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บทคัดยอ
วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้มี 2 ขอ คือ 1) วิเคราะหผลกระทบของสังคมผูสูงวัยตอการผลิต
ในภาคเกษตร ซึ่งประกอบดวยการแบงแปลงยอยที่ดิน ความหลากหลายในการดำรงชีพ การละทิ้งไม
ใชประโยชนที่ดิน และประสิทธิภาพการผลิต และ 2) วิเคราะหความเหลื่อมล้ำทางรายไดดวยวิธีแยก
ส ว นประกอบ และวิ เ คราะห ส าเหตุ ข องความเหลื ่ อมล้ ำ การวิ เ คราะห อาศั ย สถิ ต ิ พรรณนาและ
แบบจำลองเศรษฐมิติ โดยใชขอมูลครัวเรือนในชนบทจาก Townsend Thai Project ซึ่งเปนขอมูล
ภาคตัดขวางแบบขามชวงเวลา (Panel data) ตั้งแตป พ.ศ.2543 ถึง พ.ศ.2560 ผลการศึกษาพบวา
ในแงการผลิต สังคมผูสูงวัยสงผลใหเกิดการลดลงของระดับการแบงแปลงยอยที่ดิน ความหลากหลาย
ในการดำรงชีพ การละทิ้งไมใชประโยชนที่ดิน และประสิทธิภาพการผลิต ขณะที่ทั้งการแบงแปลงยอย
ที่ดินและความหลากหลายของกิจกรรมทางการเกษตรก็มีสวนชวยยกระดับประสิทธิภาพการผลิต
เชนเดียวกับสัดสวนพื้นที่เชาและการเขาถึงแหลงเงินทุนที่สงผลบวก แตกลับพบวาสัดสวนรายไดนอก
ภาคเกษตรสงผลลบ นอกจากนี้ คาดวานโยบายการแทรกแซงสินคาเกษตรของรัฐบาลมีสวนใหระดับ
การดอยประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและผันผวนมากขึ้นดวย อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลกระทบในแตละ
ชวงควอนไทลของระดับประสิทธิภาพ พบวาอายุของหัวหนาครัวเรือนไมสงผลตอประสิทธิภาพการ
ผลิตของครัวเรือนกลุมประสิทธิภาพสูง (เหนือควอนไทลที่ 50 ขึ้นไป) แสดงวาผลกระทบดานลบของ
สังคมสูงวัยปรากฏชัดเฉพาะกลุมที่ขาดประสิทธิภาพในระดับสูง
ในแงความเหลื ่อมล้ำ พบวาความเหลื่ อมล้ำทางรายไดมีแนวโน มลดลงตลอดชว งเวลาที่
ทำการศึกษา โดยมาจากการลดลงอยางตอเนื่องของสัดสวนรายไดของครัวเรือนที่มีรายไดสูงสุดรอย
ละ 20 ในขณะที่ครัวเรือนในกลุมอื่นตางก็มีสัดสวนรายไดสูงขึ้น อยางไรก็ตาม ระดับความเหลื่อมล้ำ
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ทางรายไดยังอยูในระดับคอนขางสูงและนาเปนหวง เนื่องจากพบวากลุมครัวเรือนที่มีรายไดต่ำที่สดุ มี
สัดสวนหัวหนาครัวเรือนเปนผูสูงวัยสูงที่สุด โดยความเหลื่อมล้ำมีสาเหตุมาจากความเหลื่อมล้ำภายใน
กลุมเกษตรกรสูงวัยเอง มากกวาความเหลื่อมล้ำระหวางกลุมเกษตรกรสูงวัยกับกลุมเกษตรกรวัยอื่น
นอกจากนี้ แม จ ะพบว าโอกาสในการเลื่ อนลำดั บชั ้น ฐานะทางรายได สิ น ทรั พย และที ่ ด ิ น ตลอด
ชวงเวลาที่ศึกษามีความเปนไปได แตสองกรณีหลังเกิดขึ้นคอนขางยาก อีกทั้งสังคมสูงวัยก็เปนปจจัย
สำคัญที่สงผลใหความเหลื่อมล้ำทางรายไดและสินทรัพยเพิ่มขึ้น (แตไมสงผลตอความเหลื่อมล้ำในการ
ถือครองที่ดิน) โดยเฉพาะในกรณีผูสูงวัยในกลุม Greatest/Silent generation ที่ปรากฏวามีความ
เหลื่อมล้ำทางรายไดสูงกวากลุมอื่น นโยบายดานการศึกษา (นโยบายเรียนฟรี 15 ป) นโยบายดาน
สาธารณสุข (โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค) และนโยบายดานเงินทุน (กองทุนหมูบาน) เปนปจจัย
สำคัญที่กำหนดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ
การศึกษานี้แสดงใหเห็นชัดเจนวาสังคมสูงวัยสงผลใหประสิทธิภาพการผลิตลดลง ขณะที่
ความเหลื่อมล้ำทางรายไดเพิ่มสูงขึ้น การสงเสริมการศึกษาและสุขภาพใหกับครัวเรือนในภาคเกษตร
คาดวาจะสามารถลดความเหลื่อมล้ำทางรายได การเขาถึงระบบการศึกษาที่ทั่วถึงและคาใชจายต่ำจะ
ชวยเพิ่มทักษะความสามารถใหกับสมาชิกในครัวเรือน ซึ่งอาจหมายถึงการบริหารจัดการการผลิตทาง
การเกษตรที่หลากหลายมากขึ้น การสรางรายไดที่มั่นคง และการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ขณะที่
การเขาถึงการรักษาพยาบาลที่ทั่วถึงและคาใชจายต่ำชวยลดโอกาสการสูญเสียสินทรัพยและที่ดิน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีเกษตรกรสูงวัยที่พบวามีการปรับลดขนาดและจำนวนแปลง หากการปรับ
ลดดังกลาวเกิดขึ้นผานการปลอยเชาที่ดินหรือการละทิ้งไมใชประโยชนที่ดินก็ไมใชปญหา เพราะ
เกษตรกรยังคงเปนเจาของที่ดิน แตหากเกิดขึ้นเพราะความจำเปนตองขายที่ดินเพื่อนำเงินมาใชจาย
เปนคารักษาพยายาบาล การสูญเสียที่ดินดังกลาวอาจหมายถึงการไรที่ดินทำกินและภาระหนี้สินซึ่ง
นำไปสูความยากจน นอกจากนี้ การสงเสริมการใหกรรมสิทธิ์ที่ดินอยางสมบูรณ การสงเสริมให
เกษตรกรสูงวัยเขาถึงแหลงเงินทุนและการมีงานทำทั้งในและนอกภาคเกษตร นาจะสามารถชวยให
เกิดการลงทุนในการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพได เชน ระบบชลประทาน คุณภาพดิน
การใชเครื่องจักรกล เปนตน และทายสุด การดำเนินนโยบายแทรกแซงตลาดสินคาเกษตรของรัฐบาล
ควรตองทำอยางรอบคอบ นอกจากตองมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนและประเมินผลไดแลว ยังตองคำนึงถึง
ผลกระทบตอเกษตรกรทั้งในดานประสิทธิภาพการผลิตและความเหลื่อมล้ำดวย เนื่องดวยงานวิจัยนี้
ชี้ใหเห็นวาทั้งโครงการจำนำสินคาเกษตรและโครงการประกันรายไดเกษตรกรลวนไมสามารถลดความ
เหลื่อมล้ำได ขณะที่สงผลใหประสิทธิภาพการผลิตลดลงและมีความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
คำสำคัญ: สังคมผูสูงวัย การแบงแปลงยอยที่ดิน ความหลากหลายในการดำรงชีพ การละทิ้งไมใช
ประโยชนที่ดิน ประสิทธิภาพการผลิต ความเหลื่อมล้ำ การแยกสวนประกอบรายได
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ABSTRACT
This study analyzes the following issues: (1) the effect of aging society on farm
production including land fragmentation, livelihood diversification, land abandonment,
and technical efficiency, and (2) the decomposition of income inequality and the
causes of inequality. The panel data of rural households obtained from the Townsend
Thai Project from 2000-2017 were used.
For the first part, aging society resulted in a decrease in land fragmentation,
livelihood diversification, land abandonment, and technical efficiency. The results from
stochastic frontier model show that the average of efficiency grew at rate much slower
than that of farm productivity. Surprisingly, higher degree of land fragmentation
improved efficiency when more plots of similar size were cultivated. Efficiency also
improved if farmers held higher share of rented-in land or engage in more farm
activities. Off-farm income negatively affected efficiency possibly due to misallocation
of fund towards farm investment. The average of technical efficiency was relatively
low but highly variable during periods described by high degree of government farm
price/income interventions. However, the results from quantile regression indicates
that aging had no impact on the technical efficiency of those whose technical
efficiency were above the 50th quantile.
For the second part, the study shows that income inequality among Thai
farmers has decreased throughout the study. The reduction in inequality stems from
lowering incomes per household of the top 20th percent income group together with
a slight increase in the income of the remaining lower-income groups. However, various
indices that used to measure inequality still exhibit inequality at a high level while the
bottom-income group has the highest share of aging households. Also, income
inequality was found to occur among the elderly themselves more than between age
groups. Although, there exists an evidence of households’ class mobility through
transitions of income, asset holding, and land holdings over the more extended
periods, the opportunity to advance through the higher hierarchy of asset ownership
and land holding is less likely. Furthermore, household heads’ age and its cohort have
a statistically significant effect on income inequality to the extent that the cohort
“Greatest/Silent generation” appeared to show more degree of inequality. Selected
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government policies, notably the 30-Baht Healthcare, the 15-Year Free Education, and
the Village Fund, have had significant impacts on the inequalities.
The results from this study firmly indicate that aging society was associated
with a decrease in technical efficiency and higher income inequality. The promotion
of education and healthcare to farm households at low cost is expected to reduce the
inequality. Higher education and technical skills will enable household members to
better manage their farm production and possibly more diversification which leads to
sustainable income and higher technical efficiency. Better access to healthcare services
will lower chances of farmers, especially the elderly, losing their land and other
productive assets. This is consistent with our findings that aging farmers tend to reduce
their land size and number of plots. Such adjustment through land rental market or
land abandonment allow farmers to retain their ownerships of the land. In contrast,
distressed sale of land due to urgent need for medical cares can place farmers into
poverty and endless debt cycle. There is a need to encourage more farm investments
in order to increase farm productivity and efficiency. Lastly, the government should be
cautious with the implementation of agricultural policies that distort farmers’ price
incentive. Because such policies not only were incapable of narrowing inequality gaps
but also reduced technical efficiency while increasing its variability overtime.
KEYWORDS: Aging society, land fragmentation, livelihood diversification, land
abandonment, technical efficiency, inequality, income decomposition
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