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กรณีศึกษาวิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดฉะเชงิเทรา, สระแก้ว และร้อยเอด็ 

 

Titouan Filloux สถาบนัวิจยั CIRAD, สถาบนัวิจยัสงัคม จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

1. บทน า 
 สงัคมไทยก าลงัเผชิญกับประชากรผู้สูงอายุ เช่นเดียวกบัหลายประเทศในเอเชีย ซึง่การเพ่ิมขึน้ของประชากร
ผู้สูงอายุดงักล่าวนัน้ได้ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร ประกอบกบัแรงงานภาคการเกษตรท่ีมีจ านวนลดลงในช่วงท่ี
ผ่านมาเน่ืองจากการอพยพแรงานของคนวยัหนุ่มสาวออกนอกพืน้ท่ีท าการเกษตร สถานการณ์กล่าวสามารถอธิบายได้
ว่าคนรุ่นใหม่ขาดความสนใจในการท างานภาคการเกษตร จากการสัมภาษณ์ผู้อ านวยการและอาจารย์ผู้สอนของ
วิทยาลยัการเกษตรและเทคโนโลยีซึ่งเป็นสถาบันการศกึษาท่ีรวมสาขาวิชาเก่ียวกบัการเกษตรในประเทศไทย พบว่า
นกัศกึษาสว่นใหญ่นัน้สนใจท่ีจะประกอบอาชีพทางการเกษตรหลงัจากส าเร็จการศกึษา แตอ่ย่างไรก็ตามนกัศกึษากลุ่ม
นีย้ังคงเผชิญกับข้อจ ากดัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเร่ิมต้นท าการเกษตรท่ีหลากหลาย งานศึกษาในครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์ 
เพ่ือ 1) วิเคราะห์มุมมองของนักศกึษาต่อการเกษตร และ 2) ค้นหาบริบท และเง่ือนไขในการเข้ามาท างานในภาค
การเกษตรของนกัศกึษาดงักลา่ว 
 งานวิจยัได้ท าการสมัภาษณ์นักศกึษา จ านวน 137 ราย จากวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี จ านวน 3 แห่ง 
ประกอบด้วย วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีจังหวดัฉะเชิงเทรา (จ านวน 25 ราย), วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยี
จงัหวดัสระแก้ว (จ านวน 24 ราย) และวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีจังหวดัร้อยเอ็ด (จ านวน 88 ราย) นกัศกึษาท่ี
สมัภาษณ์นัน้เป็นนกัศกึษาในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) ซึง่เป็นนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 จ านวน 50 ราย และ
นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 2 จ านวน 87 ราย ช่วงอายุของนกัศกึษากลุ่มนีอ้ยู่ระหว่าง 18-26 ปี (อายุโดยเฉลี่ยอยู่ท่ี 19.5 ปี) 79% 
ของนกัศกึษาท่ีได้สมัภาษณ์เป็นคนในจงัหวดัเดียวกบัวิทยาลยัเกษตรฯ ท่ีเรียนอยู่ และ 7% เป็นนกัศกึษาท่ีอยู่จงัหวดั
ใกล้เคียง 
 วิทยาลยัการเกษตรฯ มีหลกัสตูรการเรียนการสอนให้กบันกัศกึษาในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง (ปวส.) รวมทัง้การเปิดหลกัสูตรพิเศษให้กบัเกษตรกร โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ทกัษะและองค์ความรู้ด้านการเกษตรเป็นหลกั ปัจจบุนัวิทยาลยัการเกษตรฯ ได้เผชิญกบัปัญหาของการลดจ านวนของ
นกัศกึษาในช่วงตลอด 20 ปีท่ีผ่านมา ท่ีมีผลกระทบตอ่งบประมาณในการบริหารจดัการ และจ านวนอาจารย์ผู้สอนของ
วิทยาลยัการเกษตรฯ ในแตล่ะแห่ง 
 

ภาพที่ 1 พฒันาการของจ านวนนกัศกึษาในวิทยาลยัการเกษตรและเทคโนโลยีจงัหวดัขอนแก่น 

 
อ้างอิง: งานทะเบียน วิทยาลยัการเกษตรและเทคโนโลยีจงัหวดัขอนแก่น 
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2. ผลการศึกษา 
ขอ้มูลพืน้ฐานของนกัศึกษากลุ่มตวัอย่าง 
 86% ของนักศกึษามีฐานครอบครัวเป็นเกษตรกร 40% เป็นเกษตรกรท่ีปลูกพืชไร่ (เช่น ข้าว, มนัส าปะหลงั 
และข้าวโพด), 8% เป็นเกษตรกรท่ีปลกูพืชเชิงเศรษฐกิจ (เช่น อ้อย, ยางพารา และปาล์มน า้มนั), 14% เป็นเกษตรกรท่ี
เลีย้งปลาแบบหลายชนิด และ 14% เป็นเกษตรกรท่ีเลีย้งปลาปนกุ้ง 64% ของนกัศกึษาท่ีมีฐานครอบครัวเป็นเกษตรกร
นัน้พบวา่ ครอบครัวท าการเกษตรเป็นอาชีพหลกั นอกจากนีพ้บวา่ 50% ของนกัศกึษาในระดบัชัน้ ปวส.เป็นนกัศกึษาท่ี
จบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายแล้วมาศกึษาต่อท่ีวิทยาลยัฯ และอีก 50% เป็นนกัศกึษาท่ีเรียนต่อเน่ืองจาก
ระดบัชัน้ ปวช.ของวิทยาลยัเกษตรฯ เดียวกนั (ดงัภาพท่ี 2) 
 

ภาพที่ 2 อธิบายถงึทิศทางของแผนอนาคตของนกัศกึษาหลงัจากส าเร็จการศกึษาในระดบัชัน้ ปวส. 

 
 

นอกจากนีง้านวิจยัพบว่า 64% ของนกัศกึษาเลือกท่ีจะศกึษาในระดบัชัน้ ปวส. เป็นตวัเลือกอนัดบัแรก, 16% 
เลือกเรียนท่ีมหาวิทยาลยัเป็นตวัเลือกอนัดบัแรก, 15% เลือกท่ีจะเข้าร่วมกระบวนการอบรมด้านการเกษตรของสถาบนั
อื่นเป็นตวัเลือกอนัดบัแรก และอีก 7% เป็นนกัศกึษาท่ีครอบครัวบงัคบัให้เรียนในวิทยาลยัการเกษตรฯ 

สาเหตท่ีุนกัศกึษาเลือกเรียนในระดบัชัน้ ปวส. นัน้ 1) เพ่ือโอกาสท่ีดีในอนาคต (23% ต้องการเรียนรู้เพ่ือท่ีจะ
เป็นเกษตรกร, 20% ต้องการเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรของครอบครัว, 15% ต้องการโอกาสได้งานท าท่ีดี, 
8% ต้องการหาโอกาสในการศกึษาตอ่) และ 2) เพ่ือกลบัมาท าการเกษตรช่วยครอบครัว (47%) เหตผุลท่ีนกัศกึษาเลือก
เรียนระดบัชัน้ ปวส. เพ่ือท่ีจะกลบัมาท าการเกษตรช่วยครอบครัวนัน้เน่ืองจากนกัศกึษากลุ่มนีไ้ด้รับแรงบนัดาลใจจาก
การท าการเกษตรของครอบครัว แนวคิดการท าเกษตรพอเพียงจากการสง่เสริมของหน่วยงานรัฐ รวมถงึครูผู้สอน (56%) 
ซึง่มากกวา่แรงบนัดาลใจที่ได้รับจากเกษตรกรต้นแบบหรือรุ่นพ่ีท่ีส าเร็จการศกึษาไปแล้ว (23%)  
 สว่นเหตผุลอนัดบั 3 และ 4 ของนกัศกึษาท่ีเลือกเรียนในระดบัชัน้ ปวส. นัน้ คือการได้ลงมือปฏิบตัิในการแปลง
การผลิต และเหตผุลด้านการเงิน  
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แผนในอนาคต 
 ในการศกึษาครัง้นีไ้ด้สมัภาษณ์นกัศกึษาถึง 1) แผนในอนาคตหลงัจากจบการศึกษาในระดบัชัน้ ปวส., 2) 
แผนในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า และ 3) แผนในอนาคตหากนักศึกษากลบัมาท าการเกษตรในภายหลงั ผลการ
สมัภาษณ์สามารถสรุปตามภาพท่ี 3 ดงัตอ่ไปนี ้
 

ภาพที่ 3 แผนในอนาคตหลงัจากส าเร็จการศกึษา, ในอนาคตอีก 10 ข้างหน้า และหากได้กลบัมาท าเกษตรในภายหลงั 
 

      

 สดัส่วนของนักศึกษาท่ีวางแผนท าการเกษตรหลงัจากเรียนจบชัน้ ปวส . มีอตัราส่วนค่อนข้างต ่าซึ่งสามารถ
แยกได้เป็นกลุ่มนักศึกษาท่ีต้องการเร่ิมต้นท าการเกษตรด้วยตนเอง (4%) และกลุ่มนักศึกษาท่ีต้องการมาร่วมท า
การเกษตรของครอบครัว (6%) สดัส่วนดงักล่าวนีส้อดคล้องกบัข้อมลูท่ีให้เบือ้งต้นโดยผู้อ านวยการและอาจารย์ผู้สอน
ของวิทยาลัยเกษตรฯ ท่ีพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่วางแผนท่ีจะกลบัไปท าการเกษตรแต่ยังไม่ได้เร่ิมต้นทันทีหลังจาก
ส าเร็จการศึกษา แต่นักศึกษากลุ่มนีม้กัจะเร่ิมท าการเกษตรในภายหลงั นักศกึษาท่ีต้องการเร่ิมต้นท าการเกษตรนัน้
จ าเป็นต้องมีองค์ความรู้ (12% ของนกัศกึษาท่ีวางแผนท่ีจะเรียนตอ่ และหลงัจากนัน้ถงึจะมาเร่ิมต้นท าการเกษตร), เงิน
ลงทนุ (21% ของนกัศกึษาท่ีวางแผนไปท างานอาชีพอื่นก่อน และหลงัจากนัน้ถึงจะมาเร่ิมต้นท าการเกษร) ส่วนอีก 9% 
เป็นนกัศกึษาท่ีวางแผนท าการเกษตรเป็นอาชีพเสริม แต่ถ้าหากเร่ิมมีความมัน่คงในการท าการเกษตรนกัศกึษาจะหัน
มาท าการเกษตรเป็นอาชีพหลกั 
ขอ้จ ากดัต่อการเร่ิมตน้ท าการเกษตร 
 จากผลการศกึษาข้างต้นท่ีพบวา่นกัศกึษายงัคงมีข้อจ ากดัในการเร่ิมต้นท าการเกษตรนัน้ ทางทีมวิจยัได้มีการ
สมัภาษณ์ต่อเน่ืองถึงมุมมองของนักศกึษาในเชิงลบต่อการท าการเกษตร และปัญหาอปุสรรคใดท่ีอาจเกิดขึน้ในช่วง
เร่ิมต้นท าการเกษตร ซึง่ 90% ของนกัศกึษาท่ีสมัภาษณ์นีเ้ป็นกลุ่มท่ีอาจจะกลบัมาท าการเกษตรภายหลงั โดยเบือ้งต้น
ทางทีมวิจยัได้น าเสนอข้อจ ากดัหลกัท่ีเกษตรกรมกัจะเผชิญในช่วงการเร่ิมต้นท าการเกษตร ได้แก่ การขาดโอกาสในการ
เข้าถงึแหลง่เงินทนุ, การขาดองค์ความรู้, การจ ากดัการเข้าถึงท่ีดิน และการเข้าถึงการตลาด/ขาดอ านาจในการต่อรอง
ราคาผลผลิตทางการเกษตร จากนัน้ถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและข้อจ ากดัอื่นท่ีนกัศกึษาอาจพบในช่วงการเร่ิมต้นท า
การเกษตร 
 ผลจากการสมัภาษณ์นกัศกึษาพบวา่ มมุมองในเชิงลบตอ่การท าการเกษตรนัน้มี 3 ลกัษณะคือ บริบทของการ
ท างานท่ีต้องท างานหนกั (ใช้แรงงานมากท าให้อ่อนเพลีย, ท างานในสภาพอากาศท่ีร้อน, และต้องสมัผสักับมลพิษ
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ตา่งๆ ในกระบวนการผลิต) จ านวน 46%, ขาดความยัง่ยืนด้านการเงินในการจดัการแปลงการผลิต จ านวน 44% และ
ความซบัซอันของเทคนิคในการท าการเกษตร จ านวน 36% 
 สว่นปัญหาท่ีนกัศกึษาอาจต้องเผชิญในช่วงการเร่ิมต้นท าการเกษตรนัน้ คือ 75% ขาดการเข้าถึงแหล่งเงินทุน, 
59% ขาดองค์ความรู้ในการจดัการแปลงการผลิต, 57% การเข้าถึงการตลาด/การต่อรองราคาผลผลิตทางการเกษตร, 
และ 36% การเข้าถงึท่ีดินท าการเกษตร ปัญหาดงักลา่วนีส้อดคล้องกบัผลการศกึษาเบือ้งต้นท่ีพบว่านกัศกึษาวางแผน
ท่ีจะศึกษาต่อในระดบัปริญญาตรีหรือหาโอกาสในการท างานอื่นก่อนนัน้ ถือเป็นแนวทางการแก้ไขของนักศึกษาท่ี
ค านึงถึงปัญหาท่ีอาจขึน้ในการเร่ิมต้นท าการเกษตรทัง้ในด้านการขาดองค์ความรู้ และขาดการเข้าถึ งแหล่งเงินทุน 
สถานการณ์ของปัญหาดงักลา่วนีไ้ด้สอดคล้องถงึมมุมองของผู้อ านวยการและอาจารย์ผู้สอนท่ีกลา่ววา่ การเข้าถงึแหล่ง
เงินทนุเปรียบเสมือนก าแพงท่ีปิดกัน้นกัศกึษาท่ีท าให้ไมส่ามารถเร่ิมต้นท าการเกษตรได้ เน่ืองจากนกัศกึษาส่วนใหญ่มา
จากครอบครัวท่ียากจน และขาดการสนบัสนนุในแง่ของเงินทนุ 
 ส าหรับความต้องการของนกัศกึษาท่ีต้องการรับการสนบัสนนุจากหน่วยงานรัฐนัน้ มีดงัตอ่ไปนี  ้

1. การเข้าถึงที่ดินท าการเกษตร: สนบัสนุนคนรุ่นใหม่ท่ีต้องการกลบัมาท าการเกษตรให้มีการเข้าถึงท่ีดินท า
การเกษตรท่ีเหมาะสมและเพียงพอตอ่การผลิตเกษตร (6%) 

2. การเข้าถึงแหล่งเงินทุน: ในช่วงเร่ิมต้นของการท าการเกษตร หน่วยงานรัฐควรมีการให้กู้ ยืมเงินในอตัรา
ดอกเบีย้ท่ีต ่า, ให้กู้ ยืมเงินโดยยงัไมต้่องช าระคืนในช่วงปีแรก (18%) และการสนบัสนนุด้านการเงิน (21%) 

3. การเข้าถึงด้านการตลาด: รัฐควรให้การสนับสนุนในช่วงราคาผลผลิตตกต ่า ซึ่งท่ีผ่านมาพ่อค้าคนกลางมี
บทบาทในการก าหนดราคาผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรเป็นอย่างมาก (27%) และรัฐควรจัดงาน
มหกรรมทางการเกษตรที่ให้โอกาสคนรุ่นใหมอ่อกร้านจ าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร (39%) 

4. การเข้าถึงองค์ความรู้: การจดัอบรมสมัมนา (14%), และการสนบัสนุนองค์ความรู้เฉพาะเร่ืองเทคนิคการ
ผลิตเกษตร โดยการเย่ียมแปลงการผลิตและร่วมแลกเปลี่ยนเทคนิคการผลิตของเกษตรกรท่ีมีประสบการณ์ 
(11%)  

3.สรุปผลการศึกษา 
 จากการสมัภาษณ์ผู้อ านวยการวิทยาลยัการเกษตรฯ นัน้พบว่าจ านวนนกัศึกษาท่ีกลบัมาท าการเกษตรนัน้มี
จ านวนน้อยมากหากเมื่อเทียบกับนกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาเมื่อ 20 ปีก่อน อย่างไรก็ตามนักศึกษาส่วนใหญ่ได้ให้
มมุมองท่ีสนใจอยากกลบัไปเร่ิมต้นท าการเกษตรและมองเห็นภาพท าการเกษตรเป็นอาชีพท่ีอิสระ, สามารถผลิตอาหาร
เพ่ือบริโภคเอง และสามารถใช้เวลาร่วมกับครอบครัว นอกจากนี ้ถึงแม้ว่านักศึกษาส่วนใหญ่มาจากฐานครอบครัว
เกษตรกรและมีท่ีดินเป็นของตนเอง แตน่กัศกึษากลุม่นีย้งัคงมองเห็นภาพในส่วนท่ียงัขาดเพ่ือเร่ิมต้นท าการเกษตรและ
เป็นเกษตรกรท่ีประสบความส าเร็จได้ นกัศึกษาจ านวนหลายรายท่ีเรียนในสาขาด้านการเกษตรได้วางแผนท่ีจะมาท า
การเกษตรแตย่งัขาดองค์ประกอบส าคญัตอ่การเร่ิมต้นการผลิตเกษตรท่ีได้จากการเรียนรู้จริงจากครอบครัว และเพ่ือน
บ้านท่ีท าการเกษตร ซึง่ประกอบด้วย เงินทนุ องค์ความรู้ และการตลาด 
 การสนับสนุนของหน่วยงานรัฐควรมุ่งเน้นเก่ียวกับรูปแบบการสนับสนุนกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่ีผ่านหลกัสูตรการ
เรียนรู้ด้านการเกษตรว่าควรจะสนบัสนุนคนกลุ่มนีอ้ย่างไร ท่ีจะท าให้คนรุ่นใหม่สามารถเร่ิมต้นท าการเกษตรได้เร็วขึน้
และอยู่ได้จริงกบัรูปแบบการผลิตเกษตรนัน้     
 


