บทคัดยอ
รหัสโครงการ : RSA5980007
ชื่อโครงการ : ประสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง พลวั ต ในภาคการเกษตรของประเทศเปลี่ ย นผ า น สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน
1 5

ชื่อนักวิจัย : ศ.ดร. ศุภวัจน รงสุริยะวิบูลย

สังกัด คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

E-mail Address : supawat@econ.tu.ac.th
ระยะเวลาโครงการ : 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึง 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ในแวดวงวรรณกรรมนั้ น ค า ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ถื อ เป น ตั ว วั ด ที่มี ค วามสํ าคั ญ เพราะ
นอกจากจะนํามาใชเปรียบเทียบผลการดําเนินการของหนวยผลิตในอุตสาหกรรมแลว ยังสามารถ
นํามาใชเปนขอมูลสําคัญสําหรับผูกําหนดนโยบายของรัฐเพื่อนํามาวางแผนเชิงนโยบายที่เหมาะสมใน
การกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากงานวิจัยที่ศึกษาถึงผล
การดําเนินการทางการเกษตรของประเทศเปลี่ยนผาน รวมถึงของประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน นัน้
คาประสิทธิภาพการผลิตที่ถูกวัดจากแบบจําลองนั้นถูกพัฒนาจากแนวคิดในการแกปญหาเชิงสถิตย
สงผลทําใหคาประสิทธิภาพการผลิตที่วัดไดเกิดความคลาดเคลื่อน
งานวิจัยชิ้นนี้ไดทาทายขอบกพรองดังกลาวดวยการพัฒนาแบบจําลองการวัดประสิทธิภาพ
เชิงพลวัต (dynamic efficiency model) สําหรับวัดคาประสิทธิภาพของหนวยผลิตภายใตการตัดสินใจ
เลือ กแบบขามเวลา แบบจําลองการวัดประสิทธิภ าพเชิงพลวัตในงานวิจัยนี้ถูกนํามาวิเคราะหกับ
ฐานขอมูลการผลิตภาคการเกษตรของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนใน 3 มณฑล ไดแก Zhejiang,
Hubei และ Yunnan ระหวางชวงป ค.ศ. 2003 ถึง 2006 เพื่อเปรียบเทียบถึงผลการดําเนินการทาง
การเกษตรที่เกิดขึ้นหลังจากที่ประเทศไดมีการปฏิรูปเศรษฐกิจจากระบบรวมศูนยมาเปนระบบที่ขนึ้ กับ
กลไกของตลาด ผลการศึกษาที่ไดแสดงใหเห็นวาผลการดําเนินการทางการเกษตรในแตละมณฑลมี
ความแตกตางกันอยางมาก คาประสิทธิภ าพการผลิตของมณฑล Zhejiang มีคาสูงที่สุด ในขณะที่
มณฑล Yunnan มีคาประสิทธิภาพการผลิตต่ําที่สุด นอกจากนั้น ตนทุนในการปรับคาของปจจัยทุน
และที่ดินอยูในระดับสูง หนวยผลิตตองใชระยะเวลานานมากในการปรับการใชปจจัยทั้งสองใหอยูใน
ระดั บดุ ลยภาพระยะยาว จากผลการศึ ก ษาที่ ไ ด นี้ส ามารถกล าวได วา ผูกํ าหนดนโยบายควรให
ความสําคัญกับการปฏิรูปตลาดปจจัยการผลิตตางๆโดยรวม และสิทธิของเกษตรกรในการครอบครอง
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ที่ดินควรมีก ารเพิ่ม และขยายมากขึ้น เพื่อ ใหก ารครอบครองที่ดินของเกษตรกรมีค วามมั่น คงและ
ปลอดภัยมากขึ้น
คําหลัก การเกษตรกรรม สาธารณรัฐประชาชนจีน ประสิทธิภาพเชิงพลวัต ประสิทธิภาพการผลิต
ตนทุนการปรับตัว วิธีตนทุนเงา
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15
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Production efficiency is an important measure because it can be used to describe and
compare firm performance. In addition, it can be used as important information for policy
makers in order to provide appropriate policy planning in determining the direction and
strategy of economic development of the country. In the literature, agricultural performance is
measured from models developed using the static context. As a result, the production
efficiency obtained from the model is inaccurate. Previous studies of Chinese agricultural
performance have also relied on conventional approaches and employed static frontier-based
models. In addition, given that these studies mostly investigated the performance of Chinese
farms based upon different data sets and time periods, it goes without saying that a crossstudy comparison is precluded by the lack of a common basis.
To fill these gaps, the main purpose of the study is to understand the state of
adjustment processes and dynamic structure in Chinese agriculture, this paper proposes a
dynamic frontier-based model using the shadow cost approach in the framework of the
dynamic duality model of inter-temporal decision making. Using a panel data set of 4,201
Chinese farms from three provinces (i.e. Zhejiang, Hubei and Yunnan) from 2003 to 2006,
this is the first study to investigate the allocative and technical efficiencies of Chinese
agriculture using a dynamic shadow cost approach. The findings show that the adjustment of
quasi-fixed inputs is rather sluggish, implying that adjustment costs are considerably high on
Chinese farms. The relatively low levels of allocative and technical efficiencies indicate that
most of farms are unable to catch up with the production frontier under the existing

production technology and that they are unable to use various inputs in the appropriate
proportion given their respective prices.

Keywords: Chinese agriculture, dynamic efficiency, adjustment cost, shadow cost approach

