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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญ 

ความมัน่คงทางอาหาร (Food Security) เป็นประเด็นท่ีได้รับความสนใจจากนานาประเทศในช่วง
ทศวรรษท่ีผ่านมา เน่ืองจากอาหารเป็นหน่ึงในปัจจัยส่ีท่ีใช้ในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ และมี
ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัปัญหาความยากจน ความเหล่ือมล ้ า ความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดล้อม และ
การคา้ระหว่างประเทศ ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีโลกก าลงัเผชิญกบัภยัคุกคามจากวิกฤตการณ์อาหาร ท าให้
หลายประเทศตอ้งพบเจอกบัปัญหาการขาดแคลนอาหาร ปัญหาด้านความมัน่คงทางอาหารจึงเป็น
ปัญหาท่ีไดรั้บความสนใจมากข้ึนในระยะหลงั เน่ืองจากราคาอาหารท่ีเพิ่มสูงข้ึนหรือท่ีเรียกวา่ “ภาวะ
ราคาอาหารเฟ้อ” (Food Inflation) และจากการขาดแคลนอาหารในบางช่วงเวลา อนัเป็นผลกระทบจาก
ภยัธรรมชาติท่ีส่งผลต่อปริมาณอาหาร อยา่งไรก็ตามปัญหาน้ีไม่ใช่ปัญหาใหม่ ส าหรับในประเทศท่ีมี
อตัราการพึ่งพิงตวัเองทางดา้นอาหารต ่าหรือกล่าวไดว้า่เป็นประเทศท่ีมีการน าเขา้สินคา้ประเภทอาหาร
สูง มกัจะใหค้วามส าคญักบัความมัน่คงทางอาหารอยูแ่ลว้ แต่เน่ืองจากสถานการณ์และสภาพแวดลอ้ม
ของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไปท าใหห้ลายประเทศตอ้งมีการปรับตวัเพื่อรับมือกบัปัญหาดงักล่าวน้ี 
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ท่ีมา: องคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ(Food and Agriculture Organization of the United 
Nations:FAO) 
ภำพที่ 1.1 แสดงถึงจ านวนประชากรท่ีขาดแคลนอาหารในแต่ละภูมิภาคของโลกตั้งแต่ปี 2010 - 2012 
(หน่วย: ลา้นคน) 

ในปัจจุบนัประชากรโลกมีอตัราการเพิ่มข้ึนเฉล่ียตลอดระยะเวลา 30 ปีท่ีผา่นมา คือประมาณร้อยละ 3 
และอตัราการผลิตอาหารเพิ่มข้ึนในแต่ละปีประมาณร้อยละ 2.1 (FAO, 2011) ซ่ึงจะเห็นไดว้า่อตัราการ
ผลิตอาหารจะเพิ่มข้ึนน้อยกว่าอตัราการเพิ่มข้ึนของจ านวนประชากรโลก ดงันั้นจึงท าให้เกิดปัญหา
การขาดแคลนอาหารในบางประเทศ (Todaro and Smith ,2011 อ้างถึงใน Woldegebrial Zeweld 
Nugusse,2013) และปัจจุบนัโลกมีประชากรท่ีอยูใ่นภาวะขาดขาดแคลนอาหารเกือบ 870 ลา้นคน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 12.5 ของประชากรโลกในช่วงปี 2010-2012 ดงันั้นปัญหาความมัน่คงทางอาหารจึงได้
กลายเป็นความกงัวลของเหล่าประเทศต่าง ๆ ในโลกทั้งประเทศท่ีพฒันาแลว้และประเทศก าลงัพฒันา 
จากภาพท่ี 1.1 จะเห็นได้ว่า ภูมิภาคท่ีมีจ านวนประชากรขาดแคลนอาหารมากท่ีสุดคือ เอเชียใต้
รองลงมาคือ แอฟริกา, เอเชียตะวนัออก, เอเซียตะวนัออกเฉียงใต้, ละตินอเมริกาและแคริบเบียน , 
เอเชียตะวนัตกและแอฟริกาเหนือ, คอเคซัสและเอเชียกลาง, และโอเซียเนีย ตามล าดบั จากภาวการณ์
ขาดแคลนอาหารของโลก มีผลมาจากการท่ีผลผลิตทางการเกษตรทั้งจากพืชผลทางการเกษตรและ   
ปศุสัตวท่ี์ลดลง และไม่สามารถผลิตไดเ้พียงพอกบัความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึนของประชากร รวมทั้งมีการ
น าพืชอาหาร เช่น ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ อ้อยโรงงาน ไปผลิตเป็นพลงังานทดแทน (Biofuel) มากข้ึน 
(อภิชาต พงษศ์รีหดุลชยั และคณะ, 2554) ในขณะท่ีความตอ้งการอาหารและจ านวนประชากรเพิ่มข้ึน 
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ซ่ึงสาเหตุหลกัของวกิฤตอาหารคือความไม่สมดุลระหวา่งผลผลิตและความตอ้งการอาหารของมนุษย ์
ส่งผลให้ราคาสินคา้อาหารมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง และจากปัญหาผลผลิตทางการเกษตรท่ี
ลดลงยงัมีผลเก่ียวเน่ืองมาจากปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาสภาวะโลกร้อน ปัญหาวกิฤตพลงังาน ปัญหาภยั
ธรรมชาติท่ีท าลายพื้นท่ีผลิตอาหาร ส่ิงเหล่าน้ีลว้นท าให้เกิดภาวการณ์ขาดแคลนอาหาร รวมถึงปัญหา
การน าพื้นท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับท าการเกษตรไปเป็นพื้นท่ีสร้างท่ีอยู่อาศยัและโรงงานอุตสาหกรรม 
และปัญหาค่าเงินผนัผวน ซ่ึงเป็นตวัแปรส าคญัท่ีท าใหร้าคาสินคา้วตัถุดิบอุตสาหกรรม และสินคา้โภค
ภณัฑอ่ื์นๆ แพงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง (FAO Statistical Yearbook,2013)  

ส าหรับประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นประเทศท่ีสามารถผลิตอาหารให้เพียงพอ
ต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคและยงัมีการส่งออกสินคา้อาหารไปยงัประเทศต่าง ๆได ้อีกทั้งยงัเป็น
แหล่งผลิตอาหารส าคญัของโลกท่ีสามารถผลิตสินคา้เกษตรได้หลากหลาย จากศกัยภาพทางด้าน
วตัถุดิบ จึงเป็นแรงผลกัดนัให้ประเทศไทยมีศกัยภาพในการผลิตอาหารเพื่อเล้ียงประชากรโลกได้
ค่อนขา้งสูงประเทศหน่ึง แต่อยา่งไรก็ตามท่ีผา่นมายงัพบวา่มีจ านวนประชากรผูข้าดแคลนอาหารของ
ไทยในระหวา่งปี พ.ศ. 2547-2549 มากถึงร้อยละ 17 หรือคิดเป็นจ านวนประชากรมีมากถึง 10.7 ลา้น
คน จากจ านวนประชากรรวม 63 ลา้นคน(คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ,2554) ทั้งน้ีส่วนหน่ึงมาจาก
การท่ีประชากรในประเทศมีรายไดไ้ม่เพียงพอต่อความตอ้งการใชจ่้าย ทั้งในเร่ืองของการบริโภคและ
อุปโภค ซ่ึงในปัจจุบันประเทศไทยได้พบเจอกับปัญหาความยากจนของประชากรซ่ึงแสดงถึง
ความสามารถในการเขา้ถึงอาหารดว้ยการซ้ือหาท่ีแสดงไดโ้ดยใช้ค่าความยากจนดา้นอาหารระดบั
ครัวเรือนท่ีแสดงในภาพท่ี 1.2 ซ่ึงเห็นไดว้า่รายไดข้องประชากรในประเทศอยูใ่นเกณฑ์ท่ีต ่ามากอยู่ท่ี
ประมาณ 1,242 บาทต่อคนต่อเดือน แต่ก็มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนไม่มากนกัในปีล่าสุดรายไดข้องประชากร
อยู่ท่ีประมาณ 1,586 บาทต่อคนต่อเดือน และในภาพท่ี 1.3 แสดงให้เห็นถึงสัดส่วนและจ านวน
ประชากรท่ียากจนในประเทศไทยท่ีมีสัดส่วนการเปล่ียนแปลงในแต่ละปี ซ่ึงจากการท่ีประชาชนมี
รายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย ท าให้ตน้ทุนหรือค่าใช้จ่ายในการได้มาซ่ึงอาหารในแต่ละบุคคลมี
แนวโนม้เพิ่มข้ึน ดงัภาพท่ี 1.4 จึงอาจน าไปสู่ปัญหาความขาดแคลนอาหารท่ีเกิดจากรายไดไ้ม่เพียงพอ
หรือภาวะยากจนระดบับุคคลได ้
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ท่ีมา :ส านกังานสถิติแห่งชาติ,2552 (ขอ้มูลล่าสุด) 
ภำพที ่1.2 แสดงเส้นความยากจนดา้นอาหารระดบัครัวเรือนของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2552 
(หน่วย:บาท/คน/เดือน) 
 

 

ท่ีมา :ส านกังานสถิติแห่งชาติ,2552 (ขอ้มูลล่าสุด) 
ภำพที ่1.3 แสดงจ านวนคนจนและสัดส่วนคนจนของประชากรไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2552 
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ท่ีมา : จากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ส านกังานสถิติแห่งชาติ, ประมวลผลโดย 
ส านกัพฒันาฐานขอ้มูลและตวัช้ีวดัภาวะสังคม 
ภำพที ่1.4 รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเฉล่ียต่อคนต่อเดือนของประชากรไทยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2541- 
2552 (หน่วย:บาท/คน/เดือน) 

จากการเกิด “วิกฤตการณ์อาหาร” นับเป็นโอกาสส าคญัท่ีไทยจะตอ้งเร่ิมตระหนักถึงบทบาทส าคญั
ระดบัโลก ถึงแมว้า่ประเทศไทยจะมีปัจจยัความพร้อมส าหรับการผลิตก็ยงัหนีไม่พน้กบัผลกระทบจาก
ภาวะวกิฤตการณ์ราคาอาหารแพง ซ่ึงผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบมากก็คือประชาชนผูย้ากจนรวมไปถึงชนชั้น
กลาง ซ่ึงถือวา่เป็นความจ าเป็นอยา่งยิ่ง ท่ีภาครัฐตอ้งมีวิสัยทศัน์ชดัเจน โดยกลยุทธ์ท่ีผา่นมาก็เนน้การ
ส่งเสริมการส่งออกของอาหารไทย ซ่ึงการส่งออกของประเทศไทยมีการสนับสนุนมาตั้งแต่เร่ิม
ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 1 นับตั้ งแต่ พ.ศ. 2504 จึงมีนโยบาย
ส่งเสริมการผลิตพืชผลทางการเกษตรเพื่อการพาณิชย ์โดยรับวิธีการผลิตตามแนวทาง “ปฏิวติัเขียว 

(Green Revolution)” หรือการท าเกษตรแผนใหม่เขา้มาปรับใช้กบัการพฒันาด้านเกษตรท าให้มีการ
เปล่ียนแปลงวิถีการผลิตจากการเกษตรแบบยงัชีพไปเป็นการท า เกษตรเพื่ออุตสาหกรรม เพื่อให้มี
ปริมาณอาหารเพียงพอกบัประชากรโลก แมป้ระเทศไทยผลิตอาหารไดม้ากจนสามารถส่งออกไปขาย
ยงัต่างประเทศได้ และประเทศไทยยงัเป็นประเทศผูผ้ลิตและส่งออกสินค้าอาหารท่ีมีคุณภาพดี มี
ช่ือเสียงท่ีส าคญัแห่งหน่ึง และมีการส่งออกเพื่อไปจ าหน่ายในทัว่โลกท่ีมีมูลค่าอยูท่ี่ประมาณ 1.3 ลา้น
ลา้นเหรียญสหรัฐ มีอตัราการขยายตวัร้อยละ 23 เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ (สถาบนัอาหาร, 2555 อา้งถึง
ในณรงค์ ศิขิรัมย)์ โดยสหภาพยุโรปถือเป็นผูส่้งออกมากท่ีสุดในโลก คิดเป็นร้อยละ 41.2 ของมูลค่า
การส่งออกของโลก โดยประเทศไทยเป็นผูส่้งออกอาหารรายใหญ่อนัดบั 8 ของโลกท่ีมีสัดส่วนการ
ส่งออกคิดเป็นร้อยละ 3 รองจากกลุ่มประเทศสหภาพยโุรป(EU 27)สหรัฐอเมริกาบราซิลและจีน 
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ท่ีมา: สถาบนัอาหาร , 2555 อา้งถึงในณรงค ์ ศิขิรัมย.์ 
ภำพที ่1.5  สัดส่วนมูลค่าการส่งออกอาหาร แยกตามประเทศผูส่้งออกปีพ.ศ.2554 

ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงปริมาณการส่งออกและการขยายตวัในแต่ละปีจะพบว่า การส่งออกของสินค้า
เกษตรกรรมกลุ่มประเภทอาหารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 - พ.ศ.2555 มีแนวโน้มเพิ่มข้ึนทุกปี ยกเวน้ในปี 
พ.ศ.2552 ท่ีมีอตัราการส่งออกลดลง แสดงดงัตารางท่ี 1.1โดยสินคา้อาหารไทยท่ีมีการส่งออกไปทัว่
โลกแบ่งออกเป็นประเภทหลกัๆไม่ว่าจะเป็น 1) สินคา้เกษตร 2) สินคา้ผกัผลไมส้ดและแปรรูป 3) 
สินคา้อาหารทะเลสดและแปรรูป 4) สินคา้ปศุสัตว ์และ 5)สินคา้อาหารอ่ืนๆ ส าหรับสินคา้ส่งออก
หลกัท่ีมีการขยายตวัในระดบัดีส่วนใหญ่เป็นสินคา้ทางการเกษตรการประมงสินคา้ปศุสัตว ์อาทิเช่น
ขา้ว ผกัผลไมส้ดและแปรรูป น ้ าตาลทราย โดยตารางท่ี 1.2 เป็นตวัอยา่งสินคา้สินคา้เกษตรกรรมกลุ่ม
ประเภทอาหารแต่ละประเภทตั้งแต่ พ .ศ. 2551 - พ.ศ.2554  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

อินเดีย, 2 ออสเตรเลีย, 2 มาเลเซีย, 3ไทย, 3 อินโดนีเซีย, 3
แคนนาดา, 3

อาร์
เจนติ
น่า, 3จีน, 4

บราซิล, 6

สหฐัอเมรริกา, 11

EU 27, 41.2

อ่ืนๆ, 19



 

7 
 

ตำรำงที่ 1.1 แสดงการส่งออกของสินคา้เกษตรกรรมกลุ่มประเภทอาหารตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 - 2555 
(มูลค่า : ลา้นเหรียญ) 

ปี พ.ศ. มูลค่าการส่งออก อตัราการขยายตวั % 

2546 80,040.0 17.44 
2547 96,502.8 20.57 
2548 110,937.7 14.96 
2549 129,720.4 16.93 
2550 153,865.0 18.61 
2551 177,775.24 15.54 
2552 152,426.5 - 14.26 
2553 193,298.1 26.81 
2554 222,579.2 15.15 
2555 229,236.1 2.99 

ท่ีมา: ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย ์โดยความ
ร่วมมือจากกรมศุลกากร 

ตำรำงที่ 1.2 ตวัอย่างสินคา้ส่งออกสินคา้เกษตรกรรมกลุ่มประเภทอาหารของไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2551-
2554 (ปริมาณ : พนัตนั  มูลค่า : พนัลา้นบาท) 

รายการ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2554 
ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

อาหารทั้งหมด 29,035   778 28,768 754 28,369 803 33,248  965 
ขา้ว 10,218   203 8,639  172 8,940  168 10,706  156 
กุง้ 359     84 399 93 428 101  393 110 
น ้าตาลทราย 5,012   48 5,033  62 4,501  69 6,520  109 
ทูน่า กระป๋อง/แปรรูป 506      65 535 57 589 59 576  69 
ไก่และสตัวปี์ก 429    59 421 56 466 58 496 65 
ผลไมก้ระป๋อง/แปรรูป 977      37 848 32 846 34 967  40 
มนัส าปะหลงั 2,851      16 4,357 20 4,273 26 3,731 30 
ผลไมส้ด/แช่แขง็/แหง้ 733       14 996 18 877 17 1,196 29 
แป้งส าปะหลงั 1,287    15 1,818  17 1,764 25 1,918  29 
อาหารสตัวเ์ล้ียง 269       20 242 18 275 20 305  21 

ท่ีมา : วารสารอุตสาหกรรม ,2555 
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จะเห็นไดว้า่ความมัน่คงทางอาหารจึงมีความสัมพนัธ์กบัภาคเกษตรอยา่งมาก  อาจจะสามารถกล่าวได้
ว่าภาคการเกษตรก็คือเคร่ืองมือในการประกนัความมัน่คงทางอาหาร ซ่ึงความมัน่คงทางอาหารน้ีมี
ความเช่ือมโยงกับหลายประเด่น เช่นการมีอยู่ของอาหาร (Availability) การเข้าถึงอาหาร (Access) 
ความสม ่าเสมอของปริมาณและราคาอาหาร รวมถึงความปลอดภยัทางอาหาร (Food Safety)  อยา่งไร
ก็ตามการท่ีภาคการเกษตรสามารถตอบสนองต่ออุปสงคด์า้นอาหารภายในประเทศและต่างประเทศ ก็
เป็นผลดีต่อประเทศ ท าให้มีการส่งออกและสามารถเล้ียงดูคนในประเทศไดเ้ป็นอยา่งดี และสามารถ
ตอบสนองต่ออุปสงค์ด้านอาหารได้อย่างเพียงพอ มีแนวโน้มท่ีจะท าให้สามารถจดัการกบัประเด็น
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับความมั่นคงทางอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการพึ่ งพิงการน าเข้า 
เพราะฉะนั้นการมีภาคการเกษตรท่ีเขม้แข็ง จึงมีความจ าเป็นต่อการประกนัความมัน่คงทางอาหารของ
ประเทศ  แมว้่าวิกฤตอาหารของโลกยงัไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในด้านอุปทานในขณะน้ี
เพราะประเทศไทยไม่ใช่ผลิตอาหารเพียงพอเฉพาะการบริโภคภายในประเทศเท่านั้น แต่ยงัมีผลผลิต
มากพอท่ีจะส่งออกไปจ าหน่ายยงัต่างประเทศ โดยเป็นทั้งผูผ้ลิตและส่งออกอาหารรายใหญ่ของโลก 
สินค้าเกษตรหลายชนิดท่ีไทยสามารถส่งออกได้เกินกว่าคร่ึงหน่ึงของผลผลิตทั้ งหมด เช่น ข้าว         
มนัส าปะหลงั สับปะรดกระป๋อง และกุง้ ท่ีมีอนัดบัส่งออกเป็นอนัดบั 1 น ้ าตาลเป็นอนัดบั 2 และไก่
เน้ือเป็นอนัดบั 4 ของโลก เป็นตน้ จนเป็นผลให้ประเทศไทยสามารถประกาศตวัเป็นครัวของโลก
(Kitchen of the World) ได ้(อภิชาต พงษศ์รีหดุลชยั และคณะ, 2554) 

ดงันั้นการตระหนกัถึงประเด็นเหล่าน้ีท าให้เกิดมุมมองใหม่ต่อความมัน่คงทางอาหารและการส่งออก
ของภาคการเกษตร นั้นคือมีการขยายมุมมองในเร่ืองของความมัน่คงทางอาหารจากแต่เดิมมองความ
มัน่คงทางอาหารเป็นเพียงการเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตไปยงัเร่ืองการพฒันา และการลดปัญหา
ความยากจน ในขณะเดียวกนัวิธีคิดใหม่เก่ียวกบัความมัน่คงทางอาหาร ก็ไดช่้วยขยายขอบเขตหน้าท่ี
ของภาคการเกษตรจากเดิมเป็นเพียงการผลิตท่ีตอ้งได้รับการสนับสนุนให้มีการผลิตท่ีเพียงพอต่อ
ความต้องการของคนในประเทศ มาเป็นการผลิตเพื่อส่งออก แต่ยงัคงเห็นความส าคัญของความ
เพียงพอต่อความตอ้งการในประเทศ ซ่ึงนั้นก็คือการส่งออกสินคา้ในภาคการเกษตรมีความสัมพนัธ์
ใกลชิ้ดกบัความมัน่คงทางอาหารของประเทศ ซ่ึงจากการตระหนกัถึงความมัน่คงทางอาหารน้ีก็ข้ึนอยู่
กบัภาคการเกษตร 

จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าความมั่นคงทางอาหารและการส่งออกของภาคสินค้าการเกษตรนั้นมี
ความส าคญัอยา่งมากกบัการเป็นอยูข่องประชากรในประเทศ ดงันั้นการศึกษาถึงผลของการส่งออก
ของภาคสินค้าเกษตรกับความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยจึงเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจ
ท าการศึกษา  
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1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพื่อวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งความมัน่คงทางอาหารกบัการส่งออกสินคา้เกษตรกลุ่มประเภท
อาหารและตวัช้ีวดัต่างๆท่ีมีต่อความมัน่คงทางอาหารของประเทศไทย 

1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

สามารถอธิบายถึงทิศทางความสัมพนัธ์ระหว่างความมัน่คงทางอาหารกบัการส่งออกสินคา้เกษตร
กลุ่มประเภทอาหารและตวัชีวดัต่างๆท่ีมีต่อความมัน่คงทางอาหารของประเทศไทยได ้ 

1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความมัน่คงทางอาหารและการส่งออกสินคา้เกษตรกลุ่มประเภท
อาหาร รวมไปถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อความมัน่คงทางอาหารน้ีเป็นการศึกษาจาก
ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ท่ีมีลกัษณะเป็นขอ้มูลอนุกลมเวลา (Time Series Dada)ท่ีมีลกัษณะ
ขอ้มูลรายปี ยอ้นหลัง 32 ปี ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2523 ถึงปี พ.ศ. 2554 ซ่ึงในท่ีน้ีคือ ข้อมูลปริมาณสินค้า
เกษตรในประเทศ จ านวนประชากร ปริมาณการส่งออกสินคา้เกษตรกลุ่มประเภทอาหาร รายไดต่้อหวั 
จ านวนแรงงานในภาคการเกษตร  อัตราการตายของเด็กอายุต  ่ ากว่า 5 ปี และปริมาณพื้นท่ีท า
การเกษตร ซ่ึงเป็นขอ้มูลรายปีระหวา่งปี พ.ศ. 2523 - พ.ศ.2554 ซ่ึงรวบรวมไดจ้ากฐานขอ้มูลออนไลน์
ของส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านกังานสถิติแห่งชาติ  ส านกังาน
เศรษฐกิจการเกษตร องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ Food and Agriculture 
Organization of the United Nation (FAO Stat) และจากฐานขอ้มูล (World Bank Data) 

1.5 ข้อมูลทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความมัน่คงทางอาหารและการส่งออกสินคา้เกษตรกรรมกลุ่มประเภท
อาหาร รวมถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อความมัน่คงทางอาหารน้ีเป็นการศึกษาจากขอ้มูล
ทุติยภูมิ (Secondary Data) ท่ีมีลกัษณะเป็นขอ้มูลอนุกลมเวลา (Time Series Dada) เป็นรายปี ยอ้นหลงั 
32 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ถึงปี พ.ศ. 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 

3.3.1 ความพร้อมในการมี (เขา้ถึง) อาหารต่อคน (Per Capita Food Availability) สามารถหาได้
จากการค านวณโดยใช้ขอ้มูลปริมาณสินคา้เกษตรในกลุ่มประเภทอาหารหารดว้ยจ านวนประชากร
ของประเทศซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีเป็นตวัแทนของความมัน่คงทางอาหาร จากฐานขอ้มูล (World Bank Data) 
และ ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
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3.3.2 การส่งออกสินคา้เกษตรกลุ่มประเภทอาหาร (Agricultural Export) หมายถึงปริมาณการ
ส่งออกสินคา้เกษตรกรรมกลุ่มประเภทอาหาร เช่น ขา้ว ผกั ผลไม ้เน้ือสัตวต่์างๆ เป็นตน้ (หน่วยเป็น: 
ตนั) จากฐานขอ้มูล Food and Agriculture Organization of the United Nation (FAO Stat) 

3.3.3 อัตราการว่างงาน (Unemployment) หมายถึง จ านวนผูท่ี้มีงานท าหารด้วยผูท่ี้ว่างงาน 
(หน่วยเป็น: ร้อยละของจ านวนแรงงานทั้งหมด) จากฐานขอ้มูล (World Bank Data)  

3.3.4 ปริมาณผลผลิตสินคา้เกษตรในประเทศ (Agricultural Products) หมายถึงส่ิงท่ีได้มาจาก
การท าการเกษตรกรรมซ่ึง ไดแ้ก่ การปศุสัตว ์การท ากสิกรรม การประมง และผลิตภณัฑ์ต่างๆท่ีได้
จากการแปรรูปไปเป็นอยา่งอ่ืน เช่นอาหารกระป๋อง เป็นตน้ (หน่วย: ลา้นตนั) จากฐานขอ้มูล Food and 
Agriculture Organization of the United Nation (FAO Stat) 

3.3.5 รายไดต่้อหวั (GDP Per Capita) หมายถึง รายไดท่ี้เกิดจากมูลค่าของสินคา้และบริการใน
ราคาตลาดหารด้วยจ านวนประชากรของประเทศทั้ งหมด (หน่วยเป็น: ดอลล่าร์สหรัฐฯ) จาก 
ฐานขอ้มูลบญัชีประชาชาติ (National Accounts Main Aggregates Database) 

3.3.6 จ  านวนแรงงานในภาคการเกษตร (Employment in Agriculture) หมายถึง จ านวนของผูท่ี้
ใช้แรงท่ีท างานในภาคการเกษตร (หน่วยเป็น: ร้อยละของจ านวนแรงงานทั้งหมด) จากฐานขอ้มูล 
World Bank Data 

3.3.7 อตัราการตายของเด็กอายุต  ่ากว่า 5 ปี (Mortality Rate, Under-5) หมายถึงจ านวนของเด็ก
ทารกท่ีเกิดมาท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 5 ปีทั้งหมดหารดว้ยจ านวนเด็กทารกท่ีเกิดมาท่ีมีอายุต  ่ากวา่ 5ปีท่ีเสียชีวิต 
(หน่วยเป็น: 1,000 คนต่อ 1 คน) จากฐานขอ้มูล World Bank Data 

3.3.8 พื้นท่ีทางการเกษตร (Land Agricultural) หมายถึง พื้นท่ี หรือท่ีดิน ส าหรับการเพราะปลูก
พืชต่างๆ รวมทั้ง การเล้ียงสัตวแ์ละการประมง (หน่วยเป็น: ตารางกิโลเมตร) จากฐานขอ้มูล World 
Bank Data 

1.6 นิยำมศัพท์ 
1. ควำมมั่นคงทำงอำหำร (Food Security) หมายถึงการเขา้ถึงอาหารท่ีมีอย่างเพียงพอส าหรับ

การบริโภคของประชาชนในประเทศ อาหารมีความปลอดภยั และมีคุณค่าทางความมัน่คงดา้นอาหาร
โภชนาการเหมาะสมตามความตอ้งการ ตามวยัเพื่อการมีสุขภาวะท่ีดีรวมทั้ง การมีระบบการผลิตท่ี
เก้ือหนุน รักษาความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา และความคงอยู่ของฐานทรัพยากรอาหารทาง
ธรรมชาติของประเทศ ทั้งในภาวะปกติหรือเกิดภยัพิบติั สาธารณภยัหรือการก่อการร้ายอนัเก่ียวเน่ือง
จากอาหาร 

2. กำรส่งออก (Export) หมายถึง การส่งผลผลิต หรือสินคา้ออกไปขายยงัต่างประเทศ 
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3. สินค้ำภำคกำรเกษตร (Agricultural Products) หมายถึงผลผลิตท่ีได้จากภาคเกษตรกรรม 
ซ่ึงแบ่งออกไดเ้ป็น 5 สาขา คือ กสิกรรม หมายถึง การปลูกพืชเพียงอยา่งเดียว ปศุสัตว ์หมายถึง การ
เล้ียงสัตวบ์ก ประมง หมายถึง การเล้ียงสัตวน์ ้ า และการจบัสัตวน์ ้ า ป่าไม ้หมายถึง การน าผลผลิตจาก
ป่ามาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ และบริการทางการเกษตร หมายถึง การรับจา้งเหมาแรงงาน และเคร่ืองจกัร
ในกระบวนการผลิตการเกษตร 

 


