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บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความมัน่คงทางอาหารและการส่งออกสินคา้
เกษตรกลุ่มประเภทอาหาร รวมไปถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อความมัน่คงทางอาหาร โดย
ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ความพร้อมในการมี (เขา้ถึง) อาหารต่อคนหรือความมัน่คงทาง
อาหาร,การส่งออกสินคา้เกษตรกลุ่มประเภทอาหาร,อตัราการวา่งงาน,ปริมาณผลผลิตสินคา้เกษตรใน
ประเทศ,รายไดต่้อหวั,จ านวนแรงงานในภาคการเกษตร,อตัราการตายของเด็กอายตุ  ่ากวา่ 5 ปี และพื้นท่ี
ทางการเกษตร ส าหรับขอ้มูลท่ีใช้เป็นขอ้มูลทุติยภูมิรายปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ถึงปี พ.ศ. 2554 โดย
การศึกษาคร้ังน้ีใช้การวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติ ด้วยแบบจ าลอง Auto-regressive Distributed lagged 
(ARDL) 

ผลการศึกษาพบวา่จากการทดสอบความน่ิงของขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา โดยวิธีอ๊อกเมน้ตเ์ทดดิกก้ี-ฟลู
เลอร์(ADF Test) นั้นพบวา่ตวัแปรทุกตวัมีความน่ิงของขอ้มูลในระดบัเดียวกนัคือท่ีระดบั I(1) ยกเวน้
อตัราการตายของเด็กอายุต  ่ากว่า 5 ปี และพื้นท่ีทางการเกษตรท่ีมีลกัษณะน่ิงท่ี I(2) ในส่วนของการ
ปรับตวัในระยะยาวนั้นพบวา่การส่งออกสินคา้เกษตรกรรมกลุ่มประเภทอาหาร, ปริมาณผลผลิตสินคา้
เกษตรในประเทศ , รายได้ต่อหัว,อตัราการตายของเด็กอายุต  ่ากว่า 5 ปี, และจ านวนแรงงานในภาค
การเกษตร มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความมัน่คงทางอาหาร(ความพร้อมในการมี (เขา้ถึง) 
อาหาร) หรือมีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวก ส่วนพื้นท่ีทางการเกษตรมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนั
ขา้มกนักบัความมัน่คงทางอาหาร(ความพร้อมในการมี (เขา้ถึง) อาหาร)หรือมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
ลบ ส่วนอตัราการวา่งงานไม่สามารถอธิบายสัมพนัธ์ของความมัน่คงทางอาหาร(ความพร้อมในการมี 
(เขา้ถึง) อาหาร) ในส่วนของผลการทดสอบหาความสัมพนัธ์เชิงดุลภาพระยะสั้น (ECM) พบวา่                 
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การส่งออกสินคา้เกษตรกลุ่มประเภทอาหาร, ปริมาณผลผลิตขา้วในประเทศ, รายได้ต่อครัวเรือน,
จ านวนแรงงานในภาคการเกษตรมีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวกต่อความมัน่คงทางอาหาร(ความพร้อม
ในการมี(เขา้ถึง)อาหาร) ส่วนอตัราการตายของเด็กอายุต  ่ากว่า 5 ปี มีผลกระทบในทางลบต่อความ
มัน่คงทางอาหาร(ความพร้อมในการมี(เขา้ถึง)อาหาร) ส่วนอตัราการวา่งงานและพื้นท่ีทางการเกษตร
ไม่สามารถอธิบายสัมพนัธ์ของความมัน่คงทางอาหาร 
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ABSTRACT 

This study discovers the impact of agricultural export and economic variables on food security in 
Thailand. The variables are classified into dependent variable per capita food availability and 
independent such as agricultural Export, unemployment, agricultural production, GDP per capita, 
employment in agriculture, mortality rate under-5 and agricultural land and covers the period from 
1980 to 2011.  This study mostly used secondary and annual data of each variable; the boundstest 
(ARDL) approach to co-integration was employed in this study. 

Texting unit root of each variable is required before co-integration test is conducted. This study 
employed unit root test Augmented Dickey-fuller (ADF Test). This test revealed that mortality rate 
and under 5 and agricultural land were stationary at level I(2), but the other were stationary at level 
I(1). Consequently, all variable were stationary with different order mixing I(1) and I(2). 

Autoregressive Distribution Lags (ARDL) was appropriate for testing co-integration.  The long-run 
results indicated that agricultural Export, agricultural production, GDP per capita, mortality rate under-
5 and employment in agriculture were positive impact on per capita food availability or food security, 
but the another was negative. 

The short-run outcome from Error correction model (ECM) suggested that mortality rate under-5 was 
negative impact on per capita food availability or food security but other was positive. 

 


