มุมมองของคนรุ่ นใหม่ ต่อการทางานภาคการเกษตร: กรณีศึกษา อาเภอบ้ านสร้ าง จังหวัดปราจีนบุรี
Marta Ruiz Salvago สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
1. บทนา
คนรุ่ นใหม่ในประเทศไทยยังขาดความสนใจในการทางานภาคการเกษตรอย่างเห็นได้ ชัด เนื่ องจากการจากัด
โอกาสในการเข้ าถึงได้ รายได้ ที่พึงพอใจ และสังคมยังคงมองภาพการทาการเกษตรเป็ นลักษณะงานที่ไม่มีเกียรติในสังคม
งานศึกษาในครั ง้ นี ม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ มมุ มองของคนรุ่ นใหม่ต่อภาคการเกษตร และ 2) ค้ นหาบริ บท และ
เงื่อนไขในการเข้ ามาทางานในภาคการเกษตรของคนรุ่ นใหม่
งานวิจยั ได้ ทาการสัมภาษณ์ คนรุ่ นใหม่ที่อยู่ในช่วงอายุ 17-24 ปี ในตาบลบางพลวง และตาบลบางยาง อาเภอ
บ้ านสร้ าง จังหวัดปราจีนบุรี จานวน 86 ราย (หญิง 47 ราย และชาย 39 ราย) แยกเป็ นสถานภาพโสด จานวน 74 ราย และ
สถานภาพแต่งงาน จานวน 12 ราย 42% ของคนรุ่ นใหม่ที่ได้ สมั ภาษณ์ มีฐานครอบครัวเป็ นเกษตรกร และ 58% มีฐาน
ครอบครัวที่ไม่ได้ มาจากครอบครัวเกษตรกร
คนรุ่ นใหม่ที่ได้ ทาการสัมภาษณ์ จานวน 86 ราย แยกเป็ นคนรุ่ นใหม่จากบ้ านหัวไผ่ จานวน 26 ราย บ้ านโพธิเย็น
จานวน 20 ราย และบ้ านบางรุ่ งโรจน์ จานวน 40 ราย เกษตรกรบ้ านหัวไผ่และบ้ านโพธิเย็นส่วนใหญ่ปลูกข้ าวเป็ นหลัก จาก
ราคาข้ าวที่ตกต่าในช่วงที่ผ่านมาจาก 8,000 บาท/ตัน ลดลงเป็ น 6,300 บาท/ตัน ทาให้ เกษตรกรกลุ่มนี ้มีรายได้ จากการทา
นาที่ยงั คงจากัดต่อการสร้ างรายได้ เป็ นที่พึงพอใจเหมือนช่วงที่ผ่านมา ส่ว นเกษตรกรบ้ านบางรุ่ งโรจน์นัน้ เลี ้ยงกุ้ง/ปลาเป็ น
หลัก และยังคงมีรายได้ ที่น่าพึงพอใจต่างกับเกษตรกรผู้ปลูกข้ าว ภาพที่ 1 แสดงถึงอายุเฉลี่ยของประชากรใน 3 หมู่บ้านที่
กาลังเข้ าสูส่ งั คมผู้สงู อายุ
ภาพที่ 1 อายุโดยเฉลี่ยของประชากรในพื ้นที่งานวิจยั
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2. ผลการศึกษา
ภาพที่ 2 แสดงสัดส่วนของคนรุ่ นใหม่เข้ ามาทางานในภาคการเกษตรของคนรุ่ นใหม่ในปั จจุบนั , แผนในอนาคต
และการกลับมาเป็ นเกษตรกรหากได้ จดั การแปลงการผลิตในฝั นของตนเอง
สัดส่วนคนคนรุ่นใหม่เข้ามาทางานในภาคการเกษตรปัจจุบนั
คนรุ่ นใหม่ที่ได้ สมั ภาษณ์นนพบว่
ั้
าเข้ ามาทางานภาคการเกษตรยังไม่มากซึง่ มีเพียง 7% เท่านันที
้ ่ทาการเกษตรเป็ น
อาชีพหลัก และอีก 24% ทาการเกษตรเป็ นเพียงอาชีพเสริ ม สองในสามของคนรุ่ นใหม่ในบ้ านบางรุ่ งโรจน์ยงั คงอาศัยอยู่ใน
พื ้นที่และช่วยพ่อแม่ให้ อาหารกุ้ง /ปลา ส่วนบ้ านหัวไผ่และบ้ านโพธิเย็นซึง่ เกษตรกรในพื ้นที่ยงั คงทานาเป็ นหลักพบว่ามีคน
รุ่ นใหม่เพียง 3 รายเท่านันที
้ ่ช่วยพ่อแม่ทาการเกษตร คนรุ่ นใหม่ที่ช่วยทาการเกษตรนันเพี
้ ยงเพื่อต้ องการช่วยพ่อแม่โดยไม่ได้
มีอานาจในการตัดการตัดสินใจในการบริ หารจัดการแปลงการผลิต รวมถึงมองผลประโยชน์ตอบแทน คนรุ่ นใหม่กลุม่ นี ้ไม่ได้
เรี ยนจบทางด้ านการเกษตรหรื อสาขาที่เกี่ยวข้ องแต่กลับมาช่วยเหลือครอบครัวทาการเกษตร อาจเนื่องมาจาก 1) คนรุ่ น
ใหม่เลือกที่จะเรี ยนสาขาวิชาที่เปิ ดกว้ างในโอกาสการทางานนอกภาคการเกษตร, และ 2) คนรุ่ นใหม่พิจารณาเบื ้องต้ นถึง
องค์ความรู้ ที่จะได้ รับจากวิทยาลัยเกษตรนันไม่
้ ตรงกับความต้ องการที่จะมาเริ่ มต้ นทาการเกษตร
ภาพที่ 2 สัดส่วนของคนรุ่ นใหม่ตอ่ การทางานด้ านการเกษตร
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จากการสัมภาษณ์ คนรุ่ นใหม่ทงหมดพบว่
ั้
า 38% ของคนรุ่ นใหม่ไม่มีประสบการณ์ ในการทาการเกษตร ซึง่ 42%
ของกลุม่ นี ้มาจากครอบครัวเกษตรกร และ 69% ของคนรุ่ นใหม่ที่ปัจจุบนั ไม่ได้ ทาการเกษตรนันเคยช่
้
วยพ่อแม่ทาการเกษตร
ในช่วงที่ผ่านมา คนรุ่ นใหม่จานวน 40 ราย มีข้อคิดเห็นว่าพ่อแม่ของตนไม่ต้องการให้ มาเป็ นเกษตรกร ส่วนครอบครัวที่
สนับสนุนคนรุ่ นใหม่กลับมาทาการเกษตรนันเป็
้ นครอบครัวที่ เลี ้ยงกุ้ง/ปลา จานวน 17 ราย, 2 ราย จากครอบครัวที่ทานา
ควบคู่กับการเลีย้ งกุ้ง /ปลา และ 3 ราย จากครอบครั วที่ ทานา โดยครอบครั วของคนรุ่ นใหม่ที่สนับสนุนให้ กลับมาทา
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การเกษตรนันมี
้ พื ้นที่ทาการเกษตรเฉลี่ยที่ 48 ไร่ ซึง่ เป็ นค่าเฉลี่ยที่สงู กว่าค่าเฉลี่ยพื ้นที่การเกษตรโดยรวมของครอบครัวคน
รุ่ นใหม่ที่ได้ ทาการสัมภาษณ์ที่โดยอยู่ที่ 31.9 ไร่
สัดส่วนของคนรุ่นใหม่ทีว่ างแผนเข้ามาทางานในภาคการเกษตรในอนาคต
คนรุ่ นใหม่ที่ได้ สมั ภาษณ์จานวนครึ่งหนึง่ ต้ องการกลับมาเป็ นเกษตรกรในอนาคต โดยคนรุ่ นใหม่ที่วางแผนกลับมา
ทาการเกษตรดังกล่าวนัน้ 72% ต้ องการที่จะมาสืบทอดการเกษตรของครอบครัว และอีก 28% วางแผนที่จะมาเริ่ มต้ นทา
การเกษตรด้ วยตนเอง นอกจากนี ้ยังพบว่า คนรุ่ นใหม่ที่วางแผนกลับมาทาการเกษตรในอนาคตนี ้ 58% ต้ องการมาเป็ น
เกษตรกรแบบเต็มเวลา (เป็ นอาชีพหลัก) และ 42% มาทาการเกษตรเพื่อเป็ นอาชีพเสริ ม
สาหรับคนรุ่ นใหม่ที่ฐานครอบครัวเป็ นเกษตรกรที่มีผลตอบทางรายได้ ที่พึงพอใจ (โดยเฉพาะครอบครัวที่เลี ้ยงกุ้ง /
ปลาเป็ นหลัก) นัน้ ครอบครัวมักจะสนับสนุนให้ กลับมาทาการเกษตร (85% เป็ นครอบครัวของคนรุ่ นใหม่ที่ เลี ้ยงกุ้ง/ปลา)
ส่วนคนรุ่ นใหม่ที่ฐานครอบครัวทาการเกษตรแล้ วได้ ผ ลตอบแทนรายได้ ที่ไม่เป็ นที่พึงพอใจนัน้ (54% เป็ นครอบครัวของคน
รุ่ นใหม่ที่ทานา) ซึง่ เป็ นครอบครัวที่ไม่มีที่ดินเป็ นของตนเอง (71%), หรื อไม่ได้ มีฐานครอบครัวเป็ นเกษตรกร (70%) นันไม่
้
ต้ องการกลับมาเป็ นเกษตรกรในอนาคต ดังนันแผนของคนรุ
้
่ นใหม่ตอ่ การกลับมาทาการเกษตรในอนาคตนันมี
้ ความสัมพันธ์
กับการถือครองที่ดินและศักยภาพในการทากาไรจากการทาการเกษตรของครอบครัว
สัดส่วนของคนรุ่นใหม่เข้ามาทางานในภาคการเกษตรหากได้จดั การแปลงการผลิ ตในฝันของตนเอง
งานศึกษาในครัง้ นี ้ได้ สมั ภาษณ์คนรุ่ นใหม่ถงึ รู ปแบบการเกษตรในฝั นที่มองข้ ามข้ อจากัดในเรื่ องการเข้ าถึงที่ดินทา
การเกษตร, แหล่งเงินทุน ฯลฯ ซึง่ ผลการศึกษาพบว่าคนรุ่ นใหม่มีรูปแบบการทาเกษตรในฝั นที่หลากหลาย เช่น การทา
การเกษตรแบบผสมสาน เช่น ปลูกพืช เลี ้ยงสัตว์ ปลูกสมุนไพร ไม้ ยืนต้ น ฯลฯ เป็ นต้ น(จานวน 5 ราย), การทาสวนไม้ ผล
และพืชผัก (จานวน 7 ราย), ทาบ่อกุ้ง/ปลา (จานวน 5 ราย), ทาฟาร์ มไก่ (จานวน 2 ราย), ปลูกข้ าว (จานวน 7 ราย)
นอกจากนี ้บางรายต้ องการที่จะมาสานต่อรู ปแบบการเกษตรที่ครอบครัวทาอยู่แล้ ว (จานวน 6 ราย), สานต่อการเกษตรของ
ครอบครั ว โดยเสริ มการผลิตรู ปแบบอื่นเพิ่มเติม (จานวน 2 ราย) และบางรายมาสานต่อการเกษตรของครอบครั วโดย
วางแผนขยายพื ้นที่การผลิตเพิ่ม (จานวน 9 ราย)
งานวิจยั ได้ สอบถามคนรุ่ นใหม่เพิ่มเติมในกรณีที่จะกลับมาเป็ นเกษตรกรหากได้ จัดการแปลงการผลิ ตในฝั นของ
ตนเอง หรื อกรณีที่คนรุ่ นใหม่ยงั คงที่จะเลือกทางานในโรงงานอุตสาหกรรม ผลพบว่า 75% ของคนรุ่ นใหม่อยากกลับมาทา
การเกษตรมากกว่าโรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากการทาการเกษตรมีชีวิตการทางานที่อิสระ และมีเวลาอยู่ร่วมกับคนใน
ครอบครั ว ดังนัน้ มุมมองในการท าการเกษตรขึน้ อยู่กับสถานการณ์ ในปั จจุบัน และประสบการณ์ การผลิ ตเกษตรของ
ครอบครัวที่สมั พันธ์กบั ศักยภาพในการทากาไรจากการทาการเกษตร ที่จะจูงใจให้ คนรุ่ นใหม่กลับมาทาการเกษตร หรื อจะ
ผลักคนรุ่ นใหม่ออกนอกชุมชนในการทางานนอกภาคการเกษตร
สาหรั บคนรุ่ นใหม่ที่พร้ อมจะกลับมาจัดการแปลงการผลิตในฝั นของตนเองนัน้ มีความคาดหวังในการรั บการ
สนับสนุนจากหน่วยงานรัฐตามภาพที่ 3 ซึ่งผลพบว่า คนรุ่ นใหม่กลุ่มนี ใ้ ห้ ความสาคัญเรื่ ององค์ความรู้ ทางด้ านการเกษตร
มากกว่าการเข้ าถึงที่ดิน

3

ภาพที่ 3 ประเภทการสนับสนุนที่คนรุ่ นใหม่ต้องการจากนโยบายการสนับสนุนของหน่วยงานรัฐ
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3. สรุ ปผลการศึกษา
งานศึกษาในครัง้ นี ้ได้ แสดงถึงความแตกต่างระหว่างบริ บทจริ ง ที่คนรุ่ นใหม่ยงั ขาดความสนใจในการทางานภาค
การเกษตร และคนรุ่ นใหม่สนใจที่จะกลับมาเป็ นเกษตรถ้ าหากข้ อจากัดที่เป็ นอุปสรรคหลักในการเริ่ มต้ นทาการเกษตรของ
คนรุ่ นใหม่ได้ รับการแก้ ไข กล่าวคือการที่คนรุ่ นใหม่ไม่ได้ วางแผนเป็ นเกษตรนันไม่
้ ใช่เพราะเพียงว่าขาดความสนใจ แต่เป็ น
เพราะว่าคนรุ่ นใหม่กลุ่มนีไ้ ม่เห็นโอกาสในการเริ่ ม ต้ นทาการเกษตรภายใต้ บริ บทที่สามารถสร้ างรายได้ อยู่ได้ จริ งถึงแม้ ว่า
มุมมองการทาการเกษตรนันมี
้ ชีวิตการทางานที่ดีและมีเวลาอยู่ร่วมกับคนในครอบครัวก็ตาม
ช่องทางในการเริ่ มต้ นทาการเกษตรของคนรุ่ นใหม่ที่น่าจะเป็ นไปได้ นนั ้ ประกอบด้ วย 1) มรดกที่ดินของครอบครัว,
2) การเข้ าใช้ ประโยชน์ในที่ดินทาการเกษตรของเกษตรกรที่เกษี ยณตัวเองจากการทาการเกษตร, และ 3) การเช่าที่ดิน หรื อ
ซื ้อที่ดินเพื่อเริ่ มต้ นทาการเกษตร จากผลการศึกษาพบว่า คนรุ่ นใหม่มีช่องทางเดียวที่พอมองเห็นโอกาสในการเริ่ มต้ นทา
การเกษตรคือการรับมรดกที่ดินของครอบครัว สาหรั บแผนอนาคตของคนรุ่ นใหม่ที่ครอบครัวไม่มีที่ดินเป็ นของตนเองมักจะ
ไม่เลือกที่จะทาการเกษตรถึงแม้ จะมีแรงบันดาลใจในการทาการเกษตรก็ตาม คนรุ่ นใหม่หลายรายต้ องการที่จะเริ่ มต้ นทา
การเกษตรแต่ขณะเดียวกันคนรุ่ นใหม่กลุ่มนี ม้ องไม่เห็นถึงผลตอบแทนที่ พึงพอใจจากการทาการเกษตรช่วยครอบครั ว
รวมถึงการเข้ าถึงที่ดินและเงินทุนที่คนรุ่ นใหม่ยงั แก้ ไขในข้ อจากัดนี ้ยังไม่ได้
นโยบายการสนับสนุน เกษตรกรรุ่ นใหม่ ของหน่วยงานรั ฐไม่ควรมุ่งเน้ นที่ จะทาอย่างไรถึงจะดึงดูดให้ คนรุ่ นใหม่
กลับมาสนใจทางานด้ านการเกษตร แต่รัฐควรมาแก้ ไขข้ อจากัดที่ เป็ นอุปสรรคของคนรุ่ นใหม่ที่เผชิ ญในการเริ่ มต้ นทา
การเกษตร รวมถึงการสนับสนุนคนรุ่ นใหม่เริ่ มต้ นทาการเกษตรที่ผ่านมานันยั
้ งคงจากัดจานวนคนรุ่ นใหม่ที่ได้ รับประโยชน์
จากการสนับสนุนดังกล่าว ดังนัน้ นโยบายการสนับสนุนของหน่วยงานรัฐควรมีการยกระดับการสนับ สนุนให้ คนรุ่ นใหม่ให้
สามารถเข้ าถึงที่ดินและแหล่งเงินทุนที่เพียงพอต่อการเริ่ มต้ นทาการเกษตรที่ทาให้ คนรุ่ นใหม่สามารถสร้ างรายได้ ที่อยู่ได้ จริ ง
ในแปลงการผลิตของตนเอง

4

