
คนรุ่นใหม่ในชุมชนท้องถิ่น และนักศึกษาที่เรียนด้านการเกษตร: 
วิสัยทศัน์ด้านการเกษตร และแผนอนาคต 

Titouan Filloux, Marta Salvago, เกษศิรินทร์ พิบลูย์, Nicolas Faysse, 
รศ.ดร.ประภาส ป่ินตบแตง่, Thi Phuoc Lai Nguyen 



ท าการสัมภาษณ์ 

- นกัศกึษาระดบั ปวส. ท่ีเรียนวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา, ร้อยเอด็ และสระแก้ว จ านวน 137 ราย 

- นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีท่ีเรียนด้านการเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ านวน 50 ราย 

- คนรุ่นใหมใ่นชมุชนท้องถ่ิน ในจงัหวดัปราจีนบรีุ จ านวน 86 ราย 

 วสัิยทัศน์ของคนรุ่นใหม่ต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม? 
 ส าหรับคนรุ่นใหม่ที่วางแผนเป็นเกษตรกรนัน้ อะไรเป็นข้อจ ากัดที่คดิว่าต้องเผชญิในการ

เร่ิมต้นท าการเกษตร? และวางแผนในการจัดการเร่ืองดังกล่าวอย่างไร? 



ประเดน็ที่ส่งผลให้เกดิวสิัยทศัน์เชงิลบต่อด้านการเกษตร 
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ยากต่อการเข้าถึง
ท่ีดินท าการเกษตร 

วิสัยทศัน์เชิงบวกต่อภาคการเกษตร: ความเป็นอิสระ และวิถีการด ารงชีวิต 

ความเส่ียงสงู เงินลงทนุเร่ิมแรก
ค่อนข้างสงู 

ขาดโอกาสในการ
ต่อยอดท าธุรกิจ 

ขาดโอกาสในการ
สร้างรายได้ท่ีพงึ

พอใจ 

สถานะทางสงัคม บริบทการท างาน
ท่ีต้องท างานหนกั 

นกัศกึษา คนรุ่นใหม่ในชมุชนท้องถ่ิน 



แผนอนาคตของนักศกึษาที่เรียนด้านการเกษตร 

หลงัจากส าเร็จการศกึษา: นกัศกึษา
วางแผนท าการเกษตร แต่เร่ิมต้นท า
การเกษตรได้ช้า : 
 
นกัศกึษาต้องการเข้าถึงทรัพยากรบางอย่าง 
(เช่น เงินทนุ ฯลฯ) ก่อนการเร่ิมต้นท า
การเกษตร 



ข้อจ ากัดต่อการเร่ิมต้นท าการเกษตร (ในบริบทการท าเกษตรในปัจจุบัน) ซึ่งแสดงข้อคดิเหน็โดยนักศกึษา/
คนรุ่นใหม่ในชุมชนท้องถิ่น  

ขาดเงนิลงทุน 
 
สาเหต:ุ ครอบครัวไม่สามารถให้การสนบัสนนุ
เงินทนุได้ 
 
แผนอนาคตของนกัศกึษา: ท างานนอกภาค
การเกษตรก่อน เพ่ือหาเงินลงทนุท่ีเพียงพอ
ก่อนการเร่ิมต้นท าการเกษตร 
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Students Young peopleนกัศกึษา คนรุ่นใหม่ในชมุชนท้องถ่ิน 

ขาดเงินลงทนุ ขาดองค์ความรู้ ยากต่อการเข้าถึง
ท่ีดิน 

ยากต่อการเข้าถึง
ตลาด/การต่อรอง
ราคาผลผลิต 



ขาดองค์ความรู้ 
 

สาเหต:ุ 
- นกัศกึษาต้องการท าการเกษตรท่ีต่างจาก

พ่อแม่ท่ีท าการผลิตอยู่ในปัจจบุนั 
- นกัศกึษาท่ีเรียนด้านการเกษตร ได้

ประเมินตวัเองวา่ยงัมีทกัษะท่ียงัไม่
เพียงพอในด้านการท าเกษตร, การท า
บญัชี, และด้านการตลาด 

 
แผนอนาคตของนกัศกึษา: เข้ารับการ
ฝึกอบรม/ฝึกงานจากแปลงการผลิตของ
เกษตรกรท่ีมีประสบการณ์ท าการเกษตร, 
ศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาตรี 

(ต่อ) ข้อจ ากัดต่อการเร่ิมต้นท าการเกษตร (ในบริบทการท าเกษตรในปัจจบุนั) ซึ่งแสดงข้อคดิเหน็โดย
นักศกึษา/คนรุ่นใหม่ในชุมชนท้องถิ่น  
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Students Young peopleนกัศกึษา คนรุ่นใหม่ในชมุชนท้องถ่ิน 

ขาดเงินลงทนุ ขาดองค์ความรู้ ยากต่อการเข้าถึง
ท่ีดิน 

ยากต่อการเข้าถึง
ตลาด/การต่อรอง
ราคาผลผลิต 



การเข้าถงึที่ดนิ 
 
สาเหต:ุ 
- 85% ของนกัศกึษามาจากครอบครัว

เกษตรกร, แต่ท่ีดินของพ่อแม่ก็ไม่เพียงพอ
ต่อการเร่ิมต้นท าการเกษตรของตนเอง 
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Students Young peopleนกัศกึษา คนรุ่นใหม่ในชมุชนท้องถ่ิน 

ขาดเงินลงทนุ ขาดองค์ความรู้ ยากต่อการเข้าถึง
ท่ีดิน 

ยากต่อการเข้าถึง
ตลาด/การต่อรอง
ราคาผลผลิต 

(ต่อ) ข้อจ ากัดต่อการเร่ิมต้นท าการเกษตร (ในบริบทการท าเกษตรในปัจจบุนั) ซึ่งแสดงข้อคดิเหน็โดย
นักศกึษา/คนรุ่นใหม่ในชุมชนท้องถิ่น  



รูปแบบการผลติเกษตรในฝัน 

 รูปแบบการผลิตเกษตรในฝันของนกัศกึษาและคนรุ่นใหม่ในชมุชนท้องถ่ิน: เกษตรผสมผสาน, การท าเกษตรท่ีอาศยัองค์
ความรู้และการจดัการแปลงการผลิตอย่างเข้มข้น (เช่น การปลกูผกั, และการปลกูไม้ผล)  

 รูปแบบการผลิตเกษตรในฝันมกัจะแตกต่างจากการผลิตเดิมของพ่อแม่ 

 

 

 

สถานการณ์ปัจจบุนั: ยงัคง
จ ากดัการเข้ามามีสว่นร่วม
ในการท าการเกษตร 
 
75% ของคนรุ่นใหม่ใน
ชมุชนท้องถ่ินต้องการท่ีจะ
ท าการผลิตเกษตรในฝัน
มากกวา่การท างานในโร
งานอตุสาหกรรม 

การมีสว่นร่วมของคนรุ่นใหม่ในชุมชนท้องถิ่นตอ่การท าการเกษตรปัจจบุนั, อนาคต, เกษตรในฝัน  



บทสรุป 

• คนรุ่นใหมใ่นชมุชนท้องถ่ินหลายรายและนกัศกึษาทีเ่รียนด้านการเกษตรส่วนใหญ่ต้องการประกอบอาชีพทางการ
เกษตร ถ้าหากสามารถจดัการกบัอปุสรรคในการเร่ิมต้นท าการเกษตรได้ 

• แตก่ลุม่คนรุ่นใหมด่งักลา่วยงัคงเผชิญกบัอปุสรรคที่หลากหลาย 
 คนรุ่นใหมใ่นชมุชนท้องถ่ินหลายรายไม่ได้วางแผนกลบัมาท าการเกษตร 
 นกัศกึษาที่เรียนด้านการเกษตรวางแผนกลบัมาท าการเกษตรหลงัจากมีประสบการณ์เรียนรู้ด้านการเกษตรที่
เพียงพอ/เร่ิมต้นท าการเกษตรหลงัจากที่พ่อแมเ่กษียณจากการท าเกษตร 
 

 ค าถามไม่ใช่เพือ่ทีจ่ะ <<จูงใจ>> ให้คนรุ่นใหม่/นกัศึกษาหนัมาประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมไดอ้ย่างไร 
แต่เพือ่ทีจ่ะช่วยกลุ่มคนรุ่นใหม่ดงักล่าวใหเ้ข้าถึงแหล่งเงินทนุ, ทีดิ่นท าการเกษตร, องค์
ความรู้, และตลาด ในการเอือ้ใหมี้บริบททีดี่ต่อการเร่ิมตน้ท าการเกษตรไดอ้ย่างไร 


