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สถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารในอาเซียน และประเทศสมาชิกต่างๆ1 

นางสาวสิรินทิพย์ นรินทร์ศิลป์ 2 

ภาพรวมของสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารในอาเซียน 

 ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 10 องศาใต้ ถึงละติจูดที่ 28 
องศาเหนือ และระหว่างลองจิจูดที่ 92 องศาตะวันออกถึง 141 องศาตะวันตก มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ                 
4, 481,000 ตารางกิโลเมตร และประกอบด้วยประชากรทั้งหมดประมาณ 596 ,300,000 คน พื้นที่ของภูมิภาค
นั้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วนตามภูมิศาสตร์คือ ส่วนที่เป็นภาคพื้นทวีป และส่วนที่เป็นหมู่เกาะ ส่วนที่เป็น
ภาคพื้นทวีป ประกอบด้วย ประเทศไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และมาเลเซียทางด้านตะวันตก ส่วนที่
เป็นหมู่เกาะ ประกอบด้วยประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บรูไน สิงคโปร์ และมาเลเซียทางด้านตะวันออก  

อาเซียน ต้ังอยู่ในเขตสภาพภูมิอากาศเขตร้อน และถูกมองว่าเป็นภูมิภาคที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ 
สามารถผลิตอาหารส่งออกไปยังตลาดโลกได้ในหลายๆประเภท ( Food Surplus) โดยสินค้าเกษตรที่ผลิต
และส่งออกส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้าว น้้าตาล น้้ามันปาล์ม สัตว์ที่มีเปลือกแข็งจ้าพวกกุ้งและปู มะพร้าว สับปะรด 
กาแฟ พริกไทย และยางพารา สินค้าเกษตรน้าเข้า ได้แก่ ข้าวโพด ถั่วเหลือง ผลิตภัณฑ์นม และเน้ือสัตว์ต่างๆ 
(ดูตารางที่ 1) และสินค้าเกษตรที่เป็นอาหารหลักของอาเซียน ( Major food commodities) ได้แก่ ข้าว 
ข้าวโพด อ้อย ถั่วเหลือง และมันส้าปะหลัง โดยเฉพาะข้าวนั้น ถือว่าเป็นอาหารหลักที่ส้าคัญของประเทศ
สมาชิกต่างๆในอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 บทความนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง บทบาทความร่วมมือทางภูมิภาคกับการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ให้กับประเทศสมาชิกในภูมิภาค: กรณีศึกษาบทบาทความร่วมมือด้านอาหารอาเซียน กับการเสริมสร้างการพึ่งพาตนเองของ
ข้าว และการเข้าถึงข้าวในทางเศรษฐกิจในประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงปีค.ศ.2007-ปัจจุบัน (ค.ศ.2012) 
2 นักศึกษาปริญญาโทภาคปกติ คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
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ตารางท่ี 1 

มูลค่าการน้าเข้า-ส่งออกสินค้าเกษตรอาเซียน ในปี ค.ศ. 2009 

สินค้าโภคภัณฑ์ มูลค่าส่งออก 
(ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 

มูลค่าน าเข้า  
(ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 

มูลค่าการค้าทั้งหมด 
(ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 

เนื้อสัตว์ และเครื่องในสัตว์ 182.1 1,602.1 1,784.2 
ปลา, กุ้ง และสัตว์น้้า 7,439.3 3,510.4 10,949.7 
ผลิตภัณฑ์นม 1,067.1 2,868.9 3,936.0 
ผักต่างๆ 2,337.5 1,514.3 3,851.8 
ผลไม้ต่างๆ 2,100.8 1,880.6 3,981.5 
ธัญพืช 10,772.6 5,839.1 16,611.8 
กาแฟ ชา และเครื่องเทศ 2,798.7 713.1 3,511.8 
ยางพารา และผลิตภัณฑ์ที่ท้า
จากยาง 

20,843.9 6,597.5 27,441.4 

ที่มา : http://www.asean.org/stat/Table23.pdf 

ในภาพรวมในเร่ืองของผลผลิต และความเพียงพอของอาหาร ( Food Availability) โดย ณ ที่นี้ดู
ข้อมูลของข้าว  ซึ่งเป็นอาหารหลักของประเทศสมาชิกต่างๆในอาเซียน จากปริมาณข้าวผลผลิตภายใน
ภูมิภาค (Rice production) ปริมาณการบริโภคข้าวภายในภูมิภาค ( Rice Domestic Utilization) และปริมาณ
การส่งออกและการน้าเข้าข้าวภายในภูมิภาค (Rice Import-Export) ซึ่งในปีค .ศ.2009 พบว่าอาเซียนมีผลผลิต
ข้าวประมาณ 125.44 ล้านตัน มีการบริโภคข้าวภายในภูมิภาค อยู่ที่ 107.86 ล้านตัน และมีปริมาณการส่งออก
ข้าวมากกว่าการน้าเข้าข้าว โดยมีการส่งออกข้าว ถึง 16.62 ล้านตัน ขณะที่มีการน้าเข้า 3.23 ล้านตัน ซึ่งข้อมูล
เหล่านี้ แสดงให้เห็นว่า อาเซียนมีการผลิตข้าวได้มากกว่าการบริโภคข้าวคิดเป็นร้อยละ 1 6.30 ของผลผลิต
ทั้งหมด ซึ่งดูเหมือนว่าอาเซียนน่าจะมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางด้านอาหาร (Food Self-
sufficiency) และมีความมั่นคงทางอาหารภายในภูมิภาค (Food Security)3 (ดูตารางที่ 2, 3 และ 4) 

  
 
 

 

                                                 
3 ASEAN Food Security Information and Training (AFSIT) Center. “ASEAN Agricultural Commodity Outlook,” ASEAN 
FOOD SECURITY INFORMATION SYSTEM (AFSIS) PROJECT, no.3 (2009): 10-11. 
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ตารางท่ี 2 
ตารางสมดุลของข้าวอาเซียนในปี ค.ศ. 2009 

ประเทศ อุปทาน อุปสงค์ 

คลังเริ่มต้น ผลผลิต การน าเข้า ทั้งหมด การใช้
ภายในประเทศ 

การส่งออก คลังสิ้นสุด ทั้งหมด 

อาเซียน 20,592,404 125,449,397 3,231,465 149,273,266 107,867,551 16,624,056 24,781,659 149,273,266 
บรูไน 15,505 869 32,294 48,667 33,797 0 14,871 48,667 
กัมพูชา 128,000 4,590,000 0 4,718,000 2,927,000 1,471,000 320,000 4,718,000 
อินโดนีเซีย 1,172,435 40,346,922 186,438 41,705,795 38,433,251 2,897 3,269,647 41,705,795 
ลาว 30,169 1,820,750 ไม่มีข้อมูล 1,850,918 1,764,642 ไม่มีข้อมูล 86,276 1,850,918 
มาเลเซีย 275,899 1,585,708 1,094,419 2,956,026 2,531,159 ไม่มีข้อมูล 424,867 2,956,026 
พม่า 4,345,208 20,196,456 0 24,541,664 19,157,000 667,000 4,717,664 24,541,664 
ฟิลิปปินส์ 2,638,287 10,737,201 1,638,314 15,013,802 13,163,706 159 1,849,937 15,013,802 
สิงค์โปร์ 55,000 - 280,000 335,000 262,000 33,000 40,000 336,000 
ไทย 6,251,800 20,889,417 0 27,141,217 11,267,000 8,500,000 7,374,217 27,141,217 
เวียดนาม 5,680,101 25,282,075 0 30,962,176 18,327,996 5,950,000 6,684,180 30,962,176 

ที่มา: AFSIS.ASEAN Agricultural Commodity Outlook No.3 Dec 2009. 
 

ตารางท่ี 3 
ตารางสมดุลของข้าวอาเซียนในปี ค.ศ. 2010 

ประเทศ อุปทาน อุปสงค์ 

คลังเริ่มต้น ผลผลิต การน าเข้า ทั้งหมด การใช้
ภายในประเทศ 

การส่งออก คลังสิ้นสุด ทั้งหมด 

อาเซียน 24,781,659 126,574,564 4,080,270 155,436,493 109,583,196 17,703,698 28,149,599 155,436,493 

บรูไน 14,871 4,140 33,262 52,273 38,056 0 14,217 52,273 
กัมพูชา 320,000 4,682,193 0 5,002,193 2,961,392 1,690,801 350,000 5,002,193 
อินโดนีเซีย 3,269,647 40,938,721 186,438 44,394,806 38,904,962 2,897 5,486,947 44,394,806 
ลาว 86,276 1,898,330 ไม่มีข้อมูล 1,984,606 1,825,961 ไม่มีข้อมูล 158,645 1,984,606 
มาเลเซีย 424,867 1,641,985 1,180,570 3,247,422 2,590,004 ไม่มีข้อมูล 657,418 3,247,422 
พม่า 4,717,664 20,466,859 0 25,184,523 19,346,000 1,500,000 4,338,523 25,184,523 
ฟิลิปปินส์ 1,849,937 11,079,288 2,400,000 15,329,225 13,421,363 0 1,907,862 15,329,225 
สิงค์โปร์ 40,000 - 280,000 320,000 270,000 10,000 40,000 320,000 
ไทย 7,374,217 20,643,048 0 28,017,265 11,767,000 9,000,000 7,250,265 28,017,265 
เวียดนาม 6,684,180 25,220,000 - 31,904,180 18,458,458 5,500,000 7,945,722 31,904,180 

ที่มา: AFSIS.ASEAN Agricultural Commodity Outlook No.3 Dec 2009. 
 
 
 

ยูนิต: ตัน 

ยูนิต: ตัน 
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ตารางท่ี 4 
สรุปสถานการณ์ข้าวของอาเซียนในปี ค.ศ. 2009-2010 

รายการ ปีค.ศ. 2009 ปีค.ศ. 2010 เปลี่ยนแปลง (%) 

อุปทาน (ล้านตัน) 149.27  155.4 4 4.13 
คลังเริ่มต้น 20.59  24.78  20.34 
ผลผลิต 125.45  126.57  0.90 
การน้าเข้า 3.23   4.08  26.27 
อุปสงค์ (ล้านตัน) 149.27  155.44   4.13 
การใช้ภายในประเทศ 107.87  109.58  1.59 
การส่งออก 16.62  17.70 6.49 
คลังส้ินสุด 24.78  28.15 13.59 
อัตราของการผลิตเพื่อการใช้
ภายในประเทศ (%) 

116.30  115.51 -0.68 

อัตราของคลังเริ่มต้นเพื่อการ
ใช้ภายในประเทศ (%) 

19.09  22.61  18.46 

ที่มา: AFSIS.ASEAN Agricultural Commodity Outlook No.3 Dec 2009. 
 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาศึกษาในระดับประเทศแล้ว พบว่าสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารของ
อาเซียนในความเป็นจริงนั้น มีลักษณะของความขัดแย้งซึ่งกันและ  โดยภายในภูมิภาคนั้น ประกอบไปด้วย
ประเทศสมาชิกที่เป็นผู้ผลิตและส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก  ได้แก่ ประเทศไทยและประเทศเวียดนาม โดย
ประเทศที่ส่งออกข้าวมากที่สุด คือ ประเทศไทย ส่งออกประมาณ 8.5 ล้านตัน (ข้อมูลปี ค.ศ. 2009) รองลงมา
คือประเทศเวียดนาม ส่งออกประมาณ 5.9 ล้านตัน (ข้อมูลปี ค.ศ. 2009) ขณะเดียวกันก็ประกอบด้วยประเทศ
สมาชิกผู้น้าเข้าข้าวรายใหญ่ของโลก ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ น้าเข้าประมาณ 1.6 ล้านตัน (ดูรูปที่ 1 และ 2) 
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รูปท่ี 1 
ส่วนแบ่งการส่งออกข้าวอาเซียนปี ค.ศ. 2009 (ตัน) 

 
 ที่มา : AFSIS.ASEAN Agricultural Commodity Outlook No.3 Dec 2009 

 
 

รูปท่ี 2 
ส่วนแบ่งการน้าเข้าข้าวอาเซียนปี ค.ศ. 2009 (ตัน) 

 
ที่มา: AFSIS.ASEAN Agricultural Commodity Outlook No.3 Dec 2009 

 
นอกจากนี้ แม้ว่าในระดับภูมิภาคอาเซียนจะมีการส่งออกข้าวมากกว่าการน้าเข้าข้าว แต่ในปีค .ศ. 

2008 กลับพบว่ามูลค่าการน้าเข้าข้าวของอาเซียน มีมูลค่าการน้าเข้า 3 ,091 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมีมูลค่า
เกือบครึ่งหน่ึงของมูลค่าการส่งออก ซึ่งอยู่ที่ 7,854 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ดูตารางที่ 5) 
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ตารางท่ี 5 
มูลค่าสินค้าเกษตรน้าเข้า-ส่งออกอาเซียนปี ค.ศ.2004-2008 (ล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

รายการประเภท 
2004 2005 2006 2007 2008 

อัตราการเติบโต 

2000-04 (%) 2004-08 (%) 

การส่งออก 
1. ข้าว 3,092 2,993 2,304 4,539 7,854 17.1 25.2 
2. กล้วย 340 376 421 417 415 2.8 5.1 
3. สับปะรด 568 650 667 646 928 3.3 13.1 
4. มะม่วง 115 122 121 158 152 5.4 7.2 
5. น้้ามันปาล์ม 8,418 8,182 10,121 16,468 25,011 24.9 31.3 
6. น้้ามัน

มะพร้าว 
961 1,202 951 1,442 1,993 4.2 20.0 

การน าเข้า 
1. ข้าว 631 900 1,060 1,866 3,091 -0.5 48.8 
2. กล้วย 13 4 15 15 17 109.9 6.7 
3. สับปะรด 3 15 13 12 13 3.4 41.8 
4. มะม่วง 47 53 65 83 83 23.9 15.5 
5. น้้ามันปาล์ม 815 510 622 918 1,627 73.4 18.9 
6. น้้ามัน

มะพร้าว 
131 165 122 178 244 24.4 16.8 

ที่มา: Regional Food Security and Trade Policy in Southeast Asia: The role of ASEAN, International 
Institute for Sustainable Development, 2010 

ยิ่งไปกว่านั้นแล้ว เมื่อดูตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจต้ังแต่ปี ค.ศ.2006-2011 แม้ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศต่อหัว (GDP per capita) ในปี ค.ศ.2011 จะเพิ่มขึ้น เป็น 3,297.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากปี
ค.ศ.2010 ซึ่งอยู่ที่ 3,093.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่เมื่อดูการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(Real Growth GDP) พบว่าในปีค.ศ.2011 อาเซียนมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 5.3 ซึ่งมีอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจลดลงจากปี ค .ศ.2010 จากร้อยละ 7.9 ขณะที่อัตราเงินเฟ้อมีอัตราเพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 5.4 จากปี   
ค.ศ.2010 อยู่ที่ร้อยละ 4.0 (ดูตารางที่ 6) 
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ตารางท่ี 6 
ดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจอาเซียนต้ังแต่ปี ค.ศ. 2006-2011 

ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจ 2006 2007 2008 2009 2010 (a) 2011 (b) 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ             
(พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 

1,089.1 1,304.1 1,514.7 1,495.2 1,852.5 2,065.6 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ             
ค้านวณโดยอ้านาจซื้อของประชากร 
(พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 

2,377.5 2,611.7 2,785.1 2,851.2 3,093.8 3,297.4 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว  
(ดอลลาร์สหรัฐฯ) 

1,928 2,278 2,609 2,542 3,107 3,416 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว
ค้านวณโดยอ้านาจซื้อของประชากร 
(ดอลลาร์สหรัฐฯ) 

4,209 4,561 4,798 4,848 5,189 5,453 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (%) 6.2 6.7 4.2 1.1 7.9 5.3 
ดุลบัญชีเดินสะพัด (ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) 87,306 110,024 67,051 108,076 106,755 100,681 
ดุลบัญชีเดินสะพัด  (% ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ) 

8.0 8.4 4.4 7.2 5.8 4.9 

อัตราเงินเฟ้อ (%) 7.3 4.2 8.7 2.4 4.0 5.4 

ที่มา : http://www.dfat.gov.au/geo/fs/asean.pdf 

 นอกจากนี้ ภายในภูมิภาคยังประกอบไปด้วยความไม่สมดุล กล่าวคือ มีช่องว่างของความแตกต่าง
ระหว่างประเทศสมาชิกต่างๆ โดยเมื่อเปรียบเทียบจากรายได้ประชาชาติต่อหัวค้านวณโดยอ้านาจซื้อของ
ประชากร ในปีค.ศ.2010 ( GNI per capita PPP) จะเห็นได้ว่า ประเทศสิงคโปร์ เป็นประเทศที่มีรายได้
ประชาชาติต่อหัวสูงมากที่สุดในภูมิภาค โดยมีรายได้ประชาชาติต่อหัว 56 ,521.73 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่
ประเทศกัมพูชา เป็นประเทศที่มีรายได้ประชาชาติต่อหัวน้อยที่สุดในภูมิภาค โดยมีรายได้ประชาชาติต่อหัว 
2,112.16 ดอลลาร์สหรัฐ (ดูตารางที่ 7) ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีช่องว่างระหว่างกันค่อนมาก สิ่งเหล่านี้แสดงให้
เห็นว่าอาเซียนอาจก้าลังเผชิญปัญหาการเข้าถึงอาหาร ( Food Accessibility) และปัญหาความความไม่
เพียงพอทางอาหารได้ (Food Availability) โดยเฉพาะในประเทศสมาชิกบางประเทศ  
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ตารางท่ี 7 
รายได้ประชาชาติต่อหัวค้านวณโดยอ้านาจซื้อของประชากร ของประเทศสมาชิกอาเซียน ปีค.ศ.

2006-2010 (ดอลลาร์สหรัฐฯ) 
ประเทศ 2006 2007 2008 2009 2010 
บรูไน 50,170 51,200 N/A N/A 48,891.67 
กัมพูชา 1,570 1,750 1,870 1,820 2,040 
อินโดนีเซีย 3,040  3,310  3,620  3,720  4,394.13 
ลาว 1,710  1,920  2,060  2,200  2,390 
มาเลเซีย 12,240  13,360  13,900  13,710  14,669.77 
พม่า N/A N/A N/A N/A N/A 
ฟิลิปปินส์ 3,090  3,380  3,540  3,540  3,737.46 
สิงคโปร์ 46,950  51,070  52,000  49,780  56,521.73 
ไทย 6,970  7,550  7,830  7,640  9,187.43 
เวียดนาม 2,310 2,540 2,720 2,790 3,133.64 

ที่มา: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.CD and 
http://www.economywatch.com/economic-statistics/economic-
indicators/GDP_Per_Capita_PPP_US_Dollars/ 
 

 ดังนั้น ในการศึกษาสถานกราณ์ความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคอาเซียน จึงมีความเป็นที่จะต้องมี
การศึกษาถึงสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศสมาชิกต่างๆในภูมิภาคด้วย 

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.PP.CD
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สถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารในประเทศไทย 

 ประเทศไทย ตั้งอยู่กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนอาณาเขตทิศเหนือติดสหภาพ
พม่าและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ทิศตะวันออกติดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
และราชอาณาจักรกัมพูชา ทิศใต้ติดอ่าวไทยและมาเลเซีย และทิศตะวันตกติดทะเลอันดามันและสหภาพ
พม่า  

ลักษณะภูมิประเทศ เป็นพื้นแผ่นดินใหญ่ มีขนาดพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 513 ,115 ตารางกิโลเมตร 
ประกอบไปด้วย 77 จังหวัด ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้  

ภาคเหนือ ประกอบด้วย 15 จังหวัด ภูมิประเทศส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ภูเขาสูง ปกคลุมด้วยป่าไม้ ที่ซึ่ง
เป็น แหล่งต้นน้้าล้าธารที่ส้าคัญของประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ฤดูหนาวมีอากาศหนาวจัด ส่วนในฤดูร้อน
จะมีอุณหภูมิค่อนข้างสูง เพราะอยู่ไกลจากทะเล      

 ภาคกลาง  ประกอบด้วย 18 จังหวัด ลักษณะภูมิประเทศ เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้้า มีความอุดม
สมบูรณ์ เหมาะแก่การเพาะปลูก และถือได้ว่าเป็นแหล่งปลูกข้าวที่ส้าคัญแห่งหนึ่งของโลก ลักษณะ
ภูมิอากาศ ในฤดูฝนมีฝนตกชุก ฤดูหนาวจะไม่หนาวเย็นเท่าภาคเหนือ หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วน
ในฤดูร้อนอากาศจะไม่ร้อนจัด  

ภาคตะวันออก ประกอบด้วย 8 จังหวัด มีลักษณะภูมิประเทศ  เป็นทิวเขา  เป็นที่ราบลูกฟูกสลับกับ
เนินเขาเต้ียๆ และชายฝั่งทะเล มีแม่น้้าไหลผ่านจากด้านเหนือไปใต้  ลักษณะภูมิอากาศ  มีอากาศค่อนข้าง
ร้อน  ฝนตกชุก  แต่ได้รับอิทธิพลของลมทะเล  จึงท้าให้อากาศในฤดูร้อนไม่ร้อนจัด  และอากาศในฤดูหนาว
ไม่หนาวจัด  แต่จะมีอากาศเย็นสบาย 

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ประกอบด้วย 20 จังหวัด มีลักษณะภูมิประเทศ เป็นพื้นที่ราบสูง ที่ซึ่ง 
พื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย  ไม่อุ้มน้้า  จึงท้าให้ภาคนี้แห้งแล้ง  ไม่เหมาะกับการเพาะปลูก  ลักษณะ
ภูมิอากาศ  ฤดูหนาวอากาศหนาวจัด  ฤดูร้อนจะร้อนจัดและแห้งแล้ง  ฤดูฝนมักจะพบปัญหาฝนทิ้งช่วงอยู่
เสมอ  บางพื้นที่มีภูเขากั้นฝนไว้จึงท้าให้ฝนตกน้อย 

 ภาคใต้  ประกอบด้วย 16 จังหวัด มีลักษณะภูมิประเทศ  ขนาบด้วยทะเลทั้งสองด้าน เป็นชายฝั่ง
ทะเลด้านอ่าวไทย  และชายฝั่งด้านทะเลอันดามัน  มีทิวเขาอยู่ทางตอนกลางและมีที่ราบทางตะวันออกและ
ทางตะวันตก  และมีแม่น้้าสายสั้น ๆไหลผ่าน ลักษณะภูมิอากาศ  ร้อนชื้น  และฝนตกชุกตลอดปี  โดยมีฤดู
เพียง 2 ฤดู  คือ  ฤดูฝนและฤดูร้อน   

ลักษณะภูมิอากาศของประเทศไทยในภาพรวม อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิด คือ ลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ จากมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งพัดปกคลุมประเทศไทยระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
ตุลาคม ท้าให้มีเมฆมากและฝนตกชุกโดยทั่วไป และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน ซึ่งพัด
ปกคลุมประเทศไทยระหว่างกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ท้าให้เกิดอากาศหนาวเย็นและแห้ง
แล้ง ประเทศไทยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว โดยฤดูร้อน จะเร่ิมตั้งแต่
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ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนเร่ิมตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมไปจนถึง
กลางเดือนตุลาคม และฤดูหนาวเร่ิมตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาคมไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์  

ในด้านประชากร ประเทศไทยมีจ้านวนประชากรประมาณ 65.4 ล้านคน และมีอัตราการเติบโตของ
ประชากร (Population Growth) อยู่ที่ร้อยละ 0.77 (ปีค.ศ. 2010) ซึ่งมีอัตราที่ลดลงจากปี ค.ศ. 2000 ซึ่งมีอัตรา
การเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 1.05 และมีการคาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตของประชากรไทยมีแนวโน้มว่าจะลดลง
เหลือเพียง ร้อยละ 0.3 ในปีค .ศ.2020 โดยประชากรนั้น อาศัยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด 
ประมาณ 18.8 ล้านคน (ร้อยละ 28.7) รองลงมาคือภาคกลาง 18.1 ล้านคน (ร้อยละ 27.7) ภาคเหนือ 11.4  
ล้านคน (ร้อยละ 17.5) ภาคใต้ 8.8 ล้านคน (ร้อยละ 13.5) และกรุงเทพมหานคร 8.2 ล้านคน (ร้อยละ 12.6)  
ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าดูในระดับจังหวัด ประชากรส่วนใหญ่ ก็มักจะอาศัยอยู่ในจังหวัดใหญ่ๆ  จังหวัดใน
ปริมณฑล และจังหวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือมีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจ้านวนมาก  

ในด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วง 4-5  ปีที่ผ่านมา (ปีค .ศ. 2006-2011) แม้ว่าภาพรวมทาง
เศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ( GDP) หรือรายได้ประชาชาติต่อหัวค้านวณโดย
อ้านาจซื้อของประชากร ( GNI per capita PPP) จะเพิ่มขึ้น แต่อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบันนั้น 
(Economic Growth) ชะลอตัวลง จากร้อยละ 3.8 ในปีค .ศ.2010 เหลือเพียงร้อยละ 2.6 ในปัจจุบัน (ปีค .ศ. 
2011) นอกจากนี้อัตราการว่างงาน จากผลการส้ารวจของส้านักงานสถิติแห่งชาติ ยังพบว่า ประเทศไทยเร่ิมมี
อัตราการว่างงานสูงขึ้นโดยในปัจจุบัน (ปีค .ศ. 2011) อัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 1.3   เมื่อเทียบกับปีค .ศ. 
2010 อยู่ที่ร้อยละ 1.2 (ดูตารางที่ 8) 

 
ตารางท่ี 8 

ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ปีค.ศ.2006-2011 
ตัวชี้วัด 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายใน  ประเทศ             
(ดอลลาร์สหรัฐฯ) 
 

207,088,920,190  246,977,009,039  272,577,816,171  263,709,706,586  318,846,998,674  ไม่มีข้อมูล 

อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (%) 

ไม่มีข้อมูล 4.9 2.5 5.8 3.8 2.6 

 รายได้ประชาชาติต่อ
หัวค านวณโดยอ านาจ
ซื้อของประชากร 
(US$) 

6,970  7,550  7,830  7,640  9,187.43 ไม่มีข้อมูล 

อัตราการว่างงาน (%) ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 1.4 1.5 1.2 1.3 
อัตราเงินเฟ้อ (%) 5.1  2.2 5.5 -0.9 3.3 ไม่มีข้อมูล 

ที่มา: NESDB, NSO, World Bank 
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ในด้านการเกษตร ประเทศไทยมีพื้นที่ทางการเกษตร( Agricultural land)4 ทั้งหมดประมาณ                   
208 , 448 ตารางกิโลเมตร ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40.62 ของพื้นที่ทั้งประเทศ และเป็นพื้นที่เพาะปลูก            
(Arable land)5 152,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 29 ของพื้นที่ทั้งประเทศ โดยสินค้าเกษตรที่เป็น
สินค้าอาหารหลักของประเทศไทย ได้แก่ ข้าว ผักและผลไม้ต่างๆ เน้ือหมู เน้ือไก่ สินค้าอาหารส่งออกของ
ไทย ได้แก่ ข้าว มันส้าปะหลัง เน้ือไก่ปรุงสุก สับประรด และกุ้งแช่แข็ง สินค้าอาหารน้าเข้า ได้แก่ ปลาแช่
แข็ง ถั่วเหลือง โคเนื้อ นมและผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

ข้าว ถือว่าเป็นอาหารอาหารหลักที่ส้าคัญของไทย และเป็นสินค้าอาหารที่ไทยส่งออกมากที่สุดด้วย 
โดยประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด 110,955 ตารางกิโลเมตร ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50  ของพื้นที่การเกษตร
ทั้งหมด โดยผลิตข้าวได้ 20.64 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการบริโภคภายในประเทศ  11.76 ล้านตัน และมีการ
ส่งออก 9 ล้านตัน  
 จากข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ในภาพรวมประเทศไทยถือได้ว่ามีความ
ความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางด้านอาหาร ( Food Self-sufficiency) และน่าจะมีความเพียงพอทางด้าน
อาหาร (Food Availability) โดยเฉพาะข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักของไทย เน่ืองจากจะเห็นได้ว่าประเทศไทย มี
ภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งเพาะปลูกที่ส้าคัญ และสามารถผลิตอาหารและส่งออกอาหารได้ใน
หลายๆประเภท โดยเฉพาะข้าว ที่ไทยสามารถผลิตได้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศถึงร้อยละ 75
และเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก  

อย่างไรก็ตาม การสรุปว่า  ประเทศไทยจะมีความมั่นคงทางด้านอาหาร ( Food Security) อาจจะเป็น
การสรุปที่เร็วเกินไป ทั้งนี้  เพราะสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ( Climate change) ส่งผลให้ประเทศไทย
ประสบกับปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น ปัญหาภัยแล้ง และปัญหาน้้าท่วม ซึ่งส่งผลต่อโครงสร้างการผลิตสินค้า
เกษตรในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา (ปี  ค.ศ.2009-2011) ท้าให้การผลิตทางการเกษตรชะลอตัวลง และส่งออก
สินค้าเกษตรได้น้อยลงด้วย โดยในปัจจุบัน (ปี ค.ศ.2011) ประเทศไทยส่งออกข้าว 7.1 ล้านตัน ซึ่งลดลงจาก
ปี ค.ศ. 2010 ที่ส่งออก 9 ล้านตัน                   

ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อดูข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยในปีค .ศ. 2010 จะพบว่า แม้ว่าจะมี
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) เพิ่มมากขึ้น แต่อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ( Economic Growth) 
นั้นชะลอตัวลง และถดถอยลง อีกทั้งอัตราการว่างงาน (Unemployment rate) และอัตราเงินเฟ้อ ( Inflation 
rate) ก็เพิ่มขึ้นด้วย  โดยเมื่อดูระดับราคาสินค้าอาหารของไทยนั้น จะพบว่าราคาข้าวไทยนั้น มีราคาสูงขึ้น
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 เป็นต้นมา จนกระทั่งในปัจจุบัน (ปี ค.ศ. 2011) 

                                                 
4 พื้นที่การเกษตร (Agricultural land)  หมายถึง พื้นที่ที่ใช้ส าหรับการท านา ท าไร่ ท าสวน เลี้ยงสัตว ์
 และเลี้ยงสัตว์น้ า 
5 พื้นที่เพาะปลูก (Arable land) หมายถึง พื้นที่ที่ใช้ส าหรับการท านา ท าไร่ ท าสวนเท่านั้น 
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ดังนั้น จึงมีแนวโน้มว่า ประชากรไทยอาจมีความเสี่ยงในการเข้าถึงอาหาร ( Food Accessibility) ใน
อนาคตได้ โดยเฉพาะประชาชนที่มีฐานะยากจน ทั้งคนจนที่อยู่ในเขตเมือง ( Urban Poor) และคนจนที่อยู่ใน
เขตชนบท (Rural Poor) ที่ไม่สามารถเพาะปลูกได้ 
 
สถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารในประเทศลาว 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประเทศที่ตั้งอยู่กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มี
พรมแดนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดกับจีนและพม่า ทิศตะวันออกติดกับเวียดนาม ทิศใต้ติดกับกัมพูชา 
และทางทิศตะวันตกติดกับประเทศไทย 

ลาวมีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นแผ่นดินใหญ่ ที่ทอดยาวจากเหนือลงมาใต้ และเป็นประเทศที่ไม่มี
ทางออกสู่ทะเล (Landlocked state) มีพื้นที่ประมาณ 236,800 ตารางกิโลเมตร  โดยประมาณร้อยละ 70 ของ
พื้นที่เป็นภูเขา และประมาณร้อยละ 30 ของพื้นที่เป็นที่ราบ  

ลาวประกอบด้วย 17 แขวง (จังหวัด) ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 เขต คือ ลาวเหนือ ลาวกลาง และ
ลาวใต้ โดยลาวเหนือ ภูมิประเทศส่วนใหญ่ เป็นป่าไม้และภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีอากาศค่อนข้างหนาว ลาว
กลาง ภูมิประเทศส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม  เป็นเขตที่ราบตามแนวฝั่งแม่น้้าโขงและแม่น้้าต่างๆ ซึ่งเป็น
พื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในเขตพื้นที่ทั้งสามเขต และเป็นพื้นที่ในการท้าการเพาะปลูกและเกษตร
ที่ส้าคัญของประเทศ และ ลาวใต้ ภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบสูงและเป็นเทือกเขา ภูมิอากาศมีลักษณะอบอุ่น  

ลักษณะภูมิอากาศของลาวโดยทั่วไป  ลาวอยู่ในภูมิอากาศเขตร้อนและได้รับอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ เช่นเดียวกับประเทศที่เป็นพื้นแผ่นดินใหญ่อ่ืนๆใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยลาวมี 3 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว โดยฤดูร้อนเร่ิม
ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนเมษายน ฤดูฝนเร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนตุลาคม และฤดูหนาว
เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมกราคม   

ในด้านประชากร  ลาวมีจ้านวนประชากรประมาณ 6 .5 ล้านคน (ข้อมูลปีค .ศ. 2011 ) ซึ่งลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบจากปีที่แล้ว (ปี  ค.ศ.2010) จากจ้านวนประชากร 6.8 ล้านคน โดยลาวมีอัตราการเติบโตของ
ประชากรอยู่ที่ร้อยละ 1.68 และมีแนวโน้มว่าในอนาคตอัตราการเติบโตของประชากรจะลดลง โดยจ้านวน
ประชากรของลาว เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดพื้นที่ของประเทศแล้ว ถือว่ามีความหนาแน่นน้อย อย่างไรก็ตาม 
ในบางพื้นที่ของประเทศก็มีความหนาแน่นของประชากรมาก โดยประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในตอนกลาง
ของประเทศ ที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้้า และในเมืองหลวง (เวียงจันทน์) นอกจากนี้  ประชากรลาวประมาณ
ร้อยละ 80 มีอาชีพเกษตรกรรม  

ในด้านเศรษฐกิจของประเทศ ลาวมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ  (Gross Domestic Product-
GDP) อยู่ที่  7.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ข้อมูลปีค .ศ. 2010) โดยร้อยละ 29 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) มาจากภาคเกษตรกรรม ขณะที่ร้อยละ 26 มาจากภาคอุตสาหกรรม และร้อยละ 44 มา
จากภาคบริการ โดยลาวมีรายได้ประชาชาติต่อหัว โดยค้านวณจากความเท่าเทียมของอ้านาจซื้อ (GNI per 
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capita PPP) อยู่ที่ 2,390 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ข้อมูลปีค .ศ. 2010) และมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจประมาณ
ร้อยละ 8.5 (ข้อมูลปีค .ศ. 2011) เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วอยู่ที่ร้อยละ 7.7 (ข้อมูลปีค .ศ. 2010) อย่างไรก็
ตาม ลาวยังคงมีจ้านวนประชากรที่อยู่ต่้ากว่าเส้นความยากจน (Poverty line) หรือมีรายได้น้อยกว่า 1.25 
ดอลลาร์สหรัฐฯต่อวัน ถึงร้อยละ 26 (ข้อมูลปีค .ศ. 2010)  ซึ่งแม้ว่าจะมีการระดับลดลงจากปี ค .ศ. 2005 จาก
ร้อยละ 30.7 ก็ตาม (ดูตารางที่ 9) 
 

ตารางท่ี 9 
ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจของประเทศลาว ปีค.ศ.2006-2011 

ตัวชี้วัด 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายใน  ประเทศ             
(ดอลลาร์สหรัฐฯ) 

3,489,713
,921 

4,259,649,074 5,477,767,809 5,907,115,553 7,296,361,374 ไม่มีข้อมูล 

อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (%) 

7.4 7.5 7.5 6.5 7.7 8.5 

 รายได้ประชาชาติต่อ
หัวค านวณโดยอ านาจ
ซื้อของประชากร (US$) 

1,710  1,920  2,060  2,200  2,390 ไม่มีข้อมูล 

อัตราการว่างงาน (%) 2.4 2.4 2.4 2.5 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 
อัตราเงินเฟ้อ (%) 6.8 4.5 8.6 0 6 ไม่มีข้อมูล 
อัตราของประชาชนที่
อยู่ต่ ากว่าเส้นความ
ยากจน (%) (มีรายได้
น้อยกว่า 1.25 ดอลลาร์
สหรัฐฯต่อวัน) 

30.7 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 26 26 ไม่มีข้อมูล 

ที่มา: World Bank and http://www.indexmundi.com/ 

ในด้านการเกษตร ลาวมีพื้นที่การเกษตร ประมาณ 21 , 290 ตารางกิโลเมตร ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 9.2 
ของพื้นที่ทั้งหมด เป็นพื้นที่เพาะปลูก  ประมาณ 11,700 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 5.1 ของพื้นที่
ทั้งหมด โดยสินค้าเกษตรที่เป็นอาหารหลักของลาว ได้แก่ ข้าวเหนียว ข้าวโพด อ้อย มันเทศ กาแฟ ผักและ
ผลไม้ต่างๆ เน้ือหมู เน้ือไก่ เน้ือวัว เนื้อควาย ฯลฯ  

ข้าวเหนียว ถือว่าเป็นอาหารหลักที่ส้าคัญของประชาชนลาว  โดยลาวใช้พื้นที่ปลูกข้าวประมาณ  
9,080 ตารางกิโลเมตร โดยผลิตข้าวได้ประมาณ 1.89 ล้านตัน และการบริโภคภายในประเทศอยู่ที่ 18.2 ล้าน
ตัน ในส่วนสินค้าน้าเข้า ลาวน้าเข้า เคร่ืองดื่มที่มิใช่แอลกฮอล์ และเคร่ืองดื่มที่มีแอลกฮอล์ อาหารที่เป็น
ส่วนประกอบต่างๆ กาแฟสกัด น้้าตาลทราย ข้าวที่สีแล้ว แป้งท้าอาหาร ฯลฯ ส่วนสินค้าส่งออก ได้แก่ กาแฟ
ดิบ ข้าวโพด ผลไม้ต่างๆ งา ถั่วเปลือกแข็งต่างๆ ร้าข้าว เป็นต้น  
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จากผลส้ารวจในปีค.ศ.2009 พบว่า ประเทศลาว มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางด้านอาหาร 
(Food Self-sufficient) ในธัญพืชต่างๆ และยังคงมีความมั่นคงทางอาหารอยู่ในหลายๆพื้นที่6 ในขณะเดียวกัน 
จากข้อมูลพื้นฐาน และสถานการณ์ในปัจจุบัน ก็มิอาจแน่ใจได้ว่าลาวยังคงมีความมั่นคงทางอาหาร (Food 
Security) และมีอาหารที่เพียงพอ  (Food Availability) ต่อประชากรทั้งประเทศ เนื่องจาก  แม้ว่าลาวจะเป็น
ประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และมีจ้านวนประชากรน้อย แต่พื้นที่ส่วนใหญ่ของ
ประเทศเป็นพื้นที่ป่าไม้และภูเขาสูง ในขณะที่พื้นที่เพาะปลูก มีเพียงแค่ร้อยละ 5.1 ของพื้นที่ทั้งหมด  

ในขณะเดียวกัน แม้ว่าประชากรลาวจะสามารถอาศัยอาหารจากความอุดมสมบูรณ์จากป่าไม้ ในการ
เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร แต่ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากป่า ก็มิได้เป็นอาหารบริโภคหลัก ของประชากรลาว 
โดยอาหารหลักของของประชากรลาว ได้แก่ ข้าวเหนียว ข้าวโพด อ้อย มันเทศ กาแฟ ผักและผลไม้ต่างๆ 
เน้ือหมู เน้ือไก่ เน้ือวัว เนื้อควาย ฯลฯ ที่ซึ่งล้วนได้จากการท้าการเพาะปลูก และการท้าปศุสัตว์ ที่ต้องอาศัย
การใช้พื้นที่ในการท้าเกษตรและกสิกรรมทั้งสิ้น   อีกทั้งเมื่อดูข้อมูลผลผลิตข้าว ซึ่งเป็นอาหารหลักของลาว 
พบว่าผลผลิตข้าวในปีค .ศ.2010 มีความเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม อัตราความ
เพียงพอของข้าวก็อยู่ที่ร้อยละ 3.9 ซึ่งยังอยู่ในระดับต่้า และในบางปีนั้น ผลผลิตข้าวไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ ส่งผลให้ลาวมีการน้าเข้าข้าวอีกด้วย  

นอกจากนี้ ในปัจจุบันน้ัน ประเทศลาวเองเผชิญกับภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเช่นเดียวกับ
ประเทศอ่ืนๆ โดยในปี  ค.ศ.2009 ลาวเผชิญกับพายุไต้ฝุ่นเคซานา ( Ketsana) ซึ่งมีผลท้าให้ประชาชนได้รับ
ความเสียหายถึง 250 ,000 คน นอกจากนี้ยังเผชิญปัญหาน้้าท่วมในฤดูฝน และปัญหาฝนแล้งในฤดูร้อนใน
หลายๆพื้นที่ อีกทั้ง ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคมขนส่ง และระบบชลประทาน ของลาวเองก็ยัง
ไม่พัฒนามากนัก สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อโครงสร้างการผลิตอาหาร  

ยิ่งไปกว่านั้น แม้ว่าการเสริมสร้างความมั่นคงและความเพียงพอทางอาหารในประเทศลาวจะถูก
ด้าเนินการโดยการน้าเข้า แต่เมื่อดูจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ( GDP) และรายได้ประชาชาติต่อ
หัวของประชากร ( GNI) จะพบว่า ยังอยู่ในระดับต่้า และประเทศลาวยังมีจ้านวนประชากรที่อยู่ต่้ากว่าเส้น
ความยากจน (Poverty line) ถึงร้อยละ 26 ดังนั้น  การน้าเข้าอาหาร ( Import food) เพื่อให้มีความเพียงพอต่อ
ประชาชนในประเทศทุกๆปี จึงอาจเป็นค้าถามว่า สามารถท้าได้จริงหรือไม่ 

 ประเทศลาว จึงนับว่าเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีความเสี่ยงว่าอาจจะ
เผชิญกับปัญหาความไม่มั่นคงทางด้านอาหาร ( Food Insecurity) ได้ ทั้งในเร่ืองของความเพียงพอทางด้าน
อาหาร (Food Availability) และการเข้าถึงอาหาร (Food Accessibility) โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
ชนบท ซึ่งเป็นเขตพื้นที่ราบสูงและเขตภูเขา รวมถึงประชาชนที่มีรายได้น้อยด้วย 

 

                                                 
6 World Food Program. “Food Availability,” June 2002,  <http://www.foodsecurityatlas.org/lao/country/availability> (21 
August 2011). 
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สถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารในประเทศพม่า 
 สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
โดยมีพรมแดนอาณาเขตทิศเหนือติดกับจีน  ทิศตะวันออกติดกับจีน ลาว และไทย  ทิศใต้ติดกับอ่าวเบงกอล 
และทะเลอันดามัน ทิศตะวันตกติดกับอ่าวเบงกอล อินเดีย และบังคลาเทศ   
 ลักษณะภูมิประเทศ พม่ามีขนาดพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 678 , 500 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่มากกว่า
คร่ึงประเทศ เป็นภูเขาซึ่งทอดยาวจากเหนือลงมาใต้ พม่าแบ่งออกเป็น 5 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคตะวันตก  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง  โดยภาคเหนือ และภาคตะวันตันตกนั้น พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น
ภูเขาสูงทอดยาวจากเหนือลงมาใต้ โดยภาคเหนือนั้นมีอากาศค่อนข้างหนาวเย็น ภาคตะวันตกและภาคใต้
ด้านพื้นที่ติดชายฝั่ง จะมีอากาศร้อนและฝนตกชุก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นที่ราบสูงชัน มีอากาศ
ค่อนข้างเย็นและค่อนข้างแห้งแล้ง ภาคกลางตอนบนค่อนข้างแห้งแล้ง และภาคกลางตอนล่างเป็นที่ราบลุ่ม
ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้้า เป็นแหล่งเพาะปลูกที่ส้าคัญ   
 พม่ามีประชากรประมาณ 54 ล้านคน มีอัตราการการเติบโตของประชากรอยู่ที่ร้อยละ 1.084 ซึ่งมี
อัตราการเติบโตที่สูงขึ้นจากปี  ค.ศ.2005 อยู่ที่ร้อยละ 0.42 โดยประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตเมือง 
ได้แก่ เมืองย่างกุ้ง และ เมืองมัณฑะเลย์  
 ในด้านเศรษฐกิจ พม่ามีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อยู่ที่ 40.28 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ (ข้อมูลปีค.ศ. 2011) โดยร้อยละ 40 มาจากภาคการเกษตร และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติต่อหัว
โดยค้านวณจากความเท่าเทียมของอ้านาจซื้อ (GDP per capita PPP) อยู่ที่ 2,989 ดอลลาร์สหรัฐฯ มีอัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่ร้อยละ 3.2 (ข้อมูลปีค .ศ. 2011) ซึ่งมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดลงจากปี
ค.ศ.2010 จากร้อยละ 5.3 และมีอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 16 (ข้อมูลปีค .ศ. 2011) ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก  ปีค.ศ.2010 
ที่ร้อยละ 9.6 นอกจากนี้  พม่ายังมีอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 5.7 (ข้อมูลปีค .ศ. 2010) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี
ค.ศ.2009 จากร้อยละ 4.9 (ดูตารางที่ 10) 
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ตารางท่ี 10 
ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจของประเทศพม่า ปีค.ศ.2006-2011 

ตัวชี้วัด 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน  ประเทศ             
(ดอลลาร์สหรัฐฯ) 

ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 40,280,000,000 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (%) 3 3.8 1.1 1.8 5.3 3.2 
 รายได้ประชาชาติต่อหัวค านวณ
โดยอ านาจซื้อของประชากร (US$) 

ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 2,989 

อัตราการว่างงาน (%) 10.2 5.2 9.5 4.9 5.7 ไม่มีข้อมูล 
อัตราเงินเฟ้อ (%) 21.4 35 26.8 1.5 9.6 16 
อัตราของประชาชนที่อยู่ต่ ากว่าเส้น
ความยากจน (%) มีรายได้น้อยกว่า 
1.25 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อวัน 

30.7 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 26 26 ไม่มีข้อมูล 

ที่มา: World Bank, http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/35910.htm and http://www.indexmundi.com/ 

 ในด้านการเกษตร พม่ามีพื้นที่การเกษตร  ประมาณ 119,840 ตารางกิโลเมตร  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 18 
ของพื้นที่ทั้งหมด และเป็นพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 105 ,770 ตารางกิโลเมตร  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 16 ของพื้นที่
ทั้งหมด โดยสินค้าเกษตรที่เป็นอาหารหลักของพม่า ได้แก่ ข้าว ผักผลไม้ต่างๆ เน้ือหมู เน้ือไก่ เป็นต้น สินค้า
เกษตรส่งออกได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ถั่วชนิดต่างๆ งา เนื้อไก่ และผลไม้ต่างๆ สินค้าเกษตรน้าเข้า ได้แก่ น้้ามัน
ปาล์ม เคร่ืองดื่มที่มีแอลกฮอร์ แป้ง ผลิตภัณฑ์นม และยาสูบ เป็นต้น 

ข้าว ถือว่าเป็นอาหารหลักที่ส้าคัญของพม่า และเป็นสินค้าอาหารที่ส่งออกมากที่สุดด้วย โดยพม่ามี
พื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 80 , 904.2 ตารางกิโลเมตร ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 11 ของพื้นที่ทั้งหมด ผลิตข้าวได้ 20.4 
ล้านตัน มีการบริโภคภายใน 19.3 ล้านตัน และมีการส่งออก 1.5 ล้านตัน  
 จากข้อมูลเบื้องต้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า พม่ามีความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางด้านอาหาร 
(Food Self-sufficiency) เน่ืองจาก พม่ามีภูมิศาสตร์ที่อุดมสมบูรณ์ มีทั้งพื้นที่เพาะปลูก และพื้นที่ป่าไม้ 
รวมถึงมีทรัพยากร แร่ธาตุ และแหล่งพลังงานที่ส้าคัญต่างๆ โดยแม้ว่า พื้นที่ของพม่าจะประกอบไปด้วยภูเขา 
และมีพื้นที่เพาะปลูกน้อยเพียงแค่ร้อยละ 18 ของพื้นที่ แต่เมื่อดูข้อมูลผลผลิตข้าวที่ซึ่งเป็นอาหารหลักของ
พม่า พบว่า พม่ามีผลผลิตที่เพียงพอต่อการบริโภคภายในอยู่ที่ร้อยละ 5.79 และมีความสามารถในการส่งออก
ข้าวอีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ความมั่นคงทางด้านอาหารนั้น พม่ามีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับความไม่
มั่นคง เนื่องจาก พม่าเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (Climate Change) โดยในปี ค.ศ.2008 ประเทศ
พม่าเกิดพายุไซโคลนนาร์กีส (Nargis) ส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่การเกษตรต่างๆ เสียหายเป็นจ้านวน
มาก ท้าให้เกิดการขาดแคลนอาหาร ประกอบกับ พม่ามีอัตราการเติบโตของประชากรเพิ่มขึ้น (Population 
Growth) และสถานะทางเศรษฐกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ( Economic Growth)ที่
ถดถอยลง อัตราเงินเฟ้อ ( Inflation rate)ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว และอัตราการว่างงาน (Unemployment 
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rate)ที่เพิ่มขึ้น สิ่งเหล่านี้ อาจส่งผลให้พม่าเผชิญปัญหาการเข้าถึงอาหาร ( Food Accessibility)ได้ โดยเฉพาะ
ประชาชนที่มีฐานะยากจน 

 
สถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารในประเทศกัมพูชา 
 ราชอาณาจักรกัมพูชา หรือประเทศกัมพูชา ตั้งอยู่กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดน
ทิศใต้จรดกับอ่าวไทย ทิศตะวันตกติดกับประเทศไทย ทิศเหนือติดกับประเทศไทยและลาว และทิศ
ตะวันออกติดกับเวียดนาม 
 กัมพูชามีขนาดพื้นที่ประมาณ 181, 035 ตารางกิโลเมตร และมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 435 
กิโลเมตร มีการแบ่งการปกครองเป็น 4 เขต และประกอบด้วย 20 จังหวัด ลักษณะภูมิประเทศของกัมพูชา 
เป็นพื้นแผ่นดินใหญ่ มีลักษณะคล้ายชามหรืออ่างโดยพื้นที่เป็นที่ราบ และที่ราบลุ่มแม่น้้าโขง ล้อมรอบด้วย
ภูเขาทั้ง 3ด้าน  

ลักษณะภูมิอากาศของกัมพูชา  มีลักษณะร้อนชื้น และมีฝนตกมาก  ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม
เช่นเดียวกับประเทศพื้นแผ่นดินใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อ่ืนๆกัมพูชามีเพียง 2 ฤดูกาล คือ ฤดู
แล้ง และฤดูฝน โดยฤดูแล้งเร่ิมจากเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน และฤดูฝนเร่ิมจากเดือนพฤษภาคมถึง
เดือนตุลาคม  

กัมพูชามีจ้านวนประชากรประมาณ 14.7 ล้านคน (ข้อมูลปีค .ศ. 2011 ) มีอัตราการเติบโตของ
ประชากรเฉลี่ยประมาณร้อยละ 1.7 ต่อปี  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆในภูมิภาค กัมพูชายังมีอัตรา
การเพิ่มขึ้นของประชากรมากกว่าประเทศอื่น โดยประชากรประมาณ  12,495,000 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 85 
ของประชากรทั้งประเทศ อาศัยอยู่ในเขตชนบท  และประชากรประมาณ 11 ,760,000 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80  
ของประชากรทั้งประเทศ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่
มักเป็นเกษตรกรรายย่อย และไม่มีพื้นที่เพาะปลูกเป็นของตนเอง  นอกจากนี้ประชากรกัมพูชาที่อ่านออก
เขียนได้ (Literacy) มีประมาณ 11,025,000 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 75.1 ของประชากรทั้งหมด 

ในด้านเศรษฐกิจ  กัมพูชา มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อยู่ที่ 11.24 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ  (ข้อมูลปีค .ศ. 2010) โดยร้อยละ 33.4 ของ  GDP มาจากภาคเกษตร ร้อยละ  21.4  มาจาก
ภาคอุตสาหกรรม และร้อยละ 39.8 มาจากภาคบริการ  กัมพูชามีรายได้ประชาชาติต่อหัวที่ค้านวณจากความ
เท่าเทียมของอ้านาจซื้อ (GNI per capita PPP) อยู่ที่ 2,040 ดอลลาร์สหรัฐฯ  (ข้อมูลปีค.ศ. 2010) มีอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจประมาณร้อยละ 6 (ข้อมูลปีค.ศ. 2010) ซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี ค.ศ.2009 ที่มีอัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจอยู่เพียงแค่ร้อยละ  -1.5  อย่างไรก็ตาม กัมพูชายังคงมีจ้านวนประชากรที่อยู่ต่้ากว่าเส้น
ความยากจน (Poverty line) หรือมีรายได้น้อยกว่า 1.25 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อวันประมาณร้อยละ 31  (ข้อมูลปี
ค.ศ. 2007)  ของประชากรทั้งหมด ยิ่งไปกว่านั้น อัตราการว่างงานของประชากรอยู่ที่ร้อยละ 3.5 (ข้อมูลปี
ค.ศ. 2010) และมีอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ร้อยละ 4.1 (ข้อมูลปีค .ศ. 2010) ขณะที่ในปี ค .ศ. 2009 อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 
-0.7 (ดูตารางที่ 11) 
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ตารางท่ี 11 
ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจของประเทศกัมพูชา ปีค.ศ.2006-2011 

ตัวชี้วัด 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายใน  ประเทศ             
(ดอลลาร์สหรัฐฯ) 
 

7,274,424,519 8,639,164,917 10,351,829,066 10,401,935,532 11,242,266,334 ไม่มีข้อมูล 

อัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ (%) 

7.2 10.1 5 -1.5 6 ไม่มีข้อมูล 

 รายได้ประชาชาติ
ต่อหัวค านวณโดย
อ านาจซื้อของ
ประชากร (US$) 

1,570 1,750 1,870 1,820 2,040 ไม่มีข้อมูล 

อัตราการว่างงาน 
(%) 

2.5 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 3.5 ไม่มีข้อมูล 

อัตราเงินเฟ้อ (%)  5  5.9 19.7 -0.7 4.1 ไม่มีข้อมูล 
อัตราของ
ประชาชนที่อยู่ต่ า
กว่าเส้นความ
ยากจน (%) มี
รายได้น้อยกว่า 
1.25 ดอลลาร์
สหรัฐฯต่อวัน 

31 31 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 

ที่มา: World Bank, http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2732.htm and http://www.indexmundi.com/ 

กัมพูชามีพื้นที่การเกษตร  54,550 ตารางกิโลเมตร ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 30.9 ของพื้นที่ทั้งหมด  เป็น
พื้นที่เพาะปลูกประมาณ  36, 931ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 20.4 ของพื้นที่ทั้งหมด  โดยสินค้าเกษตรที่
เป็นอาหารหลักของกัมพูชา ได้แก่ ข้าว อ้อย เน้ือวัว เนื้อควาย ข้าวโพด ผักต่างๆ ถั่วเหลือง และมันส้าปะหลัง 
เป็นต้น พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการเพาะปลูกข้าว  ส่วนสินค้าอาหารส่งออกที่ส้าคัญ ได้แก่ ข้าวโพด น้้ามัน
ปาล์ม ถั่วเหลือง ข้าว พริกไทย และงา เป็นต้น ขณะที่สินค้าน้าเข้า ได้แก่ น้้าตาลทราย เบียร์ ธัญพืชต่างๆ 

กัมพูชา ถือได้ว่าเป็นประเทศที่ผลิตข้าวได้มากเป็นอันดับที่ 15 ของโลก โดยมีพื้นที่เพาะปลูกข้าว
ประมาณ 26 , 931.8 ตารางกิโลเมตร ผลิตข้าวได้ประมาณ 4 .6 ล้านตัน ขณะที่มีปริมาณการบริโภค
ภายในประเทศอยู่ 2.9 ล้านตัน และส่งออก 1.6 ล้านตัน 

ในด้านสุขภาพ กัมพูชามีประชากรที่มีภาวะขาดสารอาหาร ( Population Undernourished) ประมาณ
ร้อยละ 22 ของประชากรทั้งประเทศ มีอัตราของเด็กที่อายุต่้ากว่า 5ปี มีน้้าหนักต่้ากว่าเกณฑ์ ( Under-five 
children underweight) อยู่ที่ร้อยละ 29 และมีอัตราการตายของเด็กอายุต่้ากว่า 5  ปี ต่ออัตราการเกิด 1 ,000 คน
ต่อหนึ่งปี (Under-five mortality rate) อยู่ที่ 88 คน (ข้อมูลปีค.ศ. 2009) 
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จากข้อมูลเบื้องต้น ในภาพรวมของความมั่นคงทางอาหารในกัมพูชานั้น กัมพูชามีความสามารถใน
การพึ่งพาตนเองทางด้านอาหาร ( Food Self-sufficiency) โดยเฉพาะข้าวที่ซึ่งเป็นอาหารหลัก สามารถผลิต
อาหารได้เพียงพอกับความต้องการบริโภคของประชากรภายในประเทศอยู่ถึงร้อยละ 58  

อย่างไรก็ตาม เมื่อดูจากดัชนีด้านสุขภาพ แล้วจะเห็นได้ว่าประชาชนกัมพูชา ยังมีกลุ่มคนที่มีภาวะ
ขาดสารอาหารอยู่ในระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอ่ืนๆ ซึ่งดูเหมือนว่า ความไม่มั่นคงทาง
อาหารของกัมพูชา ( Food Insecurity) น่าจะมีสาเหตุมาจากความยากจนและการเพิ่มขึ้นของราคาอาหาร ซึ่ง
ส่งผลให้ประชาชนกัมพูชา เผชิญปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหาร (Food Insecurity) ในด้านการเข้าถึงอาหาร 
(Food Accessibility) โดยจะเห็นได้จากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ( GDP) และรายได้ประชาชาติต่อ
หัวที่ยังอยู่ในระดับต่้า และยังคงมีประชาชนที่มีรายได้น้อยอยู่มากกว่าประเทศสมาชิกอ่ืนๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เป็น
สาเหตุของการไม่สามารถเข้าถึงอาหาร (Food Inaccessibility) 

 
สถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารในประเทศเวียดนาม 
 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม หรือประเทศเวียดนาม เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเวียดนามมีพรมแดนทางทิศเหนือติดกับประเทศจีน ทิศตะวันตกติดกับ
ประเทศลาวและประเทศกัมพูชา ทางทิศตะวันออกติดกับอ่าวตังเกี๋ยและทะเลจีนใต้  

เวียดนามมีพื้นที่ ประมาณ 331 , 210 ตารางกิโลเมตร  ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นแผ่นดินใหญ่ ที่มี
ลักษณะเป็นแนวยาวและแคบ ซึ่งพื้นที่ 3  ใน 4 ของเวียดนามประกอบด้วยภูเขาและป่าไม้  และด้วยลักษณะ
ทางพื้นที่ที่มีลักษณะยาว จึงส่งผลให้เวียดนามมีภูมิอากาศที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ด้วย 

 เวียดนามประกอบด้วย 58 จังหวัด ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง และ
ภาคใต้ โดย ภาคเหนือ  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง มีแม่น้้าไหลผ่าน เป็นพื้นที่ราบลุ่มและดินดอน
สามเหลี่ยมที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก สภาพภูมิอากาศค่อนข้างหนาวเย็น ภาคกลาง  ลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นพื้นที่ราบสูง ซึ่งเต็มไปด้วยหินภูเขาไฟ หาดทราย เนินทราย และทะเลสาบ เป็นเขตพื้นที่ป่าไม้
ส้าคัญที่สุดของเวียดนาม สภาพภูมิอากาศค่อนข้างร้อนตลอดปี และภาคใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง แต่ก็
มีที่ราบลุ่มแม่น้้าโขงซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งเพาะปลูกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ สภาพภูมิอากาศ
ค่อนข้างร้อน 

เวียดนามมีประชากรประมาณ 90 ล้านคน (ข้อมูลปีค.ศ. 2011) มีอัตราการเติบโตของประชากรอยู่ที่
ร้อยละ 1.08 (ข้อมูลปีค .ศ. 201 0) และมีอัตราความหนาแน่นของประชากรอยู่ที่ 27 1.73 คนต่อตาราง
กิโลเมตร ซึ่งถือว่าเวียดนามมีประชากรต่อพื้นที่หนาแน่นรองจากสิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ และประชากร
ส่วนใหญ่ของเวียดนามประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

ในด้านเศรษฐกิจ เวียดนามมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อยู่ที่ 1 06.42 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ (ข้อมูลปีค.ศ. 2010) มีรายได้ประชาชาติต่อหัว โดยค้านวณจากความเท่าเทียมของอ้านาจซื้อ 
(GNI per capita PPP) อยู่ที่ 3,133.64 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ข้อมูลปีค .ศ. 2010) และมีอัตราการเติบโตทาง



20 

 

เศรษฐกิจอยู่ที่ร้อยละ 6.8 ซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี ค .ศ.2009 ที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ที่ร้อยละ 
5.3 เวียดนามมีอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 13.9 (ข้อมูลปีค .ศ. 2011) ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นจากอัตราเงินเฟ้อปี ค .ศ.2010 
อยู่ที่ร้อยละ 11.8 และมีอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 2.9  (ข้อมูลปีค .ศ. 2010)  ซึ่งมีอัตราลดลงจากอัตราการ
ว่างงานปีค.ศ.2009 อยู่ที่ร้อยละ 6.5 (ดูตารางที่ 12)  

ตารางท่ี 12 
ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม ปีค.ศ.2006-2011 

ตัวชี้วัด 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายใน  ประเทศ             
(ดอลลาร์สหรัฐฯ) 
 

60,913,515,795 
 
71,015,592,863 
  

91,094,051,435 
 
97,180,304,813 
  

 
106,426,845,157 
  

ไม่มีข้อมูล 

อัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ (%) 

8.2 8.5 6.2 5.3 6.8 ไม่มีข้อมูล 

 รายได้ประชาชาติ
ต่อหัวค านวณโดย
อ านาจซื้อของ
ประชากร (US$) 

2,310 2,540 2,720 2,790 3,133.64 ไม่มีข้อมูล 

อัตราการว่างงาน 
(%) 

2 4.3 4.7 6.5 2.9 ไม่มีข้อมูล 

อัตราเงินเฟ้อ (%) 7.5 8.3 24.4 7 11.8 13.9 
อัตราของ
ประชาชนที่อยู่ต่ า
กว่าเส้นความ
ยากจน (%) มี
รายได้น้อยกว่า 
1.25 ดอลลาร์
สหรัฐฯต่อวัน 

16 ไม่มีข้อมูล 14.5 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 

ที่มา: World Bank, http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/4130.htm and http://www.indexmundi.com/ 

ในด้านการเกษตร เวียดนามมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 100 , 720 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 
32.5 ของพื้นที่ทั้งหมด และมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 63,500 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 20 ของพื้นที่
ทั้งหมด โดยสินค้าเกษตรที่เป็นอาหารหลักของเวียดนาม ได้แก่ ข้าว เนื้อหมู เน้ือไก่ ผักและผลไม้ต่างๆ 
สินค้าอาหารส่งออกที่ส้าคัญ ได้แก่ ข้าว กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ พริกไทย ผลไม้ต่างๆ และสินค้าน้าเข้า
ได้แก่ ถั่วเหลือง น้้ามันปาล์ม แป้ง เนื้อไก่ ข้าวโพด เป็นต้น 

ข้าว ถือว่าเป็นอาหารหลักของของเวียดนาม และถือว่าเป็นสินค้าอาหารส่งออกที่ส้าคัญ โดย 
เวียดนามถือได้ว่าเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวรายใหญ่เป็นอันดับสอง รองจากประเทศไทย เวียดนามมีพื้นที่
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ปลูกข้าวประมาณ 74, 000 ตารางกิโลเมตร สามรถผลิตข้าวได้ประมาณ 25.2 ล้านตัน มีความต้องการบริโภค
ภายในประเทศ 18.4 ล้านตัน ขณะที่มีการส่งออก 5.5 ล้านตัน 

จากข้อมูลพื้นฐาน สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ประเทศเวียดนามมีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
ทางด้านอาหาร (Food Self-sufficiency) แม้ว่า พื้นที่ 3ใน 4 ของประเทศจะเป็นภูเขาและป่าไม้ แต่ภาคใต้ของ
ประเทศก็เป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก ซึ่งสามารถผลิตข้าว ที่เป็นอาหารหลักของประเทศได้
เพียงพอต่อความต้องการ ถึงร้อยละ 36.63 และสามารถส่งออกข้าวได้เป็นจ้านวนมาก  

อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารในภาพรวมจะพบว่า แม้ว่า 
เวียดนามจะมีการผลิตข้าวได้เป็นจ้านวนมาก คือ มีผลผลิตรวมมากกว่าประเทศไทยถึง 5 ล้านตัน แต่
เวียดนามส่งออกข้าวได้น้อยกว่าไทย ทั้งนี้เน่ืองจาก เวียดนามมีจ้านวนประชากรที่มากกว่าและมีอัตราการ
เติบโตของประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งพื้นที่ทางการเกษตรของเวียดนามเร่ิมมีจ้านวนลดลง อัน
เป็นผลจากการขยายตัวของเมือง และการพัฒนาอุตสาหกรรม ประกอบกับเวียดนามเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภัยแล้ง และปัญหาน้้าท่วม  สิ่งเหล่านี้
ล้วนส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการผลิต และส่งผลให้ผลผลิตข้าวลดลงด้วย นอกจากนี้ สิ่งเหล่านี้ยังอาจ
ส่งผลกระทบต่อการเพิ่มขึ้นของราคาอาหาร โดยเมื่อดูข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของเวียดนาม พบว่า เวียดนามมี
อัตราเงินเฟ้อที่สูงมากกว่าประเทศอื่นๆในภูมิภาค ดังนั้น หากเวียดนามยังไม่มีการบริหารจัดการด้าน
การเกษตรและด้านอาหารที่ดี ก็มีแนวโน้มว่าในอนาคต เวียดนามอาจเผชิญกับปัญหาความไม่เพียงพอทาง
อาหาร (Food Availability) และการเข้าถึงอาหารได้ (Food Accessibility) โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่ภูเขา และประชาชนที่มีฐานะยากจน 
 
สถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารในประเทศมาเลเซีย 
 มาเลเซียเป็นประเทศที่แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ มาเลเซียตะวันตก และมาเลเซียตะวันออก โดยมีทะเลจีน
ใต้กั้น มาเลเซียตะวันตก คือบริเวณคาบสมุทรมลายู มีพรมแดนทิศเหนือติดกับประเทศไทย และทิศใต้ติดกับ
สิงคโปร์ ส่วนมาเลเซียตะวันออก คือบริเวณทางเหนือของเกาะบอร์เนียว มีพรมแดนทิศใต้ติดกับอินโดนีเซีย 
และมีพรมแดนล้อมรอบประเทศบรูไน  

มาเลเซียมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 330,252 ตารางกิโลเมตร โดยมาเลเซียตะวันตกประกอบด้วย 11 
รัฐ มีพื้นที่ประมาณ 131,805 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งประเทศ และมาเลเซียตะวันออก  
ประกอบด้วย 2 รัฐ คือ ซาราวัค มีพื้นที่ 124,450 ตารางกิโลเมตร และซาบาห์ มีพื้นที่ 73,997 ตารางกิโลเมตร  

 ภูมิประเทศบนแหลมมลายู ในส่วนมาเลเซียตะวันตก มีลักษณะภูมิประเทศเป็นหนองบึงตาม
ชายฝั่งและพื้นดินจะสูงขึ้นเป็นล้าดับ จนกลายเป็นแนวเขาด้านในของประเทศ มีพื้นที่ราบอยู่ระหว่างแม่น้้า
สายต่างๆ พื้นดินไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์นัก แต่เหมาะส้าหรับปลูกยางพาราและต้นปาล์ม และสามารถปลูกข้าว
ได้ในบางพื้นที่ เช่น รัฐเคดาห์ และรัฐเปอร์ลิส ด้านในของประเทศจะมีพืชพันธุ์ไม้นานาชนิดขึ้นตามบริเวณ
ป่าดงดิบ โดยเฉพาะในแถบภูเขาซึ่งมีความสูงระหว่าง 150-2,207 เมตรเหนือระดับน้้าทะเล มีความยาวของ
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ชายฝั่งจากเหนือ (ติดชายแดนไทย) ถึงปลายแหลมประมาณ 804 กิโลเมตร  ทางชายฝั่งตะวันตกมีช่องแคบ
มะละกาแยกออกจากเกาะสุมาตราของอินโดนีเซีย ความกว้างของแหลมส่วนที่กว้างที่สุดประมาณ 330 
กิโลเมตร  

ภูมิประเทศบนเกาะบอร์เนียว ในส่วนมาเลเซียตะวันออก ส่วนใหญ่เป็นภูเขา และที่ราบสูงอยู่ด้าน
ใน และมีที่ราบเป็นย่อม ๆ อยู่ตามชายฝั่งทะเล ในแถบภูเขามีความสูงตั้งแต่ 300-2,440 เมตร เหนือ
ระดับน้้าทะเล ทางตอนเหนือของเกาะเป็นแหล่งน้้ามันและก๊าซธรรมชาติส้าคัญ ความกว้างจากชายฝั่งทะเล
ถึงอาณาเขตที่ติดกับกะลิมันตันของอินโดนีเซียประมาณ 270 กิโลเมตร และชายฝั่งยาว 1,120 กิโลเมตร ส่วน
อาณาเขตที่ติดต่อกับกะลิมันตันมีความยาว 1,450 กิโลเมตร  

มาเลเซียอยู่ในเขตร้อนชื้น มีอุณหภูมิเฉลี่ย 21-35 องศาเซลเซียส ฝนตกชุกตลอดปี ปริมาณน้้าฝนใน
ซาบาห์กับซาราวัคจะมากกว่าบนแหลมมลายู ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านต้ังแต่เดือน เมษายนถึง
ตุลาคม และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ 
 ในด้านประชากร มาเลเซียมีประชากรประมาณ 28,728,607 คน (ข้อมูลปีค .ศ. 2011) มีอัตราการ
เติบโตของประชากรอยู่ที่ร้อยละ 1.576 (ข้อมูลปีค.ศ. 2011)  

ในด้านเศรษฐกิจ มาเลเซียมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อยู่ที่ 237.79 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ (ข้อมูลปีค .ศ. 2010) มีรายได้ประชาชาติต่อหัว โดยค้านวณจากความเท่าเทียมของอ้านาจซื้อ (GNI 
per capita PPP) อยู่ที่ 14,669.77 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ข้อมูลปีค.ศ. 2010) มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ 
7.2 ซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจปีค .ศ.2009 ที่ร้อยละ -1. 7 มีอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 2.8 
(ข้อมูลปีค.ศ. 2011) ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นจากอัตราเงินเฟ้อปีค .ศ.2010 ที่ร้อยละ 1.7 และมีอัตราการว่างงานอยู่ที่
ร้อยละ 3.2 (ข้อมูลปีค .ศ. 201 1) ซึ่งมีอัตราลดลงจากอัตราการว่างงานปี ค .ศ.2010 จากร้อยละ 3.5                  
(ดูตารางที่ 13) 
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ตารางท่ี 13 
ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซีย ปีค.ศ.2006-2011 

ตัวชี้วัด 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายใน  ประเทศ             
(ดอลลาร์สหรัฐฯ) 
 

156,601,423,249 
 
186,777,261,971 
  

222,744,224,712 
 
192,911,631,102
  

 
237,796,914,597 
 

ไม่มีข้อมูล 

อัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ (%) 

5.96 6.3 4.6 -1.7 7.2 
ไม่มีข้อมูล 

 รายได้ประชาชาติ
ต่อหัวค านวณโดย
อ านาจซื้อของ
ประชากร (US$) 

12,240  13,360  13,900  13,710  14,669.77 

ไม่มีข้อมูล 

อัตราการว่างงาน 
(%) 

3.5 3.2 3.3 3.7 3.5 3.2 

อัตราเงินเฟ้อ (%) 3.8 ไม่มีข้อมูล 5.4 0.6 1.7 2.8 
อัตราของ
ประชาชนที่อยู่ต่ า
กว่าเส้นความ
ยากจน (%) มี
รายได้น้อยกว่า 
1.25 ดอลลาร์
สหรัฐฯต่อวัน 

ไม่มีข้อมูล 3.6 ไม่มีข้อมูล 3.8 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 

ที่มา: World Bank, http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2777.htm and http://www.indexmundi.com/ 

 ในด้านการเกษตร มาเลเซียมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 119 ,840 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 18.3
ของพื้นที่ทั้งหมด และมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 105 ,770 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 16.2 ของพื้นที่
ทั้งหมด โดยสินค้าเกษตรที่เป็นอาหารหลักของมาเลเซีย ได้แก่ ข้าว เน้ือวัว ผักและผลไม้ต่างๆ สินค้าอาหาร
ส่งออกที่ส้าคัญ  ได้แก่ ยางพารา น้้ามันปาล์ม โกโก้ กาแฟ  เป้นต้น และสินค้าน้าเข้า ได้แก่ ยางธรรมชาติ 
น้้ามันปาล์ม ข้าว เนื้อวัว ถั่วเหลือง เป็นต้น โดยข้าว ถือว่าเป็นอาหารหลักของมาเลเซีย โดยมาเลเซียมีพื้นที่
ปลูกข้าว 7, 000 ตารางกิโลเมตร  สามารถผลิตข้าวได้  1.6 ล้านตัน มีการบริโภคภายในประเทศ 2.5 ล้านตัน  
และมีการน้าเข้า 1.18 ล้านตัน 
 จากข้อมูลพื้นฐานน้ัน สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ประเทศมาเลเซีย ไม่สามารถพึ่งพาตนเองทางด้าน
อาหารได้ ( Food Self-insufficient) แม้ว่า จะมีพื้นที่ใกล้เคียงกับประเทศเวียดนาม แต่พื้นที่ส่วนใหญ่ไม่
เหมาะสมกับการปลูกพืชอาหาร โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าว ซึ่งเป็นอาหารหลัก ท้าให้ผลผลิตข้าวไม่เพียงพอ
ต่อการบริโภคภายในประเทศ ดังนั้น ความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียนั้น จึงขึ้นอยู่กับน้าเข้า โดยเฉพาะ
ข้าว  
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อย่างไรก็ตาม มาเลเซียนั้นมีความสามารถในการน้าเข้าอาหาร ซึ่งเห็นได้จากฐานะทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ซึ่งมาเลเซียมีรายได้ประชาชาติต่อหัว โดยค้านวณจากความเท่าเทียมของอ้านาจซื้อ (GNI per capita 
PPP) อยู่ที่ 14,669.77 (ข้อมูลปีค .ศ. 2010) ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ประกอบกับอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้น และอัตราเงินเฟ้อ และอัตราการว่างงานต้่า ดังนั้น มาเลเซียจึงสามารถเสริมสร้างความ
มั่นคงทางอาหารและความเพียงพอภายในประเทศได้ แต่ทั้งนี้ ในกรณีการเกิดภัยพิบัติ และกรณีเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจขึ้น มาเลเซียก็มีความเสี่ยงว่าจะเผชิญกับปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหารได้ 
 
สถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารในประเทศอินโดนีเซีย 
 อินโดนีเซียเป็นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิก
กับมหาสมุทรอินเดีย และระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปออสเตรเลีย โดยมีพรมแดนอาณาเขต  ทิศเหนือติดกับ
รัฐซาราวัค และซาบาห์ของมาเลเซีย  ทิศตะวันออกติดกับปาปัวนิวกินี ทิศตะวันตกเฉียงเหนือจรดน่านน้้า
ของสหพันธรัฐมาเลเซีย โดยมีช่องแคบมะละกา เป็นพรมแดนกั้นระหว่างเกาะสุมาตรา ของอินโดนีเซียกับ
ประเทศมาเลเซีย  

อินโดนีเซียมีรูปร่างคล้ายพระจันทร์หงายคร่ึงซีก มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1, 890,754 ตาราง
กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยกว่า 17,500 เกาะ แต่มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 3,000 เกาะ รวมอยู่ใน
พื้นที่ 4 ส่วนคือ หมู่เกาะซุนดาใหญ่ หมู่เกาะซุนดาน้อย หมู่เกาะมาลุกุ และปาปัว โดยแต่ละหมู่เกาะนั้นจะ
เป็นพื้นที่ภูเขา และภูเขาไฟ แต่ก็มีแม่น้้าและทะเลสาบอยู่บนเกาะต่างๆมากมาย อินโดนีเซียมีพื้นที่ราบน้อย 
และที่ราบส่วนใหญ่ เป็นที่ราบเชิงเขา และที่ราบชายฝั่งทะเล 

ในด้านภูมิอากาศ อินโดนีเซียเป็นหมู่เกาะ ภูมิอากาศจึงมีลักษณะผสมผสานและเปลี่ยนแปลงไป
ตามภูมิประเทศ โดยทั่วไปมีอากาศร้อนชื้นแบบศูนย์สูตร แบ่งเป็น 2 ฤดู คือ ฤดูแล้ง ระหว่างเดือนพฤษภาคม
ถึงตุลาคม ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน  
 อินโดนีเซียมีประชากรประมาณ 220 ล้านคน ประกอบด้วย ชนพื้นเมืองหลากหลายกลุ่ม ซึ่งพูด
ภาษาต่างกันกว่า 583 ภาษา ซึ่งร้อยละ 61 ของประชากรทั้งหมดอาศัยอยู่บนเกาะชวา  และมีอัตราการเติบโต
ประชากรอยู่ที่ร้อยละ 1.07  
 ในด้านเศรษฐกิจ อินโดนีเซีย มีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ( GDP) อยู่ที่ 706.55 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ (ข้อมูลปีค.ศ. 2010) มีรายได้ประชาชาติต่อหัว โดยค้านวณจากความเท่าเทียมของอ้านาจซื้อ 
(GNI per capita PPP) อยู่ที่ 4,394.13 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ข้อมูลปีค .ศ. 2010) มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ร้อยละ 6.1 ซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจปีค .ศ.2009 ที่ร้อยละ 4.5 มีอัตราเงินเฟ้อร้อย
ละ 4.6 (ข้อมูลปีค.ศ. 2011) ซึ่งมีอัตราลดลงจากอัตราเงินเฟ้อปีค .ศ.2010 ที่ร้อยละ 5.1 มีอัตราการว่างงานอยู่
ที่ร้อยละ 7.1 (ข้อมูลปีค .ศ. 2010) และมีจ้านวนประชากรที่อยู่ต่้ากว่าเส้นความยากจน (Poverty line) ร้อยละ 
13.3 (ข้อมูลปีค.ศ. 2010) (ดูตารางที่ 14) 
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ตารางท่ี 14 
ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจของประเทศอินโดนีเซีย ปีค.ศ.2006-2011 

ตัวชี้วัด 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายใน  ประเทศ             
(ดอลลาร์สหรัฐฯ) 
 

 
364,570,525,997 
  

432,216,737,775 510,244,548,960 539,355,489,060 706,558,240,892 ไม่มีข้อมูล 

อัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ (%) 

5.5 6.3 6.1 4.5 6.1 
ไม่มีข้อมูล 

 รายได้ประชาชาติ
ต่อหัวค านวณโดย
อ านาจซื้อของ
ประชากร (US$) 

3,040  3,310  3,620  3,720  4,394.13 

ไม่มีข้อมูล 

อัตราการว่างงาน 
(%) 

12.5 9.1 8.4 8.1 7.1 
ไม่มีข้อมูล 

อัตราเงินเฟ้อ (%) 13.2 6.3 9.9  4.8 5.1 4.6 
อัตราของ
ประชาชนที่อยู่ต่ า
กว่าเส้นความ
ยากจน (%) มี
รายได้น้อยกว่า 
1.25 ดอลลาร์
สหรัฐฯต่อวัน 

17.8 16.6 15.4 14.2 13.3 ไม่มีข้อมูล 

ที่มา: World Bank, http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2748.htm and http://www.indexmundi.com/ 

 ในด้านการเกษตร  อินโดนีเซียมีพื้นที่การเกษตรประมาณ  485 , 000 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 
26.8 ของพื้นที่ทั้งหมด และมีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 220 ,000 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 12.1 ของ
พื้นที่ทั้งหมด โดยสินค้าเกษตรที่เป็นอาหารหลักของอินโดนีเซีย  ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง เน้ือไก่ เน้ือ
วัว ผักและผลไม้ต่างๆ สินค้าอาหารส่งออกที่ส้าคัญ ได้แก่ น้้ามันปาล์ม ยางพารา โกโก้ กาแฟ น้้ามันมะพร้าว 
เป็นต้น และสินค้าน้าเข้า ได้แก่ แป้ง ข้าว เนื้อวัว ถั่วเหลือง ผลิตภัณฑ์นม เป็นต้น  

ข้าว ถือว่าเป็นอาหารหลักของอินโดนีเซีย โดยอินโดนีเซียมีพื้นที่ปลูกข้าว 131 ,448.6  ตาราง
กิโลเมตร สามารถผลิตข้าวได้  40.9 ล้านตัน มีการบริโภคภายในประเทศ 38.9 ล้านตัน  มีการส่งออก 2 ,897 
ตัน และมีการน้าเข้า 186,438 ตัน 

จากข้อมูลพื้นฐาน สามารถวิเคราะห์ได้ว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีพื้นที่เป็นจ้านวนมาก ซึ่ง
สามารถผลิตข้าวได้มากที่สุดในภูมิภาค แต่ด้วยขนาดของประชากรที่มีเป็นจ้านวนมาก แม้ว่าจะสามารถ
พึ่งพาตนเองทางด้านอาหารได้ ( Food Self-sufficiency) แต่ก็มีอัตราการพึ่งพาตนเองเพียงแค่ร้อยละ 5.23 
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ของการผลิตและการบริโภคทั้งประเทศ ส่งผลให้อินโดนีเซียจ้าเป็นต้องน้าเข้าข้าว ( Import rice) เป็นจ้านวน
มากเช่นกัน 

ยิ่งไปกว่านั้นแล้ว อินโดนีเซียแม้จะมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ( GDP) มาก แต่เมื่อดูรายได้
ประชาชาติต่อหัวแล้วกลับพบว่าประชาชนยังมีรายได้น้อย และมีฐานะยากจน ที่ซึ่งในช่วงที่เกิดภัยพิบัติ 
หรือปัญหาเศรษฐกิจต่างๆ  ซึ่งส่งผลให้ราคาอาหารสูงขึ้น อาจท้าให้อินโดนีเซียเผชิญกับปัญหาการเข้าถึง
อาหารได้ (Food Accessibility) 

 
สถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารในประเทศฟิลิปปินส์ 

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นประเทศซึ่งประกอบด้วยเกาะจ้านวน 7 , 107 เกาะ ตั้งอยู่ในมหาสมุทร
แปซิฟิก และอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยฟิลิปปินส์ตั้งอยู่ห่างจากพื้นแผ่นดินใหญ่ของภูมิภาค 
ประมาณ 100 กิโลเมตร และถือว่าเป็นประเทศที่มีพรมแดนทางทะเลติดต่อระหว่างกันยาวมากที่สุดในโลก  

ประเทศฟิลิปปินส์ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 300 , 000 ตารางกิโลเมตร โดยลักษณะภูมิประเทศเป็น
หมู่เกาะ ซึ่งประกอบไปด้วยเกาะถึง 7 , 107 เกาะ แต่มีเพียง 2 , 000 เกาะเท่านั้นที่มีประชากรอาศัยอยู่ ที่เหลือ
นั้นเป็นเกาะภูเขาไฟ และเกาะขนาดเล็ก โดยพื้นที่ทุกเกาะจะประกอบด้วยภูเขาเป็นแกนกลาง มีพื้นที่ราบ
ค่อนข้างน้อย ที่ราบส่วนใหญ่จะเป็นที่ราบแคบ ๆ โดยที่ราบที่ส้าคัญ คือ ที่ราบตอนกลางของเกาะลูซอน 
เรียกว่า ที่ราบมะนิลา เป็นที่ราบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ  

ลักษณะภูมิอากาศของฟิลิปปินส์ คือ อยู่ในมรสุมเขตร้อน และเน่ืองด้วยภูมิประเทศเป็นหมู่เกาะและ
ชายฝั่งทะเล ท้าให้ฟิลิปปินส์ มีสภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวน เนื่องจากพายุและไต้ฝุ่น รวมทั้งประสบภัย
ธรรมชาติบ่อยครั้ง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตเกษตรเป็นจ้านวนมาก ในต้นฤดูกาล ฟิลิปปินส์ 
ประกอบไปด้วย 3 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ฤดูร้อนเร่ิมตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือน
พฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 35 องศาเซลเซียส ขณะที่กรุงมะนิลาจะร้อนและมีฝุ่นละอองมากที่สุด 
อุณหภูมิระหว่างวันอาจสูงถึง 40 องศาเซลเซียส ฤดูฝนเร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม ปกติปริมาณ
น้้าฝนอยู่ที่ประมาณ 5,000 มิลลิเมตร แต่บางคร้ังจะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านท้าให้มีฝนตกหนักใน
หลายพื้นที่ติดต่อกันหลายวัน รวมถึงในช่วงกรกฎาคมถึงตุลาคม มักมีลมพายุหลายลูกก่อตัวขึ้นทางทิศ
ตะวันออกของเกาะลูซอน ปิโคน และทิศตะวันออกของหมู่เกาะวิสายาส์ ฤดูหนาวเร่ิมตั้งแต่ เดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยกลางวันประมาณ 28 องศาเซลเซียส และ กลางคืน 17 องศา
เซลเซียส โดยหนาวที่สุดในช่วงธันวาคม  
 ฟิลิปปินส์มีประชากรประมาณ 101.8 ล้านคน (ข้อมูลปีค .ศ. 2011) และมีอัตราการเติบโตของ
ประชากรอยู่ที่ร้อยละ 1.9 และมีความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่อยู่ที่ 339.3 คนต่อตารางกิโลเมตร  ซึ่ง
ถือว่ามีความหนาแน่นของประชากรมากรองจากประเทศสิงคโปร์ 

ในด้านเศรษฐกิจของประเทศ ฟิลิปปินส์มีผลิตภัณฑ์มวลภายในประเทศ  (Gross Domestic Product-
GDP) อยู่ที่ 199.58 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ข้อมูลปีค .ศ. 2010) มีรายได้ประชาชาติต่อหัว โดยค้านวณจาก
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ความเท่าเทียมของอ้านาจซื้อ ( GNI per capita PPP) อยู่ที่ 3,737.46 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ข้อมูลปีค .ศ. 2010) มี
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ 7.3  (ข้อมูลปีค .ศ. 2010) ซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นจากอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจปี ค.ศ.2009 ที่ร้อยละ 1.1 มีอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 4.9 (ข้อมูลปีค.ศ. 2011) ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นจากอัตรา
เงินเฟ้อปี ค.ศ.2010 ที่ร้อยละ3.8 มีอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 7.3  (ข้อมูลปีค .ศ. 2010) ซึ่งมีอัตราลดลงจาก
อัตราการว่างงานปี ค .ศ.2009 ที่ร้อยละ7.5   และมีจ้านวนประชากรที่อยู่ต่้ากว่าเส้นความยากจน (Poverty 
line)ร้อยละ 26.5 (ข้อมูลปีค.ศ. 2009) (ดูตารางที่ 15) 

ตารางท่ี 15 
ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจของประเทศฟิลิปปินส์ ปีค.ศ.2006-2010 

ตัวชี้วัด 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายใน  ประเทศ             
(ดอลลาร์สหรัฐฯ) 
 

 
122,210,719,246 
  

 
149,359,920,006 
  

173,602,533,346 168,333,540,385 199,589,447,424 

ไม่มีข้อมูล 

อัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ (%) 

5.4 7.3 3.8 1.1 7.3 
ไม่มีข้อมูล 

 รายได้ประชาชาติ
ต่อหัวค านวณโดย
อ านาจซื้อของ
ประชากร (US$) 

3,090  3,380  3,540  3,540  3,737.46 

ไม่มีข้อมูล 

อัตราการว่างงาน 
(%) 

7.9 7.3 7.4 7.5 7.3 
ไม่มีข้อมูล 

อัตราเงินเฟ้อ (%) 6.2 2.8 9.3 3.2 3.8 4.9 
อัตราของ
ประชาชนที่อยู่ต่ า
กว่าเส้นความ
ยากจน (%) มี
รายได้น้อยกว่า 
1.25 ดอลลาร์
สหรัฐฯต่อวัน 

26.4 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 26.5 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 

ที่มา: World Bank, http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2794.htm and http://www.indexmundi.com/ 

ในด้านการเกษตร ฟิลิปปินส์ มีพื้นที่การเกษตรประมาณ 115 , 000 ตารางกิโลเมตร โดยคิดเป็นร้อย
ละ 38.6 ของพื้นที่ทั้งหมด มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 51 ,000 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 17.1 ของพื้นที่
ทั้งหมด โดยสินค้าเกษตรที่เป็นอาหารหลักของฟิลิปปินส์ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มะพร้าว อ้อย กล้วย มะม่วง 
สับประรด เน้ือหมู เน้ือวัว ไข่ และปลา ในส่วนสินค้าน้าเข้า ฟิลิปปินส์น้าเข้าสินค้าจ้าพวกข้าว แป้ง และ
ผลิตภัณฑ์นมต่างๆ ส่วนสินค้าส่งออก ได้แก่ กล้วย มะพร้าว สับประรด กุ้ง ปลาทูน่า สาหร่ายทะเล  
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ข้าว ถือว่าเป็นอาหารที่ส้าคัญของฟิลิปปินส์ โดยฟิลิปปินส์ มีพื้นที่ปลูกข้าว 45, 786 ตารางกิโลเมตร 
สามารถผลิตข้าวได้ 11 ล้านตัน มีการบริโภคภายในประเทศ 13.4 ล้านตัน และมีการน้าเข้า 2.4ล้านตัน 
 จากข้อมูลพื้นฐาน สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ประเทศฟิลิปปินส์ ไม่สามารถพึ่งพาตนเองทางด้าน
อาหารได้ (Food Self-insufficiency) ทั้งนี้ เนื่องจากฟิลิปปินส์ มีพื้นที่ในการเพาะปลูกน้อย โดยเฉพาะพื้นที่
ปลูกข้าว ประกอบกับมีจ้านวนประชากรเป็นจ้านวนมาก ส่งผลให้ผลผลิตไม่เพียงต่อการบริโภค
ภายในประเทศ 
 แม้ว่า ฟิลิปปินส์จะเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร โดยการน้าเข้าอาหาร อย่างไรก็ตาม 
ในช่วงเวลาปัจจุบัน ซึ่งทั่วโลกประสบกับปัญหาภัยพิบัติ รวมถึงฟิลิปปินส์ด้วย ส่งผลให้อาหารมีราคาสูงขึ้น  
ประกอบกับ แม้ว่าฟิลิปปินส์จะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น แต่ภายในประเทศก็ยังมีประชากรที่
ยากจนอยู่เป็นจ้านวนมาก นอกจากนี้อัตราการว่างงานก็ยังอยู่ในระดับสูง ดังนั้น ฟิลิปปินส์จึงเป็นประเทศใน
ภูมิภาคที่มีความเสี่ยงว่าจะเผชิญกับปัญหาความไม่เพียงพอทางด้านอาหาร ( Food Availability) และปัญหา
การเข้าถึงอาหาร (Food Accessibility)  
 
สถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารในประเทศสิงค์โปร์ 
 สิงคโปร์เป็นประเทศหมู่เกาะขนาดเล็ก มีพรมแดนทิศเหนือติดกับช่องแคบยะโฮร์ และติดกับ
มาเลเซีย ทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้  ทิศตะวันตกและทิศใต้ติดกับช่องแคบมะละกา  

สิงคโปร์ มีพื้นที่รวม 699.4 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่เล็กที่สุดในภูมิภาค 
ประกอบด้วย เกาะสิงคโปร์และเกาะใหญ่น้อยบริเวณรายรอบ รวม 63 เกาะ โดยเกาะใหญ่ที่สุด คือ เกาะ
สิงคโปร์ ลักษณะภูมิประเทศภาคกลางและภาคตะวันตกเป็นเนินเขา ซึ่งเนินเขาทางภาคกลางเป็นเนินเขาที่
สูงที่สุดของประเทศ และเป็นต้นก้าเนิดแม่น้้าสายส้าคัญของสิงคโปร์  และภาคตะวันออกเป็นที่ราบต้่า  

สภาพภูมิอากาศ สิงคโปร์อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร จึงมีอากาศร้อนชื้นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่
ประมาณ 25- 32 องศาเซลเซียส แบ่งเป็น 4 ฤดู คือ ฤดูหนาว ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูอบอุ่น โดยฤดูหนาวเร่ิม
ตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ช่วงอากาศหนาว อุณหภูมิเฉลี่ย ประมาณ 23 - 26 องศาเซลเซียส 
โดยอากาศจะเย็นที่สุดในเดือนธันวาคม มีอุณหภูมิต่้าสุดประมาณ 20 องศาเซลเซียส ช่วงเดือนมกราคมถึง
กุมภาพันธ์จะมีฝนตกหนักและลมแรงจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ฤดูร้อนเร่ิมตั้งแต่เดือน
มีนาคมถึงพฤษภาคม ช่วงอากาศร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 31 - 34  องศาเซลเซียส อากาศจะร้อนที่สุดใน
เดือนพฤษภาคม มีอุณหภูมิสูงสุดราว 36 องศาเซลเซียส  ฤดูฝนเร่ิมตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน มี
ฝนตกหนักและลมแรงจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  และฤดูอบอุ่นเร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือน
ธันวาคม เป็นช่วงที่มีอากาศอบอุ่น และไม่มีฝนมากนัก 
 สิงคโปร์มีประชากรประมาณ 5.18 ล้านคน มีอัตราการเติบโตของประชากรอยู่ที่ร้อยละ 0.82 และมี
ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่อยู่ที่ 7,410 คนต่อตารางกิโลเมตร ซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีประชากร
หนาแน่นมากที่สุดในภูมิภาค และประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในสาขาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
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ในด้านเศรษฐกิจ สิงคโปร์มีผลิตภัณฑ์มวลภายในประเทศ  (Gross Domestic Product-GDP) อยู่ที่ 
208.76 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ข้อมูลปีค .ศ. 2010) มีรายได้ประชาชาติต่อหัว โดยค้านวณจากความเท่า
เทียมของอ้านาจซื้อ ( GNI per capita PPP) อยู่ที่ 56,521.73 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ข้อมูลปีค .ศ. 2010) มีอัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ 14.5 ซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นจากอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจปี ค .ศ.2009 ที่ร้อยละ -
1.3 มีอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 3.3 (ข้อมูลปีค.ศ. 2011) ซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นจากอัตราเงินเฟ้อปี ค .ศ.2010 จากร้อยละ 
2.8 และมีอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 2.1 (ข้อมูลปีค.ศ. 2010) (ดูตารางที่ 16) 

ตารางท่ี 16 
ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์ ปีค.ศ.2006-2011 

ตัวชี้วัด 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายใน  ประเทศ             
(ดอลลาร์สหรัฐฯ) 
 

138,729,866,931 168,196,798,691 
 
177,792,063,167 
  

188,479,481,667 
 
208,765,019,308 
  

ไม่มีข้อมูล 

อัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ (%) 

7.9 7.7 1.1 -1.3 14.5 ไม่มีข้อมูล 

 รายได้ประชาชาติ
ต่อหัวค านวณโดย
อ านาจซื้อของ
ประชากร (US$) 

46,950  51,070  52,000  49,780  56,521.73 ไม่มีข้อมูล 

อัตราการว่างงาน 
(%) 

3.1 2.1  2.2 3 2.1 ไม่มีข้อมูล 

อัตราเงินเฟ้อ (%) 1 2.1 6.5 0.6 2.8 3.3 
อัตราของ
ประชาชนที่อยู่ต่ า
กว่าเส้นความ
ยากจน (%) มี
รายได้น้อยกว่า 
1.25 ดอลลาร์
สหรัฐฯต่อวัน 

ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 

ที่มา: World Bank, http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2798.htm and http://www.indexmundi.com/ 

ในด้านการเกษตร สิงคโปร์มีพื้นการเกษตรประมาณ 8 ตารางกิโลเมตร โดยคิดเป็นร้อยละ 1.2 ของ
พื้นที่ทั้งหมด มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 6 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.9 ของพื้นที่ทั้งหมด สินค้าเกษตร
ที่เป็นอาหารหลักของสิงคโปร์ ได้แก่ ข้าว เนื้อหมู เน้ือไก่ ไข่ และผักผลไม้ต่างๆ โดยเฉพาะข้าว ถือว่าเป็น
อาหารที่ส้าคัญของสิงคโปร์ ในส่วนสินค้าน้าเข้า  สิงคโปร์น้าเข้า ข้าว เนื้อหมู เน้ือไก่ น้้ามันปาล์ม และ
เคร่ืองดื่มที่มีแอลกฮอร์ ส่วนสินค้าส่งออก ได้แก่ เคร่ืองดื่มที่มีแอลกฮอร์ อาหารเด็ก ช็อคโกแลต น้้ามัน
ปาล์ม และยาสูบ  
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จากข้อมูลพื้นฐาน สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ประเทศสิงคโปร์ไม่มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
ทางด้านอาหาร (Food Self-insufficient) ทั้งนี้เน่ืองจากสิงคโปร์เป็นประเทศเล็ก และมีพิ้นที่ในการเพาะปลูก
น้อย ซึ่งพื้นที่ของประเทศส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ส้าหรับอยู่อาศัย และพื้นที่อุตสาหกรรม ดังนั้น สิงคโปร์จึง
เลือกเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยการน้าเข้าอาหาร  

อย่างไรก็ตาม แม้สิงคโปร์จะเป็นประเทศเล็ก  แต่ก็เป็นประเทศที่มีระดับการพัฒนามากที่สุดใน
ภูมิภาค และประชาชนมีรายได้ต่อหัวมากที่สุด ซึ่งท้าให้สิงคโปร์ไม่มีปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหาร แต่
ทั้งนี้ ในกรณีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ หรือเกิดภัยพิบัติรุนแรง สิงคโปร์ก็มีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับความไม่มั่นคง
ทางด้านอาหาร 

 
สถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารในประเทศบรูไน  

ประเทศบรูไน เป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชายฝั่ง
ทางด้านเหนือติดกับทะเลจีนใต้ และพรมแดนทางบกที่เหลือถูกล้อมรอบด้วย รัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย 

บรูไนมีขนาดพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 5, 765 ตารางกิโลเมตร ซึ่งร้อยละ 70 ของพื้นที่เป็นพื้นที่ป่าไม้ 
อุดมด้วยน้้ามันและก๊าซธรรมชาติ บรูไนแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 เขต คือ บรูไนและมูอารา เบเลต    
ตูตง และเตมบูรง ประกอบด้วย 2 ส่วนที่ไม่ติดกัน คือ ด้านตะวันตกและตะวันออก ประชากรร้อยละ 97 ของ
ประชากรทั้งหมดอาศัยอยู่ในส่วนด้านตะวันตก และมีประชากรเพียงประมาณ 10,000 คนที่อาศัยอยู่ในด้าน
ตะวันออก ซึ่งเป็นที่ต้ังของเขตเตมบูรง และมีภูเขาเป็นจ้านวนมาก  
 ลักษณะภูมิอากาศ บรูไนเป็นภูมิอากาศเขตร้อน มีอุณหภูมิและความชื้นสูง ฝนตกมากเกือบตลอดปี 
อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 24 -32 องศาเซลเซียส  
 บรูไนมีจ้านวนประชากร 300,000 คน ความหนาแน่นของประชากร 52 คนต่อตารางกิโลเมตร 
ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวมาเลย์  คือ ร้อยละ 68.8 ชาวจีนร้อยละ 18.3 ชนเผ่าต่างๆร้อยละ 5.0 ชาวอินเดีย
และอ่ืนๆร้อยละ 7.9 และมีอัตราการเติบโตของประชากรอยู่ที่ร้อยละ 1.71  

ในด้านเศรษฐกิจของประเทศ บรูไนมีผลิตภัณฑ์มวลภายในประเทศ( Gross Domestic Product-
GDP) อยู่ที่ 10.73 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ข้อมูลปีค.ศ. 2009) บรูไนมีรายได้ประชาชาติต่อหัว โดยค้านวณ
จากความเท่าเทียมของอ้านาจซื้อ (GNI per capita PPP) อยู่ที่ 48,891.67ดอลลาร์สหรัฐฯ (ข้อมูลปีค .ศ. 2010) 
มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจประมาณร้อยละ 4.1 (ข้อมูลปีค .ศ. 2010) ซึ่งขยายตัวเพิ่มขึ้นจากอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจปี ค.ศ.2009 ที่ร้อยละ -1.8 มีอัตราเงินเฟ้อร้อยละ 1.2 (ข้อมูลปีค .ศ. 2011) ซึ่งคงที่จากปี 
ค.ศ.2010 และมีอัตราการว่างงานอยู่ที่ร้อยละ 3.7 (ข้อมูลปีค.ศ. 2011) คงที่จากปีค.ศ.2010 (ดูตารางที่ 17) 
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ตารางท่ี 17 
ดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจของประเทศบรูไน ปีค.ศ.2006-2011 

ตัวชี้วัด 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายใน  ประเทศ             
(ดอลลาร์สหรัฐฯ) 
 

11,470,703,002 
 
12,247,627,895 
  

 
14,393,099,069 
  

10,732,435,034 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 

อัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ (%) 

ไม่มีข้อมูล 0.4 0.6 -1.8 4.1 ไม่มีข้อมูล 

 รายได้ประชาชาติ
ต่อหัวค านวณโดย
อ านาจซื้อของ
ประชากร (US$) 

50,170 51,200 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 48,891.67 ไม่มีข้อมูล 

อัตราการว่างงาน 
(%) 

4 ไม่มีข้อมูล 3.7 3.7 3.7 3.7 

อัตราเงินเฟ้อ (%) ไม่มีข้อมูล 0.3 2.7 ไม่มีข้อมูล 1.2 1.2 
อัตราของ
ประชาชนที่อยู่ต่ า
กว่าเส้นความ
ยากจน (%) มี
รายได้น้อยกว่า 
1.25 ดอลลาร์
สหรัฐฯต่อวัน 

ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 

ที่มา: World Bank, http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2700.htm and http://www.indexmundi.com/ 

ในด้านการเกษตร บรูไนมีพื้นการเกษตรประมาณ 114 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของพื้นที่
ทั้งหมด มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 30 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 0.6 ของพื้นที่ทั้งหมด โดยสินค้าเกษตร
ที่เป็นอาหารหลักของบรูไน ได้แก่ ข้าว เน้ือไก่ ไข่ ผักและผลไม้ต่างๆ ในส่วนสินค้าน้าเข้า บรูไนน้าเข้าข้าว 
ยาสูบ เคร่ืองดื่มที่มีแอลกฮอร์ น้้ามันปาล์ม ส่วนสินค้าส่งออก ได้แก่ ยางพารา กาแฟ น้้ามันถั่วเหลือง 
เน้ือสัตว์ ชา  เป็นต้น  

ข้าว ถือว่าเป็นอาหารที่ส้าคัญของบรูไน โดยบรูไนมีพื้นที่ปลูกข้าว 23.6 ตารางกิโลเมตร สามารถ
ผลิตข้าวได้ 4,140 ตัน มีการบริโภคภายในประเทศ 38,056 ตัน และมีการน้าเข้า 33,262 ตัน 
 จากข้อมูลพื้นฐานสามารถวิเคราะห์ได้ว่า บรูไนไม่มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางด้าน
อาหาร ( Food Self-insufficiency) เน่ืองจากบรูไนมีพื้นที่น้อย โดยเฉพาะพื้นที่ในการเพาะปลูก ส่งผลให้
ผลผลิตข้าวไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ ท้าให้ต้องน้าเข้าข้าว เพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงทางด้านอาหาร อย่างไรก็ตาม บรูไนเป็นประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีจากการมี
ทรัพยากรธรรมชาติ คือ น้้ามัน และก๊าซธรรมชาติ โดยรายได้ประชาชาติต่อหัวของบรูไนยังคงอยู่ใน
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ระดับสูง ส่งผลให้บรูไนยังคงมีความสามารถในการน้าเข้าข้าว แต่ทั้งนี้ ในอีกสิบปีข้างหน้า ในกรณีที่แหล่ง
พลังงานของบรูไนหมดลง ก็อาจจะมีผลต่อรายได้ของประเทศได้ อีกทั้งในกรณีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ และภัย
ธรรมชาติต่างๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลท้าให้บรูไนอาจเผชิญปัญหาความไม่มั่นคงทางด้านอาหารได้ 
 
สรุปสถานการณ์ความมั่นคงทางอาหารอาเซียน และประเทศสมาชิกในภูมิภาค 
 จากการศึกษาข้อมูลในระดับภูมิภาคและระดับประเทศสมาชิกของอาเซียน พบว่า ภูมิภาคอาเซียน
ในภาพรวมจะดูเหมือนจะมีความมั่นคงทางด้านอาหาร ( Food Security) แต่ถ้าดูข้อมูลเฉพาะใน
ระดับประเทศจะพบว่า ในปัจจุบันเกือบทุกประเทศมีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับความไม่มั่นคงทางอาหาร 
(Food Insecurity) เน่ืองจาก สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ( Climate change) และการเกิดภัยพิบัติต่างๆ 
(Disaster) ซึ่งล้วนส่งผลต่อโครงสร้างการผลิตทางการเกษตร  

นอกจากนั้น ยังมีประเทศบางประเทศ ที่มีปัจจัยภายใน ที่จะเผชิญความเสี่ยงกับความไม่มั่นคงทาง
อาหารมากกว่าประเทศอื่นๆ ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ เน่ืองจากเป็นประเทศที่มีภูมิศาสตร์ที่ไม่เหมาะสมแก่
การเพาะปลูก และมีพื้นที่น้อย ท้าให้ผลผลิตทางด้านอาหารไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ รวมทั้ง
มีระดับฐานะทางเศรษฐกิจที่ยังไม่ดี และยังคงมีประชาชนที่อยู่ใต้เส้นระดับความยากจน ( Poverty line) หรือ
มีรายได้น้อยกว่า 1.25 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อวันในสัดส่วนที่มาก ส่งผลให้ประเทศนี้ มีความเสี่ยงอย่างมากใน
การเผชิญปัญหาความเพียงพอทางด้านอาหาร ( Food Availability) และการเข้าถึงทางอาหาร ( Food 
Accessibility)  
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