
 

USDA ประเมินความมั่นคงดานอาหารของโลกในทศวรรษหนาหลังวิกฤตโควิด-19 
 

ในเดือนสิงหาคม 2563 หนวยงานวิจัยดานเศรษฐกิจ (Economic 
Research Service: ERS) กระทรวงเกษตรแหงสหรัฐอเมริกา (USDA  
ไดเผยแพรรายงานผลการศึกษาเรื่อง “การประเมินความม่ันคงอาหาร
ระหวางประเทศ ป 2563 - 73” หรือ “International Food Security 
Assessment, 2020 - 30” โดยใชแบบจําลอง IFSA ของหนวยงาน ERS 
เพ่ือประเมินประเทศท่ีมีรายไดตํ่าและปานกลางท้ังหมด 76 ประเทศ 
ใน 4 ภูมิภาคท่ัวโลก รวมท้ังการวิเคราะหผลกระทบของรายไดตอ
ความม่ันคงดานอาหารในปจจุบันและอนาคตอันเนื่องมาจากการแพร
ระบาดของโควิด-19 ซ่ึงผลการศึกษาพบวา แมวารายไดจะลดลงอยาง
รวดเร็วในป 2563 เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 แตแนวโนม
ความม่ันคงดานอาหารจะฟนตัวข้ึนภายในป 2573 เนื่องจากการ
เติบโตของรายได ความมีเสถียรภาพของราคาธัญพืชท่ีสําคัญ และ
จํานวนประชากรท่ีลดลง และคาดการณวาประเทศในแถบเอเชียและ
กลุมประเทศท่ีต้ังอยูทางใตของทะเลทรายซาฮารา (Sub-Saharan 

Africa: SSA  จะเปนภูมิภาคท่ีจะไดรับผลกระทบดานความไมม่ันคงดานอาหารเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุดเนื่องจากโควิด-19 
ท่ีทําใหการเติบโตของ GDP หยุดชะงัก 

หลักการและเหตุผล 

 รายได ราคาอาหาร และความไมเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจ เปนปจจัยสําคัญท่ีกําหนดวาประชากรจะมี
ความสามารถในการเขาถึงอาหารมากนอยเพียงใด ในขณะท่ีผลผลิตทางการเกษตรและสภาพของตลาดสงผลตอ
ปริมาณอาหารเพ่ือการบริโภค ท้ังนี้ การมีอาหารอยางท่ัวถึง ระดับรายไดท่ีเพ่ิมข้ึน และราคาอาหารท่ีอยูในระดับต่ํา
จะชวยเพ่ิมความม่ันคงดานอาหารของประเทศแมวาชองวางของความไดเปรียบเหลานี้จะข้ึนอยูกับการกระจาย
รายไดภายในประเทศก็ตาม ในทางกลับกันการหยุดชะงักของรายได ราคา หรืออุปทานอาหารจะทําใหความไมม่ันคง
ดานอาหารเพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับคนยากจน การทําความเขาใจวาปจจัยเหลานี้มีผลตอความตองการอาหาร
โดยรวมอยางไรเปนตัวชี้วัดแนวโนมของการประเมินความม่ันคงดานอาหาร รายงานฉบับนี้ไดนําปจจัยตางๆ เหลานี้
มาพิจารณาเพ่ือประเมินระดับความม่ันคงดานอาหารของป 2563 และคาดการณการเปลี่ยนแปลงดานความม่ันคง
ดานอาหารในทศวรรษหนาสําหรับ 76 ประเทศ ท่ีมีรายไดต่ําและปานกลางในภูมิภาคซับซาฮาราและแอฟริกาเหนือ 
ลาตินอเมริกา และเอเชีย รายงานฉบับนี้จะเปนขอมูลสําหรับ USDA และผูมีสวนไดสวนเสียในการคาดคะเนดาน
ความม่ันคงอาหารในประเทศเหลานี้ในระยะยาว นอกจากนี้ ยังวิเคราะหผลกระทบของการชะงักของรายไดอัน
เนื่องมาจากการแพรระบาดของโควิด-19 ตอความม่ันคงดานอาหารในปจจุบันและอนาคต 
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วิธีการศึกษา 

 ใชแบบจําลองการประเมินความม่ันคงดานอาหารระหวางประเทศ (International Food Security 
Assessment: IFSA) ของหนวยงาน ERS เพ่ือคาดการณความตองการอาหารและการขาดแคลนอาหาร (food 
gap) ใน 76 ประเทศ ท่ีมีรายไดต่ําและปานกลางจนถึงป 2573 โดยการประเมินความไมม่ันคงดานอาหารของแต
ละประเทศไดจากการประมาณสัดสวนของประชากรท่ีไมสามารถเขาถึงการบริโภคอาหารเพ่ือใหไดพลังงานครบ
ตามเปาหมาย 2,100 แคลอรี/คน/วัน ความรุนแรงของความไมม่ันคงดานอาหารวัดไดจากชองวางระหวางความ
ตองการอาหารท่ีคาดการณไวสําหรับผูท่ีไดรับอาหารต่ํากวาเกณฑกับแคลอรีเปาหมาย ความตองการอาหารแสดง
เปนคาเทียบเทาปริมาณเมล็ดธัญพืชโดยพิจารณาจากปริมาณแคลอรี โดยอาหาร 4 กลุมท่ีนํามาคํานวณ ไดแก 
เมล็ดธัญพืชหลักท่ีบริโภคในประเทศ ธัญพืชอ่ืนๆ รากและหัว และอาหารอ่ืนๆ ท้ังหมด   

ผลการศึกษา  

ภาพรวม   
กอนหนาท่ีจะมีการแพรระบาดของโควิด-19 ไดมีการคาดคะเนความม่ันคงอาหารในประเทศท่ีมีรายไดต่ํา

และปานกลางจํานวน 76 ประเทศ ท่ีศึกษาในรายงานนี้ไววา ในป 2563 จะมีประชากรท่ีถูกมองวาขาดความม่ันคง
ดานอาหารท้ังหมดประมาณเกือบ 761 ลานคน หรือรอยละ 19.8 ของประชากรท้ังหมด แตหลังจากการเกิดโค
วิด-19 ซ่ึงสงผลกระทบตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) จึงไดคาดการณใหมพบวาจะมีประชากรท่ีขาด
ความม่ันคงดานอาหารเพ่ิมข้ึนอีกเกือบ 84 ลานคน ซ่ึงสงผลใหความไมม่ันคงดานอาหารเพ่ิมข้ึนอีกรอยละ 2.2 ใน
ป 2573 และถึงแมวาในป 2573 จํานวนประชากรท่ีขาดความม่ันคงดานอาหารคาดวาจะลดลงเหลือ 456.8 
ลานคน แตก็ยังคงมีมากกวาท่ีคาดการณไวเดิมกอนท่ีจะเกิดการระบาดของโควิด-19 ถึง 51 ลานคน โดยประเทศ
ในแถบเอเชียและ Sub-Saharan Africa เปนภูมิภาคท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบมากท่ีสุดจากการเพ่ิมข้ึนของความ
ไมม่ันคงดานอาหารเนื่องจากโควิด-19 ซ่ึงทําให GDP หยุดการเติบโต  

ขอจํากัดของการศึกษา เนื่องจากสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในระดับประเทศและความไม
แนนอนของการคาดการณผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพรระบาดของโควิด-19 ท้ังในประเทศและระดับโลก 
ดังนั้น การคาดการณท่ีนําเสนอในรายงานฉบับนี้จึงเปนตัวแทนของสถานการณพ้ืนฐานปกติท่ัวไป โดยไมไดพิจารณา
ถึงผลกระทบจากปจจัยอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต เชน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีรุนแรง ความขัดแยง
ทางการทหาร หรือความไมม่ันคงทางการเมืองและเศรษฐกิจ ซ่ึงรายละเอียดของผลการประเมินความม่ันคงอาหาร
ใน 76 ประเทศ ท่ีศึกษาในทศวรรษหนาหลังจากการนําผลกระทบของโควิด-19 เขามารวมพิจารณาสรุปได ดังนี้ 

• ในป 2563 จํานวนผูท่ีไมมีความม่ันคงดานอาหารท้ังหมดใน 76 ประเทศท่ีทําการศึกษา มีประมาณ 
844.3 ลานคน เพ่ิมข้ึน 83.5 ลานคน (รอยละ 11 เนื่องจากการขาดรายไดอันเปนผลกระทบจาก 
การระบาดของโควิด-19  (ภาพท่ี 1  ซ่ึงหมายความวารอยละ 22 ของประชากรท้ังหมดใน 76 ประเทศ
ดังกลาวจะไมสามารถบริโภคอาหารเพ่ือใหไดพลังงานครบวันละ 2,100 แคลอรีซ่ึงเปนระดับแคลอรีโดย
เฉลี่ยท่ีจําเปนในการดํารงวิถีชีวิตอยางมีสุขภาพดีและแข็งแรง   

• การเพ่ิมข้ึนของประชากรท่ีคาดวาจะไมมีความม่ันคงดานอาหารอันเปนผลมาจากการระบาดของโควิด-19 
พบวาอยูในเอเชียมากท่ีสุด (41 ลานคน และ Sub-Saharan Africa (35 ลานคน    
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• แมจะไดรับผลกระทบดานรายไดจากโควิด-19 แตก็คาดวาความม่ันคงดานอาหารใน 76 ประเทศ 
ในอีก 10 ปขางหนาจะดีข้ึนภายในป 2573 โดยสัดสวนของประชากรท่ีไมมีความม่ันคงดานอาหาร
ในประเทศเหลานี้คาดวาจะลดลงเหลือรอยละ 10 (456.8 ลานคน ลดลง จากป 2563 คิดเปนรอยละ 
46 ของจํานวนคนท่ีไมมีความม่ันคงดานอาหาร แตถึงแมวาการประมาณการความไมม่ันคงดาน
อาหารในป 2573 จะลดลงอยางรวดเร็ว แตก็ยังสูงกวาท่ีเคยประมาณไวกอนท่ีจะเกิดสถานการณโค
วิด-19 เกือบรอยละ 13   

• การเพ่ิมข้ึนของความม่ันคงดานอาหารไดรับแรงหนุนจากการเติบโตของรายได และราคาของธัญพืช
หลักท่ีคอนขางมีเสถียรภาพในชวงประมาณการ และการเติบโตของประชากรท่ีลดลงโดยเฉพาะใน
เอเชีย ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน   

• รายไดตอหัวของประชากรใน 76 ประเทศ ท่ีทําการศึกษาในทศวรรษตอไปคาดวาจะเพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ย 
เกือบรอยละ 42 แตต่ํากวาท่ีเคยคาดการณไวกอนการระบาดของโควิด-19 อยูรอยละ 1.3     

• “ชองวางของอาหาร” หรือ “food gap” หมายถึง ปริมาณอาหารท่ีผูท่ีไมมีความม่ันคงดานอาหาร
ตองการบริโภคเพ่ือใหไดพลังงานครบตามเปาหมาย 2,100 กิโลแคลอร/ีคน/วัน ระดับของ food gap 
บงบอกถึงระดับความไมม่ันคงดานอาหาร โดยสามารถแสดงเปนจํานวนแคลอรี่ตอคนตอวัน หรือใน
ปริมาณท่ีเทียบเทาเมล็ดธัญพืชและใชเพ่ือวัดความรุนแรงของความม่ันคงทางอาหารในระดับมวลรวม 
ใน 76 ประเทศท่ีทําการศึกษา ผลการประเมินพบวา food gap ของท้ัง 4 ภูมิภาคคาดวาจะลดลงจาก
ท้ังหมด 44.7 ลานตัน (เมล็ดธัญพืช ในป 2563 เหลือเปน 24.3 ลานตันในป 2573  

 
ภาพท่ี 1   

แผนผังผลกระทบโควิด-19 ตอรายไดท่ีคาดวาจะสงผลใหจํานวนประชากรท่ีขาดความม่ันคงอาหาร             
ใน 76 ประเทศ เพ่ิมข้ึนอีก 83.5 ลานคน ในป 2563 

 



- 4 - 

ภาพท่ี 2  

ประมาณการประชากรท่ีขาดความม่ันคงดานอาหารกอนและหลังโควิด-19  
ใน 4 ภูมิภาคของโลก ป 2563 และ 2573 

 

ในระดับภูมิภาค 
การเปลี่ยนแปลงความม่ันคงอาหารแตกตางกันไปในแตละภูมิภาค โดยประเทศในแอฟริกาตอนใตของ

ทะเลทรายซาฮารา โดยแมวาความม่ันคงดานอาหารคาดวาจะดีข้ึนแตก็ในอัตราท่ีชาเนื่องจากการเติบโตของ
ประชากรอยางรวดเร็วและการเติบโตของรายไดตอหัวท่ีคอนขางต่ํา ประเทศในแถบเอเชีย (22 ประเทศจากเอเชีย
กลาง เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใตท่ีรวมอยูในการประเมินครั้งนี้ ซ่ึง มีประชากรมากท่ีสุดใน
บรรดาสี่ภูมิภาคท่ีทําการประเมินแตมีประชากรท่ีขาดความม่ันคงดานอาหารนอยกวาประเทศในภูมิภาคซับซาฮา
ราแอฟริกา และคาดวาจะเห็นการฟนตัวดานความม่ันคงอาหารในเอเชียท่ีรวดเร็วท่ีสุดเนื่องจากประเทศเศรษฐกิจ
ท่ีใหญท่ีสุดในภูมิภาคยังคงมีการเติบโตของรายไดอยางรวดเร็ว สําหรับประเทศในแอฟริกาเหนือ 4 ประเทศคาดวา
ความม่ันคงดานอาหารจะไดรับการฟนฟูแมวาระดับความไมม่ันคงอาหารจะอยูในระดับคอนขางต่ํา สําหรับอีก 11 
ประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน ประกอบดวย อเมริกากลาง 5 ประเทศ แคริบเบียน 3 ประเทศ 
และอเมริกาใต 3 ประเทศ คาดวาสัดสวนของประชากรท่ีขาดความม่ันคงดานอาหารจะลดลงมากกวาครึ่งภายในป 
2573 โดยมีรายละเอียดของแตละภูมิภาค ดังนี้ 

• แอฟริกาตอนใตของทะเลทรายซาฮารา (Sub-Saharan Africa: SSA  
ภูมิภาคซับซาฮาราแอฟริกามีประชากรมากกวา 1 พันลานคน การประเมินครั้งนี้ดําเนินการใน 39 

ประเทศของ 4 ภูมิภาค ไดแก แอฟริกากลาง แอฟริกาใต แอฟริกาตะวันออก และแอฟริการตะวันตก (ภาพท่ี 3 
ภูมิภาคนี้มีจํานวนประชากรมากท่ีสุดและมีสัดสวนความไมม่ันคงดานอาหารของประชากรสูงท่ีสุด โดยในป 2563 
คาดวาประชากรเกือบ 425 ลานคน (ประมาณรอยละ 41 ของประชากรในภูมิภาค  ไมมีความม่ันคงดานอาหาร 
โดยประชากร 35 ลานคนท่ีขาดความม่ันคงดานอาหารนั้นเนื่องมาจากการลดลงของ GDP อันเปนผลกระทบของ
โควิด-19  การเพ่ิมข้ึนของประมาณการจํานวนประชากรท่ีขาดความม่ันคงดานอาหารเนื่องจากผลกระทบโควิด-19 
ตอ GDP นี้พบวาอยูในแอฟริกาตะวันออก 14 ลานคน และแอฟริกาตะวันตก 12.7 ลานคน  
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แมวาจะเกิดภาวะผลกระทบจากโควิด-19 แตความม่ันคงดานอาหารคาดวาจะกระเตื้องข้ึน โดย
ภายในป 2573 ภูมิภาคนี้จะยังคงมีประชากรท่ีขาดความม่ันคงดานอาหารอยู 326 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 
71 ของประชากรท้ังหมดใน 76 ประเทศท่ีไดรับการประเมินจากการการศึกษานี้ และคิดเปนรอยละ 24.4 ของ
ประชากรท้ังหมดภูมิภาค SSA (ภาพท่ี 4   

นอกจากนี้ เนื่องจากภูมิภาค SSA มีการเติบโตของประชากรเร็วท่ีสุดในโลก ดังนั้น เม่ือการเติบโตของ 
GDP ประจําปของภูมิภาคอยูท่ีรอยละ 4 ก็หมายความวาการเติบโตของรายไดเฉลี่ยตอหัวตอปจะมีเพียงรอยละ 
1.6 ตอป  

ภาพท่ี 3  
กลุมประเทศใน Sub-Saharan Africa ท่ีไดรับการประเมินความม่ันคงดานอาหาร ป 2563 - 2573 

 

ภาพท่ี 4   
ตัวช้ีวัดความไมม่ันคงดานอาหารของประเทศในกลุม Sub-Saharan Africa ป 2563 และ 2573  
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• แอฟริกาเหนือ (North Africa  
ภูมิภาคแอฟริกาเหนือ 4 ประเทศ ประกอบดวย แอลจีเรีย อียิปต โมร็อกโก และตูนิเซีย (ภาพท่ี 5  

นับเปนประเทศท่ีมีความม่ันคงดานอาหารมากท่ีสุดในการประเมินครั้งนี้ สัดสวนของประชากรแอฟริกาเหนือท่ีขาด
ความม่ันคงดานอาหารคาดวาจะลดลงจากรอยละ 5.1 ในป 2563 เหลือเปน 1.9 ในป 2573 (ภาพท่ี 6  ระดับ
ความรุนแรงของความไมปลอดภัยของอาหารคาดวาจะลดลงรอยละ 14 โดยความแตกตางของอาหาร (food gap 
ตอคนตอวันลดลงเหลือ 219 แคลอรี ในป 2573  ท้ังนี้ ปจจุบันประชากรใน 4 ประเทศบริโภคแคลอรีในระดับท่ี
เทียบเทากับประเทศท่ีมีรายไดสูง ซ่ึงสวนหนึ่งเปนผลมาจากนโยบายอุดหนุนดานการบริโภค และอาจดําเนินการได
ยากข้ึนในอนาคตเม่ือตองจัดหางบประมาณเพ่ือการสนับสนุนนโยบายดังกลาว เนื่องจากระดับราคาอาหารของ 3 
ใน 4 ประเทศ ไดแก แอลจีเรีย อียิปตและตูนิเซียไดเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วในชวงป 2561 - 2562 ซ่ึงสะทอนให
เห็นถึงแรงกดดันทางการเงินและภาวะเศรษฐกิจท่ีทาทายมากข้ึน  

ดานราคาธัญพืชใน 3 ประเทศ (ยกเวนตูนิเซีย คาดวา จะลดลง ในขณะท่ี GDP ท่ีแทจริงตอหัวในป 2563 - 
2573 คาดวาจะเพ่ิมข้ึนรอยละ 2 ตอป โดยเพ่ิมข้ึนจากในชวงป 2557-2562 รอยละ 1.5 อยางไรก็ตาม 
ผลกระทบตอ GDP จากโควิด-19 คาดวาจะลดคาสัมบูรณของ GDP ตอหัวลงรอยละ 5 ท้ังในป 2563 และ 2573  

เนื่องจากแอฟริกาเหนือตองพ่ึงพาการนําเขาธัญพืชเปนอยางมากแมในปท่ีการผลิตธัญพืชท่ีอาศัยน้ําฝน
ภายในภูมิภาคจะไดผลดีก็ตาม ความตองการธัญพืชท้ังท่ีเปนอาหารและไมใชอาหารของภูมิภาคนี้คาดวาจะเพ่ิมข้ึน
ในทศวรรษหนา โดยสวนใหญเปนผลมาจากการเติบโตของความตองการธัญพืชสําหรับอาหาร (เพ่ิมข้ึนรอยละ 27 
สงผลใหอุปทานธัญพืชท่ีจําเปนตองจัดหาเพ่ิมเติม (implied additional supply required: IASR) สําหรับภูมิภาค
เพ่ิมข้ึนรอยละ 24 ในชวงป 2563 - 2573 

ภาพท่ี 5   
กลุมประเทศใน North Africa ท่ีไดรับการประเมินความม่ันคงดานอาหาร ป 2563-2573 
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ภาพท่ี 6   
ตัวช้ีวัดความไมม่ันคงดานอาหารของประเทศในกลุม North Africa ป 2563 และ 2573 

 

• ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน (Latin America and Caribbean: LAC) 
ในการประเมินภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน (LAC) ครอบคลุม 11 ประเทศ (ภาพท่ี 7  ปจจัยหลัก

ของความไมม่ันคงทางอาหารในป 2560 และ 2562 ของประเทศสวนใหญในภูมิภาคนี้ คือ ผลกระทบจากสภาพ
อากาศรวมถึงปรากฏการณเอลนีโญซ่ึงสงผลตอความพรอมของอาหาร   

อเมริกากลางในชวงป 2560 - 2562 สภาพอากาศและผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมสงผลกระทบ
ตอประเทศเอลซัลวาดอร กัวเตมาลา ฮอนดูรัส และนิการากัว ซ่ึงมีอาณาเขตท่ีตั้งอยูในเขตแนวแหงแลงของ
อเมริกากลาง หรือ Central American Dry Corridor (CADA) ท่ีมีขนาดกวางใหญทอดยาวจากชายฝงแปซิฟก
ดานรัฐเชียปสของประเทศเม็กซิโกไปยังพ้ืนท่ีทางตะวันตกของคอสตาริกาและปานามา รวมถึงสวนหนึ่งของฝง
แปซิฟกของกัวเตมาลา เอลซัลวาดอร ฮอนดูรัส และนิการากัว สภาพอากาศท่ีแหงผิดปกติในชวงเวลาสําคัญของ
ฤดูกาลการผลิตในป 2560 และ 2562 สงผลใหผลผลิตธัญพืชต่ํากวาปกติ นอกจากนี้ การสงออกกาแฟซ่ึงเปน
แหลงรายไดจากการสงออกและเปนรายไดท่ีสําคัญสําหรับพ้ืนท่ีชนบทของประเทศในกลุม CADA ก็ไดรับผลกระทบ
เชนกัน นอกจากนี้ ความไมสงบทางการเมือง สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจท่ีย่ําแย ปญหากลุมอาชญากรและการกอ
อาญากรรมยังสงผลใหเกิดการอพยพและการยายถ่ินฐานของประชากร และนําไปสูการเพ่ิมความไมม่ันคงดาน
อาหารโดยเฉพาะในพ้ืนท่ีชนบท ปจจัยลบท้ังหมดนี้มีผลกระทบตอเศรษฐกิจในทองถ่ินและเปนปจจัยท่ีสงผลให
ความไมม่ันคงดานอาหารในประเทศ CADA มีแนวโนมรุนแรงยิ่งข้ึน 

ในอเมริกาใต ประเทศในกลุมตัวอยาง (ไมรวมโบลิเวีย  ไดแก โคลอมเบีย เอกวาดอร และเปรู มีประชากร
ท่ีไมมีความม่ันคงดานอาหารอยูในระดับต่ําท่ีสุด ซ่ึงสวนใหญสะทอนใหเห็นถึงสถานะของรายไดปานกลางใน
ระดับบนของประชากร อยางไรก็ตาม ประเทศในอเมริกาใตในกลุมตัวอยางลวนออนไหวตอแรงกระทบทาง
เศรษฐกิจจากตลาดโลกเนื่องจากเศรษฐกิจภายในประเทศตองพ่ึงพาการสงออกสินคา เชน ทองแดง น้ํามัน        
กาซธรรมชาติ และกาแฟ ดานผลผลิตธัญพืชในประเทศแถบอเมริกาใตยังคงใกลเคียงกับคาเฉลี่ย 5 ป ท่ีผานมาซ่ึง
สงผลตอความพรอมของอาหารในระดับสูง   

ภาพรวมการประเมินความไมม่ันคงดานอาหาร หนวยงาน ERS ประเมินวาในในป 2563 หากไมรวม
ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ภูมิภาค LAC จะมีประชากรท่ีไมมีความม่ันคงดานอาหารจํานวน 31 ลานคน 
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แตเม่ือพิจารณารวมถึงผลกระทบจากการระบาดของโรคตอ GDP จะสงผลใหจํานวนประชากรท่ีไมมีความม่ันคง
ดานอาหารเพ่ิมข้ึนอีก 5.3 ลานคน  

ในชวงป 2557 - 2562 GDP ตอหัวของภูมิภาคขยายตัวอยูท่ีรอยละ 1.6 ตอป ในชวงทศวรรษหนา 
การเติบโตของ GDP ในภาพรวมจะยังคงอยูในเชิงบวกแมวาจะไดรับผลกระทบจากโควิด-19  แต GDP ตอหัวคาด
วาจะลดลงรอยละ 6 ในป 2563 และลดลงรอยละ 4 ในป 2573 อยางไรก็ตาม ความม่ันคงดานอาหารคาดวา
จะฟนตัวดีข้ึนภายในป 2573 โดยจํานวนประชากรท่ีไมมีความม่ันคงดานอาหารจะลดลงมากกวารอยละ 50 
เหลือเพียงรอยละ 10 ของประชากรท่ีไมมีความม่ันคงดานอาหาร (เพ่ิมข้ึนจากการคาดคะเนกอนการมีโควิด-19 
อยูรอยละ 1.3  (ภาพท่ี 8  สําหรับระดับของความไมม่ันคงดานอาหารซ่ึงวัดจากชองวางจํานวนแคลอรี่ตอคนตอ
วันคาดวาจะลดลงจากเกือบ 329 แคลอรีในป 2563 ไปเปนนอยกวา 275 แคลอรีในป 2573  

อนึ่ง เนื่องจากการเติบโตของรายได สงผลใหความตองการธัญพืชในภูมิภาคคาดวาจะเพ่ิมข้ึนจาก 44.4 
ลานตัน ในป 2563 เปน 57 ลานตัน ในป 2573 ความตองการธัญพืชท่ีไมใชอาหาร (รวมถึงอาหารสัตว มีสวน
ทําใหความตองการธัญพืชรวมเพ่ิมข้ึน ความตองการธัญพืชท่ีไมใชอาหารตอปคาดวาจะเพ่ิมข้ึน 7.6 ลานตัน (รอยละ 
37  ภายในป 2573 การผลิตธัญพืชในภูมิภาคในทศวรรษหนาคาดวาจะไมสอดคลองกับการเติบโตของความ
ตองการใช ดังนั้นการนําเขาจะมีบทบาทสําคัญในการเติมเต็มสวนท่ีขาดของความตองการธัญพืชในระดับภูมิภาค 
ความตองการท่ีเพ่ิมข้ึนเพ่ือตอบสนองความตองการธัญพืชรวม (อาหารและไมใชอาหาร จะเพ่ิมข้ึน รอยละ 30 
หรือท่ีเพ่ิมข้ึนภายในป 2573 คิดเปนปริมาณ 8.1 ลานตัน  

ภาพท่ี 7   
กลุมประเทศใน Latin America and Caribbean ท่ีไดรับการประเมินความม่ันคงดานอาหาร ป 2563 - 2573 
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ภาพท่ี 8   
ตัวช้ีวัดความไมม่ันคงดานอาหารของประเทศในกลุม Latin America and Caribbean ป 2563 และ 2573 

 

• เอเซีย (Asia  
ประเทศในภูมิภาคเอเชียซ่ึงมีท้ังหมด 22 ประเทศ ท่ีไดรับการประเมินครั้งนี้ (ภาพท่ี 9  ในป 2563 มี

ประชากรประมาณ 2,400 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 64 ของประชากรท้ังหมดใน 76 ประเทศท่ีไดรับการ
ประเมินครั้งนี้  

ภายในป 2573 ประเทศในภูมิภาคเอเชียท้ัง 22 ประเทศ จะมีสัดสวนของประชากรท่ีไมมีความม่ันคง
ดานอาหารลดลงมากกวารอยละ 70 แมวาจะไดรับผลกระทบจากโควิด-19 เนื่องจากอัตราการเติบโตของ
ประชากรท่ีลดลง (เหลือประมาณรอยละ 1 ตอปในทศวรรษหนา การผลิตธัญพืชในภูมิภาคเอเชียมีการเติบโต
อยางมาก โดยท่ัวไปเปนผลมาจากการเพ่ิมข้ึนของผลผลิตตอหนวยและกําลังการผลิต การผลิตธัญพืชคาดวาจะ
เพ่ิมข้ึนเกือบรอยละ 2.2 ตอปในชวงป 2563 ถึง 2573 ซ่ึงสูงกวาอัตราการเติบโตของประชากร และในชวง
ทศวรรษหนาคาดวาความตองการธัญพืชท่ีไมใชอาหาร (ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง 
จะเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วมากกวาความตองการธัญพืชท่ีเปนอาหาร ซ่ึงจากเดิมท่ีคาดวาจะเพ่ิมข้ึนรอยละ 51 และจะ
เพ่ิมอีกรอยละ 27 การเติบโตของความตองการธัญพืชท้ังหมดนี้ทําใหอุปทานท่ีจําเปนตองจัดหาเพ่ิม (IASR  ของ
ภูมิภาคเพ่ิมข้ึนรอยละ 62 เนื่องจากการผลิตธัญพืชเติบโตในอัตราท่ีต่ํากวาความตองการ 

ในป 2563 แมวาโควิด-19 จะสงผลกระทบตอการเติบโตของ GDP แตภูมิภาคเอเชียมีความไมม่ันคง
ดานอาหารนอยท่ีสุดเปนอันดับ 2 เม่ือเทียบกับทุกภูมิภาคท่ีไดรับการประเมินในครั้งนี้ โดยมีสัดสวนประชากรท่ีไม
มีความม่ันคงดานอาหารรอยละ 15.4 และคิดเปนจํานวนประชากร 373.2 ลานคน (ภาพท่ี 10  

ความไมม่ันคงดานอาหารคาดวาจะดีข้ึนในทุกประเทศของภูมิภาค เนื่องจากการเติบโตของรายไดท่ีม่ันคง
และราคาอาหารในประเทศสวนใหญอยูในระดับต่ําหรือลดลง สัดสวนของประชากรในเอเชียท่ีไมมีความม่ันคงดาน
อาหารคาดวาจะลดลงเหลือรอยละ 4 ภายในป 2573 อยางไรก็ตาม 3 ประเทศ ไดแก อัฟกานิสถาน เกาหลีเหนือ 
และเยเมน มีสัดสวนความไมม่ันคงดานอาหารของประชากรมากข้ึน ในชวงป 2563 และ 2573  
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ระดับความรุนแรงของความไมม่ันคงอาหาร (วัดจากจํานวนแคลอรีท่ีตองการเพ่ือเพ่ิมปริมาณการบริโภค
ใหไดพลังงานตามเปาหมาย 2,100 แคลอร/ีคน/วัน ของภูมิภาคเอเชียอยูในระดับท่ีต่ําคือ 287 กิโลแคลอรี เม่ือ
เทียบกับคาเฉลี่ยท่ัวโลกท่ี 360 กิโลแคลอรี ท้ังนี้ประเทศท่ีพบวามีชองวางหรือความรุนแรงของความไมม่ันคงดาน
อาหารสูงสุดไดแก เยเมน เกาหลีเหนือ และอัฟกานิสถาน 
 สําหรับปจจัยหลักท่ีชวยขับเคลื่อนในการฟนฟูความม่ันคงดานอาหารใหดีข้ึนในภูมิภาคเอเชียคือการ
เติบโตท่ีม่ันคงของ GDP ท่ีแทจริงตอหัว และราคาท่ีแทจริงของธัญพืชท่ีอยูในระดับต่ําหรือลดลง ตัวขับเคลื่อน
เหลานี้ไดรับการเก้ือหนุนจากการผลิตธัญพืชในประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนในภาพรวม การฟนตัวของความม่ันคงดานอาหาร
ในภูมิภาคนี้สวนใหญเปนผลลัทธของประเทศอินเดียและอินโดนีเซียซ่ึงมีประชากรรวมกันแลวมีสัดสวนถึง 2 ใน 3 
ของประชากรในภูมิภาคเอเชีย 

ภาพท่ี 9  
 กลุมประเทศใน Asia ท่ีไดรับการประเมินความม่ันคงดานอาหาร ป 2563 - 2573 

 
ภาพท่ี 10  

ตัวช้ีวัดความไมม่ันคงดานอาหารของประเทศใน Asia ป 2563 และ 2573 

 
ท่ีมา: 
https://www.ers.usda.gov/webdocs/outlooks/99088/gfa-31.pdf?v=9058.7 

ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส 
สิงหาคม 2563 
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