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บทนา
สังคมไทยกาลังเผชิญกับประชากรผู้สงู อายุ ซึ่งปรากฏการณ์นีไ้ ด้ ส่งผลกระทบโดยเฉพาะภาคการเกษตร ประกอบกับ
แรงงานภาคการเกษตรที่มีจานวนลดลงในช่วงที่ผา่ นมาเนื่องจากการอพยพแรงานของคนวัยหนุ่มสาวออกนอกพื ้นที่ ชุมชนท้ องถิ่น
สถานการณ์ ดงั กล่าวสามารถอธิบายได้ ว่าคนรุ่ นใหม่ไม่ได้ สนใจในการทางานภาคการเกษตรอีกต่อไป และเพื่อเป็ นการรับมือกับ
แนวโน้ มที่จะเกิดขึ ้นนี ้ จึงจาเป็ นต้ องมีการสนับสนุนให้ เกิดการมีส่วนร่ วมของคนรุ่ นใหม่ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดย
กลุม่ เป้าหมายหลักของคนรุ่นใหม่ดงั กล่าวน่าจะเป็ นคนรุ่นใหม่ที่ได้ รับประกาศนียบัตรวิชาชีพด้ านการเกษตร (หลักสูตร ปวช. และ
ปวส.) จากวิทยาลัยเกษตร หรื อคนรุ่นใหม่ที่เรี ยนในระดับปริ ญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ อย่างไรก็ตามนักเรี ยนนักศึกษาในกลุม่ นี ้
ส่วนใหญ่มกั จะเริ่ มต้ นทาการเกษตรหลังจากทางานนอกภาคการเกษตรหรื อสาเร็ จการศึกษามาแล้ วหลายปี
งานศึกษาในครัง้ นี ้มุง่ เพื่อทาความเข้ าใจถึงเหตุผลและค้ นหาปั จจัยการขับเคลื่อนที่ทาให้ เกิดการสนับสนุนต่อการมีสว่ น
ร่ ว มของคนรุ่ น ใหม่ใ นการเกษตรได้ เ ร็ ว ขึน้ โดยการประเมิ น ถึ ง วิ สัย ทัศ น์ ด้ า นการเกษตรของนัก เรี ย นนัก ศึก ษาที่ เ รี ย นสาขา
เกษตรกรรม และแผนในอนาคตของนักเรี ยนนักศึกษาดังกล่าวถึงรูปแบบการผลิตเกษตรที่ต้องการดาเนินการ รวมถึงข้ อจากัดใดที่
คิดว่าจะเผชิญในช่วงเริ่ มต้ นการทาเกษตร นอกจากนี ้งานวิจัยยังได้ วิเคราะห์ ถึงเป้าหมายของหลักสูตรการเรี ยนการสอนด้ าน
การเกษตร และเป้าหมายดังกล่าวสอดคล้ องกับความสนใจของนักศึกษาเพียงใด งานวิจัยได้ ทาการสัมภาษณ์ 1) นักเรี ยน
นักศึกษาที่เรี ยนปี ที่ 1-2 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง (ปวส.) ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา, สระแก้ ว
และร้ อยเอ็ด จานวน 137 ราย และ 2) นักศึกษาชันปี
้ ที่ 3-4 ในระดับปริ ญญาตรี ของคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จานวน 50 ราย
ผลการศึกษา
วิ สยั ทัศน์ดา้ นการเกษตร
วิถีการดารงชีวิตในกิจกรรมภาคการเกษตรถือเป็ นประเด็นหลักที่ดึงดูดให้ นกั เรี ยนนักศึกษาสนใจต่อการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมมากกว่าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการเกษตร เนื่องจาก 1) การประกอบอาชีพทางการเกษตรที่มีอิสระไม่ต้อง
ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของหัวหน้ างาน และมีช่วงการทางานที่ยืดหยุน่ กว่าการทางานประเภทอื่น (72%) และ 2) เกษตรกรสามารถผลิต
อาหารสาหรับการบริ โภคในครัวเรื อน (44%) อย่างไรก็ตาม 80% ของนักศึกษาได้ พิจารณาว่าการเกษตรถือเป็ นกิจกรรมการผลิตที่
เสีย่ ง และ 70% ของนักศึกษาพิจารณาว่าเป็ นกิจกรรมที่ต้องมีการลงทุนที่สงู นอกจากนี ้ 46% ของนักศึกษาได้ ให้ ข้อคิดเห็นว่าการ
ทาการเกษตรเป็ นอาชีพที่อยูใ่ นบริ บทที่ต้องทางานหนัก (เช่น (ใช้ แรงงานมากทาให้ อ่อนเพลีย, ทางานในสภาพอากาศที่ร้อน, และ
ต้ องสัมผัสกับมลพิษต่างๆ ในกระบวนการผลิต) ซึง่ เป็ นสิง่ ที่ยาก, 44% ให้ ข้อคิดเห็นว่ากิจกรรมภาคการเกษตรนันขาดความยั
้
ง่ ยืน
ในด้ านการเงินและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ, และ 36% ให้ ข้อคิดเห็นว่าการทาเกษตรนันมี
้ ความซับซ้ อนในด้ านเทคนิคการผลิต
นอกจากนี ้ยังพบว่า นักเรี ยนนักศึกษาที่เรี ยนวิทยาลัยเกษตรส่วนใหญ่นนไม่
ั ้ ได้ พิจารณาถึงสถานะทางสังคมของเกษตรกรนันเป็
้ น
ประเด็นหลัก (มีเพียง 23% เท่านันที
้ ่พิจารณาว่าเป็ นประเด็นหลัก) ในขณะที่ 58% ของนักศึกษาที่เรี ยนคณะเกษตรศาสตร์ ใน
มหาวิทยาลัยได้ พิจารณาประเด็นดังกล่าวเป็ นประเด็นหลัก ที่มีผลต่อการตัดสินใจในการทาการเกษตร
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แผนการเริ่ มต้นทาการเกษตร: แบบระยะยาว
จากผลการศึกษาพบว่า 93% ของนักศึกษามีแผนจะเริ่ มต้ นทาการเกษตร ดังนี ้ 1) วางแผนจะทาการเกษตรหลังจาก
สาเร็ จการศึกษา จานวน 9%, 2) วางแผนจะทากิจกรรมการเกษตรภายใน 10 ปี ข้างหน้ า หลังจากสาเร็ จการศึกษา จานวน 69%
และ ) วางแผนจะมีแปลงการผลิตเกษตรของตนเองในภายหลัง (มากกว่า 10 ปี ) หลังจากสาเร็ จการศึกษา นอกจากนี ้มีนกั ศึกษา
บางรายต้ องการที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรแบบเต็มเวลา และบางรายรายต้ องการที่จะทาการเกษตรแบบอาชีพเสริ ม (ดังภาพที่
1)
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ภาพที่ 1. นักศึกษาวางแผนในการเริ่ มต้ นทาการเกษตร
หากมองเส้ นทางการวางแผนของนัก ศึกษาในการเริ่ มต้ น ทาการเกษตรนัน้ พบว่า 61% ของนักศึกษาวางแผนท า
การเกษตรแบบเต็มเวลามีทงเริ
ั ้ ่ มต้ นเร็ วหรื อเริ่ มต้ นในภายหลัง ดังนี ้ 1) 10% วางแผนทาการเกษตรทันทีหลังจากสาเร็ จการศึกษา,
11% วางแผนศึกษาต่อ (และหาประสบการณ์ทางานอื่น) และเริ่ มต้ นทาการเกษตรภายใน 10 ปี , 30% วางแผนทางานอื่นก่อน
และเริ่ มต้ นทาการเกษตรภายใน 10 ปี , และ 11% วางแผนเริ่ มต้ นทาการเกษตรในภายหลัง (มากกว่า 10 ปี ) สาหรับนักศึกษาที่
วางแผนทาการเกษตรเป็ นอาชีพเสริ มนัน้ (32%) มีการวางแผนเริ่ มต้ นทังในระยะสั
้
น,
้ กลาง หรื อ ระยะยาว (โดยการทางานอาชีพ
อื่น ควบคูก่ บั ทาการเกษตรในช่วงเวลาที่ว่าง), หรื อบางรายไม่ได้ สนใจในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยทางานอาชีพอื่นเป็ น
หลัก งานวิจัยได้ พบว่า นักศึกษากลุ่มที่ต้องการทาการเกษตรแบบอาชีพเสริ มนันมาจากฐานครอบครั
้
วที่มีรายได้ กิจกรรมภาค
การเกษตรเฉลี่ยที่ 54,000 บาท/ครัวเรื อน/ปี ซึ่งเป็ นรายได้ ที่ต่ากว่าครอบครัวของนักศึกษาที่วางแผนทาการเกษตรแบบเต็มเวลา
(เฉลีย่ ได้ รายได้ ที่ 111,000 บาท/ครัวเรื อน/ปี ) กล่าวได้ วา่ นักศึกษาที่มีฐานรายได้ ของครอบครัวที่จากัดนันมี
้ สดั ส่วนที่น้อยมากที่จะ
สร้ างรายได้ จากภาคการเกษตรเพียงอย่างเดียว
ข้อจากัดในการเริ่ มต้นทาการเกษตร
นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้ วางแผนเริ่ มต้ นทาการเกษตรทันทีหลังจากสาเร็ จการศึกษา เนื่องจากนักศึกษากลุม่ นี ้วางแผนที่
จะศึกษาต่อ โดยเฉพาะ 39% ของนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรวางแผนที่จะศึกษาต่อในระดับปริ ญญาตรี หลังจากสาเร็ จการศึกษา
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ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) เพื่อสร้ างโอกาสในการมีงานทา หรื อมีองค์ความรู้ ด้านการเกษตรที่เพิ่มขึ ้น โดยได้ รับ
การสนับสนุนของผู้ปกครองที่ต้องการให้ นกั ศึกษาได้ ศกึ ษาต่อในระดับที่สงู ขึ ้น

% ของนักศึกษาที่วางแผนทาการเกษตรในอนาคต

ภาพที่ 2 แสดงถึงอัตราส่วนของนักศึกษาที่ วางแผนทาการเกษตรในอนาคต ที่สมั พันธ์ ถึง ข้ อจากัดในการเริ่ มต้ นทา
การเกษตรในด้ านการเข้ าถึงเงินทุน องค์ความรู้ ที่ดินทาการเกษตร และการตลาด
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ภาพที่ 2. ความยากต่อการเริ่มต้ นทาการเกษตรของนักศึกษาทีค่ ดิ ว่าจะเผชิญในการเริ่มต้ นทาการเกษตร
(จานวนนักศึกษา = 173 ราย)

ข้ อจากัดในการเริ่ มต้ นทาการเกษตรที่นกั ศึกษาส่วนใหญ่ได้ แสดงข้ อคิดเห็นคือ ขาดเงินลงทุน โดยนักศึกษาส่วนใหญ่
(41%) เริ่ มต้ นทาการเกษตรได้ ช้าเนื่องจากจาเป็ นต้ องหาเงินลงทุนที่เพียงพอต่อการทาการเกษตร จากการสัมภาษณ์ บคุ ลากรที่
เกี่ยวข้ องได้ ให้ ข้อมูลเพิ่มเติมคือ ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่สามารถสนับสนุนเงินลงทุนเริ่ มต้ นให้ นกั ศึกษาได้ สาหรับการเข้ าถึง องค์
ความรู้ด้านการเกษตรนัน้ พบว่าองค์ความรู้ด้านการเกษตรส่วนใหญ่เรี ยนรู้จากครอบครัวของนักศึกษา (59%), จากสถาบันศึกษา
ด้ านการเกษตร (34%), และจากประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง (3%) อย่างไรก็ตามนักศึกษายังคิดว่าขาด “ทักษะด้ าน
การตลาด” (27%), “ทักษะด้ านการจัดการแปลงการผลิต ” (18%), และ “ทักษะด้ านการบัญชี” (16%) ส่วนการเข้ าถึงตลาด/
อานาจการต่ อรองราคานัน้ นักศึกษาได้ แสดงข้ อเห็นในด้ านการแข่งขันระหว่างเกษตรกรในแต่ละช่องทางการเกษตร (30%) และ
ความยากต่อการเข้ าถึงตลาดที่สามารถได้ รับราคาผลผลิตเกษตรที่เป็ นธรรม (17%)
สาหรับการเข้ าถึงที่ดิน ทาการเกษตรนันพบว่
้
า 85% ครอบครัวของนักศึกษามีสมาชิกครัวเรื อนอย่างต่า 1 รายเป็ น
เกษตรกร และ 75% ของนักศึกษาจากครอบครัวดังกล่าววางแผนทาการเกษตรในพื ้นที่ทาการเกษตรของครอบครัว นอกจากนี ้
พบว่าอายุโดยเฉลีย่ ของผู้ปกครองของนักศึกษา อยูท่ ี่ 49 ปี (พ่อ) และ 46 ปี (แม่) ซึง่ สามารถทาการเกษตรต่อไปได้ อย่างต่า 10-15
ปี (หรื อมากกว่านัน)
้ 70% ของครัวเรื อนเกษตรกรมีรายได้ เสริ มจากนอกภาคการเกษตร (เช่น งานรับจ้ างทัว่ ไป, แรงงานในภาค
การเกษตร) เนื่องจากรายได้ จากภาคการเกษตรอย่างเดียวนันมี
้ รายได้ ที่ไม่เพียงพอ ดังนันถ้
้ าหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงในระบบ
การเกษตร ที่ดินทาการเกษตรดังกล่าวอาจมีไม่เพียงพอสาหรับคนรุ่ นใหม่ที่เข้ ามาทางานร่ วมกับครอบครัว โดยเฉพาะนักศึกษา
จานวน 26 ราย ที่ไม่ได้ มีฐานครอบครัวเป็ นเกษตรกรนัน้ พบว่า 22 รายต้ องการที่จะมาประกอบอาชีพเป็ นเกษตรกร และนักศึ กษา
กลุม่ นี ้อาจจะเผชิญกับข้ อจากัดในการเข้ าถึงที่ดินทาเกษตร นักศึกษาที่พิจารณาถึงข้ อจากัดในการเข้ าถึงที่ดินนันมี
้ นยั สาคัญต่อ
การวางแผนเริ่ มต้ นทาการเกษตรที่อาจใช้ ระยะเวลามากกว่านักศึกษาที่คิดว่าการเข้ าถึงที่ดินไม่ใช่เป็ นปั ญหาหลักในการเริ่ มต้ นทา
การเกษตร
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นักศึก ษาส่ว นใหญ่ (94%) มีภาพการทาเกษตรในฝั นของตนเอง ถ้ าหากสามารถแก้ ไขข้ อจ ากัด ในการเริ่ ม ต้ นท า
การเกษตรดังกล่าวข้ างต้ น โดยนักศึกษาต้ องการทาการเกษตรโดยการใช้ องค์ความรู้มาจัดการแปลงการผลิตอย่างเข้ มข้ น และทา
การเกษตรปลูกพืชแบบผสมผสานมากว่าการทาการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวในพื ้นที่ขนาดใหญ่ จากข้ อมูลพบว่า นักศึกษาส่วนมาก
ต้ องการทาการเกษตรในฝั นที่ต่างจากระบบการผลิตเดิมของพ่ อแม่ (มีนกั ศึกษาเพียง 20% ที่วางแผนทาการเกษตรคล้ ายกับ
ระบบการผลิตของพ่อแม่ที่ทาอยู่ในปั จจุบัน) ซึ่งเป็ นเหตุผลที่ทาให้ นักศึกษาต้ องการที่เข้ าถึงองค์ความรู้ ด้ านการเกษตรจาก
ภายนอกเพิ่มจากครอบครัวของตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงของผลผลิตทางการเกษตร เช่น การติดตังระบบการให้
้
น ้าในแปลงการ
ผลิต หรื อการนาองค์ความรู้เรื่ องการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการเกิดโรค เป็ นต้ น
เพื่อเป็ นการแก้ ไขปั ญหาข้ อจากัดดังกล่าวข้ างต้ น นักศึกษาส่วนใหญ่ ม่งุ ที่จะมีประสบการณ์ในการจัดการแปลงการผลิต
หลังจากสาเร็ จการศึกษา อย่างไรก็ ตามบุคลากรที่เกี่ ยวข้ องทังวิ
้ ทยาลัยการเกษตรและคณะเกษตรศาสตร์ ของนักศึกษาที่ได้
สัมภาษณ์นนั ้ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่สามารถแก้ ไขข้ อจากัดดังกล่าวได้ ในช่วงระยะเวลา 10 ปี หลังจากสาเร็ จการศึกษา ซึง่ ใน
ความเป็ นจริ งแล้ วนักศึกษากลุม่ นี ้จะกลับมาเริ่ มต้ นทาการเกษตรหลังจาก 20 ปี เพื่อมารับช่วงทาการเกษตรต่อจากพ่อแม่
นักศึกษาเลือกที่จะฝึ กงานที่สมั พันธ์ กับแผนในอนาคตของตนเอง โดยนักศึกษาที่วางแผนทาการเกษตรแบบเต็มเวลา
มักจะใช้ เวลาในการฝึ กงานในแปลงการผลิต เป็ นเวลา 90 วัน ซึง่ นานกว่านักศึกษาที่วางแผนทาการเกษตรเป็ นอาชีพเสริ ม (ฝึ กงาน
48 วัน) และนักศึกษาที่ไม่ได้ วางแผนทาการเกษตรหลังจากสาเร็ จการศึกษา (ฝึ กงาน 39 วัน) โดยนักศึกษาในสองกลุ่มหลังนี ้
ต้ องการฝึ กงานกับบริ ษัท หรื อ หน่วยงานรัฐ
เป้าหมายของหลักสูตรด้านการเกษตรยังไม่ชดั เจน
จากการศึกษาพบว่า วิสยั ทัศน์ของสถาบันการศึกษาด้ านการเกษตรนันยั
้ งไม่ความชัดเจน วิทยาลัยเกษตรเป็ นสถาบันที่มี
การเรี ยนการสอนด้ านทักษะการเกษตร แต่ยงั ขาดความชัดเจนถึงเป้าหมายการผลิตนักศึกษาให้ เป็ นเกษตรกร, เป็ นแรงงานในภาค
การเกษตร หรื อเป็ นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี ้บุคลากรของวิทยาลัยเกษตรและคณะเกษตรศาสตร์ ของนักศึกษาที่ได้
สัมภาษณ์ได้ แสดงข้ อคิดเห็นในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง (ปวส.) นันได้
้ กลายเป็ นหลักสูตรการเรี ยนการสอนแบบกว้ าง
เกินไป กล่าวคือ รายวิชาที่สอนนันไม่
้ มีความสัมพันธ์โดยตรงในการเพิ่มทักษะด้ านการเกษตรซึ่งถือเป็ นสิง่ ที่สาคัญในหลักสูตร ส่วน
คณะเกษตรได้ มีการพิจารณาให้ มีการเรี ยนการสอนในระดับปริ ญญาตรี ด้านการจัดการธุรกิจเกษตรและมุ่งการสร้ างเกษตรกรรุ่ น
ใหม่ อย่างไรก็ตาม 78% ของนักศึกษาที่เรี ยนหลักสูตรดังกล่าววางแผนที่จะทางานเป็ นพนักงานบริ ษัท หรื อ รับราชการหลังจาก
สาเร็ จการศึกษา และจะเริ่ มต้ นทาการเกษตรในภายหลัง (30% ของนักศึกษากลุ่มนี ้ทาการเกษตรเป็ นอาชีพเสริ ม) เนื่องจาก
นักศึกษาเห็นโอกาสในการทางานที่มีฐานเงินเดือนมากกว่ารายได้ จากการทาการเกษตร
บทเรียนที่สาคัญ และข้ อเสนอแนะ
กล่าวโดยสรุปคือ นักศึกษาส่วนใหญ่ที่เรี ยนด้ านการเกษตรมีความสนใจต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม แต่เนื่องจาก
ขาดทรัพยากรที่จาเป็ นต่อการเริ่ มต้ นทาการเกษตร ทาให้ นักศึกษาวางแผนเริ่ มต้ นทาการเกษตรล่าช้ าออกไปหลังจากสาเร็ จ
การศึกษา และบางรายก็ไม่ได้ เริ่ มต้ นทาการเกษตรในท้ า ยที่สดุ การศึกษาในครัง้ นีไ้ ด้ แสดงข้ อบ่งชี ้บางอย่างเกี่ยวกับ การที่จะ
“กระตุ้น” ศักยภาพของนักศึกษาที่เรียนด้ านเกษตรในปั จจุบันเพื่อเป็ นเกษตรกรในอนาคตนัน้ จะทาได้ อย่ างไร ประการ
แรก ควรมีการพัฒนาหลักสูตรการเรี ยนการสอนด้ านการเกษตร โดยบางหลักสูตรมีการเรี ยนการสอนที่อาจมุง่ ผลิตให้ คนรุ่ นใหม่มา
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้ อย่างชัดเจน หลักสูตรดังกล่าวควรร่วมกับการเพิ่มประสบการณ์ด้านการผลิตเกษตรในเชิงปฏิบตั ิของ
นักศึกษา เช่น การเยี่ยมแปลงการผลิต และการฝึ กงาน รวมถึงการเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาในด้ านการตลาดและบัญชี ประการ
ที่สอง ควรสนับสนุนนักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาให้ สามารถเริ่ มต้ นทาการเกษตร ในด้ านการเข้ าถึงแหล่งเงินทุน, ที่ดินทาการเกษตร
และตลาด

