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ที่่�มา: Food Timeline: food history research service.

หนัังสืือ 100 MiLlion Years of Food

มนุษุย์เ์ริ่่�มต้นุ้จากการิ่ “กนุ่เพ่ื่�ออย่์�” เพ่ื่�อให้มี้พื่ลังังานุมากพื่อทีี่�จะออกไปลั�าสััต้ว์แ์ลัะห้าอาห้าริ่ไว้์กนุ่ในุม่�อต้�อไป 
ก�อนุที่ี�จะเริ่่�มริ่่้จักการิ่ที่ำาเกษต้ริ่ เพื่าะปลั่ก เลัี�ย์งสััต้ว์์ เพ่ื่�อให้้เพีื่ย์งพื่อต้�อการิ่บร่ิ่โภคของปริ่ะชากริ่ที่ี�เพ่ื่�มมากข้�นุ 
ในุช�ว์งย์ุคห้่นุให้ม� เม่�อปริ่ะมาณ 10,000 ปีก�อนุ จนัเกิิดกิารแลกิเปล่�ยนัค้้าขาย เกิิดวััฒนัธรรมกิารกิินั เกิิดกิารพััฒนัาเรื�อยมา 

จนัถึึงยุค้สืมัยใหม่ เกิิดกิารปฏิิวััติิวิัที่ยาศาสืติร์และอุติสืาหกิรรม ม่กิารนัำเอานัวััติกิรรม เค้รื�องจักิร และเที่ค้โนัโลย่เข้ามาใช้้  

ในักิระบวันักิารผลติิและถึนัอมอาหารในัระดบัอตุิสืาหกิรรม จนักิารเกิษติรอตุิสืาหกิรรม (Industrial Agriculture) เขา้มาเปน็ัระบบหลกัิ 

ในักิารผลิติอาหารให้ได้อาหารมากิพัอ...มากิพัอที่่�จะเล่�ยงประช้ากิรกิวั่า 7.9 พัันัล้านัค้นัในัปัจจุบันั

แม้ว์�าในุว์ันุนุี� เราจะไม่ติ้องออกิไปล่าสืัติวั์หรือหาอาหารจากิในัป่าเหมือนัเมื�อสืมัยยุค้หินั กิารได้มาซึ่ึ�งอาหารของเรานัั�นั

ง่ายดาย แค้่ปลายนัิ�วักิดสืั�ง แถึมยังม่ให้เลือกิสืรรทีุ่กิประเภที่อาหาร ทีุ่กิสืัญช้าติิอาหาร แติ่กิ็ปฏิิเสืธไม่ได้เลยวั่าบนัโลกิที่่�กิำลังป่วัย 

ที่รัพัยากิรธรรมช้าติิลดนั้อยลงทีุ่กิวัันั สืวันัที่างกิับจำนัวันัประช้ากิรและค้วัามติ้องกิารใช้้ที่รัพัยากิรที่่�เพัิ�มขึ�นัอย่างติ่อเนัื�อง ยังไม่นัับ 

โรค้ระบาด หรือปัจจัยแที่รกิแซึ่ง (disruption) อื�นั ๆ เช้่นั สืงค้ราม ภัยธรรมช้าติิ ภูมิอากิารแปรปรวันัสืุดขั�วั ที่่�สื่งผลติรงติ่อ 

ค้วัามท้ี่าที่ายในักิารผลิติอาหารให้มากิเพัย่งพัอต่ิอประช้ากิรกิว่ัา 1 หมื�นัล้านัค้นั ในัปี 2050 (ติามกิารค้าดกิารณ์ข์ององค์้กิารสืหประช้าช้าติ)ิ  

อาจกิล่าวัได้วั่า “ควิามีมีั�นคงทางอิาหารขอิงโลกุ (World’s food security)” ในัยุค้ที่่�โลกิขับเค้ลื�อนัด้วัยเที่ค้โนัโลย่อาจไม่ได้

มั�นัค้งอย่างที่่�เราค้ิดไวั้อ่กิติ่อไป

ยุคหินเกุ่า - ล้านปีกุ่อิน++

ล่าสืัติวั์ป่า/สืัติวั์นั�ำ  
     มาเป็นัอาหาร 

  โปรติ่นัช้นัิดแรกิ ๆ ค้ือ  
     อาหารที่ะเล และแมลง 

เกิ็บผลไม้กิินั

ประชีากุร ~ 5 ล้านคน 

ยคุ้หนิัใหม่  10,000 - 4,000 ปีก่ิอนั 
อยู่กิันัเป็นัหมู่บ้านั 

เริ�มเพัาะปลูกิ ที่ำกิารเกิษติร 
พัืช้: ถึั�วั ฟัักิ บวับ ธัญพัืช้ ข้าวั 
สืตัิว์ั: สุืนััข ไก่ิ แกิะ แพัะ หมู วัวัั 

     (Farm animals) 
เริ�มแปรรปูอาหาร/ถึนัอมอาหาร 

  ขนัมปัง เบ่ยร์

ปี 2050 

ประช้ากิรหมื�นัล้านัค้นั 
เราจะกิินัอะไร?

FOOD TIMELINE

NOW!! ประชีากุร~ 7.9 
พัันล้านคน



แลั้ว์ว์ันุพื่ริุ่�งนุี�ของประชากร 1 หมื่่�นล้้านคนุ ในุอีกไม�ถึ้ง 30 ปีข้างห้นุ้า... 

พวกเราจะกินอะไร???  การิ่เกษต้ริ่อุต้สัาห้กริ่ริ่ม 
 ย์ังมีปริ่ะส่ัที่ธิ่ภาพื่เพีื่ย์งพื่อสัำาห้ริ่ับเป้าห้มาย์ผลั่ต้อาห้าริ่ 

เพ่ื่�อเลัี�ย์งดู่ปริ่ะชากริ่ 1 ห้ม่�นุลั้านุคนุ ห้ริ่่อไม�? 

มีาร่วิมีทำควิามีเข้าใจั และเตัร่ยมีตััวิรับมีือิกุับ “ควิามีไมี่มีั�นคง” ทางอิาหารในโลกุท่�กุำลังป่วิยน่�ไปด้้วิยกุัน พัร้อิมี ๆ 

 กุับ 5 ข้อิเท็จัจัริง (ท่�คุณอิาจัไมี่เคยร้้มีากุ่อิน) เกุ่�ยวิกุับระบบกุารผลิตัอิาหารทั�งในปัจัจัุบันและในอินาคตั 

ข้อ้เท็จ็จริงิท่็� 1: ความไม่ม่�นคงท็างอาหาริ Food 
(In) security

สืิงค้โปร์ เดิมเค้ยเป็นัประเที่ศที่่�ต้ิองซืึ่�อนั�ำดื�มจากิมาเลเซึ่่ย 

ปัจจุบันัพััฒนัาเที่ค้โนัโลย่กิารบำบัดนั�ำเสื่ยให้เป็นันั�ำที่่�สืะอาดกิวั่า 

นั�ำประปา และเที่ค้โนัโลย่เปล่�ยนันั�ำที่ะเลเป็นันั�ำจืดได้ด่มากิ 

จนัปจัจบุนััสืามารถึผลติินั�ำดื�มนั�ำใช้ไ้ดเ้พัย่งพัอกัิบค้วัามติอ้งกิารในั

ประเที่ศ จนัสืามารถึสืง่นั�ำกิลบัไปขายใหม้าเลเซึ่ย่ไดอ้ก่ิดว้ัย  ในัดา้นั

อาหาร แมป้จัจบุนััสิืงค้โปรย์งัติอ้งนัำเขา้อาหารจากินัอกิประเที่ศถึงึ

กิวั่า 90% แติ่ด้วัยนัโยบาย “30 before 30” ที่่�มุ่งเนั้นักิารผลิติ

อาหารเองภายในัประเที่ศให้ได้ 30% ภายในัปี 2030 ด้วัยกิาร

ผลักิดันัเที่ค้โนัโลย่ที่างอาหารในัทีุ่กิมิติิ รวัมถึึงให้ค้วัามสืำค้ัญด้านั

เที่ค้โนัโลย่โปรติ่นัที่างเลือกิ (Alternative Protein) จนัปัจจุบันั 

ติั�งติัวัเป็นัศูนัย์กิลางพััฒนัาเที่ค้โนัโลย่นั่�ของโลกิไปแล้วั 
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 ค้ำว่ัา “ในน�ำมี่ปลา ในนามี่ข้าวิ” เป็นัสืโลแกินั 

ฝัังใจของประเที่ศไที่ย ประเที่ศท่ี่�ได้ช้ื�อว่ัาเป็นัอู่ข้าวัอู่นั�ำของ

ภูมิภาค้ หรือของโลกิ ค้วัามเช้ื�อนั่�อาจที่ำให้หลายๆ ที่่านัยังค้ง

เช้ื�อวัา่ประเที่ศไที่ยมค่้วัามมั�นัค้งที่างอาหาร (Food Security) 

อยูใ่นัระดบัสืงู หากิแติค่้วัามมั�นัค้งที่างอาหารไมไ่ดม้แ่ค้ม่ติิเิดย่วั 

ค้ือค้วัามอุดมสืมบูรณ์์ของที่รัพัยากิร แต่ิสืามารถึวิัเค้ราะห์ 

เจาะลกึิลงไปได้หลายมิติิ อ้างองิจากิ Global Food Security Index 

ท่ี่�ประเมนิัสืถึานักิารณ์ค์้วัามมั�นัค้งที่างอาหารของ 113 ประเที่ศ

ที่ั�วัโลกิ ติามหลักิเกิณ์ฑ์์ในั 4 มิติิย่อย ได้แกิ่ 1) Affordability- 

กิารเข้าถึงึที่รพััยากิรเพัื�อได้มาซึ่ึ�งอาหารที่่�เหมาะสืมและมโ่ภช้นัากิาร  

2) Availability-ปริมาณ์อาหารท่ี่�เพั่ยงพัอ 3) Quality 

and Safety-คุ้ณ์ภาพัและค้วัามปลอดภัยของอาหาร และ 

4) Natural Resources and Resilience-ที่รัพัยากิร 

ที่างธรรมช้าติิและกิารกิลับคื้นัสืู่เสืถึ่ยรภาพัเมื�อเกิิดวิักิฤติิ   

จะเห็นัได้ว่ัา ประเที่ศไที่ยมด่ชั้นัช่้่�วััดค้วัามมั�นัค้งที่างอาหารอยูใ่นั 

ระดับ “ดีี (Good Performance)” ที่่�ลำดับที่่� 51 จากิ 113 

ประเที่ศที่ั�วัโลกิ  แต่ิเปน็ัรองประเที่ศเล็กิ ๆ  ที่่�ขาดแค้ลนัที่รัพัยากิร

ที่างธรรมช้าติิ เช้่นั สืิงค้โปร์ (ลำดับที่่� 15) และสืาธารณ์รัฐ

อาหรับเอมิเรติสื์ (ลำดับที่่� 35) กิลับม่ภาพัรวัมค้วัามมั�นัค้ง

ที่างอาหารของประเที่ศอยู่ในัเกิณ์ฑ์์ที่่�ดีีกว่่าไทย  จึงปฏิิเสืธ

ไม่ได้เลยวั่าที่ั�งสืองประเที่ศได้เอาช้นัะข้อจำกิัดที่างธรรมช้าติิ 

ดว้ัย “เที่ค้โนัโลย”่ เพัื�อเปล่�ยนั “ขอ้จำกิดั” ใหเ้ป็นั “แรงผลกัิดันั” 

จนัเกิิดกิารพััฒนัาแบบกิ้าวักิระโดด แม้วั่ า  “ติ้นัทุี่นั 

ที่างธรรมช้าติ”ิ จะไม่ได้มม่ากิเท่ี่าไที่ยที่่�อ้างว่ัาเป็นัอูข่่าวัอูน่ั�ำกิต็ิาม 



จ้งเป็นุที่ี�นุ�าจับต้ามองว์�าปริ่ะเที่ศเลั็ก ๆ ที่ี�ไม�มีที่ริ่ัพื่ย์ากริ่ แต้�นุำาเอาเที่คโนุโลัยี์ 
เข้ามาเต้่มเต้็มส่ั�งทีี่�ขาดูนีุ�จะสัามาริ่ถึบริ่ริ่ลัุเป้าห้มาย์ที่ี�ต้ั�งไว์้ไดู้อีกคริ่ั�งห้ริ่่อไม�? แลัะ 

ไที่ย์จะย์ังเป็นอ่�ข้้าวอ่�นำ�า เป็นุคริ่ัว์ของโลักไดู้ต้ลัอดูไป จริงหร่อ?

ข้้อเท็็จจริิงท็่� 2: การิเกษตริอุตสาหกริริม (Industrial Agriculture) เป็็นต่วเริ่งท็ำาลาย
สิ�งแวดล้อม

 หนัึ�งในัตัิวัเร่งวัิกิฤติิสืภาพัภูมิอากิาศ (Climate Crisis) ค้ือ กิ๊าซึ่เรือนักิระจกิ (Greenhouse gases)  

ซึ่ึ�งหลาย ๆ ค้นัเช้ื�อวั่าติัวักิารหลักินั่าจะเป็นักิ๊าซึ่เรือนักิระจกิที่่�มาจากิภาค้อุติสืาหกิรรม หรือกิาร 

ค้มนัาค้มขนัส่ืงเสื่ยเป็นัส่ืวันัใหญ่ แท้ี่จริงแล้วั กระบว่นการผลิิตอาหารแลิะการเกษตร  

เป็นัภาค้ส่ืวันัสืำค้ัญที่่�ปลดปล่อยกิ๊าซึ่เรือนักิระจกิมากิถึึง 1 ในั 3  

ของปรมิาณ์ก๊ิาซึ่เรอืนักิระจกิทัี่�งหมด  ซึึ่�งแน่ันัอนัวัา่สืง่ผลติรงกิบัวักิิฤติิ 

สืภาพัภูมิอากิาศ ที่ั�งอุณ์ภูมิเฉล่�ยของโลกิที่่�พัุ่งสืูงขึ�นั, ค้วัามแห้ง

แล้ง, สืภาพัภูมิอากิาศสืุดขั�วั, ฝันัติกิ, นั�ำที่่วัมหนัักิ และที่่�

นั่าติกิใจยิ�งไปกิว่ัานัั�นัค้ือ การปศุุสััตว่์ หรือการเลิี�ยงสััตว่์  

(livestock) เพัื�อเป็นัอาหารให้กิับมนัุษย์ เป็นัภาค้สื่วันั

ที่่�ปลดปล่อยกิ๊าซึ่เรือนักิระจกิมากิถึึง 14.5% เลยที่่เด่ยวั
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 อาจกล่าวได้ว่า  
เริาบริิโภคเน้�อส่ตว์มากเกินไป็  

จนเริิ�มส่งผลกริะท็บ 
ต่อสิ�งแวดล้อม !! 



จากข้อม่ลัพื่บว์�า โดยเฉล่�ยค้นัไที่ย 1 ค้นั บริโภค้เนัื�อสืัติวั์ (รวัมทีุ่กิช้นัิด) มากิถึึง 30 กิิโลกิรัมติ่อปี โดยเนัื�อไกิ่เป็นัที่่�นัิยม

สืูงสืุด ในัขณ์ะที่่�ค้นัอเมริกิันั นัิยมบริโภค้เนัื�อวััวัมากิที่่�สืุด ม่อัติราบริโภค้เฉล่�ยถึึง 25 กิิโลกิรัมติ่อค้นัติ่อปี นัับวั่าสืูงกิวั่าอัติราบริโภค้

เนัื�อวััวัในัประเที่ศรายได้สืูงกิวั่าสืองเที่่าเลยที่่เด่ยวั  โดยม่กิารค้าดกิารณ์์วั่า ภายในัปี 2050 ปริมาณ์ค้วัามติ้องกิารบริโภค้เนัื�อสืัติวั์ 

ที่ั�วัโลกิจะสืูงขึ�นัอย่างติ่อเนัื�อง และค้วัามติ้องกิารบริโภค้เนัื�อสืัติวั์ปีกิ (Poultry) จะเพัิ�มสืูงขึ�นัอ่กิกิวั่า 120% 

นัอกิจากินั่�กิารเกิษติรอุติสืาหกิรรมยังเป็นัติัวัเร่งที่ำลายสืิ�งแวัดล้อมในัด้านัอื�นั ๆ ด้วัยวััติถึุประสืงค้์ในักิารลดติ้นัทีุ่นักิารผลิติ 

ใหม้ากิที่่�สืดุและเพัิ�มผลประโยช้นัท์ี่างธุรกิจิให้มากิท่ี่�สืดุเช้น่ักินัั ที่ำให้เกิดิกิารใช้ปุ้�ยเค้ม,่ ฮอร์โมนัสืตัิวั,์ ยาปราบศัติรพูัชื้, ยาฆ่า่เช้ื�อต่ิาง ๆ  

เพัื�อให้ได้ผลผลิติติามต้ิองกิาร และแน่ันัอนัว่ัาติ้องแลกิมากัิบกิารจ่ายบิลอย่างแพังโดยติรงต่ิอสิื�งแวัดล้อม ที่ั�งดินัที่่�เสืื�อมคุ้ณ์ภาพั 

จากิปุ�ยเค้ม่ ขาดค้วัามอุดมสืมบูรณ์ข์องธาติอุาหารในัดนิั กิารปนัเป้�อนัสืารเค้มใ่นัดินัและในัแมน่ั�ำ ไมน่ับัผลค้า้งเค่้ยงจากิกิารบริโภค้

ผลผลิติปนัเป้�อนัสืารเค้ม่, ฮอร์โมนั หรือยาปฏิิช้่วันัะ ที่่�ผู้บริโภค้ได้รับผลกิระที่บโดยติรง 

ดูเหม้อนว่าท็ุกคริ่�ง 
ท็่�เริาสู้ธริริมชาติ  
ธริริมชาติก็พริ้อม 

สู้กล่บเช่นก่น



ข้้อเท็็จจริิงท็่� 3: เริาผลิตอาหาริ “มากเกินไป็” แต่ไม่ใช่เพ้�อการิบริิโภคข้องมนุษย์

 เป็นัค้วัามจริงที่่�วั่าอาหารที่่�เราผลิติสื่วันัใหญ่ไม่ใช้่เพัื�อเป็นัอาหารของมนัุษย์โดยติรง หากิแติ่นัำไปเป็นัอาหารสืัติวั์ 

ในักิารปศุสืัติวั์ และใช้้เพัื�อผลิติพัลังงานัที่ดแที่นัจำพัวักิ Biofuel เช้่นั แกิ๊สืโซึ่ฮอล์, ไบโอด่เซึ่ล

 ในัอเมรกิิา ผลผลติิที่างกิารเกิษติร เช้น่ั ขา้วัสืาล,่ ผกัิ, ผลไมต้ิา่งๆ ถึกูิบรโิภค้โดยมนัษุยโ์ดยติรงเพัย่งแค่้ 27% เที่า่นัั�นั 

ในัที่างกิลับกิันั 67% ของผลผลิติที่างกิารเกิษติรที่ั�วัประเที่ศ โดยเฉพัาะถึั�วัเหลือง และข้าวัโพัด ถึูกินัำไปใช้้เป็นัอาหารสืัติวั์ 

สื่วันัที่่�เหลือถึูกินัำไปใช้้ผลิติเอธานัอล (Ethanol) สืำหรับผลิติพัลังงานัที่ดแที่นั 

ในัขณ์ะที่่�ภาพัรวัมที่ั�วัโลกิ ผลผลิติที่างกิารเกิษติรเพั่ยง 55% เที่่านัั�นัที่่�ถึูกิบริโภค้โดยติรง, 36% ของผลผลิติถึูกินัำไป

เป็นัอาหารสืัติวั์ และอ่กิ 9% ถึูกินัำไปที่ำแอลกิอฮอล์เพัื�อผลิติพัลังงานัที่ดแที่นัเช้่นักิันั

เมื�อดูที่่�สืัดสื่วันัแค้ลอร่�ที่่�ติ้องใช้้ในักิารเล่�ยงสืัติวั์เหล่านัั�นั (feed conversion ratio) จะเห็นัได้วั่า เราติ้องให้อาหารไกิ่ 

2.8 กิิโลกิรัม เพัื�อให้ได้เนัื�อไกิ่ 1 กิิโลกิรัมสืำหรับบริโภค้ ในัขณ์ะที่่�เราติ้องให้อาหารวััวัมากิถึึง 5.7 กิิโลกิรัม เพั่ยงเพัื�อให้ได้

เป็นัเนัื�อวััวัให้เราบริโภค้แค้่ 1 กิิโลกิรัมเที่่านัั�นั

Feed  
Conversion Ratio

(kg in per kg out)

Beef (beef cattle)

Chicken

Pork

= 2.8kg

= 4.6kg
= 5.7kg

Meat Type

Meat Type

M
ea

t T
yp

e
เริากำาล่งข้าดท็ุนจากการิ

ผลิตอาหาริมากเกินท็่�มนุษย์
บริิโภค เพ้�อนำาไป็ใช้เล่�ยง

ส่ตว์!!



ข้้อเท็็จจริงท็่� 4: ระบบผู่กข้าด (Monopoly) ท็ำาให้เกิดความื่เปราะบาง (Vulnerability) ในการผูล้ิตอาหาร

ในัอเมริกิา แม้สืินัค้้าที่่�วัางขายจะม่ให้เลือกิหลากิหลาย

แบรนัด์ แติค่้วัามจรงิเบื�องหลงันัั�นักิลบัมเ่พัย่ง 4 บรษิทัี่ยักิษ์ใหญ่ 

ที่่�คุ้มอำนัาจ 65% ของติลาดค้้าปล่กิ ได้แกิ่ Walmart, Cosco, 

Kroger และ Ahold Delhaize สืามารถึค้วับคุ้มกิลไกิราค้าสิืนัค้า้ 

ในัติลาดได้ สื่งผลกิระที่บในัแง่ลบติ่อผู้บริโภค้และผู้ค้้าปล่กิ 

รายเล็กิ หนััไปมองที่่�อุติสืาหกิรรมกิารผลติิเนัื�อ (meat processing)  

กิเ็ปน็ัไปในัทิี่ศที่างเดย่วักัินั ค้อื ถึกูิผกูิขาดและกุิมอำนัาจโดย 5-6 

บริษัที่ใหญ่ ได้แกิ่ Tyson, JBS, Cargill, Hormel, Perdue และ 

Smithfield ซึ่ึ�งมอ่ำนัาจเหนัอืติลาด ค้มุสืว่ันัแบ่งที่างกิารติลาดในั

กิารผลิติไกิ่, หมู, เนัื�อ เกิินักิวั่า 50% ที่ั�งสืิ�นั 

ซึ่ึ� งระบบทุี่นันิัยม (Capital ism) ในัลักิษณ์ะน่ั�จะ 

บ่บให้เกิษติรกิรถึูกิค้วับคุ้มทัี่�งช้นิัดพัันัธุ์สัืติวั์/พัืช้ท่ี่�ติ้องเล่�ยง,  

กิลุม่นัายทุี่นัท่ี่�เกิษติรกิรเหล่านั่�ต้ิองขายผลผลิติให้ และค่้าติอบแที่นั 

ที่่�ได้รับ (ที่่�ติ�ำมากิ) เพัื�อติัดติ้นัทีุ่นั และรักิษาราค้าสืินัค้้าในัติลาด

ใหเ้ปน็ัที่่�พัอใจของผู้บรโิภค้ ในัขณ์ะที่่�ผู้บริโภค้กิต้็ิองที่ำใจติอ่กิาร

ขึ�นัราค้าสิืนัค้า้ และยอมข้อจำกัิดในักิารเขา้ถึงึสิืนัค้า้และอาหารที่่� 

ถึูกิค้วับคุ้มโดยนัายทุี่นัยักิษ์ใหญ่เหล่านั่�  เมื�ออยู่ในัภาวัะวิักิฤติิ  

ไม่วั่าจะวัิกิฤติิโรค้ระบาดในัค้นั/สืัติว์ั วัิกิฤติิสืภาวัะภูมิอากิาศ  

หรอืวักิิฤติอิื�นัที่่�กิระที่บต่ิอ supple chain ห้างร้านัต่ิาง ๆ  จะรบ่ปรับ 

ราค้าสืินัค้้าอุปโภค้-บริโภค้ขึ�นัที่ันัที่่ เพัื�อรักิษาผลกิำไรให้กิระที่บ

นัอ้ยที่่�สืดุ และเมื�อเหติกุิารณ์ก์ิลบัสืูภ่าวัะปกิติริาค้ากิล็งแบบช้า้ ๆ  

ผู้บริโภค้จึงติกิอยู่ในัภาวัะจำยอม เนัื�องจากิไม่ม่ตัิวัเลือกิในักิาร

ซึ่ื�อ-ขายสิืนัค้้าจากิผู้ค้้า-ผู้ผลิติรายย่อยที่่�ถูึกิขับออกิจากิระบบไป 

เร่ยบรอ้ยติามกิลไกิของระบบที่นุันิัยม/ระบบผกูิขาด ที่ำใหร้ะบบ

ผลิติอาหารที่่�ทีุ่กิวัันันั่�พัึ�งพัาสืภาพัภูมิอากิาศ หรือที่รัพัยากิร 

ธรรมช้าติิไม่ค้่อยได้อยู่แล้วั ยิ�งเปราะบางเข้าไปอ่กิ

การิแข้่งข้่นในธุริกิจการิเกษตริท็่�น้อยลง  
ม่เพ่ยงไม่ก่�บริิษ่ท็ท่็�คุมอำานาจตลาด หมายถึึง  
ต่วเล้อกท็่�น้อยลงสำาหริ่บผู้บริิโภค และริาคา
สินค้าท็่�สูงข้ึ�นท็่�ผู้บริิโภคต้องแบกริ่บ



หันกล้ับมื่ามื่องท็่�ไท็ย สืถึานักิารณ์์ระบบผลิติอาหารและสิืนัค้้าเกิษติรอยู่ในัสืภาวัะท่ี่�ไม่ต่ิางจากิในัอเมริกิามากินัักิ  

หากิแติ่ปัจจุบันัอเมริกิาเริ�มขยับในัที่างกิฎหมายเพัื�อช้่วัยเกิษติรกิรรายย่อยมากิขึ�นั แม้ติ้องสืู้กิับกิารที่่�นัายทีุ่นัพัยายามล็อบบ่� 

ผู้คุ้มกิฎหมายให้เอื�อประโยช้น์ัให้นัายทุี่นัก็ิติาม เป็นัที่่�น่ัาจับติามองว่ัากิฎหมายจะช่้วัยแก้ิปัญหากิารผูกิขาดที่่�เป็นัมาช้้านัานั

ได้หรือไม่เช้่นักิันั ถึ้าจะแก้ิปัญหานั่�ในัไที่ย กิารผลักิดันัที่างกิฎหมายแบบนั่�จะที่ำให้เกิิดขึ�นัได้อย่างไร และใครควรออกมื่า
ผูล้ักดัน?

ข้้อเท็็จจริงท็่� 5: เราต้องการระบบผูล้ิตอาหาร “ท็างเล้่อก” เพ่�อการผูล้ิตอาหารอย�างยั�งย่น

ระบบผูกขาดี แลิะระบบทุนนิยม ไม่ใช่่ระบบกิารผลิติอาหารท่ี่�สื่งผลด่ต่ิอเกิษติรกิร, ผู้ผลิติ-ผู้แปรรูปสืินัค้้า,ผู้บริโภค้  

หรอืติอ่สืิ�งแวัดลอ้ม จงึจำเปน็ัต้ิองม ่”ที่างเลอืกิ” ในักิระบวันักิารผลติิอาหาร เพืั�อใหเ้พ่ัยงพัอติอ่ค้วัามติอ้งกิารที่่�เพิั�มมากิขึ�นัในัอนัาค้ติ 

ปัจจุบันั ในัหลายประเที่ศได้ม่กิารนัำเอาเที่ค้โนัโลย่ที่างกิารเกิษติร (Agritech) เข้ามาใช้้ในัเกิษติรกิรรมกิันัอย่างแพัร่หลาย  

ทัี่�งเพัื�อช้่วัยลดติ้นัทีุ่นัแรงงานัค้นั, อำนัวัยค้วัามสืะดวักิ, รับมือกิับสืภาวัะภูมิอากิาศแปรปรวันั และเพืั�อให้ได้ผลผลิติเป็นัไป 

ติามติอ้งกิาร ติวััอยา่งของประเที่ศที่่�เปน็ัผูน้ัำที่างเที่ค้โนัโลยก่ิารเกิษติรที่่�นัา่สืนัใจมากิ ๆ  ประเที่ศหนัึ�งค้อื “เนเธอิรแ์ลนด้”์ ประเที่ศที่่� 

นัำเอาเที่ค้โนัโลย่เกิษติรแนัวัติั�ง (Vertical farming), กิารปลูกิพัืช้ในัเรือนักิระจกิในัเขติุเมือง, กิารปลูกิพัืช้โดยใช้้แสืง LED,  

กิารใช้้พัลังงานัสืะอาดในักิารที่ำเกิษติรกิรรม ฯลฯ โดยติั�งเป้าหมายที่่�จะเพัิ�มผลผลิติสืองเที่่า และใช้้ที่รัพัยากิรเพั่ยงค้รึ�งหนัึ�ง โดยใช้้

เที่ค้โนัโลย่เข้าช้่วัยเพัื�อผลิติอาหารเล่�ยงค้นัที่ั�งโลกิ 

โปรต่ันทางเลือิกุ (Alternative Protein) กิเ็ปน็ัอก่ิหนัึ�งอตุิสืาหกิรรมที่่�ไดรั้บค้วัามสืนัใจเปน็ัอยา่งมากิในัช้ว่ัง 2-3 ปทีี่่�ผ่านัมา  

เห็นัได้จากิมูลค้่ากิารลงทีุ่นัเพัื�อกิารวัิจัย, พััฒนัา และกิระบวันักิารผลิติที่่�สืูงกิวั่า 5 พัันัล้านัเหร่ยญที่ั�วัโลกิ เนัื�องจากิเราได้ติระหนัักิ

แลว้ัว่ัาการปศุสุัตัว์่แลิะกระบว่นการผลิติเนื�อแบบดีั�งเดีมิ (conventional farming) เปน็ัตัิวักิารสืำค้ญัที่่�ทำลิายสัิ�งแว่ดีลิอ้ม และ

เรากิำลังเผช้ิญกิับผลกิระที่บจากิอุติสืาหกิรรมกิารผลิติเนัื�อที่่�ไม่ค้่อยเป็นัมิติรกิับสืิ�งแวัดล้อมนั่�กิันัอย่างถึ้วันัที่ั�วั 



เริาต้องการิริะบบผลิต
อาหาริท็่�ด่ และ 

ย่�งย้นกว่าเดิม!!

โ ป ร ติ่ นั ที่ า ง เ ลื อ กิ

จากิพัืช้  (P lant -based  

protein), โปรติ่นัที่างเลือกิ

สืิ� ง ม่ ช่้วัิติขนัาดเล็กิ เช้่นั 

แบค้ที่เ่รย่, เห็ด, รา, สืาหร่าย 

(Fermentat ion-based  

protein) และโปรติ่นัที่างเลือกิ 

จากิกิารเพัาะเล่�ยงเซึ่ลล์สืัติ ว์ั 

(Cell-based protein) ประกิอบกิับ

ค้วัามก้ิาวัหน้ัาที่างเที่ค้โนัโลย่ที่างอาหาร 

เช้่นั เที่ค้โนัโลย่กิารพิัมพั์อาหารด้วัยเค้รื�องพัิมพั์ 3 มิติิ 

(Food 3D printing) นั่าจะเป็นัที่างเลือกิใหม่ท่ี่�ช้่วัยช้ะลอ

ผลกิระที่บด้านัลบติ่อสืิ�งแวัดล้อมที่่�เกิิดจากิกิารเกิษติร

อตุิสืาหกิรรมและกิารผลิติเนัื�อแบบดั�งเดิมลงไปได้บ้าง รวัมถึงึ 

เพัิ�มช้่องที่างกิารเข้าถึึงอาหารให้ผู้บริโภค้ เสืริมสืร้างค้วัาม

มั�นัค้งที่างอาหาร เพืั�อเป้าหมายเล่�ยงดูประช้ากิร 1 หมื�นัล้านัค้นั  

ในัอ่กิไม่กิ่�ปีข้างหนั้า

แม้วั่าปัจจุบันั ผลิติภัณ์ฑ์์โปรติ่นั

ที่างเลือกิที่่�ม่จำหน่ัายในัท้ี่องติลาด 

และที่่�อยู่ ในัระหว่ัางขั�นัติอนักิาร

พััฒนัาผลติิภณั์ฑ์์จะยงัมร่าค้าสืงูกิวัา่

ผลิติภัณ์ฑ์์เนัื�อสืัติวั์แบบดั�งเดิม และ

เที่ค้โนัโลย่ในักิระบวันักิารผลิติยังค้ง 

ติ้องได้รับกิารปรับปรุ งพััฒนัาอ่กิ 

พัอสืมค้วัรเพัื�อกิารผลติิในัสืเกิลขนัาดใหญ่ 

ผลติิให้ได้ปริมาณ์มากิพัอที่่�จะมาส่ืงเสืริมค้วัาม

ติ้องกิารบริโภค้เนัื�อ และดึงราค้าลงให้อยู่ในัเกิณ์ฑ์ ์

ที่่�ผู้บริโภค้ทุี่กิค้นัเข้าถึึงได้ แต่ิจากิผลกิารวิัเค้ราะห์เบื�องต้ินัพับว่ัา 

ที่ั�งโปรติน่ัที่างเลือกิจากิพืัช้และจากิกิารเพัาะเล่�ยงเซึ่ลล์สัืติว์ั มแ่นัวัโน้ัม 

สื่งผลด่ติ่อสิื�งแวัดล้อม ที่ั�งในัแง่ของปริมาณ์กิ๊าซึ่เรือนักิระจกิจากิ 

กิระบวันักิารผลิติที่่�ติ�ำกิว่ัากิารเกิษติรดั�งเดิม และที่รัพัยากิรธรรมช้าติิ

ที่่�ใช้ใ้นักิระบวันักิารผลิติ และอาจเป็นัหนัึ�งที่างเลือกิเพืั�อพัฒันัาระบบ

ผลิติอาหารเพัื�อค้วัามยั�งยืนั



ที่่ามกิลางภาวัะวัิกิฤติิ ที่ั�งวัิกิฤติิสืภาพัภูมิอากิาศ วัิกิฤติิ 

โรค้ระบาด และวัิกิฤติิสืงค้ราม ที่่�เริ�มสื่งผลติ่อรูปแบบกิารใช้้

ช้่วิัติไปที่ั�วัโลกิในัวังกิว้ัาง  กิารปรับตัว่ (Adaptability) แลิะ 

การฟื้้�นคืืนตัว่สู่ัภาว่ะปกติ (Resilience) นัับวั่าเป็นัสืิ�งสืำค้ัญ 

ที่ั�งในัระดบัปัจเจกิบคุ้ค้ล ภาค้ส่ืวันัติา่งๆ หรอืแมก้ิระที่ั�งระดบัช้าติิ  

กิาร เปิ ด ใจยอมรับและที่ำค้วัาม เข้ า ใจ เที่ค้โนัโลย่ ใหม่  

ที่่�ติอนันั่�เข้ามาเป็นั “ติัวัเลือกิ” และอาจจะกิลายเป็นั “ติัวัหลักิ” 

ในัอนัาค้ติอันัใกิล ้กิน็ับัวัา่เป็นัสืิ�งสืำค้ญัในักิารท่ี่�จะ “รอด” จากิวิักิฤติิ 

และจากิโลกิที่่�เปล่�ยนัแปลงเร็วัในัทีุ่กิ ๆ ด้านั ในัขณ์ะที่่�กิารฝัังใจ 

อยู่กัิบค้วัามเช้ื�อ/ค้วัามค้ิดดั�งเดิม ท่ี่�อาจใช้้กัิบภาวัะปัจจุบันั 

ไม่ได้อ่กิติ่อไปอาจไม่ใช้่เรื�องด่

เช้่นักัินั... ในัอนัาค้ติอันัใกิล้นั่� เกิษติรกิรอาจไม่ใช้ ่

ค้นัที่่�ใสื่เสืื�อม่อฮ่อม ใสื่เสืื�อลายสืกิ๊อติ ที่ำงานัหนัักิในัไร่ในัสืวันั  

แลกิค้่าติอบแที่นัที่่�ติ�ำ ที่ำหนั้าที่่�ผลิติอาหารค้นัที่ั� งโลกิ 

อ่กิติ่อไป หากิแต่ิเป็นัเกิษติรกิรชุ้ดขาวั ที่่�ที่ำงานัในัโรงเรือนั 

หรือห้องปฏิิบัติิกิารระบบปิด เพัื�อผลิติอาหารเล่�ยงประช้ากิร  

1 หมื�นัล้านัค้นักิ็เป็นัได้

คืุณล่ิะ พร้อมรับอนาคืตการเปลิี�ยนแปลิงที�จะเข้ามา

เปลิี�ยนรูปแบบว่ิธีีการผลิิตอาหารให้มีคืว่ามยั�งยืนแลิะคืว่าม

มั�นคืงทางอาหารที�เพิ�มข้�นแลิ้ว่หรือยัง?
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Note: Cultivated meat emissions savings are based on cultivated meat production powered by renewable energy. For GHG comparison to conventional beef production, cultivated 
meat's global warming benefits are best viewed as short-term, as beef's impacts are driven primarily by methane. Plant-based quantities are for a wheat-based product. 

Source: GFI & CE Delft lifecycle assessment 2021, Table 5



Napat Tandikul, 
Freelance R&D consultant in Biotechnology and Alternative Protein 

FoodFood  
Past | Present | Future



Stone Age- 2.5M-10,000BC

Food: Hunting/ Wild fruits

5M population

New Stone Age-10,000-4,000BC

Agriculture Revolution 
Food: grains, crops, rice 

 Farm animals: chicken, pig, 
cow, 

sheep, goat 
 Food preservation

2050
10B population

WHAT WILL WE EAT?

FOOD TIMELINE

NOW!!~ 7.9 B population

 In the past, we ate just to survive and to have enough energy to hunt and find food 
for the next meal. After time, the agricultural revolution began and we started growing crops 
and feeding livestock as our food source for the growing population. Fast forward to the industrial  
revolution, we applied technology, machinery and manufacturing processes into our food system. Conventional 
agriculture that was used by small communities increasingly scaled up to birth the “Industrial Agriculture”. 
This method is currently used to produce the food for our population of 7.9 billion people today.

Though we don’t have to hunt or find food in the woods anymore, many kinds of foods are ready 
to be served with just a click away, it is unarguable that our (modern) food system is vulnerable and we are 
facing “Food Insecurity”. We are living in this sicking world where the abundance of natural resources is 
decreasing contrary of the growing population. The world population is expected to reach ~10 billion in 2050 
(United Nation, 2022). With current ongoing disruptions such as wars, natural disasters, extreme weather, and 
the covid pandemic, our goal in feeding the 10 billion people in the next 30 years will directly be impacted. 
The “World’s food security” might not be as secured as we thought.

ที่่�มา: Food Timeline: food history research service.

หนัังสืือ 100 MiLlion Years of Food
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What will we be eating in the year of 2050? 
What will be “tomorrow’s meal” for 10 billion population?

Can industrial agriculture produce enough food for 10 billion population?

Let’s find out and be prepare for the “Food Insecurity” through these 5 facts  
(that you probably don’t know) about our current and future food system.

Fact 1: Food (In) security

Thailand is known as the country of farming and 
the kitchen of the world. For as long as time, we have 
had this strong belief that there is an abundance of 
natural resources on our land but does that mean  
we have “Food Security”?

According to “Global Food Security Index” which 
measures food security through affordability, availability, 
quality and safety metrics and natural resources and 
resilience in 113 countries around the world, Thailand 
ranked 51st as a “Good performance” country BUT, 
still fell behind small countries that have much less 
natural resources like Singapore (Ranked 15th) and  
UAE (Ranked 35th). These two countries are good 
examples of those who fight back “limitations” and 
use technology as an advantage to “push the limit”

Singapore once had to buy drinking water from 
Malaysia due to a lack of natural fresh water. However, 
now, Singapore has successfully developed a technology 
that transforms sewage into clean water. They’ve also 
created a desalination technology that transforms sea 
water to pure drinking water. The developments of 
these technologies have been so successful that now, 
Singapore is able to send and sell extra drinking water 
to Malaysia. In terms of food production, Singapore 
currently imports 90% of its food from other countries 

but aims to produce 30% of its own food domestically 
by 2030 under the “30 before 30” policy. 

By supporting food and agricultural technology 
in all aspects, Singapore has now become the world’s 
center of alternative protein technology which can  
potentially transforms the way we produce meats in the 
future. It is quite interesting to watch Singapore moving 
towards its goal and pushing its limits to another level. 
In the meantime, it is important to ask Thailand whether 
we can still be the kitchen of the world in this sicking 
world that is driven with technology?
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Fact 2: Industrial Agriculture exacerbate environmental crisis

 Greenhouse gases (GHGs) are one of the key factors 
t ha t  e xace rba te  c l ima te  c r i s i s .  Many  peop le  
believe that GHGs mostly came from industrial  
machinery or transportation, in fact, food and  
agriculture contribute to one-third of GHG  
emission. Agricultural food production directly 
affects the climate crisis, higher temperatures, 
droughts, extreme weather, heavy rainfall, and 
flooding. On top of that, 14.5% of GHG emission 
comes from livestock alone. 

We eat too much meat 
and now it is starting to 
hurt the environment.

It is quite interesting to watch Singapore moving towards its goal 
and pushing its limits toanot her level. In the meantime, it is important 

to ask Thailand whether we can still be the kit chen of  
the world in this sicking world that is driven with technology?



 Statistically, on average, Thai people eat 30 kg of meat/person/year. Chicken is the most popular 
protein in Thailand. On the other side of the globe, America’s favorite protein is beef. An average American 
consumes about 25 kg of beef per year (not including other types of protein). This number is double  
the amount of beef consumption found in high income countries. Global meat demand is continuously  
increasing. By 2050, the demand for poultry is expected to increase by 120%.

Industrial agriculture has many harmful effects on the environment. Soil becomes depleted due to 
intensive agriculture which also leads to the use of chemical fertilizer and pesticides. These products then 
pollute the soil and natural water resources. The use of growth hormones and antibiotics in livestock also 
has a negative impact on the environment and the consumers. Ultimately, consumers are directly affected 
from all the environmental issues caused by industrial agriculture.

As we fight to maximize  
profits, we also pay the  
highest price to nature.



Feed  
Conversion Ratio

(kg in per kg out)

Beef (beef cattle)

Chicken

Pork

= 2.8kg

= 4.6kg
= 5.7kg

Meat Type

Meat Type

M
ea

t T
yp

e

Fact 3: We “overproduce” food, most of it is not for human consumption

 It is shockingly true that most of the food we produce doesn’t go directly to feed human but 
being used to feed livestock and to produce renewable fuel.

 In the USA, only 27% of crops i.g. wheat, vegetable and fruits are consumed by human. In contrast, 
67% of crops especially soy and corn are used for producing ethanol for biofuel

 Overall, 55% of crops from all over the world are consumed directly by human, 36% goes to animal 
feeds and 9% contributes to biofuel production. Besides, “Conventional meat is energy inefficient”. We have 
to feed 2.8 kg of crops in order to get 1 kg of chicken meat and 5.7 kg of crops in exchange for 1 kg of beef.

We overproduce food, 
most of itais not for 
 human consumption



Fact 4: Monopoly and Capitalism make food systems more vulnerable

 A handful of giant corporates control our 
food systems resulting in less choices and 
higher price for the consumers

  In the US, there are many product brands along the aisles of a supermarket. Behind the scenes, there 
are only 4 giant companies; Walmart, Cosco, Kroger and Ahold Delhaize; that control 65% of retail market.  
In the meat processing industry, meat giants like Tyson, JBS, Cargill, Hormel, Perdue and Smithfield control 
the market shares for chicken, pork and beef production.

Capitalism limits farmers’ freedom and forces them to grow specific crops and raise certain animals. It also 
limits who the farmers can send their products to and how much money they earn from selling their products. 
The heart of capitalism is to maximize profit and maintain the market price to satisfy consumers. Consumers 
have now lost control of the food price and the variety of food available. In crises such as the pandemic,  
climate disasters or any other disruptions that affects the supply chain, the price of goods immediately increase 
in order to stabilize profits. However, when the disruptions go away, prices slowly decrease.  Monopoly and 
capitalism seem to be inevitable for consumers and cause our food system to be more vulnerable.             



 Looking back to Thailand, our food system seems to be in the same situation as in  
the US. However, the US government started passing laws that support and aid small farmers against  
lobbyists that try to keep profits in their own hands. It is interesting to see how lawmakers can help 
solve these issues and support farmers, how would Thailand solve monopolies and capitalism in  
the food system? And who should make the move?

Fact 5: We need alternatives and a more sustainable food system

Monopoly and capitalism aren’t any good for farmers, food processors, consumers or even for  
environment. It is important to have “alternatives” in food system in order to produce enough food and be 
less harmful to the environment.   

Nowadays, Agricultural technology (Agritech) has been widely applied in many countries to help  
reduce manpower, facilitate production, and increase product yield under limited resources. A good example 
of the leaders in agritech is “the Netherlands”. The Netherlands utilize technology such as vertical farming,  
greenhouses, LED lights, fermentation, and clean energy in growing crops and producing food under the goal 
to double the production but using half of the resources. They also aim high and plan to use agritech to feed 
the entire world.

Alternative Protein is an emerging industry in this past few years. There is a decent amount of investment 
costs (approximately 5 billion) in R&D and large-scale manufacturing all over the world. We’ve started learning 
that conventional farming is one of the major factors destroying the environment. We are all paying a high 
cost to the nature from a non-environmental friendly approach.



We now need a 
better and more sustainable 

way to produce our food

Plant-based protein, 
fermentation-based 
protein and cell-based 
protein combined with 
the advancement of 
food technology i.g. 3D 
food printing could be 
alternative options for food 
production. These approaches 
could potentially

1) Slow down environmental effects caused 
by industrial agriculture and conventional farming 

2) Increase food affordability for consumers 

3) Increase food security 
to feed 10 billion people in 
the next 30 years.

As with any other new 
systems, developing alter-
native protein products and 

technology comes with its own 
challenges which are

1) Decreasing the food price and maintaining 
affordability 

2) Large commercial-scaled production
3) Producing enough meats to feed growing  

population
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Note: Cultivated meat emissions savings are based on cultivated meat production powered by renewable energy. For GHG comparison to conventional beef production, cultivated 
meat's global warming benefits are best viewed as short-term, as beef's impacts are driven primarily by methane. Plant-based quantities are for a wheat-based product. 

Source: GFI & CE Delft lifecycle assessment 2021, Table 5

Through all these challenges, alternative protein tends to give positive effects to the environment.  
A study by GFI & CE Delf lifecycle assessment, 2021 showed that plant-based protein and cultivated protein 
help reduce natural resources. There is less greenhouse gas emission during production and could potentially 
be a more sustainable protein production for the future.

In the midst of the current climate crisis, pandemic and war, we are slowly adapting to the “new normal” 
and trying to bounce back once again. It is critical that we are open-minded and welcome new technologies 
and innovations. These New methods and approaches provide “options” that could potentially be “solutions” 
to help us survive from all the crises and disruptions in the near future. 

We might be moving from the “farming” to “ferming” our food, from “land field” to “production plants” 
that can feed 10 billion people in a more sustainable way. 

 Are you ready for the change? 
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