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ผลจากวิกฤตการณอาหารท่ีสะทอนใหเห็นชัดเจนตามที่ปรากฎในส่ือตาง ๆ คือ การเกิดเหตุการณ

จลาจลอยางรุนแรงข้ึนในหลายประเทศ เชน เฮต ิและบังกลาเทศ หรือลาสดุในอียิปต เน่ืองจากขาดแคลน
อาหารและราคาอาหารท่ีแพงลิบลิ่ว จนกอใหเกิดการประทวงเพ่ือโคนลมรัฐบาล ถึงข้ันตองปรับเปล่ียนผูนาํ
เพ่ือแกปญหาปากทองใหแกประชาชน  

ราคาอาหารท่ีแพงสงูข้ึน หรือที่เรียกวา ภาวะราคาอาหารเฟอ (Food Inflation) เพ่ิมข้ึนอยาง
ตอเน่ือง โดยดัชนีราคาอาหารตามรายงานขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาต ิ(FAO) เพ่ิมข้ึนใน
ทุกกลุมในชวงเดียวกันรอยละ ๒๕ (ขอมลู ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๓) ซ่ึงเกิดจากความไมสมดุลระหวางผลผลติ
และความตองการอาหาร  มีสาเหตุจากหลายปจจัย อาทิ ปญหาภาคการเกษตรท่ีถูกปรับเปล่ียนจากการ
เพาะปลูกเพ่ือการบริโภคภายในประเทศมาเปนการเพาะปลูกเพ่ือการสงออก ในหลายประเทศพยายามเปลี่ยน
จากการปลูกพืชเชิงเด่ียวเปลี่ยนมาเปนอุตสาหกรรมการเกษตรขนาดใหญ มีการเบียดเบยีนวิถีเกษตรเพ่ือชุมชน
สูภาคธุรกิจการเกษตรอยางไมถูกตอง เกิดการส้ินเปลอืงปุย ยาฆาแมลง เกิดปญหาท่ีตามมา คือ ดินเส่ือมโทรม 
และสงผลใหผลผลติที่นอยลง วิธีการแกไขปญหาหน่ึงกลบัสรางปญหาใหมข้ึนมา ทายท่ีสดุก็ไมสามารถบรรเทา
ความอดอยาก และประชาชนหลายลานคนในประเทศที่สงออกอาหาร เชน ประเทศจีน และอินเดีย ยังประสบ
ปญหาภาวะทุพโภชนาการ        

สําหรับไทย การเกิด “วิกฤตการณอาหาร” นับเปนโอกาสสาํคัญท่ีไทยจะตองเร่ิมตระหนักถึงบทบาท
ระดับโลก เนื่องจากมีปริมาณอาหารเพียงพอท้ังการบริโภคภายในประเทศ และสงออกได อีกท้ังเรายังมพ้ืีนท่ี
นิเวศนอันอุดมสมบูรณ ท้ังพืชพันธุธัญญาหารและสัตว ซ่ึงเปนแหลงวัตถุดิบเพ่ือผลติ อาหารไดมากมายท่ี
สามารถสรางรายไดและแปรวิกฤตใหเปนโอกาส แตแมมปีจจัยความพรอมสาํหรับการผลติดังกลาวก็ยังหนีไม
พนกับผลกระทบจากภาวะวิกฤตการณอาหาร ซ่ึงผูท่ีไดรับผลกระทบมากก็คือประชาชนผูยากจน รวมไปถึงชน
ช้ันกลาง ซ่ึงถือวาเปนความจําเปนอยางย่ิง  ท่ีภาครัฐตองมีวิสัยทัศนชัดเจ น เพ่ือกําหนดมาตรการและวาง
นโยบายและดําเนินการอยางถูกตอง นับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันมีแนวนโยบายท่ีเก่ียวของกับอาหารมากมาย 
แตยังขาดความชัดเจนของวิสยัทัศนจึงทําใหทิศทางการพัฒนารวมถึงกลยุทธในการดําเนินการของภาครัฐท่ี
ผานมาไมประสบผลสาํเร็จ เชน นโยบายครัวไทยสูครัวโลก ซ่ึงมเีปาหมายในการสงออกอาหารไทยเปน ๑ ใน 
๑๐ ของโลก แตปจจุบันก็ยังไมสามารถบรรลุเปาหมายท่ีจะติดอันดับ ๑ ใน ๑๐ เลย โดยกลยุทธท่ีผานมาก็เนน
เพียงการสงเสริมการสงออกของอาหารไทย และการเปดรานอาหารไทยในตางประเทศเทาน้ัน  

เพ่ือใหโอกาสทองน้ี จะเปนกาวสําคัญที่ไทยจะสามารถมีบทบาทเปนผูนําดานอาหารระดับโลกได น้ัน 
การพิจารณาขอมูลสาํหรับการสรางนโยบายจึงตองพิจารณาท้ังหวงโซอาหารอยางรอบคอบ โดยพิจารณามิติ
ดานการผลติต้ังแตตนน้ําถึงปลายนํ้า  มิติการตลาดพิจารณาจากแนวโนมของผูบริโภค  มติิดานการบริหาร
จัดการเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและรักษาไวซ่ึงความม่ันคงทางอาหาร  (Food Security) ของประเทศ 
การบูรณาการการเช่ือมโยงการพิจารณามิติตาง ๆ  ดังกลาว ท้ังดานอุปสงคและอุปทาน เพ่ือวิเคราะหศักยภาพ
ตนเอง ประกอบกับแนวโนมสากล (Megatrend) ก็จะสงผลใหนโยบายการแกไขปญหาที่จะตอบสนองนั้นมี
หลายทาง 



แลวไทยจะมีบทบาทเปนผูนําดานอาหารไดอยางไร และจะเลือกดําเนนินโยบายใด? กอนท่ีเราจะถาม
คําถามน้ี เราตองมีการกําหนด “ภาพ” ท่ีตนเองอยากจะเปนน้ันเปนอยางไร เม่ือเห็นภาพแลว เราก็จะสามารถ
กําหนดทิศทางและเปาหมายเพ่ือให “ภาพฉายอนาคต” เปน “ภาพจริง” ได โดยการสรางภาพฉายในอนาคต 
หรือการสราง Scenario น้ัน เปนสิ่งสําคัญแรกสําหรับกระบวนสรางนโยบาย   ทีจ่ะทําใหไทยสามารถกําหนด
ลําดับความสําคัญของกรอบกลยุทธที่ควรสนับสนุนอยางเหมาะสม สําหรับผูเขียนขอเสนอ Scenario หลกัท่ี
เปนไปได ดังน้ี 

 
Scenario I : แหลงผลติอาหารโลกจากไทย 
ภาพฉายแรกของไทยควรมีทิศทาง ในการสงเสริมเทคโนโลยีและโครงสรางการผลติแบบ  

Commercial Farm เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขันของประเทศ เน่ืองจากแนวโนมท่ีสําคัญมากท่ีสดุในอนาคต
อยางหน่ึง คือ ความตองการอาหารในโลกเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงมีผลมาจาก 4 ปจจัยหลกัรวมกัน ดังน้ี (1) ประชากร
ในโลกมแีนวโนมท่ีจะเพ่ิมข้ึนอยางแนนอน โดยคาดวาประชากรจะเพ่ิมข้ึนจากกวา 7 พันลานคน เปน 8 ถึง 
10.5 พันลานคนในระหวางป  พ.ศ. 2583 ถึง 2593 (ขอมูล : U.S. Bureau of the Census, 
International Data Base)  (2) การบริโภคท่ีเพ่ิมข้ึนของประเทศตลาดใหม เชน จีน และอินเดีย ก็สงผลใหมี
การบริโภคตอหนวยเพ่ิมข้ึนจากความม่ังค่ังที่เพ่ิมข้ึนของประเทศเหลาน้ัน (3) การเพ่ิมข้ึนของพ้ืนทีก่ารเกษตรมี
แนวโนมนอยลง และไมเพียงพอตอการเพ่ิมข้ึนของความตองการปริมาณอาหารท่ีเพ่ิมสูงข้ึน  เน่ืองจากการ
ตอตานการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกโดยการทําลายปา ความเปนเมืองท่ีมแีนวโนมสงูข้ึนอยางรวดเร็ว  และพ้ืนท่ี
เพาะปลูกก็เสื่อมสภาพลง และ (4) ความไมแนนอนของสภาพอากาศ (Climate Change) และผลจากสภาวะ
โลกรอน (Global Warming) สงผลใหผลผลติทางการเกษตรลดลง ปจจัยเหลานี้สงผลใหการผลติแบบ Mass 
Production จะมคีวามสําคัญอยางย่ิง โดยขอคํานงึที่สําคัญ คือ ภาครัฐจะตองแสดงบทบาทเปนผูควบคุมใหไม
มีการเอาเปรียบกันระหวางฝายบริษัทขนาดใหญ และเกษตรกรรายยอย รวมถึงขอพึงระวังเร่ืองการสญูเสียภูมิ
ปญญาพ้ืนบานและอัตลักษณของสินคาอาหารไทยจากการผลติดวยเทคโนโลยีช้ันสงู  
 

Scenario II : อาหารสขุภาพจากครัวไทย 
ภาพฉายแหงความเปนประเทศผผูลิตอาหารเพ่ือสขุภาพ เน่ืองจากความตองการอาหารเพ่ือสุขภาพ

น้ัน ก็ถือเปนตลาดอีกกลุมหนึ่งที่มีแนวโนมวาจะเติบโตอยางรวดเร็วดวยปจจัย 3 ประการ คือ (1) การเพ่ิมข้ึน
ของประชากรท่ีมีการคาดการณวาจะเพ่ิมข้ึนน้ัน สงผลใหกลุมลูกคาของตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพมีแนวโนมจะ
เพ่ิมมากข้ึนเชนเดียวกัน ซ่ึงจะทําใหผูผลติอาหารประเภทนีจ้ะสามารถผลิตไดอยางคุมคาในเชิงเศรษฐศาสตร
เพ่ิมมากข้ึน (2) สงัคมสงูอายุ ก็ถือเปนกลุมใหญท่ีจะใสใจตอสุขภาพมากย่ิงข้ึน เน่ืองจากเปนวัยท่ีมแีนวโนมวา
จะมโีรคภัยไขเจ็บไดมากกวาคนในวัยอ่ืน ซ่ึงในปจจุบันผูสงูอายุท่ีมอีายุ 60 ปข้ึนไป คิดเปนสดัสวน 11% ของ
ประชากรท้ังโลก และจะเพ่ิมสัดสวนข้ึนเปน 15% ในป พ.ศ. 2568 และประเทศที่มีผูสงูอายุเปนจํานวนมาก 
คือ ประเทศญ่ีปุน และประเทศในแถบยุโรป และ (3) ความสนใจในการดูแลสุขภาพมีแนวโนมจะ เพ่ิมข้ึน 
มลภาวะส่ิงแวดลอมท่ีเปนภัย  รวมถึงการการดํารงชีวิตภายใตภาวะความเครียดสูง กอใหเกิดปญหาดาน
สุขภาพตามมา โดยสถาบันอาหารระบุวามีความตองการผลติภัณฑเพ่ือสขุภาพ เชน ผลติภัณฑลดความเส่ียง
จากโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคเครียด โรคในระบบยอยอาหาร โรคอวน และ
ผลติภัณฑเสริมความงาม ซ่ึงไทยมีศักยภาพในดานนี้มากเนื่องจากมีพืชสมนุไพรท่ีเปนแหลงวัตถุดิบเปนจํานวน
มาก โดยปจจัยแหงความสําเร็จท่ี สําคัญของการพัฒนาแนวนโยบายน้ีคือ การวิจัยและพัฒนา รวมถึงการ
สงเสริมมาตรฐานใหเกิดการยอมรับจากผูบริโภค 



Scenario III : ผูผลิตผลิตภัณฑอาหารท่ีไดมาตรฐานโลก 
ภาพฉายแหงความเปนผูนําผลติภัณฑที่ไดมาตรฐานโลก โดยการผลติสินคาใหไดตามมาตรฐานดาน

คุณภาพตาง ๆ ใหปลอดภัย หรือการผลิตใหไดตามมาตรฐานผลติภัณฑเฉพาะน้ัน เปนอีกแนวโนมหน่ึงท่ีมี
ความจําเปนสงูข้ึนเร่ือย ๆ ในการสงออกผลิตภัณฑอาหารสูสากล ซ่ึงก็จะเปนผลของ 3 ปจจัยดวยกัน คือ (1) 
มาตรการกีดกันทางการคา เปนมาตรการท่ีไมใชภาษี เชน มาตรการสุขอนามัย (การตรวจสอบและกักกัน/การ
กําหนดปริมาณสารพิษตกคาง/การติดฉลาก) มาตรการเทคนคิทางการคา (มาตรฐานสินคา/การตรวจสอบ
โรงงาน) มาใชโดยอางเหตุผลเพ่ือปกปองและคุมครองชีวิตหรือสขุภาพของมนุษย สัตว พืช ในการสกัดก้ันการ
นําเขาของสนิคาจากตางประเทศ ซ่ึงสงผลกระทบตออุตสาหกรรมอาหารซ่ึงประกอบดวยสินคาประเภทตาง  ๆ
คือ ผักผลไม สนิคาเกษตร อาหารสําเร็จรูป ก่ึงสําเร็จรูป อาหารแชแข็ง (2) ขอตกลงทางการคา โดยท่ัวไปจะ
เปนผลดีตอการสนบัสนนุอุตสาหกรรมอาหารสงออก เชน การรวมตัวของกลุมประเทศในดานตาง  ๆเชน กลุม
ประเทศผูสงออกสนิคาเกษตรสําคัญ (Cairns) เพ่ือผลกัดันการปฏิรูปสินคาเกษตรใหเปนระบบและเสรีมาก
ย่ิงข้ึน และสรางศักยภาพเพ่ิมอํานาจในการเจรจาตอรองในกรอบตางๆ  ดวยการระบบสทิธิประโยชนทาง
การคาระหวางประเทศกําลังพัฒนา เขตการคาเสรี (FTA) และ (3) มาตรฐานอาหารฮาลาล ซ่ึงการผลิตจะตอง
ถูกตองตามหลักศาสนาอิสลาม โดยในกลุมประเทศมุสลิม 57 ประเทศหรือ OIC (Organization of the 
Islamic  Conference) ก็มจํีานวนประชากรราว 1,500 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 95 ของประชากร
มุสลิมทั่วโลก  ในปจจุบันไทยเปนผูสงออกรายใหญอันดับท่ี  5 โดยมีสวนแบงตลาดรอยละ  5.2 (ขอมูล : 
คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ) จากปจจัยการสนบัสนนุดังกลาวนบัวาเปนตลาดท่ีมศัีกยภาพอยางสูง   

 
จากภาพฉายอนาคตท่ีไดนําเสนอ ทุกภาพมโีอกาสเปนภาพจริงได ประเทศไทยไมควรพลาดโอกาส

สําคัญที่จะรีบเรงกําหนดยุทธศาสตรใหเกิดข้ึนจริง โดยภาครัฐควรมกีารยกระดับโครงการครัวไทยสูครัวโลกให
เปนวาระแหงชาต ิดวยการมุงใหประเทศไทยเปนหน่ึงในผูผลติอาหารท่ีสาํคัญในระดับโลก บทบาทผูนาํในการ
จัดต้ังกลุมประเทศผูสงออกอาหารเปนสนิคาออก  (Organization of Food Exporting Countries: OFEC) 
เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงข้ัวอํานาจโลกจากผูสงออกนํ้ามนั (OPEC) เปนผูสงออกอาหาร (OFEC) ทามกลาง
ภาวะวิกฤตการณอาหารโลก ก็ไมนาไกลเกินฝน 

 
--------------------------------------------------- 

 
รายละเอียดการวิเคราะหจากรายงานการศึกษาของนักบริหารการเปล่ียนแปลงรุนใหม รุนท่ี ๓



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การเพิ�มขึ�น
ของประชากร

สังคมสูงอายุ

ความสนใจใน
การดูแล
สุขภาพ
เพิ�มข�ึน

Scenario II

อาหารเพื�อ
สุขภาพ

มาตรการกีด
กันทาง
การค ้า

ข ้อตกลง
ทางการค ้า

มาตรฐาน
อาหารฮาลาล

Scenario III

ผลิตภัณฑ์
อาหาร

มาตรฐานโลก

 
 

ประชากร
เพิ�มข ึ�น

การบริโภค
ของ

ประเทศ
เกิดใหม่

พื�นที�
การเกษตร

เพิ�มขึ�น
น ้อยลง

ความไม่
แน่นอนของ

สภาพ
ภูมิอากาศ

Scenario I
การผลิต

ขนาดใหญ่ 
(Mass 

Production)


