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1. บทนา
สังคมไทยกาลังเผชิญกับประชากรผู้สูงอายุ เช่นเดียวกับหลายประเทศในเอเชีย ซึง่ การเพิ่มขึน้ ของประชากร
ผู้สูงอายุดงั กล่าวนันได้
้ ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร ประกอบกับแรงงานภาคการเกษตรที่มี จานวนลดลงในช่วงที่
ผ่านมาเนื่องจากการอพยพแรงานของคนวัยหนุ่มสาวออกนอกพื ้นที่ทาการเกษตร สถานการณ์ กล่าวสามารถอธิบายได้
ว่าคนรุ่ นใหม่ขาดความสนใจในการทางานภาคการเกษตร จากการสัมภาษณ์ ผ้ ูอานวยการและอาจารย์ ผ้ ูสอนของ
วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีซึ่งเป็ นสถาบันการศึกษาที่ รวมสาขาวิชาเกี่ยวกับการเกษตรในประเทศไทย พบว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่นนสนใจที
ั้
่จะประกอบอาชีพทางการเกษตรหลังจากสาเร็ จการศึกษา แต่อย่างไรก็ตามนักศึกษากลุ่ม
นี ้ยังคงเผชิญกับข้ อจากัดที่เป็ นอุปสรรคต่อการเริ่ มต้ นทาการเกษตรที่หลากหลาย งานศึกษาในครั ง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์
เพื่อ 1) วิเคราะห์มุมมองของนักศึกษาต่อการเกษตร และ 2) ค้ นหาบริ บท และเงื่อนไขในการเข้ ามาทางานในภาค
การเกษตรของนักศึกษาดังกล่าว
งานวิจยั ได้ ทาการสัมภาษณ์ นักศึกษา จานวน 137 ราย จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จานวน 3 แห่ง
ประกอบด้ วย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดฉะเชิงเทรา (จานวน 25 ราย), วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
จังหวัดสระแก้ ว (จานวน 24 ราย) และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดร้ อยเอ็ด (จานวน 88 ราย) นักศึกษาที่
สัมภาษณ์นนเป็
ั ้ นนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง (ปวส.) ซึง่ เป็ นนักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 จานวน 50 ราย และ
นักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 จานวน 87 ราย ช่วงอายุของนักศึกษากลุ่มนี ้อยู่ระหว่าง 18-26 ปี (อายุโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 19.5 ปี ) 79%
ของนักศึกษาที่ได้ สมั ภาษณ์ เป็ นคนในจังหวัด เดียวกับวิทยาลัยเกษตรฯ ที่เรี ยนอยู่ และ 7% เป็ นนักศึกษาที่อยู่จงั หวัด
ใกล้ เคียง
วิทยาลัยการเกษตรฯ มีหลักสูตรการเรี ยนการสอนให้ กบั นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง (ปวส.) รวมทังการเปิ
้
ดหลักสูตรพิเศษให้ กบั เกษตรกร โดยมุ่งเน้ นการเสริ มสร้ าง
ทักษะและองค์ความรู้ ด้านการเกษตรเป็ นหลัก ปั จจุบนั วิทยาลัยการเกษตรฯ ได้ เผชิญกับปั ญหาของการลดจานวนของ
นักศึกษาในช่วงตลอด 20 ปี ที่ผ่านมา ที่มีผลกระทบต่องบประมาณในการบริ หารจัดการ และจานวนอาจารย์ผ้ สู อนของ
วิทยาลัยการเกษตรฯ ในแต่ละแห่ง

จำนวนนักศึกษำ (รำย)

ภาพที่ 1 พัฒนาการของจานวนนักศึกษาในวิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีจงั หวัดขอนแก่น
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2. ผลการศึกษา
ข้อมูลพืน้ ฐานของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง
86% ของนักศึกษามีฐานครอบครัวเป็ นเกษตรกร 40% เป็ นเกษตรกรที่ปลูกพืชไร่ (เช่น ข้ าว, มันสาปะหลัง
และข้ าวโพด), 8% เป็ นเกษตรกรที่ปลูกพืชเชิงเศรษฐกิจ (เช่น อ้ อย, ยางพารา และปาล์มน ้ามัน), 14% เป็ นเกษตรกรที่
เลี ้ยงปลาแบบหลายชนิด และ 14% เป็ นเกษตรกรที่เลี ้ยงปลาปนกุ้ง 64% ของนักศึกษาที่มีฐานครอบครัวเป็ นเกษตรกร
นันพบว่
้
า ครอบครัวทาการเกษตรเป็ นอาชีพหลัก นอกจากนี ้พบว่า 50% ของนักศึกษาในระดับชัน้ ปวส.เป็ นนักศึกษาที่
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ วมาศึกษาต่อที่วิทยาลัยฯ และอีก 50% เป็ นนักศึกษาที่เรี ยนต่อเนื่องจาก
ระดับชัน้ ปวช.ของวิทยาลัยเกษตรฯ เดียวกัน (ดังภาพที่ 2)
ภาพที่ 2 อธิบายถึงทิศทางของแผนอนาคตของนักศึกษาหลังจากสาเร็ จการศึกษาในระดับชัน้ ปวส.

นอกจากนี ้งานวิจยั พบว่า 64% ของนักศึกษาเลือกที่จะศึกษาในระดับชัน้ ปวส. เป็ นตัวเลือกอันดับแรก, 16%
เลือกเรี ยนที่มหาวิทยาลัยเป็ นตัวเลือกอันดับแรก, 15% เลือกที่จะเข้ าร่ วมกระบวนการอบรมด้ านการเกษตรของสถาบัน
อื่นเป็ นตัวเลือกอันดับแรก และอีก 7% เป็ นนักศึกษาที่ครอบครัวบังคับให้ เรี ยนในวิทยาลัยการเกษตรฯ
สาเหตุที่นกั ศึกษาเลือกเรี ยนในระดับชัน้ ปวส. นัน้ 1) เพื่อโอกาสที่ดีในอนาคต (23% ต้ องการเรี ยนรู้ เพื่อที่จะ
เป็ นเกษตรกร, 20% ต้ องการเรี ยนรู้ ในการแก้ ไขปั ญหาทางการเกษตรของครอบครัว, 15% ต้ องการโอกาสได้ งานทาที่ดี,
8% ต้ องการหาโอกาสในการศึกษาต่อ) และ 2) เพื่อกลับมาทาการเกษตรช่วยครอบครัว (47%) เหตุผลที่นกั ศึกษาเลือก
เรี ยนระดับชัน้ ปวส. เพื่อที่จะกลับมาทาการเกษตรช่วยครอบครัวนันเนื
้ ่องจากนักศึกษากลุ่มนี ้ได้ รับแรงบันดาลใจจาก
การทาการเกษตรของครอบครัว แนวคิดการทาเกษตรพอเพียงจากการส่งเสริ มของหน่วยงานรัฐ รวมถึงครู ผ้ สู อน (56%)
ซึง่ มากกว่าแรงบันดาลใจที่ได้ รับจากเกษตรกรต้ นแบบหรื อรุ่ นพี่ที่สาเร็ จการศึกษาไปแล้ ว (23%)
ส่วนเหตุผลอันดับ 3 และ 4 ของนักศึกษาที่เลือกเรี ยนในระดับชัน้ ปวส. นัน้ คือการได้ ลงมือปฏิบตั ิในการแปลง
การผลิต และเหตุผลด้ านการเงิน
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แผนในอนาคต
ในการศึกษาครั ง้ นีไ้ ด้ สมั ภาษณ์ นกั ศึกษาถึง 1) แผนในอนาคตหลังจากจบการศึกษาในระดับชัน้ ปวส., 2)
แผนในอนาคตอีก 10 ปี ข้างหน้ า และ 3) แผนในอนาคตหากนักศึกษากลับมาทาการเกษตรในภายหลัง ผลการ
สัมภาษณ์สามารถสรุ ปตามภาพที่ 3 ดังต่อไปนี ้
ภาพที่ 3 แผนในอนาคตหลังจากสาเร็ จการศึกษา, ในอนาคตอีก 10 ข้ างหน้ า และหากได้ กลับมาทาเกษตรในภายหลัง

สัดส่วนของนักศึกษาที่วางแผนทาการเกษตรหลังจากเรี ยนจบชัน้ ปวส. มีอตั ราส่วนค่อนข้ างต่าซึ่งสามารถ
แยกได้ เป็ นกลุ่มนักศึกษาที่ต้องการเริ่ มต้ นทาการเกษตรด้ วยตนเอง (4%) และกลุ่มนักศึกษาที่ต้องการมาร่ วมทา
การเกษตรของครอบครัว (6%) สัดส่วนดังกล่าวนี ้สอดคล้ องกับข้ อมูลที่ให้ เบื ้องต้ นโดยผู้อานวยการและอาจารย์ผ้ สู อน
ของวิทยาลัยเกษตรฯ ที่พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่วางแผนที่จะกลับไปทาการเกษตรแต่ยังไม่ได้ เริ่ มต้ นทันทีหลังจาก
สาเร็ จการศึกษา แต่นักศึกษากลุ่มนีม้ กั จะเริ่ มทาการเกษตรในภายหลัง นักศึกษาที่ต้องการเริ่ มต้ นทาการเกษตรนัน้
จาเป็ นต้ องมีองค์ความรู้ (12% ของนักศึกษาที่วางแผนที่จะเรี ยนต่อ และหลังจากนันถึ
้ งจะมาเริ่ มต้ นทาการเกษตร), เงิน
ลงทุน (21% ของนักศึกษาที่วางแผนไปทางานอาชีพอื่นก่อน และหลังจากนันถึ
้ งจะมาเริ่ มต้ นทาการเกษร) ส่วนอีก 9%
เป็ นนักศึกษาที่วางแผนทาการเกษตรเป็ นอาชีพเสริ ม แต่ถ้าหากเริ่ มมีความมัน่ คงในการทาการเกษตรนักศึกษาจะหัน
มาทาการเกษตรเป็ นอาชีพหลัก
ข้อจากัดต่อการเริ่ มต้นทาการเกษตร
จากผลการศึกษาข้ างต้ นที่พบว่านักศึกษายังคงมีข้อจากัดในการเริ่ มต้ นทาการเกษตรนัน้ ทางทีมวิจยั ได้ มีการ
สัมภาษณ์ ต่อเนื่องถึงมุมมองของนักศึกษาในเชิงลบต่อการทาการเกษตร และปั ญหาอุปสรรคใดที่อาจเกิดขึน้ ในช่วง
เริ่ มต้ นทาการเกษตร ซึง่ 90% ของนักศึกษาที่สมั ภาษณ์นี ้เป็ นกลุ่มที่อาจจะกลับมาทาการเกษตรภายหลัง โดยเบื ้องต้ น
ทางทีมวิจยั ได้ นาเสนอข้ อจากัดหลักที่เกษตรกรมักจะเผชิญในช่วงการเริ่ มต้ นทาการเกษตร ได้ แก่ การขาดโอกาสในการ
เข้ าถึงแหล่งเงินทุน, การขาดองค์ความรู้ , การจากัดการเข้ าถึงที่ดิน และการเข้ าถึงการตลาด/ขาดอานาจในการต่อรอง
ราคาผลผลิตทางการเกษตร จากนันถามรายละเอี
้
ยดเพิ่มเติมและข้ อจากัดอื่นที่นกั ศึกษาอาจพบในช่วงการเริ่ มต้ นทา
การเกษตร
ผลจากการสัมภาษณ์นกั ศึกษาพบว่า มุมมองในเชิงลบต่อการทาการเกษตรนันมี
้ 3 ลักษณะคือ บริ บทของการ
ทางานที่ต้องทางานหนัก (ใช้ แรงงานมากทาให้ อ่อนเพลีย , ทางานในสภาพอากาศที่ร้อน, และต้ องสัมผัสกับมลพิษ
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ต่างๆ ในกระบวนการผลิต) จานวน 46%, ขาดความยัง่ ยืนด้ านการเงินในการจัดการแปลงการผลิต จานวน 44% และ
ความซับซัอนของเทคนิคในการทาการเกษตร จานวน 36%
ส่วนปั ญหาที่นกั ศึกษาอาจต้ องเผชิญในช่วงการเริ่ มต้ นทาการเกษตรนัน้ คือ 75% ขาดการเข้ าถึงแหล่งเงินทุน ,
59% ขาดองค์ความรู้ ในการจัดการแปลงการผลิต , 57% การเข้ าถึงการตลาด/การต่อรองราคาผลผลิตทางการเกษตร,
และ 36% การเข้ าถึงที่ดินทาการเกษตร ปั ญหาดังกล่าวนี ้สอดคล้ องกับผลการศึกษาเบื ้องต้ นที่พบว่านักศึกษาวางแผน
ที่จะศึกษาต่อในระดับปริ ญญาตรี หรื อหาโอกาสในการทางานอื่นก่อนนัน้ ถือเป็ นแนวทางการแก้ ไขของนักศึกษาที่
คานึงถึงปั ญหาที่อาจขึน้ ในการเริ่ มต้ นทาการเกษตรทัง้ ในด้ านการขาดองค์ความรู้ และขาดการเข้ าถึ งแหล่งเงิ นทุน
สถานการณ์ของปั ญหาดังกล่าวนี ้ได้ สอดคล้ องถึงมุมมองของผู้อานวยการและอาจารย์ผ้ สู อนที่กล่าวว่า การเข้ าถึงแหล่ง
เงินทุนเปรี ยบเสมือนกาแพงที่ปิดกันนั
้ กศึกษาที่ทาให้ ไม่สามารถเริ่ มต้ นทาการเกษตรได้ เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่มา
จากครอบครัวที่ยากจน และขาดการสนับสนุนในแง่ของเงินทุน
สาหรับความต้ องการของนักศึกษาที่ต้องการรับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐนัน้ มีดงั ต่อไปนี ้
1. การเข้ าถึงที่ดินทาการเกษตร: สนับสนุนคนรุ่ นใหม่ที่ต้องการกลับมาทาการเกษตรให้ มีการเข้ าถึงที่ดินทา
การเกษตรที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการผลิตเกษตร (6%)
2. การเข้ าถึงแหล่ งเงินทุน : ในช่วงเริ่ มต้ นของการทาการเกษตร หน่วยงานรั ฐควรมีการให้ ก้ ูยืมเงินในอัตรา
ดอกเบี ้ยที่ต่า, ให้ ก้ ยู ืมเงินโดยยังไม่ต้องชาระคืนในช่วงปี แรก (18%) และการสนับสนุนด้ านการเงิน (21%)
3. การเข้ าถึงด้ านการตลาด: รั ฐควรให้ การสนับสนุนในช่วงราคาผลผลิตตกต่า ซึ่งที่ผ่านมาพ่อค้ าคนกลางมี
บทบาทในการกาหนดราคาผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรเป็ นอย่างมาก (27%) และรั ฐควรจัดงาน
มหกรรมทางการเกษตรที่ให้ โอกาสคนรุ่ นใหม่ออกร้ านจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตร (39%)
4. การเข้ าถึงองค์ ความรู้ : การจัดอบรมสัมมนา (14%), และการสนับสนุนองค์ความรู้ เฉพาะเรื่ องเทคนิคการ
ผลิตเกษตร โดยการเยี่ยมแปลงการผลิตและร่ วมแลกเปลี่ยนเทคนิคการผลิตของเกษตรกรที่มีประสบการณ์
(11%)
3.สรุ ปผลการศึกษา
จากการสัมภาษณ์ ผ้ อู านวยการวิทยาลัยการเกษตรฯ นันพบว่
้
าจานวนนักศึกษาที่กลับมาทาการเกษตรนันมี
้
จานวนน้ อยมากหากเมื่อเทียบกับนักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาเมื่อ 20 ปี ก่อน อย่างไรก็ตามนักศึกษาส่วนใหญ่ได้ ให้
มุมมองที่สนใจอยากกลับไปเริ่ มต้ นทาการเกษตรและมองเห็นภาพทาการเกษตรเป็ นอาชีพที่อิสระ, สามารถผลิตอาหาร
เพื่อบริ โภคเอง และสามารถใช้ เวลาร่ วมกับครอบครั ว นอกจากนี ้ ถึงแม้ ว่านักศึกษาส่วนใหญ่มาจากฐานครอบครั ว
เกษตรกรและมีที่ดินเป็ นของตนเอง แต่นกั ศึกษากลุม่ นี ้ยังคงมองเห็นภาพในส่วนที่ยงั ขาดเพื่อเริ่ มต้ นทาการเกษตรและ
เป็ นเกษตรกรที่ประสบความสาเร็ จได้ นักศึกษาจานวนหลายรายที่เรี ยนในสาขาด้ านการเกษตรได้ วางแผนที่จะมาทา
การเกษตรแต่ยงั ขาดองค์ประกอบสาคัญต่อการเริ่ มต้ นการผลิตเกษตรที่ได้ จากการเรี ยนรู้ จริ งจากครอบครัว และเพื่อน
บ้ านที่ทาการเกษตร ซึง่ ประกอบด้ วย เงินทุน องค์ความรู้ และการตลาด
การสนับสนุนของหน่วยงานรั ฐควรมุ่งเน้ นเกี่ ยวกั บรู ปแบบการสนับสนุนกลุ่มคนรุ่ นใหม่ที่ผ่านหลักสูตรการ
เรี ยนรู้ ด้านการเกษตรว่าควรจะสนับสนุนคนกลุ่มนี ้อย่า งไร ที่จะทาให้ คนรุ่ นใหม่สามารถเริ่ มต้ นทาการเกษตรได้ เร็ วขึ ้น
และอยู่ได้ จริ งกับรู ปแบบการผลิตเกษตรนัน้
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