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บทน า 
 สงัคมไทยก าลงัเผชิญกับประชากรผู้สงูอายุ ซึ่งปรากฏการณ์นีไ้ด้ส่งผลกระทบโดยเฉพาะภาคการเกษตร ประกอบกับ
แรงงานภาคการเกษตรที่มีจ านวนลดลงในช่วงที่ผา่นมาเนื่องจากการอพยพแรงานของคนวยัหนุ่มสาวออกนอกพืน้ที่ชุมชนท้องถ่ิน 
สถานการณ์ดงักลา่วสามารถอธิบายได้ว่าคนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจในการท างานภาคการเกษตรอีกต่อไป และเพื่อเป็นการรับมือกับ
แนวโน้มที่จะเกิดขึน้นี ้จึงจ าเป็นต้องมีการสนบัสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดย
กลุม่เปา้หมายหลกัของคนรุ่นใหมด่งักลา่วนา่จะเป็นคนรุ่นใหมท่ี่ได้รับประกาศนียบตัรวิชาชีพด้านการเกษตร (หลกัสตูร ปวช. และ 
ปวส.) จากวิทยาลยัเกษตร หรือคนรุ่นใหมท่ี่เรียนในระดบัปริญญาตรีคณะเกษตรศาสตร์ อย่างไรก็ตามนกัเรียนนกัศึกษาในกลุม่นี ้
สว่นใหญ่มกัจะเร่ิมต้นท าการเกษตรหลงัจากท างานนอกภาคการเกษตรหรือส าเร็จการศกึษามาแล้วหลายปี 
 งานศกึษาในครัง้นีมุ้ง่เพื่อท าความเข้าใจถึงเหตผุลและค้นหาปัจจยัการขบัเคลื่อนที่ท าให้เกิดการสนบัสนนุต่อการมีสว่น
ร่วมของคนรุ่นใหม่ในการเกษตรได้เร็วขึน้ โดยการประเมินถึงวิสัยทัศน์ ด้านการเกษตรของนักเรียนนักศึกษาที่เรียนสาขา
เกษตรกรรม และแผนในอนาคตของนกัเรียนนกัศกึษาดงักลา่วถึงรูปแบบการผลติเกษตรที่ต้องการด าเนินการ รวมถึงข้อจ ากดัใดที่
คิดว่าจะเผชิญในช่วงเร่ิมต้นการท าเกษตร นอกจากนีง้านวิจัยยงัได้วิเคราะห์ถึงเป้าหมายของหลกัสตูรการเรียนการสอนด้าน
การเกษตร และเป้าหมายดังกล่าวสอดคล้องกับความสนใจของนกัศึกษาเพียงใด งานวิจัยได้ท าการสมัภาษณ์ 1) นกัเรียน
นกัศึกษาที่เรียนปีที่ 1-2 ในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) ของวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา, สระแก้ว 
และร้อยเอ็ด จ านวน 137 ราย และ 2) นกัศึกษาชัน้ปีที่ 3-4 ในระดบัปริญญาตรีของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอตุสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เขตเฉลมิพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร จ านวน 50 ราย 
                       

ผลการศึกษา 
วิสยัทศัน์ดา้นการเกษตร 

วิถีการด ารงชีวิตในกิจกรรมภาคการเกษตรถือเป็นประเด็นหลกัที่ดึงดดูให้นกัเรียนนกัศึกษาสนใจต่อการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมมากกว่าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการเกษตร เนื่องจาก 1) การประกอบอาชีพทางการเกษตรที่มีอิสระไม่ต้อง
ปฏิบตัิตามค าสัง่ของหวัหน้างาน และมีช่วงการท างานท่ียืดหยุน่กวา่การท างานประเภทอื่น (72%) และ 2) เกษตรกรสามารถผลิต
อาหารส าหรับการบริโภคในครัวเรือน (44%) อยา่งไรก็ตาม 80% ของนกัศกึษาได้พิจารณาวา่การเกษตรถือเป็นกิจกรรมการผลิตที่
เสีย่ง และ 70% ของนกัศกึษาพิจารณาวา่เป็นกิจกรรมที่ต้องมีการลงทนุท่ีสงู นอกจากนี ้46% ของนกัศึกษาได้ให้ข้อคิดเห็นว่าการ
ท าการเกษตรเป็นอาชีพท่ีอยูใ่นบริบทที่ต้องท างานหนกั (เช่น (ใช้แรงงานมากท าให้อ่อนเพลีย, ท างานในสภาพอากาศที่ร้อน, และ
ต้องสมัผสักบัมลพิษตา่งๆ ในกระบวนการผลติ) ซึง่เป็นสิง่ที่ยาก, 44% ให้ข้อคิดเห็นวา่กิจกรรมภาคการเกษตรนัน้ขาดความยัง่ยืน
ในด้านการเงินและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ, และ 36% ให้ข้อคิดเห็นว่าการท าเกษตรนัน้มีความซบัซ้อนในด้านเทคนิคการผลิต 
นอกจากนีย้งัพบวา่ นกัเรียนนกัศกึษาที่เรียนวิทยาลยัเกษตรสว่นใหญ่นัน้ไม่ได้พิจารณาถึงสถานะทางสงัคมของเกษตรกรนัน้เป็น
ประเด็นหลกั (มีเพียง 23% เท่านัน้ที่พิจารณาว่าเป็นประเด็นหลกั) ในขณะที่ 58% ของนกัศึกษาที่เรียนคณะเกษตรศาสตร์ใน
มหาวิทยาลยัได้พิจารณาประเด็นดงักลา่วเป็นประเด็นหลกั ที่มีผลตอ่การตดัสนิใจในการท าการเกษตร  

 



2 
 

 
 

แผนการเร่ิมตน้ท าการเกษตร: แบบระยะยาว 
จากผลการศึกษาพบว่า 93% ของนกัศึกษามีแผนจะเร่ิมต้นท าการเกษตร ดงันี ้1) วางแผนจะท าการเกษตรหลงัจาก

ส าเร็จการศึกษา จ านวน 9%, 2) วางแผนจะท ากิจกรรมการเกษตรภายใน 10 ปีข้างหน้า หลงัจากส าเร็จการศึกษา จ านวน 69% 
และ ) วางแผนจะมีแปลงการผลติเกษตรของตนเองในภายหลงั (มากกว่า 10 ปี) หลงัจากส าเร็จการศึกษา นอกจากนีม้ีนกัศึกษา
บางรายต้องการท่ีจะประกอบอาชีพเกษตรกรแบบเต็มเวลา และบางรายรายต้องการท่ีจะท าการเกษตรแบบอาชีพเสริม (ดงัภาพที่ 
1) 

 

ภาพท่ี 1. นกัศกึษาวางแผนในการเร่ิมต้นท าการเกษตร 
 

 หากมองเส้นทางการวางแผนของนักศึกษาในการเร่ิมต้นท าการเกษตรนัน้พบว่า 61% ของนักศึกษาวางแผนท า
การเกษตรแบบเต็มเวลามีทัง้เร่ิมต้นเร็วหรือเร่ิมต้นในภายหลงั ดงันี ้1) 10% วางแผนท าการเกษตรทนัทีหลงัจากส าเร็จการศึกษา, 
11% วางแผนศึกษาต่อ (และหาประสบการณ์ท างานอื่น) และเร่ิมต้นท าการเกษตรภายใน 10 ปี, 30% วางแผนท างานอื่นก่อน 
และเร่ิมต้นท าการเกษตรภายใน 10 ปี, และ 11% วางแผนเร่ิมต้นท าการเกษตรในภายหลงั (มากกว่า 10 ปี) ส าหรับนกัศึกษาที่
วางแผนท าการเกษตรเป็นอาชีพเสริมนัน้ (32%) มีการวางแผนเร่ิมต้นทัง้ในระยะสัน้, กลาง หรือ ระยะยาว (โดยการท างานอาชีพ
อื่น ควบคูก่บัท าการเกษตรในช่วงเวลาที่ว่าง), หรือบางรายไม่ได้สนใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยท างานอาชีพอื่นเป็น
หลกั งานวิจัยได้พบว่า นกัศึกษากลุ่มที่ต้องการท าการเกษตรแบบอาชีพเสริมนัน้มาจากฐานครอบครัวที่มีรายได้กิจกรรมภาค
การเกษตรเฉลี่ยที่ 54,000 บาท/ครัวเรือน/ปี ซึ่งเป็นรายได้ที่ต ่ากว่าครอบครัวของนกัศึกษาที่วางแผนท าการเกษตรแบบเต็มเวลา 
(เฉลีย่ได้รายได้ที่ 111,000 บาท/ครัวเรือน/ปี) กลา่วได้วา่นกัศกึษาที่มีฐานรายได้ของครอบครัวที่จ ากดันัน้มีสดัสว่นที่น้อยมากที่จะ
สร้างรายได้จากภาคการเกษตรเพียงอยา่งเดียว 

ข้อจ ากดัในการเร่ิมตน้ท าการเกษตร 

นกัศกึษาสว่นใหญ่ไมไ่ด้วางแผนเร่ิมต้นท าการเกษตรทนัทีหลงัจากส าเร็จการศึกษา เนื่องจากนกัศึกษากลุม่นีว้างแผนที่
จะศกึษาตอ่ โดยเฉพาะ 39% ของนกัศกึษาจากวทิยาลยัเกษตรวางแผนท่ีจะศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาตรีหลงัจากส าเร็จการศกึษา

วิทยาลัยเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ 

หลังจากส าเร็จการศึกษา 

ภายใน 10 ปี ข้างหน้า 

ในภายหลัง 

หลังจากส าเร็จการศึกษา 

ภายใน 10 ปี ข้างหน้า 

ในภายหลัง 

= ท าการเกษตร
แบบเต็มเวลา 

= ท าการเกษตร
แบบอาชีพเสริม 

= ไม่ประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร 
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ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) เพื่อสร้างโอกาสในการมีงานท า หรือมีองค์ความรู้ด้านการเกษตรที่เพิ่มขึน้ โดยได้รับ
การสนบัสนนุของผู้ปกครองที่ต้องการให้นกัศกึษาได้ศกึษาต่อในระดบัท่ีสงูขึน้ 

 ภาพที่ 2 แสดงถึงอัตราส่วนของนกัศึกษาที่วางแผนท าการเกษตรในอนาคต ที่สมัพันธ์ถึงข้อจ ากัดในการเร่ิมต้นท า
การเกษตรในด้านการเข้าถึงเงินทนุ องค์ความรู้ ท่ีดินท าการเกษตร และการตลาด 

 
 

ภาพที่ 2. ความยากตอ่การเร่ิมต้นท าการเกษตรของนกัศกึษาทีค่ดิวา่จะเผชิญในการเร่ิมต้นท าการเกษตร  
(จ านวนนกัศกึษา = 173 ราย) 

 

 ข้อจ ากดัในการเร่ิมต้นท าการเกษตรที่นกัศึกษาสว่นใหญ่ได้แสดงข้อคิดเห็นคือ ขาดเงินลงทุน โดยนกัศึกษาสว่นใหญ่ 
(41%) เร่ิมต้นท าการเกษตรได้ช้าเนื่องจากจ าเป็นต้องหาเงินลงทนุที่เพียงพอต่อการท าการเกษตร จากการสมัภาษณ์บคุลากรที่
เก่ียวข้องได้ให้ข้อมลูเพิ่มเติมคือ ผู้ปกครองสว่นใหญ่ไม่สามารถสนบัสนนุเงินลงทนุเร่ิมต้นให้นกัศึกษาได้ ส าหรับการเข้าถึงองค์
ความรู้ด้านการเกษตรนัน้ พบวา่องค์ความรู้ด้านการเกษตรสว่นใหญ่เรียนรู้จากครอบครัวของนกัศกึษา (59%), จากสถาบนัศกึษา
ด้านการเกษตร (34%), และจากประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (3%) อย่างไรก็ตามนกัศึกษายงัคิดว่าขาด “ทกัษะด้าน
การตลาด” (27%), “ทกัษะด้านการจดัการแปลงการผลิต” (18%), และ “ทกัษะด้านการบญัชี” (16%) สว่นการเข้าถึงตลาด/

อ านาจการต่อรองราคานัน้ นกัศกึษาได้แสดงข้อเห็นในด้านการแขง่ขนัระหวา่งเกษตรกรในแตล่ะช่องทางการเกษตร (30%) และ
ความยากตอ่การเข้าถึงตลาดที่สามารถได้รับราคาผลผลติเกษตรที่เป็นธรรม (17%) 
 ส าหรับการเข้าถึงที่ดินท าการเกษตรนัน้พบว่า 85% ครอบครัวของนกัศึกษามีสมาชิกครัวเรือนอย่างต ่า 1 รายเป็น
เกษตรกร และ 75% ของนกัศึกษาจากครอบครัวดงักลา่ววางแผนท าการเกษตรในพืน้ที่ท าการเกษตรของครอบครัว นอกจากนี ้
พบวา่อายโุดยเฉลีย่ของผู้ปกครองของนกัศกึษา อยูท่ี่ 49 ปี (พอ่) และ 46 ปี (แม)่ ซึง่สามารถท าการเกษตรตอ่ไปได้อยา่งต ่า 10-15 
ปี (หรือมากกว่านัน้) 70% ของครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้เสริมจากนอกภาคการเกษตร (เช่น งานรับจ้างทัว่ไป , แรงงานในภาค
การเกษตร) เนื่องจากรายได้จากภาคการเกษตรอย่างเดียวนัน้มีรายได้ที่ไม่เพียงพอ ดงันัน้ถ้าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงในระบบ
การเกษตร ที่ดินท าการเกษตรดงักล่าวอาจมีไม่เพียงพอส าหรับคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาท างานร่วมกบัครอบครัว โดยเฉพาะนกัศึกษา
จ านวน 26 ราย ท่ีไมไ่ด้มีฐานครอบครัวเป็นเกษตรกรนัน้ พบวา่ 22 รายต้องการท่ีจะมาประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร และนกัศึกษา
กลุม่นีอ้าจจะเผชิญกบัข้อจ ากดัในการเข้าถึงที่ดินท าเกษตร นกัศึกษาที่พิจารณาถึงข้อจ ากดัในการเข้าถึงที่ดินนัน้มีนยัส าคญัต่อ
การวางแผนเร่ิมต้นท าการเกษตรที่อาจใช้ระยะเวลามากกวา่นกัศกึษาที่คิดวา่การเข้าถึงที่ดินไมใ่ช่เป็นปัญหาหลกัในการเร่ิมต้นท า
การเกษตร 
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 นักศึกษาส่วนใหญ่ (94%) มีภาพการท าเกษตรในฝันของตนเอง ถ้าหากสามารถแก้ไขข้อจ ากัดในการเร่ิมต้นท า
การเกษตรดงักลา่วข้างต้น โดยนกัศกึษาต้องการท าการเกษตรโดยการใช้องค์ความรู้มาจดัการแปลงการผลิตอย่างเข้มข้น และท า
การเกษตรปลกูพืชแบบผสมผสานมากว่าการท าการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวในพืน้ที่ขนาดใหญ่ จากข้อมลูพบว่า นกัศึกษาสว่นมาก
ต้องการท าการเกษตรในฝันที่ต่างจากระบบการผลิตเดิมของพ่อแม่ (มีนกัศกึษาเพียง 20% ที่วางแผนท าการเกษตรคล้ายกบั
ระบบการผลิตของพ่อแม่ที่ท าอยู่ในปัจจุบัน) ซึ่งเป็นเหตุผลที่ท าให้นักศึกษาต้องการที่เข้าถึงองค์ความรู้ด้านการเกษตรจาก
ภายนอกเพิ่มจากครอบครัวของตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงของผลผลิตทางการเกษตร เช่น การติดตัง้ระบบการให้น า้ในแปลงการ
ผลติ หรือการน าองค์ความรู้เร่ืองการฉีดวคัซีนเพื่อปอ้งกนัการเกิดโรค เป็นต้น 

 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาข้อจ ากดัดงักลา่วข้างต้น นกัศกึษาสว่นใหญ่มุ่งที่จะมีประสบการณ์ในการจดัการแปลงการผลิต
หลงัจากส าเร็จการศึกษา อย่างไรก็ตามบุคลากรที่เก่ียวข้องทัง้วิทยาลยัการเกษตรและคณะเกษตรศาสตร์ของนกัศึกษาที่ได้
สมัภาษณ์นัน้ พบวา่ นกัศกึษาสว่นใหญ่ไมส่ามารถแก้ไขข้อจ ากดัดงักลา่วได้ในช่วงระยะเวลา 10 ปีหลงัจากส าเร็จการศกึษา ซึง่ใน
ความเป็นจริงแล้วนกัศกึษากลุม่นีจ้ะกลบัมาเร่ิมต้นท าการเกษตรหลงัจาก 20 ปี เพื่อมารับช่วงท าการเกษตรตอ่จากพ่อแม ่

 นกัศึกษาเลือกที่จะฝึกงานที่สมัพนัธ์กับแผนในอนาคตของตนเอง โดยนกัศึกษาที่วางแผนท าการเกษตรแบบเต็มเวลา
มกัจะใช้เวลาในการฝึกงานในแปลงการผลติ เป็นเวลา 90 วนั ซึง่นานกวา่นกัศกึษาที่วางแผนท าการเกษตรเป็นอาชีพเสริม (ฝึกงาน 
48 วนั) และนกัศึกษาที่ไม่ได้วางแผนท าการเกษตรหลงัจากส าเร็จการศึกษา (ฝึกงาน 39 วนั) โดยนกัศึกษาในสองกลุ่มหลงันี ้
ต้องการฝึกงานกบับริษัท หรือ หนว่ยงานรัฐ 

เป้าหมายของหลกัสูตรดา้นการเกษตรยงัไม่ชดัเจน 

 จากการศกึษาพบวา่ วิสยัทศัน์ของสถาบนัการศกึษาด้านการเกษตรนัน้ยงัไมค่วามชดัเจน วิทยาลยัเกษตรเป็นสถาบนัท่ีมี
การเรียนการสอนด้านทกัษะการเกษตร แตย่งัขาดความชดัเจนถึงเปา้หมายการผลตินกัศกึษาให้เป็นเกษตรกร, เป็นแรงงานในภาค
การเกษตร หรือเป็นแรงงานในภาคอตุสาหกรรม นอกจากนีบ้คุลากรของวิทยาลยัเกษตรและคณะเกษตรศาสตร์ของนกัศึกษาที่ได้
สมัภาษณ์ได้แสดงข้อคิดเห็นในหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชีพชัน้สงู (ปวส.) นัน้ได้กลายเป็นหลกัสตูรการเรียนการสอนแบบกว้าง
เกินไป กลา่วคือ รายวิชาที่สอนนัน้ไมม่ีความสมัพนัธ์โดยตรงในการเพิ่มทกัษะด้านการเกษตรซึ่งถือเป็นสิง่ที่ส าคญัในหลกัสตูร สว่น
คณะเกษตรได้มีการพิจารณาให้มีการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรีด้านการจดัการธุรกิจเกษตรและมุ่งการสร้างเกษตรกรรุ่น
ใหม่ อย่างไรก็ตาม 78% ของนกัศึกษาที่เรียนหลกัสตูรดงักลา่ววางแผนที่จะท างานเป็นพนกังานบริษัท หรือ รับราชการหลงัจาก
ส าเร็จการศึกษา และจะเร่ิมต้นท าการเกษตรในภายหลงั (30% ของนกัศึกษากลุ่มนีท้ าการเกษตรเป็นอาชีพเสริม) เนื่องจาก
นกัศกึษาเห็นโอกาสในการท างานท่ีมีฐานเงินเดือนมากกวา่รายได้จากการท าการเกษตร 

บทเรียนที่ส าคัญ และข้อเสนอแนะ 

 กลา่วโดยสรุปคือ นกัศกึษาสว่นใหญ่ที่เรียนด้านการเกษตรมีความสนใจต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่เนื่องจาก
ขาดทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการเร่ิมต้นท าการเกษตร ท าให้นักศึกษาวางแผนเร่ิมต้นท าการเกษตรล่าช้าออกไปหลงัจากส าเร็จ
การศึกษา และบางรายก็ไม่ได้เร่ิมต้นท าการเกษตรในท้ายที่สดุ  การศึกษาในครัง้นีไ้ด้แสดงข้อบ่งชีบ้างอย่างเก่ียวกบั การที่จะ 
“กระตุ้น” ศักยภาพของนักศึกษาที่เรียนด้านเกษตรในปัจจุบันเพื่อเป็นเกษตรกรในอนาคตนัน้จะท าได้อย่างไร ประการ
แรก ควรมีการพฒันาหลกัสตูรการเรียนการสอนด้านการเกษตร โดยบางหลกัสตูรมีการเรียนการสอนท่ีอาจมุง่ผลติให้คนรุ่นใหม่มา
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อยา่งชดัเจน หลกัสตูรดงักลา่วควรร่วมกบัการเพิ่มประสบการณ์ด้านการผลติเกษตรในเชิงปฏิบตัิของ
นกัศกึษา เช่น การเยี่ยมแปลงการผลติ และการฝึกงาน รวมถึงการเพิ่มศกัยภาพของนกัศึกษาในด้านการตลาดและบญัชี ประการ
ที่สอง ควรสนบัสนนุนกัศกึษาที่ส าเร็จการศกึษาให้สามารถเร่ิมต้นท าการเกษตร ในด้านการเข้าถึงแหลง่เงินทนุ, ที่ดินท าการเกษตร 
และตลาด 


