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ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรภาคการเกษตร
ต่อความมั่นคงในการผลิตอาหารภาคเกษตรของไทย

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

		 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรภาคการเกษตร
ในสาขาการผลิตทางด้านธัญพืชที่ส�ำคัญ เช่น ข้าว ข้าวโพด และมันส�ำปะหลัง และเพื่อศึกษาถึงผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรภาคการเกษตรที่มีต่อความมั่นคงทางอาหารผลการศึกษาส่วนหนึ่งของงานวิจัยนี้ แสดง
ให้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนแรงงานภาคเกษตรซึ่งพบว่า ในปี 2563 แรงงานผู้ผลิตข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
และมันส�ำปะหลังจะมี สัดส่วนการลดลงที่ค่อนข้างสูงซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร โดยเมื่อ
วิเคราะห์ด้วยตารางเมตริกซ์บัญชีสังคม (SAM) แล้ว ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า หากภาคเกษตรของประเทศไทยยังคง
มีจำ� นวนแรงงานทีล่ ดลง ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรในสาขาข้าว ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ และมันส�ำปะหลังก็จะลดลงตามไปด้วย
ในขณะที่แนวโน้มการผลิตสินค้าเหล่านี้ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยควรจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตเพื่อรองรับ
สถานการณ์ต่างๆ เช่น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือการเปิดเขตการค้าเสรี เป็นต้น
เมือ่ วิเคราะห์ถงึ ผลการศึกษาด้านแนวโน้มการบริโภคสินค้าเกษตรโดยเฉพาะสินค้าข้าว พบว่า แม้วา่ ระดับการบริโภค
ข้าวของประชากรลดลงค่อนข้างสูงแต่ยังมีสัดส่วนน้อยกว่าปริมาณผลผลิตข้าวที่ลดลง ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น อาจ
ท�ำให้เกิดภาวการณ์ขาดแคลนอาหารได้ นอกจากนี้ ผลกระทบที่เกิดกับสาขาการผลิตหลัก (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ
มันส�ำปะหลัง) ยังส่งผลเชื่อมโยงไปถึงสาขาอุตสาหกรรมเกษตรที่ใช้ผลผลิตจากสาขาการผลิตหลักเป็นปัจจัยการผลิต เช่น
สาขาแปรรูปผลผลิตการเกษตรอย่างง่าย โรงสีข้าว และการผลิตอาหารสัตว์ อีกด้วย ซึ่งความไม่สอดคล้องด้านอุปสงค์
และอุปทานนี้อาจท�ำให้เกิดปัญหาความมั่นคงทางอาหารกับประเทศไทยในอนาคตได้
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.
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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�ำคัญของปัญหาการวิจัย

การผลิตหลักส�ำหรับการผลิตภาคการเกษตรได้มีจ�ำนวน
ลดลงเรื่อยๆ ตามโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนแปลงไป
จึ ง อาจกล่ า วได้ ว ่ า การคาดการณ์ ถึ ง ผลกระทบของการ
เปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งประชากรภาคการเกษตรที่ มี
ต่อความมั่นคงในการผลิตอาหารของภาคการเกษตรไทย
ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในอนาคต ถ้าหากไม่มีการจัดหาปัจจัย
การผลิตชนิดอื่นมาผลิตทดแทน เช่น เครื่องจักรกล
การเกษตร เป็นต้น ดังนัน้ ในการศึกษาถึงผลกระทบดังกล่าว
ว่าจะมีขนาดและทิศทางในแต่ละช่วงเวลาเป็นเช่นใดจึงนับ
ว่ามีความส�ำคัญอย่างมาก เพราะด้วยเหตุของความเชือ่ มโยง
ของภาคเกษตรนั้นมีความเกี่ยวพันกับภาคการผลิตต่างๆ
กลุม่ คนอีกหลายกลุม่ รวมทัง้ ศักยภาพและความสามารถในการ
แข่งขันในการค้าระหว่างประเทศในกลุ่มสินค้าเกษตรเอง
ในอนาคต
		 ในการศึ ก ษาความมั่ น คงในการผลิ ต อาหารของ
ประเทศ แม้ว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ ใน
หลายส่วนด้วยกัน แต่การศึกษาครั้งนี้จะมุ่งประเด็นในส่วน
ของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรภาคการเกษตร
กับประเด็นดังกล่าวนี้เป็นหลัก เนื่องจากประเด็นในเรื่อง
การเปลี่ ย นแปลงประชากรภาคเกษตรจะส่ ง ผลกระทบ
ต่อการผลิตอาหารอย่างรุนแรงมากกว่าปัจจัยอื่นๆ ขณะ
เดียวกันการคาดการณ์ถึงผลกระทบก็อาจจะเป็นประโยชน์
ในการเตรี ย มการปรั บ เปลี่ ย นนโยบายการผลิ ต ในภาค
เกษตรของภาครัฐได้อย่างทันท่วงที เพื่อลดความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตอย่างมหาศาล

เศรษฐกิจภาคเกษตรของไทยกล่าวได้ว่ามีบทบาท
ต่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของไทยมากว่ า หลายทศวรรษ
ทีผ่ า่ นมา ความส�ำคัญดังกล่าวเป็นผลมาจากการทีภ่ าคเกษตร
เป็นแหล่งทรัพยากรผลิตหลักและเป็นแหล่งส่งเสริมให้เกิด
ความเชื่อมโยงในด้านการผลิตและการบริโภคระหว่างภาค
การผลิตทั้งในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรมา
เป็นระยะเวลายาวนาน อย่างไรก็ตามแม้ว่าในกระบวนการ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ที่ ผ ่ า นมาส่ ง ผลให้ โ ครงสร้ า งการผลิ ต
ของไทยได้ปรับเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจที่เน้นฐานการผลิต
ในภาคอุตสาหกรรมเป็นสัดส่วนทีส่ งู มากขึน้ เรือ่ ยๆ ดังจะเห็น
ได้จากตัวเลขผลิตภัณฑ์รายได้ประชาชาติเบื้องต้นที่แสดง
สัดส่วนของมูลค่าการผลิตภาคเกษตรมีมูลค่าลดลงอย่าง
ต่อเนือ่ งก็ตาม แต่เมือ่ พิจารณาสัดส่วนการเปลีย่ นแปลงของ
ประชากรในภาคเกษตรก็ยังมีสัดส่วนอยู่ในระดับสูงเมื่อ
เทียบกับสัดส่วนประชากรทั้งประเทศในขณะที่ความส�ำคัญ
ของภาคเกษตรกลับมีบทบาทลดลงตามล�ำดับ
		 สาเหตุหลักที่เป็นเช่นนี้เพราะความสามารถในการ
ปรับตัวของประชากรในภาคเกษตรจะมีความยืดหยุ่นใน
การปรั บ เปลี่ ย นต่ อ การเปลี่ ย นแปลงสภาพแวดล้ อ ม
ทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกน้อยกว่าประชากร
ที่อยู่นอกภาคการเกษตรท�ำให้ขาดโอกาสทางเศรษฐกิจ
และน�ำไปปัญหาสู่ปัญหาการกระจายรายได้ในที่สุด ซึ่งเป็น
ผลมาจากปัจจัยต่างๆ อาทิ ระดับการศึกษา ทักษะความ
สามารถรับรูเ้ ทคโนโลยีทที่ นั สมัย รวมทัง้ นโยบายการเกษตร
ภายในประเทศเองที่ไม่เอื้อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ในการผลิตมากเท่าใดนัก
		 นอกเหนือจากศักยภาพทางเศรษฐกิจภาคเกษตร 		1. เพือ่ ศึกษารูปแบบและแนวโน้มการเปลีย่ นแปลง
ของไทยทีไ่ ม่เข้มแข็ง ประกอบกับปัจจุบนั โครงสร้างประชากร โครงสร้างประชากรภาคการเกษตรในสาขาการผลิตทาง
ของประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมที่มีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ด้านธัญพืชที่ส�ำคัญ เช่น ข้าว ข้าวโพด และมันส�ำปะหลัง
เรือ่ ยๆ ในขณะทีก่ ำ� ลังแรงงานในภาคเกษตรซึง่ นับเป็นปัจจัย
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ตามประมาณการขององค์ ก ารสหประชาชาติ
2. เพื่อศึกษาถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ า งประชากรภาคการเกษตรที่ มี ต ่ อ ความมั่ น คง ประชากรกว่า 680 ล้านคนในกลุ่มอายุนี้จะเพิ่มจากร้อยละ
Output
Table) ในชวงป 2548 ซึ่งเปนปลาสุด โดยจะมี
การแบงกลุมการศึกษาตามพืชอาหารที่สําคัญเชน ขาว
8 ในปี 1950 เป็นร้อยละ 11 ในปัจจุบัน (ปี 2010) อย่างไร
ทางอาหาร
ก็ตามจากการประมาณล่าสุด ในปี 2050 จะมีประชากร
ขาวโพดเลี้ยงสัตว และมันสําปะหลัง
สูงอายุสูงถึง 2 พันล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 22 ของ
ขอบเขตการวิจัย
การศึ ก ษาในงานวิ จั ย นี้ ไ ด้ ก� า หนดขอบเขตการ ประชากรโลก ทั้งนี้ จ�านวนประชากรโลกถูกคาดการณ์
การทบทวนวรรณกรรม
ด
ด�าเนินงานในสองส่วนด้วยกัและแนวคิ
นคือ ประการแรก
จัดท�า ไว้ว่าจะเพิ่มเป็น 3.6 เท่าในปี 2050 เทียบกับปี 1950
ด้านสาเหตุ
ของภาวะผู
้สูงอายุานงั้น 2-3
พบว่า ทศวรรษที
ปัญหาการ ่ ผา นมานี้
ระบบฐานข้
อ มู ล เกี่ ย วกั บงโครงสร้
ภาวะประชากรสู
อายุกําาลังประชากรในภาค
ง เกิด ขึ้นในหลายๆประเทศ
โดยช
วงระหว
การเกษตรในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2543-2552) เสียชีวิตของทารกและมารดา, ภาวะเจริญพันธุ์ลดลง,
สัดสประการที
วนของประชากรโลกที
ปขึ้นไปฐานมีแนวโน
่จะเพิง้ การการปรั
่มสูงขึ้นอย
่ไมเคยมีมขสุากขอนามั
อน ย
โรคต่ามงๆทีรวมทั
บปรุางงที
ด้านสาธารณสุ
่สอง สร้างตารางเมตริ่มกีอซ์ายุ
บัญชี60
สังคมโดยใช้

ภาพที่ 1.1 แนวโนมการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกที่สูงอายุ
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ที่มา:ภาพองค
ารสหประชาชาติ
, 2009
1.1กแนวโน้
มการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกที
่สูงอายุ
ที่มตามประมาณการขององค
ำ: องค์การสหประชาชาติ, 2009การสหประชาชาติ ประชากรกวา 680 ลานคนในกลุมอายุนี้จะเพิ่มจากรอยละ
8 ในป 1950 เปนรอยละ 11 ในปจจุบัน (ป 2010) อยางไรก็ตามจากการประมาณลาสุด ในป 2050 จะมี
าภิบาลและโภชนาการและการศึ
กษาที
าให้ภาวะ
ข้อมูลจากตารางปั
ต (Input-Output
ประชากรสู
งอายุสจูงจัถึยการผลิ
ง 2 พัตน-ผลผลิ
ลานคน
หรือคิดเปนรอสุขยละ
22 ของประชากรโลก
ทัส่้งงู นีขึน้้ จําท�นวนประชากรโลก
Table) ในช่วงปี 2548 ซึ่งเป็นปีล่าสุด โดยจะมีการแบ่ง ประชากรสูงอายุเกิดขึ้นในหลายๆประเทศ ส่วนสาเหตุอื่น
ถูกคาดการณ
ไววาจะเพิ
่มเป่สน�าคั3.6
บป 1950และ Stloukal ให้ความเห็นว่า ภาวการณ์
้น Marcoux
กลุ่มการศึกษาตามพื
ชอาหารที
ญ เช่เทนาในป
ข้าว ข้2050
าวโพดเทียนับกั
สู ง อายุ มยี ปชีรากฏอยู
่ ก ่ อ นแล้ ว ตั้ ง แต่ ใ นอดี ต และสามารถ
เลีด้ยงสั
ตว์ และมันขส�องภาวะผู
าปะหลัง สูงอายุนั้น พบวา ปญหาการเสี
านสาเหตุ
วิตของทารกและมารดา,
ภาวะเจริญพันธุลดลง,
ขยายตัวได้เร็วในพื้นที่ชนบทมากกว่าพื้นที่เมือง เนื่องจาก
โรคต
า
งๆ
รวมทั
้
ง
การการปรั
บ
ปรุ
ง
ด
า
นสาธารณสุ
ขสุขายถิ
อนามั
ย สุ่มขสาวเข้
าภิบาสูาลและโภชนาการและการศึ
กษาที่
การย้
่นของหนุ
่เมือง
การทบทวนวรรณกรรม และแนวคิด
แบบแผนการเปลี
่ยนแปลงจ�
่ผิด Stloukal ให
ง อายุ กง� าอายุ
ลั ง เกิเกิด ดขึ้ นขึในหลายๆ
สูงขึ้น ทําภาวะประชากรสู
ใหภาวะประชากรสู
้นในหลายๆประเทศ
สวนสาเหตุ
อื่นนั้นานวนประชากรที
Marcoux และ
ประเทศ โดยช่วงระหว่าง 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมานี้ สัดส่วน ปกตินี้ได้สร้างความวิตกกังวลให้แก่หลายๆ ประเทศ ด้วย
ความเห็
นวา ภาวการณ
อายุปีมขีปึ้นไปรากฏอยู
ตั้งแต
ตและสามารถขยายตั
วไดเร็วในพื้นที่ชนบท
ผล 3ในอดี
ประการ
ดังต่อไปนี้
ของประชากรโลกที
่มีอายุสูง60
มีแนวโน้กมอทีนแล
่จะ วเหตุ
เพิ่มสูางพืขึ้น้นอย่ทีา่เมื
งทีอ่ไม่งเคยมี
าก่อน
มากกว
เนื่อมงจากการย
ายถิ่นของหนุมสาวเขาสูเมือง
แบบแผนการเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรที่ผิดปกตินี้ไดสรางความวิตกกังวลใหแกหลายๆประเทศ
ดวยเหตุผล 3 ประการ ดังตอไปนี้
1. ประชากรสูงอายุโดยปกติแลวไมสามารถทําใหเกิดผลผลิตไดมากเทากับประชากรในวัยทํางาน
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		 1. ประชากรสูงอายุโดยปกติแล้วไม่สามารถท�ำให้
เกิดผลผลิตได้มากเท่ากับประชากรในวัยท�ำงาน (15-60 ปี)
ดังนั้น ประเทศที่มีประชากรสูงอายุมากจะมีอัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจช้า
		 2. ประชากรสูงอายุที่มีจ�ำนวนมากขึ้นจากอดีตจะ
ต้องได้รบั การดูแลจากประชากรวัยท�ำงานทีม่ จี ำ� นวนน้อยกว่า
ค่อนข้างมาก ซึ่งอาจท�ำให้ประสิทธิภาพของแรงงานลดลง
		 3. ประชากรสูงอายุกลุ่มนั้นจะก่อให้เกิดภาระทาง
เศรษฐกิจโดยรวมที่มากขึ้น เนื่องจากผู้สูงอายุต้องการการ
ดูแลรักษาพยาบาลมากกว่าประชากรหนุ่มสาว รัฐบาลจึง
อาจต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในสวัสดิการส่วนนี้มากขึ้น
งานวิจัยของ Leisinger ยังพบว่า ประชากรสูงอายุใน
ชนบทจะมี ผ ลต่ อ รู ป แบบของการผลิ ต ทางการเกษตร,
ความมั่นคงทางอาหาร, ตลาดแรงงานและกระบวนการ
พัฒนาเกษตรกรรม โดยผลจากภาวะสูงอายุนั้นอาจจะท�ำ
ให้กิจกรรมของครัวเรือนลดลง (เช่น กิจกรรมการผลิต
การออม การลงทุน ฯลฯ) เกษตรกรสูงอายุซึ่งส่วนใหญ่
จะเป็นเพศหญิงมีความเป็นไปได้มากที่จะเปลี่ยนไปท�ำการ
เกษตรที่ มี ก ารใช้ ป ั จ จั ย แรงงานน้ อ ยกว่ า หรื อ หยุ ด การ
ท�ำเกษตรกรรมเนื่องจากสุขภาพไม่ดี, การเกษียณหรือ
เสียชีวิต เกษตรกรเหล่านั้นอาจจะไม่สามารถตามการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้ทันและไม่ต้องการลงทุน
หรือน�ำรูปแบบใหม่ๆ ของการผลิตมาใช้ ท�ำให้ผลผลิต
ทางการเกษตรลดลง เกษตรกรผู้สูงอายุเหล่านี้ในประเทศ
ก�ำลังพัฒนาจะเป็น Marginal Producers ซึ่งต้องการเงิน
อุดหนุนและการคุ้มครองจากรัฐบาล (Leisinger และคณะ,
2002) โดยในส่วนนี้สอดคล้องกับงานของ Gray และ
Crockett (1998) ที่สรุปว่า การลดลงของจ�ำนวนประชากร
วั ย ท� ำ งานภาคเกษตรมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การลดลง
ของเทคนิคการจัดการฟาร์มที่ทันสมัย ส่วน Freshwater
(2000) พบว่า ในประเทศพัฒนาแล้ว การเพิ่มขึ้นของ
ประชากรสูงอายุจะท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
การผลิตภาคเกษตร รวมทั้งภาคบริการในพื้นที่ชนบท
		 OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) ได้เผยแพร่งานวิจัย
ออกมามากมาย ซึ่งงานเหล่านี้ได้เสนอข้อสรุปที่เกี่ยวกับ
ผลกระทบของประชากรสู ง อายุ ที่ มี ต ่ อ การเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจโดยกล่าวว่า ประชากรสูงอายุอาจจะน�ำปัญหา
ด้านการคลังมาสูร่ ฐั บาล เพราะจะมีจำ� นวนแรงงานทีน่ อ้ ยลง
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ที่จะท�ำการผลิตให้แก่ประเทศ ในขณะที่คนเกษียณอายุ
ที่ ต ้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ ด้ า นการเงิ น จากรั ฐ บาลจะมี
มากขึน้ สถานการณ์นจี้ ะน�ำไปสูก่ ารกระตุน้ ให้แรงงานท�ำงาน
จนกระทั่งแก่ตัว รวมทั้งน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบภาษี
อีกงานวิจัยหนึ่ง OECD ได้สรุปไว้ว่า ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง
นโยบาย จ�ำนวนแรงงานจะมีการเติบโตในระดับที่ต�่ำหรือ
ติดลบ (จ�ำนวนแรงงานลดลง)
		 การศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรในระดับประเทศก็ได้รับความสนใจ
เช่นกัน โดยเฉพาะในประเทศจีนซึ่งมีจ�ำนวนประชากรถึง
1 ใน 5 ของประชากรโลก (Judith, 2010) โดย Judith
ได้ ศึ ก ษาถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ข องประชากรสู ง อายุ กั บ การ
เติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศจีน ซึ่งพบว่า แรงงานภาค
เกษตรในประเทศจีนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าแรงงานภาค
อุตสาหกรรมและบริการ เมื่อมีประชากรสูงอายุมาก ก็จะ
ยิ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของแรงงานให้ยิ่งลดลง ดังนั้น
อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศจีนอาจจะลดลงใน
อนาคต อย่างไรก็ตาม ประชากรสูงอายุไม่ใช่สาเหตุหลัก
เพียงสาเหตุเดียว แต่ยังมีสาเหตุอื่นๆอีกด้วย เช่น ระดับ
รายได้ของประชากร เป็นต้น งานวิจยั ของ Judith สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Xiujian Peng (2008) โดย Xiujian พบว่า
อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศจีนลดลงจาก 0.9
ในปี 2008 เป็น 0.5 ในปี 2010 และคาดว่าหลังจาก
ปี 2015 อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจอาจจะกลายเป็น
ติดลบ เนื่องมาจากตลาดแรงงานที่หดตัวอย่างมาก ซึ่งมี
สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ นอกจากนี้
ความแตกต่างอย่างมากระหว่างค่าจ้างภาคเกษตรกับนอก
ภาคเกษตรก็เป็นปัจจัยส�ำคัญอีกปัจจัยหนึ่ง
		 โดยสรุปแล้ว ประชากรสูงอายุในหลายๆ ประเทศ
มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการเติบโต
ทางเศรษฐกิจและศักยภาพของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เนื่องจากผู้สูงอายุจะมีความสามารถในเชิงปัจจัยแรงงาน
น้อยกว่าคนหนุ่มสาว นอกจากนี้ จ�ำนวนประชากรสูงอายุ
ที่เพิ่มสูงขึ้นอาจจะท�ำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัว
ลงกว่าในอดีตและอาจจะเป็นภาระในอนาคตต่อรัฐบาล
และแรงงานหนุ ่ ม สาวซึ่ ง มี จ� ำ นวนน้ อ ยกว่ า ในด้ า นของ
การดูแลประชากรผู้สูงอายุเหล่านั้น (Judith, David and
Larry, 2010)
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		ในทางตรงกันข้าม งานวิจัยหลายงานได้กล่าวถึง
ผลกระทบในแง่บวกของภาวะประชากรสูงอายุ โดยรายงาน
ของรัฐบาลแคนาดา พบว่า ภาวะประชากรสูงอายุจะเปิด
โอกาสให้มีการเข้ามาลงทุนในระบบเศรษฐกิจในรูปของ
ทุนมนุษย์ ซึ่งอาจจะกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ และ
ช่วยบรรเทาผลกระทบด้านลบของประชากรสูงอายุที่มี
ต่อเศรษฐกิจ
		 งานวิจัยของ Bloom, Canning และ Fink (2011)
ที่ศึกษาแนวโน้มของจ�ำนวนประชากรแสดงให้เห็นถึงปัจจัย
เพียงไม่กี่ชนิดที่ส่งสัญญาณเตือนทางเศรษฐกิจในหลายๆ
ประเทศ ซึ่งปัจจัยเหล่านั้นที่ถูกกล่าวถึง ได้แก่ ประชากร
วัยรุ่นที่ลดน้อยลง แรงงานหญิงที่เพิ่มมากขึ้น การออม
เพื่อใช้จ่ายหลังเกษียณอายุที่เพิ่มขึ้น และความยืดหยุ่น
ของเศรษฐกิจทุนนิยมเพือ่ ปรับตัวต่อการเปลีย่ นแปลงจ�ำนวน
แรงงานและอุปสงค์ และเพื่อปรับเปลี่ยนการจัดการและ
การฝึกฝนของแรงงานในภาวะตลาดที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลง
ปัจจัยเหล่านีแ้ สดงให้เห็นว่าในหลายๆ ประเทศนัน้ ประชากร
สูงอายุไม่ได้ก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจในแง่ลบเหมือน
ที่บางงานวิจัยได้คาดการณ์ไว้เสมอไป
		 โดยทั่วไปแล้ว ยังไม่มีความชัดเจนว่า ประชากรสูง
วัยจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจในด้านลบที่รุนแรงหรือไม่
แต่ ป ระเด็ น นี้ก็ท�ำให้เกิด ความกังวลต่อหลายๆประเทศ
เนื่องจากเกือบทุกประเทศจะสามารถคาดการณ์แนวโน้ม
อายุของประชากรในอีก 2-3 ทศวรรษข้างหน้าได้อย่าง
ชัดเจน

แนวคิดของความมั่นคงทางอาหาร

		 ค�ำจ�ำกัดความของค�ำว่า “ความมั่นคงทางอาหาร
(Food security)” ถูกก�ำหนดขึ้นในการประชุมสุดยอด
อาหารโลกปี 1974 โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากการเล็งเห็นถึง
ปัญหาในเรื่องของปริมาณและเสถียรภาพของอาหารโลก
ซึ่งเกิดขึ้นในปีเดียวกัน ค�ำจ�ำกัดความดังกล่าวมีดังนี้
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“ความมั่นคงทางอาหารคือ การมีปริมาณอาหาร
ขั้นพื้นฐานที่เพียงพอเพื่อสนับสนุนต่อการขยายตัวของ
การบริโภคอาหารอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อชดเชยความไม่
เสถียรของปริมาณการผลิตและราคา”2
ในปี 1983 FAO3 ได้ขยายแนวคิดเพื่อรวมการ
เข้าถึงอาหาร (Food access) ไว้ในแนวคิดนั้นด้วย รวมทั้ง
ในปี 1986 จากรายงานของธนาคารโลกเรื่อง “Poverty
and Hunger”4 ซึง่ มีประเด็นหลักในเรือ่ งของความไม่มนั่ คง
ทางอาหาร ได้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างภาวะ
ความไม่ มั่ น คงทางอาหารเรื้ อ รั ง ซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ ปั ญ หา
ของความยากจนและรายได้ที่ต�่ำ และความไม่มั่นคงทาง
อาหารชั่วคราวซึ่งเกี่ยวข้องกับระยะเวลาของปัญหาที่เกิด
จากภัยธรรมชาติ ความล้มเหลวของเศรษฐกิจหรือความ
ขัดแย้ง แนวคิดของความมั่นคงทางอาหารในประเด็นการ
เข้าถึงอาหารจึงเป็นดังนี้
“ความมั่นคงทางอาหาร คือ การท�ำให้เกิดความ
สมดุ ล ระหว่ า งอุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทานของความมั่ น คงทาง
อาหาร เพื่อให้บุคคลแต่ละคนสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้
และมีสิทธิในการที่จะได้รับอาหารอย่างเหมาะสมเพื่อการ
ด�ำรงชีวิตอย่างกระปรี้กระเปร่าและมีสุขภาพดี”5
		ในช่วงกลางทศวรรษที่ 1990 ความมัน่ คงทางอาหาร
ได้รับการยอมรับว่าเป็นปัญหาที่ส�ำคัญ ซึ่งจะขยายจาก
ระดับบุคคลเป็นระดับโลก โดยในค�ำจ�ำกัดความเดิม การ
เข้ า ถึ ง อาหารจะเป็ น ตั ว ชี้ วั ด ให้ เ ห็ น ถึ ง ปั ญหาภาวการณ์
ขาดโปรตีนซึ่งเป็นสารอาหาร “หลัก” ค�ำจ�ำกัดความจึงได้
ถูกพิจารณาให้ขยายเพื่อรวมประเด็นด้านความปลอดภัย
ทางอาหารและความสมดุลทางโภชนาการซึ่งจะสะท้อน
ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ส่ ว นผสมของอาหารและความต้ อ งการ
สารอาหาร “รอง” ด้วย แต่ประเด็นนี้ยังเป็นประเด็นที่
ซับซ้อนและไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
		 รายงานด้านการพัฒนามนุษย์ของ UNDP6 ในปี
1994 ได้กล่าวถึงการสร้างความปลอดภัยของมนุษย์รวมทั้ง
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มุมมองต่อความมัน่ คงทางอาหาร ซึง่ แนวคิดนีม้ คี วามสัมพันธ์
อย่ า งมากกั บ ทั ศ นคติ เ รื่ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนซึ่ ง มี อิ ท ธิ พ ล
ต่อความมั่นคงทางอาหาร การประชุมสุดยอดอาหารโลก
จึงได้เพิ่มค�ำจ�ำกัดความใหม่ของความมั่นคงทางอาหาร
ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นว่า
		“ความมัน่ คงทางอาหารคือ การทีป่ ระชาชนในระดับ
|ปัจเจกบุคคล, ระดับครอบครัว, ระดับชาติ, ระดับภูมิภาค
และระดับโลก สามารถเข้าถึงอาหารที่เพียงพอ ปลอดภัย
และมีโภชนาการได้ตลอดเวลา ทัง้ ด้านกายภาพและเศรษฐกิจ
เพื่อตอบสนองความต้องการทางอาหารให้ด�ำรงชีวิตอย่าง
กระปรี้กระเปร่าและมีสุขภาพดี”7
		 ค� ำ จ� ำ กั ด ความนี้ ไ ด้ ถู ก กลั่ น กรองอี ก ครั้ ง ในเวที
การปราศรัยเรื่องความไม่มั่นคงทางอาหารปี 2001 ดังนี้
“ความมั่นคงทางอาหารคือ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ
ประชาชนทุกคนมีการเข้าถึงอาหารทั้งด้านร่างกาย สังคม
และเศรษฐกิจได้ตลอดเวลา โดยที่อาหารเหล่านั้นจะต้อง
เพียงพอ ปลอดภัย และมีโภชนาการ เพื่อตอบสนองความ
ต้ อ งการทางอาหารให้ ด� ำ รงชี วิ ต อย่ า งกระปรี้ ก ระเปร่ า
และมีสุขภาพดี”8
		 ประชาคมระหว่ า งประเทศได้ ย อมรั บ ค� ำ จ� ำ กั ด
ความที่ถูกขยายความให้กว้างขึ้นนี้ โดยมีเป้าหมายและ
ความรับผิดชอบร่วมกัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว การลงมือ
ปฏิบัติจะมุ่งเน้นไปที่วัตถุประสงค์ที่แคบและปฏิบัติได้ง่าย
กว่ าเพื่ อ ให้ ด� ำ เนิน การได้ทั้งระดับ ประเทศและระหว่ า ง
ประเทศ วัตถุประสงค์หลักในนโยบายการพัฒนาระหว่าง
ประเทศคือ การลดและขจัดความยากจน โดยการประชุม
สุดยอดอาหารโลกปี 1996 ได้ยกตัวอย่างทิศทางของ
นโยบายนี้ ด ้ ว ยการก� ำ หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของการ
ด�ำเนินการระหว่างประเทศในเรื่องของความมั่นคงทาง
อาหาร โดยลดจ�ำนวนของผู้ขาดแคลนอาหารหรือขาดสาร
อาหารลงครึ่งหนึ่งในปี 2015
		 โดยหลักแล้ว เราสามารถอธิบายความมั่นคงทาง
อาหารได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
แต่ละคน เป็นภาวะโภชนาการของสมาชิกแต่ละครัวเรือน
ที่ส�ำคัญที่สุด และความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะอาหารไม่
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เพียงพอจะต้องไม่เกิดขึ้นทั้งแบบชั่วคราวและยืดเยื้อ ค�ำ
จ�ำกัดความของความมั่นคงทางอาหารที่เหมาะสมจึงอาจ
เป็นได้ดังนี้
		ความมั่นคงทางอาหาร จะเกิดขึ้นเมื่อประชาชน
ทุกคนมีการเข้าถึงอาหารทัง้ ด้านร่างกาย สังคม และเศรษฐกิจ
ได้ตลอดเวลา โดยทีอ่ าหารเหล่านัน้ จะต้องเพียงพอ ปลอดภัย
และมีโภชนาการ เพื่อตอบสนองความต้องการทางอาหาร
ให้ด�ำรงชีวิตอย่างกระปรี้กระเปร่าและมีสุขภาพดี โดย
ความมั่ น คงทางอาหารของครั ว เรื อ นเป็ น การประยุ ก ต์
แนวคิดนี้ในระดับครอบครัวกับบุคคลภายในครัวเรือน
ความไม่มั่นคงทางอาหาร จะเกิดขึ้นเมื่อคนไม่
สามารถเข้าถึงอาหารที่เพียงพอทั้งทางร่างกาย สังคม และ
เศรษฐกิจตามที่ก�ำหนดไว้ข้างต้น

การรวบรวมข้อมูลและวิธีการศึกษา

		 ในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ จ ะใช้ ก ารรวบรวมข้ อ มู ล
ประชากรจากแหล่งข้อมูล 2 แหล่งคือ ส�ำนักงานสถิติแห่ง
ชาติและส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยข้อมูลที่จะ
รวบรวมจากส� ำ นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ จ ะเป็ น ข้ อ มู ล ด้ า น
ประชากรโดยทั่วไป เช่น จ�ำนวนประชากรทั้งประเทศ
จ�ำนวนประชากรสูงอายุ ก�ำลังแรงงานของประเทศ ก�ำลัง
แรงงานสูงอายุ เป็นต้น ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับประชากรภาค
เกษตร เช่น จ�ำนวนแรงงานภาคเกษตร แรงงานสูงอายุภาค
เกษตร รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต การส่งออก และ
การบริ โ ภคสิ น ค้ า เกษตรจะถู ก รวบรวมจากส� ำ นั ก งาน
เศรษฐกิจการเกษตร
ส่วนส�ำคัญส่วนหนึง่ ของการศึกษาครัง้ นี้ คือ แนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงของจ�ำนวนแรงงานภาคเกษตรในอนาคต
เพือ่ น�ำผลทีไ่ ด้ไปวิเคราะห์หาผลกระทบของการเปลีย่ นแปลง
โครงสร้างประชากรภาคการเกษตรที่มีต่อความมั่นคงทาง
อาหาร ซึ่งชุดข้อมูลที่จะน�ำมาพยากรณ์จะต้องเป็นข้อมูล
ชนิดอนุกรมเวลา (Time Series Data) และมีจ�ำนวนข้อมูล
ที่เพียงพอ อย่างไรก็ตามหลังจากการรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆ ก็จะน�ำข้อมูลที่สามารถรวบรวมได้มาค�ำนวณ
เพื่ อ ให้ ไ ด้ จ� ำ นวนแรงงานภาคเกษตรแยกตามสาขา
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เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง สั ด ส่ ว นแรงงานผู ้ สู ง อายุ ใ นภาค
เกษตรเทียบกับแรงงานภาคเกษตรทั้งหมดพบว่ามีสัดส่วน
ที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.3 ปี 2543 เป็นร้อยละ 9.7 ในปี
2550 แต่หากพิจารณาถึงสัดส่วนแรงงานสูงอายุภาคเกษตร
ต่อแรงงานสูงอายุทงั้ หมด พบว่า มีสดั ส่วนทีค่ อ่ นข้างผันแปร
อยู่ในช่วงร้อยละ 55 ถึง 65 (ตาราง 1.1)

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
ที่มา: ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2553
(Social Accounting Matrix: SAM) เพื่อเป็นฐานข้อมูล
และสร้างแบบจ�ำลอง SAM เพื่อใช้ในการ shock หาผล
กระทบของการเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งประชากรภาค
การเกษตรที่มีต่อความมั่นคงทางอาหาร รวมทั้งใช้การ
ส�ำรวจภาคสนามจ�ำนวน 200 ตัวอย่างเพื่อสัมภาษณ์
เกษตรกรถึงประเด็นด้านผลกระทบดังกล่าวด้วย

ผลการวิจัย

		 แนวโน้มการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของผู้สูงอายุใน
ประเทศไทยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย
ในปัจจุบัน ท�ำให้ผู้สูงอายุต้องท�ำงานทั้งๆ ที่น่าจะเป็นวัย
ที่ควรหยุดพักจากการท�ำงาน ทั้งนี้อาจมาจากปัจจัยที่เอื้อ
ต่อการท�ำงานของผู้สูงอายุ เช่น สุขภาพที่ยังแข็งแรง ความ
รับผิดชอบในหน้าทีก่ ารงานอย่างต่อเนือ่ ง และความต้องการ
ในการแบ่งเบาภาระของครอบครัว เป็นต้น
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		ผลการพยากรณ์จำ� นวนแรงงานภาคเกษตรทัง้ 3 สาขา
การผลิต ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส�ำปะหลัง
โดยพยากรณ์ปริมาณการผลิตสินค้าข้าวด้วยแบบจ�ำลอง
ARIMA ส่วนการพยากรณ์ปริมาณการผลิตสินค้าข้าวโพด
เลีย้ งสัตว์และมันส�ำปะหลังจะใช้วธิ ี Exponential Smoothing ตามตารางที่ 1.2 ซึ่งพบว่า จ�ำนวนแรงงานทุกสาขา
การผลิตมีแนวโน้มลดลง โดยในปี 2563 จ�ำนวนแรงงาน
ภาคเกษตรสาขาการผลิตข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ
มันส�ำปะหลัง จะลดลงร้อยละ 9.77, 46.39 และ 28.44
ตามล�ำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับจ�ำนวนแรงงานปี 2553
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ตาราง 1.2 จ�ำนวนแรงงานในสาขาการผลิตข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส�ำปะหลังที่พยากรณ์ได้
ปี
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563

แรงงานผู้ผลิตข้าว
3,448,104
3,397,870
3,352,208
3,311,117
3,274,598
3,242,651
3,215,275
3,192,470
3,174,237
3,160,576

แรงงานผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
342,778
386,085
366,526
342,111
309,723
316,666
254,746
282,497
263,582
241,305

		 จากผลการพยากรณ์ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร
ทั้ง 3 สาขาการผลิต ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ
มันส�ำปะหลัง โดยพยากรณ์ปริมาณการผลิตสินค้าข้าวและ
ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ดว้ ยแบบจ�ำลอง ARIMA ส่วนการพยากรณ์
ปริมาณการผลิตสินค้ามันส�ำปะหลังจะใช้วิธี Exponential

แรงงานผู้ผลิตมันส�ำปะหลัง
478,768
498,418
486,320
434,528
409,272
423,346
410,204
363,749
339,777
348,274

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

ตาราง 1.3 ปริมาณการผลิตในสาขาการผลิตข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันส�ำปะหลังที่พยากรณ์ได้
ปี
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
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ปริมาณการผลิตข้าว
23,522,637
23,826,562
24,130,488
24,434,413
24,738,338
25,042,264
25,346,189
25,650,115
25,954,040
26,257,965
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หน่วย: คน

ปริมาณการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
4,376,434
4,392,281
4,408,128
4,423,975
4,439,823
4,455,670
4,471,517
4,487,364
4,503,211
4,519,058

หน่วย: ตัน

ปริมาณการผลิตมันส�ำปะหลัง
23,140,972
24,526,919
24,732,240
23,645,706
26,079,675
25,263,950
24,150,441
25,632,431
25,795,660
24,655,175
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2561
25,650,115
4,487,364
25,632,431
2562
25,954,040
4,503,211
25,795,660
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2563
26,257,965
4,519,058 Vol.20 No.1 January - April
24,655,175
ที่มา: จากการคํ
านวณ
		 จากผลการศึกษาการเปรียบเทียบผลกระทบที่เกิด 		 จากผลการศึกษาการเปรียบเทียบผลกระทบที่เกิด
จากผลการศึ
กษาการเปรี
ยบเทียบผลกระทบที่เกิดจากการเปลี
่ยนแปลงแรงงานภาคเกษตรสาขาข
ที่
จากการเปลี
่ ย นแปลงแรงงานภาคเกษตรสาขาข้
า ว จากการเปลี
่ ย นแปลงแรงงานภาคเกษตรสาขาข้าาววโพด
ิเคราะห์ด้วยตารางเมตริ
ชีสัง(SAM)
คม (SAM)
กับผล เลี้ยงสัตว์ ทีป่วริิเคราะห์
ด้วยตารางเมตริ
ัญชีส่ คังาดว
คม (SAM)
วิเคราะหดทีว่วยตารางเมตริ
กซบัญกชีซ์สบังัญคม
กับผลการพยากรณ
มาณผลผลิ
ตสินคากขซ์าบวที
าจะ
การพยากรณ์ปริมาณผลผลิตสินค้าข้าวที่คาดว่าจะเกิดขึ้น กับผลการพยากรณ์ปริมาณผลผลิตสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เกิดขึ้นในอนาคต
า การเปลี
่ยนแปลงจํ
ตขดาขึวจะทํ
าใหปพบว่
ริมาาณการผลิ
ตขาวใน
ในอนาคตพบว
พบว่
า การเปลี
่ยนแปลงจ�าำนวนแรงงานสาขาการผลิ
นวนแรงงานสาขา ทีค่ าดว่าจะเกิ
น้ ในอนาคต
การเปลีย่ นแปลงจ�
ำนวน
การผลิตข้า2556,
วจะท�ำให้
ปริมาณการผลิ
ตข้าเท
วในอนาคตลดลง
แรงงานสาขาการผลิ
าวโพดเลี
ตว์จเมืะท�่อำพิให้จปารณา
ริมาณ
อนาคตลดลงในป
2558
และ 2563
ากับรอยละ 1.84,
2.79 และ 4.18ตข้ตามลํ
าดั้ยบงสัแต
ในปี 2556, 2558 และ 2563 เท่ากับร้อยละ 1.84, 2.79 การผลิตข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ในอนาคตลดลงในปี 2556, 2558
ปริมาณการผลิ
ตขาวที
่คาดว
จะเกิ
้นในอนาคตแล
ปริม2563
าณการผลิ
าวจะมี
มเพิ่ม0.20
สูงขึตาม
้น
เท่ากับร้ตอขยละ
0.08,แนวโน
0.13 และ
และ 4.18
ตามล�
ำดับ าแต่
เมื่อพิดจขึารณาปริ
มาณการผลิวตข้พบว
าว าและ
ล�ำดับ ตามลํ
แต่เมื่อาพิดัจบารณาปริ
ตข้าวโพดเลีก้ยษานี
งสัตว์้
ที่คาดว่
าจะเกิ11.52
ดขึ้นในอนาคตแล้
พบว่า 2556,
ปริมาณการผลิ
ต 2563
เทากับรอยละ
8.78,
และ 18.37ว ในป
2558 และ
(ภาพทีมาณการผลิ
่ 1.2)ซึ่งผลการศึ
ม่ สูงขึน้ เท่ากับร้อยละ 8.78, 11.52 และ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้ว พบว่า ปริมาณการผลิต
แสดงใหเห็ข้นาวจะมี
ถึงชแอนวโน้
งวามงเพิ(Gap)
ระหวางปริมาณการผลิตที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของแรงงานกับปริม าณ
18.37 ในปี 2556, 2558 และ 2563 ตามล�ำดับ (ภาพ 1.2) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะมีแนวโน้มลดลงเท่ากับร้อยละ 1.04,
การผลิตที่คซึวรจะเกิ
้น ซึ้แสดงให้
่งมีแนวโน
าการเปลี
ลิตสิ2558
นคาขตามล�
าวอาจส
ผลให
กิด
่งผลการศึดกขึษานี
เห็นถึงมช่วองว่
าง (Gap)่ยนแปลงจํ
ระหว่าง านวนแรงงานผู
ำดับ งแต่
ในปี เ2563
0.33 ในปี 2556ผและ
ปริมาณการผลิ
ตที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของแรงงาน คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 1.45 (ภาพ 1.3)
การขาดแคลนสิ
นคาในอนาคตได
กับปริมาณการผลิตที่ควรจะเกิดขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มว่าการ 		 ซึ่งผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าในอนาคต 3-5 ปี
เปลี่ยนแปลงจ�ำนวนแรงงานผู้ผลิตสินค้าข้าวอาจส่งผลให้ ปริมาณการผลิตสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีแนวโน้มที่จะลด
ในอนาคตได้่ยนแปลงของปริมาณการผลิ
ลงอยู่แล้วตสิน
การลดลงของแรงงานเกษตรในสาขานี
้อาจจะ
ภาพที่ เกิ1.2ดการขาดแคลนสิ
เปรียบเทียบอันค้ตาราการเปลี
คาขาวที่พยากรณไดกับอัตราการ

เปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตสินคาขาวที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางแรงงานสาขาขาว
20.00
15.00
10.00

Forecast

5.00

SAM Shocked

0.00
2556

2558

2563

-5.00
-10.00

1.2 เปรียาบเที
ยบอัตราการเปลีย่ นแปลงของปริมาณการผลิตสินค้าข้าวทีพ่ ยากรณ์ได้กบั อัตราการเปลีย่ นแปลงปริมาณ
ที่มภาพ
า: จากการคํ
นวณ
			การผลิตสินค้าข้าวที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแรงงานสาขาข้าว

08-

.indd 115

24/4/2558 15:43:38

ระหวางปริมาณการผลิตที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของแรงงานกับปริมาณการผลิตที่ควรจะเกิดขึ้น อยางไรก็
ตาม ชองวางดังกลาวมีขนาดที่คอนขางเล็กเมื่อเทียบกับสินคาขาว ดังนั้นหากเกิดภาวการณขาดแคลนสินคาก็
116 ากัวารสาร
อาจจะไมรุนแรงเท
บสินคาสมาคมนั
ขาว กวิจัย ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558
เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดการลดลงของปริมาณการผลิต

แรงงานสาขาการผลิตมันส�ำปะหลังจะท�ำให้ปริมาณการ

ภาพที่ 1.3แต่เปรี
ตราการเปลี
่ยนแปลงของปริ
าณการผลิ
ตสิงในอนาคตลดลงในปี
นคาขาวโพดเลี2556,
้ยงสัต2558
วที่พและ
ยากรณ
ในอียก บเที
10 ปียขบอั
้างหน้
า ปริมาณการผลิ
ตจะปรับตัวสูงขึ้น มผลิ
ตมันส�ำปะหลั
ด้วยปัจจัยต่างๆ ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนแรงงาน 2563 เท่ากับร้อยละ 0.00, 0.02 และ 0.04 ตามล�ำดับ แต่
ไดกับอัตราการเปลี
่ยนแปลงปริมาณการผลิตสินคาขาวโพดเลี่ยงสัตวที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
เกษตรไม่สามารถตอบสนองต่อการเพิ่มขึ้นนี้ได้ จึงอาจเกิด เมื่อพิจารณาปริมาณการผลิตมันส�ำปะหลังที่คาดว่าจะเกิด
แรงงานสาขาขาวโพดเลี้ยงสัตว
2.00
1.50
1.00
0.50

Forecast

0.00

SAM Shocked
2556

2558

2563

-0.50
-1.00
-1.50

1.3 เปรี
ยบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการผลิตสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่พยากรณ์ได้กับอัตรา
ที่มา: ภาพ
จากการคํ
านวณ
			 การเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตสินค้าข้าวโพดเลี่ยงสัตว์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแรงงานสาขา
จากผลการศึ
กษาการเปรี
			
ข้าวโพดเลี้ยยงสับเที
ตว์ ยบผลกระทบที่ เกิด จากการเปลี่ยนแปลงแรงงานภาคเกษตรสาขามั น
สําปะหลัง ที่วิเคราะหดวยตารางเมตริกซบัญชีสังคม (SAM) กับผลการพยากรณปริมาณผลผลิตสินคา มัน
สําปะหลังที่คาดว
าจะเกิดขึ้นในอนาคต พบวา การเปลี่ยนแปลงจํานวนแรงงานสาขาการผลิตมันสําปะหลัง
ช่องว่าง (Gap) ระหว่างปริมาณการผลิตที่เกิดจากการ ขึ้นในอนาคตแล้ว พบว่า ปริมาณการผลิตมันส�ำปะหลังจะ
เปลีย่ นแปลงของแรงงานกับปริมาณการผลิตทีค่ วรจะเกิดขึน้
อย่างไรก็ตาม ช่องว่างดังกล่าวมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กเมื่อ
เทียบกับสินค้าข้าว ดังนัน้ หากเกิดภาวการณ์ขาดแคลนสินค้า
ก็อาจจะไม่รุนแรงเท่ากับสินค้าข้าว
ที่มา: จากการค�ำนวณ
		 จากผลการศึ ก ษาการเปรี ย บเที ย บผลกระทบที่
เกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงแรงงานภาคเกษตรสาขามั น
ส�ำปะหลัง ที่วิเคราะห์ด้วยตารางเมตริกซ์บัญชีสังคม (SAM)
กับผลการพยากรณ์ปริมาณผลผลิตสินค้า มันส�ำปะหลัง
ทีค่ าดว่าจะเกิดขึน้ ในอนาคต พบว่า การเปลีย่ นแปลงจ�ำนวน
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มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเท่ากับร้อยละ 12.39, 18.51 และ
12.04 ในปี 2556, 2558 และ 2563 ตามล�ำดับ (แผนภาพ
1.4)
ผลการศึกษานี้แสดงให้ว่าจ�ำนวนแรงงานเกษตรสาขา
มั น ส� ำ ปะหลั ง ที่ ล ดลงไม่ ไ ด้ ส ่ ง ผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
ปริ ม าณการผลิ ต สิ น ค้ า มั น ส� ำ ปะหลั ง มากนั ก แต่ ห าก
พิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตแล้ว
พบว่า อัตราการเปลี่ยนแปลงมีสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง การ
ขาดแคลนสินค้าสาขามันส�ำปะหลังอาจจะเกิดขึ้นได้ใน
อนาคต
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ภาพที่ 1.4 เปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการผลิตสินคามันสําปะหลังที่พยากรณได
กับอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิตสินคามันสําปะหลังที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางแรงงาน
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สาขามันสําปะหลัง
20.00
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10.00
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SAM Shocked
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0.00
2556

2558

2563

-5.00

ภาพ 1.4านวณ
เปรียบเทียบอัตราการเปลีย่ นแปลงของปริมาณการผลิตสินค้ามันส�ำปะหลังทีพ่ ยากรณ์ได้กบั อัตราการเปลีย่ นแปลง
ที่มา: จากการคํ
			ปริมาณการผลิตสินค้ามันส�ำปะหลังที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างแรงงานสาขามันส�ำปะหลัง

ผลการศึกษาดานการบริโภคของประชากร
ผลการศึกกษาด้
ษาในส
วนนี้จโภคของประชากร
ะนํ าเสนอถึง การเปลี่ย นแปลงปริ
มาณการบริ
โภคสิผนลิตคภาพของข้
าขา วตอาหัววของ
ต่อหัวรวมทั
้งผลการวิเคราะห์
ข้าวโพด
ผลการศึ
านการบริ
ำปะหลั
ง
้ยงสัตว์แขละมั
		ผลการศึ
วนนีจ้ พ
ะน�.ศ.2556,
ำเสนอถึงการเปลี
ประชากรไทย
ที่จะเกิกษาในส่
ดขึ้นในป
2558ย่ นแปลง
และ 2563เลีโดยใช
อ มูนลส�ปริ
มาณการบริ
โภคและขอ มู ล
ปริ ม าณการบริ โ ภคสิ น ค้ า ข้ า วต่ อ หั ว ของประชากรไทย 		 เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงปริมาณการบริโภค
จํานวนประชากรไทยที่ไดทําการพยากรณดวยแบบจําลอง ARIMA แลวนําขอมูลเหลานี้มาวิเคราะหดวย
ที่จะเกิดขึ้นในปีพ.ศ.2556, 2558 และ 2563 โดยใช้ข้อมูล ข้าวต่อหัวของประชากรไทยเทียบกับปี 2553 พบว่า ปริมาณ
ตารางเมตริ
ซบัญชีสโังภคและข้
คม (SAM)
ใหไดผลการเปลี่ย่ได้นแปลงการบริ
อหัวของประชากรไทยโดย
การบริโภคข้โาภคข
วต่อหัาวต
วลดลงในทุ
กๆ ปี โดยจะลดลงร้อยละ
ปริมกาณการบริ
อมูลจ�เพืำ่อนวนประชากรไทยที
6.24านจํ
และานวนแรงงานที
10.43 ในปี 2556,
ยแบบจ�ำลอง
น�ำข้อมูล 4.29,
เปรียบเทีท�ำยการพยากรณ์
บกับป 2553ด้วนอกจากนี
้ ในสARIMA
วนนี้ยังแล้
นําวเสนอผลการศึ
กษาด
่จะต2558
องเพิและ
่มขึ้น2563
หลังตาม
เหล่านี้มาวิเคราะห์ด้วยตารางเมตริกซ์บัญชีสังคม (SAM) ล�ำดับ เมื่อเทียบกับปี 2553 (ตาราง 1.4) ซึ่งจากตัวเลขนี้
มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณการบริโภคขาวตอหัว รวมทั้งผลการวิเคราะหผลิตภาพของขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว
และมันตาราง
สําปะหลั
1.4งการเปลี่ยนแปลงการบริโภคข้าวต่อหัวในอนาคตของประชากรไทยเทียบกับปี 2553
ปี
		
2556
2558
2563

การเปลี่ยนแปลงการบริโภคข้าวต่อหัวของประชากรไทยเทียบกับปี 2553 (ร้อยละ)
-4.29
-6.24
-10.43

เพื่อให้ได้ผลการเปลี่ยนแปลงการบริโภคข้าวต่อหัวของ แสดงให้เห็นว่า ประชากรไทยจะมีข้าวเพื่อการบริโภคลดลง
ประชากรไทยโดยเปรียบเทียบกับปี 2553 นอกจากนี้ เนือ่ งมาจากการขาดแคลนแรงงานเกษตรสาขาการผลิตข้าว
ในส่วนนี้ยังน�ำเสนอผลการศึกษาด้านจ�ำนวนแรงงานที่จะ ซึ่งอาจจะท�ำให้เกิดวิกฤตการณ์ทางอาหารได้ในอนาคต
ต้องเพิ่มขึ้นหลังมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณการบริโภคข้าว
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		ดังนั้น เพื่อป้องกันการเกิดวิกฤตการณ์ทางอาหารนี้ ผลการศึกษาด้านผลิตภาพ
ผลการศึกษาส่วนนี้จะแสดงให้เห็นถึงผลิตภาพของ
ผู้วิจัยจึงได้ท�ำการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้านแรงงาน
เกษตรเพื่อให้ได้ผลการศึกษาว่า ควรเพิ่มจ�ำนวนแรงงาน การผลิตข้าว (Prodrice) ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (Prodmaize)
เท่าใดจึงจะท�ำให้ประชากรไทยมีขา้ วเพือ่ การบริโภคเท่าเดิม และมันส�ำปะหลัง (Prodcass) ตั้งแต่ปี 2530 ถึงปัจจุบัน
โดยใช้แบบจ�ำลองตารางเมตริกซ์บัญชีสังคมเป็นเครื่องมือ และพยากรณ์ต่อไปจนถึงปี 2563 โดยผลการศึกษามีดังนี้
ในการวิเคราะห์ ซึ่งผลการศึกษามีดังนี้
ตาราง 1.5 การเปลี่ยนแปลงแรงงานสาขาการผลิตข้าวเพื่อให้การบริโภคข้าวเท่าเดิม
ปี
2556
2558
2563

การเปลี่ยนแปลงแรงงานสาขาการผลิตข้าว
7.08
10.30
17.21

(ร้อยละ)

		เมือ่ พิจารณาผลการศึกษาในส่วนนีพ้ บว่า ประเทศไทย
จากภาพที่ 1.5 แสดงให้เห็นว่า ผลิตภาพของทั้งข้าว
จากภาพที
่
1.5
แสดงให
เ
ห็
น
ว
า
ผลิ
ต
ภาพของทั
้
ง
ข
า
ว
ข
า
วโพดเลี
ตว และมั
นสํางปะหลั
มที่
จะต้องเพิ่มจ�ำนวนแรงงานในสาขาการผลิตข้าวให้มากขึ้น ข้าวโพดเลีย้ งสั้ยตงสั
ว์ และมั
นส�ำปะหลั
มีแนวโน้งมมีทีแส่ นวโน
งู ขึน้ ตลอด
ระยะเวลาตั
้งแต่อดีตจนถึนงอนาคต
เปรียบเทียบ
โดยจะต้องเพิ่มร้อยละ
17.21และเมื
ในปี ่อเปรี
สูงทุขึก้นปีตลอดระยะเวลาตั
้งแต7.08,
อดีต10.30
จนถึงและ
อนาคต
ยบเทียบตามรายสิ
คาพบวาและเมื
ผลิต่อภาพของการ
ตามรายสิ
นค้า้ยพบว่
ตภาพของการผลิ
ำปะหลัง
และงมี2563
ดับ เมื่อเทียบกั
บปีต2553
ผลิ2556,
ตมันสํ2558
าปะหลั
คาสูงตามล�
ที่สุดำรองลงมาคื
อผลิ
ภาพของข
าวโพดเลี
งสัตาวแผลิละข
าว ตามลําดับตมัซึน่งส�สามารถ
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ป ระชากรไทยมี ข ้ า วเพื่ อ การบริ โ ภคเท่ า เดิ ม มีค่าสูงที่สุด รองลงมาคือผลิตภาพของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
วิเคราะห
ไดวา ในขณะที่แรงงานมีจํานวนลดลงแตผลิตและข้
ภาพกลั
เพิ่มำขึดั้นบนัซึ้น่งสามารถวิ
อาจจะมาจากเทคโนโลยี
การ่
าว บตามล�
เคราะห์ได้ว่า ในขณะที
(ตาราง 1.5)
ภาพกลั
ผลิตสินคาเกษตรที่สูงขึ้น โดยมีการใชแรงงานเกษตรที่นอแรงงานมี
ยลงแตจให�ำนวนลดลงแต่
ผลผลิตเทาผเดิลิมตหรื
อเพิบ่มเพิขึ้น่มขึ้นนั้น อาจจะ
มาจากเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรที่สูงขึ้น โดยมีการใช้
แรงงานเกษตรที่น้อยลงแต่ให้ผลผลิตเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้น

ภาพที่ 1.5 การเปลี่ยนแปลงผลิตภาพในอดีตและการคาดการณผลิตภาพในอนาคต

80.00
70.00
60.00
50.00

Prodrice

40.00

Prodmaize

30.00

Procass

20.00
10.00
0.00

ที่มภาพ
า: จากการคํ
านวณ
1.5 การเปลี
่ยนแปลงผลิตภาพในอดีตและการคาดการณ์ผลิตภาพในอนาคต
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		 ผลการศึกษาของงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้ม
การเปลี่ ย นแปลงจ� ำ นวนแรงงานภาคเกษตรซึ่ ง พบว่ า
ในปี 2563 แรงงานผู้ผลิตข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ
มันส�ำปะหลังจะลดลงร้อยละ 9.77, 46.39 และ 28.44
ตามล�ำดับ สัดส่วนการลดลงทีค่ อ่ นข้างสูงของแรงงานเกษตร
ทั้ง 3 สาขานี้ย่อมส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตสินค้า
เกษตร โดยเมือ่ วิเคราะห์ดว้ ยตารางเมตริกซ์บญั ชีสงั คม (SAM)
แล้ว สาขาการผลิตข้าวจะมีปริมาณการผลิตลดลงร้อยละ
4.18 สาขาการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีปริมาณการผลิต
ลดลงร้อยละ 0.20 ส่วนปริมาณการผลิตสาขามันส�ำปะหลัง
จะลดลงร้อยละ 0.04 ซึ่งหากเปรียบเทียบกับค่าพยากรณ์
ปริมาณการผลิตในอนาคตแล้วพบว่า ปริมาณการผลิต
สินค้าเกษตรทั้ง 3 สาขานี้มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี
2563 ปริมาณการผลิตข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมัน
ส�ำปะหลังทีพ่ ยากรณ์ได้จะเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 18.37, 1.45 และ
12.04 ตามล�ำดับ โดยเฉพาะในกรณีสินค้าข้าว ตัวเลขที่
ค�ำนวณได้จากการพยากรณ์นั้นบ่งชี้ให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น
ของปริมาณการผลิตข้าว ซึ่งอาจเกิดจากการเพิ่มปริมาณ
ปัจจัยการผลิตต่างๆ หรือการพัฒนาเทคโนโลยี แต่ตัวเลข
ที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยแบบจ�ำลอง SAM นั้น บ่งชี้
ให้เห็นว่า การลดลงของแรงงานภาคเกษตรจะเป็นปัจจัยลบ
ต่อการเพิ่มขึ้นของปริมาณการผลิตข้าวในอนาคต ดังนั้น
จึ ง มี ค วามเป็ น ไปได้ ที่ อ าจจะเกิ ด ผลกระทบต่ อ การผลิ ต
สินค้าข้าว
		 ผลการศึกษาส่วนนี้แสดงให้เห็นว่า หากภาคเกษตร
ของประเทศไทยยังคงมีจ�ำนวนแรงงานที่ลดลง ปริมาณ
การผลิตสินค้าเกษตรในสาขาข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ
มันส�ำปะหลังก็จะลดลงตามไปด้วย ในขณะที่แนวโน้มการ
ผลิตสินค้าเหล่านี้ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย
ควรจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ
เช่น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือการเปิดเขตการค้าเสรี
เป็นต้น
		 ยิ่งกว่านัน้ เมือ่ วิเคราะห์ถงึ ผลการศึกษาด้านแนวโน้ม
การบริโภคสินค้าเกษตรโดยเฉพาะสินค้าข้าว พบว่า ระดับ
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การบริโภคข้าวของประชากรลดลงค่อนข้างสูงถึงประมาณ
ร้อยละ 10 ในปี 2563 ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น
อาจท�ำให้เกิดภาวการณ์ขาดแคลนอาหารได้ นอกจากนี้
ผลกระทบที่เกิดกับสาขาการผลิตหลัก (ข้าว ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ และมันส�ำปะหลัง) ที่ได้กล่าวมายังส่งผลเชื่อมโยง
ไปถึงสาขาอุตสาหกรรมเกษตรที่ใช้ผลผลิตจากสาขาการ
ผลิตหลักเป็นปัจจัยการผลิต เช่น สาขาแปรรูปผลผลิต
การเกษตรอย่างง่าย โรงสีข้าว และการผลิตอาหารสัตว์
อีกด้วย ซึ่งความไม่สอดคล้องด้านอุปสงค์และอุปทานนี้
อาจท�ำให้เกิดปัญหาความมั่นคงทางอาหารกับประเทศไทย
ในอนาคตได้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

		 1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้วย
การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร โดยรัฐบาลอาจให้
ทุนวิจัยเพื่อศึกษาและพัฒนาเครื่องจักรกลทางการเกษตร
		 2. ให้การคุ้มครองพื้นที่ท�ำการเกษตร โดยออก
พ.ร.บ. คุม้ ครองเขตพืน้ ทีท่ จ่ี ำ� เป็นต้องสงวนไว้เพือ่ การเกษตร
โดยห้ามเปลี่ยนแปลงพื้นที่ท�ำการเกษตรดังกล่าวไปท�ำการ
ผลิตสินค้านอกภาคเกษตร รวมทั้งบูรณาการกฎหมายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น กฎหมาย
ที่ เ กี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาด้ า นพื ช และสิ่ ง มี ชี วิ ต
ร่างกฎหมายเพื่อคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นโยบาย
ปฏิรูปที่ดิน เป็นต้น
		 3. สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
เมล็ดพันธุ์พืช โดยมุ่งเน้นสนับสนุนให้เกษตรกรเป็นนัก
ปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืช แทนที่จะรวมศูนย์การวิจัย
อยู่เพียงแต่หน่วยงานของรัฐบาล
		 4. ส่ ง เสริ ม วิ ถี ก ารผลิ ต เพื่ อ บริ โ ภคให้ ม ากขึ้ น
ผลั ก ดั น ระบบรองรั บ เพื่ อ เอื้ อ อ� ำ นวยให้ ค นผลิ ต เพื่ อ
บริโภคเอง และไม่ควรปล่อยให้ระบบการผลิตและกระจาย
อาหารถูกผูกขาดโดยพ่อค้าคนกลาง
		 5. เน้ น การลงทุ น ทางการเกษตรกั บ ประเทศ
เพื่อนบ้าน
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