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บทที ่5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหว่างความมัน่คงทางอาหารและการส่งออกสินคา้
เกษตรกลุ่มประเภทอาหาร รวมไปถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อความมัน่คงทางอาหารซ่ึง
เป็นการศึกษาจากขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ท่ีมีลกัษณะเป็นขอ้มูลอนุกลมเวลา (Time Series 
Dada)ท่ีมีลกัษณะขอ้มูลรายปี ยอ้นหลงั 32  ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523  ถึงปี พ.ศ. 2554 โดยตวัแปรท่ีใชใ้น
การศึกษาคร้ังน้ี คือ ความพร้อมในการมี (เขา้ถึง) อาหารต่อคนหรือความมัน่คงทางอาหาร (FAV),การ
ส่งออกสินคา้เกษตรกลุ่มประเภทอาหาร (EX),อตัราการวา่งงาน (UN),ปริมาณผลผลิตสินคา้เกษตรใน
ประเทศ (QR),รายไดต่้อหวั (PCI),จ านวนแรงงานในภาคการเกษตร (LA),อตัราการตายของเด็กอายุต ่า
กว่า 5 ปี (MR)และพื้นท่ีทางการเกษตร (AG)โดยการศึกษาคร้ังน้ีใช้การวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติ ดว้ย
แบบจ าลองAuto-regressive Distributed lagged (ARDL) สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

จากผลการทดสอบยนิูทรูทโดยวิธีการอ๊อกเมน้ตเ์ทดดิกก้ี-ฟลูเลอร์ของตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี 
ซ่ึงประกอบไปด้วย ความพร้อมในการมี  (เข้าถึง) อาหารต่อคนหรือความมั่นคงทางอาหาร 
(lnFAV),การส่งออกสินค้าเกษตรกลุ่มประเภทอาหาร (lnEX), อัตราการว่างงาน (lnUN), ปริมาณ
ผลผลิตสินค้าเกษตรในประเทศ (lnQR), รายได้ต่อหัว (lnPCI), จ  านวนแรงงานในภาคการเกษตร 
(lnLA), อตัราการตายของเด็กอายุต  ่ากว่า 5 ปี (lnMR) และพื้นท่ีทางการเกษตร (lnAG) พบว่ามีเพียง 
ความพร้อมในการมี(เขา้ถึง)อาหารต่อคน (lnFAV) และปริมาณผลผลิตสินคา้เกษตรประเทศ (lnQR) มี
ลกัษณะน่ิงหรือไม่มียนิูทรูทท่ีระดบัระดบั Level หรือ I(0)ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ท่ีค่าสถิติไดย้ืนยนัผล
การทดสอบว่าอยู่ในช่วงยอมรับสมมติฐานหลกัดงันั้นจึงน าขอ้มูลท่ีเหลือมาท าการทดสอบท่ีสูงข้ึน 
โดยการหาผลต่างระดบัท่ี 1 หรือ I(1) พบวา่ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ตวัแปรทุกตวัทุกตวัมีลกัษณะขอ้มูล
ท่ีน่ิงหรือไม่มียูนิทรูท ท่ี I(1)  ยกเวน้อตัราการตายของเด็กอายุต  ่ากว่า 5 ปี (lnMR) และพื้นท่ีทางการ
เกษตร (lnAG)ท่ีมีลกัษณะน่ิงท่ี I(2) 
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ผลการทดสอบการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิเชิงดุลยภาพระยะยาว ตามกระบวนการ ARDL พบวา่การ
ส่งออกสินค้าเกษตรกลุ่มประเภทอาหาร (lnEX), ปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรในประเทศ (lnQR), 
อัตราการตายของเด็กอายุต  ่ ากว่า 5 ปี (lnMR), รายได้ต่อหัว (lnPCI) และจ านวนแรงงานในภาค
การเกษตร (lnLA ) มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัความมัน่คงทางอาหาร(ความพร้อมในการมี 
(เขา้ถึง) อาหาร)หรือมีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวก ส่วนพื้นท่ีทางการเกษตร (lnAG)มีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางตรงกันข้ามกันกับความมั่นคงทางอาหาร(ความพร้อมในการมี (เข้าถึง) อาหาร)หรือมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางลบ  ส่วนอตัราการวา่งงาน (lnUN) ไม่สามารถอธิบายสัมพนัธ์ของความมัน่คง
ทางอาหาร(ความพร้อมในการมี (เขา้ถึง) อาหาร) ไดท่ี้ระดบันยัส าคญัท่ี  0.05 และ 0.01 ตามล าดบั ซ่ึง
จากผลการทดสอบความสัมพนัธ์ในระยะยาว ตามกระบวนการ ARDL น้ีมีขอ้มูลบางตวัไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานของการศึกษาไดแ้ก่ (lnEX), (lnMR) และ (lnAG)  

ดงันั้นจึงมีการน าขอ้มูลเหล่านั้นมาท าการทดสอบตามกระบวนการปรับตวัในระยะสั้นของตวัแปรตน้ 
และตวัแปรตาม และเม่ือท าการทดสอบหาความสัมพนัธ์เชิงดุลภาพระยะสั้ น (ECM) เพื่ออธิบาย
กระบวนการปรับตวัในระยะสั้นของตวัแปรเพื่อเขา้สู่ดุลยภาพในระยะยาว ผลการทดสอบพบวา่ การ
ส่งออกสินคา้เกษตรกลุ่มประเภทอาหาร (lnEX) , ปริมาณผลผลิตขา้วในประเทศ (lnQR), รายได้ต่อ
ครัวเรือน (lnPCI) , จ านวนแรงงานในภาคการเกษตร  (lnLA) และพื้นท่ีทางการเกษตร (lnAG) มี
ความสัมพนัธ์ในทางบวกต่อความพร้อมในการมี(เขา้ถึง)อาหารต่อคน (lnFAV) ส่วนอตัราการตายของ
เด็กอายุต  ่ากว่า 5 ปี (lnMR) มีความสัมพนัธ์ในทางลบต่อความพร้อมในการมี(เขา้ถึง)อาหารต่อคน
(lnFAV)  

ในส่วนของค่าสัมประสิทธ์ิของ ecm(-1) ท่ีมีค่าเท่ากบั -0.079422 สามารถบอกไดว้่าตวัแปรทุกตวั มี
ความสัมพนัธ์ในการปรับตวัจากดุลยภาพระยะสั้ นสู่ดุลยภาพในระยะยาวต่อความพร้อมในการมี
(เขา้ถึง)อาหารต่อคนหรือความมัน่คงทางอาหาร (lnFAV) และจากการทดสอบหาความสัมพนัธ์เชิงดุล
ภาพระยะสั้น(ECM)แลว้เหลือเพียงตวัแปรการส่งออกสินคา้เกษตรกลุ่มประเภทอาหาร (lnEX) ท่ีไม่
เป็นไปตามสมมติฐานของการศึกษาซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ 
เป็นประเทศท่ีสามารถผลิตอาหารให้เพียงพอต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคและยงัมีการส่งออกสินคา้
อาหารไปยงัประเทศต่าง ๆได ้และยงัเป็นแหล่งผลิตอาหารส าคญัของโลกท่ีสามารถผลิตสินคา้เกษตร
ไดห้ลากหลาย จากศกัยภาพทางดา้นวตัถุดิบ จึงเป็นแรงผลกัดนัให้ประเทศไทยมีศกัยภาพในการผลิต
อาหารเพื่อเล้ียงประชากรโลกไดค้่อนขา้งสูงประเทศหน่ึง(คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ,2554) 
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5.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากการศึกษาพบว่าตวัแปรและปัจจยัทางเศรษฐกิจต่างๆมีความสัมพนัธ์หรือส่งผลกระทบกบัความ
พร้อมในการมี (เขา้ถึง) อาหารต่อคนหรือความมัน่คงทางอาหาร โดยท่ีตวัแปรเหล่านั้นส่งผลกระทบ
ทั้งในด้านลบและด้านบวกต่อความมัน่คงทางอาหาร ส่วนในด้านของการส่งออกสินคา้เกษตรกลุ่ม
ประเภทอาหาร ยงัไม่ส่งผลกระทบในดา้นลบต่อความมัน่คงทางอาหารในประเทศ ซ่ึงอาจจะกล่าวได้
วา่ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีความอุดมสมบูรณ์สามารถท่ีจะผลิตอาหารไดเ้พียงพอต่อความตอ้งการ
ของคนในประเทศ อีกทั้งยงัสามารถท่ีจะส่งออกส่งสินคา้เหล่านั้นไปขายยงัต่างประเทศไดอี้กดว้ย แต่
อย่างไรก็ตามประเทศไทยก็ไดใ้ห้ความส าคญักบัการสร้างความมัน่คงทางดา้นอาหารค่อนขา้งน้อย    
ดงัจะเห็นไดมี้จากการก าหนดนโยบายความมัน่คงทางอาหารซ่ึงจะเนน้ไปในเร่ืองของการเขา้ถึงอาหาร
ของเกษตรกรรายย่อยเป็นหลกั ดังนั้นรัฐบาลควรมีการก าหนดยุทธศาสตร์หรือนโยบายด้านความ
มัน่คงด้านอาหารและด้านความปลอดภยัอาหารไวอ้ย่างชดัเจน ให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งในดา้นของ
ความพอเพียง การเขา้ถึงและการใช้ประโยชน์รวมถึงความปลอดภยัในอาหาร เพื่อรับมือกบัปัญหา
ความขาดแคลนอาหารท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคตได ้

5.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความมัน่คงทางอาหารและการส่งออกสินคา้เกษตรกลุ่มประเภทอาหาร 
รวมไปถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อความมัน่คงทางอาหาร โดยตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ัง
น้ี คือ ความพร้อมในการมี (เขา้ถึง) อาหารต่อคนหรือความมัน่คงทางอาหาร (FAV), การส่งออกสินคา้
เกษตรกลุ่มประเภทอาหาร (EX), อตัราการว่างงาน (UN), ปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรในประเทศ 
(QR), รายไดต่้อหัว (PCI), จ  านวนแรงงานในภาคการเกษตร (LA), อตัราการตายของเด็กอายุต  ่ากว่า 5 
ปี (MR)และ พื้นท่ีทางการเกษตร (AG) โดยการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้ช้ขอ้มูลท่ีมีลกัษณะเป็นรายปี ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2523 ถึงปี พ.ศ. 2554 ยอ้นหลงั 32 ปี ซ่ึงอาจท าให้ค่าสังเกตการในการศึกษาค่อนขา้งต ่า จึงส่งผล
ให้การวิเคราะห์ไม่ครอบคลุมเพียงพอ ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรเพิ่มค่าสังเกตการณ์ให้มากข้ึนโดย
การเพิ่มช่วงเวลาในการศึกษาให้มากข้ึนหรือใช้ช่วงเวลาท่ีแตกต่างไป เช่น รายไตรมาส รายเดือน               
เป็นตน้ เพื่อให้ผลการศึกษามีความน่าเช่ือถือมากยิ่งข้ึนการศึกษาคร้ังน้ีได้เน้นการศึกษาไปท่ีตวัแปร
ทางเศรษฐกิจทั้งหมดเพื่อความหลากหลายในการศึกษาต่อไปควรน าตวัแปรทางสังคมอ่ืนๆเขา้มาศึกษา
ดว้ยเพื่อความหลากหลายในการศึกษาและเพื่อท่ีจะไดผ้ลการวิเคราะห์ท่ีชดัเจนมากข้ึนเช่น ราคาอาหาร 
การใชจ่้าย การศึกษา และสถิติประชากรครัวเรือน เป็นตน้  
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นอกจากน้ีการศึกษายงัเป็นการประมาณค่าโดยใช้ข้อมูลแบบทุติยภูมิ  ซ่ึงได้ใช้วิธีการทดสอบ
ความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว ตามกระบวนการ ARDL รวมถึงการใช้เทคนิคการประมาณค่า
ความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะสั้น ECM (Error Correction Model) ซ่ึงเป็นวธีิการท่ีไม่สามารถสรุปได้
อยา่งชดัเจนวา่วธีิการใดเป็นวธีิการท่ีดีท่ีสุด ดงันั้นการศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาดว้ยวธีิการหรือ
เทคนิคใหม่ๆ 

 


