้นเม่ือประชาชน
ทุกคนมีการเข้าถงึอาหารท้ังด้านร่างกาย สังคม และเศรษฐกจิ 
ได้ตลอดเวลา โดยท่ีอาหารเหล่านัน้จะต้องเพยีงพอ ปลอดภยั 
และมีโภชนาการ เพื่อตอบสนองความต้องการทางอาหาร
ให้ด�ารงชีวิตอย่างกระปรี้กระเปร่าและมีสุขภาพดี โดย
ความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนเป็นการประยุกต์
แนวคิดนี้ในระดับครอบครัวกับบุคคลภายในครัวเรือน
         ควำมไม่มั่นคงทำงอำหำร จะเกิดขึ้นเมื่อคนไม่
สามารถเข้าถึงอาหารที่เพียงพอทั้งทางร่างกาย สังคม และ
เศรษฐกิจตามที่ก�าหนดไว้ข้างต้น

การรวบรวมข้อมูลและวิธีการศึกษา
  ในการศึกษาครั้ งนี้ จะใช ้การรวบรวมข ้อมูล
ประชากรจากแหล่งข้อมูล 2 แหล่งคือ ส�านักงานสถิติแห่ง
ชาติและส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยข้อมูลท่ีจะ
รวบรวมจากส�านักงานสถิติแห่งชาติจะเป็นข้อมูลด้าน
ประชากรโดยทั่วไป เช่น จ�านวนประชากรทั้งประเทศ 
จ�านวนประชากรสูงอายุ ก�าลังแรงงานของประเทศ ก�าลัง
แรงงานสูงอายุ เป็นต้น ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับประชากรภาค
เกษตร เช่น จ�านวนแรงงานภาคเกษตร แรงงานสูงอายุภาค
เกษตร รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต การส่งออก และ 
การบริโภคสินค้าเกษตรจะถูกรวบรวมจากส�านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร
         ส่วนส�าคญัส่วนหนึง่ของการศกึษาคร้ังนี ้คอื แนวโน้ม 
การเปล่ียนแปลงของจ�านวนแรงงานภาคเกษตรในอนาคต
เพ่ือน�าผลท่ีได้ไปวเิคราะห์หาผลกระทบของการเปล่ียนแปลง 
โครงสร้างประชากรภาคการเกษตรที่มีต่อความมั่นคงทาง
อาหาร ซ่ึงชุดข้อมูลที่จะน�ามาพยากรณ์จะต้องเป็นข้อมูล
ชนิดอนุกรมเวลา (Time Series Data) และมีจ�านวนข้อมูล
ที่เพียงพอ อย่างไรก็ตามหลังจากการรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆ ก็จะน�าข้อมูลที่สามารถรวบรวมได้มาค�านวณ
เพื่อให ้ได ้จ�านวนแรงงานภาคเกษตรแยกตามสาขา 
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ตาราง 1.1 สัดส่วนแรงงานสูงอายุในภาคเกษตร  
            หน่วย: ร้อยละ
  2543 2545 2548 2550

 สัดส่วนต่อแรงงานภาคเกษตรทั้งหมด 7.3 7.4 11.5 9.7

 สัดส่วนต่อแรงงานสูงอายุทั้งหมด 63.1 56.6 65.2 57.6

ที่มำ: ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2553

การผลิตข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส�าปะหลัง แล้ว
พยากรณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจ�านวนแรงงานภาค
เกษตรด้วยแบบจ�าลอง ARIMA และ Exponential 
Smoothing
  หลังจากด�าเนินการรวบรวมข้อมูลและพยากรณ์
ด้วยวิธีการดังกล่าวแล้ว จึงสร้างตารางเมตริกซ์บัญชีสังคม 

(Social Accounting Matrix: SAM) เพื่อเป็นฐานข้อมูล 
และสร้างแบบจ�าลอง SAM เพื่อใช้ในการ shock หาผล 
กระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรภาค
การเกษตรที่มีต่อความมั่นคงทางอาหาร รวมทั้งใช้การ
ส�ารวจภาคสนามจ�านวน 200 ตัวอย่างเพื่อสัมภาษณ์
เกษตรกรถึงประเด็นด้านผลกระทบดังกล่าวด้วย

ผลการวิจัย
  แนวโน้มการเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองของผู้สูงอายุใน
ประเทศไทยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย
ในปัจจุบัน ท�าให้ผู้สูงอายุต้องท�างานทั้งๆ ที่น่าจะเป็นวัย 
ที่ควรหยุดพักจากการท�างาน ทั้งนี้อาจมาจากปัจจัยที่เอื้อ
ต่อการท�างานของผู้สูงอายุ เช่น สุขภาพที่ยังแข็งแรง ความ
รบัผดิชอบในหน้าทีก่ารงานอย่างต่อเนือ่ง และความต้องการ 
ในการแบ่งเบาภาระของครอบครัว เป็นต้น

  ผลการพยากรณ์จ�านวนแรงงานภาคเกษตรท้ัง 3 สาขา 
การผลิต ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส�าปะหลัง 
โดยพยากรณ์ปริมาณการผลิตสินค้าข้าวด้วยแบบจ�าลอง 
ARIMA ส่วนการพยากรณ์ปริมาณการผลิตสินค้าข้าวโพด
เลีย้งสตัว์และมนัส�าปะหลงัจะใช้วธีิ Exponential Smooth-
ing ตามตารางที่ 1.2 ซึ่งพบว่า จ�านวนแรงงานทุกสาขา 
การผลิตมีแนวโน้มลดลง โดยในปี 2563 จ�านวนแรงงาน
ภาคเกษตรสาขาการผลิตข้าว ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ และ
มันส�าปะหลัง จะลดลงร้อยละ 9.77, 46.39 และ 28.44 
ตามล�าดับ เมื่อเปรียบเทียบกับจ�านวนแรงงานปี 2553

         เมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนแรงงานผู ้สูงอายุในภาค
เกษตรเทียบกับแรงงานภาคเกษตรทั้งหมดพบว่ามีสัดส่วน
ที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.3 ปี 2543 เป็นร้อยละ 9.7 ในปี 
2550 แต่หากพจิารณาถงึสดัส่วนแรงงานสงูอายภุาคเกษตร 
ต่อแรงงานสงูอายุทัง้หมด พบว่า มสีดัส่วนทีค่่อนข้างผนัแปร 
อยู่ในช่วงร้อยละ 55 ถึง 65 (ตาราง 1.1)
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ตาราง 1.2 จ�านวนแรงงานในสาขาการผลิตข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส�าปะหลังที่พยากรณ์ได้
 หน่วย: คน

 ปี แรงงานผู้ผลิตข้าว แรงงานผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แรงงานผู้ผลิตมันส�าปะหลัง

 2554      3,448,104       342,778          478,768 

 2555      3,397,870       386,085          498,418 

 2556      3,352,208       366,526          486,320 

 2557      3,311,117       342,111          434,528 

 2558      3,274,598       309,723          409,272 

 2559      3,242,651       316,666          423,346 

 2560      3,215,275       254,746          410,204 

 2561      3,192,470       282,497          363,749 

 2562      3,174,237       263,582          339,777 

 2563      3,160,576       241,305          348,274 

  จากผลการพยากรณ์ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร
ทั้ง 3 สาขาการผลิต ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ 
มันส�าปะหลัง โดยพยากรณ์ปริมาณการผลิตสินค้าข้าวและ
ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ด้วยแบบจ�าลอง ARIMA ส่วนการพยากรณ์ 
ปริมาณการผลิตสินค้ามันส�าปะหลังจะใช้วิธี Exponential 

Smoothing ดังตารางที่ 1.3 ซึ่งพบว่า ปริมาณการผลิตทุก
สาขาการผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในปี 2563 ปริมาณ
การผลิตสินค้าเกษตรสาขาการผลิตข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
และมันส�าปะหลัง จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.37, 1.45 และ 
12.04 ตามล�าดับ เมื่อเทียบกับปี 2553

ตาราง 1.3 ปริมาณการผลิตในสาขาการผลิตข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส�าปะหลังที่พยากรณ์ได้                
หน่วย: ตัน

 ปี ปริมาณการผลิตข้าว ปริมาณการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปริมาณการผลิตมันส�าปะหลัง

 2554  23,522,637      4,376,434     23,140,972 

 2555  23,826,562   4,392,281     24,526,919 

 2556    24,130,488      4,408,128     24,732,240 

 2557    24,434,413   4,423,975     23,645,706 

 2558    24,738,338   4,439,823     26,079,675 

 2559    25,042,264   4,455,670     25,263,950 

 2560    25,346,189   4,471,517     24,150,441 

 2561    25,650,115      4,487,364     25,632,431 

 2562    25,954,040      4,503,211     25,795,660 

 2563    26,257,965      4,519,058     24,655,175 
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  จากผลการศึกษาการเปรียบเทียบผลกระทบที่เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงแรงงานภาคเกษตรสาขาข ้าว 
ที่วิเคราะห์ด้วยตารางเมตริกซ์บัญชีสังคม (SAM) กับผล
การพยากรณ์ปริมาณผลผลิตสินค้าข้าวท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น
ในอนาคต พบว่า การเปลี่ยนแปลงจ�านวนแรงงานสาขา
การผลิตข้าวจะท�าให้ปริมาณการผลิตข้าวในอนาคตลดลง
ในปี 2556, 2558 และ 2563 เท่ากับร้อยละ 1.84, 2.79 
และ 4.18 ตามล�าดับ แต่เมื่อพิจารณาปริมาณการผลิตข้าว
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้ว พบว่า ปริมาณการผลิต
ข้าวจะมแีนวโน้มเพิม่สงูข้ึนเท่ากบัร้อยละ 8.78, 11.52 และ 
18.37 ในปี 2556, 2558 และ 2563 ตามล�าดับ (ภาพ 1.2) 
ซึ่งผลการศึกษาน้ีแสดงให้เห็นถึงช่องว่าง (Gap) ระหว่าง
ปริมาณการผลิตท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของแรงงาน 
กับปริมาณการผลิตที่ควรจะเกิดข้ึน ซึ่งมีแนวโน้มว่าการ
เปลี่ยนแปลงจ�านวนแรงงานผู้ผลิตสินค้าข้าวอาจส่งผลให้
เกิดการขาดแคลนสินค้าในอนาคตได้

ภาพ 1.2 เปรยีบเทยีบอตัราการเปลีย่นแปลงของปรมิาณการผลติสนิค้าข้าวทีพ่ยากรณ์ได้กบัอัตราการเปลีย่นแปลงปรมิาณ 
   การผลิตสินค้าข้าวที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแรงงานสาขาข้าว
 

        

2558    24,738,338   4,439,823     26,079,675  

2559    25,042,264   4,455,670     25,263,950  

2560    25,346,189   4,471,517     24,150,441  

2561    25,650,115      4,487,364     25,632,431  

2562    25,954,040      4,503,211     25,795,660  

2563    26,257,965      4,519,058     24,655,175  

ที่มา: จากการคํานวณ 

         จากผลการศึกษาการเปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงแรงงานภาคเกษตรสาขาขาว ที่

วิเคราะหดวยตารางเมตริกซบัญชีสังคม (SAM) กับผลการพยากรณปริมาณผลผลิตสินคาขาวที่คาดวาจะ

เกิดขึ้นในอนาคต พบวา การเปลี่ยนแปลงจํานวนแรงงานสาขาการผลิตขาวจะทําใหปริมาณการผลิตขาวใน

อนาคตลดลงในป 2556, 2558 และ 2563 เทากับรอยละ 1.84, 2.79 และ 4.18 ตามลําดับ แตเมื่อพิจารณา

ปริมาณการผลิตขาวที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตแลว พบวา ปริมาณการผลิตขาวจะมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น

เทากับรอยละ 8.78, 11.52 และ 18.37 ในป 2556, 2558 และ 2563 ตามลําดับ (ภาพที่ 1.2)ซ่ึงผลการศึกษานี้

แสดงใหเห็นถึงชองวาง (Gap) ระหวางปริมาณการผลิตที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของแรงงานกับปริมาณ

การผลิตที่ควรจะเกิดขึ้น ซ่ึงมีแนวโนมวาการเปลี่ยนแปลงจํานวนแรงงานผูผลิตสินคาขาวอาจสงผลใหเกิด

การขาดแคลนสินคาในอนาคตได 

 

       ภาพที่ 1.2 เปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการผลิตสินคาขาวที่พยากรณไดกับอัตราการ

เปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตสินคาขาวที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางแรงงานสาขาขาว 

 
ที่มา: จากการคํานวณ 
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  จากผลการศึกษาการเปรียบเทียบผลกระทบที่เกิด
จากการเปล่ียนแปลงแรงงานภาคเกษตรสาขาข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ที่วิเคราะห์ด้วยตารางเมตริกซ์บัญชีสังคม (SAM) 
กับผลการพยากรณ์ปริมาณผลผลิตสินค้าข้าวโพดเล้ียงสัตว์
ทีค่าดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต พบว่า การเปลีย่นแปลงจ�านวน 
แรงงานสาขาการผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์จะท�าให้ปริมาณ
การผลิตข้าวโพดเลีย้งสตัว์ในอนาคตลดลงในปี 2556, 2558 
และ 2563 เท่ากับร้อยละ 0.08, 0.13 และ 0.20 ตาม
ล�าดับ แต่เม่ือพิจารณาปริมาณการผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้ว พบว่า ปริมาณการผลิต
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์จะมีแนวโน้มลดลงเท่ากับร้อยละ 1.04, 
0.33 ในปี 2556 และ 2558 ตามล�าดับ แต่ในปี 2563  
คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 1.45 (ภาพ 1.3) 
  ซึ่งผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าในอนาคต 3-5 ปี 
ปริมาณการผลิตสินค้าข้าวโพดเล้ียงสัตว์มีแนวโน้มที่จะลด
ลงอยู่แล้ว การลดลงของแรงงานเกษตรในสาขานี้อาจจะ
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เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดการลดลงของปริมาณการผลิต 
แต่ในอีก 10 ปีข้างหน้า ปริมาณการผลิตจะปรับตัวสูงขึ้น
ด้วยปัจจัยต่างๆ ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงจ�านวนแรงงาน
เกษตรไม่สามารถตอบสนองต่อการเพิ่มขึ้นนี้ได้ จึงอาจเกิด

ช่องว่าง (Gap) ระหว่างปริมาณการผลิตท่ีเกิดจากการ
เปลีย่นแปลงของแรงงานกบัปรมิาณการผลติทีค่วรจะเกิดขึน้ 
อย่างไรก็ตาม ช่องว่างดังกล่าวมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กเม่ือ
เทยีบกบัสนิค้าข้าว ดังนัน้หากเกดิภาวการณ์ขาดแคลนสนิค้า 
ก็อาจจะไม่รุนแรงเท่ากับสินค้าข้าว

         จากผลการศึกษาการเปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงแรงงานภาคเกษตรสาขา

ขาวโพดเลี้ยงสัตว ที่วิเคราะหดวยตารางเมตริกซบัญชีสังคม (SAM) กับผลการพยากรณปริมาณผลผลิต

สินคาขาวโพดเลี้ยงสัตวที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต พบวา การเปลี่ยนแปลงจํานวนแรงงานสาขาการผลิต

ขาวโพดเลี้ยงสัตวจะทําใหปริมาณการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวในอนาคตลดลงในป 2556, 2558 และ 2563 

เทากับรอยละ 0.08, 0.13 และ 0.20 ตามลําดับ แตเมื่อพิจารณาปริมาณการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวที่คาดวาจะ

เกิดขึ้นในอนาคตแลว พบวา ปริมาณการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวจะมีแนวโนมลดลงเทากับรอยละ 1.04, 0.33 

ในป 2556 และ 2558 ตามลําดับ แตในป 2563 คาดวาผลผลิตจะเพ่ิมสูงขึ้นรอยละ 1.45 (ภาพที่ 1.3)  

         ซ่ึงผลการศึกษานี้แสดงใหเห็นวาในอนาคต 3-5 ป ปริมาณการผลิตสินคาขาวโพดเลี้ยงสัตวมีแนวโนม

ที่จะลดลงอยูแลว การลดลงของแรงงานเกษตรในสาขานี้อาจจะเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลใหเกิดการลดลงของ

ปริมาณการผลิต แตในอีก 10 ปขางหนา ปริมาณการผลิตจะปรับตัวสูงขึ้นดวยปจจัยตางๆ ในขณะที่การ

เปลี่ยนแปลงจํานวนแรงงานเกษตรไมสามารถตอบสนองตอการเพ่ิมขึ้นนี้ได จึงอาจเกิดชองวาง (Gap) 

ระหวางปริมาณการผลิตที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของแรงงานกับปริมาณการผลิตที่ควรจะเกิดขึ้น อยางไรก็

ตาม ชองวางดังกลาวมีขนาดที่คอนขางเล็กเมื่อเทียบกับสินคาขาว ดังนั้นหากเกิดภาวการณขาดแคลนสินคาก็

อาจจะไมรุนแรงเทากับสินคาขาว 

 

        ภาพที่ 1.3 เปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการผลิตสินคาขาวโพดเลี้ยงสัตวที่พยากรณ

ไดกับอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตสินคาขาวโพดเลี่ยงสัตวที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสราง

แรงงานสาขาขาวโพดเลี้ยงสัตว 

 
ที่มา: จากการคํานวณ 

         จากผลการศึกษาการเปรียบเทียบผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงแรงงานภาคเกษตรสาขามัน

สําปะหลัง ที่วิเคราะหดวยตารางเมตริกซบัญชีสังคม (SAM) กับผลการพยากรณปริมาณผลผลิตสินคา มัน

สําปะหลังที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต พบวา การเปลี่ยนแปลงจํานวนแรงงานสาขาการผลิตมันสําปะหลัง
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ที่มำ: จากการค�านวณ
  จากผลการศึกษาการเปรียบเทียบผลกระทบที่ 
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงแรงงานภาคเกษตรสาขามัน
ส�าปะหลัง ที่วิเคราะห์ด้วยตารางเมตริกซ์บัญชีสังคม (SAM) 
กับผลการพยากรณ์ปริมาณผลผลิตสินค้า มันส�าปะหลัง 
ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในอนาคต พบว่า การเปลีย่นแปลงจ�านวน 

ภาพ 1.3 เปรียบเทียบอัตราการเปล่ียนแปลงของปริมาณการผลิตสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่พยากรณ์ได้กับอัตรา 
   การเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตสินค้าข้าวโพดเลี่ยงสัตว์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแรงงานสาขา 
   ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
 

แรงงานสาขาการผลิตมันส�าปะหลังจะท�าให้ปริมาณการ
ผลิตมันส�าปะหลังในอนาคตลดลงในปี 2556, 2558 และ 
2563 เท่ากับร้อยละ 0.00, 0.02 และ 0.04 ตามล�าดับ แต่
เมื่อพิจารณาปริมาณการผลิตมันส�าปะหลังที่คาดว่าจะเกิด

ขึ้นในอนาคตแล้ว พบว่า ปริมาณการผลิตมันส�าปะหลังจะ
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเท่ากับร้อยละ 12.39, 18.51 และ 
12.04 ในปี 2556, 2558 และ 2563 ตามล�าดับ (แผนภาพ 
1.4)
        ผลการศึกษานี้แสดงให้ว่าจ�านวนแรงงานเกษตรสาขา
มันส�าปะหลังที่ลดลงไม่ได ้ส ่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณการผลิตสินค้ามันส�าปะหลังมากนัก แต่หาก
พิจารณาแนวโน้มการเปล่ียนแปลงปริมาณการผลิตแล้ว 
พบว่า อัตราการเปลี่ยนแปลงมีสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง การ
ขาดแคลนสินค้าสาขามันส�าปะหลังอาจจะเกิดขึ้นได้ใน
อนาคต
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ภาพ 1.4 เปรยีบเทยีบอตัราการเปลีย่นแปลงของปรมิาณการผลิตสนิค้ามนัส�าปะหลงัทีพ่ยากรณ์ได้กับอตัราการเปลีย่นแปลง 
   ปริมาณการผลิตสินค้ามันส�าปะหลังที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแรงงานสาขามันส�าปะหลัง
 

จะทําใหปริมาณการผลิตมันสําปะหลังในอนาคตลดลงในป 2556, 2558 และ 2563 เทากับรอยละ 0.00, 0.02 

และ 0.04 ตามลําดับ แตเมื่อพิจารณาปริมาณการผลิตมันสําปะหลังที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตแลว พบวา 

ปริมาณการผลิตมันสําปะหลังจะมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นเทากับรอยละ 12.39, 18.51 และ 12.04 ในป 2556, 

2558 และ 2563 ตามลําดับ (แผนภาพที่ 1.4) 

        ผลการศึกษานี้แสดงใหวาจํานวนแรงงานเกษตรสาขามันสําปะหลังท่ีลดลงไมไดสงผลตอการ

เปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตสินคามันสําปะหลังมากนัก แตหากพิจารณาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงปริมาณ

การผลิตแลว พบวา อัตราการเปลี่ยนแปลงมีสัดสวนที่คอนขางสูง การขาดแคลนสินคาสาขามันสําปะหลัง

อาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต 

 

           ภาพที่ 1.4 เปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการผลิตสินคามันสําปะหลังที่พยากรณได

กับอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตสินคามันสําปะหลังที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางแรงงาน

สาขามันสําปะหลัง 

 
ที่มา: จากการคํานวณ 

 

        ผลการศึกษาดานการบริโภคของประชากร 

 ผลการศึกษาในสวนนี้จะนําเสนอถึงการเปลี่ยนแปลงปริมาณการบริโภคสินคาขาวตอหัวของ

ประชากรไทย ที่จะเกิดขึ้นในปพ.ศ.2556, 2558 และ 2563 โดยใชขอมูลปริมาณการบริโภคและขอมูล

จํานวนประชากรไทยที่ไดทําการพยากรณดวยแบบจําลอง ARIMA แลวนําขอมูลเหลานี้มาวิเคราะหดวย

ตารางเมตริกซบัญชีสังคม (SAM) เพ่ือใหไดผลการเปลี่ยนแปลงการบริโภคขาวตอหัวของประชากรไทยโดย

เปรียบเทียบกับป 2553 นอกจากนี้ ในสวนนี้ยังนําเสนอผลการศึกษาดานจํานวนแรงงานที่จะตองเพ่ิมขึ้นหลัง

มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณการบริโภคขาวตอหัว รวมทั้งผลการวิเคราะหผลิตภาพของขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว 

และมันสําปะหลัง 
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ผลการศึกษาด้านการบริโภคของประชากร
  ผลการศึกษาในส่วนนีจ้ะน�าเสนอถงึการเปลีย่นแปลง 
ปริมาณการบริโภคสินค้าข้าวต่อหัวของประชากรไทย  
ที่จะเกิดขึ้นในปีพ.ศ.2556, 2558 และ 2563 โดยใช้ข้อมูล
ปริมาณการบริโภคและข้อมูลจ�านวนประชากรไทยที่ได้
ท�าการพยากรณ์ด้วยแบบจ�าลอง ARIMA แล้วน�าข้อมูล
เหล่านี้มาวิเคราะห์ด้วยตารางเมตริกซ์บัญชีสังคม (SAM) 

เพื่อให้ได้ผลการเปลี่ยนแปลงการบริโภคข้าวต่อหัวของ
ประชากรไทยโดยเปรียบเทียบกับปี 2553 นอกจากนี้  
ในส่วนนี้ยังน�าเสนอผลการศึกษาด้านจ�านวนแรงงานที่จะ
ต้องเพิ่มขึ้นหลังมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณการบริโภคข้าว

ตาราง 1.4 การเปลี่ยนแปลงการบริโภคข้าวต่อหัวในอนาคตของประชากรไทยเทียบกับปี 2553

 
ปี การเปลี่ยนแปลงการบริโภคข้าวต่อหัวของประชากรไทยเทียบกับปี 2553 (ร้อยละ)

  

 2556 -4.29

 2558 -6.24

 2563 -10.43

  เม่ือพิจารณาการเปล่ียนแปลงปริมาณการบริโภค
ข้าวต่อหวัของประชากรไทยเทยีบกับปี 2553 พบว่า ปรมิาณ 
การบริโภคข้าวต่อหัวลดลงในทุกๆ ปี โดยจะลดลงร้อยละ 
4.29, 6.24 และ 10.43 ในปี 2556, 2558 และ 2563 ตาม
ล�าดับ เมื่อเทียบกับปี 2553 (ตาราง 1.4) ซึ่งจากตัวเลขนี้

แสดงให้เห็นว่า ประชากรไทยจะมีข้าวเพื่อการบริโภคลดลง
เนือ่งมาจากการขาดแคลนแรงงานเกษตรสาขาการผลติข้าว 
ซึ่งอาจจะท�าให้เกิดวิกฤตการณ์ทางอาหารได้ในอนาคต

ต่อหัวรวมท้ังผลการวิเคราะห์ผลิตภาพของข้าว ข้าวโพด
เลี้ยงสัตวแ์ละมันส�าปะหลัง
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  ดังนั้น เพื่อป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางอาหารนี ้
ผู้วิจัยจึงได้ท�าการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้านแรงงาน
เกษตรเพื่อให้ได้ผลการศึกษาว่า ควรเพิ่มจ�านวนแรงงาน
เท่าใดจึงจะท�าให้ประชากรไทยมข้ีาวเพือ่การบรโิภคเท่าเดมิ 
โดยใช้แบบจ�าลองตารางเมตริกซ์บัญชีสังคมเป็นเครื่องมือ
ในการวิเคราะห์ ซึ่งผลการศึกษามีดังนี้

ตาราง 1.5  การเปลี่ยนแปลงแรงงานสาขาการผลิตข้าวเพื่อให้การบริโภคข้าวเท่าเดิม
 

 ปี การเปลี่ยนแปลงแรงงานสาขาการผลิตข้าว       (ร้อยละ)

 2556 7.08

 2558 10.30

 2563 17.21
 

  เมือ่พจิารณาผลการศกึษาในส่วนนีพ้บว่า ประเทศไทย 
จะต้องเพิ่มจ�านวนแรงงานในสาขาการผลิตข้าวให้มากขึ้น
ทุกปี โดยจะต้องเพิ่มร้อยละ 7.08, 10.30 และ 17.21 ในปี 
2556, 2558 และ 2563 ตามล�าดับ เมื่อเทียบกับปี 2553 
ทั้งนี้เพื่อให้ประชากรไทยมีข้าวเพ่ือการบริโภคเท่าเดิม
(ตาราง 1.5)

ผลการศึกษาด้านผลิตภาพ
        ผลการศึกษาส่วนนี้จะแสดงให้เห็นถึงผลิตภาพของ
การผลิตข้าว (Prodrice) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (Prodmaize) 
และมันส�าปะหลัง (Prodcass) ตั้งแต่ปี 2530 ถึงปัจจุบัน 
และพยากรณ์ต่อไปจนถึงปี 2563 โดยผลการศึกษามีดังนี้

         จากภาพที่ 1.5 แสดงให้เห็นว่า ผลิตภาพของทั้งข้าว 
ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ และมนัส�าปะหลงัมแีนวโน้มทีส่งูขึน้ตลอด 
ระยะเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงอนาคต และเมื่อเปรียบเทียบ 
ตามรายสินค้าพบว่า ผลิตภาพของการผลิตมันส�าปะหลัง 
มีค่าสูงที่สุด รองลงมาคือผลิตภาพของข้าวโพดเล้ียงสัตว์
และข้าว ตามล�าดับ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ในขณะที่
แรงงานมีจ�านวนลดลงแต่ผลิตภาพกลับเพิ่มขึ้นนั้น อาจจะ
มาจากเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรที่สูงขึ้น โดยมีการใช ้
แรงงานเกษตรที่น้อยลงแต่ให้ผลผลิตเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้น

         จากภาพที่ 1.5 แสดงใหเห็นวา ผลิตภาพของทั้งขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว และมันสําปะหลังมีแนวโนมที่

สูงขึ้นตลอดระยะเวลาต้ังแตอดีตจนถึงอนาคต และเมื่อเปรียบเทียบตามรายสินคาพบวา ผลิตภาพของการ

ผลิตมันสําปะหลังมีคาสูงที่สุด รองลงมาคือผลิตภาพของขาวโพดเลี้ยงสัตวและขาว ตามลําดับ ซ่ึงสามารถ

วิเคราะหไดวา ในขณะที่แรงงานมีจํานวนลดลงแตผลิตภาพกลับเพ่ิมขึ้นนั้น อาจจะมาจากเทคโนโลยีการ

ผลิตสินคาเกษตรที่สูงขึ้น โดยมีการใชแรงงานเกษตรที่นอยลงแตใหผลผลิตเทาเดิมหรือเพ่ิมขึ้น 

 

                 ภาพที่ 1.5 การเปลี่ยนแปลงผลิตภาพในอดีตและการคาดการณผลิตภาพในอนาคต 

 
ที่มา: จากการคํานวณ 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

        ผลการศึกษาของงานวิจัยนี้แสดงใหเห็นถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงจํานวนแรงงานภาคเกษตรซ่ึง

พบวา ในป 2563 แรงงานผูผลิตขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว และมันสําปะหลังจะลดลงรอยละ 9.77, 46.39 และ 

28.44 ตามลําดับ สัดสวนการลดลงที่คอนขางสูงของแรงงานเกษตรทั้ง 3 สาขานี้ยอมสงผลกระทบตอ

ปริมาณการผลิตสินคาเกษตร โดยเมื่อวิเคราะหดวยตารางเมตริกซบัญชีสังคม (SAM) แลว สาขาการผลิตขาว

จะมีปริมาณการผลิตลดลงรอยละ 4.18 สาขาการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวมีปริมาณการผลิตลดลงรอยละ 0.20 

สวนปริมาณการผลิตสาขามันสําปะหลังจะลดลงรอยละ 0.04 ซ่ึงหากเปรียบเทียบกับคาพยากรณปริมาณการ

ผลิตในอนาคตแลวพบวา ปริมาณการผลิตสินคาเกษตรทั้ง 3 สาขานี้มีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น โดยในป 2563 

ปริมาณการผลิตขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว และมันสําปะหลังที่พยากรณไดจะเพ่ิมขึ้นรอยละ 18.37, 1.45 และ 

12.04 ตามลําดับ โดยเฉพาะในกรณีสินคาขาว ตัวเลขที่คํานวณไดจากการพยากรณนั้นบงช้ีใหเห็นถึงการ

เพ่ิมขึ้นของปริมาณการผลิตขาว ซ่ึงอาจเกิดจากการเพ่ิมปริมาณปจจัยการผลิตตางๆหรือการพัฒนา

เทคโนโลยี แตตัวเลขที่ไดจากการวิเคราะหดวยแบบจําลอง SAM นั้น บงช้ีใหเห็นวา การลดลงของแรงงาน
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ภาพ 1.5 การเปลี่ยนแปลงผลิตภาพในอดีตและการคาดการณ์ผลิตภาพในอนาคต
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
  ผลการศึกษาของงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงจ�านวนแรงงานภาคเกษตรซึ่งพบว่า  
ในปี 2563 แรงงานผู้ผลิตข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ 
มันส�าปะหลังจะลดลงร้อยละ 9.77, 46.39 และ 28.44 
ตามล�าดบั สัดส่วนการลดลงทีค่่อนข้างสงูของแรงงานเกษตร 
ท้ัง 3 สาขานี้ย่อมส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตสินค้า
เกษตร โดยเมือ่วเิคราะห์ด้วยตารางเมตรกิซ์บญัชสีงัคม (SAM) 
แล้ว สาขาการผลิตข้าวจะมีปริมาณการผลิตลดลงร้อยละ 
4.18 สาขาการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีปริมาณการผลิต 
ลดลงร้อยละ 0.20 ส่วนปริมาณการผลิตสาขามันส�าปะหลัง
จะลดลงร้อยละ 0.04 ซึ่งหากเปรียบเทียบกับค่าพยากรณ์
ปริมาณการผลิตในอนาคตแล้วพบว่า ปริมาณการผลิต
สินค้าเกษตรทั้ง 3 สาขานี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 
2563 ปริมาณการผลิตข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมัน
ส�าปะหลงัทีพ่ยากรณ์ได้จะเพิม่ขึน้ร้อยละ 18.37, 1.45 และ 
12.04 ตามล�าดับ โดยเฉพาะในกรณีสินค้าข้าว ตัวเลขที่
ค�านวณได้จากการพยากรณ์นั้นบ่งชี้ให้เห็นถึงการเพ่ิมข้ึน
ของปริมาณการผลิตข้าว ซึ่งอาจเกิดจากการเพิ่มปริมาณ
ปัจจัยการผลิตต่างๆ หรือการพัฒนาเทคโนโลยี แต่ตัวเลข 
ที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยแบบจ�าลอง SAM นั้น บ่งช้ี 
ให้เหน็ว่า การลดลงของแรงงานภาคเกษตรจะเป็นปัจจยัลบ 
ต่อการเพิ่มขึ้นของปริมาณการผลิตข้าวในอนาคต ดังน้ัน 
จึงมีความเป็นไปได้ท่ีอาจจะเกิดผลกระทบต่อการผลิต
สินค้าข้าว 
  ผลการศึกษาส่วนนี้แสดงให้เห็นว่า หากภาคเกษตร
ของประเทศไทยยังคงมีจ�านวนแรงงานที่ลดลง ปริมาณ
การผลิตสินค้าเกษตรในสาขาข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ
มันส�าปะหลังก็จะลดลงตามไปด้วย ในขณะท่ีแนวโน้มการ
ผลิตสินค้าเหล่านี้ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย
ควรจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ 
เช่น ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน หรอืการเปิดเขตการค้าเสรี 
เป็นต้น 
  ยิ่งกว่านัน้ เม่ือวิเคราะห์ถึงผลการศึกษาด้านแนวโน้ม 
การบริโภคสินค้าเกษตรโดยเฉพาะสินค้าข้าว พบว่า ระดับ

การบริโภคข้าวของประชากรลดลงค่อนข้างสูงถึงประมาณ
ร้อยละ 10 ในปี 2563 ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น  
อาจท�าให้เกิดภาวการณ์ขาดแคลนอาหารได้ นอกจากน้ี 
ผลกระทบท่ีเกิดกับสาขาการผลิตหลัก (ข้าว ข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์ และมันส�าปะหลัง) ที่ได้กล่าวมายังส่งผลเชื่อมโยง 
ไปถึงสาขาอุตสาหกรรมเกษตรที่ใช้ผลผลิตจากสาขาการ
ผลิตหลักเป็นปัจจัยการผลิต เช่น สาขาแปรรูปผลผลิต
การเกษตรอย่างง่าย โรงสีข้าว และการผลิตอาหารสัตว์  
อีกด้วย ซึ่งความไม่สอดคล้องด้านอุปสงค์และอุปทานนี้ 
อาจท�าให้เกิดปัญหาความมั่นคงทางอาหารกับประเทศไทย
ในอนาคตได้ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
  1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้วย
การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร โดยรัฐบาลอาจให ้
ทุนวิจัยเพื่อศึกษาและพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตร
  2. ให้การคุ้มครองพื้นที่ท�าการเกษตร โดยออก 
พ.ร.บ. คุม้ครองเขตพืน้ทีท่ีจ่�าเป็นต้องสงวนไว้เพือ่การเกษตร 
โดยห้ามเปลี่ยนแปลงพื้นที่ท�าการเกษตรดังกล่าวไปท�าการ
ผลิตสินค้านอกภาคเกษตร รวมทั้งบูรณาการกฎหมายต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น กฎหมาย 
ที่ เกี่ยวกับทรัพย ์สินทางปัญญาด้านพืชและส่ิงมีชีวิต 
ร่างกฎหมายเพื่อคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นโยบาย
ปฏิรูปที่ดิน เป็นต้น
  3. สนับสนุนและส่งเสริมการวิ จัยเพื่อพัฒนา 
เมล็ดพันธุ์พืช โดยมุ่งเน้นสนับสนุนให้เกษตรกรเป็นนัก
ปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืช แทนที่จะรวมศูนย์การวิจัย 
อยู่เพียงแต่หน่วยงานของรัฐบาล
  4. ส ่งเสริมวิถีการผลิตเพื่อบริโภคให ้มากขึ้น  
ผลักดันระบบรองรับเพื่อเอื้ออ�านวยให ้คนผลิตเพื่อ 
บริโภคเอง และไม่ควรปล่อยให้ระบบการผลิตและกระจาย
อาหารถูกผูกขาดโดยพ่อค้าคนกลาง
  5. เน ้นการลงทุนทางการเกษตรกับประเทศ 
เพื่อนบ้าน
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