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บทคัดยอ

 การประเมินความสัมพันธระหวางความมั่นคงทางอาหารกับทรัพยากรเกษตรครั้งนี ้ ไดใชขอมูลเชิงพื้นที่ที่ไดจาก  

การรวบรวมโดยระบบภูมิสารสนเทศ ประกอบดวย ฐานขอมูลการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินระหวางป 2543–2553 

โอกาสเกิดภัยแลงโอกาสเกิดน้ำทวมปริมาณการสูญเสียดิน ระดับความอุดมสมบูรณของดิน ระยะทางและเวลาที่ใชในการเขาถึง

ตลาด โดยจะแบงการประเมินออกเปน 2 ระดับ คือ ระดับอำเภอ และระดับตำบล 

 การประเมินความสัมพันธของความม่ันคงทางอาหารกับทรัพยากรเกษตรเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอ โดยวิธีการ 

Geographically Weighted Regression พบวา มีความแมนยำมาก โดยทรัพยากรเกษตรท่ีมีความสัมพันธกับคาความม่ันคงทาง

อาหารประกอบดวย การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกขาว พืชไร ผัก ไมผล ความเสี่ยงจากสภาพน้ำทวม ระดับความอุดมสมบูรณของ

ดิน และระยะเวลาที่สั้นที่สุดสำหรับการเดินทางจากหมูบานถึงตัวอำเภอ โดยมีคาความสัมพันธรวมในจังหวัดเชียงใหม (R2) 

เทากับ 0.95 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ Residual เทากับ 0.001 

 สำหรับการประเมินความสัมพันธของสัดสวนความไมมั่นคงทางอาหารกับทรัพยากรเกษตรเชิงพื้นที่ในระดับตำบล พบวา 

มีความแมนยำนอยกวาในระดับอำเภอ โดยทรัพยากรเกษตรที่มีความสัมพันธกับคาสัดสวนความไมมั่นคงทางอาหารประกอบดวย 

การเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีปลูกขาว พืชไร ผัก ไมผล ความเสี่ยงจากสภาพน้ำทวม ปริมาณการสูญเสียดินระดับความอุดมสมบูรณ

ของดิน และระยะเวลาที่สั้นที่สุดสำหรับการเดินทางจากหมูบานถึงตัวอำเภอ โดยมีคาความสัมพันธรวมในจังหวัดเชียงใหม (R2) 

เทากับ 0.68 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ Residual เทากับ 0.1 

คำสำคัญ : ระบบภูมิสารสนเทศ / การถวงน้ำหนักสหสัมพันธเชิงพื้นที่ 

ABSTRACT

 The assessment of the relationship between food security and agricultural resources in this study began with 

the collection of the spatial data by using Geographic Information System (GIS) which composed of land use changes 

from the year 2000 to 2010, flood, drought, erosion risk, soil fertility, travel distance and time from village to city. The 

assessment was done in district and sub-district level.  

 Results of spatial relationship in district level of Chiang Mai Province using geographically weighted 

regressionwas highly significant and showed that the changes of paddy, upland, vegetable, fruit area from 2000 to 

2010, flood risk, soil fertility level and travel time from village to city have affected the ratio of food insecurity with a 

very high correlation (R2 = 0.95).  
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 Spatial relationship in sub-district level of Chiang Mai Province using geographically weighted regressionwas 

high significant and also showed that the changes of paddy, upland, vegetable, fruit area from 2000 to 2010, flood 

risk, erosion risk, soil fertility level and travel time from village to city have affected on the ratio of food insecurity with 

high correlation (R2 = 0.68). 

Keywords : Geographic Information System / Geographically Weighted Regression 

คำนำ

 ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศที่มีการผลิตอาหาร
เกินความตองการของประชากรในประเทศ และไดสงออก
ผลผลิตสวนเกินดังกลาวไปในตลาดการคาอาหารของโลก  
ทั้งในรูปของสินคาเกษตรสินคาเกษตรแปรรูปและอาหาร
อยางไรก็ตามในประเทศไทยยังมีกลุมคนที่มีอาหารไมเพียงพอ
ทั้งคุณภาพและปริมาณตอการบริโภคในครัวเรือนโดยเฉพาะ
ในครัวเรือนชนบทท่ีหางไกลประชากรในชนบทและในเมือง
จำนวนไมนอยที่ เปนกลุมคนยากจนทางอาหาร (Food 
Poverty) (Isvilanonda et al. 2009) แมดูผิวเผินจะเปน
ปญหาของกลุมคนไมมากนักแตปญหาดังกลาวไดสะทอนถึง
สภาวะการเขาไมถึงอาหารของคนในชาติยังมีอยูการเขา  
ไมถึงอาหารของคนในชาตินั้นยอมสงผลตอสุขภาวะและ
คุณภาพชีวิตของคนในครอบครัวตามมา 
 ปญหาความมั่นคงทางอาหารมีความเชื่อมโยงกัน  
ในเชิงพื้นท่ีระดับตางๆ ตามขอบเขตการปกครอง และ  
การกระจายตัวของทรัพยากรเกษตรในพ้ืนที่ ฐานทรัพยากร
ทางการเกษตรในพ้ืนที่จึงเปนสิ่งสำคัญท่ีใชสำหรับการทำ  
ความเขาใจปญหาความมั่นคงทางอาหารไดด ี ดังนั้นจึง  
ไมอาจมองจากมิติดานมหภาควาเรามีความม่ันคงทาง
อาหารแตควรหาขอเท็จจริงวาทำไมคนชนบทหรือเกษตรกร
ขนาดเล็กระดับครัวเรือนจึงยังคงเขาไมถึงอาหารอยางพอเพียง
รวมถึงการที่คนในประเทศทั้งคนรวยและคนจนควรจะเขาถึง
อาหารที่ปลอดภัยสำหรับการบริโภคไดอยางไรอีกดวย ดังนั้น
การแกไขปญหาความมั่นคงทางอาหารจึงจำเปนตองอาศัย
ความเช่ือมโยงของปญหาต้ังแตระดับครัวเรือน หมูบาน  
ขึ้นไปถึงระดับตำบล อำเภอ และจังหวัดตามลำดับ ตลอดจน  
ถึงความสัมพันธระหวางความมั่นคงของอาหารกับทรัพยากร
ในทองถิ่น  

วัตถุประสงค 
 1. พัฒนาฐานขอมูลทรพยากรเกษตรเชิงพื้นที่ที่มี
ผลตอความมั่นคงทางอาหารในหมูบาน 

 2. ประเมินความสัมพันธระหวางความม่ันคงทาง

อาหารกับทรัพยากรเกษตรในระดับตำบลและอำเภอ 

วิธีการศึกษา

 การศึกษาสามารถทำไดโดยการพัฒนาระบบฐาน

ขอมูลทรัพยากรเกษตร จากการออกแบบโครงสรางชุดขอมูล 

โดยอาศัยแนวคิดและวิธีการของ UML (Unified Modeling 

Language) ซึ่งใชโปรแกรม Microsoft Visio ver. 2008 เพื่อ

ใหสะดวกตอการจัดเก็บ เรียกใช และสืบคนฐานขอมูล  

เชิงพื้นที่ซึ่งสามารถแบงกลุมขอมูลออกเปน 2 ชุดขอมูล 

(Package) ประกอบดวย “ชุดขอมูลเชิงพื้นที่” และ “ชุดขอมูล

อรรถาธิบาย” โดยชุดขอมูลเชิงพื้นที่ ประกอบดวยรูปแบบ

ของขอมูลในการจัดเก็บ 3 รูปแบบ คือ 1) ขอมูลประเภท  

รูปเหลี่ยมปด (Polygon) ที่ใชในการจัดเก็บขอมูลที่แสดง

ขอบเขตชัดเจน 2) ขอมูลประเภทเชิงเสน (Line) และ   

3) ขอมูลประเภทจุด (Point) ที่ใชในการจัดเก็บขอมูลเชิง

พื้นที่ตำแหนงตัวแทนอางอิง สวนชุดขอมูลอรรถาธิบายเปน

รายละเอียดท่ีแสดงคุณลักษณะของขอมูลเชิงพื้นที่แตละ

ประเภทดังกลาวขางตน โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ 

  1. รวบรวม นำเขา และวิเคราะหขอมูล เพื่อจัดทำ

ฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ (Geodatabase) พื้นฐานไดแก 

ขอบเขตการปกครอง ตำแหนงหมูบาน ถนน ทางน้ำ ดิน 

สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ การใชประโยชนที่ดิน 

และพื้นที่ปาอนุรักษ เปนตน 

  2. พัฒนาฐานขอมูลความมั่นคงทางอาหารเชิง

พื้นที่ โดยการรวมดัชนีความพอเพียงของอาหาร ดัชนี  

การเขาถึงของอาหาร และดัชนีความมั่นคงทางอาหารใน

ระดับหมูบาน ใหเปนแผนที่ในระดับหมูบาน ตำบล และ

อำเภอ ในจังหวัดเชียงใหม 

  3. พัฒนาฐานขอมูลทรัพยากรเกษตรเชิงพื้นที่

จากขอมูลภูมิสารสนเทศพื้นฐาน โดยใชการวิเคราะหขอมูล

เชิงพื้นที่เพื่อจัดทำฐานขอมูล 
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  3.1 การเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดิน

ระหวางป 2543 - 2553 

  3.2 โอกาสเกิดภัยแลง(ชาญชัย และคณะ. 

2549) 

  3.3 โอกาสเกิดน้ำทวม(ชาญชัย และคณะ. 

2549) 

  3.4 ปริมาณการสูญเสียดิน (ชาญชัย และคณะ. 

2549) 

  3.5 ระดับความอุดมสมบูรณของดิน (กรม

พัฒนาที่ดิน. 2542) 

  3.6 ระยะทางและเวลาท่ีใชในการเขาถึงตลาด

ในตำบลและอำเภอ  

 ทั้งนี้เพื่อใชเปนตัวแปรอิสระในการประเมินความ

สัมพันธเชิงพื้นที่ตอไป 

  4. ประเมินหาความสัมพันธเชิงพื้นที่ระหวาง

ขอมูลทรัพยากรเกษตรกับขอมูลความมั่นคงทางอาหารเชิง

พื้นที่ ในระดับตำบล และอำเภอ ในจังหวัดเชียงใหมโดยใช

วิธีการ Geographically Weighted Regression (GWR : 

Fotheringham et al. 2002) 

ผลการศึกษา

พัฒนาฐานขอมูลความม่ันคงทางอาหารเชิงพื้นที่ 

 ผลจากการรวบรวมขอมูลเชิงพื้นที่พื้นฐานโดยเฉพาะ

ขอมูลท่ีตั้งของตำแหนงหมูบานทั้งหมดในจังหวัดเชียงใหม

ถูกนำมาเชื่อมโยงกับขอมูลความม่ันคงทางอาหาร (สัดสวน

ของความไมมั่นคงทางอาหารของครัวเรือน (ชาญชัย   

และคณะ. 2555) ของแตละหมูบานโดยใชสมรรถนะของระบบ

ภูมิสารสนเทศในการเช่ือมโยง ซึ่งสามารถแสดงผลการกระจาย

ตัวของขอมูลความมั่นคงทางอาหารเชิงพื้นท่ีไดดังรูปที ่ 1-ก 

นอกจากนี้การพิจารณาความม่ันคงทางอาหารเชิงพื้นที่ยัง

สามารถประเมินไดในระดับท่ีสูงกวาระดับหมูบาน ซึ่งจำเปน

ตองอาศัยสมรรถนะการวิเคราะหขอมูลเชิงพ้ืนท่ี เพื่อประเมิน

ขอมูลความม่ันคงทางอาหารในระดับตำบล และอำเภอ (รูปที่ 

1-ข และ 1-ค) โดยสัดสวนความไมมั่นคงทางอาหารของใน

จังหวัดเชียงใหมมีคาอยูระหวาง 0 – 1.0 โดยหมูบานที่มีคา

เทากับ 1 หมายถึงทุกครัวเรือนในหมูบานไมมีความม่ันคง

ทางอาหารเลย สวนหมูบานที่มีคาเทากับ 0 หมายถึง   

ทุกครัวเรือนในหมูบานนั้นมีความมั่นคงทางอาหารทั้งหมด  

การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินระหวางป 2543 – 

2553 

 พื้นที่การใชประโยชนที่ดินเปนแหลงทรัพยากร

เกษตรที่สำคัญแหลงหนึ่งที่มีผลตอการผลิตอาหารสำหรับ

ประชากรในพื้นที่ การกระจายตัวของการใชประโยชนที่ดิน  

มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นการการปรับตัวของ

ประชากรในพื้นที่ตอความมั่นคงทางอาหาร การใชประโยชน

ที่ดินในพื้นที่ จ.เชียงใหม สามารถจัดกลุมใหญๆ ได 5 กลุมที่

เกี่ยวของกับการประเมินทรัพยากรเกษตรดานความม่ันคง

ทางอาหาร ซึ่งประกอบดวยพื้นท่ีปลูกขาว พืชไร ผัก ไมผล 

แหลงน้ำ และอื่นๆ โดยเมื่อพิจารณาถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลง

การใชประโยชนที่ดินกลุมตาง ๆ ในชวง 10 ป ระหวางป 

2543–2553 จากขอมูลเชิงพื้นที่การใชประโยชนที่ดินในป 

2543 พบวาในจังหวัดเชียงใหมมีพื้นที่ปลูกขาว พืชไร ผัก   

ไมผล แหลงน้ำ และ อื่นๆ เทากับ 138,686, 81,133, 11,577, 

139,142, 18,510 และ 1,820,576 เฮกตาร ตามลำดับ ขณะที่

พื้นที่การใชประโยชนที่ดินในป 2553 นั้นมีการเปลี่ยนแปลง

ทั้งเพิ่มขึ้นและลดลงจากป 2543 โดยพบวา พื้นที่ปลูกขาว 

และอ่ืนๆ มีการเปลี่ยนแปลงท่ีลดลงจากป 2543 เปน 138,238 

(-448) และ 1,699,495 (-121,081) เฮกตาร ตามลำดับ   

สวนพื้นที่ปลูกพืชไร ผัก ไมผล และ แหลงน้ำมีพื้นท่ีเพ่ิมขึ้น

จากป 2543 เปน 159,031(77,898), 30,895 (19,318), 

152,283 (13,140) และ 22,910 (4,401) เฮกตาร ตามลำดับ 

การประเมินความเส่ียงทางกายภาพของพื้นที่ 

 จากแผนที่ของผลลัพทการประเมินความเสี่ยงทาง

กายภาพ เมื่อนำมาวิเคราะหเชิงพื้นที่ของแตละอำเภออยาง

ละเอียด โดยการประเมินพื้นที่เสี่ยงตอความแหงแลงภายใน

จังหวัดเชียงใหมในระดับอำเภอพบวา อำเภอดอยเตาเปน

ก. ระดับหมูบาน ข. ระดับตำบล  ค.ระดับอำเภอ

รูปที่ 1 การกระจายของขอมูลรายจายตอครัวเรือนในระดับ

หมูบาน ตำบล และอำเภอ 
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อำเภอที่มีพื้นท่ีความเสี่ยงตอสภาวะแหงแลงสูงสุด โดยมี  

คาเฉลี่ยที่ประมาณ 73% ขณะท่ีอำเภอแมอายมีความเสี่ยง

ตอสภาวะแหงแลงต่ำสุดโดยมีคาเฉล่ียอยูที ่ 48% ขณะท่ีเม่ือ

นำแผนที่ระดับความเส่ียงน้ำทวมซ้ำซากเมื่อนำไปซอนทับ

กับขอบเขตการปกครอง เพื่อตรวจสอบระดับความเสี่ยงของ

แตละอำเภอ โดยพิจารณาจากคาเฉล่ียของดัชนีความเสี่ยง 

พบวาในจังหวัดเชียงใหม อำเภอเมืองเปนอำเภอที่มีคาเฉลี่ย

ของดัชนีความเสี่ยงน้ำทวมสูงสุดอยูที ่ 53% และกลุมที่มี  

คาเฉลี่ยในระดับใกลเคียงอำเภอเมืองไดแกอำเภอสารภี 

สันกำแพง สันปาตอง ซึ่งอำเภอตางๆ เหลานี้มีลักษณะภูมิ

ประเทศโดยสวนใหญเปนพื้นทีราบลุม และเปนพื้นที่นา สวน

กลุมที่มีคาเฉล่ียต่ำๆ ไดแก อำเภอฮอด ดอยเตา และอมกอย

เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศโดยสวนใหญเปนที่ดอน  

 ทำนองเดียวกันเมื่อนำแผนที่การชะลางพังทลายดิน

มาซอนทับกับขอบเขตการปกครอง เพ่ือพิจารณาการกระจาย

ตัวของการเสื่อมโทรมของที่ดินรายอำเภอ พบวาในจังหวัด

เชียงใหม อำเภอเวียงแหงเปนอำเภอที่มีคาเฉลี่ยของคา  

การชะลางพังทลายดินสูงสุดอยูที่ประมาณ 0.119 ตัน/ไร/ป

ขณะที่อำเภอสารภีมีความเสี่ยงตอการชะลางพังทลายดินต่ำ

สุดโดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 0.002 ตัน/ไร/ป  

 ขอมูลความเส่ียงทางกายภาพที่ไดจากการประเมิน

ขอมูลเชิงพื้นที่ในรูปตารางท้ังในระดับอำเภอและตำบล 

สามารถนำเขาเพื่อเช่ือมโยงกับขอมูลเชิงพื้นที่ขอบเขตการ

ปกครองในระดับตำบล และอำเภอ ที่มีขอมูลสัดสวนความไม

มั่นคงทางอาหารอยูแลวได และยังสามารถแสดงขอมูลความ

เสี่ยงทางกายภาพทั้งในระดับตำบลและอำเภอในรูปแผนที่ได

ดังรูปที่ 2 และ 3 

ระดับความอุดมสมบูรณของดิน 

 แนวทางการประเมินความอุดมสมบูรณดินของ  

กรมพัฒนาที่ดิน (กรมพัฒนาที่ดิน. 2542) ถูกนำไปประยุกต

ใชกับขอมูลดินเชิงพื้นที่ ที่ไดจากการเตรียมขอมูลเชิงพื้นที่

ขางตน โดยอาศัยสมรรถนะของระบบภูมิสารสนเทศ พัฒนา

เปนฐานขอมูลความอุดมสมบูรณดินเชิงพื้นที่ หลังจากนั้น

ทำการซอนทับกับขอมูลขอบเขตการปกครองในระดับ ตำบล 

และอำเภอที่มีขอมูลสัดสวนความไมมั่นคงทางอาหารอยูแลว

ได และยังสามารถแจกแจงความอุดมสมบูรณดินไดทั้งใน

ระดับตำบล และอำเภอของจังหวัดเชียงใหมในรูปแผนที่ได

ดังรูปที่ 4 

ระยะทางและระยะเวลาจากหมูบานถึงตำบล และอำเภอ 

 ผลจากการวิเคราะหระยะทางที่สั้นท่ีสุดและระยะ

เวลาที่นอยท่ีสุดสำหรับการเดินทาง สามารถนำมาทำการ

ซอนทับกับขอมูลขอบเขตการปกครองในระดับ ตำบล และ

อำเภอท่ีมีขอมูลสัดสวนความไมมั่นคงทางอาหารอยูแลวได 

และยังสามารถแจกแจงเปนระยะทางที่สั้นที่ที่สุดและระยะ

เวลาที่นอยสุดไดทั้งในระดับตำบล และอำเภอของจังหวัด

เชียงใหมในรูปแผนที่ไดดังรูปที่ 5 และ 6 

รูปที่ 2 แผนที่แสดงสภาพความเส่ียงทางกายภาพรายอำเภอ 

รูปที่ 3 แผนที่แสดงสภาพความเส่ียงทางกายภาพรายตำบล  

 ก. รายอำเภอ ข. รายตำบล

รูปที่ 4 แผนที่แสดงระดับความอุดมสมบูรณดินรายอำเภอ 

และตำบล 
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การประเมินความสัมพันธระหวางสัดสวนความไมมั่นคง

ทางอาหารกับทรัพยากรเกษตรเชิงพื้นที่ 

 ฐานขอมูลทรัพยากรเกษตรเชิงพื้นที่ที่พัฒนาได  

ดังกลาวขางตนประกอบดวย การเปล่ียนแปลงกลุมของ  

การใชประโยชนที่ดิน 6 กลุมจากป 2543-2553 ความเสี่ยง

จากสภาพแหงแลง ความเสี่ยงจากสภาพน้ำทวม ปริมาณ

การสูญเสียดิน ระดับความอุดมสมบูรณของดิน ระยะทางที่

สั้นท่ีสุดของสำหรับการเดินทาง และระยะเวลาที่สั้นที่สุด

สำหรับการเดินทางระดับตำบล และอำเภอ ถูกใชเปนตัวแปร

อิสระในการประเมินความสัมพันธเชิงพื้นท่ีระหวางขอมูล

ทรัพยากรเกษตรกับขอมูลสัดสวนความไมมั่นคงทางอาหาร

เชิงพื้นที่ในระดับตำบล และอำเภอ ในจังหวัดเชียงใหมซึ่งมี

คาสัดสวนความไมมั่นคงทางอาหารเชิงพื้นที่ถูกกำหนดให

เปนตัวแปรตาม โดยใชสมถรรนะของระบบภูมิสารสนเทศใน

การวิเคราะหความสัมพันธจากวิธีการ Geographically 

Weighted Regression (GWR : Fotheringham et al. 

2002) ซึ่งจะไดสมการความสัมพันธของทุกอำเภอในจังหวัด

เชียงใหมในกรณีที่ใชฐานขอมูลระดับอำเภอในการประมาณ

คา ในทำนองเดียวกันก็จะไดสมการความสัมพันธของทุก

ตำบลในจังหวัดเชียงใหม ในกรณีที่ใชฐานขอมูลระดับตำบล

ในการประมาณคา 

ความสัมพันธระหวางความมั่นคงทางอาหารกับทรัพยากร

เกษตรรายอำเภอ 

 ผลจากการหาความสัมพันธของความมั่นคงทาง

อาหารกับทรัพยากรเกษตรเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอ พบวา 

ทรัพยากรเกษตรท่ีมีความสัมพันธกับคาความม่ันคงทาง

อาหารประกอบดวย การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปลูกขาว พืชไร ผัก 

ไมผล ความเสี่ยงจากสภาพน้ำทวม ระดับความอุดมสมบูรณ

ของดิน และระยะเวลาท่ีสั้นที่สุดสำหรับการเดินทางจาก

หมูบานถึงตัวอำเภอ โดยมีคาความสัมพันธรวมในจังหวัด

เชียงใหม (R2) เทากับ 0.95 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 

เทากับ 0.001 

 อยางไรก็ตามจากการวิเคราะหความสัมพันธเชิง

พื้นท่ีดังกลาว สามารถแสดงคาสัมประสิทธิ์ของแตละตัวแปร

ที่มีความสัมพันธภายในแตละอำเภอได โดยอำเภอที่มีคา

สัมประสิทธิ์ของตัวแปรการเปล่ียนแปลงการใชประโยชน

ที่ดินที่มีเครื่องหมาย - แสดงใหเห็นวา การเพิ่มข้ึนของพ้ืนที่

การใชประโยชนที่ดินนั้นๆ ในอำเภอน้ันมีผลทำใหคาสัดสวน

ความไมคงทางอาหารเพิ่มข้ึน ขณะที่อำเภอที่มีคาสัมประสิทธิ์

ของตัวแปรการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินที่มี

เครื่องหมาย - แสดงใหเห็นวา การเพิ่มขึ้นของพ้ืนที่การใช

ประโยชนที่ดินนั้นๆ ในอำเภอนั้นมีผลทำใหคาสัดสวนความ

ไมคงทางอาหารลดลง โดยพบวา พื้นที่สวนใหญของอำเภอ

ในจังหวัดเชียงใหมที่มีการเพิ่มข้ึนของพ้ืนที่ปลูกขาว ผัก และ

ไมผลจะทำใหความม่ันคงทางอาหารเพ่ิมข้ึนในจังหวัด

เชียงใหม สวนพื้นที่ที่ปลูกพืชไรใหผลตรงขามกับพ้ืนที ่ 

ดังกลาวขางตน 

 ในทำนองเดียวกันสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอื่นๆ ที่มี

ความสัมพันธตอคาสัดสวนความไมมั่นคงทางอาหารภายใน

แตละอำเภอ สามารถอธิบายไดโดยพิจารณาจากเครื่องหมาย

ของคาสัมประสิทธิ์เชนเดียวกับการเปลี่ยนแปลงการใช

ประโยชนที่ดินดังกลาวขางตน โดยพบวาพื้นท่ีสวนใหญที่มี

ความเสี่ยงจากสภาพน้ำทวมนอยจะมีผลใหความมั่นคงทาง

อาหารลดลนอยลงดวยเชนกัน ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่สวนใหญ

ในจังหวัดเชียงใหม เปนพื้นที่ลาดเชิงเขา ซึ่งมีผลกระทบจาก

รูปที่ 5 แผนที่แสดงระยะเวลาท่ีนอยสุดในการเดินทาง  

รายอำเภอ และตำบล 

 ระดับอำเภอ ระดับตำบล

รูปที่ 6 แผนที่แสดงระยะทางท่ีสั้นที่ที่สุดในการเดินทาง  

รายอำเภอ และตำบล 

 ระดับอำเภอ ระดับตำบล
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สภาพน้ำทวมนอยกวาสภาพความแหงแลง ดังนั้นพื้นที่ที่

เสียงจากสถาพน้ำทวมจึงเปนโอกาสใหความเปนประโยชน

ของน้ำมากกวาผลเสียจากสภาพน้ำทวม 

 สำหรับปจจัยดานระดับความอุดมสมบูรณของดิน 

พบวาพื้นที่สวนใหญของอำเภอจังหวัดเชียงใหมที่มีระดับ

ความอุดมสมบูรณของดินสูงจะมีผลทำใหความม่ันคงทาง

อาหารในพื้นท่ีเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย สวนปจจัยทางดาน

การเดินทางจากหมูบานไปยังตัวเมืองเชียงใหม พบวาพื้นที่

สวนใหญของอำเภอในจังหวัดเชียงใหมที่ใชระยะเวลาในการ

เดินทางนาน จะมีผลทำใหความไมมั่นคงทางอาหารเพ่ิมข้ึน

ดวยเชนกัน 

 ผลจากการประเมินความสัมพันธความเปนประโยชน

ของทรัพยากรเกษตร สามารถแสดงแผนที่สัดสวนความ  

ไมมั่นคงทางอาหารที่ไดจากการประมาณคาของแตละ

หมูบานจริง และที่ไดจากสมการสหสัมพันธในแตละอำเภอ

ในจังหวัดเชียงใหมไดดังรูปที่ 7 ซึ่งจากการกระจายตัว

ทรัพยากรเกษตรที่มีอยูในแตละอำเภอ พบวาอำเภอดอยหลอ 

สันปาตอง และสันทราย มีแนวโนมของคาสัดสวนความไมคง

ทางอาหารเพิ่มขึ้นจากระดับ 0 – 0.2 เปนระดับ 0.2 – 0.4 

ขณะที่อำเภอเวียงแหง มีแนวโนมของคาสัดสวนความไมคง

ทางอาหารลดลง จากระดับ 0.4 – 0.6 เปนระดับ 0.2 – 0.4 

นอกน้ันจะมีของค าสัดส วนความไมคงทางอาหาร ท่ี  

ไมเปลี่ยนแปลง ซึ่งแสดงใหเห็นวาผลจากการประเมินความ

สัมพันธโดยวิธีการ GWRดังกลาวมีความแมนยำมากใน

ระดับอำเภอ 

ความสัมพันธระหวางความมั่นคงทางอาหารกับทรัพยากร

เกษตรรายตำบล 

 ผลจากการหาความสัมพันธของสัดสวนความไมมั่นคง

ทางอาหารกับทรัพยากรเกษตรเชิงพื้นที่ในระดับตำบล พบวา 

ทรัพยากรเกษตรที่มีความสัมพันธกับคาสัดสวนความไมมั่นคง

ทางอาหารประกอบดวย การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกขาว   

พืชไร ผัก ไมผล ความเสี่ยงจากสภาพน้ำทวม ปริมาณ  

การสูญเสียดินระดับความอุดมสมบูรณของดิน และระยะ

เวลาท่ีสั้นที่สุดสำหรับการเดินทางจากหมูบานถึงตัวอำเภอ 

โดยมีคาความสัมพันธรวมในจังหวัดเชียงใหม (R2) เทากับ 

0.68 และมีคาสวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน เทากับ 0.1 ซึ่ง  

แสดงใหเห็นวาผลจากการประเมินความสัมพันธโดยวิธีการ 

Geographically Weighted Regression ดังกลาวมีความ

แมนยำดีในระดับตำบล 

 อยางไรก็ตามจากการวิเคราะหความสัมพันธเชิง

พื้นท่ีดังกลาว สามารถแสดงคาสัมประสิทธิ์ของแตละตัวแปร

ที่มีความสัมพันธภายในแตละตำบลได โดยตำบลที่มีคา

สัมประสิทธิ์ของตัวแปรการเปล่ียนแปลงการใชประโยชน

ที่ดินที่มีเครื่องหมาย + แสดงใหเห็นวา การเพิ่มข้ึนของพ้ืนที่

การใชประโยชนที่ดินนั้นๆ ในตำบลนั้นมีผลทำใหคาสัดสวน

ความไมคงทางอาหารเพิ่มข้ึน ขณะที่อำเภอที่มีคาสัมประสิทธิ์

ของตัวแปรการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดินที่มี

เครื่องหมาย - แสดงใหเห็นวา การเพิ่มขึ้นของพ้ืนที่การใช

ประโยชนที่ดินนั้นๆ ในตำบลนั้นมีผลทำใหคาสัดสวนความ

ไมคงทางอาหารลดลงโดยพบวา พื้นที่สวนใหญของตำบลใน

จังหวัดเชียงใหมที่มีการเพิ่มข้ึนของพื้นที่ปลูกขาว พืชไร ผัก 

และไมผลจะไมมีผลทำใหความมั่นคงทางอาหารเพิ่มขึ้นใน

จังหวัดเชียงใหม 

 ในทำนองเดียวกันสัมประสิทธ์ิของตัวแปรอื่นๆ ที่มี

ความสัมพันธตอคาสัดสวนความไมมั่นคงทางอาหารภายใน

แตละอำเภอ สามารถอธิบายไดโดยพิจารณาจากเครื่องหมาย

ของคาสัมประสิทธิ์เชนเดียวกับการเปลี่ยนแปลงการใช

ประโยชนที่ดินดังกลาวขางตน โดยพบวาพื้นท่ีสวนใหญที่มี

ความเสี่ยงจากสภาพน้ำทวมนอยจะมีผลใหความมั่นคงทาง

อาหารลดนอยลงดวยเชนกัน ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่สวนใหญ  

ในระดับตำบลของจังหวัดเชียงใหม เปนพื้นท่ีลาดเชิงเขา   

มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางมากกวา 300 เมตร 

ซึ่งมีผลกระทบจากสภาพน้ำทวมนอยกวาสภาพความแหงแลง 

ดังนั้นพื้นที่ที่เสียงจากสภาพน้ำทวมจึงเปนโอกาสใหความเปน

รูปที่ 7 เปรียบเทียบสัดสวนความไมคงทางอาหารระหวาง

คาจากการสำรวจกับสมการสหสัมพันธเชิงพื้นที่

ระดับอำเภอ 
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การประชุมวิชาการระบบเกษตรแหงชาติ ครั้งที่ 8

ประโยชนของน้ำมากกวาผลเสียจากสภาพน้ำทวม ขณะที่

พื้นที่สวนใหญของตำบลในจังหวัดเชียงใหมที่มีความเสี่ยงตอ

การชะลางพังทลายสูงมีผลทำใหสัดสวนความไมมั่นคงทาง

อาหารเพ่ิมขึ้นดวยเชนกัน 

 สำหรับปจจัยดานระดับความอุดมสมบูรณของดิน 

พบวาพื้นท่ีสวนใหญของตำบลในจังหวัดเชียงใหมที่มีระดับ

ความอุดมสมบูรณของดินสูงจะมีผลทำใหความม่ันคงทาง

อาหารในพื้นท่ีเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย สวนปจจัยทางดาน

การเดินทางจากหมูบานไปยังตัวเมืองอำเภอ พบวาพื้นที่

สวนใหญของตำบลในจังหวัดเชียงใหมที่ใชระยะเวลาในการ

เดินทางนาน จะมีผลทำใหความไมมั่นคงทางอาหารเพ่ิมข้ึน

ดวยเชนกัน 

 ผลจากการประเมินความสัมพันธความเปนประโยชน

ของทรัพยากรเกษตร สามารถแสดงแผนที่สัดสวนความ  

ไมมั่นคงทางอาหารที่ไดจากการประมาณคาของหมูบานจริง 

และที่ไดจากสมการสหสัมพันธของแตละตำบลในจังหวัด

เชียงใหมไดดังรูปที่ 8 ซึ่งจากทรัพยากรเกษตรที่มีอยูใน

แตละตำบล พบวาสภาพไมความม่ันคงทางอาหารในระดับ

ตำบลมีแนวโนมท่ีลดต่ำลงอันเนื่องจากทรัพยากรเกษตรยังมี

ความเหมาะสม โดยสังเกตไดจากคาสัดสวนความไมมั่นคง

ทางอาหารท่ีมีแนวโนมลดลงจากระดับ 0.8 – 1.0 เปนระดับ 

0.4 – 0.8 เปนสวนมาก สวนตำบลที่มีแนวโนมของคา

สัดสวนความไมมั่นคงทางอาหารในระดับ 0.8 – 1.0 มีอยู

นอยมาก 

สรุปผล

 การประเมินหาความสัมพันธระหวางความม่ันคงทาง

อาหารกับทรัพยากรเกษตรเชิงพื้นที่ สามารถประเมินไดใน

ระดับตางๆ ตั้งแตหมูบาน ขึ้นไปถึงระดับตำบล และอำเภอ

ได ซึ่งผลที่ไดจะมีความแตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องจากความ  

แปรปรวนของทรัพยากรเกษตรเชิงพื้นที่มีความหลากหลาย

ขึ้นตามระดับของขอบเขตการปกครองท่ีสนใจ ทรัพยากร

เกษตรที่มีความสัมพันธกับคาความม่ันคงทางอาหารทั้งใน

ระดับตำบลและอำเภอประกอบดวย การเปลี่ยนแปลงพื้นที่

ปลูกขาว, พืชไร, ผัก, ไมผล, ความเสี่ยงจากสภาพน้ำทวม, 

ระดับความอุดมสมบูรณของดิน, และระยะเวลาท่ีสั้นที่สุด

สำหรับการเดินทางจากหมูบานถึงตัวอำเภอ สวนปริมาณ

การสูญเสียดินเปนทรัพยากรเกษตรท่ีมีผลเพิ่มเขาไปในสวน

ของความสัมพันธระดับตำบล อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาคา

ความสัมพันธรวมในจังหวัดเชียงใหม พบวาในระดับอำเภอ  

มีความแมนยำ (R2 = 0.95) มากกวาระดับตำบล (R2 = 0.68) 

ทั้งนี้เนื่องจากในระดับตำบลเปนขอบเขตการปกครองท่ีเล็ก

กวาระดับอำเภอ และขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคมมักมี

ความสำคัญตอการจัดการระบบฟารมที่มีความสลับซับซอน

และยังไมไดนำมาใชในการประเมินครั้งนี้  

 ผลที่ไดจาการการประเมินความสัมพันธครั้งนี้เกิดขึ้น

ในระดับขอบเขตการปกครองที่ตางกัน ซึ่งสามารถนำไปใช

ประกอบการแกไขปญหาความมั่นคงทางอาหารที่แตกตางกัน

แลวแตพื้นที่ที่สนใจ โดยเนนถึงการนำแหลงทรัพยากรทาง

เกษตรที่มีอยู ในพื้นที่มาใชอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งยัง

สามารถมองภาพรวมของทรัพยากรในรูปของการกระจายตัว

ของขอมูลทรัพยากรเกษตร เพื่อนำมาใชประโยชนในการ

วางแผนในเชิงนโยบายตอไปได ซึ่งทั้งนี้การวิเคราะหความ

สัมพันธที่ไดสามารถใชเปนแนวทางในการประยุกตการประเมิน

ความมั่นคงทางอาหารตั้งแตระดับหมูบาน จนถึงระดับ

ประเทศไดตอไป 
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