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บทสรุปผู้บริหาร 
 

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ของประเทศไทยได้ดําเนินการมาแล้วเป็นเวลากว่า 
75 ปี (เริ่มนับต้ังแต่จัดต้ังในปี พ.ศ. 2480) ผลเชิงประจักษ์ที่สัมผัสได้โดยทั่วไปน้ัน ได้ก่อให้เกิดการพัฒนาและ
ประยุกต์การผลิตพืชและสัตว์อย่างกว้างขวางและต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบันที่ผลผลิตทางการเกษตรนับเป็นแกน
หลักหน่ึงของอาหารสําหรับประชาชนชาวไทยและพลโลก การอุดมศึกษาสาขาน้ีได้มีส่วนร่วมในการผลิต
บุคลากรที่มีความรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่ป้อนเข้าสู่สังคมมาอย่างต่อเน่ือง ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม
สมาชิกสภาคณบดีสาขาเกษตรแห่งประเทศไทยที่เปิดการเรียนการสอนสาขาเกษตรศาสตร์ มีจํานวน 30 แห่ง
กระจายอยู่ทั่วประเทศ สามารถผลิตบุคลากรได้ปีละไม่ตํ่ากว่า 45,000 คน ทั้งน้ี ไม่รวมกลุ่มมหาวิทยาลัยราช
ภัฎ (สภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย, 2555)  

ในท่ามกลางการเจริญเติบโตของประเทศที่มุ่งการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นหลักน้ัน องค์ความรู้และ
วิชาการได้มีการจําแนกแยกย่อยออกไปอย่างหลากหลายตามความต้องการของสังคม ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ นิเทศศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ และ
สาธารณสุขศาสตร์ ล้วนแล้วแต่ได้ก่อให้เกิดเป็นแรงผลักดัน (Drivers) และจูงใจให้เยาวชนหันเหความสนใจไป
สมัครเรียนต่อในสาขาเหล่าน้ีเพ่ิมมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ลดความสนใจในสาขาเกษตรศาสตร์ไปเรื่อยๆ จนมี
แนวโน้มว่า อาจจะถึงทางตันเข้าสักวันหน่ึง ประกอบกับการให้การสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐก็ลด
น้อยลงอย่างเห็นได้ชัด นอกจากน้ันยังมีภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและฤดูกาล ความเป็นโลกาภิ
วัตน์ ตลอดจนทัศนคติและค่านิยมของสังคม ล้วนแล้วแต่เป็นแรงผลักดันในทางลบต่อการอุดมศึกษาสาขา
เกษตรศาสตร์ทั้งสิ้น 

จากภาพรวมของสถานการณ์เช่นน้ี เมื่อมองไปในอนาคตจึงน่าเป็นห่วงว่าอุดมศึกษาสาขา
เกษตรศาสตร์ของประเทศน้ีจะเป็นเช่นไร ด้วยเหตุน้ีที่ประชุมสภาคณบดีสาขาเกษตรศาสตร์ ซึ่งประกอบไป
ด้วยคณบดีคณะที่เก่ียวข้องกับการเกษตรของประเทศจํานวน 29 แห่ง จึงได้มอบหมายให้สถาบันคลังสมองของ
ชาติและหน่วยงานภาคีคือ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
เป็นผู้ดําเนินการศึกษาเพ่ือจัดทําภาพอนาคต (Scenario) ใน 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2556-2566) ของอุดมศึกษา
สาขาเกษตรศาสตร์ของประเทศข้ึนมา ทั้งน้ีโดยให้มีข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ในกรอบประเด็นที่น่าจะหยิบยกข้ึน
มาดําเนินการต่อไปในอนาคตไว้ด้วย   

คณะผู้ดําเนินการได้จัดให้มีเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการกระจายใน 4 ภาคของประเทศ ได้แก่ 1) ภาค
กลาง กรุงเทพฯ โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นแกนนํา 2) ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นแกนนํา 3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น โดยมีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เป็นแกนนํา และ 4) ภาคใต้ จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นแกนนํา ซึ่งมีการระดมผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholders) ในแวดวงอุดมศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ในพ้ืนที่ นับต้ังแต่นักเรียนช้ันมัธยมปลายครู
แนะแนว ผู้ปกครอง เกษตรกร ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร บริษัทเอกชน นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน ไปจนถึง
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นักศึกษาต่างชาติและหน่วยงานราชการ เข้ามาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลปัจจัยที่สําคัญ ได้แก่ 
สัญญาณที่ปรากฏ (Signals) แรงผลักดัน (Drivers) และความไม่แน่นอน (Uncertainties) ทั้งน้ี ได้ ร่วมกัน
พิจารณาจาก แนวโน้ม (Trends) ของทั้ง ต้นน้ํา กลางนํ้าและปลายนํ้า เป็นฐานคิดหลัก นอกจากน้ันได้จัดให้มี
การประชุมกลุ่มเฉพาะกิจ (Focus Group) ในหลักสูตร Tropical Agricultural Program ของคณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการประชุมเชิงปฏิบัติการอีก 2 ครั้ง เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและเพื่อจัดทํา
ประเด็นกรอบยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ใน 10 ปีข้างหน้า รวมทั้งหมดมีการจัดประชุม 7ครั้ง มี
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมประชุมกว่า 250 คนจากทุกภาคของประเทศ   

สําหรับในด้านการทบทวนเอกสาร (Review) น้ันครอบคลุม Mega Trends และการปรับปรุงการ
อุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยช้ันนําด้านการเกษตรของโลก ได้แก่ University of California Davis; Cornell 
University; Texas A&M University; University of Tokyo; Wageningen University; University of 
Reading; Swiss Federal Institute of Technology และมหาวิทยาลัยในเอเชีย ได้แก่ National Taiwan 
University; National Pingtung University of Science and Technology; Nong Lam University 
(University of Agriculture and Forestry); University Putra Malaysia; Bogor Agricultural University 
(Institut Pertanian Bogor – IPB)  รวมถึงรายงานผลการศึกษาเกษตรของไทยทั้งระดับขั้นพ้ืนฐาน 
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกุล และ ประสงค์ ตันพิชัย สกว. 2547)   

ผลการดําเนินการศึกษาได้ภาพอนาคตที่มีความน่าจะเป็น (Plausible) จํานวน 4 ภาพ บนแกนหลัก 
2 แกนที่สะท้อนถึงความไม่แน่นอนในอนาคตคือ 1) แกนแนวต้ังเป็นทิศทางการจัดการเรียนการสอนและการ
วิจัยที่มุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ (Internationalized) หรือตอบสนองภายในประเทศ (Localized) 2) แกน
แนวนอนเป็น นโยบายของรัฐที่อาจเป็นบวกหรือเป็นลบ ดังต่อไปน้ี ภาพที่ 1 เกษตรศึกษา: กระเป๋าแบน แผน
อินเตอร์ (นําเสนอในรูปของหนังสือพิมพ์ มติราษฏร์) ภาพที่ 2 เกษตรศึกษา: ไฮสปีด ฟุตฟิตฟอไฟ (นําเสนอใน
รูปของหนังสือพิมพ์ อาเซียนโพสต์) ภาพที่ 3 เกษตรศึกษา: กลับท้องทุ่ง มุ่งถิ่นไท (นําเสนอในรูปของ
หนังสือพิมพ์ ถิ่นไท) และภาพที่ 4 เกษตรศึกษา: สนองรัฐ พัฒนาประชานิยม (นําเสนอในรูปของหนังสือพิมพ์
รัฐไทไชโย) สําหรับประเด็นกรอบยุทธศาสตร์น้ันประกอบด้วย: 
 
ประเด็นที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเรียนการสอน 

เป้าหมาย เพ่ิมจํานวนผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนาหลักสูตร ทั้งการพัฒนาโดยใช้หลักสูตรเดิมเป็นฐานพัฒนาและ

ปรับปรุ งหลักสูตร ใหม่ ให้ สอดคล้อง กับความต้องการของแ ต่ละ
กลุ่มเป้าหมายทั้งไทยและนานาชาติ รวมทั้งหลักสูตรที่มีการบูรณาการกับ
สาขาวิชาอ่ืน การเตรียมความพร้อมผู้เรียนโดยพัฒนากลไกสนับสนุน การ
ประชาสัมพันธ์ และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการพัฒนา
หลักสูตรและมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
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กลยุทธ์ที่ 2  การเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน โดยพัฒนาสถานีฝึกงานหรือสถานี
วิจัยเฉพาะทาง เพ่ือเปิดโอกาสและรองรับการฝึกงานของนักศึกษาให้มี
ความทั่วถึงและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรู้จริงทําได้จริง 

 
ประเด็นที่ 2 สร้างความเข้มแข็งการวิจัย 

เป้าหมาย  เพ่ิมจํานวน คุณภาพ และคุณค่าของผลงานวิจัย 
กลยุทธ์ที่ 1  การเพ่ิมจํานวน คุณภาพของผลงานวิจัยและการบริการวิชาการโดยการ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการสร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัย
ทางการเกษตร 

กลยุทธ์ที่ 2  การสร้างคุณค่าของงานวิจัย โดยการจัดต้ังหน่วยงานหรือศูนย์วิจัยด้าน
การเกษตรในแต่ละพ้ืนที่ รวมท้ังการสร้างและเช่ือมโยงเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 
ประเด็นที่ 3  ยกระดับงานการบริการวิชาการสู่สังคม 

เป้าหมาย  เพ่ิมจํานวน คุณภาพ และคุณค่าของการบริการวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 1  การเพ่ิมจํานวน คุณภาพของการบริการวิชาการ โดยการสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 2  การสร้างคุณค่าของงานบริการวิชาการ โดยการจัดต้ังหน่วยงานหรือศูนย์
ฝึกอบรมด้านการเกษตรในแต่ละพ้ืนที่ รวมทั้งสร้างและเช่ือมโยงเครือข่าย
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น 
ศูนย์เรียนรู้ 

 
ประเด็นที่ 4  พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งขององค์กร 

เป้าหมาย  เพ่ิมประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลขององค์กร 
กลยุทธ์ที ่1  การปรับโครงสร้างการบริหาร เช่น Cluster Department/School 
กลยุทธ์ที่ 2  การจัดหาแหล่งทุน โดยการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
กลยุทธ์ที่ 3  การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ 4  การจัดหาและพัฒนาบุคลากร โดยการมีแผนพัฒนาอาจารย์/นักวิจัย และ 

บุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงระบบการคัด
เลือกสรรหาบุคลากรทั้งระดับบริหารและปฏิบัติ 
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Executive Summary 
 
More than 75 years that the Thai Agricultural Higher Education (TAHE) has launched. 
Apparent outcome ware well felt to the general public as evidenced by the development 
and applications in both plant and animal productions on a wider basis for the Thai and 
global population consumers up to the presence. TAHE has continued playing a good role in 
producing modern agricultural personels to the societies. Currently there are 30 higher 
education (HE) institutions excluding Rajabhat university system scattered all over the 
country teaching agricultural HE and producing not less than 45,000 graduates each year 
(Council of the Dean of Agricultural Science, Thailand or CDAT, 2012). 
 
Amidst the growth of the country which has focused on economics as the main paradigm, 
the academic body has branched out into numerous disciplines in response to the society 
needs. These includes social sciences, arts, sciences, engineer, computer sciences, 
information sciences, medical and health sciences. All of these has in turn created 
unfavorably pressures on the agricultural education field and finally influenced the students 
choice to choose these disciplines for their further HE studies. As a result less interest on 
agricultural field prevails as that in a long run agricultural HE may become obsolescence. In 
addition, current governmental financial supports was on a decline on top of uncertainties in 
the environment changes, globalization and the changing in social values. All of these had 
became negative drivers to the TAHE as a whole. 
 
Looking into the future out of this whole picture one would wonder what will happen to the 
TAHE. Thus the CDAT has requested the Knowledge Network Institute of Thailand (KNIT) 
together with it’s partner the National Science Technology and Innovation Policy Office to 
conduct a study research for the next 10 years (2013-2023) scenario of the TAHE and 
includes the strategic issues frameworks for future planning considerations. 
 
The working group thereafter organized workshop platform in 4 regions of the country; 

1) Central region at and where Kasetsart University acted as the regional 
collaborator body, 
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2) Northern region at and where Chiangmai University acted as the regional 
collaborator body, 

3) Northeast region at and where Khonkaen University acted as the regional 
collaborator body, and 

4) Southern at and where Songkhla University acted as the regional collaborator. 
 
On each workshop platform wider stakeholders ranging from high school students, high 
school guidance counselors, students’ parents, farmers, agri-business operators, private firms 
executives, academics, village scholars, government agricultural officials, and university 
foreign students were among those invited. The workshop goals were to gain important 
essences which related and linking to the signals, drivers, and uncertainties. All of these data 
were considered and discussed in conjunction with the trends based on the headwater, mid 
river and river end levels. In addition, specific focus group discussions were conducted at and 
by Kasetsart University Tropical Agricultural Program where most participants were 
undergraduate and graduate foreign students. Two more workshops among selected 
stakeholders and faculty of agriculture Deans were conducted to gain additional insight 
thoughts and determined important issue frameworks for the future 10 years strategies. 
Totally there were 7 workshop platforms conducted with more than 250 invited participants 
from all regions of the Kingdom. 
 
Documentary review research was conducted to cover megatrends and HE improvement as 
implemented and experienced by world leaders in agricultural higher education, i.e., 
University of California Davis, Cornell University, Texas A&M University, University of Tokyo, 
Wageningen University, University of Reading, Swiss Federal Institute of Technology and 
agricultural university in Asia, i.e., National Taiwan University, National Pingtung University of 
Science and Technology, Nong Lam University (University of Agriculture and Forestry), 
University Putra Malaysia, Bogor Agricultural University (Institut Pertanian Bogor – IPB). 
Included was a research study report on the Thai foundation, vocational, and higher 
agricultural education levels (Thailand Research Fund, 2004).  
 
Results from these workshops and studies suggested 4 plausible scenarios emerged from 2 
cross axial pillars where the vertical axis depicted by internationalized vs. localized poles 
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while the horizontal axis depicted by government policy which may be positive(full 
supportive) vs negative (less supportive). These 4 scenarios were; 

Scenario 1;  Agricultural HE: Flatten Pocket and Internationalized Plan 
(presented by the Mateerad newspaper) 

Scenario 2;  Agricultural HE: High Speed and Internationalized Plan 
(presented by the ASEAN Post newspaper) 

Scenario 3;   Agricultural HE :Back to the Farm and Localized Plan  
(presented by the Thin Thai newspaper) 

Scenario 4;   Agricultural HE: Government Responsive and Popularism Plan 
(presented by the Rath Thai Chai Yo newspaper) 

 
Strategic Issues frameworks for the future 10 years are as follows; 
1st Issues:  Expanding the Learning and Teaching Capacity for Competitiveness 
Goal;   To increase the incoming student number 
Approach 1  Develop and fine tune existing curriculums to match the target group need 

both Thai and international students. This should include program to prepare 
incoming students readiness by supportive mechanisms, public relation 
means, and private sector participation in both curriculum development and 
teaching. 

Approach 2  Improving the learning and teaching capability by expanding the internship 
stations and specific research stations in order to support students’ practical 
internship. 

 
2nd Issues:  Strengthening Research Capacity Building 
Goal;   Increase quality, values and number of research works. 
Approach 1  Through networking and collaboration with both Thai and international 

research organizations in order to step up research quality, values and 
number. Agricultural research excellence center should be established to 
incubate and harness quality research. 

Approach 2  Establishing a specific area agricultural research center to achieve better 
research values and collaborating research organizations both domestic and 
international. 
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3rd Issues:  Enhance the Academic Services. 
Goal;   Increase quality, values, and amount of academic Services. 
Approach 1  Increasing quality, values, and amount of the academic services by 

collaboration networking with outside organizations both domestic and 
international. 

Approach 2  Increasing the academic services values by establishing a specific area 
agricultural training and collaboration networking with outside organizations 
both domestic and international, i.e. learning centers. 

 
4th Issues:  Organization Development and Capacity Building. 
Goal;   To Upgrading the Organizational Efficiency and Outcome. 
Approach 1  Reorganize the administration structure, i.e. Cluster of Academic Departments 

or School. 
Approach 2  Budgetary resources procurement based on the strategic budget plan. 
Approach 3  Adopting modern technology into the administration Processes. 
Approach 4  Personels recruitment and development by the use of a continued personel 

teaching and research development program. Reforming the process in the 
administration and operating personels recruitment. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 
แม้ว่าภาคเกษตรกรรมของไทยจะมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในมิติความมั่นคงทาง

อาหาร และเป็นแหล่งสร้างรายได้หลักของคนส่วนใหญ่ในประเทศ รวมทั้งเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของ
ภาคอุตสาหกรรม แต่ในภาพรวมสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรลดลงมาโดยตลอด นอกจากน้ัน 
การผลิตภาคเกษตรในปี 2553 ยังหดตัวร้อยละ 2.30 เมื่อเทียบกับปี 2552 ทั้งน้ี เป็นผลมาจากปัญหาภัย
ธรรมชาติ  ซึ่งทําให้ผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดลดลง อย่างไรก็ตาม ระดับราคาสินค้าเกษตรโดยรวมอยู่
ในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะยางพารา มันสําปะหลัง และปาล์มนํ้ามัน ทําให้รายได้ของเกษตรกรทั้งปีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
19.9 นอกจากน้ี ในด้านการส่งออกประเทศไทยสามารถส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตร เพ่ิมขึ้นจาก 
849,832 ล้านบาท ในปี 2550 เป็น 1,099,036 ล้านบาท ในปี 2553 หรือ ขยายตัวในอัตราเฉล่ียร้อยละ 8.92 
ต่อปี โดยการส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรประมาณร้อยละ 70 เป็นการส่งออกในกลุ่มสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งเพ่ิมขึ้นจาก 617,542 ล้านบาท ในปี 2550 เป็น 802,653 ล้านบาท ในปี 2553 ทําให้
สัดส่วนมูลค่าส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรต่อมูลค่าสินค้าส่งออกทั้งหมดของประเทศ เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 
16 ในปี 2550 เป็น ร้อยละ 17.8 ในปี 2553 

อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในตลาดโลกที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นตามลําดับ โดยเฉพาะการเปิดการค้า
เสรี ทําให้สินค้าเกษตรของไทยเสียเปรียบคู่แข่งขันในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านที่มีต้นทุนการผลิตตํ่ากว่าและไทย
เองกลับมีการนําเข้าวัตถุดิบอาหารและสินค้าเกษตรจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับต้นทุน
การผลิตทางการเกษตรของไทยยังคงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามราคาปัจจัยการผลิตการเกษตรที่สําคัญ เช่น ปุ๋ยเคมี 
สารเคมี และน้ํามัน เป็นต้น ในขณะที่ยังไม่สามารถเร่งรัดพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพทาง
การเกษตรได้ตามแผนทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาพันธ์ุพืชพันธ์ุสัตว์ และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วเพียงพอ นอกจากน้ันสภาพความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นฐาน
การผลิตที่สําคัญของภาคเกษตร ยังต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่มีความ
รุนแรงมากขึ้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินและส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตทาง
การเกษตร รวมทั้งภาระหน้ีสินครัวเรือนของเกษตรกร 

จากสถานการณ์ของภาคการเกษตรในปัจจุบัน  สถาบันอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนเก่ียวกับสาขา
เกษตรในฐานะเป็นหน่วยงานการศึกษาที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนากําลังคน  การวิจัยและพัฒนา บริการ
วิชาการ  ตลอดจนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  จะต้องมีส่วนร่วมในการนําพาภาคการเกษตรของประเทศเข้า
สู่การแข่งขันในระดับสากลให้ได้อย่างย่ังยืนได้อย่างไร  ดังน้ัน สถาบันคลังสมองของชาติ ภายใต้มูลนิธิส่งเสริม
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ทบวงมหาวิทยาลัย  จึงเกิดแนวคิดในการจัดทําภาพอนาคตการศึกษาสาขาการเกษตรในอีก 10 ปีข้างหน้า หรือ
ปี 2564 ขึ้น โดยใช้กระบวนการมองอนาคต (Foresight) เพ่ือสร้างความตระหนักถึงอนาคตของการพัฒนา
การศึกษาสาขาการเกษตรของประเทศ รวมท้ังสร้างกรอบของความรู้ และสร้างเครือข่ายทางการเกษตร อันจะ
นําไปสู่การกําหนดทิศทางและสร้างประเด็นยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการการศึกษาสาขาการเกษตรของไทย
ให้มีความก้าวหน้าและก้าวทันกับพลวัตของปัญหาอันเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุม
ได้ในมิติใหม่อย่างย่ังยืน 
 

1.2  วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มและจัดทําภาพอนาคตการอุดมศึกษาสาขาการเกษตรใน 10 ปีข้างหน้า รวมทั้ง

ประเด็นยุทธศาสตร์การอุดมศึกษาสาขาการเกษตร 
2) เพ่ือสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสําคัญของการเตรียมความพร้อมสําหรับรับมือกับอนาคตที่อาจ

เป็นไปได้ในหลายรูปแบบ 
3) เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันในการสร้างองค์ความรู้และการเตรียมการรับมือกับอนาคตของการ

อุดมศึกษาสาขาเกษตรของประเทศไทย 
 

1.3 ผลลัพธ์ 
1) ภาพอนาคตอุดมศึกษาสาขาการเกษตรใน 10 ปีข้างหน้า 
2) ยุทธศาสตร์ภาพรวมของอุดมศึกษาไทย สาขาการเกษตรบนฐานของสภาคณบดีสาขาการเกษตร 

 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) เป็นการสร้างเครือข่ายของเวทีความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคการเกษตร โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ที่

อยู่ในการจัดการอุดมศึกษาสาขาการเกษตร 
2) เป็นการฉายภาพอนาคตการอุดมศึกษาสาขาการเกษตรท้ังที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ อันจะ

นําไปสู่การเตรียมการสร้างนโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือการบริหารจัดการทั้งในด้านการลดผลกระทบ
และการปรับตัวเพ่ือให้ทันกับพลวัตของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อไป 

 

1.5 ขอบเขตการดําเนินงาน 
ขอบเขตเนื้อหา 

o เน้นการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของสมาชิกในสภาคณบดีสาขาการเกษตร จํานวน 29 
สถาบัน 

o พิจารณาสภาพแวดล้อมภายในอุดมศึกษาตั้งแต่ Input, Process และ Output  รวมทั้ง
สภาพแวดล้อมภายนอกอุดมศึกษาทั้งที่เป็น outcome และ demand ของประเทศ ซึ่ง
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ประกอบไปด้วย สภาพทางสังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และนโยบายทั้งบริบทใน
ประเทศและต่างประเทศ 

o พิจารณาครอบคลุมบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 3 ภารกิจซึ่งเป็นกิจกรรมหลักคือ 1) 
การเรียนการสอน 2) การวิจัยและพัฒนา และ 3) การบริการวิชาการ รวมทั้งกิจกรรม
สนับสนุน อาทิ ระบบบริหารจัดการ  ระบบประเมินผล  โครงสร้างพ้ืนฐาน และบุคลากร  
เป็นต้น 

อุดมศึกษา
สาขา
เกษตร

Social

Technology

EconomicEnvironment

Policy

การเรียนการสอน

การวิจัยและพัฒนา

การบริการวิชาการ

การทํานุบาํรุง
ศิลปวฒันธรรม

โครงสรางพื้นฐาน

ระบบบริหารจัดการ

ระบบประเมินผล

บุคลากรงบประมาณ

ผูเรียน

 
แผนภูมิแสดงปัจจัยรอบด้านต่อการอุดมศึกษาสาขาเกษตร 

 

ขอบเขตการมีส่วนร่วม 
เน้นการมีส่วนร่วมที่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งระดับองค์กรและบุคคล ต้ังแต่ก่อนเข้าสู่ระบบอุดมศึกษา 
(นักเรียนระดับมัธยม ครู โรงเรียน และผู้ปกครอง)  ระหว่างอยู่ในระบบอุดมศึกษา (สถาบันการศึกษาต่างๆ 
อาจารย์ บุคลากรสนับสนุน ฯลฯ) และหลังจากผ่านระบบอุดมศึกษา (บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ประกอบการ สังคม 
ชุมชน ฯลฯ) รวมทั้งหน่วยงานสนับสนุนที่ทําหน้าที่กําหนดนโยบาย กํากับดูแล วิจัยและพัฒนา ตลอดจนสื่อ
สาธารณะต่างๆ  
 

1.6 วิธีการ 
ระยะที่ 1  การจัดทําภาพอนาคตอุดมศึกษาสาขาเกษตร ปี 2564 

การวางแผนด้วยภาพอนาคต หรือ scenario planning ที่ใช้เป็นเคร่ืองมือในโครงการน้ี เป็นหน่ึงใน
หลายๆ วิธีของการมองอนาคต (Foresight) ที่มีการดําเนินกระบวนการอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยโครงเรื่อง 
(Plot) ที่มาจากแนวโน้ม (Trends) ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันและความไม่แน่นอน (Uncertainties) ที่อาจเกิดขึ้นได้
ในอนาคต ซึ่งภาพอนาคตสามารถมีได้หลายภาพ ขึ้นอยู่กับชุดแนวโน้มและความไม่แน่นอนที่เลือกมาประกอบ
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กันเป็นโครงเร่ือง โดยภาพอนาคตจะเป็นเสมือนภาพรวมของเหตุการณ์ในอนาคตที่อาจเป็นจริงได้ (Plausible) 
และเก่ียวข้องกับประเด็นที่อยู่ในความสนใจ (Relevant) แต่ละภาพจะเป็นการดําเนินเรื่องเล่าที่ไม่มีการขัดแย้ง
ภายใน และมีทั้งเหตุการณ์ที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ กระบวนการสร้างภาพอนาคตจะกระตุ้นจินตนาการ
และความคิดสร้างสรรค์ ทําให้กล้าคิดนอกกรอบปัจจุบัน กล้าหาวิธีการใหม่ในการแก้ปัญหาเดิม การสร้างภาพ
อนาคตเป็นการซักซ้อมอนาคตให้เข้าใจถึงผลการปฏิสัมพันธ์ระหว่างแรงผลักดัน(drivers) ต่างๆ ซึ่งอาจเสริม
กันหรือหักล้างกัน ซึ่งอาจชักนําให้เกิดการตัดสินใจในประเด็นที่คั่งค้างอยู่ในใจมานาน และทําให้สามารถ
กําหนดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่รอบคอบกว่าเดิม โดยมีขั้นตอนอย่างสังเขปดังน้ี 

1. วิเคราะห์และเชิญผู้เข้าร่วมระดมความคิดเห็น หรือผู้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ (Stakeholders) ให้
ครบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 

2. เตรียมความพร้อมของผู้เข้าระดมความคิด และวิทยากรกระบวนการ 
3. จัดเตรียมสถานที่ประชุมเชิงปฏิบัติการและสิ่งอํานวยความสะดวก 
4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างภาพอนาคต จํานวน 3 ครั้งในส่วนภูมิภาค ได้แก่ 1) ภาคเหนือ 2) 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3) ภาคกลาง โดยเริ่มจากการสรุปประเด็นขอบเขตภาพอนาคต 

• ระบุแนวโน้ม ซึ่งเป็นแรงผลักดัน (Driving forces) ที่เกิดขึ้นค่อนข้างจะแน่นอน 

• ระบุความไม่แน่นอน ซึ่งเป็นปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่ไม่แน่ใจว่าจะเกิดหรือไม่เกิดในอนาคต
โดยเป็นได้ทั้งปัจจัยด้านบวกและด้านลบ แต่เป็นความไม่แน่นอนที่สามารถพลิกผัน
เหตุการณ์หรือแนวโน้มที่กําลังดําเนินอยู่ได้อย่างสิ้นเชิง 

5. กําหนดประเด็นหลักของโครงเร่ืองของภาพอนาคตที่ได้จากแนวโน้มและความไม่แน่นอน 
6. เขียนภาพอนาคต ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเล่า (Narrative) เหตุการณ์ในอนาคต หรืออาจเป็นการ

บรรยายเหตุการณ์โดยทั่วไป 
 
ระยะที่ 2  การจัดทํายุทธศาสตร์อุดมศกึษาสาขาเกษตร ปี 2564 
  จัดเวทีรับฟังความเห็นต่อแบบร่างของภาพอนาคตอุดมศึกษาสาขาเกษตรใน 10 ปีข้างหน้า 
พร้อมทั้งระดมความเห็นผู้มีส่วนเก่ียวข้องเพ่ือจัดทํายุทธศาสตร์อุดมศึกษาสาขาเกษตร จํานวน 2 ครั้ง ใน
กรุงเทพมหานคร  โดยพิจารณาจากภาพอนาคต (Scenario) ที่ได้ในช่วงแรก เป็นกรอบในการวิเคราะห์เชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Analysis) เพ่ือให้ได้มาซึ่งยุทธศาสตร์หลัก (Main Strategic or Strategic intent) 
โดยจะลงไปถึงประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ที่มีความจําเพาะเจาะจงในอีกระดับหน่ึง แล้วจึงกําหนด
เป็นเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Goal) (ในบางเรื่องอาจเป็นเพียงประเด็นยุทธศาสตร์) จากน้ันจึงทํา
การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรค (SWOT Analysis) บนฐานของสภาคณบดีสาขาเกษตร (CDAS) 
โดยอาศัยประเด็นยุทธศาสตร์หรือเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ได้จากภาพอนาคตเป็นจุดหมายปลายทาง แล้ว
ใช้เทคนิค GAP Analysis เพ่ือกําหนดเป็นกลยุทธ์ (Strategy) ต่างๆ ที่สามารถรองรับประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ 
หรือนําพาไปสู่เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่มาจากภาพอนาคตได้ ตามแผนภาพด้านล่างน้ี 
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ระยะที่ 3  การนําเสนอผลงานสู่สาธารณะ 

เพ่ือเผยแพร่ผลการจัดทําภาพอนาคตและยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสาขาเกษตรใน 10 ปีข้างหน้า 
พร้อมทั้งรับฟังความเห็นจากสาธารณะในวงกว้าง  โดยมีรูปแบบของการจัดงานที่มีทั้งการบรรยายและการ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็น  ครอบคลุมผู้ที่เก่ียวข้องทั้งระดับนโยบาย ผู้ผลิตบัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต จํานวน
ประมาณ 150 คน 
 

1.7 กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ  
ระยะเวลา 12 เดือน (พฤศจิกายน 2555 ถึง ตุลาคม 2556) 
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กิจกรรม 
เดือนที ่

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ประชุมคณะทํางานร่วม             

2. เก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง             

3. ประชุมระดมความคิดตามภูมิภาค 4 
แห่ง 

          
  

4. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทําร่างภาพ
อนาคต 

          
  

5. ประชุมกลุ่มเฉพาะ (Focus group) 
ระดมความคิดเห็นต่อร่างภาพอนาคต 
และข้อเสนอแนะกรอบยุทธศาสตร์  

          
  

6. นําเสนอภาพอนาคต และประชุมระดม
ความคิดจัดทํายุทธศาสตร์ 

          
  

7. วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทําภาพอนาคต/
ยุทธศาสตร์ฉบับสมบูรณ์ 

          
  

8. จัดเวทีสาธารณะนําเสนอผลโครงการ             

9. จัดทําและจัดส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์             

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

บทที่ 2 
แนวโน้มของโลกและประเทศ 

 
บทน้ีจะนําเสนอผลการศึกษาจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์และแนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศที่เก่ียวข้องต่างๆ  โดยใช้กรอบในการ
พิจารณาปัจจัยภายนอกหลักๆ (Major External Factor) ที่เรียกว่า STEEP ซึ่งจะครอบคลุมแนวโน้มและ
ปัจจัยที่สําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้านสังคม (Social), เทคโนโลยี (Technology), เศรษฐกิจ 
(Economic), สิ่งแวดล้อม (Environment) และนโยบาย (Policy) ดังน้ี 
 

2.1 ด้านสังคม (Social Factors) 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมท้ังในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ประกอบไปด้วย 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร (Changing Demographics) ความเป็นสังคมเมือง (Increasing 
Urbanization)  กระแสแห่งการเรียนรู้ (Global Knowledge Society)  จิตสาธารณะ (Public Mind) กลุ่ม
สังคมใหม่ (New Segment) และสุขภาพ/ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี (Health Wellness and Wellbeing) ดังมี
รายละเอียดต่อไปน้ี 

 

2.1.1 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร (Changing Demographics) 

• อัตราการขยายตัวของจํานวนประชากรโลก (Growing World Population)  จากข้อมูลของ 
Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations 
Secretariat มีการคาดการณ์ว่า ในอีก 10 ปีข้างหน้า (ประมาณปี 2563) ประชากรโลกจะมีอัตราเพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็วคือ จะมีจํานวนประชากรถึงประมาณ 8.3 พันล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 20 จากที่มีอยู่ประมาณ 7 
พันล้านคนในปี 2553  ต่อจากน้ันอัตราการเพ่ิมขึ้นของประชากรจะชะลอตัวลงทั้งในภาคสัมบูรณ์และภาค
ความสัมพันธ์ ประเทศกําลังพัฒนาจะมีการขยายตัวในลักษณะน้ีเร็วและมากกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว โดย
ประเทศที่กําลังพัฒนาจะมีอัตราการเจริญเติบโตของประชากรถึงร้อยละ 24 ในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วมี
เพียงร้อยละ 3.6 ในช่วงระหว่างปี 2553 ถึง 2573  

 นอกจากน้ี ยังมีการคาดการณ์ด้วยว่า ในปี 2563 จํานวนประชากรในแถบเอเชียจะมีการขยายตัว
มากท่ีสุดคือ ประมาณร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับอีก 5 ทวีป ได้แก่ โอเชียนเนีย อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ ยุโรป 
และแอฟริกา ซึ่งสหประชาชาติได้เคยระบุว่า ตัวเลขการขยายตัวของประชากรโลกกว่า 8 พันล้านคนน้ี ถือเป็น
ทั้งความท้าทายและโอกาสที่จะดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมต่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน การสร้างความเป็นเมือง 
และการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพ 
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แผนภูมิแสดงจํานวนประชากรโลกจําแนกตามภูมิภาค ระหว่างปี ค.ศ. 1950-2100   

 
 

ท่ีมา: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations 
Secretariat 
 

• การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Societies) หลายประเทศที่มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจจะประสบ
ปัญหาและเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หรือ Aging Society อันเน่ืองมาจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจทําให้คนแต่งงาน
ช้าลง และเทคโนโลยีด้านการแพทย์ที่ก้าวหน้าทําให้คนตายช้าลง จํานวนผู้สูงอายุจึงเพ่ิมขึ้นทั้งปริมาณและ
สัดส่วนเมื่อเทียบกับประชากรวัยเด็กและวัยทํางาน ปัจจุบันประเทศพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และ
ประเทศในยุโรป เริ่มมีภาวะโครงสร้างประชากรที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และในอนาคตจํานวนผู้สูงอายุในกลุ่ม
ประเทศเหล่าน้ีจะมีจํานวนเพ่ิมมากย่ิงขึ้น โดยจะมีสัดส่วนจํานวนผู้สูงอายุมากถึงร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุ
ทั้งหมดในโลก และมากกว่าร้อยละ 55 เป็นเพศหญิง เน่ืองจากมีอายุยืนกว่าผู้ชาย โดยเฉพาะประชากรใน
ประเทศแถบเอเชียจะมีแนวโน้มอายุยืนและมีผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น คาดว่าอีก 40 ปีข้างหน้าประชากรสูงอายุ
ของเอเชียจะเพ่ิมจาก 270 ล้านคนเป็น 860 ล้านคน  

ในขณะที่องค์การสหประชาชาติได้คาดการณ์ว่า ในปี 2573 ประชากรโลกจะมีสัดส่วนผู้ที่มีอายุ
มากกว่า 60 ปีเพ่ิมมากข้ึนโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น  ส่วนประเทศไทยมีแนวโน้มการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ภายในปี 2573 โดยในระยะแรกจะไม่รุนแรงเท่ากับสถานการณ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือญี่ปุ่น แต่ผู้สูงอายุ
จะเร่ิมเพ่ิมจํานวนขึ้นจากปัจจุบันประมาณ 7 ล้านคน เป็นประมาณ 16 ล้านคนในปี 2570 และประชากรวัย
เด็กที่อายุตํ่ากว่า 14 ปี จาก 14.5 ล้านคน ลดเหลือเพียงประมาณ 10 ล้านคน รวมถึงการมีจํานวนประชากรใน
วัยทํางานที่ลดลง ส่งผลให้แรงงานของประเทศลดลงตามไปด้วย โดยเฉพาะในภาคการเกษตรและภาคบริการ 
ซึ่งมีแนวโน้มจะเป็นปัญหารุนแรงมากย่ิงขึ้น จากในปัจจุบันที่เริ่มมีแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาทํางาน
ในประเทศไทยเป็นจํานวนมาก นอกจากน้ี การเป็นสมาชิกเขตเศรษฐกิจอาเซียนของไทยยังส่งผลให้แรงงาน
วิชาชีพชํานาญการต้องเผชิญการแข่งขันที่สูงขึ้น 

 
 

4,565,520,000 
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แผนภูมิแสดงโครงสร้างประชากรโลกจําแนกตามช่วงอายุ ระหว่างปี ค.ศ. 1950-2100   

 
 

2.1.2 ความเป็นสังคมเมืองสูงขึ้น (Increasing Urbanization)  
 ความเป็นเมืองจะขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองและมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว คาดกันว่า ในปี 
2573 จะมีประชากรประมาณ 4,900 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 59 ของประชากรโลกอาศัยดําเนินชีวิตอยู่ใน
เมือง และมากกว่าร้อยละ 90 ของความเป็นเมืองที่เพ่ิมสูงขึ้นน้ันจะอยู่ในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา นอกจากน้ี
ยังพบว่า ในปี 2593 มีมากกว่า 20 เมืองซึ่งติดอันดับ 50 เมืองของโลก (แบ่งตามค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ 
Gross Domestic Product : GDP) ต้ังอยู่ในภูมิภาคเอเชีย 
 

ภาพแสดงการขยายตัวของเมืองต่างๆ ทั่วโลก 
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2.1.3 กระแสแห่งการเรียนรู้ยุคท่ี 2 และการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 (Global Knowledge 
Society) 
มีการคาดการณ์ว่า ในอนาคตจะมีการก้าวข้ามจากสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Society) ยุคที่ 

1 ไปสู่ยุคที่ 2 ซึ่งจะเป็นสังคมเรียนรู้ที่มีรูปแบบแห่งการรู้รอบ รู้อย่างตัดข้ามสาขาวิชามากย่ิงขึ้นทั้งทางด้าน
วิทยาศาสตร์ (Science) และสังคมศาสตร์ (Social Science) โดยไม่ใช่เพียงการตัดข้ามระหว่างสาขาที่ใกล้ชิด
กัน เช่น วิทยาศาสตร์ต่อวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ต่อสังคมศาสตร์เท่าน้ัน แต่หมายถึงการตัดข้ามระหว่าง
วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วย ดังน้ัน แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นคือ 

• การใช้ความรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงบริบทเป็นฐาน (Know-How Base) เป็นความรู้ในลักษณะ
ที่รู้จักปรับใช้จากประสบการณ์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือบริบท เช่ือกันว่า ในปี 2573 ผู้คนร้อยละ 55 ทั่ว
โลก จะจบการศึกษาอย่างน้อยในระดับมัธยมศึกษา และร้อยละ 91 จะสําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา
เพ่ิมขึ้นจากปัจจุบันที่มีตัวเลขอยู่ที่ร้อยละ 88 อีกทั้งยังมีอัตราการเติบโตของการเช่ือมโยงความรู้ผ่าน
อินเทอร์เน็ตอย่างมีนัยยะสําคัญ ซึ่งส่วนใหญ่คือ ประเทศในกลุ่มกําลังพัฒนา ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่จะนิยม
ใช้ความเร็วสูงสุดด้วยข้อมูลเฉลี่ย 3 GB ต่อวัน สื่อสังคม (Social Media) จะเข้ามาแทนที่สื่อด้ังเดิมที่มีอยู่เดิม
และจะผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งในไอทีขององค์กร และยังปรากฏด้วยว่าช่องว่างของความรู้ระหว่างประเทศ
พัฒนาแล้วและกําลังพัฒนาจะลดลง  

 องค์กรยักษ์ใหญ่ทางด้านโครงข่ายโลกหลายสํานักคาดการณ์ว่า ในปี 2558 ปริมาณการใช้
อินเทอร์เน็ตทั่วโลกจะเพ่ิมขึ้นเป็น 4 เท่าตัว และจะมีปริมาณการใช้ข้อมูลเติบโตถึง 80.5 เอ็กซาไบต์ ต่อเดือน 
(80 เอ็กซาไบต์จะเท่ากับความจุของดิวีดี 20 พันล้านแผ่น) และคาดว่าจะเป็นครั้งแรกที่เอเชียจะมีปริมาณการ
ใช้ข้อมูลบนระบบอินเทอร์เน็ต (24.1 เอ็กซาไบต์ต่อเดือน) มากกว่าอเมริกาเหนือ (22.3 เอ็กซาไบต์ต่อเดือน) 
อย่างไรก็ตามอเมริกายังคงมีตัวเลขการใช้มากกว่าจีน (6.9 เทียบกับ 5.6 เอ็กซาไบต์ต่อเดือน) ส่วนเกาหลีเหนือ
จะอยู่ในสถานะประเทศท่ีกระหายข้อมูลติดอันดับโลก ในขณะที่จีนจะหล่นจากอันดับประเทศผู้นําในการใช้
อินเทอร์เน็ตจนบราซิลล้ําหน้าไปก่อน และปล่อยให้อินเดียเป็นประเทศอยู่ในอันดับท้าย  

•  ช่องว่างระหว่างหญิงและชาย (Gender Gap) ความแตกต่างระหว่างเพศชายและหญิงจะมี
ช่องว่างลดลง โดยเฉพาะทางการศึกษาและการจ้างงาน จะลดลงมากข้ึนภายใน 20 ปีข้างหน้า สําหรับความ
แตกต่างในการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาระหว่างเพศชายและหญิงจะลดลงในระดับปานกลาง และอัตรา
การจบระดับอุดมศึกษาของผู้หญิงเติบโตขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน อย่างไรก็ตามจะพบว่า ผู้หญิงจะได้งานที่มี
คุณภาพสูงขึ้น แต่ยังคงตามหลังผู้ชายอยู่ทั้งในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วและกําลังพัฒนา ส่วนช่องว่างการรู้
หนังสือระหว่างชาย-หญิงในประเทศกําลังพัฒนาจะลดลงเช่นเดียวกัน  

 แต่ผู้หญิงยังมีช่องว่างในการเข้าถึงการทํางานที่ได้รับเงินเป็นค่าตอบแทนอยู่ และปัญหานี้ยังคง
เกิดขึ้นอย่างน้อยคร่ึงหน่ึงของทุกภูมิภาคท่ัวโลก นอกจากน้ี ยังมีแรงงานผู้หญิงที่ได้รับค่าจ้างนอกภาค
เกษตรกรรมเพ่ิมสูงขึ้นจากร้อยละ 35 (ปี 2533) เป็นร้อยละ 40 ในปี 2552 ซึ่งมีการชะลอตัวลงในปี 2554 อัน
เป็นผลมาจากวิกฤตทางการเงินและเศรษฐกิจในปี 2553 ถึง 2554  
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แผนภูมิแสดงแรงงานนอกภาคเกษตรกรรมเปรียบเทียบปี 2533, 2552 และคาดการณ์ในปี 2558 
 

 

 

ท่ีมา: United Nations, The Millennium Development Goals Report 2011. 
 

•  สงครามแย่งชิงคนเก่ง (War for Talent)  โลกจะเปลี่ยนจาก “คนหางานยาก” มาเป็น “งาน
หาคน (เก่ง) ยาก” นับจากน้ีไป อํานาจการต่อรองการจ้างงานจะเคล่ือนมาอยู่ในมือของคนเก่ง ที่สามารถเลือก
งานได้ ย้ายถิ่นฐานการทํางานได้ ทํางานหลายอย่างพร้อมกันได้ สร้างงานสร้างกิจการของตัวเองได้ ในปี 2573 
มีแนวโน้มว่า การแย่งชิงคนเก่งที่มีความสามารถจะรุนแรงเพ่ิมขึ้นทั้งในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและกําลังพัฒนา 
ปรากฏการณ์ตลาดแรงงานภายใต้โลกาภิวัตน์จะกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนย้ายทุนมนุษย์ มีการย้ายถิ่นข้ามชาติ 
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้คนเก่งๆ ต้องเดินทางไปแสวงหาโอกาสท่ีดีกว่าทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม 
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะน้ีเรียกว่า “กําไรสมองและสมองไหล”(Brain Gain VS Brain Drain) คือ 
ประเทศหนึ่งจะได้ประโยชน์ แต่อีกประเทศหน่ึงจะเสียประโยชน์จากการเคล่ือนย้ายเชิงพ้ืนที่ของประชากร 
ภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้น้ีคือ ประเทศพัฒนาแล้วจะได้สัมผัสกับจํานวนตัวเลขที่ลดลงของประชากรวัย
ทํางาน ซึ่งสวนทางกับประเทศกําลังพัฒนาที่ตัวเลขเติบโตขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญ  

 ในประเทศแถบซีกโลกเหนือน้ันคาดกันว่า ช่องว่างความสามารถและคนเก่งน้ีส่วนใหญ่มีปัญหา
เน่ืองมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโดยเฉพาะอย่างย่ิงประชากรยุค Baby Boomers ได้เข้าสู่วัย
เกษียณจํานวนมาก  จึงทําให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมในประเทศต่างๆ ต้ังแต่ผลกระทบต่อ
ตลาดแรงงาน ความต้องการสวัสดิการทางสังคมเพ่ิมขึ้น เงินออมของประเทศมีแนวโน้มลดลง  นอกจากน้ันยัง
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรสนิยมการบริโภค ทําให้เกิดโอกาสในการทําธุรกิจหลากหลายประเภท อาทิ สินค้า
เพ่ือสุขภาพ สินค้าที่ใช้ภายในบ้าน และบริการด้านการท่องเที่ยว ส่วนประเทศในแถบซีกโลกใต้ (ยกเว้น
ประเทศออสเตรเลีย) มีรายงานว่า แนวโน้มยังไม่มีการขาดแคลนในส่วนน้ี  โดยคาดว่า จะมีการเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจไปพร้อมๆ กับอัตราการเกิดและการขยายขนาดโครงสร้างประชากร อย่างไรก็ตามปัญหาช่องว่าง
ความสามารถและคนเก่งน้ี ยังคงเป็นปัญหาที่คาดว่า จะยังคงมีอยู่ในกลุ่มประเทศเหล่าน้ีเน่ืองจากระดับทักษะ
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ตํ่า ในกลุ่มประเทศ BRIC (ประกอบด้วย ประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน) จะได้รับผลกระทบจากกําลัง
แรงงานที่เพ่ิมขึ้นอย่างช้าๆ ซึ่งไม่อาจชดเชยกับการผลิตที่มีปริมาณการเติบโตสูงขึ้น  

•   อาชีพใหม่  เว็บไซต์ I look forward to.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่มุ่งตอบคําถามว่าจะเกิดอะไรข้ึน
ในศตวรรษที่ 21 และจะจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรได้จัดทํารายงานเรื่อง 20 อาชีพที่จะหายไปในอีก 20 ปี
ข้างหน้าขึ้น ในขณะเดียวกันนิตยสาร Forbes ได้ทํารายงานที่ช้ีให้เห็นว่ามีอาชีพใหม่ๆ ซึ่งไม่เคยพบมาก่อนเมื่อ 
10 ปีที่แล้วเกิดขึ้นในปัจจุบันด้วย  

 
ตารางแสดงอาชีพที่จะเกิดใหม่และท่ี (อาจจะ) กําลังจะสูญหายไปในศตวรรษที่ 21 

อาชีพเกิดใหม่ 10 ปีท่ีผ่านมา 
อาชีพท่ีจะหายไปในอีก 20 ปีข้างหน้า  

(ถูกแทนด้วย) 

1. นักสร้างและพัฒนา Application มือถือ 
2. นักวิจัยการตลาดและการขุดข้อมูล 
3. ผู้ให้คําปรึกษาการสอบเข้าและการศึกษาท่ัวไป 
4. ผู้เชี่ยวชาญด้านบุคคลยุค Millennium 
5. ผู้จัดการ Social Media 
6. CLO (Chief Listening Officer) 
7. Cloud Computing Services 
8. นักชํานาญการด้านดูแลผู้สูงอายุ 
9. ผู้เชี่ยวชาญด้านความย่ังยืน 
10. นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้บริการ 

1. นักแสดง (ตัวละครกราฟิกสมบูรณ์แบบ) 
2. แคชเชียร์ (ระบบจัดการตนเอง) 
3. แรงงานก่อสร้าง (หุ่นยนต์ก่อสร้าง) 
4. ทหาร (หุ่นยนต์รบ) 
5. พนักงานรักษาความปลอดภัย ( หุ่นยนต์รักษาความ

ปลอดภัย) 
6. รถยนต์คนขับ (รถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ) 
7. คนเก็บขยะ (หุ่นยนต์เก็บขยะ) 
8. ช่างทอผ้า (หุ่นยนต์ทอผ้า) 
9. พนักงานเก็บค่าผ่านทาง (ระบบสมาชิกและการจ่ายเงิน

ภายหลังโดยใช้วิดิทัศน์ตรวจจํา) 
10. โสเภณี (หุ่นยนต์แฟนสาวเสมือนจริง-สมบูรณ์) 
11. นักถ่ายภาพธรรมชาติ (หุ่นยนต์ถ่ายภาพ) 
12. หมอผ่าตัด (หุ่นยนต์ผ่าตัด) 
13. นักบิน (คอมพิวเตอร์ขับเคลื่อนสมบูรณ์) 
14. คนเปลี่ยนฟิล์มในโรงหนัง (หุ่นยนต์) 
15. บรรณารักษ์ (หุ่นยนต์บรรณารักษ์) 
16. โอเปอเรเตอร์ (ระบบตอบสนองอัตโนมัติ) 
17. ผู้ประกาศข่าว (ระบบสื่อสารข่าวพร้อมออกเสียง) 
18. บุรุษไปรษณีย์ (เป็นไปได้ยาก แต่หากความรู้ด้านนาโน

เทคโนโลยีไปได้ไกลกว่านี้การเคล่ือนย้ายมวลสารข้ามพ้ืนท่ี
อาจเป็นไปได้ใน 30-40 ปี) 

19. นักเขียน (ระบบอัตโนมัติ) 
20. พนักงานต้อนรับ (หุ่นยนต์/คอมพิวเตอร์กราฟิก) 

ท่ีมา: (Casserly, 2012) และ (Nesheim, 2010) 
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2.1.4 จิตสาธารณะ (Public Mind) 

•  การมีส่วนร่วมรับผิดชอบโลกร่วมกัน (Sharing Global Responsibility)  จากแนวโน้ม
ในอนาคตที่นานาชาติจะก้าวไปสู่ความร่วมมือในระดับโลก (Shift to Global Cooperation) ด้านต่างๆท้ัง
สังคมและเศรษฐกิจมากขึ้น  ประเด็นสําคัญที่แต่ละประเทศจะเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบคือ 
วิกฤตการณ์ระหว่างประเทศและความเสี่ยงต่อมลพิษสิ่งแวดล้อมต่างๆ  ซึ่งจะเป็นตัวนําให้ประเทศต่างๆ ทั่ว
โลกหันมาตระหนักและใส่ใจที่จะต้องแก้ปัญหาโลกร่วมกัน ในขณะที่องค์กรระหว่างประเทศทั้ง United 
Nations (UN), The World Trade Organization (WTO), International Monetary Fund (IMF) และ 
World Bank จะเพ่ิมบทบาทและปรับการให้ความช่วยเหลือโดยมุ่งที่ความต้องการของกลุ่มประเทศกําลัง
พัฒนาเป็นหลัก ในอีก 20 ปีข้างหน้า คาดว่าความท้าทายสําคัญที่จะเกิดขึ้นก็คือ ความร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง
จากมุมมองที่หลากหลายระหว่างกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วและกําลังพัฒนา  

•  พลังการเติบโตขององค์กรพัฒนาเอกชน (Non Governmental Organizations : NGOs) 
องค์กรพัฒนาเอกชนหรือองค์กรสาธารณประโยชน์ที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกับองค์กรนิรโทษกรรมสากล 
(Amnesty International) องค์กรเอกชนอิสระกรีนพีซ (Greenpeace) องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลก 
(Worldwide Fund for Nature) องค์กรความโปร่งใสสากล (Transparency International) องค์กรสิทธิ
มนุษยชน (Human Rights Watch) และองค์กรการกุศลออกซ์แฟม (Oxfam) ซึ่งเป็นองค์กรต่อต้านความ
ยากจน จะเติบโตขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญ องค์กรพัฒนาเอกชนเหล่าน้ีจะดําเนินงานต่างๆ และมีอิทธิพลต่อภาค
ประชาสังคมโลกอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างความตระหนักในประเด็นสําคัญ อาทิ ประเด็นการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
การให้ความเป็นธรรมทางสังคม และการปกป้องสิทธิมนุษยชน คาดว่าภายใน 20 ปีน้ี จะมีองค์กรพัฒนาเอกชน
ภายในประเทศจํานวนมากเติบโตขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา  

•  การเพิ่มขึ้นของกิจกรรมสาธารณกุศล (Increasing Philanthropy) ในอีก 20 ปีข้างหน้าคาด
ว่า จะมีกิจกรรมการบริจาคเพ่ือสาธารณกุศลมากขึ้น แต่ปรัชญาของการให้จะเปลี่ยนแปลงไป โดยจะไม่เน้น
ความช่วยเหลือในแบบเดิมๆ ที่มุ่งการบริจาคหรือสนับสนุนไปยังสถาบันที่ไม่แสวงหากําไรเป็นหลัก แต่จะไป
อุดหนุนในจุดหรือประเด็นที่เผชิญกับความเสี่ยงและจะก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ดังน้ัน รูปแบบการให้หรือ
บริจาคจึงเน้นที่ภาคธุรกิจเพ่ือสังคม ด้วยการให้ทุนทางการเงิน ทุนทางปัญญา และทุนมนุษย์ อย่างไรก็ตาม 
ประเทศกําลังพัฒนาก็ยังคงต้องการการพ่ึงพาจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วด้วยการบริจาคในรูปของตัวเงินใน
ประเด็นสําคัญต่างๆ และการบริจาคจากภาคเอกชนในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วก็ยังแสดงให้เห็นถึงอัตราการ
เติบโตที่เข้มแข็ง  
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

 

ภาพแสดงจํานวนผู้บริจาคทั่วโลก 
หน่วย: ล้านคน 

 
ท่ีมา: Federal Agency for Civic Education; Hudson Institute; Charities Aid Foundation; Center for Global 
Prosperity; Roland Berger estimation 
 

2.1.5 กลุ่มสังคมใหม่ (New Segment)  
คนในสังคมยุคต่อไปจะถูกแบ่งกลุ่มและจัดประเภทออกเป็นกลุ่มย่อยเล็กๆ หรือ Segment ที่มีช่ือ

เรียกแปลกๆ มากมาย ทั้งตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ภูมิศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ วัฒนธรรม 
เทคโนโลยี เช่น Geo-socialisation,  Robo-slaves,  She-conomy,  Ageing Population,  Reverse 
Brain Drain,  Middle Bulge  และ Generational Political Shift เป็นต้น 

 

2.1.6 สุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดี (Health Wellness and Wellbeing)  
การให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ที่ลึกซึ้งมากขึ้น โดยคํานึงถึงมุมมอง 3 ด้าน ได้แก่ 

ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ สุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีจะต้องมีครบทั้ง 3 ด้านน้ี แนวโน้มน้ีจะทําให้
เกิดการพัฒนาด้านวิทยาการทางการแพทย์และสุขภาพต่างๆ ในอนาคต เช่น Nutraceutical, E-Health/M-
Health,  Health Kiosks,  Cybernetics  HealthcareTourism,  Wonder Drugs,  Non-Invasive 
Surgery  และ Gene Therapy เป็นต้น 

 

2.2 ด้านเทคโนโลยี (Technology Factors) 
ในอนาคตเทคโนโลยีจะนําความเปลี่ยนแปลงและมีอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิตประจําวัน  การทํางาน  

การเรียน  การรักษาพยาบาล  โดยมีแนวโน้มสําคัญจากพัฒนาการในเร่ืองต่างๆ ทั้งพลวัตด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (Dynamic Technology & Innovation)  ยุควิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตหรือชีววิทยาศาสตร์ (The Age 
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of Life Sciences)  เทคโนโลยีอัจฉริยะแนวคิดสีเขียว และนวัตกรรมเพ่ือความเป็นศูนย์ (Smart is the New 
Green and Innovation to Zero)  รวมถึงเทคโนโลยีเพ่ือการคมนาคมขนส่ง 

 

2.2.1 พลวัตด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Dynamic Technology & Innovation) 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกมองว่า เป็นผู้นําในการเพ่ิมขีดความสามารถ (Enabling 

Agent) สําคัญที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการบริการเป็นแบบการประมวลผลโดยอิงกับความต้องการของผู้ใช้ 
(Cloud Computing) ทําให้เข้าถึง Information and Communication Tecnology (ICT) ได้ทุกหนทุกแห่ง
และทุกเวลา จะถูกใช้เป็นเวทีเพ่ือการเพ่ิมขีดความสามารถ (Empowerment) ทําให้คนทํางานติดต่อสื่อสาร 
เป็นชุมชนที่สนับสนุนซึ่งกันและกันได้ เป็นเหตุให้พฤติกรรมคนทํางานเร่ิมเปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัด หลายประเทศ
ให้ความสนใจในการปรับปรุงแนวทางการเรียนการสอนโดยอาศัย ICT เป็นพ้ืนฐานสําคัญ ดังน้ัน สิ่งที่จะปรากฏ
ขึ้นในอนาคตคือ 

•  การกระจายตัวของเทคโนโลยี (Technology Diffusion) จะเป็นยุคที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี
ความเร็วสูงตลอดกันทั่วโลก และจะยิ่งเพ่ิมความเร็วของการแพร่กระจายมากขึ้นในช่วง 20 ปีข้างหน้า จาก
ตัวเลขผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือในวันน้ีที่ 14 ล้านเคร่ือง แต่มีการคาดกันว่า ในปี 2573 จะมีการ
เติบโตขึ้นถึงร้อยละ 34 ต่อปี และประชากรทั่วโลกจะมีการเช่ือมต่อกันมากกว่าร้อยละ 60 ผ่านมือถือการส่ง
ข้อมูลความเร็วสูง (Mobile Broadband) จะสังเกตได้ว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีอัตราสูงถึงร้อยละ 40 
ถึง 60 ในประเทศที่กําลังพัฒนาซึ่งเป็นอัตราที่รวดเร็วกว่า เมื่อเทียบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในประเทศ
พัฒนาแล้วในยุคต้นๆ ของเทคโนโลยีระหว่างปี 2533 และ 2543 อย่างไรก็ตาม ยังมีช่องว่างทางเทคโนโลยีอยู่
ระหว่างกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาและพัฒนาแล้ว 

แผนภูมิจํานวนผู้ใช้ช่องทางการสื่อสารความเร็วสูง 
หน่วย: ล้านคน 

 
ท่ีมา: Cisco; The World Bank; Z-punkt; Roland Berger 
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 โดยรวมแล้วยังคาดว่า ปริมาณการใช้ Mobile Data Traffic จะเติบโตถึง 6.3 เอ็กซาไบต์  (1 เอ็ก
ซาไบต์ใกล้เคียงกับ 1 พันล้านกิกะไบต์) ต่อเดือนในปี 2558 หรือคิดเป็น 26 เท่าของปี 2553 ซึ่งอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปีในช่วง 5 ปีระหว่างปี 2553 ถึง 2558 มีการเติบโตคิดเป็นร้อยละ 92 และกลุ่มประเทศ
ติดอันดับที่มีปริมาณการใช้งานข้อมูลบนอุปกรณ์พกพาทั่วโลกมากกว่าครึ่งหน่ึงของการใช้ทั่วโลกคือ ประเทศใน
กลุ่มเอเชียแปซิฟิก (ร้อยละ 29)  และยุโรปตะวันตก (ร้อยละ 26)  
 นอกจากน้ี ยังจะมีตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets) หรือ กลุ่มประเทศที่รายได้เฉลี่ยต่อหัวของ
ประชากรอยู่ในระดับปานกลาง ถึงปานกลางค่อนข้างสูง ที่มีโครงสร้างพ้ืนฐานตลาดทุนที่ค่อนข้างพัฒนาไปแล้ว 
หรือเป็นประเทศที่มีรายได้ต่อหัวของประชากรในระดับสูง แต่โครงสร้างพ้ืนฐานของตลาดทุนยังพัฒนาไม่มาก 
เกิดขึ้น ได้แก่ ประเทศในกลุ่มยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก (Central and Eastern Europe : CEE) ละติน
อเมริกา (Latin America : LATAM) และตะวันออกกลางและแอฟริกา (Middle East and Africa : MEA) จะ
มีการเติบโตมากที่สุดแสดงให้เห็นยอดส่วนแบ่งปริมาณการใช้งานข้อมูลที่เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 12 ในปี 2553 
เป็นร้อยละ 20 ในปี 2558  

• พลังของนวัตกรรม (Power of Innovation) การใช้ชีวิตมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปด้วยการนํา
ระบบหุ่นยนต์ และอินเทอร์เน็ตสิ่งของต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่ือกันว่าในอนาคตพลังงานหมุนเวียนต่างๆ จะเข้ามา
แทนที่การใช้พลังงานจากคาร์บอนฟอสซิล หุ่นยนต์จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตโดยรับภาระหน้าที่
ประจําวันต่างๆ ที่มนุษย์เคยทํามา ในขณะที่ ICT ยังคงเป็นเคร่ืองมือที่มีอิทธิพลต่อชีวิตส่วนตัวและชีวิตการ
ทํางานของคนทั่วไป อาทิ รูปแบบการบริการประมวลผลแบบคลาวด์ (Cloud Computing) และเทคโนโลยี
ความจริงเสมือน (Virtual Realities : VR) คาดกันว่า ภายใน 30 ปีข้างหน้า ประเทศในกลุ่มกําลังพัฒนาบาง
ประเทศจะก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่งสําคัญทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ของประเทศพัฒนาแล้ว 

 
ภาพแสดงพัฒนาการของนวัตกรรม 
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 ในส่วนของนวัตกรรมก็จะมีทิศทางเป็นศูนย์กลางเพ่ือภาคธุรกิจ งานวิจัย และภาครัฐ ประเทศต่างๆ 
รวมท้ังองค์กรธุรกิจภายในประเทศน้ันๆ ต่างตระหนักถึงความสําคัญของการก้าวไปให้ทันกับ “คลื่น” ลูกถัดไป
ของนวัตกรรม และเมื่อถึงยุคสุดท้ายของคลื่นนวัตกรรม ที่ ICT ขับเคลื่อนด้วยความต้องการของตลาด อาทิ เกิด
การลดต้นทุนในการทําธุรกรรม น่ันจะช้ีให้เห็นว่า นวัตกรรมในรุ่นถัดไปจะต้องขับเคลื่อนด้วยการสนองตอบความ
ต้องการแฝง เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เพ่ือลดภาระด้านสิ่งแวดล้อมของโลกไปพร้อมๆ กันด้วย  

 

2.2.2 ยุควิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตหรือชีววิทยาศาสตร์ (The Age of Life Sciences)  
ความท้าทายอยู่ที่ลักษณะของประชากร และการผลักดันกระบวนการต่างๆ ด้วยการวิจัยและการ

พัฒนาคาดกันว่า วงจรนวัตกรรมพ้ืนฐานที่จะมีบทบาทมากที่สุดในอีก 30 ปีข้างหน้าคือ “ชีววิทยาศาสตร์” 
เช่นเดียวกับ ICT ที่เป็นนวัตกรรมสําคัญในช่วงปี 2533 ถึง 2553  

 
ภาพแสดงพัฒนาการความเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม 

 
ท่ีมา: Datamonitor; BioWorld; IMS; BVMed; OECD; PwC; Deloitte 

 
ชีววิทยาศาสตร์ที่เน้นเรื่องการนําวิทยาศาสตร์ไปใช้กับชีวิตน้ัน มีหลายสาขาซึ่งมีความแตกต่างกัน แต่

สาขาที่จะมีบทบาทและความสําคัญมากคือ เทคโนโลยีชีวภาพ การแพทย์ และเวชภัณฑ์ คาดกันว่า
เทคโนโลยีชีวภาพจะส่งผลกระทบเป็นอันมากต่อประเทศในกลุ่มกําลังพัฒนามากกว่าในกลุ่มประเทศที่พัฒนา
แล้ว จะมีศาสตร์และสาขาความรู้พร้อมศัพท์ใหม่ๆ เกิดขึ้นในยุคที่เต็มไปด้วยพลวัตทางด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม อาทิ 

• การนําระบบอัตโนมัติและวิทยาการหุ่นยนต์ (Automation and Robotics) เข้ามาใช้ใน
กระบวนการค้นพบและผลิตยาใหม่ๆ  (Drug Discovery Process) ถือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ความสามารถเพ่ือใช้ในการผลิตยาและพัฒนาวิธีการผลิตยาใหม่ๆ 
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• ชีวสารสนเทศศาสตร์ (Bioinformatics) หรือศาสตร์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพแขนงใหม่ 
ที่ผสมผสานความรู้จากอณูชีววิทยา, พันธุศาสตร์, ชีวเคมี, จุลชีววิทยา, คณิตศาสตร์ประยุกต์, 
สถิติศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพ่ือช่วยในการจัดเก็บ การประมวลผล 
และการสืบค้นข้อมูลทางชีววิทยาอย่างเป็นระบบ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือใช้
ในการตอบปัญหาต่างๆ หรือสร้างแบบจําลองต่างๆ จากข้อมูลเหล่าน้ันเพ่ือทํานายความเป็นไปได้
ทางชีววิทยา เช่น ข้อมูลรหัสทางพันธุกรรมต่างๆ ข้อมูลลําดับรหัสของโปรตีนชนิดต่างๆ รวมถึง
ระดับการแสดงออกของยีน 

• ตัวช้ีวัดทางชีวภาพ (Biomarkers) เป็นตัวบ่งช้ีหรือตัวช้ีวัด หรือเป็นสัญญาณของเหตุที่จะเกิดขึ้น 
หรือเกิดขึ้นแล้วในร่างกายของสิ่งมีชีวิต ส่วนใหญ่จะมีอยู่ในเลือด ของเหลวในร่างกายหรือเน้ือเย่ือ 
ที่จะบอกสถานะของสุขภาพและวิธีการที่ร่างกายจะตอบสนองต่อการรักษา 

• โมเลกุลที่มีความจําเพาะต่อการเจริญเติบโต (Molecular Targeting) เป็นวิธีการรักษาหรือให้ยา
เฉพาะจุดในระดับโมเลกุลหรือการเปลี่ยนแปลงระดับเซลล์ เพ่ือไปยับย้ังการเจริญเติบโตและการ
แพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง โปรตีน หรือโมเลกุลชนิดอ่ืนๆ ที่ทําให้เกิดโรค 

• นาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology) ถือเป็นอีกหน่ึงพันธกิจที่จะเป็นหนทางต่อการปฏิรูปวงการ 
ชีวเวชภัณฑ์ (Biopharmaceuticals) เพ่ือให้ได้ยาหรือวัคซีนที่จะใช้กับผู้ป่วย โดยเป็นการนํา
หลักการทางเทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาปรับใช้ด้านการแพทย์ 

• การแพทย์ส่วนบุคคล (Personalized Medicine) คือ การแพทย์ยุคใหม่ ซึ่งเป็นวิวัฒนาการทาง
การแพทย์โดยใช้ข้อมูล DNA ของคนไข้เป็นตัวบ่งบอกข้อมูลต่างๆ ในร่างกายเพ่ือใช้ประกอบการ
วินิจฉัยและการจ่ายยา  

 

2.2.3  เทคโนโลยีอัจฉริยะแนวคิดสีเขียว และนวัตกรรมเพื่อความเป็นศูนย์ (Smart is the 
New Green and Innovation to Zero)  
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะต้องสอดคล้องกับแนวคิดสีเขียว น่ันคือ นวัตกรรมที่ห่วงใยโลกและ

สิ่งแวดล้อม จะเกิดขึ้นได้จากการมาบรรจบกันของเทคโนโลยีจากผู้เล่นในอุตสาหกรรม IT รายต่างๆ ซึ่งนํามาสู่
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นอัจฉริยะเพ่ือโลกสีเขียว เช่น Smart Car,  Smart Phone,  Smart Energy,  
Smart Medical,  Smart Cloud,  Smart Material,  Smart Grid,  Smart Home, Smart City และ 
Smart Farmer เป็นต้น  นอกจากน้ี ยังมี Innovation to Zero ที่เป็นการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ภายใต้แนวคิดของ
การตัดลดสิ่งที่ไม่จําเป็นหรือไม่ต้องการให้น้อยลงเรื่อยๆ จนเหลือ 0 หรือไม่มีเลยดีที่สุด คาดว่าปี 2563 แนวคิด
ความเป็นศูนย์น้ีจะแพร่กระจายจนได้ออกมาเป็นนวัตกรรมประเภทต่างๆ ได้แก่ Zero Defects,  Zero 
Faults,  Zero Waste/Emissions,  Zero Emails,  Zero Emissions from Cars,  Zero Accidents และ 
Zero Crime Rates เป็นต้น 
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2.2.4 เทคโนโลยีเพื่อการคมนาคมขนส่ง 

• การเดินทางด้วยระบบรางความเร็วสูง (High Speed Rail) ในอนาคตเช่ือว่า รถไฟความเร็วสูงจะ
ไม่เพียงแค่เช่ือมต่อระหว่างเมืองและประเทศเท่าน้ัน แต่ยังจะเช่ือมทวีปเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดโอกาสทางการค้า
และเศรษฐกิจใหม่ๆ มากมาย ประเทศที่มีการพัฒนารถไฟความเร็วสูงมากขึ้นในอนาคตคือ จีน อังกฤษ 
สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย 

• การเคล่ือนย้ายด้วยระบบไฟฟ้า (e-Mobility) จะเห็นตัวอย่างชัดเจนจากอุตสาหกรรมยานยนต์ที่
จะเปลี่ยนพลังงานเช้ือเพลิงในการขับเคลื่อนจากนํ้ามันมาเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะเติมพลังงานขับเคลื่อนใหม่ได้
ด้วยการชาร์จไฟฟ้าเข้าไปในแบตเตอร่ีอนาคต นอกจากจะมีป๊ัมเติมนํ้ามันเติมแก๊สแล้วจะมีสถานีให้บริการเติม
ไฟฟ้าด้วย และเทคโนโลยียุคต่อไปก็จะพัฒนาไปเป็นการชาร์จแบบไร้สาย (Wireless Charging) 
 

2.3 ด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors) 
แนวโน้มด้านเศรษฐกิจมีประเด็นสําคัญคือ 1) โลกาภิวัตน์และตลาดในอนาคต (Globalization and 

Future Markets) 2) ลักษณะและรูปแบบลูกค้าใหม่ 3) องค์กรและรูปแบบธุรกิจใหม่ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

2.3.1 โลกาภิวัตน์ และตลาดในอนาคต (Globalization & Future Markets) 

• ความเป็นโลกาภิวัตน์อย่างต่อเนื่อง (Ongoing Globalization) จะเน้นไปที่ภาคการค้า-การ
ส่งออกและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI) ซึ่งจะมีบทบาทและ
เติบโตมากกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) คาดว่าปี 2573 ตัวเลขการส่งออกจะมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น
เป็นร้อยละ 33 ของ GDP เมื่อเทียบกับร้อยละ 26 ในปี 2554 และร้อยละ 17 ในปี 2533 โดยประเทศท่ีกําลัง
พัฒนาจะมีมูลค่าการส่งออกในรูปตัวเงินเพ่ิมสูงขึ้นมากกว่าประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เมื่อเทียบกับสถานการณ์การ
ส่งออกในปัจจุบัน  จีนจะกลายเป็นประเทศที่ล้ําหน้าและมีอํานาจทางการค้าเหนือประเทศต่างๆ ทั่วโลก คาด
กันว่าจะอยู่ในอันดับที่ 17 ของ 25 ประเทศผู้นําที่เข้าร่วมโครงการทวิภาคีเส้นทางการค้าร่วมทางเรือและ
อากาศ 

• ความเป็นกลุ่มประเทศ BRIC ที่เป็นศูนย์กลางการผลิตใหม่ (BRIC : The New Powerhouses) 
ประกอบด้วย ประเทศบราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีนคาดว่า จะเป็นกลุ่มประเทศท่ีมีค่า GDP ที่แท้จริงเติบโต
ร้อยละ 7.9 ต่อปี ในขณะที่มูลค่าการส่งออกจะเติบโตขึ้นเป็นร้อยละ 7.8 ต่อปี  โดยจีนจะเป็นประเทศผู้นําที่มี
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจที่สุด มีมูลค่า GDP จะอยู่ที่ร้อยละ 9 ตามด้วยอินเดีย (ร้อยละ 8.4) บราซิล (ร้อยละ 
5.5) และรัสเซีย (ร้อยละ 5.3) เมื่อ GDP และตลาดการลงทุนมีการเติบโต ก็จะส่งผลต่อการขยายตัวของชนช้ัน
กลางในกลุ่มประเทศน้ีด้วยคาดว่า จะมีเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 150 จาก 800 ล้านคนเป็น 2,000 ล้านคนในปี 2573 
เช่ือกันว่า 3 ประเทศที่จะเป็นขั้วอํานาจใหม่ทางเศรษฐกิจโลกก็คือ จีน สหรัฐอเมริกา และอินเดียตามลําดับ 

• กลุ่ม Next 11 หรือกลุ่มประเทศพลังใหม่ยุคต่อจาก BRIC ซึ่งประกอบด้วย บังคลาเทศ อียิปต์ 
อินโดนีเซีย อิหร่าน เม็กซิโก ไนจีเรีย ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ตุรกี และเวียดนาม กับ “5 อาเซียน” 
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(ASEAN 5) ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม ทั้ง 2 กลุ่มประเทศน้ีจะมี
บทบาททางเศรษฐกิจและการส่งออกโลก ในปี 2573 กลุ่มประเทศ Next 11 จะมีอัตราการเติบโตของ GDP 
ร้อยละ 5.9 ต่อปี ส่วน ASEAN 5 จะอยู่ที่ร้อยละ 6.6 ในขณะที่ตัวเลข GDP โลกอยู่ที่เพียงร้อยละ 4 ส่วนมูลค่า
การส่งออกของ Next 11 จะเติบโตอย่างรวดเร็วเฉล่ียร้อยละ 6.8 และ ASEAN 5 อยู่ที่ร้อยละ 6.4 เมื่อเทียบ
กับมูลค่าการส่งออกโลกร้อยละ 4.8 ส่งผลให้ตัวเลขการขยายตัวของคนช้ันกลางในกลุ่มประเทศ Next 11 
เติบโตขึ้นและเพ่ิมจํานวนเป็น 730 ล้านคน ส่วนในกลุ่มประเทศเอเชียจะมีคนประมาณ 330 ล้านคนเคลื่อนตัว
เข้าสู่การเป็นคนช้ันกลาง 

 ในปี 2593 จีนจะยังคงเป็นประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจตามด้วยสหรัฐอเมริกา อินเดีย และ
กลุ่มประเทศ BRICs ที่ยังติดอยู่ในกลุ่ม 5 ประเทศผู้นําทางเศรษฐกิจ 

 
แผนภูมิแสดง GDP ของประเทศเศรษฐกิจสําคัญของโลก  

ปี ค.ศ. 2025 และ 2050 (พ.ศ.2568 และ 2593) 
 

 
 

ท่ีมา: Goldman Sachs Economic Research.  Global Economics Paper No: 153, 2007. 
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• การก่อเกิดของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community 2015) ซึ่งประกอบด้วย 10 ประเทศ 
คือ ไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา เพ่ือจัดต้ังประชาคม
อาเซียนภายในปี 2558 จะก่อให้เกิดผลกระทบในด้านต่างๆ และกลายเป็นภูมิภาคที่มีความสําคัญที่โลกเฝ้าจับ
ตา  ในรายงานของ ASEAN Business Intelligence Report (2012) ระบุว่า ปี 2553 ถึง 2593 ผลผลิตมวล
รวมภายในประเทศของกลุ่มประเทศอาเซียนมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเน่ือง ปัจจุบันหากนําผลผลิตมวลรวม
ภายในประเทศหรือ GDP ของแต่ละประเทศในอาเซียนมารวมกันจะพบว่า กลุ่มประเทศอาเซียนมีผลผลิตมวล
รวมทั้งสิ้น 2.72 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 3 ของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศของทั่วโลก 
และในปี 2593 แนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 25 ของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศของทั้งโลก ดังน้ัน 
อาเซียนจะเป็นกําลังซื้อสําคัญในอนาคตและเป็นศูนย์กลางการลงทุนแห่งใหม่ในอนาคต  

 
แผนภูมิแสดง GDP ของ ASEAN ปี 2010-2050 (พ.ศ.2553-2593) 

 

ท่ีมา: International Future, 2010 

 
 ในขณะเดียวกันแหล่งทรัพยากรเดิมของโลกกําลังจะหมดไป ดังน้ัน นักลงทุนจึงแสวงหาแหล่ง

ทรัพยากรใหม่และอาเซียนก็คือ แหล่งขุมทรัพย์ด้านทรัพยากรแหล่งใหญ่ของโลก ที่มีความพร้อมต่อการผลิต 
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาอาเซียนมีนํ้ามันสํารองเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 50 ในขณะที่ตะวันออกกลางเพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ 
14  จากการท่ีอินโดนีเซียต้ังอยู่ในแนว Ring of Firer ก็จะกลายเป็นศูนย์กลางก๊าซธรรมชาติ ลาวและพม่า
พร้อมที่จะเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ของเอเชีย (Battery of ASIA) นอกจากน้ี อาเซียนยังมีทรัพยากรอ่ืนๆ 
อีก อาทิ เป็นผู้ส่งออกยางพาราถึงร้อยละ 74 ของยางพาราโลก ดังน้ัน อาเซียนจะกลายเป็นผู้นําในการกําหนด
ราคาตลาดโลกได้ และเป็นแหล่งดึงดูดนักลงทุนที่จําเป็นต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่าน้ี อีกประเด็นที่เพ่ิม
บทบาทของอาเซียนก็คือ การมีระบบขนส่งที่เปิดโอกาสต่อการเข้าสู่ตลาดหลักของโลกอย่างจีนและอินเดีย 
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โดยเฉพาะเส้นทาง Asian Highway Routes ในอาเซียน 39 เส้นทาง ที่ส่งผลให้มีความสะดวกและคล่องตัวใน
การเคลื่อนย้ายสินค้า บริการและแรงงาน  

 จะเห็นว่า ประเด็นเรื่อง “ระบบเศรษฐกิจและการเงินโลก” จะมีการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคท่ีคาดว่า จะมีความเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานภายในอนุภูมิภาคเพ่ิมมากขึ้นทั้งเส้นทางคมนาคม
ทางบก โทรคมนาคม และโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าและพลังงาน เศรษฐกิจโลกจะเปลี่ยนศูนย์กลางอํานาจมาอยู่ที่
ประเทศแถบเอเชียมากขึ้น ปัจจุบันได้เริ่มเห็นชัดเจนแล้วว่า จีนและอินเดียกําลังเป็นมหาอํานาจทางเศรษฐกิจ
โลกและจะมีบทบาทมากขึ้นในอนาคต รวมทั้งประเทศบราซิลและรัสเซีย จะมีความสําคัญทางเศรษฐกิจเช่นกัน 
การผลิตต่างๆ จะย้ายมาอยู่ในแถบเอเชียทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงด้านการเงินโลก (Global Finance) จะมี
ความผันผวนมากขึ้น แนวโน้มในระยะยาว ประเทศและทวีปต่างๆ จะมีการรวมกลุ่ม (Integrate) หรือมี
ข้อตกลงการค้า การลงทุน และการเงินมากขึ้น 

 
แผนภูมิแสดงจํานวนประชากรและกําลงัแรงงานของ ASEAN ปี 2558 

ท่ีมา: ASEAN Business Intelligence Report, 2012. 
 

 ผลกระทบอีกด้านหน่ึงของกระแสโลกาภิวัตน์และการรวมตัวทางเศรษฐกิจที่มีสูงขึ้นในภูมิภาคต่างๆ 
ทําให้แรงงานมีการเคลื่อนย้ายที่เสรีมากย่ิงขึ้น โดยเฉพาะการรวมตัวเขตเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะทําให้เกิด
การเคลื่อนย้ายเสรีในแรงงานวิชาชีพชํานาญการ (Professional Career) 8 สาขา ทําให้การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรจากการย้ายถิ่นมีแนวโน้มสูงขึ้นด้วย  ในปี 2558 กลุ่มประเทศอาเซียนจะประกอบด้วย
ประชากรกว่า 600 ล้านคน ร้อยละ 70 จะเป็นกลุ่มคนวัยทํางาน ที่มีอายุระหว่าง 15-64 ปี และจากการที่
อาเซียนมีประชากรวัยทํางานกว่า 429 ล้านคน แต่กว่า 270 ล้านคนน้ัน ประกอบอาชีพอยู่ในอุตสาหกรรม
ต่างๆ ซึ่งมีจํานวนมากกว่ากลุ่มแรงงานในสหรัฐอเมริกาเกือบ 1 เท่าตัว (135 ล้านคน) และประเทศท่ีมีกลุ่ม
แรงงานมากที่สุดในอาเซียนคือ อินโดนีเซีย คิดเป็นร้อยละ 44 ของแรงงานทั้งหมดในอาเซียน  
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2.3.2  ลูกค้า 

• ผู้บริโภคในอนาคตจะให้ความสําคัญและหยิบยกประเด็นเรื่องความต้องการในการบริโภคท่ีเฉพาะ
รายมากขึ้น (Individualisation) รูปแบบการบริโภคใหม่ (New Consumption Patterns) รวมทั้งประเด็น
สุขภาพ (Health Sector) 

• เมืองคือลูกค้า (Urbanisation : City as a Customer) เมืองใหญ่ในประเทศต่างๆ ที่มีการ
เจริญเติบโตและพัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็ว จะขับเคลื่อนความก้าวหน้าในอนาคต เช่น กรุงโซล-เกาหลีใต้ กรุง
บรัสเซลส์-เบลเย่ียม กรุงบูดาเปสท์-ฮังการี เป็นต้น แนวคิดเมืองเป็นลูกค้าน้ี ทําให้มุมมองของโมเดลธุรกิจต่าง
ไปจากเดิม จาก B2B หรือ B2C กลายเป็นแบบใหม่ที่เรียกว่า B2U (Business to Urban) ตัวอย่างกรณีของ 
Siemens เป็นผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น ระบบไฟฟ้า การคมนาคมขนส่ง การ
ก่อสร้าง เป็นต้น ให้แก่เมืองที่เป็นลูกค้าทั่วโลก 

 

2.3.3  องค์กรและรูปแบบธุรกิจใหม่ 

• การเชื่อมต่อและการมาบรรจบกัน (Connectivity and Convergence) การเช่ือมต่อและการ
มาบรรจบกันของเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ จนเกิดองค์กรและธุรกิจที่มีลักษณะผนวกรวมหลายๆ 
อุตสาหกรรมไว้ด้วยกัน ในปี 2563 จะมีอุปกรณ์เช่ือมต่อถึงกันได้มากกว่า 8 หมื่นล้านเคร่ือง และผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตจะมีประชากร 5 พันล้านคน เทคโนโลยีที่จะเช่ือมต่อและบรรจบถึงกันได้ระหว่างอุตสาหกรรม 
ได้แก่ พลังงาน สิ่งแวดล้อม ยานยนต์ การบิน การก่อสร้าง สารสนเทศและการสื่อสาร การดูแลสุขภาพ เคมี 
เป็นต้น ตัวอย่างเช่น ยานพาหนะที่ไม่ต้องใช้คนขับ เป็นต้น 

• รูปแบบธุรกิจใหม่ คุณค่าเพื่อหลายคน (New Business Models : Value for Many) เป็น
การเปลี่ยนจากคุณค่าทางตัวเงิน (Value for Money) มาเป็นคุณค่าสําหรับหลายคน น่ันคือ ธุรกิจยุคใหม่
จะต้องคํานึงถึงสังคมมากขึ้น ไม่เน้นกําไรสูงสุด แต่ต้องตอบโจทย์ทางสังคมหรือกิจการเพ่ือสังคมได้ด้วย เป็น
การสร้างโอกาสให้คนระดับชนช้ันที่อยู่บนฐานของปิรามิดให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ตัวอย่างเช่น Micro Finance,  Affordable Healthcare และ Sharing-what is your is mine เป็นต้น ซึ่ง
เป็นการทําธุรกิจบนฐานคิดเก่ียวกับชุมชนและสังคมน่ันเอง 

• องค์กรธุรกิจมีประเด็นใหม่ๆ ที่ต้องให้ความสําคัญ อาทิ เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-
Based Economy) การเปลี่ยนแปลงของโลกการทํางาน (Change of the World of Work) มีรูปแบบเป็น
ระบบนิเวศธุรกิจ (Business-Ecosystems) 
 

2.4  ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Factors) 
แนวโน้มด้านสิ่งแวดล้อมที่สําคัญคือ 1) การขาดแคลนทรัพยากร (Scarcity of Resources) ทั้ง

พลังงาน นํ้า และอาหาร  2) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (The Challenge of Climate Change) ทั้ง
ประเด็นการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือเรือนกระจก  ภาวะโลกร้อน  และความเสี่ยงของระบบนิเวศ 
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2.4.1 การขาดแคลนทรัพยากร (Scarcity of Resources) 

•   พลังงาน (Energy) คาดกันว่า ในปี 2573 ปริมาณความต้องการพลังงานและราคาพลังงานจะมี
ตัวเลขเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม นํ้ามันยังคงเป็นทรัพยากรที่สําคัญ โดยปริมาณความต้องการพลังงานหลักจะ
เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 26 ซึ่งเทียบได้เท่ากับปริมาณนํ้ามันถึง 16,014 ล้านตัน ประเทศในกลุ่มกําลังพัฒนาจะมี
การใช้พลังงานหลักเหล่าน้ีถึงร้อยละ 79 มากกว่าประเทศพัฒนาแล้ว  ทั้งน้ี มีการคาดการณ์ว่า ปริมาณนํ้ามัน
ของโลกอาจจะหมดไปภายใน 50 ถึง 60 ปี ขณะที่ความต้องการใช้นํ้ามันเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ตํ่ากว่า 2 เท่า
ใน 20 ปีข้างหน้าโดยเฉพาะในแถบเอเชีย สะท้อนให้เห็นถึงภาวะขาดแคลนพลังงานอย่างรุนแรงที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคตและตามหลักอุปสงค์อุปทาน  หากไม่มีการค้นพบแหล่งนํ้ามันเพ่ิมเติม ราคาพลังงานมี
แนวโน้มที่จะเพ่ิมสูงขึ้นอย่างมาก นํามาสู่ปัญหาเงินเฟ้อ (Cost Push Inflation) ค่าครองชีพสูงขึ้น และ
คุณภาพชีวิตที่ลดลง จากแนวโน้มเหล่าน้ีจึงส่งผลให้นานาประเทศเร่ิมมีการกําหนดนโยบายความมั่นคงทาง
พลังงาน การสร้างประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการพัฒนาพลังงานท่ีสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม รวมไปถึง
การหาแหล่งพลังงานทดแทน อาทิเช่น แหล่งก๊าซธรรมชาติ หรือเทคโนโลยีทดแทนอื่นๆ ที่มีราคาและ
ประสิทธิภาพในการใช้งานเทียบเคียงกับนํ้ามันได้ 

 
แผนภูมิแสดงความต้องการในการใช้พลังงานของโลก ปี 2010 และ 2030 

 
 

ท่ีมา: Roland Berger Strategy Consultants 2011 

 นอกจากน้ี ปริมาณการใช้พลังงานยังสัมพันธ์กับจํานวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศ
กําลังพัฒนาและกลุ่มประเทศเกิดใหม่ ที่กําลังเผชิญกับปัญหาจากการลงทุนและก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน และ
ภาวะการเสียสมดุลของระบบนิเวศท่ีเพ่ิมมากขึ้น  โดยมีความเช่ือว่า การเปล่ียนรูปแบบการบริโภคและความ
ต้องการพลังงานจํานวนมากเป็นผลมาจากการขยายตัวของความเป็นเมืองที่แพร่กระจายไปทั่วโลกและใช้
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ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง โดยเฉพาะการใช้พลังงานในภูมิภาคเอเชียเพียงภูมิภาคเดียวก็มีอัตรา
เพ่ิมขึ้นถึง 4 เท่าในช่วง 40 ปี นับต้ังแต่ปี 2533 ถึง 2573  

• น้ํา (Water) ประชากรคร่ึงหน่ึงของโลกจะอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่มีปริมาณการใช้นํ้าสูง ในปี 2573 คาด
ว่า  โลกจะมีความต้องการนํ้าร้อยละ 53 จาก 4,500 พันล้านลูกบาศก์เมตร (ปี 2554) เพ่ิมเป็น 6,900 พันล้าน
ลูกบาศก์เมตร โดยความต้องการนํ้าเพ่ือการเกษตรจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 40 เน่ืองจากจํานวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น
และพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนไป  ในขณะที่ยอดความต้องการนํ้าในประเทศกําลังพัฒนาจะเพ่ิม
สูงขึ้นร้อยละ 18 เร็วกว่าประเทศพัฒนาแล้ว แต่ปริมาณการบริโภคนํ้ากลับสูงถึงร้อยละ 58 อย่างไรก็ตาม ในปี 
2558 แหล่งนํ้าสะอาดจะได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นและเข้าถึงประชาชนได้มากถึงร้อยละ 86  

 ในกรณีที่ไม่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีด้านนํ้า ได้มีการวิเคราะห์ว่า ความต้องการ
นํ้าจะเติบโตข้ึนที่ 6,906 พันล้านลูกบาศ์กเมตร หรือคิดว่าร้อยละ 65 ระหว่างเวลา 25 ปี ต้ังแต่ปี 2548 ถึง 
2573 ทั้งน้ี ภาคอุตสาหกรรมจะเป็นภาคที่มีความต้องการนํ้าเติบโตอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ภาคเกษตรยังคง
ครองพ้ืนที่ 2 ใน 3 ของความต้องการน้ําทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ระบบสาธารณูปโภคจัดส่งนํ้าจะยังมีสภาพ
เช่นเดิม คือบริการนํ้าได้ในปริมาณ 4,222 พันล้านลูกบาศ์กเมตร คาดว่าจะเกิดวิกฤติการขาดแคลนนํ้าใน
อนาคต เกิดช่องว่างระหว่างความต้องการนํ้าและการบริการคิดเป็น 2,700 พันล้านลูกบาศ์กเมตร หรือร้อยละ 
40  

 
แผนภูมิแสดงความต้องการในการใช้น้าํ ปี 2010 (พ.ศ. 2553) และ 2030 (พ.ศ. 2573) 

หน่วย: bn m3 

 
ท่ีมา: Roland Berger Strategy Consultants 2011 

•   อาหารและผลิตภัณฑ์จําเป็นต่างๆ (Other Commodities) จากรายงานของ OECD-FAO 
Agricultural Outlook 2013-2022 ระบุว่า ใน 10 ปีข้างหน้าผลผลิตทางด้านเกษตรจะชะลอตัวลง เฉลี่ยเหลือ
ร้อยละ 1.5 ต่อปีเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขผลผลิตระหว่างปี 2546 ถึง 2555 เฉลี่ยร้อยละ 2.1 ต่อปี ซึ่งเป็นผล
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มาจากข้อจํากัดในการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ทรัพยากรที่มีจํากัดมากขึ้น และปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามรายงานยังระบุด้วยว่า สินค้าโภคภัณฑ์ด้านเกษตรกรรมยังคงเป็นที่ต้องการของ
ทั่วโลกและราคาก็ยังอยู่ในระดับเหนือค่าเฉล่ียที่ระดับปานกลางทั้งสินค้าเกษตรกรรมและปศุสัตว์ รายงานยังได้
ช้ีให้เห็นว่า เกษตรกรรมจะเป็นภาคที่มีบทบาทสําคัญมากกว่าการใช้นโยบายผลักดันใดๆ เหมือนในอดีตที่ผ่าน
มาเพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนตลาดการค้าให้เติบโตขึ้น  ดังน้ัน จะเป็นโอกาสสําหรับกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาที่จะ
ได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการลงทุนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการอาหารซึ่ง
เป็นข้อได้เปรียบในตลาดโลก  ในขณะที่ความต้องการอาหารมีเพ่ิมมากขึ้นเป็นลําดับจะส่งผลให้มาตรฐานการ
ผลิตของภาคเอกชนที่แข่งขันกันอย่างเข้มข้นอาจกลายเป็นปัญหาสําคัญที่ส่งผลต่อสุขภาพผู้บริโภค  และ
ประเทศกําลังพัฒนาก็ต้องพัฒนาความรู้ด้านกระบวนการผลิต (ที่ต้นทุนถูก) เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานให้
ได้เท่าความต้องการของประเทศพัฒนาแล้ว แม้จะเป็นประเทศที่มีฐานเกษตรกรรมที่เข้มแข็งก็ตาม  

 ในขณะเดียวกันมีการคาดกันว่า ในปี 2593 ความต้องการด้านอาหารจะเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 70 หาก
ประเทศผู้นําไม่มีการปฏิรูประบบอาหารโลกจะมีผลต่อราคาอาหารที่จะถีบตัวขึ้นเป็น 2 เท่าในปี 2573 และ
ประชากรท่ีหิวโหยในปัจจุบันกว่า 900 ล้านคน  จะมีปริมาณมากขึ้นภายใน 20 ปีข้างหน้า  ความไม่เท่าเทียม
กันทางเศรษฐกิจ และจํานวนประชากรที่เพ่ิมมากขึ้นจะทําให้หลายพ้ืนที่ของโลกประสบกับปัญหาความต้องการ
อาหารสูงขึ้น ความต้องการท่ีสูงขึ้นจะผลักดันให้ภาพรวมระดับราคาอาหารในอนาคตสูงขึ้น และลดการเข้าถึง
อาหารของกลุ่มคนยากจนท่ีกระจายตัวอยู่ทั่วโลก หากจัดการไม่เหมาะสมสภาวะขาดดุลอาหาร (Food 
Deficit) และความขัดแย้งจากการแย่งชิงอาหารก็จะหลีกเลี่ยงได้ยาก  

 
ภาพแสดงการคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงของราคาอาหารโลก ใน 20 ปีข้างหนา้ 

 
 ท่ีมา: D. Willenbockel (2011) ‘Exploring Food Price Scenarios Towards 2030’, Oxfam and IDS. 
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2.4.2 ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (The Challenge of Climate 
Change) 

•  การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือเรือนกระจกเพิ่มขึ้น (Increasing CO2 Emissions) 
โดยภาพรวมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทั้งโลกมีเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี ทั้งน้ี นักวิทยาศาสตร์ได้
ประเมินว่า เพ่ือรักษาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไว้อย่างน้อย 1.3oC จากยุคก่อนอุตสาหกรรม (Pre-industrial) น้ัน 
ก๊าซเรือนกระจกสะสมทั้งหมดในช่วงปี 2543 ถึงปี 2593 ต้องไม่เกินช่วง 1,000,000 ถึง 1,500,000 ล้านตัน 
แต่ที่ผ่านมา 13 ปีเราได้ปล่อยไปแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 44 ของปริมาณสะสมดังกล่าวแล้ว ถ้าหากอัตราการ
เติบโตของปริมาณก๊าซเรือนกระจกยังคงที่ มนุษย์จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกสะสมเกินเกณฑ์ดังกล่าวภายใน 20 
ปีข้างหน้าโดยประมาณคาดว่า ในปี 2573 ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โลกจากการใช้พลังงาน
ฟอสซิล ได้แก่ นํ้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน/ลิกไนต์ จะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 16 หรือคิดเป็น 35,053 ล้านตัน 
แต่เมื่อเทียบกับช่วง 20 ปีก่อนหน้าน้ีถือว่า มีอัตราที่ชะลอตัวลง  
 

แผนภูมิแสดงปริมาณ CO2 Emissions ป ี2010 ถึง 2060 (พ.ศ. 2553 ถึง 2603) 

 
ท่ีมา: http://dge.stanford.edu/labs/caldeiralab/Caldeira_research/Davis_Caldeira2.html 

 ในประเทศกลุ่มสมาชิก OECD มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยประมาณ 1 ใน 3 ของปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกทั้งหมด (European Commission’s Joint Research Centre : JRC and PNL Netherlands 
Environmental Assessment Agency : PNL, 2012) และเมื่อเทียบระหว่างประเทศในกลุ่ม OECD จะมี
อัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงร้อยละ 14 ในขณะที่ประเทศนอกกลุ่มจะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นร้อยละ 38 ใน
อีก 20 ปีข้างหน้า โดยประเทศในกลุ่ม OECD จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 0.7 ต่อปีจากตัวเลข
ร้อยละ 32 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโลก ในขณะที่ประเทศนอกกลุ่ม OECD จะมีการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.6 ต่อปีจากตัวเลขร้อยละ 68 ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโลก นอกจากน้ี การชะลอ
ตัวของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเป็นข้อเรียกร้องหนึ่งเพ่ือให้เกิดข้อปฏิบัติและผูกติดอยู่ในประเด็น
ทางการเมือง เทคโนโลยี และระบบธรณีวิทยา  
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• ภาวะโลกร้อน (Global Warming) ซึ่งข้อเท็จจริงไม่ได้หมายความว่าโลกจะมีสภาพอากาศร้อน
ไปทุกภูมิภาค ปัญหาโลกร้อนมากขึ้นในภาพรวมน้ี จะส่งผลให้เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศในพ้ืนที่
ย่อยๆ ของโลกอย่างมาก บางพ้ืนที่หนาวเย็นแห้งแล้งมากขึ้น ในขณะที่บางพื้นที่ฝนตกมากจนเกินไปก่อให้เกิด
ปัญหาอุทกภัย ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศดังกล่าวยังส่งผลกระทบให้เกิดความขาดแคลนแหล่ง
อาหาร การแพร่กระจายของโรคอุบัติใหม่ และความขัดแย้งของการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ/พ้ืนที่ไปพร้อม
กัน นอกจากน้ี ยังส่งผลกระทบต่อธรรมชาติ เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต ถ้ามีการปล่อยพลังงานและปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกในปริมาณเช่นปัจจุบันน้ี จะส่งผลให้ภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทําให้เกิดพายุ
หรือภัยพิบัติต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งผลกระทบด้านอ่ืนๆ เช่น ระดับนํ้าจะสูงขึ้นและส่งกระทบต่อพ้ืนที่ชายฝั่ง
ภาคเกษตร นอกจากน้ี ยังส่งผลกระทบเก่ียวกับสินทรัพย์ (Asset Cash) ต่างๆ ด้วย เช่น หุ้นกลุ่มธุรกิจอาหาร 
พันธบัตรระหว่างประเทศที่มีความเสี่ยงกับเรื่องของภาวะโลกร้อน มีการคาดการณ์กันว่าในช่วง 20 ปีต่อไปน้ี
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะเพ่ิมขึ้น 0.5 ถึง 1.5 องศาเซลเซียส ลักษณะการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิน้ีก็จะมีความ
แตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคหรือแม้แต่ภายในแต่ละประเทศเองด้วย ซึ่งประเทศกําลังพัฒนาจะประสบปัญหา
เหล่าน้ีมากขึ้น  สืบเน่ืองมาจากผลกระทบเชิงลบจากภาวะโลกร้อนที่ทําให้ขาดแคลนทรัพยากรท่ีจะนําไป
ปรับปรุงปัญหาต่างๆ ทางด้านสภาพสังคม เทคโนโลยี และงบประมาณแหล่งทุนต่างๆ เช่ือกันว่า  ในอนาคต
ประเทศในกลุ่มกําลังพัฒนาจะต้องใช้เงินทุนเกือบ 7,000 ล้านดอลล่าร์ในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  

 การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพ่ิมขึ้น 2 องศาเซลเซียสในอีก 20 ปีข้างหน้า และคาดว่าในปี 2643 
อุณหภูมิจะขึ้นไปเป็น 4 องศาเซลเซียสน้ัน จะส่งผลให้พ้ืนที่ต่างๆ ได้รับผลกระทบ ดังน้ี  

o การเกษตร ทรัพยากรนํ้า สุขภาพมนุษย์ ความหลากหลายทางชีวภาพและบริการทางนิเวศจะ
ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง และอาจทําให้มีการย้ายถิ่นฐานของประชากรขนาดใหญ่และส่งผล
ต่อความม่ันคงของมนุษย์ เศรษฐกิจ และระบบการค้า 

o ภัยแล้ง (ช่วงเวลาที่ฝนไม่ตกยาวนานขึ้น) และความแห้งแล้ง (ปริมาณฝนท่ีตกน้อยกว่าค่าเฉล่ีย
อย่างถาวร) มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในประเทศเขตร้อน 

o ระดับนํ้าทะเลจะสูงขึ้น 0.5 ถึง 1 เมตร ภายในศตวรรษท่ี 21 หรือสูงกว่าน้ัน จุดอันตรายของ
ระดับนํ้าทะเลที่จะสูงขึ้นท่วมเมืองชายฝั่งคือ ทะเลแคริบเบียน เวเนซูเอลา โมซัมบิก เกาะ
มาดากัสการ์ อินเดีย บังคลาเทศ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย 

o ภาวะคล่ืนความร้อนรุนแรง ซึ่งจะเกิดขึ้นน้อยคร้ังในหลายร้อยปี กําลังจะเกิดขึ้นเกือบจะทุกปีใน
หลายภูมิภาค เช่น เมดิเตอร์เรเนียน แอฟริการเหนือ ตะวันออกกลาง และบางส่วนของ
สหรัฐอเมริกา 

o ภูมิภาคที่เปราะบางที่สุดคือ เขตร้อน เกาะเล็กเกาะน้อยหลายแห่งจะไม่สามารถเป็นที่อยู่อาศัย
ได้อีกต่อไป 

•   ความเสี่ยงของระบบนิเวศ (Ecosystem at Risk) จากรายงานของ UNDP (2554) วิเคราะห์
ว่า ในปี 2573 ความหลากหลายทางชีวภาพจะลดลงไปร้อยละ 5 จากความสามารถทางชีวภาพร้อยละ 70  
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และพ้ืนที่สําคัญที่จะเกิดความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพก็คือ ทวีปเอเชีย ยุโรป และแอฟริการตอนใต้ 
พ้ืนที่ป่าไม้สมบูรณ์ทั่วโลกคาดว่า  จะลดลงร้อยละ 13 ปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทาง
ชีวภาพก็คือ การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร การขยายตัวของป่าไหม้เพ่ือการพาณิชย์ การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน การบุกรุกของผู้คน และการแบ่งแยกแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติออกเป็นกลุ่มเล็กกลุ่ม
น้อย มลภาวะ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเกษตรยังคงเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้เกิดการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ แต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพที่เติบโตเร็วที่สุด รองลงมาคือ การทําป่าไม้เชิงพาณิชย์ มีการประมาณว่าในอีก 40 
ปีข้างหน้า ถ้าสภาพแวดล้อมและการทําลายทรัพยากรธรรมชาติยังคงดําเนินต่อไปจะมีพันธ์ุพืชและสัตว์กว่า 
100,000 ชนิดสูญหายไป  สําหรับประเทศไทยในปี 2570 อาจสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ร้อยละ 25  

 

2.5 ด้านนโยบาย (Policy Factors) 
 แนวโน้มของนโยบายที่ส่งผลต่อการพัฒนาและขับเคล่ือนอุดมศึกษาสาขาเกษตรของไทยมีทั้งนโยบาย
ในภาพรวมระดับประเทศ ซึ่งเป็นตัวกําหนดทิศทางของการบริหารจัดการทรัพยากรและกลไกการทํางานต่างๆ 
ของรัฐ  รวมทั้งนโยบายด้านการเกษตรและการศึกษาของประเทศ มีดังน้ี 

 

2.5.1  นโยบายระดับประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ได้วางวิสัยทัศน์ไว้ว่า “สังคมอยู่

ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”  โดยมีเป้าหมายให้
ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้ําในสังคมลดลง สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้น
ความยากจนลดลงและดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปช่ันไม่ตํ่ากว่า 5 คะแนน  ในขณะเดียวกันคนไทยต้องมีการ
เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองมีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรมจริยธรรมและสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น  ส่วน
เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความสําคัญกับการเพิ่มผลิตภาพรวมไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ 3 ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศให้มีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 นอกจากน้ี คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้
เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

ทั้งน้ี 1 ใน 6 ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาดังกล่าวคือ  ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคง
ของอาหารและพลังงาน  ซึ่งให้ความสําคัญกับ: 

1) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและย่ังยืน  
2) การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  
3) การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต  
4) การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 
5) การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน 
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6) การสร้างความม่ันคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาค
เกษตร 

7) การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน  

2.5.2  นโยบายด้านการเกษตรของประเทศ 
แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวิสัยทัศน์ให้ “เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความมั่นคงด้าน
อาหาร เป็นฐานสร้างรายได้ให้แผ่นดิน” โดยกําหนดเป้าหมายเพ่ิมความผาสุกของเกษตรกรให้เป็นร้อยละ 80 
ในปี 2559  ในขณะที่เศรษฐกิจภาคเกษตรต้องเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี  ส่วนทรัพยากรการเกษตรมีความ
เหมาะสมต่อการผลิตทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น  โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา 2 กลุ่มคือ เกษตรกรรายย่อย 
ซึ่งหากเป็นผู้ที่มีรายได้ตํ่ากว่ามาตรฐานการครองชีพ จะเน้นการจัดหาที่ดินทํากิน สร้างความมั่นคงด้านอาหาร
และรายได้ สร้างโอกาสให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุน และการแก้ไขปัญหาหน้ีสิน หากเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้ที่มี
รายได้ตามมาตรฐานการครองชีพหรือสูงกว่ามาตรฐานการครองชีพ  เน้นการสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐานมากขึ้น การถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้
และพัฒนาทักษะการผลิต การตลาด และสามารถเข้าถึงแหล่งทุน  ส่วนกลุ่มที่ 2 เกษตรกรรายใหญ่ที่ทํา
การเกษตรพาณิชย์ จะเน้นการสนับสนุนให้สามารถเข้าถึงข้อมูล อํานวยความสะดวกท้ังด้านการผลิต การตลาด 
การลงทุนทางการเกษตรในต่างประเทศและสนับสนุนการร่วมทุนด้านการวิจัย เพ่ือให้เกิดผลงานวิจัยที่สามารถ
ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ รวมท้ังผลักดันให้เกษตรกรรายใหญ่เข้ารวมกลุ่มกับเกษตรกรรายย่อย เพ่ือเช่ือมโยง
ถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งกันและกัน ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มการผลิตและเช่ือมโยงสู่อุตสาหกรรม 
โดยแผนดังกล่าวจะครอบคลุมการดําเนินงานอย่างน้อย 9 ประเด็นคือ 

1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร - ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากที่ดิน และดินเต็ม
ศักยภาพ รวมทั้งการบริหารจัดการนํ้า ทรัพยากรชายฝั่ง และทรัพยากรประมง 

2) การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร - เสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกร ส่งเสริมการรวมกลุ่มสถาบันเกษตรกร ตลอดจนการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่  

3) การส่งเสริมการทําเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - สร้างกระบวนการเรียนรู้แก่
เกษตรกร ให้เกิดความเข้าใจในการดําเนินชีวิต โดยใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4) การส่งเสริมการทําเกษตรในรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) – พัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขันตามแนวทางเครือข่ายวิสาหกิจ ด้วยการปรับบทบาทการเสริมสร้างขีด
ความสามารถโดยให้ภาคเอกชนดําเนินการ และภาครัฐเป็นหน่วยงานสนับสนุนเร่งปรับโครงสร้าง
การผลิตสินค้าเกษตรแบบครบวงจร เน้นการผลิตที่มีนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ต้นทุนการผลิต
ตํ่า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

5) ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน - สร้างภูมิคุ้มกันภาคเกษตรให้เข้มแข็งด้วยการพัฒนาคุณภาพ
เกษตรกรและบุคลากรในภาคเกษตร เน้นการพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถใน
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การบริหารจัดการองค์กร สร้างโอกาสให้เกษตรกรได้ข้อมูลข่าวสารและบริการทางการเกษตรอย่าง
รวดเร็วทั่วถึง รวมทั้งให้เอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารด้วย 

6) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในภาคเกษตร – การใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญา เอกลักษณ์ และวัฒนธรรม
ด้านการเกษตร ที่ไทยมีความหลากหลายและเป็นประเทศผู้ผลิตอาหารสําคัญของโลก 

7) เศรษฐกิจการเกษตรสีเขียว (Green and Cool Agricultural Economy) - ฟ้ืนฟูระบบเศรษฐกิจสี
เขียวให้สามารถสร้างงาน การออมเงิน และปกป้องผู้ด้อยโอกาส ลดปัญหาความยากจนภายในปี 
พ.ศ. 2558 รวมทั้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดการทําลายสิ่งแวดล้อม 

8) ความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างประเทศ – ศึกษาต่อเน่ืองเก่ียวกับแนวทางรองรับการเปิดเสรี
การค้าจากกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และอาเซียนบวกสาม ผลประโยชน์และผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นของแต่ละสินค้า การเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันการพัฒนาที่เท่าเทียมกัน และการ
เช่ือมโยงกับตลาดโลก รวมทั้งเตรียมการรองรับการลงทุนด้านเกษตรกรรมข้ามชาติ เพ่ือให้มีการ
ลงทุนด้านเกษตรกรรมอย่างรับผิดชอบ (Responsible Agricultural Investment : RAI) 

9) การพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตร - เตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมโลกาภิวัตน์ โดยการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพด้วยการ
สนับสนุนทุนการศึกษาในสาขาที่จําเป็นและขาดแคลน ให้ทุนวิจัย เพ่ือพัฒนาสายงานวิจัย สร้าง
บุคลากรทดแทน (Succession Plan) เพ่ือรองรับอัตรากําลังที่จะเกษียณอายุ 

2.5.3 นโยบายด้านการศึกษาของประเทศ 

• กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)  มีเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดแผน
ในปี 2565 คือ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย  เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสามารถปรับตัว
สําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม  เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์  สนับสนุนการพัฒนาที่ย่ังยืนของท้องถิ่นไทย  โดยใช้
กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษา  บนพ้ืนฐานของเสรีภาพทาง
วิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ”  โดยพิจารณาปัจจัยภายในระบบอุดมศึกษาที่สําคัญ 9 
ประเด็น ได้แก่ รอยต่อกับการศึกษาระดับอ่ืน การแก้ปัญหาอุดมศึกษาในปัจจุบัน  ธรรมาภิบาลและการบริหาร
จัดการ  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  การเงินอุดมศึกษา  การพัฒนาบุคลากรใน
อุดมศึกษา เครือข่ายอุดมศึกษา การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  และ
โครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้   

• แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)  มีวิสัยทัศน์ให้ 
“อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนากําลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาชาติอย่างย่ังยืน สร้าง
สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) บน
พ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับ
นานาชาติ”  โดยมียุทธศาสตร์สู่ความสําเร็จที่เรียกว่า “LEGS” STRATEGY ประกอบด้วย 



32 

 

 L  =  Leader of Change Management for Quality Education  
     (All for Quality Education and Quality Education at All)  
     (เปลี่ยนระบบการนําองค์กรให้ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์รวม) 
E  =  Educator Professional  
  (พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และพัฒนาผู้เช่ียวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์) 
G  =  Graduated with Quality and Social Responsibility  
  (ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าวกระโดด) 
S  =  Satang Utilization  
  (ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษา  เพ่ือขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู่ความเป็น

เลิศ) 
ทั้งน้ี  โดยมีตัวช้ีวัดและเป้าหมายที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ปี 2559 จํานวนรวม 7 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ 
1) ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ได้รับการจัดลําดับในระดับสากล ตามระบบมาตรฐานสากล

ที่ สกอ.กําหนด  โดยภาพรวมของประเทศเท่ากับร้อยละ 6  ส่วนกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นเลิศในการสร้าง
องค์ความรู้เพ่ือช้ีนําสังคมและเพ่ิมขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับโลก เท่ากับร้อยเปอร์เซ็น 

2) ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการรับรองศักยภาพความเป็นอาจารย์มืออาชีพตามที่ สกอ.กําหนด 
เมื่อเทียบกับจํานวนอาจารย์ทั้งหมด เท่ากับร้อยละ 25 

3) คะแนนเฉล่ียจากงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ต่อจํานวนอาจารย์ ≥ 3.51  
4) ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาที่ผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะ

สาขาแห่งชาติเท่ากับร้อยเปอร์เซ็น (โดยครอบคลุมความรู้ด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
5) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เท่ากับ ≥ 4.51 
6) ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ โดยหน่วยงานสถาบัน

วิชาชีพ/องค์กร  ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เท่ากับร้อยละ 20  
7) ร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาที่มีการวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหน่วยคุณภาพ เท่ากับร้อย

เปอร์เซ็น 
 

โดยสรุปจะเห็นได้ว่า สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค 
และในระดับประเทศท่ีมีผลกระทบต่ออุดมศึกษาสาขาเกษตรในอนาคตทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม (Social) 
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประชากรที่วัยแรงงานจะลดลงและผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้น  ความเป็นสังคมเมือง
มีการขยายตัวและเพ่ิมจํานวนขึ้นทั่วโลก กระแสแห่งการเรียนรู้และจิตสาธารณะแพร่กระจายไปในภาค
ประชาชนและเอกชนมากขึ้น  ในขณะที่ด้านเทคโนโลยี (Technology) ยังคงมีพลวัตและนวัตกรรมทั้งต่อภาค
การผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม  การคมนาคมขนส่ง  การแพทย์และสุขภาพ  และสิ่งแวดล้อม  ส่วน
ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ที่ตลาดมีขนาดใหญ่และมีการแข่งขันรุนแรงขึ้น ผู้บริโภคจะมีความต้องการเฉพาะ
บุคคลและคํานึงถึงความปลอดภัยของสุขภาพ  รวมถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น  ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) 
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ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การจัดการกับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือ
เรือนกระจก  ภาวะโลกร้อน  และความเสี่ยงของระบบนิเวศ  และอาจรวมถึงการขาดแคลนทรัพยากรทั้ง
พลังงาน นํ้า และอาหาร  ในด้านนโยบาย (Policy)  ระดับประเทศซึ่งเป็นตัวกําหนดทิศทางของการบริหาร
จัดการทรัพยากรและกลไกการทํางานต่างๆ ของรัฐ  รวมทั้งนโยบายด้านการเกษตรและการศึกษาของประเทศ 
แนวโน้มยังคงมุ่งสู่การกระจายทรัพยากรและผลประโยชน์ระยะสั้นให้กับประชาชนกลุ่มใหญ่ของประเทศ 
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บทที่ 3 
การศึกษาเกษตรไทย 

 
เพ่ือให้เห็นภาพรวมพัฒนาการทางการศึกษาด้านการเกษตรของประเทศไทย ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

ในบทน้ี จะนําเสนอเน้ือหา “การศึกษา”  ซึ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ให้นิยามไว้
ว่า “กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การ
อบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิด
จากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเก้ือหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต”  โดย
จําแนกการจัดการศึกษาออกเป็น 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย ซึ่งในบทน้ีจะเน้นข้อมูลของการศึกษาด้านการเกษตรในระบบเป็นสําคัญ ดังน้ี 

 

3.1  การศึกษาเกษตรในระบบ 
การศึกษาในระบบ (Formal Education) คือ การศึกษาที่กําหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร 

ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเง่ือนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แน่นอน 
ประกอบด้วย 

• การศึกษาข้ันพื้นฐาน หมายถึง การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ ระดับ
ก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา 

- ระดับก่อนประถมศึกษา หมายถึง การศึกษาในประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และช้ันเด็กเล็ก 
โดยมีระยะเวลาเรียน 1 ปี และการจัดการศึกษาประเภทอนุบาล มี 2 หลักสูตรคือ อนุบาล
หลักสูตร 2 ปี และหลักสูตร 3 ปี เป็นช้ันอนุบาลท้ังหมด 

- ระดับประถมศึกษา หมายถึง การศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถขั้นพ้ืนฐาน ในเวลา
เรียน 6 ปี 

- ระดับมัธยมศึกษา หมายถึง การศึกษาหลังระดับประถมศึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วงตอน คือ 
มัธยมศึกษาตอนต้น ที่จัดทําโดยกรมศิลปากรเทียบเท่าช้ัน ม. 3 และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เป็น 2 ประเภทคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประเภทสามัญ คือ ช้ัน ม.4 ถึง ม. 6 และ
ประเภทอาชีวศึกษา คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตร
นาฏศิลป์ช้ันกลาง หลักสูตรประกาศนียบัตรศิลปช้ันกลาง  

• การศึกษาระดับอุดมศึกษา แบ่งเป็นสองระดับคือ ระดับตํ่ากว่าปริญญาและระดับปริญญา การใช้
คําว่า "อุดมศึกษา" แทนคําว่า "การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย"  เพ่ือจะให้ครอบคลุมการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาที่เรียนภายหลังจากจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแล้ว เป็นการให้ความสําคัญแก่
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การศึกษาระดับน้ีที่ถือว่าเป็นกําลังคนระดับกลาง และพ้ืนฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจ ส่วนในระดับ
มหาวิทยาลัยน้ัน ตามแนวโน้มใหม่จะแบ่งเป็นระดับปริญญาตรีและหลังปริญญาตรี  เพ่ือยกระดับความสําคัญ
ของการวิจัยค้นคว้า การสร้างองค์ความรู้ในระดับปริญญาโท-เอก และจําแนกภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาได้
ชัดเจนย่ิงขึ้น  

• การศึกษาของสงฆ์ หมายถึง การศึกษาของสงฆ์ที่จัดโดยหน่วยงานภายใต้การกํากับดูแลของ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ กองพุทธศาสนาศึกษา ฝ่ายการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาและธรรมบาลี และสถาบันในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  

  
สําหรับการศึกษาเกษตรในระบบของไทยได้มีการจัดการเรียนการสอนใน 3 ระดับคือ 1) การศึกษา

เกษตรในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2) การศึกษาเกษตรในระดับอาชีวศึกษา 3) การศึกษาเกษตรใน
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีพัฒนาการต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันดังน้ี 

3.1.1  การศึกษาเกษตรระดับขั้นพื้นฐาน 
การศึกษาเกษตรเริ่มต้นอย่างเป็นระบบเมื่อมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.ประถมศึกษาฉบับที่ 1 พ.ศ. 2441 

ซึ่งให้ความสําคัญกับการเรียนรู้การเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของประเทศ ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การทําการเกษตร
ยังชีพได้ นอกเหนือจากการรู้หนังสือเพียงอย่างเดียว การเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนเกษตรใน
โรงเรียนสายสามัญ สามารถแบ่งออกเป็น 5 ยุค ดังน้ี 

ยุคแสวงหาทิศทางการสอนเกษตรกรรมในโรงเรียน  

พ.ศ. 2441-2475 ช่วงก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครอง  การศึกษาด้านการเกษตรในช่วงน้ียังไม่มี
ทิศทางที่ชัดเจน และการจัดการศึกษาเกษตรเป็นการศึกษาเพ่ืออาชีพ ต่อมา
ผู้ปกครองไม่นิยมให้บุตรหลานเรียนการเกษตรในระดับประถมศึกษา เพราะจบแล้ว
ไม่สามารถประกอบอาชีพได้และผู้เรียนมีอายุน้อย แม้จะขยายการเรียนเกษตรใน
ระดับมัธยมศึกษาแล้ว อีกทั้งยังขาดครูเกษตรเป็นจาํนวนมาก 

พ.ศ. 2476-2502 ช่วงหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง การจัดการศึกษาด้านการเกษตรขึ้นอยู่กับผู้มี
อํานาจที่ดูแลการศึกษาเป็นสําคัญ ทําให้เกิดแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2479 ได้
แยกโรงเรียนสายอาชีวเกษตรกรรมออกเป็นเอกเทศในโรงเรียนเฉพาะทาง และยุบ
โรงเรียนประถมวิสามัญกสิกรรม จึงทําให้วิชาเกษตรกรรมไม่บรรจุในหลักสูตร
ประถมศึกษา ฉบับ พ.ศ. 2480, 2491 และ 2498 
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ยุคปฏิวัติเขยีว: เกษตรในโรงเรียนคืนชีพ  

พ.ศ. 2503-2518 การสอนวิชาเกษตรกรรมในโรงเรียนเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2503 ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยบรรจุวิชาเกษตรกรรม
ศิลป์ไว้ในกลุ่มวิชาศิลปศึกษา และจัดการสอนอาชีวเกษตรกรรมในโรงเรียน
มัธยมศึกษา เพ่ือให้คนที่ไม่ได้เรียนต่อในระดับสูงสามารถนําไปประกอบอาชีพได้ 
ในช่วงดังกล่าวเป็นช่วงที่มีการต่ืนตัวเร่ืองปฏิวัติเขียวและมีการประกาศใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 การนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่
ทางด้านการเกษตรเข้ามาใช้ จึงมีความจําเป็นในการเตรียมกําลังคนให้มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกิดขึ้น 

ยุคแพร่ขยายเกษตรกรรมในโรงเรียน  

พ.ศ. 2520 – 2543 เป็นยุคทองของการศึกษาเกษตรในโรงเรียนสายสามัญ มีวิชาเกษตรกรรมเป็นวิชา
บังคับและวิชาเลือกในทุกระดับการศึกษาต้ังแต่ประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในหลักสูตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นมีการกําหนดให้วิชาเกษตร
เป็นวิชาบังคับจัดอยู่ในกลุ่มการงานและอาชีพ ส่วนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 
วิชาเกษตรเป็นวิชาบังคับในกลุ่มพ้ืนฐานอาชีพ และเป็นวิชาเลือกสําหรับนักเรียนที่
เลือกเรียนแผนเกษตรกรรม นอกจากน้ันยังเกิดโครงการพัฒนาต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การจัดการศึกษาเกษตรกรรมในโรงเรียน โดยมีแบบอย่างจากสหรัฐอเมริกาคือ 
ชุมนุมเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (ช.ก.ท.) ซึ่งในระยะหลังโครงการต้องยุติ
ลง เน่ืองจากขาดความพร้อมทั้งด้านการเงิน ครู และทิศทาง รวมท้ังค่านิยมของ
ผู้เรียน 

ยุคปฏิรูปการศึกษา: ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การจัดการศึกษาเกษตร  

พ.ศ.2540-2551 การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในยุคน้ีเกิดจากแนวคิดและเง่ือนไขของบริบทในด้านต่างๆ ดังน้ี  

• รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาไทย พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2550 

• การปฏิรูปการศึกษาทศวรรษแรก (พ.ศ. 2542-2551)  

• พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2542  และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545  

• แนวคิดการกระจายอํานาจทางการศึกษา 

• แนวคิดการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 

• การปรับโครงสร้างระบบราชการ 

• ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเกษตร เน้นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การจัดการเรียนการสอนเกษตรกรรมจะผสมผสานอยู่ในกลุ่มสาระวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544  
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ยุคปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  

พ.ศ. 2552-2561 เป็นยุคที่เน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ รวมทั้งการสร้างโอกาส
ทางการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  และการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม  การศึกษาเกษตรจะผนวกอยู่ในกลุ่มวิชาสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งเป็น 1 ใน 8 กลุ่มวิชาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  โดยภาคส่วนต่างๆ จะเข้ามามีบทบาท
ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมขึ้น   

 

 
แผนผังเส้นทางการศึกษาเกษตรในโรงเรียน 

 
ตัวอย่างการศกึษาเกษตรในระดับโรงเรียน 

การศึกษาเกษตรในระดับโรงเรียนหรือการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในปัจจุบัน จะบรรจุอยู่ในหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551 กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งโรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา โรงเรียนรุ่งอรุณ 
และโรงเรียนสัตยาไส เป็นตัวอย่างของการส่งเสริมการศึกษาเกษตรในโรงเรียนที่ดี  โดยได้นําเร่ืองการเกษตร
เข้าไปในการจัดการเรียนการสอนซึ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติในพ้ืนที่จริง 

1) โรงเรียนลําปลายมาศพัฒนา  
 เป็นโรงเรียนเอกชนที่เรียกตัวเองว่า “โรงเรียนนอกกะลา” ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ ต.โคกกลาง อ.ลําปลาย

มาศ จ.บุรีรัมย์ ภายใต้มูลนิธิลําปลายมาศพัฒนา เปิดสอนต้ังแต่ปี พ.ศ. 2546 ในระดับช้ันอนุบาล ประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษาตอนต้น “โรงเรียนแห่งน้ี ไม่มีการสอบ ไม่มีเสียงระฆัง  ไม่ใช้แบบเรียน ไม่มีครูอบรมหน้าเสาธง 
แต่เป็นโรงเรียนที่ครูสอนด้วยเสียงที่เบาที่สุด  เป็นโรงเรียนที่พ่อแม่ต้องมาเรียนร่วมกับลูก และเป็นโรงเรียนที่
ทุกคนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข” กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ียึดเด็กเป็นหลักผ่าน “ห้องเรียนหกเหลี่ยม 
เพ่ือลดปัญหาเด็กหลังห้อง” เน้นการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติ และผ่านการปฏิบัติจริงจากการทํา
โครงงาน โดยมีครูเป็นหัวใจสําคัญของการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในฐานะผู้สนับสนุนอํานวยการให้เกิดการ

หลักสูตร
ประถมศึกษา 
2441

• เกษตรใน 
ประชาบาล

หลักสูตร
มัธยมศึกษา
2454

• เกษตรใน
สามัญศึกษา

แผนการศึกษา
แห่งชาติ 2503

• วิชาเกษตร
ศิลป์

แผนการศึกษา
แห่งชาติ 2520

• วิชาการงาน
พื้นฐานอาชีพ

หลักสูตร
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน 2544 
และ 2551

• กลุ่มการงาน
อาชีพและ
เทคโนโลยี
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เรียนรู้ ไม่ใช่ในฐานะของผู้สอน รวมท้ังการประสานให้ “ผู้ปกครองกับนักเรียน” เรียนรู้ร่วมกันเป็น 
PBL (Problem-based Learning) ปัจจุบันมีเครือข่ายโรงเรียนนอกกะลาในภาคอีสานที่จัดการเรียนการสอน
ลักษณะน้ีกว่า 20 โรงเรียน   

2) โรงเรียนรุ่งอรุณ  
 เป็นโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนต้ังแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภายใต้มูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ 

เปิดสอนต้ังแต่ปี 2546 ต้ังอยู่ที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ เน้นการสอนแบบบูรณาการ มีหลักพุทธธรรมเป็น
พ้ืนฐานในการจัดการศึกษา จึงมีความชัดเจนในแบบแผนปฏิบัติ มีการวางรากฐานในเรื่อง “การเรียนรู้เป็น” ที่
ครบถ้วนสมบูรณ์ในเรื่องการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ซึ่งมิได้เป็นไปเพียงมิติแห่ง “ความรู้” เพียงอย่างเดียว แต่
เป็น “กระบวนการพัฒนา” ด้านความคิด สติปัญญาและจิตใจไปพร้อมกัน ดังน้ัน ภารกิจของโรงเรียนและ
ครูผู้สอนจึงเป็นการช่วยผสมผสาน “ความรู้” และ “กระบวนการ” เข้าด้วยกันอย่างเหมาะสมให้กับผู้เรียนแต่
ละวัย แต่ละรายวิชา ทั้งน้ี โรงเรียนรุ่งอรุณมีแนวทางท่ีครูเป็นผู้ออกแบบวางแผน “หน่วยการเรียนบูรณาการ
รายวิชาแบบองค์รวม” ขึ้นอย่างครบวงจร และเป็นไปตามหลักสูตรรายวิชา เพ่ือใช้เป็นแผนการเรียนการสอน
ผ่านกิจกรรมหลัก 4 ประเภทคือ 1) กิจวัตรประจําวัน 2) กิจกรรมการเรียนการสอนที่ลงมือปฏิบัติจริงอย่าง
หลากหลาย 3) การทํางานเป็นทีม เป็นกลุ่มการเรียนรู้  และ  4) กิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นการเรียน
การสอนแบบ Active Learning   

3) โรงเรียนสัตยาไส 
 โรงเรียนสัตยาไส เป็นโรงเรียนประจํา เปิดสอนต้ังแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยเปิดต้ังแต่ระดับอนุบาลถึง

มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสัตยาไสมี 53 ประเทศทั่วโลก ภายใต้มูลนิธิสัตยาไส ไม่มีการเก็บค่าเล่าเรียนแต่
อย่างใด  สําหรับในประเทศไทยโรงเรียนต้ังอยู่ที่ ต.ลํานารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี  ด้านหลักสูตรใช้
หลักสูตรสถานศึกษาโดยยึดมาตรฐานแกนกลาง มีการเรียนรู้สาระครบทั้ง 8 สาระ และเพ่ิมกิจกรรมการเรียนรู้
อีก 1 กิจกรรมคือ กิจกรรมทักษะชีวิต ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนสัตยาไสใช้หลัก 
“Educare” โดยมุ่งดึงสิ่งที่ดีจากนักเรียน ต้ังคําถามที่ดีและสร้างสรรค์ โน้มนําให้สวดมนต์ ปฏิบัติสมาธิ ระลึก
ถึงบุญคุณของผู้อ่ืน บุญคุณของสรรพสิ่ง มีความนอบน้อม มีความเคารพ มีความเมตตากรุณา ฯลฯ อยู่เป็นปกติ
นิสัย โรงเรียนใช้หลักการ “การเรียนรู้โดยนักเรียนเป็นศูนย์กลาง” และ “การเรียนรู้แบบบูรณาการ” เช่น ให้
นักเรียน (เริ่มต้ังแต่ช้ันอนุบาล) ร่วมกําหนดหัวข้อที่จะเรียนรู้ แล้วครูเป็น ผู้เอ้ืออํานวย (ไม่ใช่สอน) ให้นักเรียน
ได้เรียนรู้  โดยเน้นการเรียนรู้จากการได้ปฏิบัติ ได้เห็นได้ฟัง ได้สัมผัส ได้ทดลอง ได้คิด อย่างเหมาะสม ทําให้
เด็กเป็นคนเก่งคนดี  

 จากตัวอย่างการศึกษาเกษตรในระดับโรงเรียนที่กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า รูปแบบการเรียนเกษตร
จะไม่ใช่การเรียนในห้องเรียน แต่จะผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริงในพ้ืนที่เกษตรของโรงเรียน รวมท้ังผ่าน
โครงงานต่างๆ ที่เด็กได้คิด วางแผน แก้ไขปัญหา ในรูปแบบ Problem-based Learning, Active Learning 
และ Educare กล่าวคือ ให้การเกษตรเป็นเคร่ืองมือหน่ึงในการจัดกระบวนการเรียนรู้ควบคู่ไปกับความรู้จาก
การต้ังคําถาม ค้นหาคําตอบ และจากการลงมือปฏิบัติจริง  
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3.1.2  การศึกษาเกษตรระดับอาชีวศึกษา 
การอาชีวศึกษา เป็นการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพ ภายใต้พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551

เ ป็นการศึกษาที่ มี ลั กษณะเฉพาะ  สัม พัน ธ์อ ย่าง ชัด เจนกับการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยี  สามารถนําทักษะความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ  สามารถเพ่ิมผลผลิตและมีส่วนในการส่งเสริม
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ได้ระดับมาตรฐานสากล   รวมทั้งการให้บุคคลมีความสามารถประกอบ
อาชีพอิสระและพ่ึงตนเองได้ ประกอบขึ้นจาก 3 ระบบคือ  

• การอาชีวศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาวิชาชีพ ที่เน้นการศึกษาในสถานศึกษาเป็นหลัก  มีการ
กําหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา  หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล เป็น
เง่ือนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แน่นอน 

• การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เป็นระบบที่เน้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และตลาดแรงงาน 
เป็นการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษา และ สถานประกอบการ ทั้งด้านการ
จัดหลักสูตร การเรียนการสอน  และการวัดประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหน่ึงใน
สถานศึกษา  และฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 

• การอาชีวศึกษาระบบเทียบโอนประสบการณ์ เป็นกระบวนการศึกษาวิชาชีพที่ผู้เรียนได้รับจาก
ประสบการณ์การทํางาน  การปฏิบัติ  และการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความ
พร้อม และโอกาส โดยจัดให้มีระบบการประเมินสมรรถนะ เพ่ือรับคุณวุฒิวิชาชีพและสามารถเทียบ
โอนกับคุณวุฒิการอาชีวศึกษาในระบบได้  เป็นการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพอย่าง
ต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

ทั้งน้ี การศึกษาเกษตรในระดับอาชีวศึกษาได้มีพัฒนาการเป็นลําดับตามช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปทั้ง
ในทางเศรษฐกิจและสังคม ดังน้ี 

ยุคโรงเรียนเกษตรเฉพาะทางและการสร้างครูเกษตร 

พ.ศ. 2451   เกิดโรงเรียนเกษตราธิการ ซึ่งถือว่าเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่เปิดสอนหลักสูตรทางการ
เกษตรกรรมเพ่ือผลิตบุคลากรสนองความต้องการของหน่วยงานในกระทรวงเกษตราธิการ
โดยตรง 

พ.ศ. 2456   โรงเรียนเกษตราธิการถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนข้าราชการพลเรือน และได้
ย้ายไปสังกัดกระทรวงธรรมการ และเปล่ียนแปลงแนวทางจากการเรียนการสอนวิชา
เกษตรกรรมในโรงเรียนเฉพาะทางเป็นการเรียนสายอาชีพ  

พ.ศ. 2460 เกิดโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมหอวัง บ้านสวนหลวง สังกัดกระทรวงเกษตราธิการ 
เพ่ือสร้างครูเฉพาะทางด้านการเกษตรรองรับการสอนวิชาเกษตรกรรมในโรงเรียน
ประถมศึกษา  ซึ่งเกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติการประถมศึกษา พ.ศ. 2441 

พ.ศ. 2461-2477 โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมได้มีการยุบเลิกและสร้างใหม่หลายแห่ง รวมทั้งได้มีการ
นําแนวคิดการผสานการวิจัยกับการเรียนการสอนเกษตรกรรมตามแบบอย่างของ
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สหรัฐอเมริกามาทดลองปฏิบัติ  โดยการจัดต้ังสถานีทดลองกสิกรรมให้ดําเนินงานควบคู่กับ
โรงเรียนเกษตรกรรม 3 แห่งในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ โดยเป็นความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงเกษตราธิการกับกระทรวงธรรมการ  

พ.ศ. 2478   ยุบโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายทางการศึกษา
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเสนาบดีกระทรวงธรรมการ   

ยุคโรงเรียนประถมวิสามัญกสิกรรม 

พ.ศ. 2478 โรงเรียนประถมวิสามัญกสิกรรมเร่ิมจัดต้ังขึ้นหลังจากที่ได้ดําเนินการฝึกหัดครูเกษตรไป
แล้วระยะหน่ึง เป็นการจัดการเรียนการสอนแยกสายอาชีพออกต่างหาก  โดยจัดต้ังใน
จังหวัดต่างๆ ภายหลังโรงเรียนเหล่าน้ีได้ยกฐานะขึ้นเป็นวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  
(ในสังกัดกรมอาชีวศึกษาเดิม) และบางแห่งได้แยกไปสังกัดในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  

พ.ศ. 2479 ยุบเลิกหลักสูตรประถมวิสามัญกสิกรรม และเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นระดับมัธยม
อาชีวศึกษาตอนต้น ตามโครงสร้างของแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2479 และเปลี่ยนเป็น
โรงเรียนเกษตรกรรมสังกัดกรมอาชีวศึกษา ในปี พ.ศ. 2481 ต่อมามีการพัฒนาขยายระดับ
การศึกษาทางด้านอาชีพให้สูงขึ้นจากระดับประถมวิสามัญกสิกรรมจนกระทั่งถึงระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคช้ันสูง (ปทส.) 
ซึ่งเป็นหลักสูตรเทียบเท่าปริญญาตรี 

ยุคโรงเรียนมัธยมวิสามัญเกษตรกรรม 

พ.ศ. 2477 การเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมแม่โจ้เป็นโรงเรียนมัธยมวิสามัญ  ถือว่า
เป็นจุดกําเนิดของการศึกษาเกษตรเพื่ออาชีพอย่างแท้จริง โดยโรงเรียนมัธยมวิสามัญ
เกษตรกรรมในระยะแรกมีเพียง 4 แห่งทั่วประเทศคือที่ แม่โจ้ คอหงส์ โนนวัด และ
บางกอกน้อย รับนักเรียนที่จบช้ันมัธยมสามัญปีที่ 4 เพ่ือเรียนในหลักสูตร 4 ปี ได้รับวุฒิ
การศึกษาเทียบเท่าผู้ที่จบมัธยมสามัญปีที่ 8 ภายหลังโรงเรียนมัธยมวิสามัญเกษตรกรรมได้
พัฒนาต่อเน่ือง เพ่ือก้าวไปสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาทางการเกษตรโดยการยุบรวบและ
การโอนไปสังกัดกระทรวงเกษตราธิการสถาบันอาชีวเกษตรกรรมได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถาบันการศึกษาทางด้านเกษตรข้ึนเป็นสถาบันอุดมศึกษาจํานวนหลายแห่ง  

ยุควิทยาลัยเกษตรกรรม 

พ.ศ. 2520-2522 นับเป็นช่วงที่มีการขยายตัวมากที่สุดของการต้ังสถาบันอาชีวเกษตรกรรม  โดยมีการจัดต้ัง
วิทยาลัยเกษตรกรรมมากถึง 20 แห่งในช่วงเวลาเพียง 3 ปี จากแรงผลักดันทางด้าน
การเมืองในขณะน้ัน ประกอบกับกระแสความต้องการจากมวลชนที่ต้องการให้บุตรหลาน
เข้าเรียนในวิทยาลัยเกษตรกรรม เพ่ือหวังเข้ารับราชการเป็นเกษตรตําบลในกรมส่งเสริม
การเกษตรและสหกรณ์ เน่ืองจากช่วงเวลาดังกล่าวมีอัตราการบรรจุข้าราชการเป็นจํานวน
มาก หลังจากน้ันอัตราการบรรจุข้าราชการชะลอตัวลง ผู้สําเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ไม่
สามารถเข้ารับราชการได้ ส่งผลให้จํานวนผู้เรียนลดลง วิทยาลัยเกษตรกรรมในช่วงเวลา
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ดังกล่าวบางแห่งมีจํานวนอาจารย์มากกว่านักศึกษา  

พ.ศ. 2537 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเปิดวิทยาลัยชุมชนขึ้นในวิทยาลัยเกษตรกรรม เพ่ือให้
วิทยาลัยเกษตรกรรมสามารถเปิดสอนสาขานอกภาคเกษตรกรรมได้  

พ.ศ. 2539 มีโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต จึงส่งผลให้จํานวนผู้เรียนเกษตรในวิทยาลัย
เกษตรกรรมเพ่ิมจํานวนขึ้น 

พ.ศ. 2546 มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้จัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภายใต้ 
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   

พ.ศ. 2551 ถึง
ปัจจุบัน 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดําเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 
2551  รับผิดชอบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) การศึกษาด้านเกษตรในสถาบันการศึกษาภายใต้สังกัด 50 แห่งทั่ว
ประเทศ ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 43 แห่ง วิทยาลัยประมง 4 แห่ง วิทยาลัย
เทคโนโลยีและการจัดการ 2 แห่ง และวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 1 แห่ง จากทั้งสิ้น 
421 แห่ง โดยหลักสูตรอาชีวศึกษาในระดับ ปวช. ใช้หลักสูตร ปวช. ปี พ.ศ. 2556 และใน
ระดับ ปวส. ใช้หลักสูตร ปวส. 2546 และหลักสูตร ปทส. 2551 

 
หลักสูตรอาชีวเกษตรกรรม 

1) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 หลักสูตรในระดับน้ีจะรับนักเรียนจบช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นมาเรียนต่ออีก 3 ปี เมื่อสําเร็จ

การศึกษาแล้วได้วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ผู้จบการศึกษาในระดับน้ีแล้ว สามารถออกไปประกอบ
อาชีพตามสาขาที่เรียนมาได้ การประกาศใช้หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และเทียบเท่าใน
สถาบันการศึกษาทางด้านเกษตรกรรมแต่ละสังกัด ดังน้ี 

• หลักสูตร ปวช. พ.ศ. 2521 ประเภทวิชาเกษตรกรรม ใช้ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

• หลักสูตร ปวช. พ.ศ. 2522 สาขาวิชาเกษตรกรรม ใช้ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

• หลักสูตร ปวช. พ.ศ. 2524 ประเภทวิชาเกษตรกรรม ใช้ในกรมอาชีวศึกษา 

• หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 แผนการเรียนเกษตรกรรม ใช้ในกรมสามัญศึกษา 
 พ.ศ. 2528 กรมอาชีวศึกษาได้ทําการประเมินผลการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 

2524 จากน้ัน กรมอาชีวศึกษาได้มีการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร ปี พ.ศ. 2530, 2533 และ 2538 การ
ปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลทําให้กรมอาชีวศึกษาได้พัฒนา
หลักสูตรประกาศนียบัตร พ.ศ. 2545  และ พ.ศ. 2546  มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้จัดต้ังสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาขึ้น  
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2) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคเกษตรกรรม (ปวท.) 
 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในปี พ.ศ. 

2522 โดยรับนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ เข้าศึกษาต่อในสายวิชาชีพเป็นเวลา 2 ปี เพ่ือ
ขยายโอกาสทางการศึกษาด้านอาชีพในระดับอุดมศึกษาที่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี 

 พ.ศ. 2527 กรมอาชีวศึกษาได้ประกาศใช้หลักสูตร ปวท. พ.ศ. 2527 แทนหลักสูตร ปวท. พ.ศ. 
2522 

 พ.ศ. 2537 ปิดหลักสูตร ปวท. ประเภทวิชาเกษตรกรรม เน่ืองจากกรมอาชีวศึกษารับนักเรียนที่จบ
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อในระดับหลักสูตร ปวส. ซึ่งผู้เรียนสนใจมากกว่า ส่งผลให้ในปีน้ันไม่มีผู้สมัคร
เรียนในหลักสูตร ปวท.  

3) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
 พ.ศ. 2506 กรมอาชีวศึกษาได้เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แผนก

เกษตรกรรม เพ่ือสนองตอบความต้องการกําลังคนระดับกลางสาขาเกษตรกรรม ตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับแรก เพ่ือเข้ารับราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปัจจุบันมีเพียงสถานศึกษาที่
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลที่ยังคงจัดการศึกษาในระดับ 
ปวส.  

 ด้านจํานวนนักศึกษาในระดับ ปวส. ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในช่วงสองทศวรรษ มี
แนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ในขณะที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลกลับมีแนวโน้มลดลง การพัฒนาหลักสูตรในช่วงสอง
ทศวรรษที่ผ่านมา ได้มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตร ปวส. หลายครั้งเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน โดยมีการประกาศใช้หลักสูตรในระดับ ปวส. ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2520, 2527, 2536, 2540 และ 
2546   

4) ประกาศนียบัตรครูเทคนิคช้ันสูง (ปทส.) 
 พ.ศ. 2533 ได้มีการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคช้ันสูงที่โรงเรียนช่างกลปทุมวัน ซึ่ง

ต่อมา ปี  พ.ศ. 2540 โรงเรียนน้ีได้รับพระราชทานช่ือเป็น “วิทยาลัยช่างกลปทุมวัน” และต่อมาในปี พ.ศ.  
2541 ได้ยกฐานะเป็นสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน  เพ่ือจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหลักสูตร 
ปทส. จึงเป็นหลักสูตรที่เทียบเท่าปริญญาตรี รับนักศึกษาที่จบ ปวส. เพ่ือผลิตเป็นครูวิชาชีพ ใช้ระยะเวลาใน
การเรียน 2 ปี ต่อมาได้มีการพัฒนาเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคช้ันสูง (ต่อเน่ือง 3 ปี) พ.ศ. 2551 

 
ตารางแสดงจํานวนนักเรียน นักศึกษา ในสถาบันการอาชีวศึกษา ประจําปีการศึกษา 2555 

หลักสูตร 
โครงการปฏิรปูการศึกษา
เกษตรเพื่อชีวิต (คน) 

สาขาเกษตรทัว่ไป/ประมง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

ปวช. 1,665 739 2,404 

ปวส. - 1,093 1,039 
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 โครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต เป็นโครงการจัดการศึกษาวิชาชีพเกษตรให้กับนักเรียน ซึ่ง
เป็นบุตรหลานเกษตรกรท่ีด้อยโอกาสในชนบท รวมท้ังนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าจาก
โรงเรียนขยายโอกาสของสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) ที่ไม่สามารถศึกษาต่อที่อ่ืน
ได้ และเป็นผู้ที่รักอาชีพการเกษตร รักในการพัฒนาตนเอง ทั้งน้ี ให้นักเรียนเข้าเรียนวิชาชีพการเกษตร โดย
ได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดระยะเวลาที่เรียนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 3 ปี ตามหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2538 ของกรมอาชีวศึกษา  โครงการน้ีได้ดําเนินการและรับนักศึกษาเข้าเรียนใน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตามโครงการปฏิรูปการเกษตรเพ่ือชีวิตต้ังแต่ปี พ.ศ. 2539 กระทรวงศึกษาธิการ 
จัดทุนอุดหนุนให้สถานศึกษาจัดหาวัสดุการทําโครงการเกษตรในการฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน  โดยมุ่งหวังให้
นักเรียนเหล่าน้ี เรียนวิชาชีพการเกษตรเพื่อนําไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้ เป็นการสนองตอบต่อการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนากําลังคนในภาคการเกษตรของประเทศ (พันธณีย์ วิหคโต, 2542) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 

 

 
 

รายชื่อสาขา/สถาบนัการศกึษาระดับอาชีวศึกษาท่ีเปดิหลักสูตรด้านเกษตร 
 

1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุร ี 26. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย 
2. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท 27. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 
3. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค ์ 28. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก 
4. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 29. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา 
5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุร ี 30. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร 
6. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุร ี 31. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ ์
7. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี 32. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร ่
8. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุร ี 33. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน 
9. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุร ี 34. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย 
10. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี 35. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบ่ี 
11. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา 36. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร 
12. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุร ี 37. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง 
13. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว 38. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา 
14. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น 39. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
15. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูม ิ 40. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง 
16. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา 41. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา 
17. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 42. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล 
18. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม 43. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 
19. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 44. วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร   

20. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 45. วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ 
21. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ 46. วิทยาลัยประมงปัตตานี 

22. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี 47. วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 

23. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี 48. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการหนองสองห้อง 
24. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร 49. วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง 
25. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช 50. วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 
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3.1.3  การศึกษาเกษตรระดับอุดมศึกษา 
อุดมศึกษาเกษตรศาสตร์มีต้นกําเนิดร่วมกับอาชีวเกษตรกรรม แต่เป็นการศึกษาเกษตรช้ันสูง เริ่มต้น

จากวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ยุคบุกเบิกและก่อต้ัง 

พ.ศ. 2480   มีการยุบโรงเรียนมัธยมวิสามัญเกษตรกรรมทั้ง 4 แห่ง ไปรวมท่ีแม่โจ้เพียงแห่งเดียว พร้อม
กับยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใน พ.ศ. 2481 จัดการศึกษาในระดับอนุปริญญา
หลักสูตร 3 ปี ได้วุฒิอนุปริญญาเกษตรศาสตร์ รับผู้สําเร็จการศึกษาจากมัธยมวิสามัญ
เกษตรกรรม การจัดต้ังโรงเรียนเตรียมวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขึ้นที่แม่โจ้ เพ่ือรับโอน
นักเรียนจากโรงเรียนมัธยมวิสามัญเกษตรกรรมที่ได้ยุบการเรียนการสอน และได้มีการ
เปลี่ยนสังกัดอีกคร้ังจากกระทรวงธรรมการเป็นกระทรวงเกษตราธิการ  

พ.ศ. 2482 วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ย้ายจากแม่โจ้มาอยู่ ในสถานีเกษตรกลางบางเขน โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือความร่วมมือทางวิชาการ และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
มากขึ้น ขณะเดียวกันวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่แม่โจ้ได้แปรสภาพเป็นโรงเรียนเตรียม
วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเปลี่ยนเป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเกษตรศาสตร์  

พ.ศ. 2486   มีการจัดต้ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยผนวกวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับ
โรงเรียนวนศาสตร์ มีฐานะเป็นกรมสังกัดกระทรวงเกษตราธิการ จัดการเรียนการสอนใน 4 
คณะคือ คณะเกษตรศาสตร์ คณะสหกรณ์ คณะวนศาสตร์ และคณะประมง โดยระยะแรก
ใช้อาจารย์ประจําของมหาวิทยาลัยร่วมกับอาจารย์พิเศษซึ่งเป็นบุคลากรของกระทรวง  
เกษตราธิการ  

ยุคเติบโตเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านการเกษตร 

พ.ศ. 2489 หลวงสุวรรณวาจกสิกิจดํารงตําแหน่งเป็นอธิการบดี ได้นําแนวคิดและปรัชญาของ Land 
Grant มาวางเป็นรากฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

พ.ศ. 2502   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านการเกษตรกรรม ย้ายสังกัด
จากกระทรวงเกษตราธิการมาสั ง กัดสํ า นักนายกรัฐมนตรี  และต่อมาจึงสั ง กัด
ทบวงมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2515 

ยุคขยายตัวของอุดมศึกษาสาขาเกษตร 

พ.ศ. 2507-2529  อุดมศึกษาเกษตรขยายทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ในมหาวิทยาลัยและสถาบันหลาย
แห่ง ดังน้ี 
พ.ศ. 2507  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2508  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2518  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
พ.ศ. 2512  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เริ่มปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยสหวิชา เมื่อมีการ

จัดต้ังคณะศึกษาศาสตร์เพ่ือผลิตครูเกษตรระดับปริญญา 
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พ.ศ. 2518  - วิทยาลัยเกษตรกรรมแม่โจ้ ยกฐานะเป็น สถาบันเทคโนโลยีเกษตรแม่โจ้  
และเปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในปีพ.ศ. 2525 

               -  คณะเกษตรศาสตร์บางพระ ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2521  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
พ.ศ. 2524  สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
พ.ศ. 2528  คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช ในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
พ.ศ. 2529  โปรแกรมเกษตรศาสตร์ในวิทยาลัยครู  

พ.ศ. 2529 ช่วงปลายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5 มีสถาบันที่ให้การศึกษาเกษตรศาสตร์
ระดับอุดมศึกษาทั้ งหมด  12 แห่ง  โดยสัง กัดทบวงมหาวิทยาลัย  11 แห่ง  และ
กระทรวงศึกษาธิการ 1 แห่ง  อุดมศึกษาเกษตรศาสตร์ได้มีการขยายตัวในระยะต่อมาอย่าง
ต่อเน่ืองพร้อมกับการปรับโครงสร้างสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2530-2544  อุดมศึกษาเกษตรขยายตัวใน 2 ทศวรรษหลัง ทั้งในส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ใน
มหาวิทยาลัยและสถาบันหลายแห่ง ดังน้ี 
พ.ศ. 2533  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2536  สํานักเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
พ.ศ. 2540  คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ. 2541  สํานักเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
พ.ศ. 2543  คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  
                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
พ.ศ. 2544  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  
                วิทยาเขต  สารสนเทศเพชรบุรี  

พ.ศ. 2544   ปลายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 มีหลักสูตรทางการเกษตรโดยตรงและเกี่ยวข้องใน
มหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่งทั้งมหาวิทยาลัยจํากัดรับและไม่จํากัดรับรวมทั้งสิ้น 24 แห่ง 
นอกจากน้ี ยังมีหลักสูตรการศึกษาเกษตรศาสตร์ในสถาบันระดับอุดมศึกษาสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ (เดิม) อีกจํานวนถึง 91 สถาบัน/สถานศึกษา ส่งผลให้มีความ
หลากหลายของการจัดการศึกษาเกษตรศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา  

พ.ศ. 2546   ประกาศพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ทําให้ 
"ทบวงมหาวิทยาลัย" เปลี่ยนเป็น "สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา" สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ  

พ.ศ. 2556 เปิดหลักสูตรด้านเกษตร จํานวน 60 แห่ง จาก 81 แห่ง แบ่งเป็น  มหาวิทยาลัยของรัฐ  11 
แห่ง  มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 9 แห่ง  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 31 แห่งมหาวิทยาลัยราช
มงคล 6 แห่ง  มหาวิทยาลัยไม่จํากัดรับ 2 แห่ง และมหาวิทยาลัยเอกชน  1 แห่ง 
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แผนผงัเส้นทางพัฒนาการอุดมศึกษาเกษตรศาสตร์ในมหาวิทยาลัย 

ครูเกษตรประถมกสิกรรม 
2460

มัธยมวิสามัญเกษตรกรรม
2477-2480

วิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2481

ม.เกษตรศาสตร์

2486

ตั้งมหาวทิยาลัย 3 แห่ง 
ในภูมิภาค

2507-2510

หลักสูตรเกษตรและเกี่ยวข้องเปิดใน 
ม.รัฐ 24 แห่ง

2518-2544

หลักสูตรเกษตรและเกี่ยวข้องเปิดใน 
ม.ทั่วประเทศ 59 แห่ง  2556
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แผนผงัพัฒนาการทางด้านการศึกษาเกษตรของประเทศไทย 
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รายชื่อสาขา/สถาบันอุดมศึกษาจําแนกตามประเภท 
ม.รัฐ ม.ในกํากับ 

1. ม.เกษตรศาสตร์  บางเขน; คณะเกษตร คณะประมง  คณะวนศาสตร ์  
กําแพงแสน;  คณะเกษตร 
สกลนคร; คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร 

1. ม.บูรพา  บางแสน; สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา คณะวิทยาศาสตร์ 
จันทบุรี; คณะเทคโนโลยีทางทะเล  
สระแก้ว; คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

2. ม.ขอนแก่น  คณะเกษตรศาสตร์ 2. ม.วลัยลักษณ์ สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
3. ม.ธรรมศาสตร์  ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3. ม.แม่ฟ้าหลวง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ 
4. ม.นเรศวร  คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. ม.เทคโนโลยีสุรนาร ี สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
5. ม.มหาสารคาม คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร 5. ม.เชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ 
6. ม.แม่โจ้ คณะผลิตกรรมการเกษตร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา 
6. ส.พระจอมเกล้าฯ 

ลาดกระบัง  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

7. ม.ศรีนครินทรวิโรฒ คณะเทคโนโลยีและนวตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 7. ม.ทักษิณ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 
8. ม.ศิลปากร  คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 8. จุฬาลงกรณ ์ หลักสูตรเทคโนโลยีการเกษตรนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร ์
9. ม.สงขลานครินทร์ สงขลา; คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

สุราษฎร์ธาน;ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
9. ม.พะเยา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

10 ม.อุบลราชธานี คณะเกษตรศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคล 

11. ม.นครพนม  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม 1. มทร.ตะวันออก คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ

ม.ไม่จํากัดรับ 2. มทร.ล้านนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

1. 
2. 

ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 
ม.รามคําแหง 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ 
สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ 

3. มทร.ศรีวิชัย  ตรัง; คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
นครศรีธรรมราช; คณะเกษตรศาสตร์ 

   4. มทร.สุวรรณภูมิ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

ม.เอกชน 5. มทร.อีสาน  สุรินทร์; คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. ส.การจัดการปัญญาภิวัฒน์ คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร 6. มทร.ธัญบุรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  
1. มรภ.กาญจนบุรี  สาขาวิชาเทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
17. มรภ.มหาสารคาม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
18. มรภ.ลําปาง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

2. มรภ.กําแพงเพชร โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 19. มรภ.นครสวรรค์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 3. มรภ.จันทรเกษม  คณะเกษตรและชีวภาพ 

4. มรภ.เชียงราย  สาขาวิชาเกษตรที่สูงและสาขาวิชาสัตวเวชศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

20. มรภ.บ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

5. มรภ.เชียงใหม่  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 21. มรภ.พระนครศรีอยุธยา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6. มรภ.เทพสตรี  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 22. มรภ.สุราษฎร์ธาน ี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรและสาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7. มรภ.นครปฐม โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตพืช  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23. มรภ.ยะลา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 

8. มรภ.นครราชสีมา โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 24. มรภ.เลย สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
25. มรภ.สุรินทร์ โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์  โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

และโปรแกรมวิชาสัตวบาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9. มรภ.บุรีรัมย์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
10. มรภ.พระนคร  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26. มรภ.วไลยอลงกรณ ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
11. มรภ.เพชรบุรี  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 27. มรภ.สกลนคร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
12. มรภ.เพชรบูรณ์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 28. มรภ.สงขลา คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
13. มรภ.พิบูลสงคราม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 29. มรภ.อุบลราชธานี คณะเกษตรศาสตร์ 
14. มรภ.ราชนครินทร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 30. มรภ.อุดรธานี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช คณะเทคโนโลยี 
15. มรภ.รําไพพรรณี  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 31. มรภ.อุตรดิตถ์ คณะเกษตรศาสตร์ 
16. มรภ.ภูเก็ต  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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หากพิจารณาภาพรวมจากข้อมูลของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ทําการรวบรวม
จากสถาบันอุดมศึกษาด้านการเกษตรพบว่า ในปี พ.ศ. 2554  มีนักศึกษาแรกเข้าสาขาเกษตรประมาณ 12,000 
คน  โดยส่วนใหญ่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกํากับ เป็นนักศึกษาหญิงมากกว่า
นักศึกษาชายในเกือบทุกประเภทของมหาวิทยาลัย  ยกเว้นมหาวิทยาลัยไม่จํากัดรับซึ่งเป็นนักศึกษาชาย
มากกว่า อย่างไรก็ตาม ข้อมูลของ สกอ. ขึ้นอยู่กับจํานวนมหาวิทยาลัยที่ส่งข้อมูลซึ่งอาจจะไม่ครบถ้วน 
ขณะเดียวกันข้อมูลของสภาคณบดีสาขาคณะเกษตร ในปีเดียวกัน (พ.ศ. 2554 ) ซึ่งมีสมาชิก เพียง 28 คณะ มี
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีเฉลี่ยช้ันปีละ 10,000 คน แสดงให้เห็นว่า จํานวนนักศึกษาใกล้เคียงกับข้อมูล
ของ สกอ. ซึ่งดูแลคณะ/สาขาเกษตรทั่วประเทศใน 60 มหาวิทยาลัยที่มีคณะ/สาขาด้านเกษตร 
 

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาแรกเข้า ปี 2554 สาขาเกษตร 

กลุ่มมหาวิทยาลัย ชาย (คน) หญิง (คน) รวม 

ม.รัฐ 2,211 2,899 5,110 

ม.ในกํากับ 866 1,159 2,025 

ม.ไม่จํากัดรับ 2,284 1,106 3,390 

มทร. 1,300 385 1,685 

มรภ. 820 560 1,380 

รวม 6,428 5,565 11,993 
ท่ีมา: สกอ. รายงานจํานวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2554  

 
หลักสูตรการเรียนการสอน   

 จากข้อมูลโครงการวิจัยมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (มคอ.1)  ที่สภาคณบดีสาขาเกษตรจัดทําขึ้น  เพ่ือ
จัดกลุ่มรายช่ือปริญญาสาขาเกษตร ป่าไม้และประมง  เพ่ือการรับรองและอ้างอิงคุณวุฒิของบัณฑิตและ
บัณฑิตศึกษาของแต่ละแห่งให้มีความสอดคล้องกัน   สามารถจําแนกหลักสูตรตามลักษณะสาขาวิชาได้เป็น 3 
กลุ่ม ดังน้ี 

 
ตารางจําแนกลักษณะของหลักสูตร 

แบบเนน้เฉพาะสาขา 
(Specialized Program) 

แบบบูรณาการสาขา  
(Integrated Program) 

แบบฐานกว้าง 
(Based Program) 

• พืชศาสตร์ 

• พืชไร่ 

• พืชสวน 

• สัตวศาสตร์ 

• เกษตรกลวิธาน 

• คหกรรมศาสตร์ 

• เทคโนโลยี 

• ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 

• เกษตรเขตร้อน 
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แบบเนน้เฉพาะสาขา 
(Specialized Program) 

แบบบูรณาการสาขา  
(Integrated Program) 

แบบฐานกว้าง 
(Based Program) 

• ประมง 

• ป่าไม้ 

• ปฐพีวิทยา 

• อารักขาพืช 

• เคมีเกษตร 

• เศรษฐศาสตร์ และสหกรณ์เกษตร 

• ภูมิทัศน์ 

• ธุรกิจการเกษตร 

 
จากจํานวนหลักสูตรที่มีการเปิดสอนด้านเกษตรจะเห็นว่า  หลักสูตรในระดับอนุปริญญามี 7 หลักสูตร

ที่เปิดทําการเรียนการสอน แต่ไม่มีจํานวนผู้เรียน  รวมถึงหลักสูตรระดับ ป.บัณฑิต และ ป.บัณฑิตขั้นสูง ก็เปิด
ช่องไว้ให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้   แต่ไม่มีคณะใดในสภาคณบดีสาขาเกษตรที่เปิดการเรียน
การสอน ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากหลักสูตรไม่เป็นที่นิยมของผู้ เรียนที่ต้องการได้ปริญญาบัตรมากกว่า
ประกาศนียบัตรและคุณวุฒิไม่ตรงกับตําแหน่งที่ผู้ใช้บัณฑิตเปิดรับ   

 
ตารางแสดงจํานวนหลักสูตรที่เปิดสอนด้านการเกษตร   

หลักสูตรที่เปดิสอนทัง้หมด จํานวนหลักสตูร จํานวนนักศึกษา 

 -ระดับอนุปริญญา  7 0 

 -ระดับปริญญาตรี  125 42,095 

 -ระดับ ป.บัณฑิต  0 0 

 -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ก  52 - 

 -ระดับปริญญาโทที่มีเฉพาะแผน ข  3 - 

 -ระดับปริญญาโท ที่มีทั้งแผน ก และ แผน ข อยู่ในหลักสูตร
ฉบับเดียวกัน  

44 2,843 

 -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง  0 0 

 -ระดับปริญญาเอก  46 647 

รวม 277 45,585 
ท่ีมา: Common data set สภาคณบดีสาขาการเกษตร ปีการศึกษา 2554 จํานวน 26 คณะ 
  

หากพิจารณาขนาดของคณะ/สาขาเกษตรเฉพาะที่เป็นสมาชิกของสภาคณบดีสาขาเกษตร  จาก
จํานวนนักศึกษาแล้ว สามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม  โดยร้อยละ 54.2 หรือ 13 คณะ/สาขา มีจํานวนนักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีระหว่าง 1,000 -1,999 คน   ส่วนคณะ/สาขาที่มีนักศึกษามากกว่า 3,000 คนน้ันเป็นคณะ/
สาขาเกษตรของมหาวิทยาลัยไม่จํากัดรับ 
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ตารางแสดงคณะ/สาขาเกษตร จําแนกตามจํานวนนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตร ี

จํานวนนสิิต/นักศึกษา 
(คน) 

จํานวนคณะ/สาขาเกษตร ร้อยละ 

100-999 8 33.3 

1,000-1,999 13 54.2 

2,000-2,999 2 8.3 

มากกว่าหรือเท่ากับ 3,000 1 4.2 
      ท่ีมา: Common data set สภาคณบดีสาขาการเกษตร ปีการศึกษา 2554 จํานวน 24 คณะ 

  
บุคลากร 

อาจารย์ส่วนใหญ่ในคณะ/สาขาเกษตรมีคุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาโทถึงร้อยละ 56 
และในจํานวนน้ียังเป็นอาจารย์ที่ไม่ได้ขอตําแหน่งทางวิชาการถึงร้อยละ 65 อย่างไรก็ตาม อาจารย์ที่สอนใน
คณะ/สาขาเกษตรยังมีอาจารย์รุ่นเก่าที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีประมาณร้อยละ 7 และในจํานวนน้ี
ยังไม่ได้ขอตําแหน่งทางวิชาการถึงร้อยละ 86  และเมื่อพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในสาขาน้ี
พบว่า มีเพียงร้อยละ 1 ที่มีตําแหน่งวิชาการเป็นศาสตราจารย์ รายละเอียดดังตารางด้านล่าง 
 

ตารางแสดงจํานวนอาจารยจํ์าแนกตามคณุวุฒิทางการศึกษาและตําแหน่งทางวิชาการ 

ตําแหน่ง 
ทางวิชาการ 

 
วุฒิการศึกษา อา

จา
รย์

 

ผู้ช
่วย

ศา
สต

รา
จา

รย์
 

รอ
ง

ศา
สต

รา
จา

รย์
 

ศา
สต

รา
จา

รย์
 

รวม 
สัดส่วน 

อ.:ผศ.:รศ.:ศ. 

   วุฒิปริญญาตรี  73 9 3 0 85 86:11:4:0 

   วุฒิปริญญาโท  547 231 69 0 847 65:27:8:0 

   วุฒิปริญญาเอก  367 298 257 19 941 39:32:27:2 

รวม 987 538 329 19 1,873 53:29:17:1 

สัดส่วน 7:56:37 2:43:55 1:21:78 0:0:19 5:45:50 
   ท่ีมา: Common data set สภาคณบดีสาขาการเกษตร ปีการศึกษา 2554 จํานวน 26 คณะ 
  
สัดส่วนอาจารย์และนิสิต/นักศึกษา  

หากพิจารณาสัดส่วนอาจารย์ประจําต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาเกษตร ป่าไม้และประมงที่
เป็นสมาชิกสภาคณบดีสาขาเกษตรจะพบว่า  ร้อยละ 60 (12 จาก 20 คณะ/สาขา) มีสัดส่วนอาจารย์ต่อ
นักศึกษาน้อยกว่า 1: 20 และร้อยละ 40 (8 จาก 20 คณะ/สาขา) มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษามากกว่า 1:20 
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แสดงให้เห็นว่าคณะ/สาขาน้ันรับนักศึกษาเข้ามาในระบบเป็นจํานวนมาก หรืออีกนัยหน่ึงคณะ/สาขาน้ันๆ 
อัตรากําลังของอาจารย์ประจําอาจจะถูกจํากัดหรือมีอาจารย์พิเศษจากภายนอกในการจัดการเรียนการสอน 
 

ตารางแสดงสดัส่วนอาจารย์ประจําต่อนิสติ/นักศึกษาระดับปริญญาตร ี(ข้อมูล 26 คณะ) 

คณะ/สาขาเกษตร มหาวิทยาลัย 
จํานวนอาจารย์ต่อ

จํานวนนสิิต/นักศึกษา 
สัดส่วน 

1 คณะเกษตร กําแพงแสน  ม.เกษตรศาสตร์ 140 : 1,911 1 : 14 

2 คณะเกษตร   ม.เกษตรศาสตร์ 161.5 : 1,451 1 : 9 

3 คณะประมง  ม.เกษตรศาสตร์ 68.5 : 1,089 1 : 16 

4 คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 79.5 : 1,279 1 : 16 

5 คณะเกษตรศาสตร ์ ม.ขอนแก่น 112 : 1,896 1 : 17 

6 คณะเกษตรศาสตร ์ ม.เชียงใหม่ 68 : n/a - 

7 สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.สุรนาร ี 41 : 962 1 : 24 

8 คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ม.นเรศวร 78.5 : 1,390 1 : 18 

9 คณะเทคโนโลยี ม.มหาสารคาม 53 : 1,362 1 : 26 

10 คณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ ้ 65 : 2,693 1 : 42 

11 สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ม.วลัยลักษณ ์ 24.5 : 150 1 : 7 

12 คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.สงขลานครินทร ์ 70 : 1,552 1 : 23 

13 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ ์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 35 : 8,128 1 : 233 

14 คณะเกษตรศาสตร ์ ม.อุบลราชธานี 62 : n/a - 

15 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ส.พระจอมเกลา้
ลาดกระบัง 

82 : 2,831 1 : 35 

16 คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

มทร.ตะวันออก 57 : 858 1 : 16 

17 คณะเกษตรศาสตร ์ มทร.ศรีวิชัย n/a : 1,262 - 

18 คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ม.ทักษิณ 23 : 291 1 : 13 

19 คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

ม.ศิลปากร 41 : 1,030 1 : 26 

20 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ม.สงขลานครินทร ์ 83.5 : 1,020 1 : 13 

21 คณะวิทยาศาสตร์และ มทร.ล้านนา 286 : n/a - 
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คณะ/สาขาเกษตร มหาวิทยาลัย 
จํานวนอาจารย์ต่อ

จํานวนนสิิต/นักศึกษา 
สัดส่วน 

เทคโนโลยีการเกษตร 

22 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุร ี 60 : 1,662 1 : 28 

23 คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

ม.แม่โจ้ 22 : 667 1 : 31 

24 คณะวิทยาศาสตร์การเกษตร ม.พะเยา - - 

25 คณะทรัพยากรธรรมชาติและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

ม.เกษตรศาสตร์ 
สกลนคร 

44 : 518 1 : 12 

26 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. อีสาน 116 : 1,098 1 : 10 

 
ตารางแสดงสดัส่วนอาจารย์ประจําต่อนิสติ/นักศึกษาปริญญาตร ี

สัดส่วนจํานวน 
อาจารย์ต่อจํานวนนิสิต/นักศึกษา 

จํานวนคณะ/สาขา 

1: ≤10  3 

1: ≤20 9 

1: ≤30 5 

1: ≤40 2 

1: ≤50 1 

ท่ีมา: Common data set สภาคณบดีสาขาการเกษตร ปีการศึกษา 2554 ข้อมูล 20 คณะ 
หมายเหตุ: ไม่นับรวมมหาวิทยาลัยไม่จํากัดรับ  

 
การวิจัยและพัฒนา 

งานด้านการวิจัยและพัฒนาของคณะ/สาขาเกษตร จํานวน 26 คณะ ในปีพ.ศ. 2554 ได้รับทุน
สนับสนุนทั้งจากภายในสถาบันเอง และภายนอกสถาบัน  โดยสัดส่วนของการสนับสนุนทุนจากภายนอกคิดเป็น
ร้อยละ 73.6 ซึ่งมากกว่าการสนับสนุนจากภายในสถาบัน จํานวน 257,420,300 บาท  หากพิจารณาเงินวิจัยทึ่
นักวิจัยได้รับในแต่ละปีจะคิดเป็น 291,097.94 บาท ต่อคนต่อปี 
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ตารางแสดงจํานวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
 (ข้อมูล 26 คณะ) 

แหล่งทุนสนับสนนุงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ จํานวนเงิน (บาท) ร้อยละ 

 - ภายในสถาบัน  143,757,526 26.4 

 - ภายนอกสถาบัน 401,177,826 73.6 

รวม 544,935,352 100 

 
ด้านการเผยแพร่และตีพิมพ์ผลงานวิจัย จากข้อมูล Common Data Set ของสภาคณบดีสาขา

การเกษตร ปีการศึกษา 2554 พบว่า บทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (จํานวนบทความที่นับ
ในค่าน้ําหนักน้ี จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับในค่านํ้าหนักอ่ืนๆ)  มีจํานวน 586 เรื่อง ส่วนบทความวิจัยฯ ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank 
:www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (จํานวนบทความที่นับในค่านํ้าหนักน้ี จะต้องไม่ซ้ํากับที่นับ
ในค่านํ้าหนักอ่ืนๆ) มีจํานวน 340 เรื่อง 

 
ในขณะที่ฐานข้อมูล ISI web of Science  ซึ่งเป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการ

อ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์ จากวารสาร
มากกว่า 10,000 รายช่ือ ให้ข้อมูลต้ังแต่ปีค.ศ. 2001 – ปัจจุบัน ระบุว่า ผลงานวิจัยตีพิมพ์ด้านเกษตรตลอด
ระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา มีจํานวนผลงานวิจัยถึง 5,147 เรื่อง โดยเป็นงานวิจัยด้านเกษตร (Agriculture)  
2,046 เรื่อง และทางด้านพืชศาสตร์ที่ไม่ใช่สมุนไพรถึง 1,578 เรื่อง ผลงานวิจัยด้านการเกษตรมีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นตลอดมาต้ังแต่ปีค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544)  ถึงปีค.ศ. 2011 (พ.ศ. 2554)  หลังจากน้ันเริ่มมีแนวโน้มลดลง 
ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากประเทศไทยประสบอุทกภัยในปีพ.ศ. 2554 ทําให้การดําเนินการวิจัยและส่งผลงานวิจัย
ชะลอตัวลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 
 

ตารางแสดงจํานวนผลงานตีพิมพ์ระหว่างปี ค.ศ. 2001-ปัจจุบัน 
หน่วย: เรื่อง 

ปีที่
ตีพิมพ ์

Research Keyword Search 

Agriculture/Entomology/ 
Fisheries/Forestry/ 

Marine & Freshwater 
Biology/  

Plant Sciences Ag
ric

ul
tu

re
 

En
to

m
ol

og
y 

no
t 

M
ed

ici
ne

 

Fis
he

rie
s 

Fo
re

st
ry

 

M
ar

in
e 

& 

Fr
es

hw
at

er
 

Bi
ol

og
y 

Pl
an

t S
cie

nc
es

 

no
t M

ed
ici

ne
 

2013 293 128 22 37 13 42 81 

2012 582 248 44 40 22 45 212 

2011 601 266 58 66 13 75 155 

2010 552 217 42 70 13 94 182 

2009 513 171 32 62 21 93 198 

2008 474 218 38 46 13 58 142 

2007 455 205 43 51 10 60 125 

2006 349 123 30 48 13 62 99 

2005 329 106 45 47 13 63 98 

2004 300 118 32 34 14 40 83 

2003 261 101 27 36 8 37 71 

2002 223 69 23 36 8 33 71 

2001 215 76 30 42 - 38 61 

รวม 5,147 2,046 466 615 162 740 1,578 
ท่ีมา: ฐานข้อมูล ISI web of Science  สืบค้น ณ วันท่ี 30 สิงหาคม 2556  
 
การบริการวิชาการ 

โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการของคณะ/สาขาเกษตรส่วนใหญ่ ได้นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียน
การสอนและ/หรือการวิจัย หรือบูรณาการท้ัง 3 ภารกิจ (418 โครงการ หรือร้อยละ 71.2)  ที่เหลืออีก 169 
โครงการ (ร้อยละ 28.8) ไม่ได้นํามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย หรือบูรณาการทั้ง 3 ภารกิจ 
อาจเน่ืองด้วยเป็นกิจกรรมในลักษณะการให้คําปรึกษา การให้ความช่วยเหลือ จิตอาสา หรืออ่ืนๆ 
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ตารางแสดงจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 
ที่สภาคณบดีสาขาเกษตรอนมัุติให้คณะ/สาขาทีเ่ปน็สมาชิกสภาฯ ดําเนินการ 

ประเภทงานบริการวิชาการ/กิจกรรม จํานวนคณะ 
จํานวน
โครงการ 

ร้อยละของ
โครงการ 

โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 23 587 100 

โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะ
การเรียนการสอน 

23 186 31.7 

โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช้ในการพัฒนา เฉพาะ
การวิจัย 

22 95 16.2 

โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช้ในการพัฒนา ทั้งการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

22 137 23.3 

โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการอ่ืนๆ  n/a 169 28.8 

ท่ีมา: Common Data Set สภาคณบดีสาขาการเกษตร ปีการศึกษา 2554  
 

3.2  การศึกษาเกษตรนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
จากนิยามของ “การศึกษานอกระบบ” (Non-Formal Education)   ตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15  หมายถึง การศึกษาซึ่งจัดขึ้นนอกระบบปกติ ที่จัดให้กับประชาชนทุกเพศทุก
วัย ไม่มีการจํากัดพ้ืนฐานการศึกษาอาชีพประสบการณ์หรือความสนใจ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้ด้านพ้ืนฐานแก่การดํารงชีวิต ความรู้ทางด้านทักษะ การประกอบอาชีพและความรู้ด้านอ่ืนๆ เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานในการดํารงชีวิต การจัดการศึกษามีความยืดหยุ่นในการกําหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจัดการ
ศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดผลและประเมินผล ซึ่งเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา โดยเน้ือหาและ
หลักสูตร จะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน 

สําหรับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 ได้นิยาม “การศึกษาตาม
อัธยาศัย” ไว้ว่า เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง ตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและ
โอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อ่ืนๆ  และใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ได้ให้คําจํากัดความของ
การศึกษาตามอัธยาศัย ไว้ว่า  กิจกรรมการเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจําวันของบุคคล ซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะ
เรียนรู้ได้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต ตามความสนใจ ความต้องการ โอกาส ความพร้อม และศักยภาพในการ
เรียนรู้ของแต่ละบุคคล   

1) ตัวอย่างการศึกษาเกษตรนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ที่ผ่านมามีการจัดหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรมและยังดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ โรงเรียนเกษตร

ทฤษฎีใหม่  โรงเรียนเกษตรกร และโรงเรียนชาวนา เป็นต้น 
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• โรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่  กรุงเทพมหานคร 
 เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ กทม. เริ่มดําเนินการในปีพ.ศ. 2549 เพ่ือเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรใน

กทม. และจังหวัดใกล้เคียง ได้ใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ให้เกิดความเข้าใจในหลักการเกษตรทฤษฎีใหม่ตาม
แนวพระราชดําริ ในการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งนํ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับเกษตรกรที่มีที่ดินขนาด
เล็ก  โดยจัดแบ่งที่ดินออกเป็นสัดส่วนที่ชัดเจน 4 ส่วนคือ นาข้าว แปลงเพาะปลูกพืชผักและไม้ผล ขุดสระกัก
เก็บนํ้า และที่อยู่อาศัยในอัตราส่วนร้อยละ 30 : 30 : 30 : 10 ให้เกษตรกรสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในที่ดิน
ของตนเองอย่างถูกต้องและเป็นรูปธรรม กรุงเทพมหานครต้ังเป้าที่จะเปิดโรงเรียนเกษตรทฤษฎีใหม่อีก 6 แห่ง 
คือ เขตหนองจอก เขตทวีวัฒนา เขตสายไหม  เขตสะพานสูง เขตคลองสามวา และเขตมีนบุรี โดย กทม.กําลัง
ดําเนินการเพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่เกษตร 26 เขตรอบนอกของ 

• โรงเรียนเกษตรกร (Farmer Field School) กรมวิชาการเกษตร  
 โรงเรียนเกษตรกร เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่ให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางของการ

เรียนรู้ เริ่มดําเนินการต้ังแต่ปีพ.ศ. 2548 ตามนโยบายท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรกําหนดขึ้นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ส่งเสริมการเกษตรทุกคนได้นํากระบวนการน้ีไปใช้ในการผลิตพืชตามโครงการต่างๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร 
จํานวน 819  โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนเกษตรกรข้าว จํานวน 175 โรงเรียน โรงเรียนเกษตรกรผัก 
จํานวน 137 โรงเรียน โรงเรียนเกษตรกรไม้ผล จํานวน 369 โรงเรียน และโรงเรียนเกษตรกรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง
กับประมง ปศุสัตว์ และการแปรรูป จํานวน 138 โรงเรียน 

• โรงเรียนชาวนา  มูลนิธิข้าวขวัญ  
 มูลนิธิข้าวขวัญได้ก่อต้ัง "โรงเรียนชาวนา" ขึ้น เป็นการจัดการความรู้ของชาวนา โดยมีมูลนิธิข้าว

ขวัญนํากระบวนการให้ชาวนาเป็นผู้ลงมือปฏิบัติจริง และเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้จริงๆ โดยมูลนิธิข้าวขวัญ 
นําความรู้ไปเสริมชาวบ้านบนพ้ืนฐานความรู้ภูมิปัญญา ทํางานร่วมกัน ทบทวนร่วมกัน จนเกิดความรู้ใหม่ๆ 
ขึ้นมาจากการปฏิบัติจริง หลักสูตรที่นักเรียนชาวนาต้องเรียนรู้แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตร
สําหรับเกษตรกร 2) หลักสูตรสําหรับบุคคลทั่วไป 3) การจัดการความรู้  ปัจจุบันมูลนิธิข้าวขวัญ มีโรงเรียน
ชาวนาทั้งหมด 8 แห่ง ในพ้ืนที่ 4 อําเภอ ของจังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ 1) โรงเรียนชาวนาบ้านดอน อ.อู่ทอง 2) 
โรงเรียนชาวนาบ้านโพธ์ิ อ.เมือง 3) โรงเรียนชาวนาบ้านหนองแจง อ.ดอนเจดีย์ 4) โรงเรียนชาวนาบ้านราง
แฟบ อ.ดอนเจดีย์ 5) โรงเรียนชาวนาบ้านตลิ่งชัน อ.เมือง 6) โรงเรียนชาวนาบ้านหนองแต้ อ.ดอนเจดีย์ 7) 
โรงเรียนชาวนาบ้านนิคมฯ อ.เดิมบางนางบวช 8) โรงเรียนชาวนาบ้านหัวนา อ.ดอนเจดีย์   

2) การส่งเสริมการศึกษาเกษตรในสถานศึกษาต่างๆ  

• ระดับโรงเรียน 
 มีการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการส่งเสริมการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนน
วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 เพ่ือจัดการเรียนรู้เรื่องการสหกรณ์ในสถานศึกษาในสังกัด 
สพฐ. ด้วยการพัฒนาสื่อการสอน สนับสนุนการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์เพ่ือความย่ังยืน รวมทั้งจัดกิจกรรม
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เพ่ือสร้างทักษะเร่ืองการสหกรณ์ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้เข้มข้นมากย่ิงขึ้น ซึ่ง สพฐ. จะส่งต่อ
นโยบายลงไปสู่ผู้อํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพ่ือกระจายแนวทางการ
พัฒนาการเรียนการสอนวิชาสหกรณ์กับหลักสูตรแกนกลางของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ทั่ว
ประเทศต่อไป 

• ระดับอาชีวศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัด “โครงการซ่อมแซม

พัฒนาหมู่บ้านเกษตรเพ่ือชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เทิดไท้มหาราชันย์” โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาปรับปรุง
บ้านพักเกษตรเพื่อชีวิตให้กับนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรในสถานศึกษา 49 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 42 แห่ง วิทยาลัยประมง 4 แห่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ 2 แห่ง 
และวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 1 แห่ง ให้มีสภาพท่ีดีขึ้น สะอาด ปลอดภัย และน่าอยู่อาศัย เพ่ือสร้าง
แรงจูงใจให้นักเรียนเกิดความสนใจเข้าศึกษาต่อทางด้านอาชีวศึกษาเกษตร 
 

โดยสรุปพัฒนาการทางการศึกษาสาขาเกษตรของไทยน้ัน  ในระยะแรกมีความเช่ือมโยงกันระหว่าง
การศึกษาในระดับขั้นพ้ืนฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
ขณะนั้นที่มุ่งสู่ภาคการเกษตร  โดยในระดับอุดมศึกษามุ่งการพัฒนากําลังคนเพ่ือตอบสนองต่อภาครัฐและมีการ
ขยายตัวของสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  แต่เมื่อบทบาทของภาคการเกษตรต่อการพัฒนา
ประเทศถูกแทนที่ด้วยภาคอุตสาหกรรมและบริการ  ประกอบกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี  
ส่งผลให้การศึกษาสาขาเกษตรถูกลดความสําคัญลง  จํานวนผู้ เรียนลดลง  และการผลิตบัณฑิตใน
ระดับอุดมศึกษามุ่งสู่ภาคเอกชนเป็นหลัก 
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บทที่ 4 
อุดมศึกษาสาขาเกษตรต่างประเทศ 

 
บทน้ีเป็นการทบทวนประสบการณ์อุดมศึกษาสาขาเกษตรของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศทั้งด้านการ

เรียนการสอน  การวิจัย  และการมีส่วนร่วมกับสังคม  รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงสําคัญๆ  โดยพิจารณาจาก
มหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับอยู่ในลําดับต้นๆ จากข้อมูลมหาวิทยาลัยทั่วโลก 2,858 แห่ง ของ QS World 
University Rankings by Subject 2013 ซึ่งมีการแบ่งเป็น 5 กลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ Arts & Humanities, 
Engineering & Technology, Life Sciences & Medicine, Natural Sciences และ Social Sciences  
โดย Agriculture & Forestry เป็น 1 ใน 5 ของกลุ่มสาขา Life Sciences & Medicine  ซึ่งการทบทวน
ประสบการณ์ของมหาวิทยาลัยในบทน้ีจะกระจายตามภูมิภาคหลักๆ ของโลก และมหาวิทยาลัยด้านการเกษตร
ในประเทศสมาชิกอาเซียน ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ยุโรป และเอเชีย โดยสหรัฐอเมริกาประกอบด้วย University 
of California – Davis, Texas A&M University และ Cornell University  ในขณะที่ยุโรปได้ทําการทบทวน 
Swiss Federal Institute of Technology Zurich ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ University of Reading สหราช
อาณาจักร และ Wageningen University ประเทศเนเธอร์แลนด์ ส่วนเอเชียคือ University of Tokyo และ 
Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น National Taiwan University และ National Pingtung University of 
Science and Technology สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) Nong Lam University (University of Agriculture 
and Forestry) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  Universiti Putra Malaysia ประเทศมาเลเซีย และ Bogor 
Agricultural University (Institut Pertanian Bogor – IPB) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  
 

4.1  สหรัฐอเมริกา 
 
อุดมศึกษาสาขาเกษตรของสหรัฐอเมริกามีพัฒนาการมายาวนาน ในระยะเริ่มต้นเป็นผลจาก

แรงผลักดันทางนโยบายของรัฐ  ด้วยเจตจํานงที่จะตอบสนองต่อเกษตรกรและแรงงานในอุตสาหกรรม ที่
เรียกว่า Land-Grant College จากรายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาเชิงวิพากษ์ : สถานภาพและทิศทาง
การศึกษาเกษตรในประเทศไทย  (มิถุนายน 2547) โดย รศ.ดร.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล  และ ผศ.ดร.ประสงค์ 
ตันพิชัย ที่สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้อธิบายถึงอุบัติการการศึกษาด้านการเกษตรของ
สหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะประเด็น Land-Grant Colleges สรุปโดยสังเขปดังต่อไปน้ี  

Land-Grant College มีที่มาจากการผลักดันในระดับนโยบายโดยวุฒิสมาชิก Justin Smith Morrill 
และการผลักดันจากระดับล่างโดยสมาคมเกษตรกร ทําให้เกิดการตรากฎหมายสําคัญช่ือ The Morrill Land-
Grant College Act of 1862 ลงนามโดยประธานาธิบดี Abraham Lincoln ให้มีการจัดสรรที่ดินสาธารณะ
จํานวนอย่างน้อย 30,000 เอเคอร์ (โดยมีงบประมาณสนับสนุนในภายหลัง) เพ่ือเป็นทุนดําเนินการจัดต้ัง
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วิทยาลัยหรือพัฒนาวิทยาลัยที่มีอยู่อย่างน้อย 1 แห่งในทุกมลรัฐ เพ่ือให้การศึกษาช้ันสูงสําหรับทุกชนช้ัน
โดยเฉพาะบุตรหลานของเกษตรกรและแรงงานในอุตสาหกรรม เน้นวิชาชีพระดับสูงทางเกษตรกรรมและ
วิศวกรรม ในยุคต่อมาวิทยาลัยเหล่าน้ีได้เติบโตเป็นมหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐ (State University) อุบัติการณ์น้ีถือ
เป็นย่างก้าวที่สําคัญย่ิงในการเปิดเสรีภาพทางการศึกษาของสหรัฐอเมริกา  ซึ่งเดิมการศึกษาระดับสูงใน
สหรัฐอเมริกาเป็นการศึกษาทางปรัชญาและศาสนา ไม่เน้นวิชาการเชิงประยุกต์เพ่ือการทํางาน และจํากัดอยู่
เพียงชนช้ันสูงของสังคมเท่าน้ัน 

พันธกิจของ Land-Grant College หรือ วิทยาลัยการเกษตรมี 3 ประการ ซึ่งได้สืบทอดเป็นปรัชญา
และปณิธานสามเส้าที่เช่ือมประสานและเอ้ือประโยชน์ต่อกันของอุดมศึกษาเกษตรศาสตร์ในสหรัฐอเมริกาคือ 

1. Teaching การสอนเพ่ือผลิตบุคคลที่มีความรู้ความเช่ียวชาญในวิทยาการเกษตร 
2. Research การวิจัยเพ่ือสร้างและพัฒนาความรู้การเกษตร 
3. Outreach การส่งเสริมและแพร่ขยายความรู้การเกษตรต่อชุมชนในภาคเกษตรกรรม 
แม้ในช่วง 50 ปีแรกของ Land-Grant College ได้รับการวิจารณ์จากกลุ่มเกษตรกรว่า วิทยาลัย

เหล่าน้ีไม่สามารถให้ความรู้ที่นําไปใช้ประโยชน์ได้จริง แต่ต่อมาหลังจากผลพวงของปัจจัยสนับสนุน 3 ประการ 
ทําให้วิทยาลัยการเกษตรเหล่าน้ีได้รับการยอมรับและพัฒนามากขึ้น ปัจจัยทั้งสามประการสรุปได้ดังน้ี 

1. ภายใต้กฎหมาย Hatch Act 1887 ส่งผลให้เกิดสถานีทดลองการเกษตรประจํารัฐ (Agricultural 
Experiment Stations) ทําให้คณาจารย์ที่มีพ้ืนฐานเข้มแข็งด้านชีววิทยาและพันธุศาสตร์ได้เริ่ม
โครงการวิจัยทางการเกษตรอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนาวิทยาการเกษตรร่วมกับ
กระทรวงการเกษตร ซึ่งต่อมายังมีกฎหมาย Purnell Act 1925 ที่ขยายขอบเขตการวิจัยให้
ครอบคลุมด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร สังคมวิทยาชนบท และคหกรรมศาสตร์ 

2. การเพ่ิมเติมกฎหมาย Morrill Act ในปี ค.ศ. 1907 เพ่ือสนับสนุนงบประมาณฝึกหัดครูเกษตรใน
โรงเรียนมัธยมท่ีเกิดขึ้นจํานวนมากขณะน้ัน ส่งผลให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยการเกษตรมีบทบาท
สําคัญในการผลิตครูเหล่าน้ี 

3. ผลจากการสนับสนุนของรัฐสภาที่ผ่านกฎหมายอีกหลายฉบับ ทําให้การพัฒนาและปรับขยายงาน
การส่งเสริมและบริการการเกษตรอย่างเป็นทางการ ความรับผิดชอบของวิทยาลัยการเกษตรได้รับ
การยอมรับจากเกษตรกร  

ในโอกาสครบรอบ 100 ปีของ Land-Grant College ได้มีการศึกษาสถานภาพของมหาวิทยาลัยแห่ง
มลรัฐ (State University) ซึ่งปัจจุบันเรียกตัวเองว่า “Land-Grant University” มหาวิทยาลัยเหล่าน้ีได้รับการ
ยกย่องว่าได้สร้างผลงานท่ีมีคุณค่าอย่างมหาศาลแก่ประเทศ ทั้งในการเปิดยุคแห่งเสรีภาพทางการศึกษาแก่ทุก
ชนช้ัน อีกทั้งผลสําเร็จของการวิจัยทางการเกษตร และงานส่งเสริมการเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
การเกษตรของสหรัฐอเมริกาได้พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด ตามภารกิจสามเส้าที่มุ่งหวังของมหาวิทยาลัย 
นับเป็นการนําวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพ่ือบริการแก่สาธารณะอย่างแท้จริง (Kellogg & Knapp, 1966) 

มหาวิทยาลัยเหล่าน้ีได้ผ่านการปรับตัวอย่างต่อเน่ืองภายใต้บริบทสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่
เปลี่ยนแปลง ในปัจจุบันอุดมศึกษาเกษตรศาสตร์ของสหรัฐอเมริกากําลังเผชิญกับปัญหาต่างๆ ทั้งงบประมาณ
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จากรัฐบาลกลางและมลรัฐที่ลดลงอย่างต่อเน่ือง ด้วยนโยบายกระจายอํานาจการศึกษาและการเน้นให้
มหาวิทยาลัยพ่ึงตนเอง การเพ่ิมค่าเล่าเรียนที่สูงขึ้นส่งผลให้ลูกหลานคนระดับล่างและลูกหลานเกษตรกรไม่
สามารถเข้าเรียนได้  

เมื่อมหาวิทยาลัยต้องพ่ึงพาตนเอง ทางออกอ่ืนๆ นอกเหนือจากการเพ่ิมค่าเล่าเรียนแล้วก็คือ ภารกิจ
การวิจัยที่จําเป็นต้องแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนจากโครงการวิจัยขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัยจึงเป็นประหน่ึง
สถาบันวิจัยขนาดใหญ่ ส่งผลให้การสอนไม่ใช่บทบาทหลัก และองค์กรนานาชาติที่เคยสนับสนุนภาคเกษตรลด
ความช่วยเหลือ หันไปมุ่งสนับสนุนประเด็นปัญหาอ่ืน อาทิ สุขภาพ สิ่งแวดล้อม ประกอบกับจํานวนผู้เรียน
ลดลงอันสืบเน่ืองมาจากค่าเล่าเรียนที่สูงขึ้น และนโยบายการศึกษาของชาติที่เน้นความเข้มแข็งทางวิชาการ ทํา
ให้ลูกหลานเกษตรกรไม่สามารถแข่งขันเข้ามาเรียนได้ ย่ิงไปกว่าน้ีคือ ปัญหาค่านิยมเชิงลบเก่ียวกับสาขา
เกษตรศาสตร์ และผู้เรียนที่มีศักยภาพไม่นิยมเรียนสาขานี้  

สําหรับการทบทวนประสบการณ์อุดมศึกษาเกษตรในสหรัฐอเมริกา จะยกตัวอย่างประสบการณ์ของ
คณะเกษตรจาก Land-Grant University จํานวน 3 แห่ง ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยของรัฐ 2 แห่งคือ 
University of California – Davis และ Texas A&M University และมหาวิทยาลัยเอกชน 1 แห่งคือ 
Cornell University 

 

4.1.1 The College of Agricultural and Environmental Sciences ใน University of 
California, Davis  
The College of Agricultural and Environmental Sciences (CAES หรือ CA&ES) เป็น 1 ใน 4 

วิทยาลัยของ University of California วิทยาเขต Davis ก่อต้ังขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1922 ปัจจุบันมีคณาจารย์ 360 
คน นักศึกษาระดับปริญญาตรีประมาณ 5,300 คน และระดับบัณฑิตศึกษาประมาณ 1,000 คน ในปี ค.ศ. 
2013 QS World University Rankings By Subject จัดอันดับให้ UC Davis เป็นอันดับ 1 ของโลกในสาขา
การเกษตรและการป่าไม้ 

ด้านการเรียนการสอน 
 CA&ES จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยแบ่งเป็น 3 ภาควิชา ดังน้ี 

Agricultural Sciences Environmental Sciences Human Sciences 

1. Animal Science 
2. Biological and Agricultural 

Engineering 
3. Entomology and 

Nematology 
4. Plant Pathology 
5. Plant Sciences 

1. Environmental Science 
and Policy 

2. Environmental 
Toxicology 

3. Land, Air and Water 
Resources 

4. Wildlife, Fish and 

1. Agricultural and Resource 
Economics 

2. Food Science and 
Technology 

3. Human Ecology 
4. Nutrition  
5. Textiles and Clothing 
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Agricultural Sciences Environmental Sciences Human Sciences 

6. Viticulture and Enology Conservation Biology 

 
ด้านการวิจัยและพัฒนา 

 ในด้านการวิจัย CA&ES มีผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงด้านวิทยาศาสตร์เกษตร 
สิ่งแวดล้อม/นิเวศวิทยา วิทยาศาสตร์การอาหาร และโภชนาการมากที่สุดในบรรดามหาวิทยาลัยวิจัยของ
สหรัฐฯ และนักวิจัยของ CA&ES จะได้รับทุนวิจัยภายนอกในด้านวิทยาศาสตร์เกษตรมากที่สุดเช่นกัน  CA&ES 
ได้สรุปประเด็นการวิจัยที่จําเป็นในอนาคตเพ่ือไขปัญหาและภาวะวิกฤตของโลก 10 ประเด็นคือ Agricultural 
Sustainability, Bio-Based Materials, Biodiversity and Ecosystem Services, Complex Microbial 
Ecosystems, Environmental and Human Health, Environmental Informatics, Foods for Health 
and Food Safety, Global Change, Water and Watersheds, Regional Change และ Science Policy 
and Public Perception 

สถาบนัและศนูย์วิจัย หน่วยงานสนบัสนนุการวิจัย 

1. Agricultural Sustainability Institute 
2. Arboretum 
3. California Center for Urban Horticulture 
4. California Crop Improvement Association 
5. California Institute of Food and Agricultural 

Research 
6. Center for Vector-Borne Disease Research 
7. Center for Produce Safety 
8. Center for Regional Change 
9. Food Stamp Nutrition Education Program 
10. Foods for Health Institute 
11. Foundation Plant Services 
12. Foundation Seed Service 
13. Gifford Center for Population Studies 
14. International Programs 
15. Olive Center 
16. Robert Mondavi Institute for Wine and Food 

Science 
17. Seed Biotechnology Center 
18. Western Institute for Food Safety and Security 

1. Analytical Lab 
2. Center for Aquatic Biology and 

Aquaculture 
3. Contained Research Facility 
4. Genomics Facility 
5. Greenhouses 
6. Agricultural & Environmental 

Informatics Facility 
7. Long Term Research on 

Agricultural Systems 
8. Plant Transformation Center 
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การมีส่วนร่วมกับสังคม 
ภารกิจการส่งเสริมการเกษตร (Cooperative Extension) ผูกโยงกับเรื่องสวัสดิภาพ การพัฒนา และ

การปกป้องการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และประชากรในรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัย
กับผู้เช่ียวชาญต่างๆ ในพ้ืนที่เขตต่างๆ ครอบคลุมมากกว่า 50 เขตปกครองของมลรัฐ กิจกรรมภายนอก 
(Outreach) ของวิทยาลัยมีขึ้นเพ่ือ ชาวนา ครอบครัว เด็กๆ และชุมชนต่างๆ ในแคลิฟอร์เนีย โดยส่วนใหญ่
แล้วเป็นกิจกรรมที่ผ่านการส่งเสริมการเกษตร  

ความเปลี่ยนแปลงสําคัญ 
ในปี ค.ศ. 2009 CA&ES ต้องเผชิญกับสถานการณ์การตัดลดงบประมาณสนับสนุนจากรัฐประมาณ

ร้อยละ 20 นับเป็นคร้ังที่ 3 ในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา ซึ่งหมายถึงงบประมาณในส่วนที่เป็นค่าจ้างหรือเงินเดือน
บุคลากรทั้งฝ่ายวิชาการและฝ่ายสนับสนุนจะหายไปประมาณร้อยละ 88 ขณะท่ีผลสํารวจประชากรของ 
CA&ES ระบุว่าในทศวรรษท่ีจะถึงน้ี จะมีคณาจารย์เกษียณอายุประมาณร้อยละ 50 ขณะที่แต่ละภาควิชามี
อาจารย์ที่อายุตํ่ากว่า 45 ปี น้อยมาก อีกทั้งความจําเป็นเร่งด่วนของโลกที่เก่ียวข้องกับการเกษตร สิ่งแวดล้อม 
ความอยู่ดีมีสุข และความอยู่รอดทางเศรษฐกิจทั้งของมลรัฐ ของประเทศ และของโลก ส่งผลให้อุปสงค์ใน
งานวิจัยเพ่ือการค้นพบ แก้ไข และสร้างนวัตกรรมเพ่ิมขึ้นอย่างมาก ซึ่งสวนทางกับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ
ที่ลดลง การบริหารจัดการเพ่ือให้ CA&ES ยังคงความเป็นผู้นํา ตอบโจทย์ และแก้ไขปัญหาวิกฤตในด้าน
การเกษตร สิ่งแวดล้อม และสภาวะของมนุษย์ได้ในระดับนานาชาติ  จึงเป็นประเด็นท้าทายที่ต้องพิจารณา
อย่างรอบคอบ กระบวนการสื่อสารสร้างความเข้าใจ สํารวจความคิดเห็น และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการกับ
บุคลากรทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายสนับสนุนเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ืองในปีน้ัน และจากประสบการณ์ที่
ต้องเผชิญกับภาวะการตัดลดงบประมาณมาแล้วสองครั้ง ทําให้ฝ่ายบริหารของวิทยาลัยได้ข้อสรุปว่า “การ
ประหยัด” ไม่ใช่ทางออก 

คณะกรรมการท่ีมาจากภาควิชาต่างๆ นําโดยคณบดีของวิทยาลัย ได้จัดทําข้อเสนอเพ่ือการรับมือต่อ
ประเด็นท้าทายน้ี เพ่ือให้ฝ่ายวิชาการและฝ่ายสนับสนุนได้นําไปประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางการรับมืออย่างมี
ส่วนร่วม ข้อเสนอต่างๆ ของคณะกรรมการดังกล่าวมีตัวอย่างดังต่อไปน้ี 

• ด้วยวิกฤตการเกษียณอายุ การรับอาจารย์ใหม่มีความจําเป็นสูง 

• ควรลงทุนพัฒนาบางภาควิชาหรือจัดต้ังภาควิชาใหม่ที่ประเมินแล้วถึงความเป็นไปได้ที่จะสร้าง
ความเป็นเลิศได้ 

• ปรับโครงสร้างบางภาควิชาที่มีขนาดเล็ก มีการพ่ึงพาทางงบประมาณสูง และมีความเสี่ยงสูงถึงปาน
กลางในด้านวิกฤตประชากร ให้รวมอยู่กับภาควิชาอ่ืนที่มีความเช่ือมโยงทางวิชาการและมีความ
เป็นไปได้ในการบริหารจัดการ 

• ภาควิชาที่มีการบริหารจัดการดีอยู่แล้ว และมีความเสี่ยงในเรื่องวิกฤตการเกษียณอายุน้อยให้คงไว้ 

• ทบทวนหลักสูตรของแต่ละภาควิชา และพิจารณาปรับหรือตัดรายวิชาที่มีเน้ือหาซ้ําซ้อน   

• ปรับโครงสร้างฝ่ายสนับสนุน โดยเฉพาะส่วนที่มีภารกิจซ้ําซ้อนกัน 
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• พัฒนาระบบการกระจายทรัพยากรเพ่ือการสอนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันทั้งวิทยาลัย 

• ทบทวนตําแหน่งงานของอาจารย์ในส่วนแปลงทดลองและสถาบันวิจัยให้รับค่าตอบแทนจากหน่วย
น้ันๆ เป็น 9 เดือนต่อปี หรือย้ายค่าตอบแทนให้ไปอยู่ในทุนวิจัย 

• คณาจารย์ควรยกระดับความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) โดยแสวงหาการสนับสนุน
จากแหล่งทุนภายนอก หรือสร้างความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์กับภาคธุรกิจ 

4.1.2 The College of Agriculture and Life Sciences ใน Texas A&M University  
ปี ค.ศ. 1876 Texas A&M University ได้จัดต้ังขึ้นในฐานะ Land-Grant College ของมลรัฐเท็กซัส 

โดยมี The College of Agriculture and Life Sciences เป็น 1 ในจํานวน 11 วิทยาลัยของ Texas A&M ที่
เริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี ค.ศ. 1911 นับเป็นคณะวิชาการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหน่ึงของสหรัฐอเมริกา 
เมื่อปี ค.ศ. 1997 Texas A&M University ได้ต้ังความมุ่งหวังไว้ว่าจะเป็น 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของ
สหรัฐอเมริกาให้ได้  และในปี ค.ศ. 2020 กระบวนการมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าวจึงได้เริ่มต้นขึ้น ด้วยการร่วมแรง
แข็งขันของประชาคมในมหาวิทยาลัย ใช้เวลากว่าหลายพันช่ัวโมงเพ่ือกําหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน นํามาซึ่ง Vision 
2020 : Creating a Culture of Excellence พิมพ์เขียวสําหรับการก่อร่างสร้างหนทางไปสู่เป้าหมายที่มุ่งหวัง 
ประกอบด้วย 12 แนวทางสําคัญคือ 

1. ยกระดับคณะ การสอน การวิจัย และ การให้ทุนการศึกษา 
2. สร้างความเข้มแข็งให้แก่โปรแกรมบัณฑิตศึกษา 
3. เสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการให้แก่ระดับปริญญาตรี 
4. สร้างความสําคัญให้แก่คณะด้านอักษรศาสตร์ ศิลปะ และวิทยาศาสตร์ 
5. สร้างประเพณีการศึกษาอย่างมืออาชีพ 
6. สร้างความหลากหลายทางชาติพันธ์ุและวัฒนธรรมในชุมชน A&M 
7. เพ่ิมหนทางเข้าถึงแหล่งความรู้ 
8. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้ดีขึ้น 
9. สร้างความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับชุมชนและเมืองหลวง 
10. สร้างอุปสงค์แห่งธรรมาภิบาลและความเป็นผู้นํา 
11. เข้าถึงแหล่งทรัพยากรให้เท่าเทียมกับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของรัฐ 
12. ตอบโจทย์ความรับผิดชอบที่มีต่อมลรัฐเท็กซัก 
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 Strategic Plan 2010-2015 
 

จากการทบทวน Vision 2020 ของมหาวิทยาลัย The College of Agriculture and Life Sciences 
ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ภายใต้ภารกิจ 3 ประการคือ Teaching, Research และ Engagement ทั้งน้ี 
ให้มุ่งไปเฉพาะบางประเด็นของ Vision 2020 โดยมีพันธกิจและวิสัยทัศน์คือ 
พันธกิจ :  หล่อเลี้ยงสิ่งแวดล้อมทางการศึกษาที่กระตุ้นเร้าให้เกิดการขยายปริมณฑลความรู้ผ่านงานวิจัย และ

นวัตกรรมการเรียนรู้ที่สร้างเสริมประสบการณ์ของนักศึกษา เพ่ือนําพวกเขาไปสู่การสร้างสรรค์
ประโยชน์แก่สังคมโลก 

วิสัยทัศน์ :   เราจะเป็นผู้นําโลกในด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร ชีวิต และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจน
หน่วยอ่ืนๆ ที่สัมพันธ์เช่ือมโยงซึ่งกันและกัน 

วิทยาลัยได้กําหนดเป้าหมายที่เช่ือมโยงกับประเด็นสําคัญของ Vision 2020 ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ดังน้ี 
1. หนุนเสริมสถานภาพด้านต่างๆ ของคณะ  
2. ความย่ังยืนก้าวหน้าด้านประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพ่ือเตรียมความพร้อมนักศึกษาใน

การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. การเพ่ิมพูนการวิจัยพ้ืนฐานและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
4. การเพ่ิมจํานวนและความหลากหลายของระดับบัณฑิตศึกษา 
5. โอกาสและประสบการณ์การเรียนรู้ในระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่งานอาชีพ 
6. การหนุนเสริมการวิจัยให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
7. โอกาสการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติในระดับปริญญาตรี ที่จะสร้างทักษะ การคิดวิเคราะห์ 

การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน การส่ือสาร การมีส่วนร่วมกับชุมชน และความตระหนักในสังคมและ
โลก 

8. หนุนเสริมประสบการณ์การศึกษาของนักศึกษา เพ่ือให้พวกเขาได้ทําความเข้าใจในมิติที่
แตกต่างกันในสังคมโลก 

9. การขยายประสบการณ์สากลและสร้างความประทับใจในมิติที่หลากหลายเพ่ือความตระหนัก
ในภารกิจของคณะ 

10. การสร้างภาคีความร่วมมือกับอุตสาหกรรมกลุ่มใหม่และกลุ่มที่มีอยู่ ตลอดจนชุมชนและผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 

11. การเพ่ิมการกระจายทรัพย์สินทางปัญญากับภาคเอกชนเพ่ือสร้างผลผลิตและการบริการในเชิง
พาณิชย์ 

12. การมีส่วนร่วมกับผู้ใฝ่รู้ที่ไม่ได้มุ่งปริญญา 
13. การมีส่วนร่วมกับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกระดับในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 



70 
 

Grand Challenges 
เพ่ือรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนในบริบทโลก ประชาคมของวิทยาลัยใช้ระยะเวลาเป็นแรมปีใน

การสร้างกระบวนการร่วมกันพิจารณาและวิเคราะห์ประเด็นท้าทายที่จะต้องเผชิญหน้าในทศวรรษข้างหน้าน้ี 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือผ่านภารกิจ 3 ประการคือ การสอน การวิจัย และการมีส่วนร่วมกับสังคม
โดยมุ่งเน้นที่ 5 ประเด็นคือ Feeding the World, Protecting our Environment, Improving our Health, 
Enriching our Youth และ Growing our Economy  
 
ด้านการเรียนการสอน 

จากข้อมูลในปีค.ศ. 2012 ได้มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา ตลอดจน
การศึกษาทางไกล 90 กว่าสาขาภายใต้ 14 ภาควิชา ที่มีคณาจารย์มากกว่า 400 คน ในจํานวนน้ีมีผู้ได้รับ
รางวัลโนเบล รางวัลพูลิตเซอร์ และรางวัลอันทรงเกียรติระดับชาติ ระดับนานาชาติอีกหลายคน ดูแลนักศึกษา
ทุกระดับทั้งหมด 7,265 คน ในจํานวนน้ีมีนักศึกษาหญิงคิดเป็น 53% สําหรับภาควิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียน
เรียนมากท่ีสุดในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทคือ Agricultural Leadership และ Education and 
Communications ส่วนระดับปริญญาเอกคือ Biochemistry & Biophysics  

 

ภาควิชา จํานวนหลักสตูร/ปรญิญา 

1. Agricultural Economics 
2. Agriculture Leadership, Education 

and Communications 
3. Animal Science 
4. Biochemistry & Biophysics 
5. Biological and Agricultural Engineering 
6. Ecosystem Science and Management 
7. Entomology 
8. Horticultural Sciences 
9. Nutrition and Food Science 
10. Plant Pathology and Microbiology 
11. Poultry Science 
12. Recreation, Park and Tourism Sciences 
13. Soil and Crop Sciences 
14. Wildlife and Fisheries Sciences 

14  Academic Departments 
30  Undergraduate Majors 
8    Undergraduate Certificates 
9    Graduate Certificates 
43  Master’s Degrees 
23  Doctoral Degrees 
10  Online Graduate Degrees 
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ด้านการวิจัยและพัฒนา 
The College of Agriculture and Life Sciences มีสถาบันวิจัย 7 แห่ง  และศูนย์วิจัย 10 แห่ง  

นอกจากน้ี  ยังทํางานร่วมกับ Texas A&M Agrilife Research ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยขนาดใหญ่ที่ได้รับ
งบประมาณจากมลรัฐเท็กซัส มีเจ้าหน้าที่กว่า 1,700 คน และในจํานวนน้ีเป็นเจ้าหน้าที่ระดับปริญญาเอกด้าน
วิทยาศาสตร์กว่า 500 คน ประจําการอยู่ใน 13 ศูนย์วิจัยทั่วมลรัฐ เป็นส่วนหน่ึงของ Texas A&M University 
System  โดย The College of Agriculture and Life Sciences  ทําการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร 
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ และวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต 

 

สถาบนัวิจัย ศูนย์วิจัย 

1. Norman Borlaug Institute for 
International Agriculture 

2. Institute for Obesity Research and 
Program Evaluation 

3. Institute for Plant Genomics and 
4. Biotechnology 
5. Institute of Renewable Natural Resources 
6. National Center for Foreign Animal and 

Zoonotic Disease Defense (FAZD Center) 
7. Texas Water Resources Institute (TWRI) 

1. Agribusiness, Food, and Consumer 
Economics Center  

2. Agricultural and Food Policy Center 
3. Center for Agricultural Air Quality 

Engineering and Science 
4. Center for Animal Biotechnology and 

Genomics 
5. Center for Food Safety 
6. Center for Grazinglands and Ranch 

Management 
7. Center for Natural Resource Information 

Technology 
8. Center for North American Studies 
9. Vegetable & Fruit Improvement Center 
10. Water Conservation and Technology 

Center (WCTC) 
 

การมีส่วนร่วมกับสังคม 
 วิทยาลัยมีโครงการหลากหลายท้ังที่จัดขึ้นเอง จัดการโดยนักศึกษา และโครงการร่วมกับชุมชน ในการ

ส่งนักศึกษาลงชุมชนทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือฝึกปฏิบัติงานจริงและนําความรู้ไปใช้เพ่ือพัฒนาการเกษตรใน
ชุมชน และยังมี Agricultural and Natural Resources Policy Internship Program ให้นักศึกษาฝึกงาน
เพ่ือเรียนรู้กระบวนการด้านนโยบายการเกษตรทั้งในประเทศและกรุงโรม ประเทศอิตาลี 
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4.1.3 The College of Agriculture and Life Sciences ใน Cornell University  
The College of Agriculture and Life Sciences (CALS) ภายใต้ Cornell University เป็น

วิทยาลัยเกษตรที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของสหรัฐอเมริกา  และได้รับการจัดอันดับจาก QS World University 
Rankings by Subject 2013 ให้อยู่ในลําดับที่ 3 ของโลก 

 
ด้านการเรียนการสอน 

ในปีค.ศ. 2013  CALS มีนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษากว่า 3,000 คน โดยศึกษาใน 
21 ภาควิชา และมีสาขาวิชาเอกจํานวน 24 สาขา  ซึ่ง 21 ภาควิชา ประกอบด้วย 

1. Animal Science 
2. Charles H. Dyson School of  
      Applied Economics and Management 
3. Biological and Environmental 
      Engineering 
4. Biological Statistics and     
      Computational Biology 
5. Communication 
6. Crop and Soil Sciences 
7. Development Sociology 
8. Earth and Atmospheric Sciences 
9. Ecology and Evolutionary Biology 
10. Entomology 

11. Food Science 
12. Horticulture 
13. Landscape Architecture 
14. Microbiology 
15. Molecular Biology and Genetics 
16. Natural Resources 
17. Neurobiology and Behavior 
18. Nutritional Sciences 
19. Plant Biology 
20. Plant Breeding and Genetics 
21. Plant Pathology & Plant-Microbe 
       Biology 

 
จุดมุ่งเน้นของการจัดการศึกษา การวิจัย และการมีส่วนร่วมกับสังคม ต้ังอยู่บนฐานทางวิชาการ 4 

หัวข้อ ที่ผ่านการค้นพบ บูรณาการ เผยแพร่ และปรับใช้คือ ระบบพลังงานและอาหาร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต และความอยู่รอดของชุมชนและเศรษฐกิจ อันเป็นพ้ืนฐานสําคัญของการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืนในการดํารงชีวิตทั้งของชาวนิวยอร์ค ประเทศชาติ และของโลก ภายใต้พันธกิจ 4 ประการคือ 
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• จัดการศึกษาระดับ World-class ให้แก่นักศึกษา และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

• สร้างความย่ังยืนและก้าวหน้าให้กับระบบอาหารและเส้นใย ที่จะสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัย
ทางอาหารและความย่ังยืนของแหล่งพลังงาน 

• เข้าใจเอกภาพและความหลากหลายของชีวิต โอบอุ้มสิ่งแวดล้อม และแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 

• ทํานุบํารุงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ และอํานวยความอยู่ดีมีสุขของชุมชน 

ด้านการวิจัยและพัฒนา 
ด้านการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีโอกาสเข้าร่วมทีมวิจัยกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ตลอดจนระดับหลังปริญญาเอก มีแปลงทดลองที่เป็นพ้ืนที่สําหรับการวิจัย และให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง 
มี Research Honors Program ที่สร้างโอกาสพิเศษสําหรับนักศึกษาในการสร้างประสบการณ์วิจัยโดยมี
อาจารย์เป็นพ่ีเลี้ยง  สําหรับการมีส่วนร่วมกับสังคม CALS มีระบบที่เรียกว่า The Cornell Cooperation 
Extension ที่มีนักวิจัยนําความรู้ทางวิชาการไปเผยแพร่และใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ทั้งน้ี เพ่ือสร้างความ
อยู่รอดทางเศรษฐกิจ ความย่ังยืนของระบบนิเวศ และความอยู่ดีมีสุขของสังคม  

ความเปลี่ยนแปลงสําคัญ 
ปี ค.ศ. 2009 Cornell ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้รัฐปรับลดงบประมาณ

อุดหนุนการศึกษาลงร้อยละ 10 การบริจาคลดลงร้อยละ 27 ใน 6 เดือนที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายให้
หน่วยงานต่างๆ ปรับลดงบประมาณ CALS จึงจัดทําแผนการปรับโครงสร้างวิทยาลัยเพ่ือรับมือกับความท้าทาย
ด้านงบประมาณที่ลดลง โดยให้มีการดําเนินการดังต่อไปน้ี 

• ปรับเปลี่ยนโปรแกรมและกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัยให้สะท้อนการปรับลดงบประมาณสะสม  
ร้อยละ 15  

• ปรับหลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้มีความเป็นสหวิทยาการ สร้างความร่วมมือระหว่าง
กัน และตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของนักศึกษา ตลอดจนความจําเป็นต่างๆ ของสังคม 

• สนับสนุนการวิจัยที่เป็นสหวิทยาการและบูรณาการเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ให้เกิดผลกระทบโดยตรง
ตามพันธกิจและเป้าประสงค์ 

• ปรับกิจกรรมสู่ชุมชนให้แผ่กว้างออกไป และให้มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้
มากขึ้น  

ภายใต้การดําเนินการข้างต้น มีข้อเสนอในทางปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปน้ี 

• ปรับลดจํานวนบุคลากร  

• ลดระยะเวลาการจ้างงาน  

• ให้มีการควบรวมภาควิชา จัดกลุ่ม (Cluster) ภาควิชาที่มีความเช่ือมโยงกัน  
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• ปิดภาควิชาที่มีขนาดเล็ก  

• ปรับโครงสร้างฝ่ายสนับสนุนวิชาการ  

• เพ่ิมจํานวนการรับนักศึกษาในภาควิชาที่สามารถรองรับจํานวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้นได้  

• ปรับค่าเล่าเรียนเพ่ิมขึ้น  

• เพ่ิมการเรียนการสอนในช่วงปิดภาคฤดูร้อน  

• ขยายการจัดการศึกษาในระดับปริญญาโทที่มีความต้องการอยู่แล้ว  

• หนุนเสริมการระดมทุน  

• และอ่ืนๆ 
 

4.2 ทวีปยุโรป 
 
 ความเคลื่อนไหวคร้ังสําคัญ ที่ขับเคลื่อนให้เกิดการปรับเปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์ทางการศึกษา

ของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปคือ ข้อตกลงร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีกระทรวงการศึกษาของยุโรป 29 
ประเทศในปี ค.ศ. 1999 ภายใต้ปฏิญญาโบโลญญ่า (Bologna Declaration) โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือเริ่มต้น
ประเด็นต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

• ปรับระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกัน โดยแบ่งอุดมศึกษาออกเป็น 2 ช่วงคือ 
Undergraduate และ Graduate  

• ทําให้วุฒิการศึกษาของแต่ละประเทศสามารถเปรียบเทียบกันได้  

• สร้างระบบหน่วยกิตแบบยุโรปหรือที่เรียกว่า European Credit Transfer System (ECTS) 

• ขจัดปัญหาการโยกย้ายที่เรียนซึ่งเกิดจากระบบการศึกษาที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ 

• สร้างความร่วมมือภายในยุโรปเพ่ือประกันคุณภาพการศึกษา 

• สนับสนุนและยกระดับอุดมศึกษาของยุโรป 
กระบวนการโบโลญญ่า (Bologna Process) ดําเนินจากจุดเริ่มต้นมาอย่างต่อเน่ืองโดยมีการประชุม

ทุก 2 ปี  ปัจจุบันมีประเทศที่ลงนามในข้อตกลงร่วมกันเป็นจํานวน 47 ประเทศ ระหว่างทางของกระบวนการ 
มีการเพ่ิมเติมประเด็นเพ่ือพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่อุดมศึกษายุโรปอีกหลากหลายประการ อาทิ ภายใต้
แถลงการณ์การประชุม ณ ประเทศเบลเย่ียม หรือที่เรียกว่า Leuven/Louvain-la-Neuve Communiqué ใน
ปี ค.ศ. 2009 ได้ระบุถึงเป้าหมายสําคัญที่พึงให้เกิดขึ้นในระหว่างปีค.ศ. 2010-2020 ดังน้ี 

1. คํานึงถึงมิติทางสังคม โดยเฉพาะอย่างย่ิง โอกาสท่ีเท่าเทียมกันในการเข้าถึงการศึกษา คุณภาพของ
ประชากรยุโรปที่มีความหลากหลายในด้านเช้ือชาติ (Social Dimension: Equitable Access 
and Completion) 

2. จัดระบบและกลไกสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 
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3. การศึกษาที่มุ่งพัฒนาทักษะและสร้างสมรรถนะเพ่ือการมีงานทําของบัณฑิต (Employability) 
4. ภารกิจการสอนในระดับอุดมศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ โดยปรับจากฐานการ

สอน ให้เป็นการศึกษาที่มุ่งการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสําคัญ (Student-centred earning and the 
teaching mission of higher education) 

5. สร้างนวัตกรรมการวิจัยและการศึกษา (Education, Research and Innovation) 
6. นําอุดมศึกษายุโรปสู่ความเป็นสากลผ่านกิจกรรม และความร่วมมือในระดับสากลที่นําไปสู่การ

พัฒนาอย่างย่ังยืน (International Openness) 
7. จัดการโครงสร้างและระบบการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรให้เป็นวิถีปกติของอุดมศึกษา

ยุโรป (Mobility) 
8. พัฒนาและหนุนเสริมระบบการจัดการข้อมูลในการติดตามความก้าวหน้า โดยเฉพาะมิติทางสังคม 

การแลกเปลี่ยนนักศึกษา/บุคลากร ตลอดจนการมีงานทําของบัณฑิต (Data Collection) 
9. สร้างระบบและกลไกท่ีแสดงถึงความโปร่งใสในทุกมิติ (Multidimensional Transparency 

Tools) 
10.สร้างความเช่ือมั่นให้แก่สาธารณะ ในการใช้งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากภาครัฐอย่างมี

ประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนแสวงหาแหล่งงบประมาณสนับสนุน
อ่ืนๆ ที่หลากหลาย (Funding) 

ความเคลื่อนไหวภายใต้กระบวนการโบโลญญ่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีการศึกษาของประเทศ
สมาชิก ณ กรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย เมื่อ ปี ค.ศ. 2012 ซึ่งให้ความสําคัญกับความสามารถของ
อุดมศึกษายุโรปในการรับมือกับวิกฤตและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการมีงานทําของประชากร การ
ประชุมครั้งน้ี ที่ประชุมได้ออกแถลงการณ์ Bucharest Communiqué โดยจัดลําดับความสําคัญ 3 ประการที่
มุ่งให้เกิดขึ้นภายในปี ค.ศ. 2015 จาก 10 ข้อดังกล่าวข้างต้นคือ  

1. สร้างคุณภาพอุดมศึกษาเพ่ือปวงชน  
2. หนุนเสริมการมีงานทําของบัณฑิต 
3. สร้างความเข้มแข็งในระบบการแลกเปลี่ยนนักศึกษา/บุคลากรเพ่ือตอบโจทย์การเรียนรู้ที่ดีกว่า 
การขับเคลื่อนให้เกิดพ้ืนที่อุดมศึกษายุโรป ภายใต้กระบวนการโบโลญญ่าก่อให้เกิดการปฏิรูป

อุดมศึกษาในยุโรป ที่ส่งผลกระทบต่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและระบบต่างๆ ทั้งในภาพรวม และลงถึง
รายละเอียดในระดับภาควิชาของแต่ละมหาวิทยาลัยที่จะต้องวางมาตรฐานร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ภายใต้การ
ขับเคลื่อนจากกระบวนการโบโลญญ่าที่สร้างระบบ และกลไกที่ทําให้อุดมศึกษาของยุโรปสามารถเชื่อมร้อยกัน
เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อผู้เรียน การบริหารจัดการ ความร่วมมือ และเพ่ือเศรษฐกิจของประชาคมยุโรปได้น้ัน     
แต่ละคณะวิชายังมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน 

 การทบทวนประสบการณ์อุดมศึกษาสาขาเกษตรในยุโรป จะยกตัวอย่างประสบการณ์ของ
มหาวิทยาลัย 3 แห่ง คือ Swiss Federal Institute of Technology Zurich ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
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University of Reading ในสหราชอาณาจักร และ Wageningen University ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 

4.2.1 The Department of Environmental Systems Science ใน Swiss Federal 
Institute of Technology Zurich 
 The Department of Environmental Systems Science (D-USYS) เป็นภาควิชาภายใต้โปรแกรม 

System-oriented Natural Sciences ของสถาบันเทคโนโลยีสวิส-ซูริค ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีภารกิจ
คือ การเรียนการสอน การวิจัย และการเผยแพร่เทคโนโลยี จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีและโท 2 
สาขาวิชาที่ได้เข้ามาอยู่ร่วมกันภายใต้ภาควิชาดังกล่าวเม่ือเดือนมกราคม ค.ศ. 2012 คือ Environmental 
Sciences และ Agricultural Sciences โดยก่อนหน้าน้ี Agricultural Sciences เป็นสาขาวิชาที่มีอัตรา
ผู้สมัครเข้าศึกษาน้อย แต่ผลพลอยได้จากการที่มหาวิทยาลัยได้จัดต้ัง World Food System Centre ขึ้น เพ่ือ
การวิจัย การศึกษา และการส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์เพ่ือความม่ันคงทางอาหาร ทําให้จํานวนนักศึกษาที่เข้า
เรียนในสาขาดังกล่าวเพ่ิมมากขึ้น 
 

Agricultural Sciences Environmental Sciences 

Bachelor Programme 

• Agricultural Natural Sciences 

• Agricultural and Resource Economics 

Bachelor Programme 

• Atmosphere and Climate 

• Biogeochemistry 

• Human-Environment Systems 

• Environmental Biology 

• Forest and Landscape 

Master Programme 

• Animal Science 

• Crop Science 

• Food and Resource Use Economics 

Master Programme 

• Atmosphere and Climate 

• Biogeochemistry and Pollutant Dynamics 

• Ecology and Evolution 

• Human-Environment Systems 

• Forest and Landscape 

• Management 

• Human Health, Nutrition and Environment 
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ด้านการเรียนการสอน 
ระดับปริญญาตรี ใช้เวลาเรียน 3 ปี และใช้ภาษาเยอรมันในการสอน ปีที่ 1-2 เรียนวิชาพ้ืนฐานทาง

วิทยาศาสตร์และวิชาเฉพาะทาง ปีที่ 3 เลือกสาขาเฉพาะทาง และก่อนจบการศึกษามีการเสริมด้วยการฝึกงาน
ระยะสั้น ผนวกกับโครงการ Bachelor’s Thesis 

ระดับปริญญาโท ใช้เวลาในการเรียน 3-4 ปี ภาษาที่ใช้สอนเป็นภาษาอังกฤษ/เยอรมัน ใช้เวลาในการ
ทําวิทยานิพนธ์ 6 เดือน 

ระดับปริญญาเอก การบริหารจัดการการศึกษาระดับปริญญาเอกไม่ได้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ
ภาควิชา แต่มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแล  มีการแบ่งออกเป็น General Doctoral Studies สําหรับนักศึกษาที่
ต้องการทําวิทยานิพนธ์ โดยเลือกที่ปรึกษาจากภาควิชา Structured Doctoral Programme เป็นการศึกษา
ภายใต้หลักสูตรที่เลือกเพ่ือตอบโจทย์การทําวิทยานิพนธ์ ภายใต้การดูแลของที่ปรึกษา เป็นโปรแกรมความ
ร่วมมือระหว่าง  The Life Science Zurich Graduate School ภายใต้มหาวิทยาลัย และ  University of 
Zurich โดยผู้สมัครเข้าศึกษาจะไม่เสียค่าธรรมเนียมการเล่าเรียน นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับคัดเลือกจะ
ทําสัญญาเป็นลูกจ้างในตําแหน่งผู้ช่วยวิจัยของมหาวิทยาลัย 

นอกจากระดับปริญญาเอกแล้ว D-USYS ยังมีหลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนอีกด้วย 

ด้านการวิจัยและพัฒนา 
 จุดเน้นการวิจัยของ D-USYS มี 5 ด้านคือ Ecosystem Services, Resources Scarcity, Climate 

Change, Food Security และ Environment and Health ขณะเดียวกัน นักวิจัยทั้งด้านเกษตรและ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้ทํางานร่วมกัน เพ่ือสร้างระบบอาหารของโลกท่ีจะตอบโจทย์ความมั่นคงทางอาหาร 
สําหรับสถาบันวิจัย ศูนย์วิจัย และสถานีวิจัยของ D-USYS มีดังน้ี 

สถาบนัวิจัย สถานีวิจัย 

1. The Institute of Agricultural Sciences 
2. The Institute for Atmosphere and Climate 

Science 
3. The Institute of Biogeochemistry and 

Pollutant Dynamics 
4. The Institute of Terrestrial Ecosystems 
5. The Institute of Integrative Biology 
6. The Institute for Environmental Decision 

1. The ETH Research Station for Plant 
Sciences Liadau-Eschikon 

2. ETH Research Stations Chamau, 
Früebüel and Alp Weissenstein 
(Environment & Natural Resources) 

3. Agrovet-Strickhof (Education and 
Research Centre) จะเปิดในปี ค.ศ.2014 
โดยเป็นการทํางานอย่างใกล้ชิดกับ 
University of Zurich ในด้านเกษตรและสตัว
ศาสตร์ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ 

ศูนย์วิจัย 

1. Center for Climate Systems Modeling 
2. Competence Center Environment and 

Sustainability 
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3. Genetic Diversity Centre 
4. North-South Centre 
5. Plant Science Centre 
6. World Food System Competence Centre 

 
การมีส่วนร่วมกับสังคม 

 ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม D-USYS สร้างการมีส่วนร่วม โดยมุ่งสร้างการเปล่ียนแปลงที่จําเป็น 
เพ่ือขับเคลื่อนการพิทักษ์รักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและช่ือเสียงของประเทศ โดยเป็นการทํางานร่วมกับ
ฝ่ายนโยบาย 

 

4.2.2 School of Agriculture, Policy and Development  ใน University of 
Reading  
 School of Agriculture, Policy and Development (APD) เป็นสํานักวิชาที่มุ่งเน้นภารกิจด้านการ

เรียนการสอนและการวิจัยภายใต้ University of Reading ในสหราชอาณาจักร เป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการ
สอนและการวิจัย โดยเฉพาะด้านการผลิตอาหาร ความย่ังยืนของระบบนิเวศเกษตร การปรับตัวและบรรเทา
การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ห่วงโซ่อาหารและสุขภาพ คุณภาพชีวิตและพฤติกรรมของสัตว์ การบรรเทา
ความยากจน การพัฒนาในระดับนานาชาติ และทางเลือก/พฤติกรรมผู้บริโภค มีคณาจารย์และผู้เช่ียวชาญ
ประมาณ 150 คน  

 
ด้านการเรียนการสอน 
 APD ดําเนินการจัดการเรียนการสอน 3 ระดับคือ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท (Taught 
Postgraduate) และปริญญาเอก (Postgraduate Research)  

 ระดับปริญญาตรี มี 7 สาขาวิชา ใช้เวลาเรียน 3 ปี ผนวกกับการฝึกงานซึ่งเป็นที่นิยมของนักศึกษา
จํานวนมาก การเรียนการสอนประกอบด้วย การทําโครงงาน เช่ือมโยงกับภาคอุตสาหกรรม และการลง
ภาคสนาม นักศึกษาทุกคนจะเข้าสู่ Module ของการจัดการงานอาชีพด้วย ซึ่งจะเป็นการจัดการเพ่ือให้
นักศึกษาออกแบบการเรียนรู้เพ่ือมุ่งสู่งานอาชีพที่เลือก รวมถึงทางเลือกในการเรียนภาษาต่างประเทศด้วย อีก
ทั้งยังมีโอกาสในการสร้างประสบการณ์การวิจัย 6 สัปดาห์ ร่วมกับโครงการวิจัยต่างๆ ในช่วงปิดภาคเรียนของปี
การศึกษาที่ 2 ภายใต้โปรแกรมที่เรียกว่า Undergraduate Research Opportunities Programme (UROP)  

• Agricultural Business Management 

• Agriculture 

• Animal Science 

• Consumer Behaviour and Marketing 

• Environmental and Countryside 
Management 

• Food Marketing and Business Economics 

• International Development  
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 ระดับปริญญาโท มี 12 สาขาวิชา อยู่ภายใต้การจัดการของ Graduate Institute of International 
Development and Applied Economics (GIIDAE)  โดยแบ่งออกเป็น 3 โปรแกรมคือ Master 
Postgraduate Diploma และ Postgraduate Certificate สําหรับนักศึกษาใน Master Programme ที่
จะต้องทําวิทยานิพนธ์ในภาคการศึกษาสุดท้าย (ภาคท่ี 3) สามารถที่จะทําวิจัยภาคสนามกับหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ใน/ต่างประเทศได้ และมีระบบให้นักศึกษาเข้าถึงงานอาชีพในภาคส่วนต่างๆ ได้ ทั้งที่ เป็นภาคธุรกิจ 
ผู้ประกอบการรายเล็ก/กลาง การตลาด สื่อ องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรภาครัฐ ที่มุ่งเน้นการทํางานใน
ด้านชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสวนชาวไร่ การเกษตรและการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ ด้านนโยบาย ตลอดจน
การศึกษา โดยหลักสูตรปริญญาโท 12 สาขา ได้แก่ 

• Agricultural Development Economics 

• Agricultural Economics 

• Agriculture and Development 

• Applied Development Studies 

• Climate Change and Development 

• Communication for Innovation and 
Development 

• Development Finance 

• Environment and Development 

• Food Economics and Marketing 

• Food Security and Development  

• Research Agricultural and Food 
Economics 

• Social Development and Sustainable 
Livelihoods 

 ระดับปริญญาเอก นักศึกษาจะใช้เวลาในการศึกษา 3 ถึง 4 ปี โดยในปีแรกจะเรียนรู้เก่ียวกับพ้ืนฐาน
ของการวิจัย และใช้เวลาที่เหลือกับหัวข้อที่จะศึกษา สําหรับประเด็นการศึกษาวิจัยจะเน้นหัวข้อหลักไปท่ี
การเกษตร นโยบาย และการพัฒนาใน 5 ด้าน ดังน้ี 

Economic, Marketing and Management International Development 

• Agricultural and farm management 

• Food marketing and food safety 

• Agricultural and food economics 

• Behavioural aspects of agricultural and 
land managers 

• Study and management of agricultural 
systems 

• Agricultural production and trade 

• International development and rural 
livelihoods 

• Agricultural extension and rural 
development 

• Agricultural research systems 

• International changes in public and private 
service provision, and the nature of civil 
society and governance 

• Finance, environment and human resource 
development across sectorial and geographic 
divisions of development 
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Crop Science Animal Science 

• Field crops research and 
experimentation, particularly the 
agronomy of combinable crops 

• Seed science including seed storage 
and ex situ biodiversity conservation, 
seed physiological quality, seed 
dormancy and crop establishment 

• Nematodes as major constraints to 
crop production 

• Biological control 

• Impacts of climate variability and 
change on crop growth and yield 

• Crop adaptation 

• Animal derived food products 

• Human nutrition 

• Environmental nutrition  

• Animal health and welfare 

• Veterinary epidemiology, economics and 
surveillance 

• Software & Decision Support; policy research 
and capacity building in veterinary services 
and initiatives 

• Animal heath and welfare in organic systems 

Environment 

• Agricultural and environmental management 
research 

 
ด้านการวิจัยและพัฒนา 

APD จัดการงานวิจัยต่างๆ ผ่าน 3 หน่วยงาน คือ 

• The Biodiversity, Crops and Agro-ecosystems Division มุ่งวิจัยเก่ียวกับพลวัตรของระบบ
นิเวศเกษตร โดยเฉพาะอย่างย่ิงระบบการผลิตของพืชผลการเกษตร (Food, Fuel, Fiber) และการ
บริการต่างๆ ในสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง  

• The Food Production and Quality Division มุ่งวิจัยเช่ือมโยงกับเรื่องอาหาร อาหารเพ่ือ
สุขภาพ รวมถึงต้นทุนของสิ่งแวดล้อมในการใช้สัตว์เพ่ือการผลิตอาหาร 

• The Economic and Social Sciences Division มุ่งวิจัยเก่ียวกับระบบนิเวศเกษตร การผลิต
อาหาร การบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ วิถีชาวสวนชาวไร่ และการเกษตรในสังคมวงกว้าง 
 

4.2.3 Wageningen University   
 Wageningen University เป็นส่วนหน่ึงของ Wageningen UR หรือ University & Research 

Centre Wageningen (ประกอบด้วย Wageningen University, Van Hall Larenstein University of 
Applied Sciences และอีกหลายๆ สถาบันวิจัย) เป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวในประเทศเนเธอร์แลนด์ที่
มุ่งเน้นในเร่ือง “Healthy Food and Living Environment” และทํางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและ
ชุมชนทางธุรกิจ โดยมีคณาจารย์ 185 คน มีนักศึกษารวมกันทั้งสิ้น 7,473 คน ในจํานวนน้ีเป็นนักศึกษาหญิง
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ร้อยละ 55 และในจํานวนนักศึกษาทั้งหมดมีนักศึกษาต่างชาติจํานวน 1,922 คน ที่มาจาก 112 ประเทศทั่วโลก  
การดําเนินงาน เพียง 8 ปี ของ Wageningen University ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ในปี ค.ศ. 2013  และอยู่ในลําดับ 2 ของ QS University Subject Rankings 2013  in 
Agriculture & Forestry  
 
ด้านการเรียนการสอน 

Wageningen University เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศท่ีนําโครงสร้างการจัดการศึกษาเป็น
ระดับปริญญาตรี โท และเอกมาปรับใช้กับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรของประเทศอ่ืนๆ
ในพ้ืนที่อุดมศึกษายุโรป มหาวิทยาลัยดําเนินการตามแนวทางของปฏิญญาโบโลญญ่า โดยจัดการเรียนการสอน
ที่มุ่งให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และนําระบบหน่วยกิต ECTS มาใช้ 

ระดับปริญญาตรี จํานวน 20 โปรแกรม นักศึกษาจะใช้เวลาเรียน 3 ปี สําหรับนักศึกษาต่างชาติที่
จะต้องสอบการใช้ภาษาดัตช์ได้ก่อนที่จะเข้าศึกษาได้ ยกเว้นปริญญาตรีในสาขาการท่องเท่ียว นอกจากน้ี 
มหาวิทยาลัยมี 46 วิชาโทให้นักศึกษาปีที่ 3 สามารถเลือกเรียนได้ตามความสมัครใจ ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการ
เสริมสร้างศักยภาพให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย  โดยมีโปรแกรมในระดับปริญญาตรี ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 

ระดับปริญญาโท นักศึกษาจะใช้เวลาในการศึกษา 2 ปี แบบเต็มเวลา ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีหลักสูตร
ระดับปริญญาโท 31 โปรแกรม ครอบคลุม 6 หัวข้อหลักคือ อาหาร โลกและสิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยี สุขภาพ 
เศรษฐศาตร์และสังคมศาสตร์ ธรรมชาติและเกษตร  ในการตัดสินใจเลือกเรียนหรือมีคําถามเกี่ยวกับการเรียน
ในระดับปริญญาโท ตลอดจนแนวทางการศึกษาเพ่ือสร้างสมรรถนะในการงานอาชีพ มหาวิทยาลัยจะมีรายช่ือพ่ี
เลี้ยงหรือ Student Coach ของสาขาต่างๆ ให้ผู้ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อรับคําปรึกษา 
 
 

• Argrotechnology 
• Business and Consumer Studies 
• Biology 
• Biotechnology 
• Soil, Water, Atmosphere 
• Forest and Nature 
• Communication Sciences 
• Animal Sciences 
• Economics and Policy 
• Health and Society 

• International Land and Water Management 
• International Development 
• Landscape Architecture and Spatial Planning 
• Food and Drink 
• Environmental Sciences 
• Molecular Life 
• Orientation Year Life Sciences 
• Plant Sciences 
• Tourism (in English) 
• Nutrition and Health 
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โปรแกรมปริญญาโท 

• Animal Sciences 
• Applied Communication 

Science 
• Aquaculture and Marine 

Resource Management 
• Bioinformatics 
• Biology 
• Biosystems Engineering  
   (Agricultural and 

Bioresource Engineering) 
• Biotechnology 
• Climate Studies 
• Development and Rural 

Innovation (Former 
Management of Agro-
Ecological Knowledge & 
Social Change) 

• Earth and Environment 
• Environment Sciences 
• Food Quality Management 
• Food Safety 
• Food Technology 
• Forest and Nature 

Conservation 
• Geographical Information 

Management and 
Applications 

• Geo-information Science 
• Health and Society 

(Specialization) 
• International Development 

Studies 
• International Land and 

Water Management 

• Landscape Architecture 
and Planning 

• Leisure, Tourism and 
Environment 

• Management, Economics 
and Consumer Studies 

• Molecular Life Sciences  
• Nutrition and Health 
• Organic Agriculture 
• Plant Biotechnology 
• Plant Sciences 
• Sensory Science 

(Specialization) 
• Urban Environmental 

Management 
• Water Techmology 

 

 
หลักสูตรปริญญาเอก มี 6 สํานักวิชา ใช้เวลาในการศึกษา 4 ปี ในการวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์ร้อย

ละ 15 ของระยะเวลาในการศึกษา นักศึกษาจะได้เข้าร่วมการสัมมนา การฝึกหัด อบรม การดูงาน เพ่ือพัฒนา
ทักษะต่างๆ นักศึกษาจํานวนร้อยละ 60 ในระดับปริญญาเอก เป็นผู้ที่จบระดับปริญญาโทจากประเทศอ่ืนๆ ทํา
ให้บรรยากาศการศึกษามีความเป็นสากลมาก และภาษาที่ใช้ในการสื่อสารคือ ภาษาอังกฤษ  โดยมี 6  
Graduate Schools ประกอบด้วย 

• Experimental Plant Sciences (EPS) 

• Food Technology Agrobiotechnology Nutrition and Health Sciences (VLAG) 

• Production Ecology and Resource Conservation (PE&RC) 

• Wageningen School of Social Sciences (WASS) 

• Wageningen Institute of Animal Sciences (WIAS) 

• Wageningen Institute for Environment and Climate Research (WIMEK) 
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ด้านการวิจัยและพัฒนา 
 มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการวิจัยภาคสนามโดยมีสถาบันวิจัย 11 สถาบัน ซึ่งมักจะเป็นการวิจัยบนความ

ร่วมมือระหว่างสถาบัน รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนนานาชาติ  โดยมีประเด็น
ที่มุ่งเน้นในการวิจัย 7 เรื่องคือ 1) Nutrition and Health 2) Food Production 3) Biobased Economy 
4) Coast and Sea 5) Nature and Landscape 6) Climate and Water และ 7) Market and Chain 
Strategies 

 

4.3 ทวีปเอเชีย 
 
 อุดมศึกษาเกษตรศาสตร์ในเอเชียส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลจาก Land-Grant Philosophy ที่มีพันธกิจ

มุ่งเน้นเรื่อง การสอน การวิจัย และการส่งเสริมความรู้จากสหรัฐอเมริกา ยกเว้นบางประเทศ เช่น ญี่ปุ่น  และ
เกาหลี   ดังน้ัน ส่วนหน่ึงในการทบทวนประสบการณ์ของมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นที่มีคณะวิชาด้านเกษตร 
จึงมุ่งไปที่ University of Tokyo และ Kyoto University เพราะมีประเด็นน่าสนใจอยู่ที่บริบททางการเกษตร
ของญี่ปุ่นที่ประสบอุปสรรคต่อการทําการเกษตรหลายด้าน  ทั้งพ้ืนที่เพาะปลูกและภูมิอากาศท่ีไม่อํานวยเท่าใด
นัก การขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร ตลอดจนต้นทุนการผลิตที่สูง แต่การก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ ของ
ญี่ปุ่นน้ัน มีแรงขับเคลื่อนที่สําคัญก็คือ “การศึกษา” ความน่าสนใจอีกประเด็นที่มุ่งทบทวนประสบการณ์ของ
อุดมศึกษาเกษตรศาสตร์ของญี่ปุ่นคือ การเรียนการสอนการเกษตรของมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น ถือเป็นตัวอย่าง
ของการใช้แนวคิดใหม่ๆ ในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปล่ียนแปลง เช่น การหลอมรวม
ห้องปฏิบัติการและภาควิชาเข้าด้วยกันในลักษณะสหวิชาการ เพ่ือเอ้ือให้อาจารย์และนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า 
และแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง เน้นการฝึกปฏิบัติมากกว่าทฤษฎี เพ่ือสร้างทักษะความชํานาญเฉพาะทาง และ
ใช้ทรัพยากรการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คําแนะนํา ซึ่งกลายเป็นจุดแข็ง
สําคัญของระบบการศึกษาในประเทศนี้  ปัจจุบันประเทศญี่ ปุ่นให้ความสําคัญกับการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาเป็นอย่างมาก ทําให้มีผู้จบการศึกษาระดับน้ีมากขึ้น แต่จํานวนคณาจารย์กลับไม่ได้เพ่ิมตาม อีกทั้ง
การควบรวมของมหาวิทยาลัยแห่งชาติทั้งหลาย ยังส่งผลให้จํานวนคณาจารย์ลดน้อยลงและนําไปสู่สถานการณ์
ที่ยากต่อการสร้างคุณภาพทางการศึกษา นอกจากน้ี ยังมีการทบทวนมหาวิทยาลัยในไต้หวัน  เวียดนาม 
มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 

 

4.3.1 Faculty/Graduate School of Agriculture ใน University of Tokyo ประเทศ
ญี่ปุ่น 

เวลากว่า 130 ปี ของประวัติศาสตร์คณะเกษตรในมหาวิทยาลัยแห่งโตเกียวเริ่มต้นจากโรงเรียนฝึกหัด
การเกษตร ที่ก่อต้ังขึ้นในปี ค.ศ. 1874 ภายใต้กระทรวงกิจการภายใน (Ministry of Home Affairs) ได้ควบ
รวมกับ โรงเรียนป่าไม้ ในปี ค.ศ. 1886 เพ่ือจัดต้ังเป็น The Tokyo School of Agriculture and Forestry 
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ซึ่งต่อมาได้เข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของ Imperial University และเป็น “วิทยาลัยการเกษตร” ที่ประกอบด้วย 3 
ภาควิชาคือ การเกษตร ป่าไม้ และ สัตวแพทย์ จากน้ันได้ปรับช่ือเป็น คณะเกษตร (Faculty of Agriculture) 
ในปี ค.ศ. 1919 และในปี ค.ศ. 1947 มหาวิทยาลัยก็ได้เปลี่ยนช่ือใหม่เป็น University of Tokyo  

ระดับปริญญาตรี ภายใต้ Faculty of Agriculture มุ่งเน้นการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วย 3 
หลักสูตรคือ Applied Life Science, Environmental and Resource Science และ Veterinary Medical 
Sciences ใช้เวลาในการเรียน 4 ปี สําหรับหลักสูตรหลังสุดน้ีใช้เวลา 6 ปี  

 

  

 ระดับบัณฑิตศึกษา Graduate School of Agriculture and Life Sciences (GSALS) แต่เดิม
ประกอบด้วย 8 ภาควิชาที่พัฒนาขึ้นจากโปรแกรมในระดับปริญญาตรี ปัจจุบันได้เพ่ิมขึ้นอีก 4 ภาควิชา รวม
เป็น 12 ภาควิชา นอกจากน้ี ยังมีอีก 8 สถาบันที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของสํานักบัณฑิตศึกษา ดังน้ี 
 

12 ภาควิชา 8 สถาบนั 

1. Agricultural and Environmental Biology 
2. Applied Biological Chemistry 

1. Institute for Sustainable Agro-
ecosystem Services (ISAS) 

Courses Majors 

Applied Life Science • Biological Chemistry and Biotechnology 

• Applied Biology 

• Forest Life Science 

• Aquatic Life Sciences 

• Animal Life Sciences 

• Biobased Materials Chemistry 

Environmental and 
Resource Science 

• Landscape Ecology and Planning 

• Forest Environmental and Resource Science 

• Aquatic Production and Environmental Science 

• Wood Science and Timber Engineering 

• Biological and Environmental Engineering  

• Agricultural and Resource Economics 

• Field Science 

• International Sustainable Agriculture Development 

Veterinary Medical 
Sciences 

• Veterinary Medical Sciences 
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12 ภาควิชา 8 สถาบนั 

3. Biotechnology 
4. Forest Science 
5. Aquatic Bioscience 
6. Agricultural and Resource Economics 
7. Biological and Environmental 

Engineering 
8. Biomaterial Sciences 
9. Global Agricultural Sciences 
10. Ecosystem Studies 
11. Animal Resource Sciences 
12. Veterinary Medical Sciences 

2. The University of Tokyo Forests (UTF) 
3. Animal Resource Science Center 

(Experimental Station for Animal 
Sciences) 

4. Veterinary Medical Center 
5. Fisheries Laboratory (Aquatic Bioscience 

Research Center) 
6. Radioisotope (RI) Center 
7. Technology Advancement Center  
8. Research Center for Food Safety 

 

4.3.2 Faculty/Graduate School of Agriculture ใน Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น 
 Faculty of Agriculture ก่อต้ังขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1897 เป็นคณะวิชาลําดับที่ 7 ของ Kyoto University 
และในปี ค.ศ. 1923 ได้เปิดเป็น 6 ภาควิชาคือ Farming, Horticulture (ต่อมาเปลี่ยนเป็น Agriculture), 
Forestry, Agricultural Chemistry, Biology of Agriculture and Forestry, Agriculture and forestry 
Engineering และ Economics of Agriculture and Forestry โดยเป็นหลักสูตรที่ต้ังอยู่บนฐานของ
วิทยาศาสตร์และวิธีวิทยาการวิจัย ต่อมาในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1970-1974 ได้มีการพัฒนาระบบให้ครอบคลุม
การศึกษาด้านเกษตรที่ตอบสนองต่อยุคสมัย โดยเพ่ิมศาสตร์ในด้าน Architecture, Fisheries, Forestry 
Engineering, Food engineering และ Livestock Sciences  
 ในปี ค.ศ. 1953 ได้เปิด Graduate School of Agriculture พร้อมๆ กับการก่อต้ังสํานักบัณฑิตศึกษา
อ่ืนๆของ Kyoto University และในปี ค.ศ. 1981 ได้มีการจัดต้ังภาควิชาในระดับปริญญาตรีจํานวน 10 
ภาควิชา และระดับบัณฑิตศึกษาเป็น 11 หน่วย รวมถึงหน่วยที่เก่ียวข้องกับด้านเกษตรเขตร้อนในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และแอฟริกา  ต่อมาในช่วงปลายคริสตศตวรรษท่ี 20 คณะและสํานักบัณฑิตศึกษาได้ปรับ
องค์กร โดยในระดับปริญญาตรีให้มี 6 ภาควิชา และระดับบัณฑิตศึกษาให้มี 7 หน่วย เพ่ือมุ่งตอบสนองต่อการ
เผชิญหน้ากับปัญหาที่ท้าทายของโลก  

ปัจจุบัน Faculty of Agriculture และ  Graduate School of Agriculture จัดการศึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยว่าด้วยเรื่อง สิ่งมีชีวิต อาหาร และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งพัฒนาในด้านผลิตภาพทาง
การเกษตร ป่าไม้ และการประมง เช่นเดียวกันกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ครอบคลุมต้ังแต่ระดับโมเลกุลจนถึง
ระดับโลก ซึ่งเก่ียวโยงกับกลไกและสมดุลของสิ่งมีชีวิตที่มีปฏิสัมพันธ์ในสภาพแวดล้อมของโลก  นอกจากน้ี ยัง
ได้มีโปรแกรมบัณฑิตศึกษาที่จัดการศึกษาให้แก่นักศึกษาจากนานาชาติเป็นภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการ 
Global 30 ที่เป็นกฏหมายออกโดยกระทรวงการศึกษา วัฒนธรรม กีฬา และเทคโนโลยี ที่สนับสนุนการสร้าง
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สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและการวิจัยสําหรับนักศึกษาจากต่างประเทศในระดับปริญญาโท ซึ่งเริ่มต้นที่
เครือข่ายมหาวิทยาลัยในอาเซียนในปี ค.ศ. 2013  โดยมหาวิทยาลัยได้รับเลือกจากรัฐบาลให้เป็นหน่ึงใน
มหาวิทยาลัยหลักในการดําเนินโครงการน้ี เพ่ือที่จะสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประเทศ  

 

Faculty of Agriculture Graduate School of Agriculture 

1. Department of Bioresource Sciences 
2. Department of Applied Life Sciences 
3. Department of Agricultural and 

Environmental Engineering 
4. Department of Food Environmental 

Economics 
5. Department of Forest and Biomaterials 

Science 
6. Department of Food Science and 

Biotechnology 
 

1. Division of Agronomy and Horticultural 
Science 

2. Division of Forest and Biomaterials 
Science 

3. Division of Applied Life Sciences 
4. Division of Applied Biosciences 
5. Division of Environmental Science and 

Technology 
6. Division of Natural Resource Economics 
7. Division of Food Science and 

Biotechnology 
 

ด้านการเรียนการสอน และการวิจัย 
 เป้าหมายการจัดการศึกษาและการวิจัยของคณะเกษตรทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาตั้งอยู่
บนฐานของ Liberal Education และความเป็นอิสระทางวิชาการ  ภายใต้เป้าหมายของการมีส่วนร่วมต่อการ
สร้างความเป็นหน่ึงเดียวกันของสังคมโลกที่จะแก้ไขปัญหาอันท้าทายที่กําลังเผชิญหน้าของมนุษยชาติ ทั้งใน
ประเด็นอาหารปลอดภัยที่ได้คุณภาพ ความต่อเน่ืองของส่ิงมีชีวิตจากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึง การฟ้ืนฟูและลด
ปัญหาความเสื่อมโทรมของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ระดับปริญญาตรี  เน้นพัฒนานักศึกษาให้มีมิติในด้านจริยธรรมและการแก้ไขปัญหาของมนุษยชาติ 
และมีความเข้าใจในสารัตถะของเกษตรกรรม การป่าไม้ และอุตสาหกรรมการประมง ตลอดจนอุตสาหกรรมที่
เช่ือมโยงกับวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตและอาหาร เพ่ือมีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล่าน้ี และเพ่ือให้เข้าใจ
เก่ียวกับการวิจัยในระดับโลกด้านสังคมวิทยาและธรรมชาติวิทยาที่สัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิต อาหาร และสิ่งแวดล้อม 

ระดับปริญญาโท เพ่ือสร้างนักการศึกษา นักวิจัย วิศวกรมืออาชีพในหน่วยงานภาคธุรกิจและสถาบัน
อิสระ นักบริหาร นักนโยบาย ที่มีความรู้เฉพาะทางในระดับสูง มีทักษะการวิจัยที่ลงลึกในด้านวิชาการ และมี
จริยธรรม เพ่ือให้มีบทบาทในการเป็นผู้นํา สร้างนวัตกรรม และทํางานภายใต้มิติที่หลากหลายในสังคมปัจจุบัน 
บนฐานการพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน และลดผลกระทบที่มีสิ่งแวดล้อม 

ระดับปริญญาเอก มุ่งแสวงหาผู้มีที่มีความปรารถนาจะเป็นนักวิจัย หรือวิศวกรมืออาชีพในด้าน
เกษตรกรรม ที่มีภาวะผู้นําและมีความเคารพต่อบริบทของสิ่งที่เก่ียวข้อง 
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4.3.3 College of Bio-Resources and Agriculture ใน National Taiwan University 
สาธารณรฐัจีน (ไต้หวัน) 
College of Bio-Resources and Agriculture ของ National Taiwan University เป็น

มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการสอนและการวิจัย เดิมใช้ช่ือว่า College of Science and Agriculture เป็น 1 ใน 2 
คณะวิชาแรกเร่ิมของ Taihoku (Taipei) Imperial University  ก่อต้ังขึ้นในปี ค.ศ.1928 เมื่อครั้งที่เกาะ
ไต้หวันยังเป็นหน่ึงในอาณานิคมของจักรวรรดิญี่ปุ่น และในปี ค.ศ.1943 College of Science and 
Agriculture  ก็ได้แยกออกเป็น 2 วิทยาลัยคือ College of Science และ College of Agriculture ต่อมาจีน
ชนะสงครามเหนือจักรวรรดิญี่ปุ่น และเข้าครอบครองเกาะไต้หวันในปี ค.ศ.1945 มหาวิทยาลัยจึงได้เปลี่ยนช่ือ
เป็น National Taiwan University โดยมี 7 ภาควิชาในขณะนั้นคือ Agronomy, Agricultural Engineering, 
Agricultural Chemistry, Agricultural Biology, Animal Husbandry and Veterinary Medicine, 
Agricultural Economics และ Horticulture ซึ่งในระยะต่อมาได้ขยายจํานวนภาควิชาเพ่ิมขึ้นเพ่ือสนองตอบ
ต่อความต้องการงานวิจัยด้านเกษตร 

College of Agriculture เล็งเห็นว่า  ในศตวรรษที่ 21 น้ี จะเป็นศตวรรษแห่งชีวภาพทั้งด้าน
ทรัพยากร ข้อมูลและเทคโนโลยี  ในปี ค.ศ.2002  จึงได้เปลี่ยนช่ือวิทยาลัยเป็น College of Bio-Resources 
and Agriculture เพ่ือกําหนดเป็นจุดเน้นของวิทยาลัยในด้านชีวภาพ และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนอุตสาหกรรม  ปัจจุบันประกอบด้วย 11 ภาควิชา 2 สถาบัน และ 1 บัณฑิตวิทยาลัย 
ทั้งน้ี ข้อมูลจากรายงานประจําปี 2012 ระบุว่า  College of Bio-Resources and Agriculture มีคณาจารย์
ทั้งสิ้น 250 คน มีนักศึกษารวม 4,021 คน (รวมนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ เป็นนักศึกษาปริญญาตรี 
2,414 คน ปริญญาโท 1,140 คน และปริญญาเอก 467 คน) 

 

ภาควิชา สถาบนั 

1. Agronomy 
2. Bio-environmental Systems Engineering 
3. Agricultural Chemistry 
4. Plant Pathology and Microbiology 
5. Forestry and Resource Conservation 
6. Animal Science and Technology 
7. Agricultural Economics 
8. Horticulture and Landscape Architecture 
9. Veterinary Medicine  
10. Bio-industry Communication and Development  
11. Bio-Industrial Mechatronics Engineering 

1. Institute of Food Science and 
Technology 

2. Institute of Biotechnology 

บัณฑิตวิทยาลัย 

1. Graduate School of Veterinary 
Clinical Science 
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ในปี ค.ศ. 2014 QS World University Rankings By Subject จัดอันดับให้ National Taiwan 
University อยู่ในช่วง 51 ถึง 100 อันดับของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลกในด้านการสอนและการวิจัย
การเกษตรและการป่าไม้ 
 
ด้านการเรียนการสอน 

เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมด้านทรัพยากรชีวภาพ และความจําเป็นในการ
พัฒนาการเกษตรของชาติ  เป้าหมายการจัดการศึกษาของ College of Bio-Resources and Agriculture จึง
มุ่งบ่มเพาะนักศึกษาให้เข้าใจปรากฏการณ์พ้ืนฐานของสิ่งมีชีวิต เช่ือมโยงความรู้ ทดสอบทฤษฎีต่างๆ และนํา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานด้วยความเป็นมืออาชีพ ผ่านหลักสูตรที่ต้ังอยู่บนฐานการวิจัย (Research-
Based Programs) ตลอดจนส่งเสริมนวัตกรรมในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เตรียมพร้อมผู้เรียนในการเข้าสู่อาชีพใน
หลากหลายสายงานของการเกษตร 128 หน่วยกิต ผู้เรียนจะใช้เวลา 4 ปี สําหรับการเรียน สําหรับระดับ
บัณฑิตศึกษาจะมีการกําหนดหน่วยกิตที่แตกต่างออกไปในแต่ละภาควิชา ระดับปริญญาโท บางภาควิชาจะใช้
เวลา 1-4 ปี และบางภาควิชาใช้เวลา 2-4 ปี ส่วนระดับปริญญาเอกที่มุ่งเตรียมพร้อมในการเข้าสู่สายงานด้าน
การสอนและการวิจัย จะใช้เวลาในการศึกษา 2-7 ปี โดยมีหลักสูตรของแต่ละระดับการศึกษา ดังน้ี 

 

Undergraduate Programs Master Programs Ph.D Programs 

1. Agronomy 
2. Bioenvironmental 

Systems Engineering 
3. Agricultural Chemistry 
4. Plant Pathology and 

Microbiology 
5. Forestry and Resource 

Conservation 
6. Animal Science and 

Technology 
7. Veterinary Medicine 
8. Agricultural Economics 
9. Horticulture and 

Landscape Architecture 
10. Bio-industry 

Communication and 

1. Agronomy 
2. Bioenvironmental 

Systems Engineering 
3. Agricultural Chemistry 
4. Plant Pathology and 

Microbiology 
5. Forestry and Resource 

Conservation 
6. Animal Science and 

Technology 
7. Veterinary Medicine 
8. Agricultural Economics 
9. Horticulture and 

Landscape Architecture 
10. Bio-industry 

Communication and 

1. Agronomy 
2. Bioenvironmental 

Systems Engineering 
3. Agricultural Chemistry 
4. Plant Pathology and 

Microbiology 
5. Forestry and Resource 

Conservation 
6. Animal Science and 

Technology 
7. Veterinary Medicine 
8. Agricultural Economics 
9. Horticulture and 

Landscape Architecture 
10. Bio-industry 

Communication and 
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Undergraduate Programs Master Programs Ph.D Programs 

Development 
11. Bio-Industrial 

Mechatronics Engineering 
12. Entomology 
 

Development 
11. Entomology 
12. Food Science and 

Technology 
13. Bio-industrial 

Mechatronics Engineering 
14. Veterinary Clinical 

Sciences   
15. Molecular and 

Comparative 
Pathobiology 

16. The MS Program for 
Plant Medicine 

Development 
11. Entomology 
12. Food Science and 

Technology 
13. Bio-industrial 

Mechatronics Engineering 
14. Biotechnology 
 

 
ด้านการวิจัยและพัฒนา 

เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการด้านการเกษตรของชาติ College of Bio-Resources and 
Agriculture ได้กําหนดจุดมุ่งเน้นของการวิจัยไว้ 3 หลักใหญ่ๆ คือ การจัดการ การปกปักษ์สิ่งแวดล้อม และ
ความย่ังยืน บนความมุ่งหวังที่จะนําทรัพยากรชีวภาพของท้องถิ่นและการวิจัยการเกษตรไปสู่ความเป็นเลิศทั้ง
ในด้านการอนุรักษ์  พัฒนา  และประยุกต์   โดยเฉพาะอย่าง ย่ิงการนําองค์ความรู้และทักษะด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพมาใช้เพ่ือการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 

หน่วยงาน 
องค์กร 

(เก่ียวข้องอย่างไม่เป็นทางการ) 

1. Experimental Farm 
2. Experimental Forest 
3. Veterinary Teaching Hospital 
4. Highlands Experiment Farm 
5. Agricultural Exhibition Hall 
6. Agricultural Extension 

Committee 
7. Education and Research Center 

for Agricultural Automation 
8. Hydrotech Research Laboratory 

1. Farm Machinery Workshop 
2. Phytotron Laboratory 
3. Electron Microscope Laboratory 

Isotope Laboratory 
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 ทั้งน้ี แหล่งทุนวิจัยส่วนใหญ่ของ College of Bio-Resources and Agriculture  มาจาก National 
Science Council และ Council of Agriculture รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ ตลอดจนภาคเอกชน 
ผ่านโครงการความร่วมมือที่ไม่เพียงแต่เป็นการรับทุนวิจัยเพ่ือรังสรรค์เทคโนโลยีนําสมัย แต่ยังตอบสนองต่อ
สังคมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตร เทคโนโลยีอาหาร การส่งเสริมการเกษตร การชลประทาน การจัดการลุ่ม
นํ้า เครื่องจักรทางการเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาผู้บริโภค 
 
ด้านการมีส่วนร่วมกับสังคม 
 เพ่ือตอบโจทย์ภารกิจเพ่ือสังคมของมหาวิทยาลัยตามที่กระทรวงการศึกษาของไต้หวันได้ระบุไว้ถึง
บทบาทของมหาวิทยาลัย 3 ประการคือ Instruction, Research และ Extension   ประกอบกับเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของประเทศ  College of Bio-Resources and Agriculture ได้ส่งเสริม
การเกษตรและให้บริการข้อมูลผ่านการจัดการทางเทคโนโลยี  รวมทั้งเพ่ิมพูนความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากร
ชีวภาพให้กับสาธารณะ  เพ่ือสนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
อนาคต 
 เพ่ือสังคมที่ดีกว่าในศตวรรษน้ี   College of Bio-Resources and Agriculture อยู่ระหว่าง
ดําเนินการปรับโครงสร้างหลักสูตร การวิจัย และการสนับสนุนการวิจัย ด้วยเหตุที่หลักสูตรต่างๆ ประกอบไป
ด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังน้ัน 
เป้าหมายของการปรับโครงสร้างจึงเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ เพ่ือให้เกิดทิศทางใหม่ของการจัดการศึกษา 
การวิจัย และการสนับสนุนการวิจัย โดยบูรณาการทรัพยากรด้านการสอน และเช่ือมองค์ความรู้ระหว่าง
ภาควิชา  โดยมีหลักสูตรใหม่ที่อยู่ระหว่างกระบวนการพัฒนาคือ 

• Plant Resources and Applications 

• Animal Resources and Applications 

• Microorganisms Resources and 
Applications 

• Plant and Animal Pathology 

• Ecology and Environmental Sciences 

• Food Science 

• Bioresources Management 

• Community Development and Planning 

 

4.3.4 National Pingtung University of Science and Technology สาธารณรัฐจีน 
(ไต้หวัน) 

National Pintung University of Science and Techmology หรือ NPUST เป็นมหาวิทยาลัยที่มี
พ้ืนที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ต้ังอยู่บนเขตที่ลาดเขาในจังหวัดผิงตุง ครอบครองขนาดพ้ืนที่ 298 เฮกเตอร์ ด้วย
ขนาดที่ใหญ่และสวยงามที่สุดในประเทศมหาวิทยาลัยน้ีจึงได้รับสมญานามว่า “มหาวิทยาลัยอุทยานแห่งชาติ” 
NPUST เป็นศูนย์กลางของหลายๆ ศูนย์กลางที่ไม่สามารถพบได้ที่อ่ืนในไต้หวัน เช่น ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่
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ได้รับอันตราย โรงเรียนฝึกสอนสุนัขและศูนย์ฝึกสุนัขเพ่ือการสอบสวน ศูนย์อนุรักษ์ดินและนํ้า ศูนย์พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ ศูนย์วิจัยทางการเกษตรเขตร้อนของเอเซียแปซิฟิค ศูนย์ฝึกภาคปฏิบัติทางเทคโนโลยี
สัตว์ ศูนย์เพาะเล้ียงสัตว์นํ้าและบริการการรับรองคุณภาพความปลอดภัยทางอาหารของไต้หวัน ภายใน
มหาวิทยาลัยยังมีสวนสวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติ ศูนย์อนุรักษ์และการจัดการสัตว์ป่า ฟาร์มสาธิตต่างๆ และ
ศูนย์เก็บตัวอย่างขนาดใหญ่ 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีข้อเสนอในการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยหลักสูตร 4 ปี  และ
หลักสูตร 2 ปี โดยหลักสูตร 4 ปีรับนักเรียนที่จบจากโรงเรียนวิชาชีพช้ันสูงหรือเทียบเท่า  ในขณะที่หลักสูตร
สองปีรับนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษาและหลักสูตรเทียบเท่า นอกจากน้ี ยังได้จัดต้ัง
การศึกษาภาคกลางคืนโดยการรับนักเรียนที่มีประสบการณ์ทํางานไม่น้อยกว่าหน่ึงปี เพ่ือเข้ารับการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาตรี 

ใน 5 ปีที่ผ่านมา ความสําเร็จทางด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ติดใน 15 อันดับ ที่สะสมคะแนน
จากวารสาร WOS ในสาขาวิทยาศาสตร์การเกษตรและนิเวศวิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน
มหาวิทยาลัยยังติดอันดับหน่ึงใน 15 ของมหาวิทยาลัยที่มีการตีพิมพ์วารสาร และมีการอ้างอิงในสาขา
วิทยาศาสตร์เกษตร สาขาพืชและสัตว์ สาขาวิทยาภูมิคุ้มกัน สาขาจุลชีววิทยานิเวศวิทยา วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม และสาขาวิทยาศาสตร์โลก  

ส่วน College of Agriculture น้ัน ถือเป็นจุดกําเนิดของ NPUST จากโรงเรียนส่งเสริมการเกษตร
เล็กๆ ที่ก่อต้ังขึ้นในปี ค.ศ.1924  ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกาะไต้หวันยังเป็นอาณานิคมของจักรวรรดิญี่ปุ่น  ผ่านการ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุค สู่การเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษา เป็นสถาบันการเกษตรระดับจังหวัด 
ระดับชาติ  เป็นสถาบันโปลีเทคนิค จนกระทั่งยกระดับเป็น “มหาวิทยาลัย” ในปี ค.ศ.1997 หน่วยงานภายใต้ 
College of Agriculture ประกอบด้วย 

1. Farm 
2. Horticultural Practice Farm  
3. Organic Agriculture Research Farm 
4. Baoli Forest Experimented Station 
5. Tajen Forest Experimented Station 
6. Aquafarm 

7. Animal Farm 
8. Wood Processing Pilot Plant 
9. Food Processing Plant 
10. Center for Active Natural Products 

Development 
11. Asian Pacific Research Center for 

Tropical Agriculture 
12. Innovation and Practical Training 

Center 
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ด้านการเรียนการสอน 
ปัจจุบัน College of Agriculture มีคณาจารย์ประจํารวมทั้งสิ้น 112 คน เป็นระดับศาสตราจารย์ 37 

คน ระดับรองศาสตราจารย์ 35 คน ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 32 คน และอาจารย์ 8 คน มีจํานวนนักศึกษา
รวมทั้งสิ้น 2,963 คน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2,429 คน ระดับปริญญาโท 468 คน และระดับปริญญา
เอก 66 คน ภายใต้ 8 ภาควิชา บางภาควิชาจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท อีก 2 
บัณฑิตวิทยาลัยคือ Graduate Institute of Bioresources จัดการศึกษาเฉพาะระดับปริญญาเอก และ 
Graduate Institute of Wildlife Conservation จัดการศึกษาเฉพาะระดับปริญญาโท ดังน้ี 

 
บนฐานของชีววิทยา เคมี และ นิเวศวิทยา ทุกภาควิชาและทุกสํานักวิชาจัดการเรียนการสอนอยู่ใน

ทิศทางของศาสตร์ทั้ง 6 คือ Food Science, Animal Industry, Plant Industry, Aquaculture Industry, 
Life Science และ Natural Resources Conservation โดยมีวัตถุประสงค์การจัดการศึกษาของแต่ละระดับ 
ดังน้ี 

ระดับปริญญาตรี มุ่งเน้นในศาสตร์พ้ืนฐานให้นักศึกษามีความเข้มข้นในวิชาพ้ืนฐานและภาษาต่างชาติ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมไปสู่การงานอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาโท เป็นการบ่มเพาะความสามารถทางเทคโนโลยีระดับสูงทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
สร้างสมดุลระหว่างความชํานาญเฉพาะทาง ความเช่ียวชาญที่หลากหลาย ทฤษฎี ปฏิบัติ และมุ่งเน้นทิศ
ทางการวิจัย เพ่ือตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม 

Academic Units 
Undergraduate 
degree program 

Master degree 
program 

Doctor degree 
program 

Department of Plant Industry    
Department of Food Science    
Graduate Institute of Bioresources    
Department of Biological Science and 
Technology    

Graduate Institute of Wildlife 
Conservation    

Department of Forestry    
Department of Aquaculture    
Department of Animal Science    
Department of Plant Medicine    
Department of Plant Medicine    
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ระดับปริญญาเอก มุ่งบ่มเพาะความสามารถด้านเทคโนโลยีช้ันสูงของการเกษตรศักยภาพของการ
พัฒนาอย่างย่ังยืน  
 
ด้านการมีส่วนร่วมกับสังคม 
 ข้อมูลจากเว็บไซต์หลักของ NPUST ได้ระบุว่า “การส่งเสริมการเกษตร” เป็นหน่ึงในภารกิจที่โดดเด่น
ของมหาวิทยาลัย ด้วยเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาสังคมชนบท ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของชาวนา 
ตลอดจนส่งเสริมการเกษตรสมัยใหม่เพ่ือเร่งพัฒนาความก้าวหน้าของภาคเกษตร จุดมุ่งเน้นของภารกิจน้ีหมาย
รวมถึง Garden Farming,  Agricultural Economic Management, Plant Protection, Aquaculture 
and Stock Farming, Animal Disease Diagnosis and Treatment และ Product Marketing and 
Electronic Business Affairs และอ่ืนๆ  
 นอกจากน้ี การพัฒนาคุณภาพของผู้สอน เครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอนที่ก้าวหน้า และการ
บรรลุถึงการวิจัยที่ไม่ธรรมดา เป็นอีกภารกิจหน่ึงที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมการเกษตร 
 

4.3.5 Faculty of Agronomy ใน Nong Lam University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
 Nong Lam University (NLU) หรือ University of Agriculture and Forestry ต้ังอยู่ ณ กรุงโฮจิ
มินห์ เป็นหน่ึงในมหาวิทยาลัยช้ันนําของประเทศเวียดนาม ก่อต้ังขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1955 โดยเร่ิมต้นจากการเป็น
วิทยาลัยเกษตรกรรมแห่งชาติ The BLAO National College of Agriculture ปรับสถานะ เปลี่ยนช่ือ และ
ย้ายที่ต้ัง จนกระทั่งเป็น Nong Lam University เมื่อปี ค.ศ.2000 ดังแผนภาพในตาราง  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ข้อมูลจากการเย่ียมชมสถานศึกษาประเทศเวียดนามของฝ่ายรัฐบาลไทย  โดยกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อปี 2552 ระบุว่า NLU มีอาจารย์ที่จบปริญญาโทจากประเทศไทยมากถึง 35 คน นอกจากน้ียังมีนักศึกษา
เวียดนามท่ีกําลังศึกษาในระดับปริญญาโทสาขาต่างๆ ที่ประเทศไทยจํานวนมาก โดยเฉพาะที่สถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย (AIT) แห่งเดียวมากถึง 500 คน 
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 NLU มีคณะวิชาที่เก่ียวข้องกับวิชาเกษตรกรรมหลายคณะคือ Agronomy, Animal Science and 
Veterinary Medicine, Environment and Natural Resources, Fisheries, Food Science and 
Technology และ Forestry  ในที่น้ีจะทบทวนประสบการณ์เฉพาะของ Faculty of Agronomy ซึ่งมีพ้ืนที่
ประมาณ 12 เฮกเตอร์  สําหรับการวิจัย ทดลอง และฝึกหัด  เดิมเป็นภาควิชาเกษตรกรรมใน College of 
Agriculture, Forestry and Animal Husbandry (ช่ือเดิมของ NLU) จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1990 จึงได้ยก
สถานะเป็นคณะวิชา ปัจจุบันคณะมี 7 ภาควิชาคือ  

1. Plant Physiology and Biochemistry 
2. Genetics and Plant Breeding 
3. Plant Protection 
4. Soil-Agro Chemistry 

5. Water Management 
6. Industrial Crops  
7. Food–Vegetable–Flower and Fruit 

Crops 
 
ด้านการเรียนการสอน 

ภายใต้ภาควิชาทั้ง 7 มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โท และเอก  โดยในระดับปริญญา
ตรีใช้เวลาศึกษา 4 ปี มีจํานวน 4 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษามี 3 หลักสูตรคือ 

Undergraduate programs 
Master of Science 
and PhD programs 

1. Agronomy 
2. Plant Protection 
3. Soil Science 
4. - Horticulture and Marketing 

1. Crop Science 
2. Plant Protection 
3. Soil Science 
 

 
ด้านการวิจัยและพัฒนา          

งานวิจัยที่กําลังดําเนินอยู่มุ่งเน้นไปที่ การพัฒนาผลผลิต การสนับสนุนความย่ังยืนของเกษตรกรรมและ
สิ่งแวดล้อม ในหัวข้อดังต่อไปน้ี 

• Selection and introduction of new plant varieties 

• Water – soil resources management 

• Cropping systems in the Mekong Delta, East Southern areas and the highlands 

• Agricultural chemical residues 

• Heavy metals and nitrate in agricultural products and environment 

• Microorganism contamination in agricultural products 

• Safe and organic vegetable production 

• Irrigation and drainage systems 
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• Plant nutrition and soil fertility 

• Pest management 
 

4.3.6 Faculty of Agriculture และ Faculty of Forestry ใน Universiti Putra Malaysia 
ประเทศมาเลเซีย 

ปี ค.ศ.1931  ในช่วงที่มาเลเซียยังเป็นอาณานิคมในเครือจักรภพอังกฤษ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารชาว
อังกฤษคนหน่ึงได้สถาปนา School of Agriculture ขึ้น  โดยมีหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาเกษตร 2 
หลักสูตรคือ หลักสูตร 3 ปี และ 1 ปี ต่อมาในปี ค.ศ.1947 ได้ยกระดับเป็น College of Agriculture   

จากการควบรวม College of Agriculture เข้ากับ Faculty of Agriculture ของ University of 
Malaya ให้เป็น Universiti Pertanian Malaysia   หรือ มหาวิทยาลัยเกษตรแห่งมาเลเซีย (Agriculture 
University of Malaysia) ในปี ค.ศ.1971 และสองปีต่อมาได้เปิดสอนเทอมแรกให้แก่นักศึกษาจํานวน 1,559 
คน ภายใต้ 3 คณะวิชาคือ Faculty of Veterinary Medicine and Animal Sciences, Faculty of 
Forestry และ Faculty of Agriculture รวมถึงแผนกวิชาพ้ืนฐาน (Division of Foundation Studies) ต่อมา 
ในปี ค.ศ.1997 จึงได้เปลี่ยนช่ือเป็น Universiti Putra Malaysia ปัจจุบันเป็นหน่ึงในจํานวน 5 มหาวิทยาลัย
วิจัยของมาเลเซีย มีคณะวิชาทั้งหมด 16 คณะคือ 

1. Agriculture  
2. Forestry  
3. Veterinary Medicine  
4. Economics and Management  
5. Engineering  
6. Educational Studies 
7. Science 
8. Food Science and Technology  
 

9. Human Ecology  
10. Modern Language and Communication  
11. Design and Architecture  
12. Medicine and Health Science  
13. Computer Science and Information 

Technology 
14. Biotechnology and Biomolecular Sciences  
15. Environmental Studies  
16. Agriculture and Food Sciences  

 

 (1) Faculty of Agriculture ใน Universiti Putra Malaysia 
เน่ืองจาก Faculty of Agriculture เป็นคณะสําคัญที่สุดแห่งหน่ึงของมาเลเซีย  Faculty of 

Agriculture จึงมุ่งที่จะเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษา วิจัย และการบริการอย่างมืออาชีพในด้าน
การเกษตรเขตร้อน และด้วยระบบการศึกษาของชาติ คณะมุ่งมั่นที่จะสร้างเกษตรกรผู้ชํานาญการที่มีวิญญาณ
ความเป็นผู้ประกอบการ สามารถให้ทั้งคําปรึกษา สร้างสรรค์เทคโนโลยีคุณภาพด้านการเกษตรใหม่ๆ ด้วยการ
วิจัยสู่การพาณิชย์ 
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พันธกิจ วัตถุประสงค ์

• เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้าน
ก า ร ศึ ก ษ า  วิ จั ย  แ ล ะ
เทคโนโลยีการเกษตรเขตร้อน 

• (พันธกิจข้อน้ี เป็นข้อเดียวกันกับ
เป้าหมายข้อที่ 4 ของ UPM) 

• ผลิตบัณฑิตคุณภาพผู้สามารถนําความรู้ไปใช้สร้างสรรค์และ
สร้างนวัตกรรมและใฝ่ในความเป็นผู้ประกอบการ 

• หนุนเสริมกิจกรรมการวิจัยที่มีการใช้เทคโนโลยีคุณภาพ การ
พัฒนาผลิตผล กระบวนการ และระบบในอุตสาหกรรมชีวภาพ 

• เป็นเลิศด้านการให้บริการคําปรึกษาและอุตสาหกรรมชีวภาพ 

• เพ่ิมสมรรถนะของ UPM ให้เป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ และเผยแพร่
ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตร 
ต ล อ ด จ น มี บ ท บ า ท ใ น ก า ร
เคลื่อนไหวนโยบายการเกษตรของ
ประเทศ 

• การสอนในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา เป็นการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทักษะและความรู้และมีความสามารถ
ทางการแข่งขัน 

• สร้างคณะเกษตรให้เป็นศูนย์วิจัยด้านเกษตรเขตร้อนที่มี
ความสําคัญในระดับภูมิภาค 

• มุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านการสอนและการวิจัยผ่านระบบการ
จัดการที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ซึ่ง
รับรองโดย MS ISO 9001:2008 

 
โครงสร้างการบริหารจัดการแบ่งออกเป็น 7 ภาควิชา 1 แผนก ได้แก่ 
1. Department of Crop Science   
2. Department of Plant Protection    
3. Department of Land Management 
4. Department of Animal Science    
5. Department of Agribusiness and Information Systems 
6. Department of Agriculture Technology    
7. Department of Aquaculture    
8. Agri-Entrepreneur Incubation Unit 

 
ด้านการเรียนการสอน 

Faculty of Agriculture จัดให้มีหลักสูตรการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน บนความ
เปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของเศรษฐกิจและสังคมที่ท้าทายการผลิตและการสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
รวมถึงความท้าทายในการพึ่งพิงแรงงานต่างชาติ ข้อจํากัดด้านพ้ืนที่ ภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนแปลง ต้นทุนที่สูงขึ้น 
และความต้องการวัตถุดิบที่เป็นพืชอาหารและไม่ใช่พืชอาหารกับการเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากร ตลอดจน
เรื่องเสรีทางการค้า 
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การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ใช้เวลาเรียน 4 ปี ระดับปริญญาโทใช้เวลาเรียน 1 ถึง 3 ปี และ
ระดับปริญญาเอกใช้เวลา 2 ถึง 5 ปี  สําหรับ Agri-Entrepreneur Incubation Unit เป็นหลักสูตรเพ่ือสร้าง
ผู้ประกอบการด้านการเกษตรที่มีความสามารถทั้งในกระบวนการผลิตและกระบวนการธุรกิจ ซึ่งนักศึกษาของ
คณะทุกคนจะได้รับการส่งเสริมให้ลงทะเบียนเรียนในภาควิชาน้ี 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท และปริญญาเอก 

• Bachelor of Agricultural Science 

• Bachelor of Horticulture Science 

• Bachelor of Science (Agribusiness) 

• Bachelor of Agriculture (Aquaculture)  

• Bachelor of Agriculture (Animal Science) 

• Master in Land Resource Management 
(without thesis) 

• Master in Plantation Management 
(without thesis) 

• Master of Science (M.S) 

• Doctor of Philosophy (PhD)  

 
เพ่ือที่จะเพ่ิมระดับการมีงานทําของนักศึกษา โปรแกรมการฝึกงานที่เรียกว่า Industrial Training จึงมี

ขึ้นเพ่ือการสร้างขีดความสามารถของนักศึกษา โดยสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ภาคปฏิบัติใน
ภาคอุตสาหกรรม องค์กรของรัฐ บริษัทเอกชน และสถาบันวิจัย นักศึกษาที่ลงทะเบียนจะใช้เวลา 24 สัปดาห์ใน
การฝึกงาน 

 
ด้านการวิจัยและพัฒนา 

คณะเกษตรของ UPM มักจะอยู่แถวหน้าของการวิจัยด้านเกษตรเสมอ ด้วยงบประมาณสนับสนุนการ
วิจัยจากหน่วยงานภาครัฐหลายแหล่งที่สร้างความม่ันคงในการวิจัยให้แก่คณะ  โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาใน
ประเด็นต่างๆ ดังน้ี 

• Agronomy 

• Horticulture  

• Plant Pathology 

• Entomology 

• Agro technology 

• Land Resource Management 

• Animal Production 

• Animal Breeding and Genetics  

• Aquaculture 

• Agribusiness 

• Agricultural Economics 
 

 
สําหรับจํานวนงานวิชาการและงานวิจัยของคณะ ที่ได้รับการอ้างอิงจากวารสารวิชาการทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ 3 ปีที่ผ่านมา ดังน้ี 
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 2010 2011 2012 

Total number of publications in citation-indexed 
journals including refereed proceedings 

85 198 244 

Total number of publications in non-citation-
indexed journals 

43 34 19 

 
นอกจากน้ี ยังมีค่าดัชนีผลกระทบการอ้างอิงวารสาร ปรากฏดังในตารางข้างล่างต่อไปน้ี 

 2009 2010 2011 2012 

Cited Journal 
(Impact Factor) 

125 
(43.349) 

152 
(71.552) 

224 
(172.923) 

277 
(313.776) 

Non Cited Journal 34 41 30 19 

Book 4 6 4 5 

Chapter in book 5 13 31 2 

 
ด้านการมีส่วนร่วมกับสังคม 
 คลีนิคส่งเสริมการเกษตร (Putra Outreach Clinic) เป็นโปรแกรมร่วมของชุมชนกับฝ่ายให้บริการ
คําปรึกษาตรงสู่ฟาร์มของชุมชน โดยให้คําปรึกษาเกี่ยวกับ พืชผล ปศุสัตว์ ประมง อุตสาหกรรมการเกษตร 
คลินิกน้ีเป็นผลจากกิจกรรมการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้เข้าถึงชุมชนและโจทย์ปัญหาใน
พ้ืนที่ต่างๆของประเทศ เป็นคลีนิคที่บางครั้งก็มีผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านมาช่วย มีนิทรรศการจัดแสดง และสาธิต
เทคนิควิธีการต่างๆ 
 

(2) Faculty of Forestry ใน Universiti Putra Malaysia 
เช่นเดียวกันกับคณะเกษตร Faculty of Forestry หรือ คณะวนศาสตร์ เป็นหน่ึงในสามคณะท่ี

แรกเร่ิมก่อต้ังมหาวิทยาลัย ด้วยเป็นโรงเรียนป่าไม้แห่งแรก ณ เวลาน้ัน คณะได้ผลิตบุคลากรคุณภาพให้แก่
ภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งยังได้รับความช่วยเหลือจากผู้เช่ียวชาญนานาชาติที่มาจากองค์กรนานาชาติ
หลากหลายองค์กร และด้วยความร่วมมือจากผู้เช่ียวชาญในท้องถิ่นของประเทศ ส่งผลให้คณะเติบโตและมี
ช่ือเสียงเป็นหน่ึงด้านการศึกษาการวิจัยป่าไม้เขตร้อนในภูมิภาคน้ี 

 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท 

• Bachelor of Forestry Science  

• Bachelor of Wood Science and 
Technology  

• Master of Science 

• Master of Tropical Forest Resource 
Management 
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ปริญญาตร ี ปริญญาโท 

• Bachelor of Parks and Recreation 
Science 

• Master of Wood Industries 
Technology 

ปริญญาเอก 

• Doctor of Philosohpy 

 
เมื่อสาขาวิชาป่าไม้ได้ก่อต้ังขึ้น หลักสูตรป่าไม้แบบเดิมๆ ไม่อาจตอบโจทย์ของภาครัฐและภาคเอกชน

ได้เพียงพอ จึงได้เปิดหลักสูตร Science of Forestry และ Wood Science and Technology ขึ้นในปี ค.ศ. 
2006 ตามด้วยหลักสูตร Parks and Recreation Science ในปี ค.ศ. 2010 ซึ่งหลักสูตรเหล่าน้ีได้ทําให้คณะ
วนศาสตร์ของ UPM เป็นโรงเรียนป่าไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดของประเทศ  

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและองค์กรทั้งภายในและภายนอกประเทศของคณะ 
อํานวยให้การเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบุคลากรผ่านโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและการฝึกภาคปฏิบัติ
เป็นไปได้โดยง่าย และสร้างความเข้มแข็งทั้งทางวิชาการ การผลิตบัณฑิต และการพัฒนาบุคลากรให้แก่คณะอีก
ด้วย 

 
ด้านการเรียนการสอน 
 Faculty of Forestry มุ่งเน้นการเรียนการสอนด้านการจัดการป่าไม้ อุตสาหกรรมทางไม้ เช่นเดียวกับ
นันทนาการและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก  โดยระดับปริญญาตรีใช้เวลาใน
การศึกษา 3 ถึง 4 ปี สําหรับระดับปริญญาโทใช้เวลา 1 ถึง 3 ปี และระดับปริญญาเอกใช้เวลา 2 ถึง 5 ปี  ผ่าน
การจัดการเรียนการสอนภายใต้ 3 ภาควิชา และ 1 แผนก ได้แก่ 

• Department of Forest Management 

• Department of forest Production 

• Department of Recreation and 
Ecotourism 

• Forest & Plantation Section 
 
ด้านการวิจัยและพัฒนา 
 แหล่งทุนวิจัยส่วนใหญ่ของ Faculty of Forestry ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐภายใต้
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร กระทรวง
การศึกษา นอกจากน้ี คณะยังได้รับทุนวิจัยจากองค์กรนานาชาติ อาทิ FELDA, International Development 
Research Centre (IDRC), Japanese Forestry Tropical Society (JFTS), International Timber Trade 
Organization (ITTO), Environmental Economic Program for South East Asia (EEPSEA) และ Asia 
Pacific Association of Forestry Research Institutions (APAFRI)  โดยการวิจัยจะเน้นไปที่ประเด็นสําคัญ
ต่างๆ ดังน้ี 
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• Forest Products and Utilisation 

• Recreation, Parks and Eco-tourism 

• Plantation and Agro Forestry 
 

• Forestry Ecology and Biodiversity 

• Forestry Economics and Policy 

• Sustainable Management of Natural 
Forests 

  

Research Programmes 

• Wood processing 

• Wood property enhancement and 
utilization 

• Bio-composites 

• Wood industry management 

• Multipurpose tree species 

• Management of forested and tree-
based areas 

• Forest and forest product entomology 

• Forest nursery and plantation  

• Wildlife ecology and management 

• Forest economics and policy 

• Remote sensing/GIS application 

• Rehabilitation of degraded forest land 
and underutilized sandy soils 

• Forest fertilization 

• Parks and recreation management 

• Timber and furniture engineering 

 
 ผลงานวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ระหว่างปี ค.ศ. 2010-2012 มีรายละเอียดดังแสดงในตารางด้านล่าง
น้ี 

 2010 2011 2012 

Refereed journals  
(Impact Factor) 

155 
(40.691) 

137 
(42.66) 

156 
(35.397) 

Non-refereed journals 3 0 1 

Books 10 4 11 

Book chapters 2 5 14 

 

4.3.7 Faculty of Agriculture ใน Bogor Agricultural University (Institut Pertanian 
Bogor – IPB) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
 ปี ค.ศ. 1940 เมื่อครั้งที่อินโดนีเซียยังเป็นอาณานิคมของชาวดัทช์  รัฐบาลชาวดัทช์ได้ก่อต้ัง
สถาบันอุดมศึกษาด้านการเกษตรขึ้นที่เมือง Bogor มีคณะวิชาด้านเกษตรศาสตร์และสัตวแพทย์ศาสตร์แยก
ออกเป็นสองสถาบัน ผ่านการเปลี่ยนแปลงท่ามกลางกระแสการเมืองการปกครองและสงครามโลกครั้งที่ 2 จาก
การเป็นอาณานิคมของชาวดัทช์ และอยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่น (ค.ศ. 1942-1945) ที่มีชัยเหนือดัทช์ 
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และการประกาศอิสรภาพโดยกลุ่มชาตินิยม คณะวิชาทั้งสองได้เป็นส่วนหน่ึงของ University of Indonesia 
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศ และได้แยกตัวออกมาจัดต้ังเป็นมหาวิทยาลัยในปี ค.ศ. 1963 ที่มี 
5 คณะวิชาคือ  Faculty of Agriculture, Faculty of Veterinary Medicine, Faculty of Fisheries, 
Faculty of Animal Science และ Faculty of Forestry ตามมาด้วย Faculty of Technology and 
Mechanization of Agriculture ในปีต่อมา 

Bogor Agricultural University หรือช่ือที่ชาวอินโดนีเซียรู้จักคือ Institute Pertanian Bogor (IPB) 
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวของรัฐที่มุ่งเน้นด้านการเกษตรเขตร้อนและวิทยาศาสตร์ชีวภาพในภาพรวม 
มหาวิทยาลัยต้ังอยู่ห่างจากเมืองจาการ์ตาไป 60 กิโลเมตร  

เมื่อปี ค.ศ. 2000 IPB เตรียมปรับตัวสู่การออกนอกระบบ และเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐเต็มตัว
ในปี ค.ศ. 2005 และปรับตัวจากการเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งด้านการเรียนการสอนมาเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย จัด
การศึกษาออกเป็นหลักสูตรอาชีวศึกษา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา และจัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตร
ระบบ “วิชาเอก-วิชาโท” ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาต่างคณะที่สนใจได้ ปัจจุบัน IPB มีคณะวิชา
ทั้งหมด 9 คณะคือ 

1. Faculty of Agriculture 
2. Faculty of Veterinary Medicine 
3. Faculty of Fisheries and Marine 

Science 
4. Faculty of Animal Science 
5. Faculty of Forestry 

6. Faculty of Agricultural Technology 
7. Faculty of Mathematics and Natural 

Sciences 
8. Faculty of Economics and 

Management 
9. Faculty of Human Ecology 

 

ในส่วนของ Faculty of Agriculture  ระหว่างปี ค.ศ. 1984 ถึง 2005 มี 9 สาขาวิชา ภายใต้ 5 
ภาควิชาคือ Agronomy and Horticulture, Soil Science, Plant Protection, Nutrition และ 
Agricultural Social Economy  ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยออกนอกระบบในปี ค.ศ. 2005 ได้มีการปรับ
โครงสร้างใหม่ให้มีทั้งการยุบรวม ขยาย และเปิดคณะวิชาใหม่ ปัจจุบัน Faculty of Agriculture  มีจํานวน 4 
ภาควิชา จัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก  

 
ด้านการเรียนการสอน 
 Faculty of Agriculture จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ใช้เวลา 4 ปี และเก็บหน่วยกิตไม่
น้อยกว่า 144 หน่วยกิต  เพ่ือสําเร็จการศึกษา สําหรับระดับปริญญาโท นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ระหว่าง 
2 หลักสูตรคือ Master Program ใน 4 ภาควิชา และ Professional Master Program มี 3 หลักสูตรวิชาเอก 
และในระดับปริญญาเอก สามารถเลือกศึกษาวิชาเอกได้ใน 3 ภาควิชาดังน้ี 
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         Program 
 
Department 

Bachelor 
Degree 

Master Program Doctoral Program 
Professional 

Master 
Program 

 
Soil Science 
and Land 
Resources 

 

 

• Soil Science 

• Soil Agro 
Technology 

• Mitigation of Land 
Disaster and 
Degradation 

• Soil Biotechnology 
and Environment 

• Watershed 
Management 

• Land Use 
Management and 
Planning 

• Soil Science 

• Watershed 
Management 

• Industrial 
Plants 

• Horticulture 

• Seed 
Science and 
Technology 

 

 
Agronomy 

and 
Horticulture 

 

 

• Plant breeding and 
Biotechnology 

• Agronomy and 
Horticulture 

• Seed Science and 
Technology 

 

• Seed Science  

• and Technology 

• Agronomy  

• and Horticulture 

• Plant Breeding  

• and Plant  

• Biotechnology 

Plant 
Protection  

• Entomology 

• Phytopathology 

• Entomology 

• Phytopathology 

Landscape 
Architecture  

• Landscape 
Architecture 

 

 
ด้านการวิจัยและพัฒนา 

งานวิจัยของ Faculty of Agriculture ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาด้านผลผลิตทางการเกษตรของ
ประเทศ และในปี ค.ศ. 2011 นักวิจัยของคณะ 4 คน ได้รับรางวัล 103 Indonesian Innovations – 2011  
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ซึ่งเป็นรางวัลสําหรับนักวิจัยดีเด่นประจําปี  ที่จัดขึ้นโดยกลุ่มนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆ 
ของประเทศ  โดยผลงานที่ได้รับรางวัลในปีน้ันคือ 

• A New High-Yielding, Red, Large and Hot Chilli Variety 

• Increasing the Plant Index (IP>300%) of Rice (>5 ton/Ha) and Soybean (>2.5 ton/Ha) in 
tidal swamp land 

• In-vitro Production of Superior Cassavas 

• IPlant-based Insecticides to Control Rice Pests 
 
ด้านการมีส่วนร่วมกับสังคม 

การส่งเสริมการเกษตรให้แก่ชุมชน เป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรที่ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มี
ประสบการณ์ฝึกปฏิบัติการให้บริการแก่ชุมชนในท้องถิ่นห่างไกล เรียนรู้ปัญหาต่างๆในพ้ืนที่การเกษตรที่
แตกต่างออกไปเพ่ือประยุกต์ใช้ความรู้ในประสบการณ์จริง วัตถุประสงค์ของ Community Outreach 
Program มีดังต่อไปน้ี 

1. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและความเป็นมืออาชีพให้แก่นักศึกษาในการประยุกต์ใช้ความรู้ ขยายโลก
ทัศน์ เข้าถึงปัญหาที่ซับซ้อน และเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนชนบท 

2. เพ่ือสร้างโอกาสให้แก่นักศึกษาในการปฏิบัติการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากร้ัว
มหาวิทยาลัยสู่ประสบการณ์ตรงในโลกแห่งความเป็นจริง 

3. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สถาบันอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  

4. เพ่ือช่วยเหลือชุมชนต่างๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ปัญหาด้านการเกษตร การวาง
แผนพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค สนับสนุนความรู้/เทคโนโลยีที่นําไปสู่การจัดการทรัพยากรท่ี
ดีกว่า รวมถึงการช่วยสร้างสุขภาวะและความยั่งยืนให้แก่ชุมชน 
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บทที่ 5 
ผลการระดมความเหน็ 

ภาพอนาคตอุดมศกึษาสาขาเกษตร 10 ปขี้างหน้า 
ระดับภูมภิาค 

 
เพ่ือรวบรวมข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนเก่ียวข้องและสร้างการมีส่วนร่วมในการเขียนภาพอนาคตอุดมศึกษา

สาขาเกษตร  จึงได้มีการจัดประชุมระดมความเห็นเพ่ือจัดทําภาพอนาคตอุดมศึกษาสาขาเกษตร 10 ปีข้างหน้า 
จํานวน 4 ครั้งในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้  โดยประกอบด้วย 
นักวิชาการ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ครูโรงเรียน ผู้ประกอบการ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา นักวิจัย และ
สื่อมวลชน รวมจํานวน 171 คน  โดยการแบ่งกลุ่มตามประเด็นความสนใจ ดังน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพประเด็นคําถามเพ่ือจัดกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละกลุ่มตามประเด็นความสนใจได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามขอบเขตที่กําหนดไว้
เพ่ือเขียนภาพอนาคต ดังน้ี 

1. แนวโน้ม (Trends) ที่จะมีผลกระทบต่อสถาบันอุดมศึกษาในสาขาเกษตร 
2. ปัจจัยผลักดัน (Drivers) สําคัญที่จะทําให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ เหล่าน้ัน 
3. ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ซึ่งเป็นปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่ไม่แน่ใจว่าจะเกิดหรือไม่เกิดในอนาคต 

โดยเป็นได้ทั้งปัจจัยด้านบวกและด้านลบ 
4. ภาพอนาคต (Scenarios) ที่มีโอกาสเป็นจริงได้ 
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นอกจากน้ี ยังได้ระดมความเห็นนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาไทยในหลักสูตรนานาชาติ 1 ครั้ง รวม
จํานวน 14 คน  เพ่ือรวบรวมข้อคิดเก่ียวกับแรงจูงใจในการเลือกเรียนหลักสูตรนานาชาติด้านการเกษตรของ
ไทย ประสบการณ์ในการเรียน  และข้อเสนอแนะสําหรับอนาคต  ซึ่งปรากฎผลโดยสรุปดังน้ี 
 

5.1 ผลการระดมความเห็นภาคกลาง 

 ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับอุดมศึกษาสาขาเกษตรในพ้ืนที่ภาคกลางที่มีความสนใจในประเด็นที่เก่ียวกับต้นนํ้า 
กลางนํ้า และปลายน้ํา จํานวน 41 คน ได้ให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับแนวโน้ม ปัจจัยผลักดัน ความไม่แน่นอน และ
ภาพอนาคตของอุดมศึกษาสาขาเกษตรใน 10 ปีข้างหน้า เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ คณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ โดยสรุปดังน้ี 
 

5.1.1 แนวโน้มท่ีมีผลต่ออุดมศึกษาสาขาเกษตรใน 10 ปีข้างหน้า  
 ผู้เข้าร่วมการประชุมทั้ง 3 กลุ่มได้มีความเห็นเก่ียวกับแนวโน้มในอนาคตที่เป็นจุดร่วมไปในทิศทาง
เดียวกันคือ 

• ผู้เรียนในสาขานี้จะมีปริมาณและคุณภาพลดลง 

• การเรียนการสอนมีเน้ือหาในเชิงทฤษฎีมุ่งวิชาการ ไม่เน้นภาคปฏิบัติ และผลิตบุคลากรเพ่ือ
ตอบสนองสู่ภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก   

ในขณะเดียวกัน ยังมีความเห็นเพ่ิมเติมและแตกต่างกันเก่ียวกับแนวโน้มของระบบการศึกษาสาขา
เกษตร ดังน้ี 

• กลุ่มผู้เรียนจะไม่ใช่กลุ่มที่มาจากระบบการศึกษาปกติจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่จะ
เป็นกลุ่มผู้เรียนที่มีความหลากหลาย อาทิ ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทํางานด้านอ่ืนๆ มาแล้ว และ
จะมีผู้หญิงเข้ามาเรียนในสาขาเกษตรมากขึ้น 

• หลักสูตรการเรียนการสอนจะมีความหลากหลาย ทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว มีการอบรม
แก่ชุมชนมากขึ้น เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ๆ เน้นการเรียนคู่กับการปฏิบัติ มีการทําวิจัย ใช้
เทคโนโลยีเข้ามาช่วย และมีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาคส่วนต่างๆ จะมีหลักสูตรส่งเสริมการ
พ่ึงพาตนเอง ตอบสนองการเป็น Smart Farmer มีหลักสูตรที่เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ 
รวมทั้งหลักสูตรนานาชาติรองรับ ASEAN Economic Community (AEC)   

• สถาบันอุดมศึกษาจะมีการเปิดสอนสาขาเกษตรมากขึ้น มีการแข่งขัน และมีการเช่ือมโยงกับ
หลายภาคส่วนทั้งระดับโรงเรียน และมีเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

• สถานประกอบการหรือภาคเอกชนจะมีบทบาทในการผลิตบุคลากรและพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอนเพ่ือตอบสนองความต้องการแรงงานของตนเองเพ่ิมมากขึ้น 
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 โดยมีแนวโน้มของสถานการณ์จากภายนอกที่จะเกิดขึ้นและมีผลต่อภาคเกษตรโดยรวมในอนาคต 
นับต้ังแต่จํานวนประชากรโลกที่จะลดลง ส่งผลต่อวัยแรงงานภาคเกษตร พ้ืนที่ที่เหมาะสมสําหรับการทําเกษตร
ลดลง ปัญหาสภาวะอากาศของโลก ภัยพิบัติจากธรรมชาติ การเกิดวิกฤติทางพลังงาน  ความมั่นคงและความ
ปลอดภัยทางอาหาร  รวมถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีต่างๆ อาทิ การตัดต่อพันธุกรรม ที่มีผลต่อปัจจัยการ
ผลิตของเกษตรกร 
 

 5.1.2 ปัจจัยผลักดันท่ีมีผลต่ออุดมศึกษาสาขาเกษตรใน 10 ปีข้างหน้า  
 ผู้เข้าร่วมการประชุมทั้ง 3 กลุ่มได้มีความเห็นเก่ียวกับปัจจัยผลักดันที่มีผลต่ออุดมศึกษาสาขาเกษตร
และจะก่อให้เกิดสถานการณ์ต่างๆ ค่อนข้างจะแน่นอน ในประเด็นที่เป็นจุดร่วมเหมือนกันคือ  

• นโยบายของรัฐ ทั้งนโยบายด้านการศึกษาและด้านเกษตรของประเทศ  โดยเฉพาะประเด็นในการ
สร้างและพัฒนากําลังคนให้คิดเป็นต้ังแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา รวมถึงด้านการ
บริหารจัดการของรัฐด้านงบประมาณ และแผนงานระยะยาวที่ชัดเจน 

• ค่านิยมของสังคมโดยรวมว่าจะ มีทัศนคติและภาพลักษณ์ต่ออาชีพเกษตรกรในทิศทางบวกหรือ
ลบ 

นอกจากน้ี ยังมีความเห็นเพ่ิมเติมว่า จะมีปัจจัยผลักดันสําคัญอ่ืนๆ ในประเด็นต่อไปน้ี 

• ความจริงจังและการให้ความสําคัญกับสาขาเกษตรของสถาบันการศึกษา อาทิ ลงพ้ืนที่ทดลอง
ปฏิบัติ  การทํางานวิจัยกับเกษตรกรและแก้ปัญหาที่แท้จริงของเกษตรกร การทํางานกับภาคส่วน
ต่างๆ การศึกษาดูงานและทํางานกับต่างประเทศที่ประสบความสําเร็จแล้ว การปรับการเรียนการ
สอนร่วมกันระหว่างเกษตรกร นักศึกษา อาจารย์ และนักวิชาการ นอกจากน้ี ยังต้องสร้างความ
ร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ทั้ง รัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย 

• กลุ่มผู้เรียนใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสําคัญต่อการเรียนการสอนในสาขาเกษตร อาทิ กลุ่มผู้เรียน
ใหม่ๆ นักศึกษาจากประเทศเพ่ือนบ้าน กลุ่มคนที่เกษียณอายุ และกลุ่มคนอาชีพต่างๆ เป็น 
Smart Farmer รวมทั้ง แนวคิดธุรกิจใหม่ๆ แบบหุ้นส่วนตามความถนัด 

• เทคโนโลยี ซึ่งในอนาคตจะมีการพัฒนามากขึ้น อาทิ Genetically Modified 
Organisms (GMOs), Computering, Precision Agriculture และรูปแบบการเกษตร Smart 
Farmer จะมีผลให้เกิดการพัฒนาการปลูกครบวงจร  เกษตรกรจะประสบความสําเร็จและมี
มั่นคงในอาชีพ 

• ภาวะเศรษฐกิจโลก ที่มีความแปรปรวนและมีแนวโน้มวิกฤติ รวมท้ังภาวะเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ นอกจากน้ี ยังรวมถึงประเด็นด้านราคาสินค้าเกษตร ค่าตอบแทน และรายได้ภาค
เกษตร 

• สิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ภัยพิบัติ ทรัพยากรธรรมชาติขาดแคลน มี
ความต้องการพลังงาน และความม่ันคงด้านอาหาร 
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• ประเด็นอ่ืนๆ อาทิ ข้อตกลงการเปิดการค้าเสรี กฎหมาย และการเกิดประชาคมเศรษฐกิจ AEC 
 

5.1.3 ความไม่แน่นอนของอุดมศึกษาสาขาเกษตรใน 10 ปีข้างหน้า  

ผู้เข้าร่วมการประชุมทั้ง 3 กลุ่มได้มีความเห็นเก่ียวกับความไม่แน่นอนที่อาจจะพลิกผันสถานการณ์
ต่างๆ ของอุดมศึกษาสาขาเกษตรใน 10 ปีข้างหน้า ในประเด็นที่เป็นจุดร่วมเหมือนกันคือ 

• นโยบายและการบริหารจัดการของรัฐที่เก่ียวข้องกับการศึกษาสาขาเกษตร ต้ังแต่นโยบาย
การศึกษา นโยบายด้านเกษตร โดยเฉพาะอย่างย่ิงนโยบายด้านการศึกษา หากขาดความต่อเน่ือง
สอดคล้องต้ังแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา รวมท้ังไม่ได้รับการสนับสนุน
ด้านงบประมาณ และไม่มีแผนที่ชัดเจนทั้งการสนับสนุนการศึกษาด้านค้นคว้าวิจัย ตลอดจน
กิจกรรมต่างๆ ในสถาบันการศึกษาจะส่งผลท้ังด้านดีและด้านลบต่ออนาคตการศึกษาในสาขานี้ 

• ค่านิยมต่อวงการหรือภาคการเกษตรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ผู้ปกครอง/สังคม 
ขึ้นอยู่กับกระแสสังคม และการปลูกฝัง 

นอกจากน้ี ยังมีความเห็นเพ่ิมเติมว่า อาจจะมีความไม่แน่นอนอ่ืนๆ ที่คาดเดาไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้
ดังต่อไปน้ี 

• ภาวะเศรษฐกิจโลก ที่มีความแปรปรวนและมีแนวโน้มวิกฤติ รวมท้ังภาวะเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ นอกจากน้ี ยังรวมถึงประเด็นด้านราคาสินค้าเกษตร ค่าตอบแทน และรายได้ภาค
เกษตร 

• จํานวนนักศึกษาที่มีความสนใจและต้ังใจจริงในการเลือกเข้าเรียนสาขาเกษตร มีความผันผวนตาม
กระแสสังคม 

• รูปแบบการเกษตร ที่อาจจะมีทิศทางหรือความเป็นไปได้ว่าจะเป็นเกษตรยังชีพหรือเกษตรเพื่อ
เศรษฐกิจ 

• สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการขาดแคลนพลังงาน 
 

1.4 ภาพอนาคตของอุดมศึกษาสาขาเกษตรใน 10 ปีข้างหน้า   
 สําหรับประเด็นสําคัญเก่ียวกับภาพเหตุการณ์ในอนาคตของอุดมศึกษาสาขาเกษตร 10 ปีข้างหน้า ซึ่ง
ผู้เข้าร่วมการประชุมทั้ง 3 กลุ่มได้มีข้อคิดเห็นสามารถเชื่อมโยงกับบทบาทสถาบันอุดมศึกษาใน 3 ภารกิจหลัก
คือ การเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา และการบริการวิชาการ รวมทั้งกิจกรรมสนับสนุนอ่ืนๆ อาทิ ระบบ
บริหารจัดการ ระบบประเมินผล โครงสร้างพ้ืนฐาน และบุคลากร ได้ดังน้ี 
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ภาพรวมอุดมศึกษาสาขาเกษตร 

• จํานวนนักศึกษาไทยลดลง ในขณะที่นักศึกษาต่างชาติมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะจากประเทศในกลุ่ม
สมาชิกอาเซียน ที่มาเรียนจะเป็นกลุ่มคนที่สนใจและตั้งใจเรียนทางด้านเกษตรจริงๆ อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่
ผู้ที่จบการศึกษาในระบบที่มาเรียนจะไม่ใช่คนเก่ง ไม่มีใจรักในเกษตร แต่เป็นคนที่ไม่มีทางเลือกเข้ามาเรียน 
แต่จะมีผู้เรียนใหม่ๆ เข้ามา 

• อุดมศึกษาสาขาเกษตรพ่ึงพาตัวเองมากข้ึน จะมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง โดยเป็นผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและที่เก่ียวข้องเองเพ่ือให้รายได้เพ่ิม เป็นผู้ให้คําปรึกษาทางการเกษตร  มีการสอน
นอกที่ต้ังตามชุมชน ในทางกลับกันที่เป็นด้านลบคือ สถาบันการศึกษาที่มีความอ่อนแอ จะปิดสถาบันหรือ
สาขาเกษตรลง คงเหลือแต่สถาบันการศึกษาที่สังคมให้ความเช่ือถือ และที่เหลือจะมีการเพ่ิมค่าหน่วยกิตกับ
นักศึกษา 

การเรียนการสอน การวิจัยและพฒันา การบริการวิชาการ 

• มีการปรับหลักสูตรการเรียน
การสอนภายใต้แนวคิด “ผู้ใช้
ร่วมคิด ผู้ผลิตร่วมสร้าง” เกิด
หลักสูตรมีความเฉพาะทางมาก
ขึ้น เน้นวินัยและความประพฤติ
ของนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 

• มีหลักสูตรบูรณาการศาสตร์ 
สํ า ห รั บ ผู้ เ รี ย น ที่ มี ค ว า ม
ห ล า ก ห ล า ย ช่ ว ง วั ย 
(Executive/Retrain/Retool) 
ตอบสนองหลากหลายกลุ่มทั้ง
นอกระบบการศึ กษา  และ
นอกเหนือจากกลุ่มผู้เรียนอายุ 
18 ถึง 26 ปี  

• มีการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ใน
ก า ร เ รี ย นก า รสอนอย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ มีสื่อสนับสนุน 
และมีกรณีความสําเร็จเด่นๆ 
มากข้ึน มีการข้ามสายและกลุ่ม
จากหลายคณะวิชามากข้ึน (สห
วิทยาการ)  

• ง า น วิ จั ย เ พ่ิ ม ม า ก ขึ้ น  เ กิ ด
งานวิจัยที่สร้างมูลค่าเพ่ิมใหม่ๆ 
มุ่งวิจัยเพ่ือตอบสนองธุรกิจและ
อุตสาหกรรม (Best Practices) 

 

• มีการขยายความร่วมมือกับ
ภาคส่วนต่างๆ ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ รวมท้ังมีความ
เช่ือมโยงกับปราชญ์ชาวบ้าน
และเอกชนมากข้ึน ได้โจทย์
วิจัยที่ มาจากชุมชนมาก ข้ึน 
(Problem-based) 

• มีการบริการวิชาการเพ่ิมมาก
ขึ้ น จ ากก า รส นับส นุนขอ ง
ภาคเอกชน 
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 ส่วนเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่ออุดมศึกษาสาขาเกษตรใน 10 ปีข้างหน้า คือ 

• ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  โดยมีบริษัทเอกชนเปิดสอนการเกษตรเองเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการด้านแรงงานในธุรกิจของตนเอง มีการพัฒนาและลงทุนด้านการศึกษาสาขาเกษตร เกิดการ
ผูกขาดด้านการศึกษา ผลงานวิจัยเป็นของเอกชน ทําให้สมองไหลจากอุดมศึกษามาสู่ภาคเอกชน 

• รัฐดําเนินนโยบายประชานิยมเหมือนเมื่อปี 2554 

• ภาคการเกษตรรายใหญ่เติบโต แข็งแกร่ง ส่วนรายย่อยพัฒนาตัวเองยกระดับการต่อสู้และมีความ
แข็งแกร่งขึ้น มีการพัฒนาองค์ความรู้ที่เน้นการแก้ปัญหาและเพ่ิมคุณค่าการเกษตร  

• มีมหาวิทยาลัยของเกษตรกรเกิดขึ้น แม้ความรู้ เ ดิมจะเป็นศาสตร์ อ่ืน มีการปรับมาเป็น
ผู้ประกอบการภาคเกษตร มีหลักสูตรที่ตอบสนองหลากหลายกลุ่ม มีเกษตกรในแบบ Smart 
Farmer มากขึ้น 

• การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของโลกและระดับภูมิภาค  
  ทั้งน้ี ผลกระทบสุดท้ายที่อาจเกิดขึ้นต่อภาคเกษตรโดยรวมคือ ค่านิยมเชิงบวกหรือภาพลักษณ์ของ
สังคมเก่ียวกับอาชีพเกษตรดีขึ้น 

 

5.2  ผลการระดมความเห็นภาคเหนือ 

 ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับอุดมศึกษาสาขาเกษตรในพ้ืนที่ภาคเหนือที่มีความสนใจในประเด็นที่เก่ียวกับต้นนํ้า 
กลางนํ้า และปลายน้ํา จํานวน 34 คน  ได้ให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับแนวโน้ม ปัจจัยผลักดัน ความไม่แน่นอน และ
ภาพอนาคตของอุดมศึกษาสาขาเกษตรใน 10 ปีข้างหน้า เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสรุปดังน้ี 
 

5.2.1 แนวโน้มท่ีจะมีผลต่อการศึกษาระดบัอุดมศึกษาสาขาเกษตรในอีก 10 ปีข้างหน้า  
ผู้เข้าร่วมการประชุมทั้ง 3 กลุ่มได้มีความเห็นเก่ียวกับแนวโน้มในอนาคตที่เป็นจุดร่วมไปในทิศทาง

เดียวกันคือ 

• คนรุ่นใหม่ไม่เลือกเรียนเกษตร หรือเข้าเรียนภาคเกษตรน้อยลง ไม่ว่าจะมีความสนใจด้านเกษตร
หรือไม่ก็ตาม 

• หลักสูตรการเรียนการสอนจะมีการปรับเปลี่ยน มีความหลากหลายมากขึ้น ทั้งหลักสูตรเฉพาะกลุ่ม
สําหรับปราชญ์ชาวบ้าน นําองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์แบบประณีตเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงใน
หลักสูตร เน้นแปลงสาธิตควบคู่กับภาคทฤษฎี รวมทั้งมีการปรับเปล่ียนสัดส่วนหลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก) มากขึ้น  
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• สถาบันการศึกษาเปิดหลักสูตรแข่งขันกันระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ เกิดการแย่งนักศึกษาเน่ืองจาก
ประเด็นคุณภาพ ความแตกต่าง และจํานวนนักศึกษา ในทางกลับกัน อาจส่งผลให้สถาบันการศึกษา
ด้านเกษตรลดลงหรือเกิดการยุบสาขาเกษตร 

 นอกจากน้ี ยังมีความเห็นเพ่ิมเติมที่แตกต่างกันเก่ียวกับแนวโน้มของระบบการศึกษาสาขาเกษตรใน
ประเด็นต่อไปน้ี 

• ผู้เรียนสาขาเกษตรจะเป็นเพศหญิงมากขึ้น และผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายใหม่ๆ ที่เลือก
เรียนเกษตรจะเป็นเด็กที่เรียนไม่เก่งและเกเร นอกจากน้ี ยังมีผู้เรียนเฉพาะกลุ่มมากขึ้น แต่ใน
ขณะเดียวกันจะมีความขาดแคลนครูทางด้านเกษตรที่จะเข้าไปสอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

• บริษัทหรือภาคเอกชนจะมีอํานาจด้านการเกษตร เปิดสอนสาขาเกษตรของตัวเอง และจะมี
มหาวิทยาลัยทางเลือกทางด้านเกษตรท่ีได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือยกระดับองค์
ความรู้ของคนเฉพาะกลุ่มมากขึ้น 

 ส่วนแนวโน้มสถานการณ์ภายนอกอ่ืนๆ ที่จะเกิดขึ้นและมีผลต่อภาคเกษตรโดยรวมในอนาคตคือ 

• สังคมเกษตรกรรมแบบเดิมจะมีแต่ผู้ที่อายุมาก จํานวนแรงงานลดลง ในขณะเดียวกันจะมีแรงงานที่
กลับเข้ามาในภาคเกษตรเป็นคนท่ีประสบความล้มเหลวในการทํางานภาคอุตสาหกรรม อายุ
ประมาณ 35 ถึง 40 ปี ไม่ใช่เด็กรุ่นใหม่ เป็นกลุ่มคนที่จบสาขาอ่ืนแล้วมาทําการเกษตรมากขึ้น 
เน่ืองจากเห็นโอกาส มีความรู้ และมีเงินทุน 

• บทบาทภาคเอกชนที่เป็นผู้นําด้านการผลิต ซึ่งอํานาจด้านการเกษตรจะตกเป็นของบริษัทขนาดใหญ่ 
มีการผลิตที่เน้นระบบฟาร์มขนาดใหญเ่พ่ือปรับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป (ทนแล้ง ทนนํ้าท่วม) 
เน้นเชิงธุรกิจ มีการผลิตอาหารเป็นยา มีระบบการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าทางการเกษตร อาทิ 
สมุนไพร เครื่องสําอาง และ Functional Food เป็นการเน้นเกษตรที่ตอบสนองความต้องการ
ผู้บริโภคท่ีหลากหลายมากขึ้น เน่ืองจากคนนิยมบริโภคผักปลอดสารพิษมากขึ้น เพราะมีการศึกษา
มากขึ้นทําให้ตระหนักในเรื่องสุขภาพ 

• นโยบายภาครัฐไม่สนับสนุนเรื่องเกษตร 

• เทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ อาทิ การคัดเลือกพันธ์ุ การจัดการฟาร์ม การปรับปรุงดิน นํา
เครื่องจักรและเทคโนโลยีช้ันสูงมาใช้ เช่น  การวิจัยและพัฒนาด้าน Biodiversity มาใช้เป็นเคร่ืองมือ
เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิต  

• ต้นทุนด้านทรัพยากรซึ่งมีจํากัด ทั้งนํ้าเพ่ือการผลิต และที่ดินทําการเกษตรลดลง  

• ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะทําให้เกิดการแข่งขันด้านเกษตรสูงขึ้น 

• ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และ
ประเด็นด้านอาหาร ทั้งความม่ันคงทางอาหารและความปลอดภัยทางอาหาร  

• โครงสร้างทางประชากร ที่แนวโน้มประชากรวัยแรงงานจะลดจํานวนลงในอนาคต 
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 5.2.2 ปัจจัยผลักดันท่ีมีผลต่ออุดมศึกษาสาขาเกษตรใน 10 ปขี้างหน้า  
ผู้เข้าร่วมการประชุมทั้ง 3 กลุ่มได้มีความเห็นเก่ียวกับปัจจัยผลักดันที่มีผลต่ออุดมศึกษาสาขาเกษตรและ

จะก่อให้เกิดสถานการณ์ต่างๆ ค่อนข้างจะแน่นอน ในประเด็นที่เป็นจุดร่วมเหมือนกันคือ  

• การกําหนดเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา เช่น วางเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตและภารกิจต่างๆ 
ไว้ชัดเจนอย่างไร มีระบบและกระบวนการพัฒนาคนทางการศึกษาสาขาเกษตรอย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพระดับใด ปรับหลักสูตรอย่างไร จะเห็นได้จากความคิดเห็นของกลุ่มที่สนใจประเด็นต้น
นํ้าได้เสนอว่า มหาวิทยาลัยต้องมีหลักสูตรที่มุ่งสร้างสายอาชีพตรงความต้องการหลายฝ่ายของ
ตลาดแรงงานทั้งหลักสูตรเกษตรท่ีมีเป้าหมายเฉพาะ หลักสูตรเกษตรใหม่ๆ และหลักสูตรที่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ส่วนกลุ่มสนใจประเด็นกลางน้ําเสนอว่า สถาบันอุดมศึกษาต้องวางเป้าหมายที่ชัดเจน
ว่าจะผลิตบัณฑิตให้เป็นเกษตรกรรายย่อยหรือเกษตรกรรายใหญ่ เพ่ือผู้ประกอบการขนาดใหญ่ 
เช่นเดียวกับกลุ่มสนใจประเด็นปลายนํ้าที่เสนอว่า สถาบันการศึกษาต้องมีช่องทางในการปรับตัวเพ่ือ
รองรับเกษตรกรที่ต้องการเข้ามาเรียน  

• การมีส่วนร่วมจากภายนอก หากสถาบันอุดมศึกษาสร้างบทบาทและความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับ
ภาคเอกชน ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา รวมถึงการบริการวิชาการ จะเป็นปัจจัย
ที่ผลักดันระบบการศึกษาสาขาเกษตรอีกทางหน่ึงด้วย 

นอกจากน้ี ยังมีความเห็นเพ่ิมเติมว่า จะมีปัจจัยผลักดันภายนอกระบบการศึกษาอ่ืนๆ ในประเด็นต่อไปน้ี 

• ทัศนคติด้านลบทั้งจากคนรุ่นใหม่ หรือ Generation Z ครอบครัว โรงเรียน และสังคม ที่มอง
ภาพลักษณ์ด้านเกษตรอย่างขาดความเข้าใจและข้อมูลที่ถูกต้อง 

• การปรับตัวของภาคประชาสังคม/ชาวบ้าน/ชุมชน องค์กรภาคี รวมทั้งกลุ่มเกษตรกรแนวเกษตร
อินทรีย์ เกษตรประณีต และเกษตรพอเพียง ที่เกิดการรวมตัวและสร้างช่องทางการเรียนรู้ของตนเอง 
ดังที่กลุ่มสนใจประเด็นต้นนํ้าได้เสนอว่า ปัจจุบันมีองค์กรภาคีหลายองค์กรเริ่มเปิดหลักสูตรอบรม
ทางการเกษตรที่เน้นภาคปฏิบัติขึ้นแล้ว 

• นโยบายรัฐ ทั้งนโยบายด้านการศึกษามีความทับซ้อนไม่ชัดเจน และนโยบายด้านเกษตรที่ไม่ได้
สนับสนุนภาคเกษตรอย่างจริงจัง จากความเห็นของกลุ่มสนใจประเด็นปลายนํ้าเสนอว่า หากภาครัฐ
อุ้มชูภาคเกษตรจริงจัง โดยดําเนินการสนับสนุนให้มีโรงสี ไซโล ทุกตําบล จะเกิดการสร้างงาน สร้าง
คน ทําให้มีความต้องการคนทางด้านน้ีมากขึ้น  จะเห็นว่า นโยบายทางด้านภาครัฐมีบทบาทท้ัง
ทางตรงและทางอ้อม ซึ่งสามารถสร้างความสับสนหรือสร้างความพร้อมเพ่ือการรองรับภาคเกษตรท่ี
ชัดเจนได้  

• ปัจจัยพ้ืนฐานในการทําเกษตร เช่น การขาดแคลนที่ดินทํากิน 

• เทคโนโลยี คนรุ่นใหม่จะสนใจและใช้เทคโนโลยีมากขึ้น แต่ใช้อย่างไม่คุ้มค่าและไม่เต็มประสิทธิภาพ 
เกิดการสูญเปล่าในระบบการผลิตภาคเกษตร 

• สิ่งแวดล้อมและความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
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• ประเด็นอ่ืนๆ อาทิ กฎหมายการใช้ที่ดิน 
 

5.2.3 ความไม่แน่นอนของอุดมศึกษาสาขาเกษตรใน 10 ปีข้างหน้า  

ผู้เข้าร่วมการประชุมส่วนใหญ่ 2 ใน 3 ส่วนได้ให้ความเห็นเก่ียวกับความไม่แน่นอนที่อาจพลิกผัน
สถานการณ์ต่างๆ ของการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาขาเกษตรในอีก 10 ปีข้างหน้า ในประเด็นที่ใกล้เคียงกันคือ 

• นโยบายของรัฐ  ในประเด็นความชัดเจนของนโยบายและเรื่องที่รัฐพิจาณาให้ความสําคัญ  โดยกลุ่ม
สนใจประเด็นต้นนํ้าให้ความเห็นมุ่งไปที่นโยบายรัฐด้านการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา อาทิ การ
สนับสนุนมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ระบบเงินทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา การประกันคุณภาพการเรียน
การสอน ส่วนกลุ่มสนใจประเด็นปลายน้ําให้ความเห็นในประเด็นการสร้างความพร้อมต่อการรองรับ
ภาคเกษตรให้ชัดเจน 

• ค่านิยมและทัศนคติต่อการเรียนการสอนสาขาเกษตร โดยกลุ่มสนใจประเด็นต้นนํ้าให้ความเห็นในมิติ
การสร้างความเข้าใจและกระตุ้นกระแสเรื่องเกษตรด้านบวก โดยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจและปรับทัศนคติให้เด็กมีความอยากเรียนเกษตรมากขึ้น คล้ายคลึงกับความเห็นในกลุ่ม
สนใจประเด็นกลางนํ้าที่เห็นว่า การเลือกหรือตัดสินใจเรียนต่อสาขาเกษตรขึ้นกับทัศนคติของคนรุ่น
ใหม่ 

• การวางบทบาทและเป้าหมายของสถาบันอุดมศึกษา โดยกลุ่มสนใจประเด็นกลางน้ําให้ความเห็นว่า 
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการผลิตบัณฑิต การวิจัยและพัฒนา รวมทั้งต้องสร้าง
บทบาทและความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับภาคเอกชน ทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา 
รวมถึงการบริการวิชาการ เช่นเดียวกับกลุ่มสนใจประเด็นปลายนํ้าให้ความเห็นว่า สถาบันอุดมศึกษา
ควรมีระบบการพัฒนาคนทางการศึกษาโดยเน้นให้ตระหนักเรื่องคุณค่า จริยธรรม คุณธรรม เน้นการ
นําองค์ความรู้มาใช้ให้คุ้มค่า เต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังขยายขอบเขตไปถึงเรื่องการปรับตัวให้
สอดคล้องกับบริบทที่เกิดขึ้นด้วย 

 นอกจากน้ี ยังมีความเห็นเพ่ิมเติมว่า อาจจะมีความไม่แน่นอนอ่ืนๆ ที่คาดเดาไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็
ได้ดังต่อไปน้ี 

• ภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลต่อการจ้างงาน อัตราเงินเดือน การนําเข้าและส่งออกสินค้าทางการเกษตร 
รวมทั้งปัจจัยพ้ืนฐานทางการเกษตรต่างๆ  

• เทคโนโลยี ที่จะนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระบบการผลิตภาคเกษตร 

• ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสภาวะสิ่งแวดล้อม 
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5.2.4 ภาพอนาคตของอุดมศึกษาสาขาเกษตร 10 ปีข้างหน้า   
 สําหรับประเด็นสําคัญเก่ียวกับภาพเหตุการณ์ในอนาคตของอุดมศึกษาสาขาเกษตร 10 ปีข้างหน้า ซึ่ง
ผู้เข้าร่วมการประชุมทั้ง 3 กลุ่มได้มีข้อคิดเห็นสามารถเชื่อมโยงกับบทบาทสถาบันอุดมศึกษาใน 3 ภารกิจหลัก
คือ การเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา และการบริการวิชาการ รวมทั้งกิจกรรมสนับสนุนอ่ืนๆ อาทิ ระบบ
บริหารจัดการ ระบบประเมินผล โครงสร้างพ้ืนฐาน และบุคลากร ได้ดังน้ี 
 

ภาพรวมอุดมศึกษาสาขาเกษตร 

• สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมาก มีความคล้ายคลึงกัน แต่เน้นบทบาทและทํา
หน้าที่เพ่ิมเติมบางกรณี อาทิ การสร้างความเข้าใจและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่สังคมเพื่อปรับทัศนคติและ
ค่านิยมด้านลบการเรียนการสอนในสาขาเกษตร การแข่งขันกับภาคเอกชนด้านการวิจัยและการเรียนการ
สอน หรืออาจจะปรับปรุงกฎระเบียบให้มีความคล่องตัวมากขึ้น หากได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ 
อุดมศึกษาจะสามารถเดินหน้าไปตามทรัพยากรที่มีของตนเองด้วยความมั่นคง  ในกรณีที่ภาครัฐไม่ได้ให้การ
สนับสนุน จะทําให้อุดมศึกษามีสถานะตามมีตามเกิด ต่างคนต่างอยู่ และบางแห่งต้องปิดตัวลง  

• สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและดําเนินการเชิงรุกในการแสวงหาความร่วมมือ
จากภาคเอกชน ทั้งในการทําวิจัยและจัดการศึกษา รวมทั้งมีบทบาทมากขึ้นในการเป็นตัวเช่ือมระหว่าง
เอกชนและเกษตรกร  ในขณะที่รัฐ สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชนมีการทํางานร่วมกันแบบ Cluster  

• สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีการสร้างเอกลักษณ์หรือความแข็งแกร่งเฉพาะตัวอย่างชัดเจน มีการลงทุน
สร้างนวัตกรรมทางการเกษตร มีความร่วมมือกับภาคเอกชน แลกเปลี่ยนทรัพยากรระหว่างกัน เพ่ือเน้น
รูปแบบการผลิตเชิงธุรกิจ มีการพัฒนาให้เป็นสถาบันการศึกษาช้ันสูงทั้งด้านวิทยาการและเทคโนโลยีการ
ผลิต เพ่ือมุ่งเน้นการศึกษาและวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการท่ีแท้จริง  คล้ายคลึงกับภาพอุดมศึกษาที่มีการ
พัฒนาและลงทุนอย่างมหาศาลด้านการศึกษาภาคเกษตรโดยรัฐให้การสนับสนุนเต็มที่ ในทางกลับกันหาก
เอกชนเป็นผู้ให้การสนับสนุนมากกว่าภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษาจะมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนตาม
การตอบสนองความพอใจของภาคเอกชนหรือธุรกิจมากกว่า  

การเรียนการสอน การวิจัยและพฒันา การบริการวิชาการ 

• หลักสูตรอยู่บนฐานความเป็น
วิทยาศาสตร์ที่มีความน่าเช่ือถือ 
มีกิจกรรมภาคปฏิบัติ และเป็น
หลักสูตรที่มีเส้นทางและโอกาส
ใ น ก า ร ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ
หลากหลาย ทั้งนักวิชาการ ทํา
ธุ ร กิ จ ส่ ว น ตั ว  ห รื อ เ ป็ น
เกษตรกร 

• งานวิจัยมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น 
ทั้งในแบบเพ่ือการแข่งขันกับ
ภาคเอกชน และความร่วมมือ
ระหว่างกัน 

• งานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์
ความต้องการภาคการเกษตร
ได้อย่างแท้จริง 

 

• เกิดความร่วมมือกับภาคส่วน
ต่างๆ และมีความเช่ือมโยงกับ
เกษตรกรและเอกชนมากข้ึน  

• มีการบริการวิชาการเพ่ิมมาก
ขึ้ น จ ากการส นับส นุนของ
ภาคเอกชน 

 



115 
 

ภาพรวมอุดมศึกษาสาขาเกษตร 

• รูปแบบการศึกษาเปลี่ยนไปมี
ลั กษณะ เ ป็ นคว าม ร่ วมมื อ
ระหว่างภาคส่วนต่างๆ และมี
ก า ร นํ า เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ
ทรัพยากรต่างๆ เข้ามาใช้ใน
กระบวนการเรียนการสอนมาก
ขึ้นอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพ่ือ
ไปสู่ ก า รผลิ ต บัณ ฑิตที่ เ น้ น
รูปแบบการผลิตเชิงธุรกิจ 

• หลักสูตรจะมุ่งสร้างนักศึกษาให้
คิ ด เ ป็ นและแก้ ปัญหา เ ป็ น 
มุ่ ง เ น้นการศึกษาและวิจัยที่
ตอบโจทย์ความต้องการภาค
เกษตรได้ 

• มีหลักสูตรพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือให้เข้าถึงองค์
ความรู้ที่ทันสมัย  และสร้าง
ความพร้อมในการแข่งขันกับ
ประเทศในกลุ่มอาเซียนหลัง
เปิด AEC  

 
ส่วนเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่ออุดมศึกษาสาขาเกษตรในอนาคต คือ  

• ค่านิยมและทัศนคติจากสังคม  ซึ่งมองสาขาเกษตรในด้านลบ เรียนแล้วเกิดความตํ่าต้อย ยากจน 

• ภาคเอกชนหรือธุรกิจ ที่มีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรของตนเองมากขึ้น นําเทคโนโลยีต่างๆ เข้า
มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน รวมทั้งให้การสนับสนุนและความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ 

• นโยบายของรัฐ ที่ให้การสนับสนุนภาคเกษตร 

• ภาวะเศรษฐกิจ ที่เน้นแนวคิดทุนนิยมเอ้ือให้เกิดการลงทุนในภาคส่วนต่างๆ 
ในขณะที่ ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อภาคเกษตรโดยรวมคือ  

• นักวิจัยและนักวิชาการด้านเกษตรสมองไหลไปสู่ภาคเอกชนมากข้ึน 

• ภาคการผลิตโดยรวมด้านเกษตรของประเทศเกิดการขาดแคลนแรงงานที่ตรงกับความต้องการของ
ผู้ใช้แรงงาน 
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• ก่อให้เกิดนวัตกรรมทางการเกษตรและองค์ความรู้ใหม่ๆ 

• ภาคเกษตรของประเทศสามารถแข่งขันและมีบทบาทสําคัญในกลุ่มประเทศอาเซียน 

 
5.3 ผลการระดมความเห็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับอุดมศึกษาสาขาเกษตรในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความสนใจในประเด็น
ที่เก่ียวกับต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายน้ํา จํานวน 46 คน ได้ให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับแนวโน้ม ปัจจัยผลักดัน ความ
ไม่แน่นอน และภาพอนาคตของอุดมศึกษาสาขาเกษตรใน 10 ปีข้างหน้า เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556  ณ คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยสรุปดังน้ี 

 
5.3.1 แนวโน้มท่ีมีผลต่ออุดมศึกษาสาขาเกษตรใน 10 ปีข้างหน้า   

ผู้เข้าร่วมการประชุมทั้ง 3 กลุ่มได้มีความเห็นเก่ียวกับแนวโน้มในอนาคตที่เป็นจุดร่วมไปในทิศทาง
เดียวกันคือ 

• จํานวนนักศึกษาสาขาเกษตรลดลง เด็กไทยให้ความสําคัญกับการเกษตรน้อยลง ไม่สนใจเป็น
เกษตรกร   

• หลักสูตรการเรียนการสอนจะมีความหลากหลายและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ทั้งหลักสูตรเฉพาะที่
แสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของแต่ละแห่ง หรือมีเป้าหมายชัดเจนในการตอบสนองความต้องการ
ทางด้านแรงงาน อาทิ หลักสูตรเกษตรอุตสาหกรรม หลักสูตรเกษตรพอเพียง หลักสูตรให้
นักศึกษาเป็นเจ้าของกิจการเอง การเพ่ิมเติมเน้ือหาการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการทํางาน
ในสถานการณ์จริง เน้นการปฏิบัติที่หลากหลาย ให้การศึกษาในรูปแบบของการฝึกปฏิบัติอบรม
เพ่ือปฏิบัติจริง 

 นอกจากน้ี ยังมีความเห็นเพ่ิมเติมและแตกต่างกันเก่ียวกับแนวโน้มของระบบการศึกษาสาขาเกษตรใน
ประเด็นต่อไปน้ี 

• ผู้ที่เข้ามาเรียนสาขาเกษตรส่วนใหญ่จะไม่มีคุณภาพ อาจจําแนกได้เป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ กลุ่ม
เด็กเก่ง จะเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัย ซึ่งเน้นการผลิตบัณฑิตปริญญาตรีเพ่ือเป็นนักวิชาการหรือนัก
คิด  ส่วนกลุ่มเด็กเก่งน้อย จะเข้าสู่ระบบวิทยาลัยอาชีวะที่มีอยู่จํานวนมากกว่า เน้นการผลิต
บัณฑิตเพ่ือเป็นนักเทคโนโลยีหรือนักปฏิบัติ นอกจากน้ี ผู้เรียนจะเป็นเพศหญิงมากขึ้น และจะมี
นักศึกษาต่างชาติมากขึ้นโดยเฉพาะจากกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เพราะมีค่าใช้จ่ายในการ
เรียนน้อยกว่าการไปศึกษาในประเทศแถบยุโรปหรืออเมริกา 

• ระบบการเรียนการสอนผลิตคนเพ่ือออกไปตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรม เน้ือหาการเรียนเป็น 
Modern Technology มากข้ึน  เพ่ิมเติมจาก Basic Science มีการปรับเพ่ิมความรู้ทาง
การเกษตรที่ครอบคลุมทั้งอาเซียน  ไม่ใช่เพียงแต่การทําการเกษตรเพ่ือทําการเกษตร
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ภายในประเทศเท่าน้ัน แต่เป็นเกษตรไทยสู่อาเซียน เพ่ือรองรับการทํางานหรือไปประกอบกิจการ
ในประเทศต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน มีการเรียนรู้ระบบการผลิตแบบเกษตรอุตสาหกรรม 
โดยใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนการเรียนรู้ 

• จํานวนอาจารย์และบุคลากรการเกษตรหรือผู้เช่ียวชาญลดลง มีความเฉพาะทางน้อยลง เหลือแต่
อาจารย์ไม่เก่ง 

• บัณฑิตจะเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีการบูรณาการการเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรรม คน และ
การตลาด มีคุณลักษณะเป็นนักเทคโนโลยีและเป็นผู้นําทางการเกษตร   

• สถาบันการศึกษาทางการเกษตรในระบบจะมีจํานวนลดลง  เน่ืองจากมีการแข่งขันเพ่ือรับ
นักศึกษาจากหลายสถาบันประกอบกับระบบการประเมินคุณภาพทางการศึกษา  ส่งผลต่อ
สถาบันการศึกษาที่ไม่สามารถปรับตัวได้และคุณภาพตํ่าจะถูกยุบหรือต้องไปสอนในสาขาอ่ืนแทน  
ในที่สุดจะเหลือแต่สถาบันการศึกษาเกษตรที่มีคุณภาพเท่าน้ัน อย่างไรก็ตามสถาบันการศึกษา
ระดับวิทยาลัยเริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรีต่อเน่ืองจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ในขณะเดียวกัน สถาบันการศึกษาทางการเกษตรทางเลือก
จะเพ่ิมขึ้น 

• สถาบันการศึกษามีความร่วมมือกับชุมชนเพ่ิมมากขึ้น  และเช่ือมโยงกับศูนย์เรียนรู้ระดับพ้ืนที่ ซึ่ง
มีกระบวนการเรียนรู้ตามพ้ืนฐานของชุมชน  ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมากขึ้นด้วย รวมท้ังมี
ความร่วมมือกับภาคเอกชนในรูปของวิสาหกิจศึกษา ตามพรบ. ที่กําหนดให้มีการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรีภูมิภาคละ 1 สถาบัน 

  ในขณะที่ แนวโน้มของสถานการณ์ภายนอกอ่ืนๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นและมีผลต่อภาคเกษตรโดยรวมใน
อนาคตคือ 

• ภาคเอกชน และองค์กรภาคเกษตรกรรม เริ่มผลิตคนเพ่ือตอบสนองแรงงานตามคุณสมบัติที่
ต้องการเพ่ิมมากขึ้น มีหลักสูตรเฉพาะทั้งสําหรับ Contract Farming เกิดการจัดต้ังมหาวิทยาลัย
ทางเลือกขึ้น  ภาคเอกชนให้ความสนใจมีการเปิดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบุคลากรตามความ
ต้องการของตนเอง มีจํานวนผู้เรียนมากขึ้นเพราะเห็นเส้นทางอาชีพที่ชัดเจน นอกจากน้ี ยังมีการ
ยกระดับหรือจัดต้ังหน่วย/องค์กรเรียนรู้เฉพาะทางด้านการเกษตรต่างๆ เพ่ิมขึ้น เช่น โรงเรียน
ชาวนา ซึ่งศูนย์เรียนรู้เหล่าน้ีจะสอนวิชาชีวิตและการผลิตเพ่ือตนเองอย่างปลอดภัยก่อนการ
จําหน่ายแตกต่างจากสถาบันการศึกษาในระบบเดิม 

• สังคมมองเกษตรในมิติเรื่องอาชีพ การเลือกเรียนเกษตรเพราะมีค่านิยมจะเข้ามาเป็นราชการ 
มากกว่าจะทําเป็นอาชีพเกษตรกรเพราะมั่นคงกว่า กลไกต่างๆ  (ครอบครัว/สังคม/โรงเรียน) ไม่
สนับสนุนให้คนเข้ามาเรียนเกษตร ครอบครัวมีส่วนผลักดันลูกไม่ให้เรียนเกษตร เพราะมีแนวคิด
ว่า ลําบาก รายได้น้อย รวมถึงครูแนะแนวที่ไม่แนะนําเส้นทางอาชีพด้านเกษตร  
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• นโยบายรัฐไม่สนใจภาคการเกษตร สังเกตได้จากนโยบายด้านการศึกษา ทําให้หลักสูตรการเรียน
การสอนไม่มีการปลูกฝังให้คนสนใจเกษตร รวมทั้งนโยบายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

• การปรับโครงสร้างดินและนํ้าเพ่ือสร้างความสมดุลภาคเกษตร รวมทั้งมีการนําเทคโนโลยี ความรู้
และวิทยาการใหม่ๆ มาใช้มากขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรซึ่งเดิมเป็นนักปฏิบัติ กลายเป็น “นัก
เทคโนโลยี” แทน และรูปแบบในการผลิตทางการเกษตรเปลี่ยนไป ทําให้แรงงานภาคเกษตรลด
จํานวนลงและส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัย จึงมีการจ้างแรงงานต่างชาติมากขึ้น 

• ประเทศมีการผลิตสินค้าแปรรูปทางการเกษตรที่มีวัตถุดิบมาจากต่างประเทศมากข้ึน 

• ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกไม่มีความมั่นคงทางอาหารและไม่มีความปลอดภัยในการบริโภคอาหาร จึง
ต้องการพ่ึงพาและสร้างอาหารด้วยตนเอง 

• จํานวนประชากรมีแนวโน้มลดลง โดยสัดส่วนเพศชายมีน้อยกว่าหญิง 
 

  5.3.2 ปัจจัยผลักดันท่ีมีผลต่ออุดมศึกษาสาขาเกษตรใน 10 ปขี้างหน้า  
ผู้เข้าร่วมการประชุมทั้ง 3 กลุ่มได้มีความเห็นเก่ียวกับปัจจัยผลักดันที่มีผลต่ออุดมศึกษาสาขาเกษตร

และจะก่อให้เกิดสถานการณ์ต่างๆ ค่อนข้างจะแน่นอน ในประเด็นที่เป็นจุดร่วมเหมือนกันคือ  

• สื่อมีส่วนสําคัญในการกระตุ้นให้คนในสังคมหันกลับมาสนใจเกษตรและมีทัศนคติที่ดีต่อภาค
เกษตร  โดยเน้ือหาควรมีมิติในการเช่ือมโยง เกษตร – อาหาร – สุขภาพ เพ่ือปรับค่านิยม และ
ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีจากการมองภาคเกษตรว่า เป็นความยากลําบากและความยากจน หากมีการ
นําเสนอในสื่อด้านบวก มีการประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
หลักสูตรการเรียนการสอนจากสถาบันอุดมศึกษา นําเสนอบุคคลต้นแบบเพ่ือขับเคลื่อนตัวอย่าง
ต้นแบบในการขยายแนวคิด ให้เด็กได้รับการปลูกฝังผ่านระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมและ
มัธยม ให้มีความเข้าใจการเรียนสาขาเกษตรให้ถูกต้อง และได้เห็นเส้นทางอาชีพที่ชัดเจน 

• นโยบายรัฐและนโยบายอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง หากให้ความสนใจภาคเกษตรอย่างจริงจังจะสามารถ
แก้ปัญหาทั้งการบริหารจัดการนํ้า การส่งเสริมอาชีพ การลดภาระหน้ีสิน และการเพ่ิมทุนได้  แต่
ที่ผ่านมานโยบายรัฐทําให้เกษตรกรเป็นผู้น่าสงสาร ภาพลักษณ์เกษตรกรจึงเป็นคนยากจน 
ต้องการแต่ความช่วยเหลือ หากนโยบายรัฐส่งเสริมการเกษตรอย่างจริงจัง เช่น อาจมีการสร้าง
ระบบค่าตอบแทน ความมั่นคงทางอาหาร มีโครงการควายตัวแรก นาผืนแรก แทนโครงการ
รถยนต์คันแรก โครงการ 1 อําเภอ 1 ทุนสําหรับการศึกษาสาขาเกษตร รวมทั้งนโยบายการศึกษา 
เน้นการผลิตคนพัฒนาประเทศโดยใช้อุตสาหกรรมนํามีภาคเกษตรเป็นฐาน แต่ไม่มีหลักสูตรการ
จัดการนํ้า ขณะเดียวกันมีกรอบกติกาและกฎเกณฑ์มากที่ไม่สนับสนุนการศึกษาสําหรับเกษตรกร 
งานวิจัยไม่สัมพันธ์กับเกษตรกร ยากแก่การเข้าใจและนําไปประยุกต์ใช้เพราะเน้นทฤษฎี ช่องทาง
ให้เลือกเรียนไม่หลากหลาย  
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นอกจากน้ี ยังมีความเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับปัจจัยผลักดันภายนอกระบบการศึกษาอื่นๆ ในประเด็น
ต่อไปน้ี 

• ประชากรศาสตร์ อาทิ โครงสร้างประชากรของประเทศ เพศหญิงมากกว่าเพศชาย  

• ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่แตกต่างกัน 

• ภาวะเศรษฐกิจ ทั้งประเด็นความต้องการของตลาดแรงงาน สินค้าเกษตรและอาหารของตลาด
ภายในประเทศ/ความต้องการของโลก ราคาสินค้าเกษตร และการขาดแคลนปัจจัยการผลิตภาค
เกษตร ไม่ว่าจะเป็นคนในภาคการเกษตรที่มีจํานวนลดลง ในขณะที่ที่ดินเพ่ือการเกษตรมีจํานวน
น้อยลง  จึงต้องหาวิธีใช้และบริหารจัดการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

• เทคโนโลยี ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร รวมทั้งเทคโนโลยีเพ่ือการผลิต 

• สิ่งแวดล้อม ความต้องการของผู้บริโภคเร่ืองอาหารปลอดภัย ทําให้เกิดมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยอาหาร ซึ่งในกระบวนการผลิตจะลดและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อ
ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อมในทางอ้อม นอกจากน้ี ยังมีความต้องการด้านพลังงานเพ่ิมขึ้นอีกด้วย 

• การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ AEC และการเปิดเสรีทางการค้า  
 

5.3.3 ความไม่แน่นอนของอุดมศึกษาสาขาเกษตรใน 10 ปีข้างหน้า  

ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ให้ความเห็นเก่ียวกับความไม่แน่นอนที่อาจพลิกผันสถานการณ์ต่างๆ ของ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาสาขาเกษตรในอีก 10 ปีข้างหน้า ในประเด็นที่ใกล้เคียงกันคือ 

• นโยบายของรัฐ – ประเด็นความชัดเจนและการให้ความสําคัญหรือการสนับสนุนภาคเกษตร โดย
กลุ่มสนใจประเด็นปลายนํ้าให้ความเห็นว่า หากนโยบายรัฐไม่สนับสนุนจะมีผลให้อาจารย์ที่มีความ
เช่ียวชาญเฉพาะทางน้อยลง ในขณะท่ีกลุ่มสนใจประเด็นต้นนํ้าเสนอว่า นโยบายรัฐที่จะให้การ
สนับสนุนภาคเกษตร ก็คือ นโยบายระบบค่าตอบแทน ระบบความม่ันคงทางอาหาร และนโยบาย
ส่งเสริมการศึกษาสาขาเกษตร 

 นอกจากน้ี ยังมีความเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับความไม่แน่นอนอ่ืนๆ ที่คาดเดาไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้
ดังต่อไปน้ี 

• การปรับตัวของสถาบันอุดมศึกษาสาขาเกษตรเรื่องการเรียนการสอนเพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ของประเทศได้ อาทิ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร และการที่กลุ่มประเทศเพ่ือน
บ้านมีแรงจูงใจด้านค่าแรง และสินค้าเกษตรที่ถูกกว่า 

• ค่านิยมหรือทัศนคติของสังคมและครอบครัว ต่อความเข้าใจในหลักสูตรสาขาเกษตรที่ยังฝังรากและมี
ภาพลบ 
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• ภาวะเศรษฐกิจในมิติต่างๆ อาทิ ภาคเกษตรในต่างประเทศจะมีการแข่งขันกันสูง ทําให้เกิดระบบกีด
กันจากต่างชาติมากขึ้น เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติตนเอง ความต้องการบุคลากรทางการเกษตร  
ราคาสินค้าทางการเกษตร และความร่วมมือของประชาคมอาเซียน 

 

 5.3.4 ภาพอนาคตของอดุมศึกษาสาขาเกษตรใน 10 ปีข้างหน้า  
สําหรับประเด็นสําคัญเก่ียวกับภาพเหตุการณ์ในอนาคตของอุดมศึกษาสาขาเกษตร 10 ปีข้างหน้า ซึ่ง

ผู้เข้าร่วมการประชุมทั้ง 3 กลุ่มได้มีข้อคิดเห็นสามารถเชื่อมโยงกับบทบาทสถาบันอุดมศึกษาใน 3 ภารกิจหลัก
คือ การเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา และการบริการวิชาการ รวมทั้งกิจกรรมสนับสนุนอ่ืนๆ อาทิ ระบบ
บริหารจัดการ ระบบประเมินผล โครงสร้างพ้ืนฐาน และบุคลากร ได้ดังน้ี 

ภาพรวมอุดมศึกษาสาขาเกษตร 

• จํานวนนักศึกษาทั้งไทยและต่างชาติสาขาเกษตรของมหาวิทยาลัยต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น ในทางกลับกันหาก
ภาวะเศรษฐกิจ สังคมเกษตรกร และตลาดแรงงานด้านเกษตรส่งสัญญาณด้านลบ จะส่งผลต่อผู้เข้า
เรียนในสาขาเกษตรในทิศทางเดียวกันด้วยคือ มีคนเรียนน้อยลง 

• บัณฑิตสาขาเกษตรส่วนใหญ่ที่จบออกไปสู่ภาคการผลิตในฐานะลูกจ้างของธุรกิจขนาดใหญ่ ในขณะที่
บัณฑิตส่วนน้อยที่มีทุนเดิมด้านการเกษตรจะมีโอกาสเป็นผู้ประกอบการเกษตรทางเลือก รวมท้ัง
บุคลากรที่มีคุณภาพส่วนใหญ่เป็นผลผลิตจากภาคเอกชนหรือธุรกิจ 

• บุคลากรผู้สอนสาขาเกษตรในมหาวิทยาลัยลดจํานวนลง และบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะทางจะ
ลดจํานวนลง 

สถาบนัอุดมศกึษาแต่ละแหง่ 
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมาก มีความคลา้ยคลึงกัน 

สถาบนัอุดมศกึษาบางแห่ง 
มีการปรับเปลีย่นแนวคิดและหลักสูตร 

เพื่อแข่งขันกับภาคเอกชนและมีเปา้หมายชัดเจน
ขึ้นในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

• มีการลงทุนด้านห้องเรียน/เครื่องมือ/อุปกรณ์การ
เรียนการสอนเพ่ิมมากขึ้น มีห้องปฏิบัติการ มีการ
พัฒนาหลักสูตรมากขึ้น 

• คณะเกษตรทั่วประเทศมีมาตรฐานหลากหลาย 
แต่ยังมุ่งเน้นอยู่แต่เฉพาะระบบการประเมิน/การ
จัดทําเอกสาร เป็นอุปสรรคต่อการสร้างสรรค์งาน
ในด้านอ่ืนๆ ระบบการพัฒนามีความล่าช้า ส่วน
ใหญ่ที่ยังอยู่ได้เพราะอาศัยงบประมาณจากการ
สนับสนุนของรัฐและรายได้จากทรัยพ์สินที่มีอยู่
เดิมของมหาวิทยาลัย 

• จัดหลักสูตรตอบสนองต่อผู้ที่ต้องการเข้าสู่ภาค
เกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ  

• สร้างความร่วมมือกับสื่อ เ พ่ือปรับเปล่ียน
ค่านิยมของสังคมต่อภาคเกษตร และต้องการ
ให้ภาครัฐหนุนเสริมด้านนโยบาย 
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การเรียนการสอน การวิจัยและพฒันา การบริการวิชาการ 

• หลักสูตรมีความเฉพาะทางขึ้น 
และมีความหลากหลายเพ่ิม
มากข้ึนเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

• กระบวนการเรียนการสอน
เน้นการปฏิบั ติมาก ข้ึน  ใ ช้
เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย 

• หลักสูตรมีมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับและมีความน่าเช่ือถือ 

• หลักสูตรมีความหลากหลาย
ตามความต้องการของผู้เรียน 

• งานวิจัยมีการ เ ช่ือมโยงกับ
ชุมชนเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือค้นหา
โจทย์วิจัย ส่งผลให้มีงานวิจัย
เพ่ิมมากขึ้น  

• งานวิจัยสามารถตอบโจทย์
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ภ า ค
การเกษตรได้อย่างแท้จริง โดย
มีการดําเนินการวิจัยร่วมกับ
เ ก ษ ต ร ก ร  แ ต่ ห า ก ภ า ว ะ
เศรษฐกิจและตลาดแรงงาน
ด้านเกษตรส่งสัญญาณด้านลบ 
จะส่งผลให้งานวิจัยที่เช่ือมโยง
กับเกษตรกรลดลง 

• มีการทําบันทึกความเข้าใจ 
(Memorandum of 
Understanding : MOU) 
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ิม
มากขึ้นเพ่ือแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้และทรัพยากรระหว่าง
กัน 

• มีการบริการวิชาการเพ่ิมมาก
ขึ้ น เ พ่ื อ แ ก้ ไ ข ปัญหาภาค
เกษตร 

 

 
ส่วนเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่ออุดมศึกษาสาขาเกษตรใน 10 ปีข้างหน้าคือ 

• ภาวะเศรษฐกิจมีทิศทางดีขึ้น ส่งผลให้ระบบการผลิตมีการแข่งขันสูง ราคาผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิม
สูงขึ้น มีการลงทุน ใช้เทคโนโลยี และใช้ที่ดินเพ่ือการผลิตทางการเกษตรเพ่ิมสูงขึ้น รวมท้ังความ
ต้องการบุคลากรและแรงงานในการผลิตทางการเกษตรเพ่ิมสูงขึ้น  

• รัฐมีนโยบายเพ่ิมค่าแรงและค่าตอบแทน 

• สื่อมีบทบาทในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างความเข้าใจการเรียนการสอน
ในสาขาเกษตร 

• ภาคเอกชนมีการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาบุคลากรภาคเกษตรตามความต้องการของตนเอง 
รวมท้ังกลุ่มเกษตรกรเองก็มีการจัดต้ังเครือข่ายเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของตัวเอง และมีการจัดต้ัง
วิทยาลัยของตนเองขึ้นมา 

ทั้งน้ี ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาคเกษตรโดยรวมใน 10 ปีข้างหน้าคือ 

• งานวิจัยที่ตอบโจทย์ชุมชนและภาคเกษตรได้ ส่งผลให้ผลผลิตภาคเกษตรท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมี
เพ่ิมขึ้น และยังสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรด้วย เช่น การแปรรูปอาหาร เกษตร
ท่องเที่ยว เกษตรพลังงาน 

• ระบบการผลิตที่เร่งรีบและมีการแข่งขันสูง ส่งผลให้ผู้ผลิตขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และ
เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

• ราคาผลิตผลด้านเกษตรสูง กระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน 
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• ทัศนคติและความเข้าใจด้านบวกต่อการเรียนการสอนสาขาเกษตร 

• คนที่อยู่นอกภาคเกษตรสนใจเข้ามาประกอบอาชีพเกษตรมากขึ้น 

• มีการแข่งขันเพ่ือแย่งชิงผู้เรียนระหว่างสถาบันการศึกษาสาขาเกษตรในระบบและนอกระบบ 

• เกิดสถานการณ์ขาดแคลนปัจจัยการผลิต อาทิ ที่ดินทํากินลดลง ต้องอาศัยเคร่ืองจักรกลและ
เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และระบบการจัดการที่ดินหรือการรวมแปลงที่ดินเพ่ือการ
บริหารจัดการที่ดินเพ่ือการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการใช้การเกษตรแบบผสมผสาน 

• เกิดการปรับปรุงกฎหมายการถือครองที่ดินให้เอ้ือกับเกษตรกร 

 
5.4 ผลการระดมความเห็นภาคใต้ 
 ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับอุดมศึกษาสาขาเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ที่มีความสนใจในประเด็นที่เก่ียวกับต้นนํ้า 
กลางนํ้า และปลายน้ํา จํานวน 50 คน ได้ให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับแนวโน้ม ปัจจัยผลักดัน ความไม่แน่นอน และ
ภาพอนาคตของอุดมศึกษาสาขาเกษตรใน  10 ปีข้ างหน้า  เมื่ อ วันที่  26 มีนาคม  2556 ณ  คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา โดยสรุปดังน้ี 

 
5.4.1 แนวโน้มท่ีมีผลต่ออุดมศึกษาสาขาเกษตรใน 10 ปีข้างหน้า  
ผู้เข้าร่วมการประชุมทั้ง 3 กลุ่มได้มีความเห็นเก่ียวกับแนวโน้มในอนาคตของอุดมศึกษาสาขาเกษตรใน 

10 ปีข้างหน้า ดังน้ี 

• ผู้เรียน – มีความเห็นเป็น 2 ทางคือ 1) จํานวนนักศึกษาไทยและต่างชาติจะเพ่ิมจํานวนขึ้น  และ 
2) นักศึกษาไทยจะเลือกเข้าเรียนเกษตรลดลง เน่ืองจากค่านิยมด้านการเกษตรและปัญหาความ
ขัดแย้งในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  คนที่เรียนเกษตรเมื่อจบไปแล้วจะไม่ทําอาชีพเกษตร 
รวมทั้งความไม่รู้และไม่เข้าใจเก่ียวกับภาคเกษตร ประกอบกับมองไม่เห็นเส้นทางอาชีพ  ในขณะที่ 
ตลาดการศึกษาเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากจํานวนนักศึกษาเพ่ิมขึ้น แต่ Productivity จะมีการสวนทางทั้ง
คุณภาพและจํานวน หรือจะมีความรู้เฉพาะทางมากเกินไป นอกจากน้ี หลักสูตรยากเกินกว่าระดับ
สติปัญญาที่จะรับได้ / เด็กเก่งไม่เลือกมาเรียนเกษตร โดยเห็นได้จากคุณภาพบัณฑิตสาขาเกษตรที่
ลดลง บัณฑิตจะมีแนวโน้มขาดคุณสมบัติที่พึงปรารถนา อาทิ ความรู้ข้ามสาขา การคิดวิเคราะห์
และวางแผนได้ ทักษะด้านไอทีสําหรับการทํางาน และทักษะการผลิต  

• หลักสูตร - มีความเห็นเป็น 2 ทางคือ 1) สถาบันอุดมศึกษาขาดความชัดเจนในการผลิตบัณฑิต 2)
สถาบันอุดมศึกษาจะมีความชัดเจนมากขึ้น โดยมีการแยกกันชัดเจนว่าจะผลิตบัณฑิตไปเป็น
นักวิทยาศาสตร์ และนักจัดการการเกษตร เช่นเดียวกับหลักสูตรของประเทศฝรั่งเศส มีการผลิต
บัณฑิต 2 ประเภทคือ 1) นักวิชาการหรือนักวิทยาศาสตร์  และ 2) นักปฏิบัติหรือนักจัดการ  
นอกจากน้ี ยังมีการพัฒนาหลักสูตรให้มีเน้ือหาทันกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปและบูรณาการข้าม
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สายวิชาคือ จะมีภาษาอังกฤษ กฎหมาย/กฎระเบียบเก่ียวกับการเกษตรเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะที่
เก่ียวข้องกับการตลาด หลักสูตรธุรกิจการเกษตรและการตลาดเพ่ือเรียนรู้หลักของการจัดการ 
รวมทั้งนํา Case Study หรือตัวอย่างที่ดีของภาคปฏิบัติมาประกอบการเรียนการสอน  รวมทั้งมี
ความเช่ือมโยงกับชุมชนเพ่ือตอบปัญหาหรือโจทย์ความต้องการของพ้ืนที่และชุมชน  โดย
เทคโนโลยีสารสนเทศจะมีบทบาทในการเรียนรู้ของนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 

• การวิจัยและพัฒนาจะเน้นเพ่ือการแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าทาง
การเกษตร 

• ระบบและการจัดการภายในมีการเปลี่ยนวิธีการรับและพัฒนาอาจารย์ผู้สอน  เพ่ือให้อาจารย์
ผู้สอนมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้จริง 

• มีการเช่ือมโยงกับภายนอกมากข้ึน  โดยมีความร่วมมือกับเกษตรกรและชุมชน รวมทั้งสภา
อุดมศึกษาสาขาเกษตร  ในขณะเดียวกันมีความร่วมมือกับภาคเอกชนเพ่ิมมากขึ้น  และมีการ
ส่งผ่านข้อมูลให้กับครูแนะแนว 

 ทั้งน้ี แนวโน้มสถานการณ์ภายนอกอ่ืนๆ ที่จะเกิดขึ้นและมีผลต่อภาคเกษตรโดยรวมในอนาคต มี
ความเห็นคล้ายคลึงกันทั้ง 3 กลุ่มคือ 

• รูปแบบการทําเกษตรจะเปลี่ยนจาก “เกษตรด้ังเดิม” เป็น “เกษตรทางการค้า” โดยเป็นเกษตร
อุตสาหกรรมหรือเชิงธุรกิจมากขึ้น เป็นระบบผูกขาด เกษตรกรจะทําอาชีพเกษตรน้อยลง  แต่จะ
เข้าสู่ระบบผู้ถูกจ้างมากข้ึน มีการทําเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) กับผู้ประกอบการ
รายใหญ่เป็นการผูกขาดตลาด ดังน้ัน การเกษตรจะขึ้นกับบริษัทธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่ 
ลักษณะเป็นธุรกิจการเกษตรเป็นเรื่ องของอุตสาหกรรม  ทุกอย่างต้องใช้ เ งินลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรม  

• ปัจจัยการผลิตเป็นระบบผูกขาดครบวงจร  การขายที่ดินทางการเกษตรให้กับนายทุนที่เพ่ิมจํานวน
ขึ้นเรื่อยๆ  ส่งผลให้เกษตรกรที่ยังมีที่ดินแต่จํานวนน้อยและสามารถปรับตัวได้เกิดการใช้พ้ืนที่อย่าง
มีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดผลผลิตต่อไร่เพ่ิมขึ้น กลุ่มเกษตรกรผู้สูงวัยที่ยังคงผลิตแบบเดิมจะลด
จํานวนลง  ส่วนเกษตรกรท่ีไร้ที่ทํากินหรือเกษตรกรรายย่อยที่ไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ต้องเข้าไป
เป็นส่วนหน่ึงของอุตสาหกรรมหลักมากข้ึน โดยเกษตรกรจะเข้าไปทํางานให้กับกลุ่มทุนทาง
การเกษตรมากขึ้น เพราะเห็นค่าตอบแทนที่ชัดเจน   

• การรวมกลุ่มของเกษตรกร เกษตรกรท่ีเป็นระดับฐานะปานกลางขึ้นไปและมีการศึกษาจะมากขึ้น 
จะมีการปรับตัวหาที่ยืนใหม่ และสร้างความแตกต่างจากกลุ่มทุนรายใหญ่ อาทิ ตลาดเกษตร
อินทรีย์ มีการสร้างเครือข่ายเกษตรกรรายย่อยที่มีองค์ความรู้มากขึ้น จัดการงานเป็นระบบ มีการ
วางแผน คํานึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุนมากขึ้น เป็นเกษตรกรก้าวหน้า มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การผลิตที่เข้มข้นขึ้น  เครือข่ายเกษตรกรทางเลือกหรือเกษตรสีเขียวเกิดจากการรวมตัวกันของ
เกษตรกรรายย่อยอย่างหลากหลาย เน้นการผลิตเพ่ือความปลอดภัยเป็นหลัก ผลิตแบบ Slow 
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Food ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการอาหารปลอดภัย และแก้ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม  

• ผู้เกษียณอายุจากภาคอุตสาหกรรมและบริการหันกลับเข้าสู่ภาคการเกษตร เมื่อแนวโน้มเกษตรจะ
เป็นส่วนหน่ึงของอุตสาหกรรมมากขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาคือ คนรุ่นใหม่จะทําเกษตรน้อยลง 
โครงสร้างแรงงานทางการเกษตรเปลี่ยนแปลงไป แรงงานไทยในภาคเกษตรลดน้อยลง ในขณะที่
แรงงานต่างด้าวหรือต่างชาติเพ่ิมมากขึ้น ดังน้ัน ภาคการผลิตจะผลิตหลักสูตรของตัวเองขึ้นมา  

• ตลาดเปิดกว้างและมีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศ  
ในขณะที่ไทยมองต่างประเทศเป็นโอกาสทางการตลาด  ประเทศต่างๆ เหล่าน้ันก็มองไทยเป็น
โอกาสทางการตลาดเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะจีนที่เข้ามาทําตลาดในประเทศไทย และส่งผลให้สินค้า
ทางการเกษตรของไทยบางชนิดหายไปจากตลาด มีกลุ่มทุนธุรกิจเพ่ิมขึ้น ผลผลิตทางการเกษตร
และอาหารบางส่วนนําเข้าจากต่างประเทศมากขึ้น  นอกจากน้ี ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์จะมีการแข่งขัน
กันมากขึ้นทั้งด้านคุณภาพ เทคโนโลยี สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม โดยจะเน้นคุณภาพด้านอาหาร
ปลอดภัย เพ่ือสุขภาพ และตอบสนองความต้องการตลาด 

• ภาครัฐ มีนโยบายสร้างมูลค่าเพ่ิมและมาตรการ กฎระเบียบเพ่ิมขึ้น มีการประกาศใช้พรบ.สภา
เกษตรกร เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อภาคการเกษตร    

• เทคโนโลยี นวัตกรรม และการวิจัยจะถูกนํามาใช้ในภาคเกษตรมากขึ้นเพ่ือเพ่ิมผลผลิต โดยเน้น
คุณภาพและใช้วิชาการมากขึ้น 

• ภัยธรรมชาติ / สิ่งแวดล้อม อาทิ สึนามิ หรือปรากฎการณ์ที่คาดการณ์ว่า แผ่นดินทางภาคใต้จะ
หายไปจากภัยธรรมชาติ สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อฤดูกาลผลิต รวมทั้งความม่ันคงทาง
อาหารจะเป็นปัญหาใหญ่ 

 

5.4.2 ปัจจัยผลักดันท่ีมีผลต่ออุดมศึกษาสาขาเกษตรใน 10 ปีข้างหน้า  
ผู้เข้าร่วมการประชุมทั้ง 3 กลุ่มได้มีความเห็นเก่ียวกับปัจจัยผลักดันที่มีผลต่ออุดมศึกษาสาขาเกษตร

และจะก่อให้เกิดสถานการณ์ต่างๆ ค่อนข้างจะแน่นอน ในประเด็นที่เป็นจุดร่วมเหมือนกันคือ  

• นโยบายของรัฐ ที่มีความชัดเจนและสนับสนุนภาคเกษตรท้ังทางด้านการศึกษาในการพัฒนาและ
ประเมินบุคลากรทางการศึกษา ปัจจุบันกฎระเบียบและตัวช้ีวัดของกระทรวงศึกษาธิการทําให้
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเช่ือมโยงกับชุมชนได้ยาก ส่งผลให้เกษตรกรไทยไม่สามารถเข้าถึงองค์
ความรู้ได้  งานวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาของชุมชนได้จริงยังมีน้อย เกณฑ์การประเมินผลงานทุกๆ 6 
เดือน ทําให้เกิดช่องว่างระหว่างนักวิชาการเก่งๆ และชาวบ้านที่ต้องการความช่วยเหลือ ระบบ
การคัดเลือกคนเข้าเรียนในลักษณะ O-net / A-net ทําลายอาชีพการเกษตร เพราะไม่ได้คัดคนที่
มีใจรักในวิชาชีพเข้ามาเรียน นโยบายของรัฐในการส่งเสริมวิชาชีพเกษตร ผ่านกฎระเบียบและ
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มาตรฐานการควบคุมต่างๆ รวมทั้งแผนพัฒนาเกษตรฯ ต้ังแต่ระดับอําเภอ จังหวัด และระดับชาติ 
ด้วยการประกาศใช้ พรบ.สภาเกษตรกร รวมทั้งแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หาก
มีการกําหนดมาตรฐานการประกอบวิชาชีพด้านการเกษตร  จะเป็นการสร้างโอกาสและเส้นทาง
อาชีพสําหรับบัณฑิตทางการเกษตร   

นอกจากน้ี ยังมีความเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับปัจจัยผลักดันสําคัญอ่ืนๆ ในประเด็นต่อไปน้ี 

• สังคม ค่านิยม และความม่ันคง กรณีการแบ่งแยกทางศาสนาของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
รวมท้ังปัญหาความขัดแย้งทางสังคมใน 3 จังหวัดภาคใต้ทําให้เด็กที่มาเรียนทางเกษตรลดลง 
ค่านิยมไม่นิยมเรียนเกษตร ภาพลักษณ์ของวิชาชีพเป็นไปในทางลบ ไม่มีแรงจูงใจทางวิชาชีพที่
ชัดเจนผู้ปกครองไม่ให้การสนับสนุน รวมทั้งคนรุ่นใหม่ ขาดขอ้มูลและไม่มีความเข้าใจในการเรียน
การสอนเกษตร   

• นโยบายของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดหลักสูตรควรมีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่ชัดเจนโดย
อาจจะแยกเป็นนักจัดการกับนักวิชาการ 

• AEC ส่งผลให้นักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาหรือทํางานในประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น  หรือ
มหาวิทยาลัยต่างชาติเข้ามาเปิดสถาบันการศึกษาในไทย  ซึ่งแต่ละประเทศมีการสร้างกําแพงภาษี
หรือมาตรการบางอย่างเพ่ือปกป้องตนเอง  เพ่ือสร้างคุณภาพบัณฑิตในการแข่งขันเรื่องการ
ประกอบอาชีพกับบริษัทธุรกิจระหว่างประเทศ  

• โครงสร้างประชากรของประเทศ และการเพ่ิมจํานวนประชากรโลก รวมทั้งประเด็นอัตราส่วน
เรื่องเพศมีผลต่อการเรียนการสอนในสาขาเกษตร อาทิ จํานวนผู้หญิงมีเพ่ิมมากขึ้น 

• รูปแบบการผลิตทางเกษตรเปลี่ยนไปเป็นธุรกิจการเกษตร  การผลิตต้องใช้ทุนทั้งที่ดิน สารเคมี 
และเมล็ดพันธ์ุ  ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้   

• องค์ความรู้ เทคโนโลยี และการส่งเสริมด้านการตลาด จะทําให้เกษตรกรมีจุดยืนและมีหน้ามีตา
ในสังคม   

• ความต้องการของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์และสินค้าทางการเกษตรที่ปลอดภัย ทําให้รูปแบบการ
ผลิตจะเป็นไปตามความต้องการของตลาด  

• ความเข้มแข็งของเกษตร เพ่ือสร้างอํานาจการต่อรอง หาแหล่งทุน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
อาจอยู่ในรูปแบบของเครือข่ายเกษตรกร 

• ภัยธรรมชาติและความเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดล้อม อาทิ สึนามิ และคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

5.4.3 ความไม่แน่นอนของอุดมศึกษาสาขาเกษตรใน 10 ปีข้างหน้า 
ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ให้ความเห็นเก่ียวกับความไม่แน่นอนที่อาจพลิกผันสถานการณ์ต่างๆ ของ

การศึกษาระดับอุดมศึกษาสาขาเกษตรในอีก 10 ปีข้างหน้า ในประเด็นที่ใกล้เคียงกันคือ 
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• นโยบายของรัฐในการพัฒนาและประเมินบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนโยบายของรัฐในการ
ส่งเสริมวิชาชีพเกษตร อาทิ ที่ระบุในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

• นโยบายสถาบันอุดมศึกษาในการจัดหลักสูตรขาดความชัดเจนในการผลิตบัณฑิตว่าจะให้เป็นแบบ 
Generalize หรือ Specialize รวมถึงความชัดเจนของเส้นทางในการประกอบวิชาชีพ หรือ 
Career Path  

  นอกจากน้ี ยังมีความเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับความไม่แน่นอนอ่ืนๆ ที่คาดเดาไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้
ดังต่อไปน้ี 

• คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาเกษตร เมื่อมีจํานวนนักศึกษาเข้าเรียนลดลง ทําให้มีจํานวน
เกษตรกรลดลง  ในขณะที่ผู้เรียนจบสาขาเกษตรจากต่างสถาบันการศึกษามีทักษะและความรู้ใน
การทําการเกษตรต่างกัน 

• AEC ที่จะมีผลต่อการสร้างคุณภาพและแข่งขันสําหรับบัณฑิต 

• คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

 5.4.4 ภาพอนาคตของอุดมศึกษาสาขาเกษตร 10 ปีข้างหน้า  
สําหรับประเด็นสําคัญเก่ียวกับภาพเหตุการณ์ในอนาคตของอุดมศึกษาสาขาเกษตร 10 ปีข้างหน้า ซึ่ง

ผู้เข้าร่วมการประชุมทั้ง 3 กลุ่มได้มีข้อคิดเห็นสามารถเชื่อมโยงกับบทบาทสถาบันอุดมศึกษาใน 3 ภารกิจหลัก
คือ การเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา และการบริการวิชาการ รวมทั้งกิจกรรมสนับสนุนอ่ืนๆ อาทิ ระบบ
บริหารจัดการ ระบบประเมินผล โครงสร้างพ้ืนฐาน และบุคลากร ได้ดังน้ี 
 
สถาบันอุดมศึกษาขาดความเข้มแข็ง และไม่มีนโยบายในการจัดหลักสูตรที่ชัดเจน  

ภาพรวมอุดมศึกษาสาขาเกษตร 

 

• การพัฒนาและเกณฑ์การประเมินต่างๆ ยังคงเป็นแบบเดิม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศ 

• จํานวนนักศึกษาสาขาเกษตรลดลง ส่งผลให้บางหลักสูตรอยู่อย่างยากลําบากมากข้ึนหรือต้องปิดตัวลง 
บางแห่งอาจควบรวมสาขา 

• การแข่งขันเพ่ือแย่งชิงบุคลากรผู้สอนและนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในสาขาเดียวกัน รวมท้ัง
แสวงหาความอยู่รอดในรูปแบบต่างๆ 

• บัณฑิตคุณภาพลดลง โดยขาดทั้งองค์ความรู้ความเข้าใจและทักษะทางการเกษตร รวมทั้งขาดเส้นทาง
อาชีพที่ชัดเจนและไม่มีที่ยืนในสังคม 
 
 
 



127 
 

การเรียนการสอน การวิจัยและพฒันา การบริการวิชาการ 

• หลักสูตรไม่มีการเปลี่ยนแปลง  

• กระบวนการเรียนการสอน
เน้นทฤษฎี 
 

• งานวิจัยมุ่ ง เ น้นเชิง วิชาการ
เ พ่ือ ใ ห้ เ ป็น ไปตาม เกณฑ์ที่
กําหนด  โดยปริมาณงานวิจัย
ไม่มาก แต่มีคุณภาพ 

• การบริการวิชาการตามเกณฑ์
ที่กําหนดไว้ 

 

 
สถาบันอุดมศึกษามีความเข้มแข็ง และมีนโยบายในการจัดหลักสูตรที่ชัดเจน  

ภาพรวมอุดมศึกษาสาขาเกษตร 

• การพัฒนาและเกณฑ์การประเมินต่างๆ ยังคงเป็นแบบเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศ 

• มีนโยบายการจัดหลักสูตรที่สนับสนุนและเอ้ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะของแต่ละสถาบันเอง 

• มีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายและหลักสูตรที่ความชัดเจน เพ่ือสะท้อนให้เห็นเส้นทางอาชีพชัดเจน โดยจะ
เป็นการผลิตบุคลากรเพ่ือตอบสนองภาคเอกชนมากข้ึน 

• กําหนดระบบการจัดการและการพัฒนาบุคลากรผู้สอนแบบใหม่ที่สอดคล้องกับหลักสูตร 

• บัณฑิตมคีวามรู้พ้ืนฐานทางด้านวิชาชีพและทักษะอ่ืนๆ ที่ทันเหตุการณ์ 

การเรียนการสอน การวิจัยและพฒันา การบริการวิชาการ 

• หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลง 
เ พ่ิมเติมเ น้ือหาเ พ่ือรองรับ
สถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลง 
อาทิ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรที่มุ่งสนองตอบความ
ต้องการภาคเอกชน 

• กระบวนการเรียนการสอน
เน้นไปที่ภาคปฏิบัติเพ่ือไปสู่
อาชีพที่ชัดเจน  

• มีความร่วมมือกับภาคเอกชน 

• บุคลากรผู้สอนเป็นผู้มีความ
เช่ียวชาญและมีความรู้ 

• ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเข้าถึง
ข้อมูลความรู้มากขึ้น 

• งานวิจัยมุ่งเน้นเชิงวิชาการตาม
เ กณ ฑ์ ที่ กํ า ห น ด ไ ว้   แ ล ะ
สามารถลดช่องว่างทางองค์
ความรู้ให้ตอบสนองเกษตรกร
ได้หลากหลายกลุ่ม 

 

• การบริการวิชาการตามเกณฑ์
ที่กําหนดไว้และสามารถลด
ช่องว่างทางองค์ความรู้ ให้
ต อ บ ส น อ ง เ ก ษ ต ร ก ร ไ ด้
หลากหลายกลุ่ม 
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สถาบันอุดมศึกษามีความเข้มแข็ง และมีนโยบายในการจัดหลักสูตรที่ชัดเจนเอ้ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  

ภาพรวมอุดมศึกษาสาขาเกษตร 

• การพัฒนาและเกณฑ์การประเมินต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศ 

• มีนโยบายการจัดหลักสูตรทีส่นับสนุนและเอ้ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะของแต่ละสถาบันเอง 
ตอบสนองการผลิตบุคลากรระดับนานาชาติ รวมท้ังพัฒนาหลักสูตรอยู่ตลอดเวลา 

• มีการแข่งขันกันเปิดคณะเกษตรมากข้ึน 

• คนเก่งเข้ามาเรียนสาขาเกษตรมากขึ้น  

การเรียนการสอน การวิจัยและพฒันา การบริการวิชาการ 

• หลักสูตรมีความหลากหลาย 
ทั้ ง เ ฉ พ า ะ ท า ง แ ล ะ ส ห
วิทยาการ  เ ช่น  หลั กสู ต ร
เฉพาะเกษตรกรในชุมชนหรือ
ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น  แ ล ะ
หลักสูตรนานาชาติ 

• กระบวนการเรียนการสอนจะ
เน้นไปสู่ภาคปฏิบัติ ลงพ้ืนที่
เพ่ือเรียนรู้และศึกษาร่วมกับ
เกษตรกร มีการเรียนการสอน
ข้ามสาขา 

• มีความร่วมมือกับภาคเอกชน
และเกษตรกร 

• งานวิจัยมุ่งเน้นทั้งเชิงวิชาการ
ช้ันนําและมุ่งสู่ชุมชน ที่สามารถ
เสนอแนะแนวทางที่เหมาะสม
หรือตอบสนองตรงตามความ
ต้องการหรือแก้ไขปัญหาภาค
เกษตรได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

• การบริการวิชาการที่ ช่วย
ตอบสนองตรงตามความ
ต้องการหรือแก้ไขปัญหาภาค
เกษตรได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

 
ส่วนเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่ออุดมศึกษาสาขาเกษตรใน 10 ปีข้างหน้าคือ  

• นโยบายรัฐ ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมวิชาชีพเกษตรและการพัฒนา/ประเมินบุคลากรทาง
การศึกษา 

• เกิดความร่วมมือและเครือข่ายทั้งจากสถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และชุมชน รวมทั้งการผนึกกําลัง
ของภาคประชาสังคมเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

• ภาคเอกชนจะผลิตบุคลากรทางเกษตรเพ่ือตอบสนองความต้องการแรงงานของตนเอง 

• ที่ดินทํากินทางการเกษตร และผู้ลงทุนใหม่ๆ ในภาคเกษตร 
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ทั้งน้ี ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาคการเกษตรโดยรวมที่เป็นไปได้ทั้งทางบวกและลบขึ้นอยู่กับการ
สนับสนุนและความชัดเจนของนโยบายรัฐและสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์
และทัศนคติด้านเกษตรของสังคมที่ดีขึ้น ในแง่เป็นอาชีพที่มีความมั่นคงทางรายได้   ในทางกลับกันหาก
นโยบายรัฐและนโยบายสถาบันอุดมศึกษาไม่มีความชัดเจนหรือไม่มีการขับเคล่ือนในทิศทางที่เอ้ือต่อภาค
การเกษตร  ภาพลักษณ์ของภาคเกษตรก็อาจจะเหมือนเดิม  
 

5.5 ผลการระดมความเห็นนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 
นักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรี  โท  และเอกจากญี่ปุ่น  ไนจีเรีย เวียดนาม กัมพูชา เคนย่า          

บังคลาเทศ และสวาซิแลนด์ รวมทั้งนักศึกษาไทยในหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี รวมจํานวน 14 คน ได้
ให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับแรงจูงใจในการเลือกเรียนหลักสูตรนานาชาติด้านการเกษตรของไทย ประสบการณ์ในการ
เ รี ยน   และข้ อ เ สนอแนะสํ าห รั บอนาคต   เ มื่ อ วั นที่  9  พฤษภาคม  2 556   ณ  คณะ เกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ ดังน้ี 

 นักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาไทย 

แรงจูงใจ 
ในการ 
เลือกเรียน  
 

• ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีผลิตและส่งออก
สินค้าเกษตรและอาหารที่สําคัญ  กรณี
นักศึกษาญี่ปุ่นเห็นว่า ประเทศญี่ปุ่นมีการ
นําเข้าสินค้าเกษตรจากไทยเป็นจํานวนมาก 
จึงต้องการทํางานที่เก่ียวข้องกับประเทศ
ไทย  ในขณะที่นักศึกษาจากประเทศบัง
คลาเทศเห็นว่า ประเทศของตนมีแนวโน้ม
ขาดแคลนอาหาร  จึงต้องการศึกษา
เก่ียวกับพืชอาหารซึ่งประเทศไทยมีความ
เหมาะสม 

•  ได้รับทุนการศึกษาจากประเทศไทย เช่น 
Thailand International Development 
Cooperation Agency: TICA 

• ประเทศไทยมีความหลากหลายด้านแมลง 

• ประเทศไทยมีภูมิอากาศคล้ายคลึงกับ
ประเทศของผู้เรียน 

• ได้รับข้อมูลและคําแนะนําจากรุ่นพ่ี ซึ่งเป็น
ศิษย์เก่า 
 

• กระแสด้านการทําอาชีพเกษตรกําลัง
มาแรง จากการปรากฏในสื่อต่างๆ 
เ ช่ น เกษตรทฎษ ฎี ใหม่   เ กษตร
พอเพียง  

• ผู้ปกครองสนับสนุนให้เลือกเรียน 
เ น่ื อ ง จ า ก เ ห็ น ว่ า เ ป็ น ส า ข า ที่ มี
ความสําคัญในอนาคต  เ น่ืองจาก 
Supply ลดลง Demand สูงขึ้น 

• ความสนใจและความต้ังใจส่วนตัวที่
เห็นโอกาสของการเกษตรในอนาคต  

• พ้ืนฐานครอบค รัวทํ าอา ชีพ ด้ าน
การเกษตร 

• เ ป็นสาขาที่ชอบและเป็นการเ พ่ิม
ทักษะด้านภาษา 

• ความต้องการท่ีจะผลักดันตนเองให้
เป็นเด็กนานาชาติ 
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ประสบการณ์
ในการเรียน   

• นักศึกษามีระดับความสามารถในการเรียน
แ ต ก ต่ า ง กั น   ทํ า ใ ห้ เ กิ ด ช่ อ ง ว่ า ง
ค่อนข้างมากในช่ัวโมงเรียน 

• อาจารย์ผู้สอนมีวิธีการนําเสนอไม่น่าสนใจ 

• การเรียนเน้นแต่ทฤษฎี ควรจะสอนเน้น
ทางปฏิบัติมากขึ้น 

• ในหลักสูตรนานาชาติควรเป็นภาษาอังกฤษ
ทั้งหมดตลอดหลักสูตร  เพ่ือเพ่ิมทักษะใน
การสื่อสารภาษาอังกฤษ 

• การเก็บข้อมูล และการวิจัยในประเทศไทย 
มีปัญหาในการสื่อสารภาษาไทย 

• การเรียนที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบ
เมื่อสําเร็จการศึกษาคือ มี Connection  

• การแบ่งกลุ่มเพ่ือทํา Lab จํานวนนักศึกษา
แ ต่ละกลุ่ มมาก เ กินไป   เครื่ อ งมื อ ไม่
เ พียงพอ  และนักศึกษาไทยจะพูดแต่
ภาษาไทย 

กรณีแลกเปลี่ยนที่ประเทศอินโดนีเซีย  

• ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 
แต่จะให้ตําราเรียนและข้อสอบเป็น
ภาษาอังกฤษ 

• นักศึกษาของอินโดนีเซีย มีความ
ต้ังใจในการเรียนสูงมาก ไม่พูดคุย
ระหว่างเรียน ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือ 
ซึ่งมีความแตกต่างจากนักศึกษาไทย  

• เวลาเริ่ ม เรียนค่อนข้าง เ ช้ามาก 
ประมาณ 6 โมงเช้า 

กรณีแลกเปลี่ยนที่ประเทศมาเลเซีย 

• อาจารย์ผู้สอนมีความเป็นกันเอง
และให้ความใส่ใจกับนักศึกษา 

• ห้องปฏิบัติการมีเครื่องมือที่ทันสมัย
และเพียงพอต่อจํานวนนักศึกษา 

• นักศึกษามีความต้ังใจเรียนมาก 

ข้อเสนอแนะ
สําหรบั
อนาคต 

• ข้อมูลในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ควร
เป็นภาษาอังกฤษ  โดยเฉพาะทาง 
Website 

• การเรียนการสอน ควรเป็นภาษาอังกฤษ
ทั้งหมด 

• พั ฒ น า ทั ก ษ ะ นั ก ศึ ก ษ า ไ ท ย ด้ า น
ภาษาอังกฤษ 

• ควรเพ่ิมช่ัวโมงปฏิบัติ/ฝึกงาน/การดูงาน
นอกสถานที่ 

• ควรมีการเช่ือมโยงกับสาขาอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้น 

• กรณีระดับปริญญาโทและเอก น่าจะมี
ช่องทางหรือเปิดโอกาสให้กลับไปทําวิจัยใน
ภูมิลําเนาเดิม  หรือมีการแลกเปลี่ยน

• มีวิชาเลือกที่หลากหลายตามความ
สนใจของนักศึกษา 

• มีการเทียบโอนหน่วยกิต ข้ามสาขา
ภายในมหาวิทยาลัยเดียวกัน หรือ 
มหาวิทยาลัยอ่ืนได้ 

• มีกิจกรรมพิเศษนอกวิชาเรียนสําหรับ
นักศึกษา เช่น การเข้าประกวด การ
แสดงผลงาน 

• มีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาก่อน
เข้าเรียนที่เข้มข้น  

• การประชาสัมพันธ์หลักสูตร มีการ
นําเสนอสถิติ อาชีพกับเงินเดือน จะ
ทําให้เด็กเข้ามาเรียนมากขึ้น 
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ประสบการณ์ในการทํางานวิจัยระหว่าง
ประเทศ 

• มีบริการอินเทอร์เน็ตอย่างทั่วถึงในบริเวณ
กว้าง 

• มีการเตรียมความพร้อมหรือการสอน
ภาษาไทย เพ่ือศึกษาและอ่านภาษาไทย 
เน่ืองจากหนังสือบางรายวิชาโดยเฉพาะ
ข้อมูล/ความรู้ที่จําเพาะในประเทศไทย ไม่
มีเป็นภาอังกฤษ  ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพ
ในการเรียน  และเวลาในการเรียนต้องนาน
ขึ้น 

• มีกิจกรรมพิเศษ (Extra classes) เช่น การ
สัมมนา, งานกลุ่ม, การฝึกปฏิบัติ  เพ่ือช่วย
พัฒนาทักษะ  โดยเฉพาะหลักคิดในการ
ทํางานวิจัย/การฝึกนําเสนอ 

• มีการให้ข้อมูลครูแนะแนวในโรงเรียน 
เรื่องการเลือกเข้าศึกษาต่อ และ
เส้นทางอาชีพที่ชัดเจนของสาขานี้ 
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บทที่6 
ภาพอนาคตอุดมศึกษาสาขาเกษตร 10 ปข้ีางหน้า 

 
จากแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของสภาพแวดล้อมภายนอกทั้งในระดับโลก และระดับประเทศ  

รวมทั้งพัฒนาการทางการศึกษาเกษตรของประเทศไทยที่ผ่านมา  และพัฒนาการของอุดมศึกษาทางการเกษตร
ต่างประเทศ ในบทที่ 2, 3 และ 4 จะพบว่า มีประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อภาพเหตุการณ์ในอนาคตทั้งทางบวก
และทางลบ ซึ่งในบทท่ี 5 น้ี จะนําเสนอผลจากการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าว และข้อมูลที่ได้รับจากการระดม
ความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน 4 ภูมิภาคของประเทศ และการประชุมเฉพาะกลุ่มนักศึกษานานาชาติทาง
การเกษตร 1 ครั้ง โดยประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วนคือ แรงผลักดัน (Driving Forces) และภาพอนาคต 
(Scenario) ดังน้ี   

6.1 แรงผลักดัน (Driving Forces) 

อุดมศึกษาสาขาเกษตร
• ความต้องการในการเรี ยนรู้ทาง

การเกษตรของสังคม
• ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร กํ า ลั ง ค น ภ า ค

การเกษตร

อุดมศึกษาไทย
• ผู้เรียนระดับอุดมศึกษา
• ค่านิยมทางการศึกษา

การเกษตรไทย
• นโยบายรัฐ
• สภาพเศรษฐกิจ
• ความต้องการของผู้บริโภค
• การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและสังคม

ระหว่างประเทศ
• ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม
• ปัจจัยและกระบวนการผลิต

 
ภาพแสดงแรงผลักดันที่สง่ผลกระทบต่ออุดมศึกษาสาขาเกษตร 

 
แรงผลักดันหรือแนวโน้มของเหตุการณ์ทั้งภายนอกและภายในอุดมศึกษาสาขาเกษตรที่เกิดขึ้นค่อนข้าง

จะแน่นอน  และมีผลกระทบต่ออนาคตอุดมศึกษาทางการเกษตรของไทย ได้แก่  
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6.1.1 นโยบายรัฐ 
จากสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ต้ังแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 

1 ถึง 10 จะเห็นว่า ภาคเกษตรมีสัดส่วนลดลงอย่างต่อเน่ืองในทุกสาขา  โครงสร้างการผลิตและบริการของ
ประเทศได้เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด้วยภาคเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรม  และภาคอุตสาหกรรมกลายเป็นภาค
การผลิตที่มีบทบาทสูงต่อระบบเศรษฐกิจไทย   อย่างไรก็ตาม ภาคเกษตรยังมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศในฐานะเป็นแหล่งสร้างรายได้หลักของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ และเป็นฐานในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมของภาคอุตสาหกรรม  จากความเข้มแข็งของฐานทรัพยากรธรรมชาติและความเหมาะสมของสภาพ
ภูมิอากาศ  รวมทั้งการสะสมความรู้และภูมิปัญญาทางการเกษตรที่ยังฝังอยู่ในระบบสังคมไทย   

 
ตารางแสดงสดัส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของแต่ละสาขา 
(ณ ราคาคงที่ ปี พ.ศ. 2531) เฉลี่ยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-10 

หน่วย: ร้อยละ 

สาขาการผลิต 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ภาคเกษตร 29.8 27.4 23.2 19.5 17.5 13.6 10.1 10.1 9.7 8.7 

- พืช 21.3 17.4 14.8 12.8 12.0 9.2 6.6 6.9 6.7 6.1* 

- ปศุสัตว์ 2.9 2.4 2.0 2.0 1.8 1.6 1.2 1.1 1.1 1.1* 

- ประมง 1.8 3.1 2.9 2.2 1.9 1.7 1.8 1.7 1.6 1.5 

- ป่าไม้ 3.8 3.2 2.4 1.6 1.0 0.5 0.2 0.1 0.1 0.1* 

- บริการทางการเกษตร n.a. 1.3 1.1 0.9 0.8 0.6 0.3 0.3 0.2 0.2* 

ภาคนอกเกษตร 70.2 72.6 76.8 80.5 82.5 86.4 89.9 89.9 90.3 91.3 

GDP รวม 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ท่ีมา: จากการคาํนวณโดยใช้ฐานข้อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานัก
นายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ: *สัดส่วนเฉลี่ย ปีพ.ศ. 2550-2552 และ n.a.ไม่มีข้อมูล 

 
จากสถานการณ์ทางการเกษตรของประเทศดังกล่าว  นโยบายภาครัฐที่สนับสนุนการดําเนินงานจึงเน้น

ไปที่กลไกและมาตรการต่างๆ ดังน้ี 

• เกษตรกรและสถาบัน เช่น การแก้ไขปัญหาหน้ีสินของเกษตรกร สภาเกษตรกรแห่งชาติ  สวัสดิการ
ชาวนา 

• การผลิตและการค้า เช่น มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรในรูปแบบการประกันภัย
พืชผล การรับจํานําสินค้าเกษตร  การประกันรายได้สินค้าเกษตร รวมทั้งระบบควบคุมคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลของฟาร์ม/โรงงานที่ผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร 

• ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
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นโยบายดังกล่าวกระทบต่อสถาบันอุดมศึกษาสาขาเกษตร ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ทําหน้าที่พัฒนา
กําลังคนและองค์ความรู้ให้กับประเทศ  ภายใต้ภารกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการ
บริการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ในขณะที่งบประมาณสนับสนุนด้านการศึกษาของประเทศจะมีตัวเลขอยู่
ที่ร้อยละ 17-19 ต่อปี  แต่ประมาณร้อยละ 60 ของงบประมาณทั้งหมดอยู่ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และประมาณร้อยละ 18 จะกระจายอยู่ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 79 แห่ง
ทั่วประเทศ 

ตารางแสดงงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงศึกษาธิการ 
ระหว่างปี 2554-2556 

หน่วย: ล้านบาท 

 พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 75,610.40 (3.5) 76,721.30 (3.2) 72,882.90 (3.0) 

กระทรวงศึกษาธิการ 392,454.10 (18.1) 420,490.00 (17.7) 460,411.70 (19.2) 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 41,150.30 43,234.40 52,002.30 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 310.10 270.40 274.60 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 246,826.70 273,230.00 294,298.70 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 22,346.30 21,548.60 21,519.90 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 7,682.20 6,192.00 6,804.90 

มหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา 79 แห่ง 71,053.60 72,810.00 81,846.29 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

1,560.60 1,684.70 1,820.30 

สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 288.20 302.3 284.20 

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

209.00 208.80 224.50 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 318.20 328.50 324.90 

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการ
พัฒนา (องค์การมหาชน) 

49.60 75.80 44.50 

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 

659.30 604.50 900.80 

สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา - - 65.80 

 
6.1.2 สภาพเศรษฐกิจ  

ที่ผ่านมาสภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีอัตราการขยายตัว และเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี  
โดยมีภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคการผลิตหลัก ส่วนภาคเกษตรเป็นแหล่งสร้างรายได้หลักของประชาชนส่วนใหญ่
ในประเทศ และเป็นฐานในการสร้างมูลค่าเพ่ิมของภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่ภาคบริการมีบทบาทในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่เศรษฐกิจ  ส่วนกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่สําคัญคือ การค้าและการลงทุนระหว่าง
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ประเทศ  ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2543-2553) การส่งออกของไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ืองและ
สามารถรักษาสัดส่วนการส่งออกในตลาดโลกที่ร้อยละ 1.2  อย่างต่อเน่ืองนับต้ังแต่ปีพ.ศ. 2549 ถึง 2553 
ส่งผลให้สัดส่วนการพ่ึงพาต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้นด้วย  ส่วนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีบทบาทสําคัญ
ต่อการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจไทย  แต่ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกตํ่าและขีดความสามารถในการแข่งขัน
ลดลง ทําให้บทบาทการลงทุนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมีแนวโน้มลดลง  ระบบเศรษฐกิจของประเทศที่มีความ
อ่อนแอด้านปัจจัยสนับสนุนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณภาพการบริการของโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กฎหมาย ตลอดจนกฎและระเบียบทางเศรษฐกิจที่ไม่เอ้ือต่อการจัดระบบการแข่งขันที่เป็นธรรม  สถานการณ์
ดังกล่าวทําให้เศรษฐกิจของประเทศไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตได้อย่างย่ังยืน และยังต้องพ่ึงพิงและ
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกประเทศมากขึ้นตามลําดับ 

6.1.3 ความต้องการของผู้บริโภค 
นอกจากปริมาณความต้องการสินค้าทางการเกษตร ซึ่งผู้บริโภคมีความต้องการเพ่ิมสูงขึ้นตามจํานวน

ประชากรโลกที่เพ่ิมขึ้นในอัตราท่ีลดลงทั้งเพ่ือการบริโภคของมนุษย์  (Food) อาหารสัตว์ (Feed) การผลิต
พลังงานทดแทน (Fuel) และสิ่งทอ (Fiber) แล้ว  ผู้บริโภคยังให้ความสําคัญต่อกระบวนการผลิตสินค้าทางการ
เกษตร โดยเฉพาะความปลอดภัยของอาหาร และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ในขณะที่ราคา
เป็นธรรมต่อทั้งผู้ผลิตและผู้ซื้อ  รวมท้ังมีมุมมองต่อกระบวนการผลิตในฐานะเคร่ืองมือในการพัฒนาและขัด
เกลาจิตใจ เช่น สุนทรียเกษตรหรือเกษตรบําบัด 

 
ตารางแสดงการคาดการณ์จํานวนประชากรโลก ระหว่างปีค.ศ. 1950-2100 

 
ท่ีมา: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nations 
Secretariat (2013). World Population Prospects: The 2012 Revision. New York: United Nations. 
 

6.1.4  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างประเทศ  

ที่ผ่านมาโลกมีการปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง  โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ
อุตสาหกรรมใหม่ อาทิ ฮ่องกง เกาหลี สิงคโปร์ ไต้หวัน  และกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีแนวโน้มเป็นศูนย์กลาง
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การผลิตสินค้าอุตสาหกรรมโลก ขณะที่นโยบายการเปิดประเทศของจีนและรัสเซีย ประกอบกับพลวัตการ
ขยายตัวของบราซิลและอินเดีย และการเพ่ิมขึ้นของชนช้ันกลางในภูมิภาคเอเชียจะเป็นปัจจัยสําคัญต่อการเพ่ิม
กําลังซื้อในตลาดโลก  ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มประเทศที่จะส่งผลสําคัญต่อประเทศไทยคือ การรวมกลุ่มใน
ภูมิภาคเอเชีย ภายใต้กรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ปุ่น และอินเดีย รวมทั้งการเป็นประชาคมอาเซียน
ในปี พ.ศ. 2558 ตลอดจนกรอบความร่วมมืออ่ืนๆ อาทิ กรอบความร่วมมือเอเชีย - แปซิฟิค  ซึ่งส่งผลให้เกิด
กฎ/กติกาใหม่คอยกํากับ เช่น กฎระเบียบด้านการค้าและการลงทุน มาตรการทางการค้าในรูปแบบที่มิใช่ภาษี 
ทั้งมาตรการทางสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช การตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน การเปิด
เสรีในสาขาการค้า บริการและการลงทุน การป้องกันทรัพย์สินทางปัญญา  ทั้งน้ี ประเทศไทยต้องมีการเตรียม
ความพร้อมในหลายด้านเพ่ือรับผลกระทบทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

6.1.5  ปัจจัยการผลิต/กระบวนการผลิต  

เมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตภาคเกษตร ทั้งด้านแรงงาน ที่ดิน ทุน และผลิตภาพการ
ผลิตทางการเกษตร (Total Factor Productivity : TFP) พบว่า การขยายตัวในการใช้ปัจจัยด้านทุนและที่ดิน
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  แต่อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตทางการเกษตรหดตัวมาโดยตลอด   ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10  ภาคเกษตรมีอัตราขยายตัวเฉล่ียร้อยละ 1.64 เป็นผลมาจากการขยายตัวของปัจจัย
ทุน ที่ดิน และแรงงาน ร้อยละ 3.55  0.06 และ 0.07 ตามลําดับ ส่วนปัจจัย TFP ลดลงร้อยละ 2.04 แสดงให้
เห็นว่า การเจริญเติบโตของภาคเกษตรมาจากการเพ่ิมปริมาณการใช้ปัจจัยการผลิตมากกว่าความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยีของปัจจัยทุน การบริหารจัดการทรัพยากร การปรับปรุงคุณภาพดิน  การพัฒนาทักษะและคุณภาพ
แรงงาน รวมถึงการวิจัยและพัฒนาทางด้านการเกษตร 

 
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจภาคเกษตร 

รายการ แผนฯ6 แผนฯ7 แผนฯ8 แผนฯ9 แผนฯ10 

GDP เกษตร 4.55 2.98 2.04 2.90 1.64 

แรงงาน 0.11 -0.27 -0.07 0.08 0.07 

ท่ีดิน 0.06 0.05 0.06 0.14 0.06 

ทุน 3.01 6.57 3.37 3.19 3.55 

FTP 1.36 -3.37 -1.29 -0.51 -2.04 

ท่ีมา: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี 
(สต็อกทุนของประเทศไทย ฉบับพ.ศ. 2554) 
 

6.1.6  ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม   

อุณหภูมิโลกที่เพ่ิมสูงขึ้นโดยเฉลี่ย 0.2 องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา  ส่งผลให้
สภาพภูมิอากาศแปรปรวนก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ อาทิ แผ่นดินไหว อุทกภัย  ซึ่งกระทบต่อการ
ควบคุมกระบวนการผลิตทางการเกษตร  โดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลท่ีไม่แน่นอนแตกต่างจากเดิม  
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สภาพอากาศร้อนหรือหนาว  ปริมาณและการกระจายของฝน  โรคระบาด  รวมทั้งระบบนิเวศน์ชายฝั่งและทาง
ทะเล  

6.1.7 ผู้เรียนระดับอุดมศึกษา   

ข้อมูลผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา  จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ทั้ง 5 วิชาหลัก ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉล่ียตํ่ากว่าครึ่งทั้งสิ้น โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษและ
คณิตศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2555 มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 22.1 และร้อยละ 22.7  ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์มีคะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 33.1 สังคมศึกษาร้อยละ 36.3  และภาษาไทยร้อยละ 46.4  ซึ่งแสดงถึงคุณภาพของนักศึกษาท่ี
เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา 

 
ภาพแสดงคะแนนเฉลี่ย O-Net ของนักเรยีนไทยชัน้ ม.6 ปีการศึกษา 2551-2556 

 
ท่ีมา: สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 

6.1.8 ค่านิยมทางการศึกษา  

การเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของเยาวชนในประเทศ เป็นข้อมูลหน่ึงที่สะท้อนค่านิยมของ
สังคมได้เป็นอย่างดี  จากข้อมูลของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาพบว่า ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาเลือกศึกษาต่อสายสามัญศึกษาในสัดส่วนที่สูงกว่าสายอาชีวศึกษา  ในปี พ.ศ. 2555 มีสัดส่วน
สายสามัญร้อยละ 66.12 สายอาชีวะร้อยละ 33.88  ในขณะที่ข้อมูลจากรายงาน Global Education Digest 
2012 ของ The UNESCO Institute for Statistics (UIS) ระบุว่า ในปี พ.ศ. 2553 อัตราการเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาของไทยอยู่ที่ร้อยละ 48 ซึ่งสูงกว่าประเทศสมาชิกอาเซียนและสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก ซึ่งอยู่ที่
ร้อยละ 29  แต่ยังคงตํ่ากว่าประเทศท่ีพัฒนาแล้ว โดยญี่ปุ่น มีตัวเลขอยู่ที่ร้อยละ 60  ออสเตรเลียร้อยละ 80  
และนิวซีแลนด์ร้อยละ 83  
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ภาพแสดงสัดส่วนการเลือกเข้าศึกษาของสายอาชีวศึกษาและสามัญศึกษา ปี พ.ศ. 2550-2555 

 
ท่ีมา: สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีพ.ศ. 2550-2554 สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภา   
การศึกษา 
หมายเหตุ:  ข้อมูลปีพ.ศ. 2555 ณ วันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2555 
 

6.1.9 ความต้องการเรียนรู้ทางการเกษตรของสังคม 

นอกจากการเรียนรู้ทางการเกษตรในระบบการศึกษาปกติของรัฐทั้งในโรงเรียน วิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยแล้ว  ในช่วงที่ผ่านมามีการพัฒนาและเกิดศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรในภูมิภาคต่างๆ ของ
ประเทศเพ่ิมขึ้น  เพ่ือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการเกษตรเฉพาะทางทั้งในลักษณะของภูมิปัญญาไทยและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่  รวมทั้งการเปิดการเรียนการสอนที่เก่ียวข้องกับการเกษตรของภาคเอกชน อีกทั้งกระแส
ความนิยมเกษตรขนาดเล็ก หรือ สวนคนเมือง (City Farm)  ได้ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มแบบไม่เป็นทางการ
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันทางสังคมออนไลน์  ในขณะที่เกษตรกรท่ีอยู่ในระบบการผลิตยังมีความ
ต้องการในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรม  ซึ่งข้อมูลจากดัชนีความผาสุกของเกษตรกร ปี พ.ศ. 2550-
2553 ระบุว่า อยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

ตารางแสดงดัชนีความผาสกุของเกษตรกร ปีพ.ศ. 2550-2553 
ตัวชี้วัด ป ี2550 ป ี2551 ป ี2552 ป ี2553 

ดัชนีความผาสุกของเกษตรกร 77.70 78.16 78.33 78.63 

ด้านเศรษฐกิจ 71.85 71.27 69.94 70.81 

ด้านสุขอนามัย 94.57 94.53 95.42 95.84 

ด้านสังคม 90.61 91.01 91.56 91.95 

ด้านสิ่งแวดล้อม 62.61 63.38 63.24 57.50 

ด้านการศึกษา 52.84 57.61 57.85 58.62 

- สมาชิกครัวเรือนศึกษาสูงกว่าภาคบังคบั 53.00 55.00 53.00 53.00 

- จํานวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรม 52.68 60.00 62.00 63.33 
ท่ีมา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
หมายเหตุ: คะแนนอยู่ระหว่าง 90.00 - 100.00 คือ ดีมาก 

คะแนนอยู่ระหว่าง 80.00 - 89.99 คือ ดี 
คะแนนอยู่ระหว่าง 70.00 - 79.99  คือ ปานกลาง 
คะแนนอยู่ระหว่าง 60.00 - 69.99  คือ ต้องปรับปรุง 
คะแนนน้อยกว่า 60.00   คือ ต้องเร่งแก้ไข 
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6.1.10 ความต้องการกําลังคนภาคการเกษตร 

 ภาพรวมแรงงานภาคการเกษตรมีอัตราการขยายตัวลดลงอย่างต่อเน่ือง จากข้อมูลแผนแม่บทการ
ทดแทนและพัฒนาบุคลากรวิจัยของกระทรวงฯ พ.ศ. 2555-2565 ระบุว่า ในปี พ.ศ. 2553 อัตรากําลังของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากจํานวนบุคลากรทั้งหมด 37,199  คน แยกเป็นประเภทวิชาการ (นักวิชาการ/
นักวิจัย) 20,816 คน ประเภททั่วไป 15,511 คน ประเภทบริหาร 65 คน และประเภทอํานวยการ 807 คน  
โดยตําแหน่งนักวิชาการท่ีปฏิบัติงานวิจัยในสายงานหลักส่วนใหญ่อายุ 40-60 ปี  ซึ่งเป็นจํานวนเกือบ 3 เท่า
ของนักวิชาการอายุ 20-40 ปี และในอีก 12 ปีข้างหน้า กระทรวงเกษตรฯ จะเข้าสู่ภาวะขาดแคลนข้าราชการ
ประเภทนักวิชาการจากการเกษียณอายุถึง 9,243 คน โดยแบ่งเป็นนักวิจัยร้อยละ 23 และนักวิชาการร้อยละ 
77 

ตารางแสดงอัตรากําลงัของส่วนราชการจําแนกตามประเภทตําแหน่งและสังกัด ปี พ.ศ. 2554-2565 

กลุ่มภารกิจ ส่วนราชการ 

อัตรากําลังของส่วนราชาการ อัตรากําลังเกษียณอายุราชการ 

นักวิจัย นักวิชาการ 
บุคลากร
ทั้งหมด 

นักวิจัย นักวิชาการ เกษียณรวม 

ด้านพัฒนาการผลิต กรมประมง 271 872 1,143 152 62 214 

กรมปศุสัตว์ 972 516 1,488 397 118 515 

กรมวิชาการเกษตร 167 1,210 1,377 432 78 510 

กรมการข้าว 349 266 615 110 200 310 

กรมหม่อนไหม 47 44 91 9 0 9 

ด้านบริหารจัดการ
ทรัพยากรเพ่ือการ
ผลิต 

กรมพัฒนาท่ีดิน 193 787 980 250 75 325 

กรมชลประทาน 2,033 136 2,169 67 763 830 

สนง.การปฏิรูปที่ดินฯ 701 395 1,096 159 254 413 

ด้านส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรและ
ระบบสหกรณ์ 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1,083 5 1,088 5 376 381 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2,022 12 2,034 12 793 805 

กรมส่งเสริมการเกษตร 6,260 1,052 7,312 323 4,138 4,461 

กลุ่มอํานวยการ สนง.รัฐมนตรีและ สนง.
ปลัดกระทรวงฯ 

795 29 824 12 250 262 

สนง.เศรษฐกิจการเกษตร 38 421 459 172 0 172 

สนง.มาตรฐานสินค้า 
เกษตรและอาหาร
แห่งชาติ 

77 63 140 36 0 36 

รวม 15,008 5,808 20,816 7,107 2,136 9,243 

หมายเหตุ: ข้อมูลบุคลากรท้ังหมดและเกษียณ ไม่นับรวมตําแหน่งท่ัวไป บริหาร และอํานวยการ 

6.2  ภาพอนาคตอุดมศึกษาสาขาเกษตร 10 ปีข้างหน้า 
เมื่อพิจารณาแรงผลักดันที่มีผลต่ออุดมศึกษาสาขาเกษตรในอนาคตข้างต้นจะพบว่า มีแรงผลักดันที่

สําคัญ 2 ประการ ซึ่งส่งผลกระทบในระดับสูงและสามารถทําให้ภาพเหตุการณ์ในอนาคตพลิกผันได้  จนนํามาสู่
เค้าโครงของภาพอนาคตภายใต้เง่ือนไข 2 มิติคือ 1) การตอบสนองต่อ Internationalization และ 
Localization 2) นโยบายรัฐ ที่มีบทบาทต่อการพัฒนาอุดมศึกษาสาขาเกษตรทั้งด้านบวกและด้านลบ ทําให้
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เกิดภาพอนาคตอุดมศึกษาสาขาเกษตรในอีก 10 ปีข้างหน้า จํานวน 4 ภาพ  โดยมีการนําเสนอในรูปแบบของ 
“หนังสือพิมพ์” เพ่ือเล่าเรื่องราวของภาพเหตุการณ์ในอนาคตที่พึงประสงค์และอาจไม่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้น 
ดังน้ี 

• เกษตรศึกษา: กระเป๋าแบน แผนอินเตอร์ 

• เกษตรศึกษา: ไฮสปีด ฟุตฟิตฟอไฟ 

• เกษตรศึกษา: กลับท้องทุ่ง มุง่ท้องถิ่น 

• เกษตรศึกษา: สนองรัฐ พัฒนาประชานิยม 
 
 

Internationalized 

Localized 

กระเป๋าแบน แผนอินเตอร์
การพึ่งพาตนเองของอุดมศึกษาสาขาเกษตร 

และความพยายามในการดํารงอยู่ ด้วยการสนับสนุนจากรัฐท่ีน้อยลง
ท่ามกลางบริบทใหม่ท่ีเป็นสากลและตอบสนองต่อภาคเอกชน

ไฮสปดี ฟุตฟิตฟอไฟ
อุดมศึกษาสาขาเกษตรได้รับการยอมรับอย่างมากในอาเซียน
ด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ  โดยการสนับสนุนจากรัฐ
การเรียนการสอนมีอัตลักษณ์ ท่ามกลางประชาคมอาเซียน

กลับท้องทุ่ง มุ่งท้องถิ่น
การเผชิญหน้ากับแรงกดดันของอุดมศึกษาสาขาเกษตร 

และการปรับตัวเพื่อการดํารงอยู่ร่วมกับพันธมิตร
งานบริการวิชาการ/วิจัยตอบสนองเกษตรกรภายในประเทศ

สนองรัฐ พัฒนาประชานิยม
การดํารงอยู่ของอุดมศึกษาสาขาเกษตรในสถานภาพเช่นเดิม
ด้วยการอุดหนุนและสนับสนุนจากรัฐบาล
โดยมีความใกล้ชิดกับเกษตรกรและผู้ประกอบการภายในประเทศอย่างมาก

Government     Policy- +

 
 

ภาพแสดงเคา้โครงภาพอนาคตอุดมศึกษาสาขาเกษตรใน 10 ปีขา้งหน้า 
 
 
 



142 
 

ตารางเปรียบเทียบเหตุการณ์ในอนาคต 

ภาพอนาคต 
Internationalized Localized 

นโยบายรัฐ – นโยบายรัฐ + นโยบายรัฐ – นโยบายรัฐ + 

ผู้เรียน • นักเรียนไทยสายสามัญลดลงค่อนข้างมาก 

• นักศึกษาต่างชาติ โดยทุนของผู้เรียนเอง
หรือทุนรัฐบาลต่างชาติ/องค์กรระหว่าง
ประเทศ 

 

• นักเรียนไทยสายสามัญลดลงค่อนข้าง
น้อย 

• นักศึกษาต่างชาติ (โดยเฉพาะจาก
ประเทศสมาชิกอาเซียน) โดยการ
สนับสนุนจากรัฐบาลไทย ทั้ง
ทุนการศึกษาและด้านอื่นๆ 

 

• นักเรียนไทยสายสามัญลดลง
ค่อนข้างมาก 

• ต่างด้าวที่มาทํางานในไทย 

• ผู้เกษียณอายุ 

• เกษตรกร (เดิม)  

• ผู้สําเร็จการศึกษา/ประสบการณจ์าก
สาขาอื่น แต่สนใจด้านเกษตร (รุ่นใหม่) 

• องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

• นักเรียนไทยสายสามัญลดลงค่อนข้าง
น้อย 

• นักเรียนไทยสายอาชีพเพิ่มขึ้น 

• เกษตรกร (เดิม)  
 

การเรียนการสอน • หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษมีความเป็น
นานาชาติ เช่น มีนักศึกษาและอาจารย์
ต่างชาติ, ตําราภาษาอังกฤษ, การสื่อสาร
ในห้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษ 

• มีหลักสูตรภาคพิเศษ นอกเวลาปกติเพิ่ม
มากขึ้น 

• มีการเรียนการสอนร่วมกับอุดมศึกษา
สาขาเกษตร  เช่น ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ และทําการเรียนการสอนใน
ประเทศไทย หรือสอนในต่างประเทศ 

• อุดมศึกษาสาขาเกษตรแต่ละแห่ง มี
ห ลั ก สู ต ร เ ฉ พ า ะ ท า ง  ( Specialize) 

• หลักสูตรภาคภาษาไทยมีความเป็น
นานาชาติ เช่น มีนักศึกษาจากประเทศ
สมาชิกอาเซียน  สื่อการสอน/ตํารา/
อาจารย์/การสื่อสารเป็นภาษาไทย 

• อุดมศึกษาสาขาเกษตรแต่ละแห่ง มี
ห ลั ก สู ต ร เ ฉ พ า ะ ท า ง  ( Specialize) 
บัณฑิตมองเห็นเส้นทางอาชีพที่ชัดเจน 

• รูปแบบการเรียนการสอนเป็น Student 
Center ขนาด Class เรียนเล็กลง 
อาจารย์และนักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กัน
มากขึ้น  มีการแลกเปลี่ยนระหว่างเรียน
มากขึ้น 

• มีหลักสูตรภาคพิเศษ/ต่อเนื่อง นอก
เวลาปกติเพิ่มมากขึ้น 

• กระบวนการเรียนการสอนเน้นการ
ปฏิบัติมากขึ้น 

• อุดมศึกษาสาขาเกษตรแต่ละแห่งมี
หลักสูตรเฉพาะทาง (Specialize) ให้
เลือกหลากหลายมาก ขึ้น   บัณฑิต
มองเห็นเส้นทางอาชีพที่ชัดเจน 

• รูปแบบการ เรี ยนการสอนมีความ
ห ล า ก ห ล า ย ม า ก ขึ้ น  ( บ ร ร ย า ย , 
ปฏิบัติการ, ภาคสนาม, ฝึกงาน, Group 
Discussion ฯลฯ) 

• หลักสูตรภาษาไทย มีการบูรณาการ
ความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับความ
ชํานาญและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

• อุดมศึกษาสาขาเกษตรแต่ละแห่งมี
ห ลั ก สู ต ร ไ ม่ แ ต ก ต่ า ง กั น ม า ก นั ก 
(Generalize) บัณฑิตมีทางเลือก
หลากหลายในการประกอบอาชีพ  

• มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการ
สอนเพิ่มมากขึ้น (E-education) 

• เกษตรกรและผู้ประกอบการมีส่วนร่วม
ในการเรียนการสอนมากขึ้น 
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บัณฑิตมองเห็นเส้นทางอาชีพที่ชัดเจน 

• รูปแบบการเรียนการสอนเป็นStudent 
Center ขนาด Class เรียนเล็กลง 
อาจารย์และนักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กัน
มากขึ้น  มีการแลกเปลี่ยนระหว่างเรียน
มากขึ้น 

• รู ป แบบกา ร เ รี ย นก า รสอน มีค ว าม
หลากหลายมากขึ้น (บรรยาย, ปฏิบัติ 
กา ร ,  ภาคสนาม ,  ฝึ ก ง าน ,  Group 
Discussion, Case Study ฯลฯ)  

• มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
เพิ่มมากขึ้น (E-education) 

• บัณฑิตมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  
แก้ปัญหา และมีคุณธรรมจริยธรรม 

• รู ปแบบการ เ รี ยนการสอน มีคว าม
หลากหลายมากขึ้น (บรรยาย, ปฏิบัติ 
การ ,  ภาคสนาม ,  ฝึ ก ง าน ,  Group 
Discussion, Case Study ฯลฯ) 

• มีการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
เพิ่มมากขึ้น (E-education) 

• บัณ ฑิ ต มี ค ว า มส าม า ร ถ ใ นก า ร คิ ด
วิเคราะห์  แก้ปัญหา และมีคุณธรรม
จริยธรรม 

 
 
 

• รูปแบบการเรียนการสอนเป็นstudent 
center ขนาด class เรียนเล็กลง 
อาจารย์และนักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กัน
มากขึ้น  มีการแลกเปลี่ยนระหว่างเรียน
มากขึ้น 

• ภาคส่วนต่างๆ มีบทบาทในการจัดการ
เ รี ย น ก า ร ส อนม า กขึ้ น  ( เ อ ก ชน , 
เกษตรกร, หน่วยงานราชการ, อปท., 
ปราชญ์ชาวบ้าน) ภายใต้แนวคิด “ผู้ใช้
ร่วมคิด ผู้ผลิตร่วมสร้าง”   

• มีการบูรณาการการเรียนการสอนข้าม
สาขา วิชามาก ขึ้น  เ ช่ น  กฎหมาย , 
วิศวกรรม, การตลาด และบริหารธุรกิจ 
เป็นต้น (Trans discipline) 

• มีหลักสูตรต่อเนื่องเพิ่มมากขึ้น 

• มีหลักสูตรเฉพาะทางสําหรับเกษตรกร 
ระดับประกาศนียบัตร และปริญญาตรี 

 
 

การวิจัยและพัฒนา • โจทย์และทุนวิจัยมาจากภาคเอกชนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งองค์กร
ระหว่างประเทศ 

• มุ่งตอบสนองธุรกิจและอุตสาหกรรม
เกษตรเป็นหลัก 

• ผลงานวิจัยเป็นของภาคเอกชน 

• เ น้ น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง พ า ณิ ช ย์  แ ล ะ 

• โ จ ท ย์ ก า ร วิ จั ย ร ะ ดั บ 
Regional/International เช่น ประเด็น
สุขภาพ, สิ่งแวดล้อม และพลังงาน โดย
ได้รับการสนับสนุนทุนจากรัฐไทย หรือ
องค์กรระหว่างประเทศ  

• เน้นการ วิจัย เ พื่อความเป็น เลิศทาง
วิชาการ และ Publication ตามกรอบ

• โจทย์และทุนวิจัยมากจากภาคเอกชน  

• จํานวนงานวิจัยลดลง แต่คุณภาพของ
งานวิจัยจะดีขึ้น 

• งานวิจัยประเภทการเพิ่มผลิตภาพโดย
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การแปรรูป 
และพัฒนาผลิ ต ภัณ ฑ์ ให ม่ เ พิ่ ม ขึ้ น 
(Value-added) 

• โจทย์การวิจัยมาจากเกษตรกร/ชุมชน/
ท้องถิ่น/ผู้ประกอบการขนาดเล็ก เน้น
การแก้ปัญหาพื้นฐาน เพิ่มผลิตภาพและ
เพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร  โดย
การสนับสนุนทุนจากรัฐบาล/ท้องถิ่น 

• มีการวิจัยและพัฒนาที่เชื่อมโยงกับ
เทคโนโลยีชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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Publication 
 

นโยบายของรัฐบาล 

• อุดมศึกษาเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูง
ด้านวิทยาการและเทคโนโลยีการผลิต 

 

การบริการวิชาการ มุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์และการสื่อสาร
สาธารณะ ความเข้มข้นทางวิชาการลดลง 

อุดมศึกษาสาขาเกษตรมีการให้ข้อมูลเพื่อการ
คาดการณ์และวางแผนการผลิต/การตลาดแก่
สาธารณะโดยอาจอยู่ในรูปแบบของศูนย์เตือน
ภัยทางการเกษตร (Intelligence Info) 

• อุ ด ม ศึ กษ า ส า ข า เ กษต ร มี ก า ร ใ ห้
คําปรึกษาและชี้นําทางวิชาการแก่ผู้ที่
สนใจและสังคมมากขึ้น 
 

• มีการฝึกอบรมระยะสั้นเ พื่อเพิ่มพูน
ความรู้แก่เกษตรกร/ท้องถิ่นมากขึ้น 

• เกษตรกรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ทาง
การเกษตรของอุดมศึกษาสาขาเกษตร
ได้สะดวกขึ้น ตลอดทั้ง Supply Chain  

• อุดมศึกษาสาขาเกษตรมีบทบาทและมี
ส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการให้
คําแนะนําทางวิชาการด้านการเกษตร
มากขึ้น 

การบริหารจัดการ • อุดมศึกษาสาขาเกษตรแต่ละแห่งมีการ
กําหนดเป้าหมายในการผลิตบัณฑิต
ชัดเจนตามศักยภาพของหน่วยงาน เช่น 
เพื่อเป็น ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร , 
นัก วิจัย ,  นัก วิชาการ ,  ลูกจ้ างสถาน
ประกอบการ, เกษตรกรรุ่นใหม่ 

• อุดมศึกษาสาขาเกษตรแต่ละแห่งมีการ
ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ 

• มีการปรับเปลี่ยนการคัดเลือกและสรรหา

• อุดมศึกษาสาขาเกษตรแต่ละแห่งมีการ
กําหนดเป้าหมายในการผลิตบัณฑิต
ชัดเจนตามนโยบายของรัฐ เช่น เพื่อเป็น 
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร , นักวิจัย , 
นักวิชาการ, ลูกจ้างสถานประกอบการ, 
เกษตรกรรุ่นใหม่ 

• อุดมศึกษาสาขาเกษตรมีการลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความ
สะดวกในการเรียนการสอน/การวิจัยเพิ่ม

• อุดมศึกษาสาขาเกษตรบางแห่งถูกควบ
รวม และบางหลักสูตรปิดตัวลง  โดยแต่
ละแห่งที่เหลือมีการกําหนดเป้าหมายใน
การผลิตบัณฑิตชัดเจนตามศักยภาพ
ข อ ง ห น่ ว ย ง า น  เ ช่ น  เ พื่ อ เ ป็ น
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร, นักวิจัย, 
นักวิชาการ, ลูกจ้างสถานประกอบการ, 
เกษตรกรรุ่นใหม่ 

• ไม่มีการเพิ่มจํานวนอาจารย์ผู้สอน  แต่มี

• รัฐมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตสําหรับ
บัณฑิตจบใหม่ในการกลับไปทํางานยัง
ภูมิลําเนา 

• รัฐสนับสนุนการพัฒนานักวิจัย/อาจารย์
สาขาเกษตรในการเพิ่มพูนความรู้และ
วิทยฐานะ   โดยเฉพาะเทคโนโลยี
สมัยใหม่ 

 



145 
 

ภาพอนาคต 
Internationalized Localized 

นโยบายรัฐ – นโยบายรัฐ + นโยบายรัฐ – นโยบายรัฐ + 

อาจารย์ผู้สอนใหม่  รวมทั้งมีการพัฒนา
ผู้สอนเดิมเพิ่มมากขึ้น  เพื่อให้เหมาะสม
กับหลักสูตรและผู้เรียนที่เปลี่ยนไป 

• อุดมศึกษาสาขาเกษตรมีความคล่องตัว
เรื่องกฎระเบียบ 

• มีการบูรณาการทรัพยากรและบุคลากร
ระหว่างอุดมศึกษาสาขาเกษตร/วิทยาเขต 

• นอกห้องเรียนมีบรรยากาศความเป็น
นานาชาติมากขึ้น เช่น  มีการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาต่างชาติ มีการจัด
กิจกรรมในวันสําคัญของชาติต่างๆ 

• ค่าหน่วยกิตเพิ่มขึ้น 

• ผู้บริหารอุดมศึกษาสาขาเกษตรคิดเชิงรุก
ในการแสวงหาความร่วมมือ 

• มีการส่งผ่านข้อมูลให้กับครูแนะแนว 

• อุดมศึกษาสาขาเกษตรมีความเชื่อมโยง
และมีบทบาทกับองค์กรศึกษาสาขา
เกษตรระหว่างประเทศมากขึ้น 

มากขึ้น 

• มีการปรับเปลี่ยนการคัดเลือกและสรรหา
อาจารย์ผู้สอนใหม่  รวมทั้งมีการพัฒนา
ผู้สอนเดิมเพิ่มมากขึ้น 

 

การ พัฒนาผู้ ส อน เ ดิม เ พิ่ มมาก ขึ้น  
ในขณะที่อาจารย์/บุคลากรบางส่วน
ลาออกและไหลไปสู่ภาคเอกชน 

• อุดมศึกษาสาขาเกษตรมีความคล่องตัว
เรื่องกฎระเบียบ 

• ผู้บริหารอุดมศึกษาสาขาเกษตรคิดเชิง
รุกในการแสวงหาความร่วมมือ 

• มีการบูรณาการทรัพยากรและบุคลากร
ระหว่างอุดมศึกษาสาขาเกษตร/วิทยา
เขต 

• สภาคณบดีสาขาเกษตรของไทยมีความ
ร่วมมือกันอย่างเข้มแข็ง และมีความ
ร่ วม มื อกั บอ งค์ ก รภ ายนอกอ ย่ า ง
กว้างขวาง 
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1) ภาพเกษตรศึกษา: กระเป๋าแบน แผนอินเตอร์ 
ความกังวลของพลเมืองโลกต่อความมั่นคงทางอาหารในอนาคต จากจํานวนประชากรและความ

ต้องการในการบริโภคสินค้าทางการเกษตรและอาหารท่ีเพ่ิมมากขึ้น  แต่ความสามารถในการผลิตกลับมี
ข้อจํากัดจากสภาพภูมิอากาศท่ีมีความแปรปรวนสูง รวมทั้งความซับซ้อนทางการตลาดที่มีการแข่งขันกันอย่าง
รุนแรง  ส่งผลให้เกิดความต้องการในการเรียนรู้การผลิตและการตลาดของสินค้าเกษตรและอาหารทั้งเพ่ือ
ประโยชน์ในการบริโภคและเพ่ือการพาณิชย์เพ่ิมมากขึ้น  ทําให้ภาคเอกชนผู้ประกอบธุรกิจเกษตรและอาหาร 
รวมท้ังกลุ่มเกษตรกรและศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรต่างเปิดสถาบันการศึกษาของตนเองเพ่ือรองรับความ
ต้องการดังกล่าว  ส่วนสถาบันการศึกษาในระบบได้มีการยกระดับและขยายการเรียนการสอนครอบคลุมสาขา
เกษตรและที่เก่ียวเนื่อง  ในขณะที่นโยบายด้านการเกษตรของประเทศยังคงเน้นการยกฐานะทางเศรษฐกิจ
ของเกษตรกรให้กินดีอยู่ดี ด้วยมาตรการประชานิยมต่างๆ   

ส่วนนโยบายทางการศึกษาเน้นการกระจายโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ส่งผลให้
อุดมศึกษาสาขาเกษตรแต่ละแห่ง (เดิม) มีการกําหนดเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตชัดเจนตามศักยภาพของ
หน่วยงาน เช่น เพ่ือเป็น “ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร” “นักวิจัย” “นักวิชาการ” “ข้าราชการ” “ลูกจ้างสถาน
ประกอบการ” “เกษตรกรรุ่นใหม่”  แต่ละแห่งมีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ  เพ่ือให้เหมาะสมกับ
หลักสูตรและผู้เรียนที่เปลี่ยนไป  ค่าหน่วยกิตในการเรียนของนักศึกษาเพิ่มขึ้นตามต้นทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้   
ผู้บริหารอุดมศึกษาสาขาเกษตรบริหารเชิงรุกในการแสวงหาความร่วมมือ  โดยพยายามเช่ือมโยงและมีบทบาท
กับองค์กรทางการศึกษาสาขาเกษตรระหว่างประเทศมากข้ึน  รวมทั้งมีการส่งผ่านข้อมูลให้กับครูแนะแนวเพ่ือ
กระตุ้นกลุ่มนักเรียนสายสามัญให้เพ่ิมจํานวนขึ้น 

ในขณะที่นักเรียนสายสามัญของไทยมีการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาสาขาเกษตรลดจํานวนลง
ค่อนข้างมาก  อันเน่ืองมาจากค่านิยมของผู้ปกครองและสังคมโดยรวม   แต่นักศึกษาต่างชาติกลับเพิ่ม
จํานวนขึ้น  โดยมีการเลือกเข้าศึกษาต่อในประเทศไทยจากการสนับสนุนทุนของรัฐบาลต่างชาติ และองค์กร
ระหว่างประเทศ  รวมทั้งทุนส่วนตัวของผู้เรียนเอง  ดังน้ัน เพ่ือตอบสนองต่อผู้เรียนทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าว  
อุดมศึกษาสาขาเกษตรจึงมีหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษที่มีความเป็นนานาชาติเพิ่มขึ้น  โดยมีทั้งนักศึกษาและ
อาจารย์ต่างชาติ มีตําราเรียนภาษาอังกฤษ การส่ือสารในห้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษ มีหลักสูตรภาคพิเศษ 
นอกเวลาปกติเพ่ิมมากขึ้น  มีการเรียนการสอนร่วมกับอุดมศึกษาสาขาเกษตรในต่างประเทศ  โดยเฉพาะ
ประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน  อุดมศึกษาสาขาเกษตรแต่ละแห่งมีหลักสูตรเฉพาะทาง (Specialize) 
บัณฑิตมองเห็นเส้นทางอาชีพที่ชัดเจน   

การเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Center) ห้องเรียนมีขนาดเล็กลง ทําให้
อาจารย์และนักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น  มีการแลกเปลี่ยนระหว่างเรียนมากข้ึน  ส่วนรูปแบบการเรียน
การสอนมีความหลากหลายทั้งการบรรยาย, ปฏิบัติการ, ภาคสนาม, ฝึกงาน, Group Discussion, Case 
Study โดยมีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนเพ่ิมมากขึ้น (E-education)  นอกห้องเรียนมีบรรยากาศ
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ความเป็นนานาชาติมากขึ้น เช่น มีการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาต่างชาติ มีการจัดกิจกรรมในวันสําคัญ
ของชาติต่างๆ  ส่งผลให้บัณฑิตมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และมีคุณธรรมจริยธรรม  

การแข่งขันทางเศรษฐกิจทั้งด้านราคาและคุณภาพของสินค้าทางการเกษตรที่เข้มข้น  รวมทั้งการเปิด
เสรีทางการค้าระหว่างประเทศต่างๆ  ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจเกษตร/อาหารให้ความสําคัญกับ
การลงทุนด้านนวัตกรรมและการวิจัย  เพ่ือสร้างจุดเด่นและความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการของตน
อย่างมาก รวมทั้งเพ่ือตอบสนองต่อปริมาณและความต้องการท่ีหลากหลายของผู้บริโภคท่ีมีมากขึ้นทั้งกลุ่ม
ตลาดทั่วไป (Mass Market) และตลาดเฉพาะ (Niche Market) ซึ่งให้ความสําคัญกับอาหารปลอดภัยและ
บริการที่เก่ียวเน่ืองกับภาคการเกษตร อาทิ สุนทรียเกษตร  ส่งผลให้ภาพรวมภารกิจของมหาวิทยาลัยด้านการ
วิจัยและพัฒนา  รวมทั้งงานบริการวิชาการมุ่งตอบสนองธุรกิจและอุตสาหกรรมเกษตรเป็นหลัก  โดยเน้นการ
วิจัยเชิงพาณิชย์และการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ (Publication)  มีการสร้างภาพลักษณ์และการสื่อสาร
สาธารณะผ่านช่องทางการสื่อสารในรูปแบบที่หลากหลาย  เพ่ือขึ้นสู่ Ranking ระดับโลกของสํานักจัดอันดับ
ต่างๆ  
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2) ภาพเกษตรศึกษา: ไฮสปีด ฟุตฟิตฟอไฟ 
นอกเหนือจาก ASEAN Economic Community หรือ AEC ที่ส่งผลต่อสินค้าเกษตรและอาหารให้

เกิดการเคลื่อนย้ายผ่านกลไกการค้าอย่างเสรีระหว่างประเทศสมาชิกแล้ว  ภายใต้ 3 เสาหลักของการเป็น
ประชาคมอาเชียน (ASEAN Community) ยังมี ASEAN Socio-Cultural Community หรือ ASCC  ซึ่ง
ส่งผลให้เกิดความร่วมมือในด้านการพัฒนามนุษย์ (Human Development) ระหว่างประเทศสมาชิก การ
ตอบสนองของรัฐบาลไทยต่อความร่วมมือระหว่างประเทศดังกล่าว  ส่งผลให้เกิดนโยบายในการเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันด้านสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศ  และการพัฒนาแรงงานในระดับต่างๆ ที่
เก่ียวข้องผ่านกลไกของมหาวิทยาลัยในรูปแบบต่างๆ  

อุดมศึกษาสาขาเกษตรแต่ละแห่งมีการกําหนดเป้าหมาย ในการผลิตบัณฑิตชัดเจนตามนโยบายของรัฐ
โดยผลิตบัณฑิตเพ่ือเป็นพลเมืองอาเซียน เช่น เพ่ือเป็น “ ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร” “นักวิจัย” 
“นักวิชาการ” “ลูกจ้างสถานประกอบการ” “เกษตรกรรุ่นใหม่”   โดยมีการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ
สิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอนและการวิจัยเพ่ิมมากขึ้น  มีการปรับเปลี่ยนการคัดเลือกและสรรหา
อาจารย์ผู้สอนใหม่ รวมท้ังมีการพัฒนาผู้สอนเดิมเพ่ิมมากขึ้น  โดยการสนับสนุนของรัฐที่มีเป้าหมายสร้าง
บุคลากรที่มีคุณภาพ  และยกระดับคุณภาพอาจารย์ผู้สอน 

นักเรียนสายสามัญของไทยมีจํานวนลดลงค่อนข้างน้อย  โดยรัฐพยายามใช้สื่อโทรทัศน์โดยเฉพาะ
ละครในการสร้างค่านิยมใหม่และปรับทัศนคติของประชาชนโดยรวมต่ออาชีพทางการเกษตรให้เป็นไปใน
ทางบวก  ในขณะที่นักศึกษาต่างชาติจากประเทศสมาชิกอาเซียนกลับมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น  เน่ืองจากภูมิ
ประเทศ/ภูมิอากาศ และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรท่ีมีความคล้ายคลึงกันของประเทศสมาชิกอาเซียน  
ประกอบกับความมีช่ือเสียงของประเทศไทย ในฐานะผู้ผลิตสินค้าทางการเกษตรและอาหารที่สําคัญของโลก   
โดยการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยทั้งด้านทุนการศึกษาและด้านอ่ืนๆ  ส่งผลให้อุดมศึกษาสาขาเกษตรแต่ละแห่ง
มีหลักสูตรเฉพาะทาง (Specialize) บัณฑิตมองเห็นเส้นทางอาชีพที่ชัดเจน   

อุดมศึกษาสาขาเกษตรมีการปรับหลักสูตร  โดยให้หลักสูตรภาคภาษาไทยมีความเป็นนานาชาติมาก
ขึ้น  เพ่ือรองรับนักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียนมาร่วมช้ันเรียนกับนักศึกษาไทย  สื่อประกอบการเรียน
การสอน ตําราเรียน อาจารย์ผู้สอน  และภาษาในการสื่อสารภายในช้ันเรียนเป็นภาษาไทยทั้งหมด  โดยมี 
TOTFL หรือ Test of Thai as a Foreign Language เป็นเคร่ืองมือกลางในการทดสอบและคัดกรอง
นักศึกษาต่างชาติด้านความรู้ความเข้าใจภาษาไทยก่อนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรภาษาไทยร่วมกับนักศึกษาไทย  
ส่วนกระบวนการการเรียนการสอนเป็น Student Center เน้นการสร้างบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับนักศึกษา  และนักศึกษากับนักศึกษา  ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน
มีความหลากหลายมากขึ้นทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  ส่งผลให้บัณฑิตไทยมีโอกาสเรียนรู้ความแตกต่าง
หลากหลายทั้งทางงวัฒนธรรมและสังคมได้มากขึ้น  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  แก้ปัญหา และมี
คุณธรรมจริยธรรม   
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ส่วนภารกิจด้านการวิจัยและพัฒนาของอุดมศึกษาสาขาเกษตร  เน้นโจทย์การวิจัยระดับภูมิภาค 
(Regional) ทั้งประเด็นสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน  โดยการสนับสนุนทุนจากรัฐบาลไทยหรือองค์กร
ระหว่างประเทศ  เกิดเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนด้านการเกษตร (Agricultural ASEAN University 
Network: AAUN)  เพ่ือสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรระหว่างกันทั้งการพัฒนาบุคลากร
ผู้สอน การเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา อุดมศึกษาสาขาเกษตรของไทยแต่ละแห่งต่างสร้างความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ  และตีพิมพ์งานวิจัยทั้งในระดับอาเซียน (Publication) ตามกรอบนโยบายของรัฐบาล  
อุดมศึกษาเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงด้านวิทยาการและเทคโนโลยีการผลิต   
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3) ภาพเกษตรศึกษา: กลับท้องทุ่ง มุ่งท้องถ่ิน 
การบริหารประเทศท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจที่แข่งขันสูง  และแรงกดดันทางการเมืองอย่างหนัก  

ส่งผลต่อนโยบายของรัฐด้านการเกษตรที่ยังคงเน้นการยกฐานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรให้กินดีอยู่ดี  ด้วย
มาตรการประชานิยมในรูปแบบต่างๆ  เพ่ือช่วงชิงเสียงสนับสนุนทางการเมือง  ส่วนนโยบายทางการศึกษาเน้น
การกระจายโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาทุกระดับทั้งขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา  โดยการใช้
ทรัพยากรทางการศึกษาอย่างคุ้มค่าและลดภาระของงบประมาณแผ่นดินด้านการบริหารจัดการลง  ส่งผลให้
อุดมศึกษาสาขาเกษตรบางแห่งถูกควบรวม และบางหลักสูตรปิดตัวลง  โดยแต่ละแห่งที่เหลือมีการกําหนด
เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตชัดเจนตามศักยภาพของหน่วยงาน เช่น เพ่ือเป็น “ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร” 
“นักวิจัย” “นักวิชาการ” “ลูกจ้างสถานประกอบการ” และ “เกษตรกรรุ่นใหม่”  ในขณะที่อาจารย์และ
บุคลากรบางส่วนลาออกและไหลสู่ภาคเอกชน  ไม่มีการเพ่ิมจํานวนอาจารย์ผู้สอน แต่มีการพัฒนาผู้สอนเดิม
เพ่ิมมากขึ้น   

แรงกดดันดังกล่าวส่งผลให้ผู้บริหารอุดมศึกษาสาขาเกษตรมีการบริหารงานเชิงรุกในการแสวงหาความ
ร่วมมือกับส่วนต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น  โดยมีการบูรณาการทรัพยากรและบุคลากรระหว่างอุดมศึกษาสาขา
เกษตร/วิทยาเขต   ในขณะที่คนรุ่นใหม่มีทัศนคติด้านบวกต่ออาชีพทางการเกษตรและกิจกรรมเกี่ยวเน่ืองเพ่ิม
มากขึ้น  โดยมีบุคคลต้นแบบ (Role Model) ที่ประสบความสําเร็จในวิชาชีพทางการเกษตรและอาหารเป็น
แรงบันดาลใจ  แม้ว่าจํานวนนักเรียนสายสามัญของไทยจะลดลงค่อนข้างมาก  แต่มีผู้สนใจเรียนรู้ด้าน
การเกษตรกลุ่มใหม่ๆ เกิดขึ้น อาทิ ต่างด้าวที่มาทํางานในไทย  ผู้เกษียณอายุ  เกษตรกร (เดิม)  ผู้สําเร็จ
การศึกษา/ประสบการณ์จากสาขาอ่ืนแต่สนใจด้านเกษตร (รุ่นใหม่)  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ความต้องการเรียนรู้ด้านการเกษตรของกลุ่มใหม่ๆ (New Target) ส่งผลให้อุดมศึกษาสาขาเกษตร
แต่ละแห่งมีการพัฒนาหลักสูตรภาคพิเศษหรือหลักสูตรต่อเนื่อง นอกเวลาปกติเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือตอบสนอง
กลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย  โดยเน้นหลักสูตรเฉพาะทาง (Specialize) ที่บัณฑิตสามารถมองเห็นเส้นทางอาชีพที่
ชัดเจน  ส่วนกระบวนการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติมากข้ึน  ซึ่งผู้ปกครองเรียกร้องต่อเน่ืองจากการเรียน
การสอนในระดับพ้ืนฐาน  โดยมีทั้งบรรยาย, ปฏิบัติการ, ภาคสนาม, ฝึกงาน, Group Discussion ฯลฯ  ขนาด
ของช้ันเรียนเล็กลง ทําให้อาจารย์และนักศึกษามีปฏิสัมพันธ์และสามารถแลกเปลี่ยนระหว่างการเรียนได้มาก
ขึ้น   

ภาคส่วนต่างๆ ของสังคมมีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางต่างๆ 
ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาสาขาเกษตรมากข้ึน  อาทิ กลุ่มเกษตรกร, ภาคเอกชน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และปราชญ์ชาวบ้าน  ภายใต้แนวคิด “ผู้ใช้ร่วมคิด ผู้ผลิตร่วมสร้าง บูรณาการสรรพศาสตร์”  นอกจากน้ี ยัง
มีการบูรณาการการเรียนการสอนข้ามสาขาวิชา เช่น กฎหมาย, วิศวกรรม, การตลาด และบริหารธุรกิจ เป็น
ต้น (Trans Discipline)  และเช่ือมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมากข้ึน  เพ่ือเข้าใจเง่ือนไขและสภาพความจริง
ในทางปฏิบัติของอาชีพได้มากขึ้น  รวมทั้งเช่ือมโยงและประสานการทํางานได้ตลอดทั้ง Supply Chain ของ
กระบวนการทางการเกษตรและอาหาร 
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ส่วนภารกิจด้านการวิจัยและพัฒนาทางวิชาการ เพ่ือการตีพิมพ์ของอุดมศึกษาสาขาเกษตร มีจํานวน
ลดลง จากทรัพยากรที่จํากัดลงและการปรับตัวด้านการเรียนการสอน แต่คุณภาพของงานวิจัยกลับดีขึ้น  
งานวิจัยและพัฒนามุ่งเน้นเพื่อประโยชน์ทางพาณิชย์มากกว่าประโยชน์ทางวิชาการ  โดยโจทย์และทุนวิจัย
มาจากภาคเอกชนขนาดกลางและเล็กที่ต้องปรับตัวเข้าสู่การแข่งขันในระดับอาเซียน  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิม
ผลิตภาพทางการเกษตรท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การแปรรูป และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ิมขึ้น (Value-
added)  ส่วนการพัฒนามุ่งเน้นเทคโนโลยีการผลิตพืชที่มีศักยภาพในการแข่งขันและมีต้นทุนตํ่า  อีกทั้งเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม   อุดมศึกษาสาขาเกษตรมีบทบาทในการให้คําปรึกษาและชี้นําทางวิชาการแก่ผู้ที่สนใจ
และสังคมมากขึ้น 
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ภาพเกษตรศึกษา: กลับทอ้งทุง่ มุ่งท้องถิ่น 
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4) ภาพเกษตรศึกษา: สนองรัฐ พัฒนาประชานิยม 
ความมีเสถียรภาพในการบริหารจัดการประเทศของรัฐบาล และสภาพเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลต่อ

การผลักดันนโยบายที่ต่อเน่ือง  รัฐมีการดําเนินมาตรการลดช่องว่างทางชนช้ันของสังคมผ่านการศึกษาและ
ดึงดูดใจประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ  โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงการศึกษาในทุกระดับอย่าง
ทั่วถึงตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ  ทําให้จํานวนนักเรียนไทยสายสามัญที่เลือกเข้าเรียนสาขาเกษตรลดลง
ค่อนข้างน้อย  ในขณะที่นักเรียนไทยสายอาชีพเพิ่มจํานวนขึ้น  เน่ืองจากรัฐมีนโยบายสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตสําหรับบัณฑิตจบใหม่ในการกลับไปทํางานยังภูมิลําเนา   

อุดมศึกษาสาขาเกษตรแต่ละแห่งต่างมีการพัฒนาและปรับหลักสูตรต่อเน่ืองเพ่ิมมากขึ้น  เพ่ือขยาย
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล  มีหลักสูตรเฉพาะทางสําหรับเกษตรกรทั้งระดับ
ประกาศนียบัตรและปริญญาตรี  ซึ่งเป็นหลักสูตรภาษาไทยมีการบูรณาการความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับ
ความชํานาญและภูมิปัญญาท้องถิ่น อุดมศึกษาสาขาเกษตรแต่ละแห่งมีหลักสูตรไม่แตกต่างกันมากนัก 
(Generalize) บัณฑิตมีทางเลือกหลากหลายในการประกอบอาชีพ  มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
เพ่ิมมากขึ้น (E-education)  เกษตรกรและผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากขึ้น   

รัฐสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยและอาจารย์สาขาเกษตร ในการเพ่ิมพูนความรู้และวิทยฐานะให้ก้าวทัน
องค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่  ภารกิจด้านการวิจัยและพัฒนามีโจทย์มาจากเกษตรกร ชุมชน ท้องถ่ิน 
ผู้ประกอบการขนาดเล็กตามฐานเสียงของรัฐบาล  เน้นการแก้ปัญหาพ้ืนฐาน เพ่ิมผลิตภาพและเพ่ิมมูลค่า
ผลิตผลทางการเกษตร  โดยการสนับสนุนทุนทั้งจากรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีการเช่ือมโยง
และบูรณาการวิทยาการสมัยใหม่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นตามบริบทของพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น   

ในขณะที่ภารกิจของมหาวิทยาลัยด้านบริการวิชาการ เน้นไปที่การฝึกอบรมระยะสั้นเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้แก่เกษตรกรและท้องถิ่นมากขึ้น  เกษตรกรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ทางการเกษตรได้สะดวกข้ึนตลอด
ทั้ง Supply Chain  ผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ อาทิ ทางอินเทอร์เน็ต  โทรศัพท์เคลื่อนที่  อุดมศึกษา
สาขาเกษตรมีบทบาทและมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการให้คําแนะนําทางวิชาการกับเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรขนาดกลางและเล็กเพิ่มมากขึ้น  ในขณะเดียวกันเกษตรกรสามารถทําหน้าที่
เป็นทรัพยากรบุคคลในการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

อย่างไรก็ตาม ภาคการผลิตทางการเกษตรยังคงต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศท่ี
ยากจะคาดการณ์ได้ล่วงหน้าในระยะยาว  ขณะที่ภาคแรงงานต้องแข่งขันด้านคุณภาพและความสามารถในการ
ปรับตัวกับแรงงานจากประเทศสมาชิกอาเซียน  หลังการเปิดเสรีทางการค้าที่ส่งผลให้แรงงานต่างชาติไหลเข้าสู่
ประเทศจํานวนมาก  ความต้องการอาหารและสินค้าทางการเกษตรแบบปลอดภัยยังคงสูงขึ้นทั้งตลาดใน
ประเทศและต่างประเทศ  นอกจากน้ี ยังมีความนิยมและความต้องการ Slow Food ที่ผลิตภัณฑ์ต้อง Good 
Clean และ Fair คือ เป็นอาหารที่ดีทั้งต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม สะอาดและปลอดภัย รวมทั้งเป็นธรรมต่อ
ผู้ผลิตหรือผู้ทําอาหาร 
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บทที่ 7 
กรอบยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสาขาเกษตร 10 ปีข้างหน้า 

และข้อเสนอแนะ 

 
เพ่ือเช่ือมโยงภาพอนาคตอุดมศึกษาสาขาเกษตรในอีก 10 ปีข้างหน้าด้วยภาพท้ัง 4 ภาพไปสู่ประเด็น

การขับเคลื่อน  ในบทท่ี 7  น้ี ได้แบ่งเน้ือหาออกเป็น 4 ส่วนคือ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก 2) ประเด็นยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสาขาเกษตร 10 ปีข้างหน้ารายภาพ   3) ภาพรวมประเด็นกรอบ
ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสาขาเกษตร 10 ปีข้างหน้า  และ 4) ข้อเสนอแนะ   โดยข้อมูลส่วนหน่ึงเป็นผลจากการ
การระดมความเห็นในส่วนภูมิภาคทั้ง 4 ครั้ง และกการประชุมระดมความเห็นของสมาชิกสภาคณบดีสาขา
เกษตร เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 

7.1  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
เพ่ือจัดทํากรอบยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมต่อการปรับเปลี่ยน และพัฒนาอุดมศึกษาสาขาเกษตรภายใต้

ภาพอนาคตแต่ละภาพ  ได้ใช้กรอบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของอุดมศึกษาสาขาเกษตร โดยพิจารณาทั้ง
ภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ซึ่งประกอบด้วย จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส 
(Opportunities)  และอุปสรรค (Threats) โดยแยกพิจารณาตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ 
การเรียนการสอน (Teaching & Learning) การวิจัยและพัฒนา (Research & Development) การเช่ือมโยง
กับภายนอก (Engagement)  และการบริหารจัดการ (Management) ดังน้ี 

1) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 
 Strengths (S) Weakness (W) 

การเรียน 
การสอน 
(Teaching & 
Learning) 
 

S1 - มีการส่ังสมประสบการณ์ในด้านการ
เรียนการสอนด้านการเกษตรมายาวนาน 
S2 - มีคณะวิชาที่ทําการสอนของสาขา
เกษตรกระจายอยู่ทั่วประเทศ และมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละพื้นที่ 
S3 - เน้ือหาวิชาเป็นการประยุกต์มีทั้ง
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  สั ง ค ม ศ า ส ต ร์  แ ล ะ
เศรษฐศาสตร์ ต่างจากการเรียนแบบ
บริสุทธิ์ (Pure Science)  
S4 – มีคณาจารย์/นักวิชาการที่มีคุณวุฒิ

W1 - ภาพรวมนักศึกษาไทยที่เลือกเรียนในคณะ
เกษตรโดยเฉพาะระดับปริญญาตรียังไม่ค่อยมี
คุณภาพ 
W2 - ผู้ เรียนระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่ไม่มี
เป้าหมายชัดเจนว่าจะจบไปทํางานด้านการเกษตร 
W3 - หลักสูตรมีความหลากหลาย  มาตรฐานแต่
ละแห่งแตกต่างกัน 
W4 - คณาจารย์ยังไม่คุ้นเคยกับการทําธุรกิจหรือ
อาชีพอิสระ ทําให้ไม่สามารถสอนนักศึกษาให้สร้าง
หรือประกอบอาชีพส่วนตัวได้ 
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 Strengths (S) Weakness (W) 

ทางการศึกษาปริญญาเอกจํานวนมาก 
S5 - กระบวนการเรียนการสอน มีการฝึก
ปฏิบัติ 
S6 - มีองค์ความรู้ทางการเกษตร
หล า กหล า ย  อ าทิ  เ ก ษต ร เ ข ต ร้ อ น 
(Tropical Agriculture) เกษตรที่สูง 
(Highland Agriculture) เป็นต้น 
S7 – ศิษย์เก่ามีชื่อเสียงและประสบ
ความสําเร็จในการทํางานด้านการเกษตร
ทั้งภาครัฐและเอกชน 

W5 - คุณวุฒิคณาจารย์บางส่วน ยังขาดคุณวุฒิ
ทางการศึกษาและทางวิชาการ  
W6 - ขาดแผนในการพัฒนาคุณภาพบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง 
 

การวิจัยและ
พัฒนา
(Research & 
Development) 
 

S8 - มีนักวิจัยที่มีชื่อเสียงและมีผลงานเป็น
ที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
S9 - มีผลงานวิจัยด้านการเกษตรเป็นที่
ยอมรับ/มีชื่อเสียงและสร้างประโยชน์
ในทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 
S10 –  มีสถาบันการศึกษาที่ได้รับการจัด
อันดับจากสถาบันโลก 

W7 - ผลิตและสร้างสรรค์เทคโนโลยีทางการ
เกษตรได้ช้ามาก 
W8 - ผลงานไม่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้ใช้งาน เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 

การเชื่อมโยงกับ
สังคม
(Engagement) 
 

S11 - มีเครือข่ายศิษย์เก่าคอยสนับสนุน 
S12 - มีศิษย์เก่าที่ประสบความสําเร็จ 
S1 3  - มี เ ค รื อ ข่ า ย ท า ง วิ ช า ก า ร กั บ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
S14 - มีความเชื่อมโยงกับองค์กรภายนอก
ทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร 

W9 - ขาดการประสานงานการมองภาพรวมของ
การเกษตรเพื่อความม่ันคงทางอาหารของประเทศ
จากหน่วยงาน 

การบริหาร
จัดการ 
(Management) 
 

S15 – มีขีดความสามารถในการปรับตัว
ตามนโยบายสูง 
S16 - มีสภาคณบดีสาขาเกษตร เป็นการ
ร ว มก ลุ่ ม  และมี พื้ น ที่ ป รึ ก ษ าห า รื อ
แลกเปล่ียน 

W10 - งบประมาณในการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เกษตรไม่เพียงพอ  
W11 - งบลงทุนกระจุกตัวเฉพาะบางแห่ง 
W12 - ความมั่นคงในสถานภาพของบุคลากรท่ี
ปกป้องด้วยระเบียบบริหารบุคคล ทําให้บุคลากร
ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน 
W13 - ระบบการบริหารงาน เช่น พัสดุ การเงิน 
ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน 
W14 - นโยบายเปล่ียนตามผู้บริหาร ขาดความ
ต่อเนื่อง 
W15 - สถาบันต่างคนต่างทําไม่เชื่อมโยง ขาด
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 Strengths (S) Weakness (W) 

การบูรณาการ 
W16 – ไม่มีทิศทางในการพัฒนาการศึกษาสาขา
เกษตรที่ยั่งยืนและถาวรของประเทศ 
W17 – มีโครงสร้างการบริหารระดับคณะแบบ
แยกส่วนอิสระ ยากแก่การปรับเปล่ียนและบูรณา
การเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง 

 

2) ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) 
 Opportunities (O) Threats (T) 

การเรียน 
การสอน 
(Teaching &  
Learning) 
 

O1 - ความต้องการในการพัฒนาบุคลากร
ทั้ ง ร ะ ดั บ ป . ต รี  โ ท  แ ล ะ เ อ ก ท า ง
เทคโนโลยีการเกษตรเพิ่มขึ้นในประเทศ
กลุ่ม CLM และต่างประเทศ  
O2 – การพัฒนาทางด้าน ICT สร้างโอกาส
ในการเพิ่มประสิทธิภาพและเพ่ิมช่องทาง
ในการเข้าถึงกลุ่มผู้ต้องการศึกษาทางด้าน
การเกษตรที่หลากหลายขึ้น 
O3 – ความต้องการสินค้าเกษตรและ
อาหารของโลกท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย
เพิ่มขึ้น รวมถึงมีความต้องการพืชพลังงาน
ของตลาดภายในไทย  
O4 - ผลจากการเปิด AEC ทําให้มีโอกาส
ในการสรรหาและคัด เ ลือกอาจารย์ /
บุคลากร ผู้ เชี่ ยวชาญสาขาเกษตรจาก
ต่างชาติ (ASEAN) ที่มีความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษมาช่วยการศึกษาในส่วนของ
ต่างประเทศมากขึ้น 

T1 - มีมหาวิทยาลัยในอาเซียนหลายแห่งที่
จัดการเรียนการสอนสาขาเกษตร 
T2 - คุณภาพของนักเรียนก่อนเข้าเรียนมีความ
แตกต่างและมีระดับต่ํา  โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
T3 – โอกาสและรายได้ของบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษามีความแตกต่างจากสาขาอื่น   
T4 - ผู้เรียนมีทางเลือก ในการเลือกเข้าเรียน
สาขาอื่น เช่น วิศวกรรมศาสตร์, นิเทศศาสตร์ 
T5 - หลักสูตร ม.ต้น ม.ปลาย ไม่เอื้อต่อการ
เรียนสาขาเกษตร 
T6 - ค่านิยมของการเลือกเรียนสาขาเกษตรของ
สังคมไทยเยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่รู้ว่าเกษตรเรียน
อะไร จบแล้วไปทําอะไร 
T7 - Climate Change มีผลต่อระยะเวลาใน
การ สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึกษา   โ ดย เฉพาะระดั บ
บัณฑิตศึกษา 

การวิจัยและ
พัฒนา 
(Research & 
Development) 
 

O5 – ความต้องการองค์ความรู้ในการผลิต
ทางการเกษตรเพื่อ Food, Feed, Fuel 
และ Fiber ของประเทศเพื่อนบ้าน  
O6 - ค่านิยมอาหารปลอดภัย อาหารเพื่อ
สุขภาพ  
O7 - ประเทศมีทรัพยากรพื้นฐาน (ดิน,น้ํา, 

T8 - Climate Change ส่งผลต่อการบริหาร
จัดการเวลา 
T9 - สภาพเศรษฐกิจส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน
ด้านการวิจัยและนวัตกรรมของภาคเอกชน 
T10 – นโยบายรัฐบาลให้การสนับสนุน
การศึกษาและงานวิจัยทางด้านการเกษตรน้อย
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 Opportunities (O) Threats (T) 

ภูมิอากาศ,ภูมิประเทศ) ที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับการทําการเกษตร 

และไม่แน่นอน 

การบริการ
วิชาการ  
(Academic 
Services) 
 

O8 - มีความต้องการองค์ความรู้และ
เทคนิควิธีปฏิบัติทางด้านเกษตรจากกลุ่ม
ลูกค้าใหม่ๆ เช่น ผู้มีฐานะการเงินและ
ต้องการเปล่ียนอาชีพ ผู้เกษียณอายุจาก
การทํางานประจํา  เกษตรกร 

 
- 

 
 

3) ผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix 
เมื่อนําจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunities)  และอุปสรรค (Threats) 

มาพิจารณา และกําหนดมาตรการหรือทางออกโดยการเช่ือมโยงทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเข้า
ด้วยกันใน 2 มิติ จะพบว่า   

• มาตรการเชิงรับหรือมาตรการในการส่งเสริม/สนับสนุนจุดแข็งที่มีอยู่  โดยนําโอกาสเป็นปัจจัย
ผลักดัน  เพ่ือสร้างความได้เปรียบและความเข้มแข็ง รายละเอียดปรากฏในตาราง SO Strategic 
Option และ ST Strategic Option 

• มาตรการเชิงรุก หรือ มาตรการในการป้องกันจุดอ่อนที่มีอยู่และเลี่ยงอุปสรรค  โดยนําโอกาสมา
เป็นเป้าหมาย เพ่ือลดความสูญเสียและชะลอความล้มเหลว รายละเอียดปรากฏในตาราง WO 
Strategic Option และ WT Strategic Option
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TOWS Matrix 

 Opportunities (O) Threats (T) 

St
re

ng
th

s (
S)

 

SO Strategic Option ST Strategic Option 

การเรียนการสอน 

• พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของสังคมทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น  โดยแต่ละสถาบันฯ ต้องวิเคราะห์จุดเด่นหรือ
เอกลักษณ์ของตนเอง และดึงบุคคลเป้าหมายเข้ามาเพิ่มพูนความรู้  อาจมีความร่วมมือ
ระหว่างคณะวิชาสาขาเกษตรต่างมหาวิทยาลัย เช่น การโอนหน่วยกิตของวิชาในหลักสูตร 
(S6, O1) 

• นําผลการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน (S9, O1) 

• สร้างหรือพัฒนาหลักสูตรเฉพาะสาขา เช่น ด้านอาหารสุขภาพ เกษตรอินทรีย์ และพลังงาน
ทดแทน (S3, S4, O4,O5) 

• ขยายการศึกษาไปในระดับ International และ Localization สู่กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน 
(ลาว พม่า และกัมพูชา) (S1,S4,S13,O1) 

• พัฒนาสมรรถนะ/คุณภาพผู้สอน  ให้สามารถบูรณาการได้หลายศาสตร์ (S1, S4, O4) 
การวิจัยและพัฒนา 

• สร้างศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัย (Excellence Center) และผลักดันผลการวิจัยนําไปสู่
เชิงการค้า รวมทั้งสนองตอบต่อความต้องการของเกษตรกร (S8, S9, S11-14, O5-O7) 

• สนับสนุนการทําวิจัยเชิงประยุกต์ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง และพัฒนาสินค้าให้มี
คุณค่าสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค เพิ่มมูลค่า เป็นแนวทางการผลิตบัณฑิตและ
การวิจัย (S8, S11-14, O5-O7) 

การเรียนการสอน 

• พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ที่รอบรู้ และลึกในการผลิตเฉพาะพืชในพื้นที่ (ของท้องถิ่นตนเอง) 
(S1, S2, S4, S5, T1) 

• สร้างหรือพัฒนาหลักสูตรทางการเกษตรที่รองรับ Climate Change (S1, S3, T7) 

• ปรับหลักสูตรม .ต้น-ปลายให้นักเรียนได้เห็นคุณประโยชน์ และการนําไปใช้ของ
วิทยาศาสตร์เกษตร (S1, S14, T5) 

• ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อพัฒนาหลักสูตรร่วม หรือทําวิจัยร่วมกัน ปรับ
ระยะเวลาให้สั้นลง เท่าต่างชาติ (S13, T1) 

• เตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานความรู้ของนักศึกษาก่อนเข้าเรียน โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ (S4, T2) 

การวิจัยและพัฒนา 

• เผยแพร่และยกระดับความสําคัญของงานวิจัย (S9, S11, S14, T9) 
การบริหารจัดการ 

• พัฒนาเอกลักษณ์จากความเข้มแข็งทางวิชาการ และความเป็นไทย (S1, S9, S10, T1) 

• Collaboration กับมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลกสู่ CLM (S13, T1) 

• ส่งเสริมบุคคลที่เป็นตัวอย่างในระดับประเทศ (Idol) ที่ทําเกษตรสําเร็จ (S11, S12, T6) 

• แต่ละสถาบันการศึกษา ควรหาจุดเด่น/จุดแข็งของตัวเอง ให้แตกต่างกันออกไป (ไม่ทํา
หลักสูตรเหมือนกันทุกสถาบันฯ) (S2, S6, S16, T1,T2) 
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 Opportunities (O) Threats (T) 

การบริการวิชาการ 

• พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นให้มีความหลากหลายตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  โดย
มีการเชื่อมโยงศึกษาดูงานกับปราชญ์ชาวบ้าน หรือหน่วยงานต่างประเทศ (S11-14, O8) 

การบริหารจัดการ 

• พัฒนาตนเอง (สถาบันอุดมศึกษาด้านการเกษตร) ให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้าน
การเกษตรของอาเซียนหรือระดับโลก (S9, S10, S11, O5) 

• พัฒนาเครือข่ายสาขาวิชาย่อยร่วมกัน แลกเปลี่ยนบุคลากรและทรัพยากร  พัฒนาหลักสูตร
ร่วมกันโดยอาศัยกลไกของสภาคณบดีสาขาเกษตร  เพื่อโอกาสในการรับนักศึกษาในและ
ต่างประเทศ (S13, S14, S16, O1) 

• ทํา Marketing Strategies โดยร่วมจัด Road Show/Direct Sale (Niche) เพื่อเปลี่ยน
ทัศนคติบุคคลเป้าหมาย เพื่อเพิ่มผู้เรียนทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ (S11, S14, S16, O1, 
O8) 

• ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการให้มีความยืดหยุ่น (เช่น ยุบรวมภาควิชาเป็น Cluster) 
(S11, S14, S15, T10) 

• ทํา Marketing Strategies โดยร่วมจัด Road Show/Direct Sale (Niche) เพื่อเปลี่ยน
ทัศนคติบุคคลเป้าหมาย เพื่อพัฒนาทั้งปริมาณและคุณภาพ (S11, S14, S16, T4-6) 

W
ea

kn
es

s (
W

) 

WO Strategic Option WT Strategic Option 

การเรียนการสอน 

• มีระบบและกลไกในการเตรียมความพร้อมในการสอนปรับหรือเสริมวิชาพื้นฐานความรู้ของ
นักศึกษาปีที่ 1 และพัฒนาเครื่องมือแบบเรียนให้เพิ่มพูนความรู้ของผู้เรียนมากขึ้น (W1, 
O5) 

• ปรับหลักสูตรให้เน้นการปฏิบัติ หรือลงไปดูในพื้นที่จริงให้มากขึ้น (W2, O5-O7) 

• สร้างเส้นทางอาชีพในอนาคตที่ชัดเจนสําหรับบัณฑิตทางการเกษตร (W2, O3) 

• เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บัณฑิต  (ภาคเอกชน )  มีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ

การเรียนการสอน 

• คัดเลือกนักเรียนที่สนใจเรียนทางด้านการเกษตรมาเรียนเกษตร โดยหลักสูตรต้องเน้น
การทํางานได้จริง (W2, T3) 

• พัฒนาสถานีฝึกงาน รองรับการวิจัยเฉพาะทาง ให้โอกาสการฝึกงานของนักศึกษาให้ทั่วถึง  
ปฏิบัติอย่างรู้จริง ทําได้ (W1, W2, T6) 

• มีการสอนเสริมให้นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียน (W1, W2, T2) 

• พัฒนาหลักสูตรให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้จริง สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพได้เอง 
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 Opportunities (O) Threats (T) 

สถาบันอุดมศึกษา (W4, O7) 
การวิจัยและพัฒนา 

• นําวิชาการสร้างความเข้มแข็งสู่การผลิตจริงเพื่อเป็นต้นแบบการจัดการศึกษาและการวิจัย 
(W5, O5-O8) 

• เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บัณฑิต (ภาคเอกชน) มีบทบาทเข้าร่วมในการพัฒนาหรือตั้งโจทย์วิจัย
ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา (W7, W8, O7) 

การบริหารจัดการ 

• จัดทําแผนพัฒนาประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียนได้ทราบถึงผลดีของการเรียนเกษตร (W1, O1) 

• นําเสนอบุคคลต้นแบบที่ประสบความสําเร็จทางการเกษตร  เพื่อจูงใจบุคคลเป้าหมายมา
เรียนรู้ด้านการเกษตร (W1, W2, O1) 

• กําหนดทิศทางร่วมกันในการพัฒนาสาขาเกษตรอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน (W16, O3) 

• ใช้ Low-but suitable technology ในการพัฒนาการเกษตรและเป็นจุดขายสู่ประเทศที่
กําลังพัฒนา เช่น CLM 

• ปรับการบริหารจัดการหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับเวลา
ของผู้เรียนให้สามารถจบได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในหลักสูตร เช่น 2 ปีสําหรับระดับ
ปริญญาโท 

• จัดทําแผนเพิ่มศักยภาพและทักษะบุคลากร (W4, W5, W7, W11, O5-O8) 

(W1, W2, T3) 

• เน้นวิชาการที่ปฏิบัติและสร้างจุดเด่นต่างจากคู่แข่ง (W2, T1) 
การบริหารจัดการ 

• สร้างยุทธศาสตร์/นโยบายให้เป็นวาระแห่งชาติในการสร้างคนภาคการเกษตร  ตลอด
เส้นทาง/ทุกระดับ  (W1-W16, T1-T6, T9-T10) 

• มีการแนะแนวหรือ Career Path ของคนที่เรียนเกษตรทั้งในระดับนักเรียนม.ปลาย และ
นักศึกษาปี 1-2 (W1, W2, T4-T6) 

• สร้างความเข้าใจและปรับทัศนคติต่ออาชีพทางการเกษตรผ่านครูแนะแนว มีการทํางาน
เชิงรุกร่วมกับโรงเรียน เช่น การให้ทุนการศึกษา (W1, W2, T4-T6) 

• จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  (W10, W11, T9, T10)  

 
 
 



7.2  ประเด็นยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสาขาเกษตร 10 ปีข้างหน้ารายภาพ 
  

เมื่อนํามาตรการหรือข้อเสนอแนะทางออกที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของ
อุดมศึกษาสาขาเกษตรมาประกอบกับภาพอนาคตฯ 10 ปีข้างหน้า จะพบว่า  ข้อเสนอบางประการต้องดําเนินการ
ในทุกภาพเหตุการณ์ในอนาคต  หรือบางประการต้องดําเนินการเพียงหน่ึงหรือสองภาพเท่าน้ัน  โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี 

กระเปา๋แบน 
แผนอินเตอร์ฯ 

ไฮสปีด 
ฟุตฟิตฟอไฟ 

กลับท้องทุ่ง 
มุ่งท้องถ่ิน 

สนองรัฐ 
พัฒนาประชานิยม 

ด้านการเรียนการสอน 

พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลาย  
ตอบสนองกับความต้องการท่ีหลาหลายของสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น 

นําผลการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน 

เตรียมความพร้อมและปรับพ้ืนฐานความรู้ของนักศึกษาก่อนเข้าเรียน โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 

ปรับหรือเสริมวิชาพ้ืนฐานความรู้ของนักศึกษาปีที่ 1 
และพัฒนาเคร่ืองมือแบบเรียนให้เพ่ิมพูนความรู้ของผู้เรียนมากขึ้น 

พัฒนาสมรรถนะ/คุณภาพผู้สอน  ให้สามารถบูรณาการได้หลายศาสตร์ 

พัฒนาสถานีฝึกงาน รองรับการวิจัยเฉพาะทาง ให้โอกาสการฝึกงานของนักศึกษาให้ทัว่ถึง   
ปฏิบัติอย่างรู้จริง ทําได้ 

พัฒนาหลักสูตรให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้จริง สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพได้เอง 

สร้างหรือพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทาง - 

เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บัณฑิต (ภาคเอกชน) มีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษา 

- 

คัดเลือกนักเรียนที่สนใจเรียนทางด้านการเกษตรอย่างจริงจังมาเรียนเกษตร  
โดยหลักสูตรต้องเน้นการทํางานได้จริง 

- 

- พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหมท่ี่รอบรู้ และลึกในการผลิตเฉพาะพืชในพ้ืนที ่

ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ  
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรร่วม หรอืทําวิจัยร่วมกัน  

ปรับระยะเวลาให้สั้นลง  
สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

- - 

ขยายการศึกษาไปในระดับ International 
และ Localization สู่ CLM 

 
 

- - 
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กระเปา๋แบน 
แผนอินเตอร์ฯ 

ไฮสปีด 
ฟุตฟิตฟอไฟ 

กลับท้องทุ่ง 
มุ่งท้องถ่ิน 

สนองรัฐ 
พัฒนาประชานิยม 

ด้านการบริการวิชาการ 

พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นให้มคีวามหลากหลาย   
มีการเช่ือมโยงศึกษาดูงานกับปราชญ์ชาวบ้าน หรือต่างประเทศ 

- 

ด้านการวิจัยและพัฒนา 

ผลักดันผลการวิจัยนําไปสู่เชิงการค้าและเกษตรกร 

สนับสนุนการทําวิจัยเชิงประยุกต์ที่ทําได้จริง และพัฒนาสนิค้าให้มีคุณคา่ 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค เพ่ิมมูลค่า เป็นแนวทางการผลิตบัณฑิตและการวิจัย 

ยกระดับความสําคัญของงานวิจัยให้กับภาคเอกชน - - 

พัฒนาเทคโนโลยีต้นทุนตํ่าเป็นจุดขายสู่ประเทศที่
กําลังพัฒนา  

- - 

เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บัณฑิต 
(ภาคเอกชน)  

มีบทบาทในการพัฒนา
หรือต้ังโจทย์วิจัยร่วมกับ

สถาบันอุดมศึกษา 

- 

เปิดโอกาสให้เกษตรกร 
มีบทบาทในการพัฒนา
หรือต้ังโจทย์วิจัยร่วมกับ

สถาบันอุดมศึกษา 

 
 
- 

ด้านการบริหารจัดการ 

สร้างยุทธศาสตร์/นโยบายให้เป็นวาระแห่งชาติในการสร้างคนภาคการเกษตร  ตลอดเส้นทาง/ทุกระดับ 

สร้างความเข้าใจและปรับทัศนคติต่ออาชีพทางการเกษตรผ่านครูแนะแนว  
มีการทํางานเชิงรุกร่วมกับโรงเรียน เช่น การให้ทุนการศึกษา   
นําเสนอบุคคลต้นแบบที่ประสบความสําเร็จทางการเกษตร 

ส่งเสริมบุคคลที่เป็นตัวอย่างในระดับประเทศ (Idol) ที่ทําเกษตรสําเร็จ 

กําหนดทิศทางร่วมกันในการพัฒนาสาขาเกษตรอย่างเป็นรูปธรรมและยัง่ยืน 

จัดทํา Marketing Strategies โดยร่วมจัด Road Show/Direct sale (Niche) 
เพ่ือเปลี่ยนทัศนคติบุคคลเป้าหมาย เพ่ือพัฒนาทั้งปริมาณและคุณภาพ 

- 

พัฒนาเอกลักษณ์จากความเข้มแข็งทางวิชาการ  
และความเป็นไทยของแต่ละสถาบัน 

- 

ปรับการบริหารจัดการหลักสตูรในระดับบัณฑิตศึกษา ใหม้ีความยืดหยุ่นสอดคล้อง
กับเวลาของผู้เรียน  

เช่น 2 ปีปริญญาโทเพ่ิมศักยภาพบุคลากร 

 
- 

ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการให้มีความยืดหยุ่น - 
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กระเปา๋แบน 
แผนอินเตอร์ฯ 

ไฮสปีด 
ฟุตฟิตฟอไฟ 

กลับท้องทุ่ง 
มุ่งท้องถ่ิน 

สนองรัฐ 
พัฒนาประชานิยม 

พัฒนาตนเอง (ประเทศ)  
ให้เป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านการเกษตรของ

อาเซียนหรือระดับโลก 
- - 

พัฒนาเครือข่ายสาขาวิชาย่อยร่วมกัน  
แลกเปลี่ยนทรพัยากร  พัฒนาหลักสูตรร่วมกัน   

เพ่ือโอกาสในการรับนักศึกษาในและต่างประเทศ 
- - 

Collaboration กับมหาวิทยาลัยช้ันนําของโลก 
สู่ CLM 

- - 

 

7.3  ภาพรวมประเด็นกรอบยุทธศาสตร์อุดมศึกษาสาขาเกษตร 10 ปีข้างหน้า 
จากประเด็นยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองภาพอนาคตอุดมศึกษาสาขาเกษตรอีก 10 ปีข้างหน้าทั้ง 4 ภาพ  จะ

พบว่า มีบางประเด็นยุทธศาสตร์ที่จําเป็นต้องดําเนินการเพ่ืออนาคตสอดคล้องตรงกัน  ซึ่งสามารถประมวลเป็น 4 
ประเด็นหลักๆ ดังน้ี 

 
ประเด็นท่ี 1  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเรียนการสอน 
เป้าหมาย  เพ่ิมจํานวนผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร  

• ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเดิม 

• สร้างและพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย  ทั้งไทย
และนานาชาติ  โดยอาจเป็นหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ (Joint Venture) 

• พัฒนาหลักสูตรที่มีความบูรณาการกับสาขาวิชาอ่ืน เช่น บริหารธุรกิจ, นิติศาสตร์ และพัฒนา
ชุมชน 

• มีระบบและกลไกในการเตรียมความพร้อมผู้เรียน เช่น โครงการเสริมความรู้วิชาพ้ืนฐาน
ให้กับนักศึกษาใหม่ 

• ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกเพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม 

• เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาหลักสูตรและมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

• พัฒนาห้องปฏิบัติการและสถานีฝึกงาน รองรับการวิจัยเฉพาะทาง ให้โอกาสการฝึกงานของ
นักศึกษาให้ทั่วถึง ปฏิบัติอย่างรู้จริง ทําได้  
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• นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เช่น E-learning, 
E-library และ E-Testing 

• แลกเปลี่ยนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ 

 
ประเด็นท่ี  2  สร้างความเข้มแข็งการวิจัย 
เป้าหมาย  เพ่ิมจํานวน คุณภาพ และคุณค่าผลงานวิจัย 
กลยุทธ์ที่ 1 การเพ่ิมจํานวนผลงานวิจัย  

• สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

• สร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยทางการเกษตร (Excellent Research Center and 
Special Research Unit) 

กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างคุณค่าของงานวิจัย (Research Value for Many) 

• สร้างและเช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น ศูนย์เรียนรู้ 

• วางระบบและกลไกในการสร้างและพัฒนาโจทย์การวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิ่น  รวมท้ังเกษตรกร 

 
ประเด็นท่ี 3   ยกระดับงานการบริการวชิาการสูส่ังคม 
เป้าหมาย  เพ่ิมจํานวน คุณภาพ และคุณค่าการบริการวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 1 การเพ่ิมจํานวน คุณภาพการบริการวิชาการ  

• จัดต้ังหน่วยงานหรือศูนย์ฝึกอบรมด้านการเกษตรในแต่ละพ้ืนที่ 

• สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างคุณค่าของงานบริการวิชาการ 

• สร้างและเช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เช่น ศูนย์เรียนรู้ 

• วางระบบและกลไกในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและกิจกรรมด้านการบริการ
วิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิ่น  รวมท้ัง
เกษตรกร 

 
ประเด็นท่ี  4  พัฒนาและสร้างความเขม้แข็งขององค์กร 
เป้าหมาย  เพ่ิมประสิทธิภาพ/ประสิทธิผลขององค์กร 
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กลยุทธ์ที่ 1 การปรับโครงสร้างการบริหารขององค์กรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

• กําหนดเป้าหมายและทิศทางในการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการให้ชัดเจน 

• บูรณาการหน่วยงานภายในคณะในรูปของ Cluster Department /School 

• ปรับโครงสร้างองค์กรระดับคณะให้มีความเข้มแข็งขึ้น  
กลยุทธ์ที่ 2 การจัดหาแหล่งทุน 

• จัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพ่ือประเมินความเสี่ยงและกําหนดทิศทางการใช้จ่าย
งบประมาณที่รัดกุม 

• พัฒนากลไกรองรับการบริหารจัดการทางการเงินที่โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 3 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้การบริหารจัดการ  

• พัฒนาระบบสนับสนุนด้วยเทคโนโลยี เช่น E-office และ E-faculty 
กลยุทธ์ที่ 4 การจัดหาและพัฒนาขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากร  

• แผนพัฒนาอาจารย์ 

• แผนพัฒนานักวิจัย 

• แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

• พัฒนาปรับปรุงระบบการคัดเลือกสรรหาบุคลากรทั้งระดับบริหารและปฏิบัติ 
 
 

7.4 ข้อเสนอแนะ 
ในภาวะที่มีความไม่แน่นอน (Uncertainties) ด้านนโยบายของรัฐและกระแสความต้องการการศึกษาใน

ระดับสากล (นานาชาติ) หรือระดับเทศาภิบาล ซึ่งจะเกิดขึ้นต่อการอุดมศึกษาสาขาเกษตรของไทยในอนาคต และ
มีความสําคัญย่ิงต่ออนาคตของการผลิตบุคลากรด้านน้ีเพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศ  โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนน้ัน เป้าหมายสําคัญท้ายที่สุดของกระบวนการจัดทําภาพอนาคต 10 ปีข้างหน้า
ในคร้ังน้ีก็คือ การกระตุ้นการพัฒนาของอุดมศึกษาสาขาเกษตรโดยรวมของประเทศให้มีการเตรียมความพร้อม
และเกิดการปรับเปลี่ยน  เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจในอนาคตได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่จะ
เกิดขึ้นภายใต้ภาพอนาคตแต่ละภาพ 

สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งจากทั้งหมด 29 แห่งที่มีเป้าหมายร่วมกันในสภาคณบดีคณะเกษตรของ
ประเทศจะเป็นกลไกสําคัญย่ิงต่อการน้ี  โดยการนําเอาภาพอนาคตใน 10 ปีข้างหน้าของการอุดมศึกษาสาขา
เกษตรและประเด็นกรอบยุทธศาสตร์ที่เป็นผลจากการดําเนินการในคร้ังน้ีไปเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดทํา
แผนพัฒนาและกลยุทธ์เฉพาะของแต่ละสถาบันที่จะเหมาะสมต่อการเปลี่ยนแปลงยในอนาคตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยกระบวนหรือขั้นตอนที่หลายองค์กรนิยมนํามาปรับใช้เพ่ือสร้างความ
เปลี่ยนแปลงใหญ่ๆ ให้กับองค์กรท่ามกลางพลวัตของสังคม ที่เรียกว่า Change Process ของ Dr.John Kotter ที่
ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ซึ่งอาจทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางโครงสร้างขององค์การ บุคลากรในองค์การ 
กระบวนการทํางาน รวมถึงวัฒนธรรมองค์กร 
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ขั้นตอนที่ 1 สร้างความตระหนักถึงและความจําเป็นที่เร่งด่วนของการเปลี่ยนแปลง 
ขั้นตอนที่ 2 สร้างทีมนําความเปลี่ยนแปลงหรือแนวร่วมกลุ่มหน่ึง (Change Agent) 
ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจนร่วมกัน 
ขั้นตอนที่ 4 สื่อสารวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนแปลงให้บุคลากรเข้าใจและมีส่วนร่วม 
ขั้นตอนที่ 5 มอบอํานาจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติ 
ขั้นตอนที่ 6 สร้างเป้าหมายหรือความสําเร็จระยะสั้น 
ขั้นตอนที่ 7 สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง 
ขั้นตอนที่ 8 สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร 

 
 อย่างไรก็ตาม การที่จะนําเอาวิธีการดังกล่าวไปดําเนินการจะต้องให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรภายในหน่วยงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการ 

 

7.5 สรุป 
จากการทบทวนสถานการณ์ของการศึกษาสาขาเกษตรของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ซึ่งในระยะแรก

มีความเช่ือมโยงกันระหว่างการศึกษาในระดับขั้นพ้ืนฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยมีความสอดคล้องกับความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศขณะน้ันที่มุ่งสู่ภาคการเกษตร  และมุ่งการพัฒนากําลังคนในระดับอุดมศึกษาเพ่ือ
ตอบสนองต่อภาครัฐและมีการขยายตัวของสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ  แต่เมื่อบทบาทของภาค
การเกษตรต่อการพัฒนาประเทศถูกแทนที่ด้วยภาคอุตสาหกรรมและบริการ  ประกอบกับความเปล่ียนแปลงทาง
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สังคมและเทคโนโลยี  ส่งผลให้การศึกษาสาขาเกษตรถูกลดความสําคัญลง  จํานวนผู้เรียนลดลง  และการผลิต
บัณฑิตในระดับอุดมศึกษามุ่งสู่ภาคเอกชนเป็นหลัก 

ประกอบกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และในระดับประเทศที่มี
ผลกระทบต่ออุดมศึกษาสาขาเกษตรในอนาคตทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม (Social) ด้านเทคโนโลยี 
(Technology) ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) และด้านนโยบาย (Policy)  พบว่า 
แรงผลักดัน (Driving Forces) ที่ส่งผลต่ออนาคต ได้แก่ นโยบายรัฐ  สภาพเศรษฐกิจ ความต้องการของผู้บริโภค 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างประเทศ ปัจจัยการผลิต/กระบวนการผลิต ความเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อม ผู้เรียนระดับอุดมศึกษา ค่านิยมทางการศึกษา ความต้องการในการเรียนรู้ทางการเกษตรของสังคม 
และความต้องการกําลังคนของภาคการเกษตร จนนํามาสู่ภาพอนาคตของอุดมศึกษาสาขาเกษตรใน 10 ปีข้างหน้า 
(Scenario) จํานวน 4 ภาพคือ 1) กระเป๋าแบน แผนอินเตอร์ เป็นภาพสะท้อนการพ่ึงพาตนเองของอุดมศึกษา
สาขาเกษตร และความพยายามในการดํารงอยู่ ด้วยการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐที่น้อยลง ท่ามกลาง
บริบทใหม่ที่เป็นสากลและตอบสนองต่อภาคเอกชน  2) ไฮสปีด ฟุตฟิตฟอไฟ เป็นภาพเหตุการณ์ที่อุดมศึกษา
สาขาเกษตรได้รับการยอมรับอย่างมากในอาเซียนด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ  โดยการสนับสนุนจากรัฐการ
เรียนการสอนมีอัตลักษณ์ ท่ามกลางประชาคมอาเซียน 3) กลับท้องทุ่ง มุ่งท้องถิ่น เป็นภาพของการเผชิญหน้ากับ
แรงกดดันของอุดมศึกษาสาขาเกษตร และการปรับตัวเพ่ือการดํารงอยู่ร่วมกับพันธมิตร โดยงานบริการวิชาการ/
วิจัยตอบสนองเกษตรกรภายในประเทศ และ 4) สนองรัฐ พัฒนาประชานิยม ภาพของการดํารงอยู่ของอุดมศึกษา
สาขาเกษตรในสถานภาพเช่นเดิม ด้วยการอุดหนุนและสนับสนุนจากรัฐบาล โดยมีความใกล้ชิดกับเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการภายในประเทศอย่างมาก ซึ่งตอบสนองต่อนโยบายประชานิยมของรัฐ 

อย่างไรก็ตาม สถาบันอุดมศึกษาสาขาเกษตรของไทยมีจุดร่วมกัน 4 ด้านด้วยกัน  เพ่ือสนองต่อภาพ
อนาคต ได้แก่ 1) ด้านการเรียนการสอน ประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายและให้นักศึกษา
ปฏิบัติงานได้จริงเพ่ือตอบสนองความต้องการท้ังในและต่างประเทศ  การนําผลงานวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน  
การปรับพ้ืนฐานความรู้ภาษาอังกฤษและวิชาพ้ืนฐานแก่นักศึกษาก่อนเข้าเรียน  การพัฒนาสมรรถนะ/คุณภาพ
ผู้สอนให้สามารถบูรณาการหลายศาสตร์ได้  และพัฒนาระบบการฝึกงาน 2) ด้านวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย 
การสนับสนุนการวิจัยเชิงประยุกต์ที่เพ่ิมมูลค่าและสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค  การผลักดัน
ผลการวิจัยให้นําไปสู่เชิงพาณิชย์และการใช้ประโยชน์แก่เกษตรกร 3) ด้านการบริการวิชาการ ได้แก่ การพัฒนา
หลักสูตรระยะสั้นที่มีความหลากหลายตรงตามความต้องการ และมีการเช่ือมโยงกับปราชญ์ชาวบ้านหรือ
ต่างประเทศ และ 4) ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย การจัดทํานโยบายให้การสร้างบุคลากรทางการเกษตร
ในทุกระดับให้เป็นวาระแห่งชาติ  การสร้างและปรับทัศนคติต่ออาชีพทางการเกษตรสู่นักเรียนและเยาวชนทั่วไป  
ส่งเสริมบุคคลตัวอย่างด้านการเกษตร  และกําหนดทิศทางร่วมกันในการพัฒนาสาขาเกษตรอย่างเป็นรูปธรรมและ
ย่ังยืน 
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 ต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา 

แนวโน้ม  
(Trends) 

- เด็กที่เข้าเรียนสาขาเกษตรมีคุณภาพลดลง และ
จํานวนการเข้าเรียนลดลง 

- ผู้ที่สนใจสาขาเกษตรนอกจากที่จบมัธยมศึกษา
แล้ว จะเป็นกลุ่มที่เคยทํางานด้านอื่นมาก่อนแล้ว 

- การเรียนการสอนใช้เทคโนโลยีในห้องปฏิบัติการ 
และผลิตคนเพื่อตอบสนองนายทุน/อุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ ไม่เน้นภาคปฏิบัติ 

- หลักสูตรจะมีความหลากหลาย เผยแพร่องค์
ความรู้ ใหม่ๆ เน้นเรียนคู่กับการปฏิบัติ เน้น
คุณภาพมากกว่าปริมาณ รวมทั้งมีหลักสูตร
นานาชาติรองรับ ASEAN Economic 
Community  

- สถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนสาขาเกษตรมากขึ้น 
เชื่อมโยงหลายภาคส่วน ทั้งระดับโรงเรียนและ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

- สถานประกอบการ / ภาคเอกชนผลิตบุคลากร
และพัฒนาหลักสูตรมากขึ้น 

- ผู้บริหารประเทศไม่เห็นความสําคัญ 
- การผลิตมีความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ทั้งทาง

- เด็กเลือกเรียนสาขาเกษตรน้อยลง / คุณภาพผู้เรียน
ก็ด้อยลง 

- รูปแบบการเรียนแบบเก่า เนื้อหามุ่งวิชาการ ขาด
เน้นด้านคุณธรรม 

- หลักสูตรไม่เ ป็นนานาชาติ  มุ่ งผลิตบุคลากรสู่
ภาคอุตสาหกรรม/ผู้ประกอบการ 

- ทัศนคติ/ค่า นิยมของนักเรียนมัธยมปลาย /
ผู้ปกครอง/สังคม ส่งผลต่ออัตราการเข้าเรียนด้าน
เกษตรลดน้อยลง มีนักศึกษาที่เป็นผู้หญิงในสาขา
เกษตรมากขึ้น 

- ประชากรที่น้อยลง  ส่งผลให้วัยแรงงานลดลง 
- พื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการทําเกษตรจะลดลง  
- ปัญหาเรื่องภูมิอากาศ ทําให้เกิดวิกฤติสภาวะ
อากาศ 

- ในอนาคตจะขาดแคลนอาหาร  ประเด็นภาวะ
พลังงานและความมั่นคงทางอาหารจะกลายเป็นเร
ปัญหาใหญ่  

- เกิ ดการพัฒนาด้ าน เทคโนโลยี  เช่น  ตัดต่ อ
พันธุกรรม ซึ่งกฎหมายอาจปรับให้ยอมรับได้ การ
ตัดต่อพันธุกรรมจะส่งผลและอาจมีบทบาทใน
อนาคต 
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ธรรมชาติ เศรษฐกิจ การเมือง และขาดปัจจัยการ
ผลิต 

- เทคโนโลยีมีความเปลี่ยนแปลง 

ปัจจัยผลักดัน  
(Drivers) 

- นโยบาย : นโยบายและการบริหารจัดการของรัฐ
ที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาสาขาเกษตร ตั้ งแต่ 
นโยบายการศึกษา นโยบายด้านเกษตร 

- สังคม : ค่านิยมของสังคมโดยรวมเห็นว่า อาชีพ
เกษตรยากลําบาก รายได้น้อย,ขาดข้อมูลและ
ช่องทางที่จะสร้างความเข้าใจเรื่องการเรียน 
เส้นทางอาชีพเกษตร 

- เศรษฐกิจ :  ภาวะเศรษฐกิจโลกมีความแปรปรวน 
และมีแนวโน้มเกิดวิกฤติ,  ภาวะเศรษฐกิจภายใน  
ประเทศ, ราคาสินค้าเกษตร ค่าตอบแทน และ
รายได้ภาคเกษตร 

- สิ่งแวดล้อม : การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ภัย
พิบัติ  ทรัพยากรธรรมชาติขาดแคลน  ความ
ต้องการพลังงาน ความมั่นคงด้านอาหาร 

- เทคโนโลยี : พัฒนามากขึ้น อาทิ Genetically 
Modified Organism (GMO), Computering, 
Precision Agriculture และรูปแบบการเกษตร 
Smart Farmer 

- นโยบาย : ด้านการศึกษาที่สอนให้คนคิดเป็นตั้งแต่
ระดับอนุบาล-อุดมศึกษา โดยเฉพาะด้านงบประมาณ 
และมีแผนที่ชัดเจน 

- สถาบันการศึกษา : ความจริงจังและการให้
ความสําคัญกับสาขาเกษตร อาทิ ลงพื้นที่ทดลอง
ปฏิบัติ ทํางานวิจัยกับเกษตรกรและแก้ปัญหาที่แท้จริง
ของเกษตรกร ทํางานกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อดูงานและ
ทํางานกับต่างประเทศที่ประสบความสําเร็จแล้ว ปรับ
การเรียนการสอนร่วมกันระหว่าง เกษตรกร นักศึกษา 
อาจารย์ และนักวิชาการ 

- ความร่วมมือ : รัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย 
 

- ทัศนคติและภาพลักษณ์ของอาชีพเกษตรกร : ให้
เห็นความสําคัญภาคเกษตร เน้นเรื่องรายได้, การ
สร้างประสบการณ์, การมีสุขภาพที่ดี ใช้
กระบวนการเรียนการสอนสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้อง 

- เทคโนโลยี : พัฒนาการปลูกครบวงจร, เกษตรกร
ประสบความสําเร็จ มั่นคงในอาชีพ  

- โอกาสใหม่ : จากกลุ่มผู้เรียนใหม่ๆ นักศึกษาจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มคนที่เกษียณอายุ และกลุ่ม
คนอาชีพต่างๆ เป็น Smart Farmer และจาก
แนวคิดธุรกิจใหม่ๆ แบบหุ้นส่วนตามความถนัด 
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- อื่นๆ : กฎหมาย และข้อตกลงการเปิดการค้าเสรี 
รวมทั้ง ASEAN Economic Community   

ความไม่แน่นอน 
(Uncertainty) 

- นโยบาย : นโยบายและการบริหารจัดการของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสาขาเกษตร ทั้งนโยบาย
ด้านการศึกษา  และนโยบายด้านเกษตร 

- เศรษฐกิจ : ภาวะเศรษฐกิจโลก มีความแปรปรวน
และมีแนวโน้มวิกฤติ รวมทั้ งภาวะเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ รวมถึงประเด็นด้านราคาสินค้า
เกษตร ค่าตอบแทน และรายได้ภาคเกษตร 
 
 

- นโยบาย : นโยบายการศึกษาของรัฐไม่มีความ
ต่อเนื่องสอดคล้องกัน (ประถม มัธยม อุดมศึกษา) 
เช่นเดียวกับงบประมาณ แผนในการสนับสนุน
การศึกษาค้นคว้าวิจัย ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของ
สถาบัน 

- ค่านิยม : ขึ้นอยู่กับกระแสสังคม และการปลูกฝังจาก
ครอบครัว 

- บุคลากร : ยังขาดบุคลากร (นักศึกษา) ที่สนใจจริงเข้า
มาเรียน และจํานวนนักศึกษาที่ผันผวนตามกระแส
สังคม 

- รูปแบบการเกษคร : จะมีทิศทางเป็นเกษตรยังชีพ
หรือเกษตรเพื่อเศรษฐกิจ 

- สิ่งแวดล้อม : โดยเฉพาะการขาดแคลนพลังงาน 

- นโยบาย : ด้านการศึกษาของภาครัฐ 
- ทัศนคติ/ค่านิยม : ต่อวงการ/ภาคเกษตร ของ
นักเรียนมัธยมปลาย/ผู้ปกครอง/สังคม 
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ภาพอนาคต 
(Scenarios) 

 

 

ภาพที่ 1 อิคิวซัง 
ในอีก 10 ปีค่านิยมเรื่องอาชีพทางการเกษตรดีขึ้น 
ทําให้นักศึกษามาสมัครเข้าเรียนมากขึ้น และความรู้
ดีขึ้นเพราะขวนขวายหาข้อมูลด้วยตัวเอง เพราะมี
ข้อจํากัด  ในนขณะเดียวกันนโยบายภาครัฐไม่ได้ให้
การสนับสนุนภาคเกษตร ไม่มีทุนการวิจัย ทําให้
เกษตรกรต้องช่วยเหลือกันเอง มีการให้ทุนและมี
มหาวิทยาลัยของเกษตรกรเกิดขึ้น บุคลากรจะ
ปรับเปลี่ยนอาชีพเข้ามาสู่ภาคเกษตร (แม้ความรู้เดิม
จะเป็นศาสตร์อื่น) มาเป็นผู้ประกอบการภาคเกษตร 
หลักสูตรตอบสนองหลากหลายกลุ่ม นอกระบบ
การศึกษา และนอกอายุ 18-26 ปี อย่างไรก็ตาม มี
การใช้เทคโนโลยีเกษตรตอบสนองต่อสภาวะอากาศ 
นอกจากนี้ภาคเอกชนช่วยตัวเองในการพัฒนาและ
ลงทุนด้านการศึกษาสาขาการเกษตร เกิดการผูกขาด
ด้านการศึกษา ผลงานวิจัยเป็นของเอกชน จะเห็นได้
ว่ า   อุ ดม ศึกษาต้ อ ง ไปตอบสนอง โจท ย์ขอ ง
ภาคเอกชน ผลตอบแทนสู่เอกชน ท้ายที่สุดเกษตรกร
ได้รายได้น้อยลง และมีแนวโน้มว่าสมองจะไหล 
ภาพที่ 2 โดเรมอน 
อีก 10 ปี มีการยกระดับฐานะทางสังคม และมี
ค่านิยมดีขึ้น  นักศึกษาเข้าสมัครเรียนมากขึ้น 
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คะแนนดี ขึ้ น  เ ด็ ก เ ก่ ง ขึ้ น  บัณ ฑิ ตมี คุณภ าพ  
ผู้ปกครองให้การสนับสนุนเพราะมีรายได้มากขึ้น มี
ความมั่นคงในชีวิต  หลักสูตรมีการบูรณาการศาสตร์ 
สํ า ห รั บ ผู้ เ รี ย น ห ล า ก ห ล า ย อ า ยุ 
(Executive/Retrain/Retool) และมีสื่อสนับสนุน 
พร้อมมีกรณีสําเร็จเด่นๆ มากขึ้น  ในขณะเดียวกันก็
มี ก า ร ใ ช้ เ ทค โน โ ลยี อ ย่ า ง มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ  มี 
Productivity สูงขึ้น สําหรับการเรียนการสอนก็มี
การข้ามสาย และกลุ่มจากหลายคณะมากขึ้น (สห
วิทยาการ) และมีเกษตรกรในแบบ Smart Farmers 
มากขึ้น 

ข้อเสนอแนะ - ควรสร้างแรงจูงใจหรือ IDOL คนเกษตรให้แก่
เด็กรุ่นใหม่ได้เดินตาม 

- ควรมีการสนับสนุนเผยแพร่บุคคลตัวอย่างด้าน
เกษตร ที่ใกล้ตัว และจบการเกษตรจริงๆ อย่าง
สม่ําเสมอ 

- ควรอธิบายความเป็นไปได้ของการเรียนเกษตร
และความสามารถในการเลี้ยงชีพหลังเรียนจบ 

- ควรมีการกําหนดอัตราค่าจ้างตามความสามารถ
ของการทํางานได้ 

- สถาบันการศึกษาจะต้องปรับหลักสูตรใ ห้

- ปรับปรุงหลักสูตร สร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียน ให้
เห็นภาพอนาคตที่จบไปแล้ว ไปทําอะไรต่อได้  

- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
เกษตรกร 

- หลักสูตรควรมีการเปิดกว้างและยืดหยุ่น การรับ
นักศึกษาและห้องเรียนต้องอยู่ในพื้นที่จริง 

- เน้นการศึกษาทางดา้นคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจน
ศิลปะและมารยาทในการดํารงชีวิตร่วมกับผู้อื่น 
แทนที่จะเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ เข้าไปใน
หลักสูตรด้วย  

ข้อเสนอแนะสําหรับมหาวิทยาลัย 
หลักสูตร 
- ปรับเปลี่ยนหลักสูตร โดยอาจจะแบ่งเป็น 3 

ระดับ  1 )  เรียนในห้อง เรียน  2 )  มีพื้ นที่ ให้
นักศึกษาได้สร้างทักษะจริง และ 3) มีเครื่องมือ
อุปกรณ์และเทคโนโลยีให้นําไปใช้แก้ปัญหาได้ 

- มหาวิทยาลัยสามารถเรียนรู้จากเกษตรกร 
Smart Farmer ได้ โดยควรมีการสัมภาษณ์
นักศึกษาทุกปีเพื่อตอบโจทย์ด้านเกษตรให้ได้ 
เน้นภาคปฏิบัติเพื่อสร้างทักษะให้มากขึ้น เพราะ
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สอดคล้องกับเกษตรยุคใหม่ 
- มหาวิทยาลัยควรเน้นการวิจัยเพิ่มขึ้น 
- ควรปรับปรุงหลักสูตร และนําเสนอออกไปสู่

สาธารณะชนให้มากขึ้น เพราะในสายตาของคน
ทั่วไปไม่ทราบว่า เกษตรเรียนอะไร เรียนเพื่อ
อะไร และเรียนอย่างไร หากไม่มีการปรับปรุง
เ ห็ น ว่ า  คณะนี้ อ า จ สูญห า ย ไ ป ใ น ร ะบบ
มหาวิทยาลัย 

- อุดมศึกษาควรเชื่อมโยงกับภาคเอกชนเพิ่มมาก
ขึ้น 

- ลดพื้นที่จากผลิตต่อคนจาก 20 ไร่ เป็น 1 ไร่  
แต่เน้นการผลิตที่มีคุณภาพและเพิ่มผลตอบแทน
ต่อหน่วยให้มากขึ้น 

- ควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีหรือเครื่องจักร/
อุปกรณ์ขนาดเล็กเล็กๆ มากขึ้น  เพื่อตอบสนอง
ต่อเกษตรกรรายย่อยได้มากขึ้น 

- หลักสูตรอาจจําแนกตามกลุ่มเป้าหมายของ
ผู้เรียน เป็น 3 หลักสูตรคือ 1) เน้นตอบสนอง
ความเป็นนานาชาติ 2) เน้นตอบสนองลูกเกษตร 
ซึ่งมีพื้นฐานหรือมีทุนเดิมทางด้านการเกษตรอยู่
บ้างแล้ว  3) เน้นตอบสนองความต้องการของ

- เน้นการศึกษาทางด้านภาคการปฏิบัติมากกว่า
ทฤษฎี 

- ควรมีการปรับใช้กระบวนการเรียนการสอนให้เป็น
แบบการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเกษตรกร นักศึกษา 
คณาจารย์ นักวิชาการการเกษตร ให้มากขึ้น 

- ควรที่จะเอาบุคลากรที่เข้าใจโลกมาเป็นอาจารย์
มากกว่าเอาคนที่ได้อันดับ 1 ของรุ่นมาเป็น 

- มีการสร้างค่านิยมที่ดีต่อการเกษตร พัฒนาค่านิยม
ทางการเกษตร/ความสําเร็จจากกลุ่มผู้นํา/กลุ่มหัว
ก้าวหน้า (บูรณาการด้านการเกษตร) 

- มีกระบวนการในการสร้ า งคนให้ เข้ ากับการ
เปลี่ยนแปลง  และคัดเลือกนักเรียนที่สนใจเกษตร
จริงๆ เข้ามาศึกษา 

- วางตําแหน่งสถาบันให้เป็นที่พึ่ง / ผู้ช่วยเหลือ
เกษตรกร สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรได้
จริง เยาวชนจะได้เห็นภาพหน้าที่ที่ชัดเจนของ
สถาบัน 

- มหาวิทยาลัยควรเอื้อโดยการจัดตั้งและเป็นพี่เลี้ยง
ในการบริหารองค์กรเกษตรกรที่จัดตั้งโดยภาครัฐ 
โดยเฉพาะ “สหกรณ์” อย่างเป็นรูปธรรม โดยการ
สร้างคนและสนับสนุนเทคโนโลยี 

การเป็น Smart Farmer ต้องมีการฝึก
ภาคปฏิบัติค่อนข้างมาก ควรมีการแบ่งนักศึกษา
เลยว่า จะเป็น Smart Farmer หรือไปเป็น
ผู้ประกอบการ ดังนั้นการทํา Smart Farmer 
ต้องไม่ใช่แค่การสร้างภาพ แต่ต้องดําเนินการใน
การสร้างหลักสูตรที่พิสูจน์ได้จริง 

- มหาวิทยาลัยด้ านการเกษตรจะต้องสร้ าง
ภาพลักษณ์ให้ชัดเจนที่จะผลักดันให้นักศึกษาเข้า
มาเรียนว่าจะมี 2 กลุ่ม คือ 1) เด็กที่อยากเรียน
จริงๆ ที่บ้านมีที่ดิน 2) คือ ไม่รู้จะเรียนอะไร แต่
สอบได้ คะแนนได้ ดังนั้น หลักสูตรต้องรู้ว่าจะ
ต้องการหรือผลิตคนแบบไหน 

การวิจัย 

- มหาลัยควรผลักดันให้สามารถนํางบประมาณมา
ทําเรื่องวิจัยให้มากกว่านี้  

- ต้ อ ง ป รั บ เ รื่ อ ง ภ าษ าอั ง ก ฤษ  ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ
ภาพลักษณ์ขององค์กร  เพื่อให้สามารถนําเสนอ
งานวิจัยทางวิชาการได้อย่างเข้มข้น 

อื่นๆ 

- สร้างความปลอดภัยให้กับนักศึกษาผู้หญิงที่เข้า
มาเรียนเกษตรให้มากขึ้น 
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ผู้ประกอบการ  
- เพื่อการเป็นผู้นําด้านการเกษตรของอาเซียน  ซึ่ง

ประเทศไทยมีศักยภาพอยู่แล้ว  รัฐควรให้การ
สนับสนุนอย่างจริงจัง 

 
 

- ทุกมหาวิทยาลัยต้องร่วมมือกันช่วยกันแก้ไขปัญหา
อย่างครบวงจร  ตั้งแต่การวางนโยบายแบ่งหน้าที่ 
ทําในสิ่งที่ตนเองมีความสามารถ ถนัด และสามารถ
ทําได้ จนถึงการแก้ปัญหาให้เกษตรกรรายย่อย  

- มุ่งบทบาทพัฒนาประเทศทั้งการพัฒนางานและ
พัฒนาคน พัฒนาสิ่งแวดล้อมและสังคม 

- ปรับตัวให้อยู่ในเชิงรุก โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยมี
หน้าที่ทุกอย่างรวมถึงบริการเกษตรกร แต่ต้องมี
งบประมาณ 

- ให้ความสําคัญของงานวิจัยที่จะไปแก้ปัญหาให้กับ
เกษตรกรในพื้นที่จริงๆ (มากกว่าเน้นงานวิจัยที่มี 
impact factor) 

- นําเสนอแนวทางการพัฒนาสู่กลุ่มเกษตรกรที่
เกี่ยวข้องและรวมตัวกันให้รัฐบาลเห็นความสําคัญ
ของ การศึกษาสาขาเกษตรฯ 

- การเข้าถึงชุมชน การพัฒนาชุมชนต้นแบบ และดึง
ศักยภาพกลุ่มนักเรียนที่ต้องการเรียนเกษตรเข้ามา
เรียน และการประกันรายได้ (เงินเดือน) 

- เน้นพัฒนาเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ในขอบเขตที่เกี่ยวข้อง 
สร้างเครือข่ายอุดมศึกษาเกษตรให้เข้มแข็ง 

- เป็นที่รวมของเทคโนโลยี และการจัดการด้าน

- นักศึกษาต้องมีความรู้เท่ากัน แต่นักศึกษาต้องรู้
ว่า ตัวเองจะไปทางไหน 

- มหาวิทยาลัยต้องมีกระบวนการสร้างความเข้าใจ
ต่อสาธารณะว่า ภาคเกษตรไม่ใช่ภาคที่ผลิตคน
ออกไปประกอบอาชีพแล้วยากจน แต่ต้องสร้าง
ให้เห็นว่าเกษตรกรสามารถนํานวัตกรรมมาใช้ 
และร่ํารวยได้ 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

- มีการวิจัยด้านเทคโนโลยีเกษตรมากขึ้น 
- ให้สื่อเข้าถึงกรณีสําเร็จด้านการเกษตรได้ง่ายขึ้น 
- มหาลัยมี Platform ให้นักศึกษาทดสอบ/ทดลอง 
- มี Pilot Project  
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การเกษตรที่ทุกคนต้องการ 
- มี ส่ ว น ร่ ว ม กั บ อ ง ค์ ก ร ข อ ง เ ก ษ ต ร ก ร แ ล ะ 

implement องค์ความรู้ผ่านองค์กร 

- เป็นเครือข่ายเดียวกันและมีเครือข่ายต่างประเทศ 
- เปิดพื้นที่ให้แรงงานภาคเกษตร เกษตรกร ทํางาน

ร่วมกับมหาวิทยาลัย สร้างนักวิจัยชาวบ้าน 
- สร้างคนให้มีความรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่ (ถูก

หลักวิชาการ) ทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่และกลุ่มคนรุ่นเก่า 
(เกษตรกร) 

- ผลิตองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้านการเกษตร เพื่อใช้ในการ
พัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ 

- นําองค์ความรู้ออกไปร่วมให้บริการ ร่วมพัฒนา
ประเทศด้านการเกษตร 

- ต้องให้การร่วมมือจากเกษตรกร และมหาวิทยาลัย 
โดยมหาวิทยาลัยต้องเข้าหาเกษตรกร มหาวิทยาลัย
จะได้อะไรใหม่ๆ จากเกษตรเพื่อพัฒนา (ถือว่าเป็น
การพึ่งพากัน) 

- สร้างต้นแบบธุรกิจเกษตรโดยมหาวิทยาลัยเอง (ใน
กรณีที่จะเป็นมหาวิทยาลัยผลิตนักธุรกิจเกษตร 
ไม่ใช่นักวิชาการ) 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบขอ้มูลในแต่ละประเด็นของแต่ละกลุ่มที่เข้าร่วมระดมความเห็นจากภาคเหนือ 
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แนวโน้ม  
(Trends) 

- จํานวนนักศึกษาหญิงสูงขึ้น ส่วนนักศึกษาชาย
ลดลง ดังนั้น การเกษตรจะเน้นแบบประณีตเพื่อให้
ผู้หญิงทําได้ และจะเป็นอุตสาหกรรมมากขึ้น 

- ผู้ที่สําเร็จการศึกษาจากสาขาอื่นสนใจมาทํา
การเกษตรมากขึ้น เนื่องจากเห็นโอกาส มีความรู้
และมีเงินทุน 

- มีการนําเกษตรอินทรีย์  เกษตรแบบประณีตเข้ามา
ปรับในหลักสูตรการเรียนการสอน (มีแปลงสาธิต
ร่วมกับภาคทฤษฎี) 

- การแข่งขันระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ ส่งผลให้มี
การแย่งนักศึกษากันเอง  

- มีความต้องการครูเกษตรจากโรงเรียนมัธยมศึกษา 
- คนมีการศึกษามากขึ้นเกิดความตระหนักต่อ
สุขภาพ ส่งผลต่อแนวโน้มการบริโภคผักปลอด
สารพิษเพิ่มขึ้น 

- ที่ดินในการทําเกษตรลดลง ที่ดินทางภาคเหนือ 
(เชียงใหม่)ถูกนําไปใช้เป็นบ้านจัดสรรเพิ่มขึ้น 

- ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะทําให้การแข่งขัน
ด้านเกษตรสูงขึ้น 

- สถาบันการศึกษาด้านการเกษตรจะลดลง เพราะ
เยาวชนจะหันไปเรียนด้านอื่น ในขณะเดียวกันจะ
เพิ่มสูงขึ้นในระดับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) เพราะ
ปรับเปลี่ยนสัดส่วนหลักสูตรมากขึ้น 

- ด้านแรงงาน กลุ่มหนึ่งเห็นว่าเด็กรุ่นใหม่จะสนใจ
เกษตรมากขึ้น ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งมีความเห็น
ต่างกันว่า เด็กจะเรียนภาคเกษตรน้อยลง และสังคม
เกษตรจะมีแต่ผู้ที่อายุมาก แรงงานจะลดลง 

- ภาคเอกชนจะเป็นผู้นําด้านการผลิต อํานาจด้าน
การเกษตรจะตกเป็นของบริษัทขนาดใหญ่ 

- การผลิตเน้นระบบฟาร์มขนาดใหญ่ ปรับให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป (ทนแล้ง/ทนน้ําท่วม) เน้น
เชิงธุรกิจ เน้นผลิตอาหารเป็นยา สร้างมูลค่าเพิ่มให้
สินค้าทางการเกษตร อาทิ สมุนไพร เครื่อง สําอาง 
และ Functional Food เน้นเกษตรที่ตอบสนอง
ความต้องการผู้บริโภคที่หลากหลายมากขึ้น 

- เน้นการใช้เทคโนโลยี  ตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ การ
จัดการฟาร์ม การปรับปรุงดิน เพื่อลดต้นทุน ได้
ผลผลิตสูง มีการนําเครื่องจักรและเทคโนโลยีขั้นสูง

- คนรุ่นใหม่ไ ม่ค่อยสนใจทางด้านเกษตร  ใน
ขณะเดียวกันคนรุ่น Gen-Z มีค่านิยมด้านการลง
ภาคสนาม บริบทแวดล้อมเปลี่ยน ค่านิยมเปลี่ยน 
คนไม่เลือกเรียนเกษตร จากการเลี้ยงดูที่ไม่ฝึกให้
แก้ปัญหา, ทํางานไม่ทน ปัจจุบันเด็กไม่เก่งจะเลือก
เรียนเกษตร, ผู้ปกครองไม่สนับสนุนให้เด็กเรียน
ภาคเกษตร , อาจารย์แนะแนวบางโรงเรียนไม่
สนับสนุนให้ครูภาคเกษตรไปชักชวนเด็กมาเรียน 
ทําให้ความสนใจในการเรียนภาคเกษตรลดลง..เด็ก
เรียนเกษตรมักเป็นเด็กเกเร การมองแค่เป็นอาชีพ
ทําให้ลดระดับความสําคัญของเรื่องเกษตรลง เมื่อ
เทียบกับอาชีพอื่นก็เกิดความต่ําต้อย เป็นเรื่อง
ค่านิยม/วิธีคิด ที่ลดระดับของการเกษตร ส่งผล
ให้แนวโน้มการเรียนเกษตรจะลดลง, ในการเรียน
ระดับมัธยมไม่มีการเรียนด้านการเกษตร หรือมี
ส่วนน้อย 

- สถาบันการศึกษาเปิดหลักสูตรแข่งขันกัน, บริษัท
เปิดสอนของตัวเอง, อาจจะเกิดการยุบสาขา
เกษตร 

- ค ว า ม รู้ ข อ ง เ ก ษ ต ร ก แ ล ะ ค ว า ม รู้ จ า ก
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- ความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) และ
ความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) กลายเป็น
ประเด็นสําคัญ 

-  Climate Change ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
วิธีการผลิตสินค้าทางการเกษตร 

มาใช้มากขึ้น อาทิ Biodiversity  นําการวิจัยมาใช้
เป็นเครื่องมือ 

- ต้นทุนทรัพยากรมีจํากัด ทั้งน้ําเพื่อการผลิต และ
ที่ดินทางการเกษตร อาหารขาดแคลนเนื่องจาก
ภาวะโลกร้อน 

สถาบันการศึกษาที่มีความแตกต่างกัน เกิดการ
จัดตั้งหลักสูตรสําหรับปราชญ์ชาวบ้าน เกิด
มหาวิทยาลัยทางเลือกทางด้านการเกษตร และ
กระทรวง ศึกษาธิ การ ให้การประกัน  ทํ า ให้
กลุ่มเป้าหมายแตกต่างกัน เพื่อยกระดับองค์ความรู้
ของคนเฉพาะกลุ่มมากขึ้น 

- แรงงานจะกลับเข้ามาในภาคเกษตร  (อายุ
ประมาณ 35-40 ที่ประสบความล้มเหลวในการ
ทํางานภาคอุตสาหกรรม) ไม่ใช่เด็กรุ่นใหม่  

- นโยบายภาครัฐไม่สนับสนุนเรื่องเกษตร  
- เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เข้ามา ด้านการเลี้ยงสัตว์ ยัง
รวมถึงประเด็นความรู้ ใหม่ๆ วิทยาการใหม่ๆ 
ในขณะที่มีการนําเทคโนโลยีมาใช้ ก็ทําให้แรงงาน
ภาคเกษตรลดลง 

- ในอนาคตจะไม่มีความมั่นคงทางด้านอาหาร มี
ปัญหาโลกร้อน Climate Change ทรัพยากร
จํากัดมีผลกระทบต่อเกษตรกร 

- อื่นๆ อาทิ ผลกระทบจากข้อตกลงการค้าอุบัติใหม่  
และประชาคมเสรษฐกิจอาเซียน 

ปัจจัยผลักดัน  
(Drivers) 

-  ครอบครัวและเด็ก : ให้ข้อมูลที่ถูกต้องทางด้าน
เกษตร เพื่อปรับทัศนคติให้ผู้ปกครองสนับสนุนและ

- ทัศนคติของคนรุ่นใหม่  หรือ Generation Z  ใน
การเลือกและตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ 

- ระบบการพัฒนาคนทางการศึกษาที่ไม่เน้นเรื่อง
จริยธรรม คุณธรรม ต่อนักศึกษา ถือเป็นลัทธิทุน
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ปลูกฝังให้เรียนเกษตร  
- โรงเรียน : แนะแนวเรื่องการเรียนการสอนสาขา
เกษตร และเส้นทางอาชีพให้เด็ก 

- มหาวิทยาลัย :  1)  มีหลักสูตรมุ่งสร้างนักศึกษาสู่
สายอาชีพที่ตรงความต้องการหลายฝ่ายสอดคล้อง
ตลาดแรงงาน อาทิ หลักสูตรเกษตรที่มีเป้าหมาย
เฉพาะ  หลักสูตรเกษตรใหม่ๆ  และหลักสูตรที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ 2) คุณภาพนักศึกษาแรก
เข้า 3) พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีจุดแข็ง
และแตกต่าง 4) ปลูกฝังแนวคิดคุณธรรมจริยธรรม 
จิตสํานึกการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ 

- สังคม : มองภาพลักษณ์และมีทัศนคติด้านลบต่อ
เกษตร 

- กลุ่มเกษตรกร : ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทําเกษตร
อินทรีย์ เกษตรประณีต 

- นโยบาย : นโยบายด้านการศึกษาไม่สนับสนุนสาย
อาชีพเข้าสู่มหาวิทยาลัย มีความทับซ้อนไม่ชัดเจน 
รวมทั้งนโยบายด้านเกษตร 

- องค์กรภาคี : หลายองค์กรเริ่มเปิดหลักสูตรอบรม
ทางการเกษตร เน้นภาคปฏิบัติ 

- อื่นๆ : กฎหมายการใช้ที่ดิน 

- เป้าหมายที่ชัดเจนของสถาบันอุดมศึกษา  เช่น 
เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้เป็นเกษตรกรรายย่อย 
( เ กษตรพอเพี ยง )  หรื อ เกษตรรายใหญ่ /ธุ รกิ จ  
เป้าหมายในด้านการวิจัยและพัฒนา เช่น เพื่อความ
เป็นเลิศทางวิชาการ  เพื่อเกษตรกรรายย่อย  หรือเพื่อ
ผู้ประกอบการขนาดกลาง/ใหญ่ 

- บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างภาคเอกชนกับ
สถาบันอุดมศึกษา  ทั้งในด้านการเรียนการสอน การ
วิจัยและพัฒนา รวมถึงการบริการวิชาการ 

นิยมที่เน้นทางด้านแนวคิดด้านวัตถุให้แก่สังคมใน
ปัจจุบัน 

- กฎ  ระ เ บียบ  ของสถา บันการศึ กษา  อาทิ 
เกษตรกรที่อยากมาเรียน แต่ไม่มีช่องทาง ระเบียบ
เป็นอุปสรรคในการปรับตัวของสถาบันการศึกษา 
(Out Source ไม่ได้) รวมทั้ง กฎ ระเบียบ ของภาค
การศึกษาไม่สอดคล้องกับบริบทที่เกิดขึ้น 

- แรงผลักจากการปรับตัวของภาคประชาสังคม / 
ชาวบ้าน / ชุมชน หากสถาบันการศึกษาต้องการ
ช่วยชาวบ้าน จะทําให้เป็นแรงผลักสําคัญ 

- นโยบายภาครัฐ  ไม่ได้ดําเนินการตามแผน, ใน
กรณีหากภาครัฐอุ้มชูภาคเกษตรจริงจัง  โดย
ดําเนินการสนับสนุนเรื่อง ให้มีโรงสี ไซโล ทุกตําบล 
จะเกิดการสร้างงาน สร้างคน ทําให้มีความต้องการ
คนทางด้านนี้มากขึ้น  นอกจากนี้นโยบายทั้ ง
ทางตรงและทางอ้อมยังสร้างความสับสน และไม่
รองรับภาคเกษตรที่ชัดเจน ในขณะเดียวกันเมื่อ
นโยบายเปลี่ยน ก็ส่งผลต่อภาคเกษตร 

- เศรษฐกิจ ปัจจัยพื้นฐานในการทําเกษตร อาทิ 
ที่ดิน เกิดความขาดแคลนที่ดินทํากิน ใน
ขณะเดียวกัน ถ้าของแพง ก็กระทบภาคการผลิต
ของเกษตร 
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ข้อสังเกต -: 
- เ งื่ อ น ไ ข ที่ ทํ า ใ ห้ เ ด็ ก เ รี ย น เ ก ษ ต ร คื อ  ก า ร
ประชาสัมพันธ์ การมีงานทํา ความสําเร็จในการ
ประกอบอาชีพ การมองเห็นความก้าวหน้าของการ
ประกอบอาชีพ ความยากง่ายในการเรียนและการ
ทํางาน  

- เงื่อนไขที่ทําให้เด็กไม่ประกอบอาชีพเกษตร คือ ไม่มี
ทุน ขาดประสบการณ์ ไม่มีข้อมูลความรู้พอต่อการ
ประกอบอาชีพ ขาดความเชื่อมั่น (ควรสร้าง
ความสําเร็จเริ่มจากจุดเล็กๆ)   

- เทคโนโลยี คนรุ่นใหม่จะใช้เทคโนโลยีมากขึ้น และ
ใช้กันอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ ไม่ คุ้มค่า / ใน
ขณะเดียวกันก็มีมุมที่เป็นโทษ เกิดการสูญเปล่าใน
ระบบการผลิต  

- Climate Change และสภาวะสิ่งแวดล้อม  

ความไม่แน่นอน 
(Uncertainty) 

- นโยบายรัฐ เช่น การออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย  
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา การประกันคุณภาพการ
เรียนการสอน ฯลฯ 

- ค่านิยมของการเรียนสาขาเกษตร เช่น อาหาร
ปลอดภัย ถ้าสังคมมีความเข้าใจและมีการกระตุ้น
กระแสเพิ่มขึ้น (ละครหรือรายการทีวีทําเกษตรแล้วดี)
จะช่วยให้เด็กมีความอยากเรียนเกษตรเพิ่มขึ้น 

- สภาวะเศรษฐกิจ มีผลต่อการจ้างงาน อัตราเงินเดือน 
การนําเข้าส่งออก การชําระค่าเทอมของนักศึกษา 

- เป้าหมายที่ชัดเจนของสถาบันอุดมศึกษา  เช่น 
เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้เป็นเกษตรกรรายย่อย 
( เ กษตรพอเพี ยง )  หรื อ เกษตรรายใหญ่ /ธุ รกิ จ  
เป้าหมายในด้านการวิจัยและพัฒนา เช่น เพื่อความ
เป็นเลิศทางวิชาการ  เพื่อเกษตรกรรายย่อย  หรือเพื่อ
ผู้ประกอบการขนาดกลาง/ใหญ่ 

- ทัศนคติของคนรุ่นใหม่ในการเลือกและตัดสินใจเรียน
ต่อในสาขาเกษตร 

- บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างภาคเอกชนกับ
สถาบันอุดมศึกษา  ทั้งในด้านการเรียนการสอน การ
วิจัยและพัฒนา รวมถึงการบริการวิชาการ 

- นโยบายภาครัฐ ว่าจะสร้างความพร้อมในการ
รองรับภาคเกษตรให้ชัดเจนได้เพียงใด 

- กฎ ระเบียบ ของสถาบันการศึกษาที่ไม่สอดคล้อง
กับบริบทที่เกิดขึ้น เป็นอุปสรรคในการปรับตัวของ
สถาบัน การศึกษา 

- ระบบการพัฒนาคนทางการศึกษาให้ตระหนักใน
เรื่องคุณค่า จริยธรรม คุณธรรม ไม่เน้นแนวคิดด้าน
วัตถุหรือทุนนิยม เน้นการนําองค์ความรู้มาใช้ให้
คุ้มค่า เต็มประสิทธิภาพ 

- เทคโนโลยี ที่จะนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
ระบบการผลิตภาคเกษตร 
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- เศรษฐกิจ ที่เกี่ยวกับปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร 
อาทิ การขาดแคลนที่ดินทํากิน 

- Climate Change และสภาวะสิ่งแวดล้อม 

ภาพอนาคต 
(Scenarios) 

   
ข้อเสนอแนะ - ควรมีการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์และวิธีการแนะ

แนวรูปแบบใหม่ๆ  เพื่อแนะนํานักเรียนและสร้าง
ความน่าสนใจในการเรียนเกษตร โดยมีความเข้าใจ
เส้นทางการเติบโตในการประกอบอาชีพเกษตร 
เช่น นํารุ่นพี่หรือบัณฑิตตัวอย่างที่จบและประสบ
ความสําเร็จเป็นรูปธรรมมาทําวีซีดี เพื่อสร้าง
แรงจูงใจแนะนําข้อมูล/แนะแนวการเรียนเกษตรที่
ถูกต้อง 

- สร้างหลักสูตรเกษตรใหม่ให้ เห็นเส้นทางการ
ประกอบอาชีพที่ชัดเจน เช่น ผลิตบัณฑิตเพื่อเป็น

ด้านนโยบาย 

- ลดจํานวนสถาบันอุดมศึกษาทางการเกษตร 
- รัฐควรให้การสนับสนุนและส่งเสริม รวมทั้งมีความ

ชัดเจน 
- ระบบอุดมศึกษาควรมีความยืดหยุ่นสําหรับบุคลากร 

ปัจจุบันทําให้อาจารย์เป็น “เป็ด”  เนื่องจากต้องทํา
หน้าที่ทั้งผู้สอน ผู้วิจัย และผู้ให้บริการทางวิชาการ  

ด้านการบริหารจัดการ 
- ร ะ บบต้ อ ง ป รั บ ตั ว ใ ห้ แ ผ น ต่ า ง ๆ  มี  output 

สอดคล้องและรองรับกับการแก้ไขปัญหา 

- นโยบายภาครั ฐ  ควร มุ่ ง เน้นอุตสาหกรรม
การเกษตรมากขึ้น โดยสถาบันการศึกษาทํา
หน้าที่ผลิตคนเพื่อป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมเกษตร 
สถาบันการศึกษาต้องคิดเรื่อง “ทฤษฎีการจํานน
ต่อความเปลี่ยนแปลง”  

- สถาบันการศึกษาควรผลิตคนเพื่อรองรับ AEC 
โดยเฉพาะเรื่องภาษา ที่ต้องผลิตคนที่สื่อสารได้ 
หรือมีหลักสูตร อินเตอร์ฯ รวมถึงผลิตคนเพื่อ
รองรับเรื่องการขนส่งหรืออุตสาหกรรมในภาค
เกษตร   
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ผู้ ป ระกอบการ (ตลาดแรง ง าน )  เ กษตรกร 
นักวิชาการ ครูเกษตร ฯลฯ 

- สร้างใบประกอบวิชาชีพ “เกษตรศิลป์” เพื่อการ
ดูแลจัดการ ให้ความช่วยเหลือดูแลองค์กรได้ 

- มีหลักสูตรขั้นพื้นฐานมีสาระวิชา “เกษตร” ในทุก
ระดับชั้น 

 

- ปรับภาพลักษณ์ของอุดมศึกษาสาขาเกษตรใน
มุมมองใหม่ๆ เพื่อสร้างทัศนะคติของคนที่กําลังจะ
เลือกเรียนต่อมหาวิทยาลัย ผ่านระบบแนะแนวของ
โรงเรียนระดับมัธยม 

- เชื่อมโยงมหาวิทยาลัยเข้ากับชุมชน 
- มหาวิทยาลัยต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การ

เรียนด้านการเกษตรไม่ได้ด้อยกว่าการเรียนด้านอื่น  
คือ มีความมั่นคง ความสุข และคุณภาพชีวิต 

- มหาวิทยาลัยต้องคล่องตัวในเรื่องกฎระเบียบ 
- มหาวิทยาลัยต้องคิดเรื่องเชิงรุกมากขึ้นในการ

แสวงหาความร่วมมือต่างๆ 
ด้านการเรียนการสอน 
- เพิ่มคุณภาพบัณฑิตทุกระดับทั้งตรี โท และเอก 

- มีหลักสูตรที่เน้นการเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น 
- สถาบันการศึกษาควรยกเลิกงานวิจัยมาเน้นการ

เรียนการสอน และบริการวิชาการ 
- ควรมีการพัฒนาความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ของ

นักศึกษาแรกเข้า  

- การเรียนการสอนต้องตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้ใช้ 

- การเรียนการสอนต้องทําให้นักศึกษาเข้าใจว่า ต้อง

- สถาบันการศึกษาต้องผลิตคนที่มีองค์ความรู้
เกี่ยวกับเรื่องในพื้นที่เพื่อพัฒนาพื้นที่ของบ้านเรา
ให้เข้มแข็งและมีองค์ความรู้เพียงพอ เพื่อสร้าง
คุณค่าองค์ความรู้ของตัวเองให้เพิ่มขึ้น  

- นโยบายการศึกษา ควรมีการปรับหลักสูตรทั้ง
ระดับมัธยม และอาชีวะ มีการปรับกลยุทธ์การ
เรียนทางด้านการเกษตร เป็นการปรับหลักสูตร
ด้านกําลังคนทางด้านเกษตร เป็น “วิทยาศาสตร์
ฐานวิทย์” เพื่อให้เห็นคุณค่าทางการเกษตร  โดย
การสร้ า งห นั งหรื อละคร  เพื่ อ ให้ เ กิ ดการ
เปลี่ยนแปลงค่านิยมในคนรุ่นใหม่ 

- สถาบันการศึกษาต้องสร้างความพร้อมด้วย
สถานการณ์จริงให้กับนักศึกษา แม้หลักสูตรสห
กิจศึกษาจะมีส่วนช่วย แต่ต้องปรับให้เข้มข้น
มากกว่านี้ เพื่อสร้างความอยู่รอดให้กับนักศึกษา 
ต้องเสริมภาษาจากสถานการณ์จริง ต้องเน้นการ
ปฏิบัติ ระบบการศึกษาที่ต้องสร้างโอกาสในการ
ได้ลงมือปฏิบัติจริง 
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เรียนรู้ตลอดชีวิต  และเอาใจใส่กับเรื่องวินัยของ
นักศึกษา 
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แนวโน้ม  
(Trends) 

ระบบการเรียนการสอน  
- จํานวนนักศึกษาที่เข้าเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกสาขาวิชา 
แต่เด็กไทยให้ความสําคัญกับการเกษตรน้อยลง ส่งผล
ให้จํานวนการเข้าเรียนสาขาเกษตรลดลง มีผู้หญิง
เรียนสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น จําแนกนักศึกษาที่เข้าเรียน
ตามความสามารถจะแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม 1) กลุ่มเด็ก
เก่ง จะเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัย ซึ่งเน้นการผลิต
บัณฑิตปริญญาตรีเพื่อเป็นนักวิชาการหรือนักคิด  2) 
กลุ่มเด็กเก่งน้อย จะเข้าสู่ระบบวิทยาลัยอาชีวะ ซึ่งมี
จํานวนมากกว่า จะเน้นการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นนัก
เทคโนโลยีหรือนักปฏิบัติ   

- นักศึกษาต่างชาติมากขึ้น  โดยเฉพาะจากประเทศ
กลุ่มสมาชิก ASEAN  ซึ่งมีค่านิยมด้านบวกต่ออาชีพ
เกษตรกรรมและประเทศมีการส่งออกสินค้าทางการ
เกษตรเป็นหลัก  รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายการเรียนถูกกว่า
ประเทศอื่นๆ 

- สถาบันการศึกษาทางการเกษตรในระบบลดลง  
เนื่องจากมีการแข่งขันเพื่อรับนักศึกษาจากหลาย
สถาบัน   และนักศึกษาที่สนใจเข้าศึกษาต่อมีจํานวน
น้อยลง  อีกทั้ ง ระบบการประเ มิน คุณภาพทาง

- ระบบการศึกษา มีกรอบและกฎเกณฑ์มาก  ไม่
สนับสนุนการศึกษาสําหรับเกษตรกร งานวิจัยไม่
สัมพันธ์กับเกษตรกร ยากแก่การเข้าใจเพราะเน้น
ทฤษฎี ช่องทางให้เลือกเรียนไม่หลากหลาย  

- ระบบการเรียนการสอน  เน้นผลิตคนเพื่อออกไป
ตอบสนองภาคอุตสาหกรรม 

- มีมหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่หลากหลายมากขึ้น 
อาทิ ภาคเอกชนเริ่มผลิตคนเพื่อตอบสนองแรงงาน
ตามคุณสมบัติที่ต้องการเพิ่มมากขึ้น ทั้งหลักสูตร
สําหรับ Contract Farming และมีมหาวิทยาลัย
ทางเลือกสําหรับเกษตรกร รวมทั้งหลักสูตรที่ ให้
นักศึกษาเกษตร ไปเป็นเจ้าของกิจการเองเริ่มเปิดมาก
ขึ้น 

- สังคมและวัฒนธรรม ที่ไม่นิยมเรียนสาขาการเกษตร 
เป็นการมองเกษตรในมิติเรื่องอาชีพ  การเลือกเรียน
เกษตรเพราะมีค่านิยมจะเข้ามาเป็นราชการมากกว่า
จะทําเป็นอาชีพเกษตรกร  โดยครอบครัวมีส่วนสําคัญ
ในการไม่สนับสนุนให้เรียนเกษตร เพราะมีแนวคิดว่า
ลําบาก รายได้ไม่ดี ภาพเกษตรกรไม่ทําให้เห็นภาพ
ความสุข  นอกจากนี้ครูแนะแนว  /  กลไกต่างๆ  

- จํานวนนักศึกษาสาขาเกษตรลดลง และที่เลือกเข้า
เรียนก็ไม่มีคุณภาพ 

- นักศึกษาหญิง มากกว่านักศึกษาผู้ชาย  
- นักศึกษาต่างชาติเพิ่มมากขึ้น 
- จํานวนอาจารย์ลดลง และมีความเฉพาะทาง
น้อยลง อาจารย์ไม่เก่ง 

- มีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอน มีอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง (เน้นการปฏิบัติที่
หลากหลาย) 

- รูปแบบในการผลิตทางการเกษตรเปลี่ยนไป มีการ
ใช้เทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น 

- แรงงานภาคการเกษตรในประเทศลดลง และเป็นผู้
สูงวัย 
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การศึกษา  ส่งผลต่อสถาบันการศึกษาที่ไม่สามารถ
ปรับตัวได้และคุณภาพต่ําจะถูกยุบหรือต้องไปสอนใน
สาขาอื่นแทน  ในที่สุดจะเหลือแต่สถาบันการศึกษา
เกษตรที่มีคุณภาพเท่านั้น อย่างไรก็ตามสถาบัน 
การศึกษาระดับวิทยาลัยเริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรี
ต่อเนื่องจาก ปวช./ปวส. 

- สถาบันการศึกษาทางการเกษตรทางเลือกจะเพิ่มขึ้น 
ภาคเอกชนให้ความสนใจมีการ เปิดการเรียนการสอน
เพื่อผลิตบุคลากรตามความต้องการของตนเอง มี
จํานวนผู้เรียนมากขึ้นเพราะเห็นเส้นทางอาชีพที่
ชัดเจน นอกจากนี้ ยังมีการยกระดับหรือจัดตั้งหน่วย/
องค์กรเรียนรู้เฉพาะทางด้านการเกษตรต่างๆ เพิ่มขึ้น 
เช่น โรงเรียนชาวนา ซึ่งศูนย์เรียนรู้เหล่านี้จะสอนวิชา
ชีวิตและการผลิตเพื่อตนเองอย่างปลอดภัยก่อนการ
จําหน่าย  ซึ่งต่างจากสถาบันการศึกษา 

-  สถาบันการศึกษามีความร่วมมือกับชุมชนเพิ่มมากขึ้น  
และ เชื่ อม โยง กับ ศูนย์ เ รี ยนรู้ ร ะดับพื้ นที่  ซึ่ ง มี
กระบวนการเรียนรู้ตามพื้นฐานของชุมชน  ตามพันธ
กิจของมหาวิทยาลัยมากขึ้นด้วย รวมทั้งมีความ
ร่วมมือกับภาคเอกชนในรูปของวิสาหกิจศึกษา  

- มีการเปิดหลักสูตรที่ง่ายต่อการตัดสินใจเข้าเรียนและ
มีความยืดหยุ่นมากขึ้น  โดยไม่คํานึงถึงคุณภาพของ

(ครอบครัว/สังคม) ยังไม่สนับสนุนให้คนเข้ามาเรียน
เกษตร 

- นโยบายรัฐไม่สนใจภาคการเกษตร โดยหลักสูตรการ
เรียนการสอนไม่มีการปลูกฝังให้คนสนใจเกษตร 
รวมทั้งนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- ประชากรวัยเรียนมีแนวโน้มลดลง ไม่สัมพันธ์กับสาขา
เกษตรที่เปิดแข่งขันให้เรียนกันมากขึ้น 

ข้อสังเกต 
โ ดยสรุ ป  ใ นก ลุ่ มนี้ ม อ ง ว่ า  อี ก  10  ปี ข้ า งห น้ า
สถานการณ์ต่างๆ ก็ยังเป็นไปเช่นเดียวกับปัจจุบัน 
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หลักสูตร  
- มี ห ลั ก สู ต ร เ ฉพ า ะท า ง ม า ก ขึ้ น  เ ช่ น  เ ก ษ ต ร
อุตสาหกรรม เกษตรพอเพียง รวมถึงการเพิ่มเติม
เนื้อหาการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการทํางานใน
สถานการณ์จริง เช่น ภาษาต่างประเทศไม่จํากัด
เฉพาะภาษาอังกฤษ  การจัดการคน  วิศวกรรมหรือ
เทคโนโลยีขั้นต้น เนื้อหาการเรียนเป็น Modern 
Technology มากขึ้น  เพิ่มเติมจาก Basic Science 
มีการปรับเพิ่มความรู้ทางการเกษตรที่ครอบคลุมทั้ง
อาเซียน  เพื่อรองรับการทํางานหรือไปประกอบ
กิจการในประเทศต่างๆ มีการเรียนรู้ระบบการผลิต
แบบเกษตรอุตสาหกรรม โดยใช้เทคโน- โลยีในการ
สนับสนุนการเรียนรู้ ให้การศึกษาในรูปแบบของการ
ฝึกปฏิบัติอบรมเพื่อปฏิบัติจริง แทนการทําหลักสูตร
เกษตรเต็มรูปแบบ 

- บัณฑิตจะเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีการบูรณาการการ
เรียนรู้ระหว่างเกษตรกรรม คน และการตลาด มี
คุณลักษณะเป็นนักเทคโนโลยีและเป็นผู้นําทาง
การเกษตร   

บริบทภายนอก : 

- บุคลากรทางการเกษตร/ผู้เชี่ยวชาญลดลง 
- สัดส่วนประชากรของประเทศ ชายมีน้อยกว่าหญิง 
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- การแข่งขันกันทั้งระดับภายในประเทศและระดับ
น านาช าติ ข อ ง แต่ ล ะสถ า บันอุ ด ม ศึ กษาและ
สถาบันการศึกษาของภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจเพื่อ
แย่งชิงผู้เรียน  

- ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกไม่มีความมั่นคงทางอาหารและ
ไม่ปลอดภัยในการบริโภคอาหาร   คนต้องการพึงและ
สร้างอาหารด้วยตนเอง 

- การแปรรูปวัตถุดิบที่มาจากต่างประเทศมากขึ้น 
- การปรับโครงสร้างดินและน้ําเพื่อสร้างความสมดุล
ภาคเกษตร รวมทั้งมีการนําเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น 
ส่ งผล ให้ เ กษตรกร นักป ฏิบั ติ  กลาย เป็น  “นัก
เทคโนโลยี” แทนและแรงงานภาคเกษตรลดจํานวน
ลง จึงมีการจ้างแรงงานต่างชาติมากขึ้น 

ปัจจัยผลักดัน  
(Drivers) 

-  สังคม : ค่านิยมของสังคมโดยทั่วไปที่มองว่าอาชีพ
เกษตรมีรายได้น้อย มองไม่เห็นเส้นทางอาชีพที่ชัดเจน 
ส่วนครูโรงเรียนพยายามผลักดันให้นักเรียนทํา
การเกษตรแต่ถูกผู้ปกครองคัดค้านและไม่สนับสนุน  
ซึ่งโรงเรียนไม่สามารถต้านทานกระแสบริโภคนิยมของ
สังคมโดยรวมและค่านิยมของผู้ปกครองได้ โดยเฉพาะ
ผู้ปกครองที่เป็นเกษตรกร ไม่อยากให้ลูกทําอาชีพ
เ กษตรกร  พื้ น ฐ านครอบค รัว  ไ ม่ คุ้ น เ คยกั บ

- สื่อมีส่วนสําคัญในการกระตุ้นให้คนหันกลับมาสนใจ
เกษตร สื่อสามารถเปลี่ยนภาพของเกษตรให้เป็นภาพ
ที่ดึงดูดใจให้สังคมมีทัศนคติที่ดีต่อภาคเกษตร เนื้อหา
สารควรมีมิติในการเชื่อมโยง เกษตร – อาหาร – 
สุขภาพ 

- นโยบายรัฐ รวมทั้งนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากให้
ความสนใจภาคเกษตรจริงจังจะแก้ปัญหาได้ถูกทาง ทั้ง
เรื่องการจัดการน้ํา ส่งเสริมอาชีพ ที่ผ่านมาไม่ช่วย

- ค่านิยม ภาพลักษณ์ไม่ดีมองเป็นความยากลําบาก 
ความยากจน ทุนนิยมสูง เกษตรกรไม่ถูกนําเสนอ
ในสื่อในด้านบวก 

- นักศึกษาไม่ได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เด็ก ทําให้ไม่มี
ความอยากในการเรียนเกษตร และไม่รู้ว่าเรียน
เกษตรไปทําอะไร 

- โครงสร้างประชากรของประเทศ ผู้หญิงมากกว่า
ผู้ชาย ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่แตกต่างกัน 
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เกษตรกรรม การประชาสัมพันธ์หรือการสื่อสารเพื่อ
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียน
การสอนจากสถาบันอุดมศึกษา สื่อสาธารณะที่
นําเสนอภาพของเกษตรกรด้านลบ เครือข่ายการทํา
เกษตรและบุคคลต้นแบบเพื่อขับเคลื่อนตัวอย่าง
ต้นแบบในการขยายแนวคิด  

-  เทคโนโลยี : ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี
ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการสื่อสาร เทคโนโลยีเพื่อการผลิต 

-  เศรษฐกิจ : ความต้องการของตลาดแรงงาน สินค้า
เกษตรและอาหารของตลาดภายในประเทศ/ความ
ต้องการของโลก ราคาสินค้าเกษตร และความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียน  

-  สิ่งแวดล้อม : ความต้องการของผู้บริโภคเรื่องอาหาร
ปลอดภัย ทําให้เกิดมาตรฐานด้านความปลอดภัย
อาหาร ซึ่งในกระบวนการผลิตจะลดและหลีกเลี่ยง
การใช้สารเคมีที่ ส่งผลกระทบต่อ ผู้บริ โภค และ
สิ่งแวดล้อมในทางอ้อม นอกจากนี้ ยังมีความต้องการ
ด้านพลังงานด้วย 

- นโยบายรัฐ : นโยบายระบบค่าตอบแทน ระบบความ
มั่นคงทางอาหาร และนโยบายส่งเสริมการศึกษา
เกษตรของรัฐ  เช่น  โครงการ  1 อํา เภอ  1 ทุน 

แก้ปัญหา นโยบายการศึกษาไม่มีหลักสูตรการจัดการ
น้ํ า  นโยบายรั ฐทํ า ให้ เกษตรกรเป็น ผู้น่ าสงสาร 
ภาพลักษณ์เกษตรกรจึงเป็นคนยากจน ต้องการแต่
ความช่วยเหลือ  

- การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ AEC และตลาดการค้า
เสรี 

- นโยบายของรัฐ จากกระทรวงศึกษาธิการ การ
พัฒนาประเทศใช้อุตสาหกรรมนํา โดยใช้เกษตร
เป็นฐานเกษตร 

- คนในภาคการเกษตรมีจํานวนลดลง ในขณะที่ที่ดิน
เพื่อการเกษตรก็น้อยลง  จึงต้องหาวิธีใช้และ
บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

- การเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมและกระแสโลก 
- การเปิดเสรีทางการค้า และความร่วมมืออาเชียน 
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(ทุนการศึกษาสาขาเกษตร) จะทําให้คนเก่งหันมา
เรียนเกษตรเพิ่มขึ้น 

ความไม่แน่นอน 
(Uncertainty) 

- นโยบายรัฐ : นโยบายระบบค่าตอบแทน ระบบ
ความมั่นคงทางอาหาร  และ นโยบายส่งเสริม
การศึกษาเกษตรของรัฐ 

- สังคม : ค่านิยมของสังคมและครอบครัว และความ
เข้าใจต่อหลักสูตรการเกษตร 

- เศรษฐกิจ : ความต้องการบุคลากรทางการเกษตร 
ราคาสินค้าทางการเกษตร และความร่วมมือของ
ประชาคมอาเซียน 

- นโยบายรัฐ ที่ไม่สนับสนุนภาคเกษตร 
- สังคม/ครู/ผู้ปกครอง  ส่วนใหญ่มีค่านิยมไม่สนับสนุน
ภาคเกษตร ซึ่งต้องใช้สื่อแก้ปัญหาเพื่อสร้างความ
เข้าใจ และนํา Success Case มาเล่าหรือสื่อสาร
เพื่อให้ค่านิยมเปลี่ยนแปลง 

- นโยบายภาครัฐ : ที่ไม่สนับสนุน ส่งผลให้มี
อาจารย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางน้อยลง 

- เศรษฐกิจ ภาคเกษตรต่างประเทศจะมีการ
แข่งขันกันสูง ทําให้เกิดระบบกีดกันจากต่างชาติ
มากขึ้น เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติตนเอง 

ภาพอนาคต 
(Scenarios) 

   
ข้อเสนอแนะ - ควรมีการสื่อสารกับเยาวชนรุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้น  ด้วย

วิธีการสื่อสารและเนื้อหาที่สามารถเข้าถึงกลุ่ม
เยาวชน เช่น animation, ภาพยนตร์หรือละคร, 

- อุดมศึกษาต้องปรับหลักสูตรสาขาเกษตรเพื่อ
ตอบสนองคนที่ต้องการเข้าสู่ภาคเกษตรคือ ระบบ
เรียนภาคปกติ (ในท่อ) และระบบการเรียนของคน

- บทบาทของมหาวิทยาลัยต่อการจัดการที่ดิน : 
เพิ่มหลักสูตรท้องถิ่น สร้างฐานการเรียนรู้ด้าน
การเกษตรที่ชัดเจน สร้างแหล่งอาหารให้อยู่ได้, 
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นักร้องหรือดารา   
- การนําเสนอของสื่อควรให้เห็นการเรียนเกษตรทั้ง
วงจร และความหลากหลายของเส้นทางอาชีพตาม
ความเป็นจริง 

- หลีกเลี่ยงการใช้วาทะกรรมทางการเกษตร เช่น 
“รากหญ้า”  หรือ “กระดูกสันหลัง” ซึ่งเปรียบเทียบ
ให้ เห็นภาพที่ ไม่ สวยงาม  ตอก ย้ําและ ซ้ํ า เติ ม
ภาพลักษณ์ของการเกษตร 

- แรงจูงใจในการเลือกเรียนเกษตรคือ 1) ค่าตอบแทน 
2) ใจรัก 

 

กลุ่มที่มาจากภาคสาขาอื่นๆ ที่ต้องการมาเรียน
การเกษตรรุ่นใหม่ (นอกท่อ) สรุป มหาวิทยาลัยต้อง
มีหลักสูตรตอบสนองต่อผู้ที่ต้องการเข้าสู่ภาคเกษตร
อย่างมีประสิทธิภาพ 

- อุดมศึกษาต้องพยายามสร้างความร่วมมือกับสื่อเพื่อ
ปรับเปลี่ยนค่านิยมของสังคมต่อภาคเกษตรและ
ต้องการให้ภาครัฐหนุนเสริมดา้นนโยบาย 

- การผลิตต้องลดสารเคมี  
- ควรมีเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านให้มากกว่านี้ 
- ควรมีทางเลือกให้นักศึกษาก่อนจบออกไป ได้

ยกตัวอย่างกรณีหลักสูตรของวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร (วปอ.) ที่เข้าไปดูงานของปราชญ์
ชาวบ้านหรือสําหรับนักศึกษาแพทย์ที่ก่อนจะจบต้อง
ออกไปทําความเข้าใจกับชุมชน ใช้ชีวิตในพื้นที่ เพื่อ
ปรับเปลี่ยนแนวคิด  

- อุดมศึกษาควรมีการบ่มเพาะ (Incubator) สร้าง 
Success Case  เหมือนเกาหลี ญี่ปุ่น  ซึ่ง
นอกเหนือจากความรู้ในการผลิตแล้ว  บัณฑิตยัง
ต้องการเงินทุน  และความรู้ในการบริหารจัดการ
การตลาด  

การจัดตั้งกองทุนที่ดิน,  สถาบันการศึกษาต้อง
เข้ามาช่วยในเรื่องการจัดการความรู้  จาก
นโยบายของรัฐ เอกชน, สถาบันการศึกษาต้อง
สร้างคนที่เป็น smart farmer เพื่อเปลี่ยน
ภาพลักษณ์ด้านการเกษตร  

- การผลิตแรงงานด้านการเกษตร : แรงงานภาค
การเกษตรจะต้องเป็นบุคคลที่สามารถประยุกต์
ให้เทคโนโลยีมาพัฒนาได้มากกว่าที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน, แรงงานเกษตรเปลี่ยนไป การจ้างเหมา
แรงงานจะเป็นปัจจัยที่เกษตรกรต้องพึ่งพาสภาพ
สังคมเอื้ ออาทรจะเป ลี่ยนไป  ค่าใช้จ่ ายใน
การเกษตรจะสูง, แรงงานต้องกลับมาพัฒนาฝีมือ 
ทักษะใหม่ที่อิงหลักวิชาและเทคโนโลยี สู่ Smart 
Farmer, เรียนและลงมือทําจริง, เรื่องคนจะต้อง
พัฒนาเรื่องความรู้แก่เกษตรกรให้ชัดเจนก่อนทํา, 
เสริมสร้างกําลังคนเข้า สู่ระบบเกษตรกรรม 
มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการเสริมสร้างความรู้
และทักษะ  ตลอดจนความสามารถในการ
แก้ปัญหา “ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์”, 
แรงงาน  ชักชวนเกษตรกรที่ ไปทํ า งานใน
ต่างจังหวัด กลับมาทําเกษตรในพื้นที่ของตนเอง 

- การเรียนรู้จากต้นแบบ : จัดการสอนใน
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ระดับอุดมศึกษาให้อยู่ในหลากหลายรูปแบบที่มี
พื้นที่จํากัด แต่ก่อให้เกิดรายได้หรือประโยชน์แก่
ภาคครัวเรือนมากที่สุด, พัฒนาเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสบการณ์การ
ใช้ที่ดิน เรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบ,  

- บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาผู้เรียน 
: มีหลักสูตรการเรียนตามอัธยาศัย, มีศูนย์การ
เ รี ย น รู้  ร่ ว ม กั น ร ะ ห ว่ า ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ผู้ประกอบการ เกษตรกร, มหาวิทยาลัยใช้สื่อ
ต่ า งๆ  ในการประชา สัมพันธ์ ในการส ร้า ง
ภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการเกษตร, มีการปรับปรุง
หลักสูตรให้สอดคล้องกับสายอาชีพของนักศึกษา 
เกษตรที่อยากจะไป เช่น เป็นผู้ประกอบการเอง 
การทํางานในบริษัทเอกชน นักจัดการการเกษตร 
ไ ม่ ใ ช่ ทุ ก ค น เ รี ย น เ ห มื อ น กั น ห ม ด , 
สถาบันการศึกษาต้องทําการตลาด โดยกลุ่ม
นักศึกษาที่เรียนด้านการเกษตร  อาจจะต้องเข้า
ไปดูภูมิหลังการประกอบอาชีพของผู้ปกครอง 
ระดมความเห็นจากผู้ปกครอง และมหาวิทยาลัย
ต้องไปหาตลาดกลุ่มลูกค้าในระดับมัธยมและมี
การมองตลาดในอนาคตด้วย 

- บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาผู้สอน : 
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ผู้สอนอาจเป็นใครก็ได้ที่มีความรู้ชัดเจน ปฏิบัติ
ได้จริง, หลักสูตรต้องมีอาจารย์จากภายนอก เช่น 
เอกชน ปราชญ์ชาวบ้าน อาจารย์ต่างประเทศ 
(เช่น 70: 30) มีพื้นที่ในการฝึกปฏิบัติจริง, การ
เรียนการสอนควรมีการสื่อการสอนที่หลากหลาย 
เช่น online  video conference, ผู้สอนต้องมี
การ update ด้านวิชาการตลอดเวลา, ผู้สอน
ต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบขอ้มูลในแต่ละประเด็นของแต่ละกลุ่มที่เข้าร่วมระดมความเห็นจากภาคใต้ 

วันที่ 26 มีนาคม 2556 
 

 ต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา 

แนวโน้ม  
(Trends) 

แนวโน้มอุดมศึกษาสาขาเกษตร 
หลักสูตร : 

- มี 2 หลักสูตร แยกกันชัดเจน เป็นนักวิทยาศาสตร์  
และนักจัดการการเกษตร คล้ายคลึงประเทศฝรั่งเศส 
มีการผลิตบัณฑิต 2 ประเภทคือ 1) นักวิชาการหรือ
นักวิทยาศาสตร์  และ 2) นักปฏิบัติคือ นักจัดการ 

- มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  กฎหมาย/
กฎระเบียบเกี่ยวกับการเกษตรเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับการตลาด หลักสูตรธุรกิจการเกษตร
และการตลาด  เพื่อเรียนรู้หลักของการจัดการ 

- มีการนํา case study หรือตัวอย่างที่ดีของ
ภาคปฏิบัติ มาประกอบการเรียนการสอน  

- เชื่อมโยงกับชุมชนเพื่อตอบปัญหาหรือโจทย์ความ
ต้องการของพื้นที่และชุมชน 

- เทคโนโลยีสารสนเทศจะมีบทบาทในการเรียนรู้ของ
นักศึกษาเพิ่มมากขึ้น 

การวิจัยและพัฒนา : มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

- เด็กเรียนเกษตรลดลง เนื่องจากค่านิยม ไม่นิยมเรียน
เกษตร และปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ มีข้อน่าสังเกตว่า การรักอาชีพเกษตร
จะเป็นคนที่ทํางานไปแล้วสักพัก แล้วค่อยมาทําอาชีพ
เกษตร แต่คนที่เรียนเกษตรแล้วจะไม่ทําอาชีพเกษตร 

- จํานวนผู้หญิงมีเพิ่มมากขึ้น อันสืบเนื่องมาจาก
โครงสร้างประชากรของประเทศ 

- ตลาดการศึกษาเพิ่มขึ้นเนื่องจากจํานวนนักศึกษา
เพิ่มขึ้น แต่ Productivity จะมีการสวนทางทั้ง
คุณภาพและจํานวน หรือจะมีความรู้เฉพาะทางมาก
เกินไป  นอกจากนี้  หลักสูตรยากเกินกว่าระดับ
สติปัญญาที่จะรับได้ / เด็กเก่งไม่เลือกมาเรียนเกษตร  

- เกษตรกรจะเข้าไปทํางานให้กับกลุ่มทุนมากกว่า ที่
ผ่านมาอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่มองไม่เห็นความ
ชัดเจนหรือเป้าหมายของการทําอาชีพเกษตรกร ซึ่ง
ส่งผลต่อเด็กนักเรียนมองไม่เห็นภาพที่ชัดเจนของ
อาชีพเกษตร 

แนวโน้มอุดมศึกษาสาขาเกษตร 
- นักศึกษาเกษตรลดลง เนื่องจากความไม่รู้และไม่
เข้าใจเกี่ยวกับระบบที่เกี่ยวข้องกับภาคเกษตร มอง
ไม่เห็นเส้นทางอาชีพว่าจบแล้วจะทําอะไร 

- สถาบันอุดมศึกษาขาดความชัดเจนในการผลิต
บัณฑิต 

- คุณภาพบัณฑิตสาขาเกษตรลดลง ขาดคุณสมบัติ
ที่พึ่งปรารถนา อาทิ ความรู้ข้ามสาขา การคิด
วิเคราะห์และวางแผนได้ มีทักษะด้านไอทีสําหรับ
การทํางาน และทักษะการผลิต 

แนวโน้มภาพรวมภาคการเกษตร 

- ที่ดินทางการเกษตรจะตกเป็นของนายทุนเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ ทําให้เกษตรกรไทยจากเดิมที่เป็นกลุ่มที่มี
การศึกษาน้อย ถือครองที่ดินน้อยจะลดลง แต่
เกษตรกรที่เป็นระดับฐานะปานกลางขึ้นไป ที่มี
การศึกษาจะมากขึ้น 

- เกษตรกรรายย่อยจะต้องปรับตัวหาที่ยืนใหม่ 
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สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น 
นักศึกษา/แรงงาน : จํานวนนักศึกษาและแรงงาน
ต่างชาติมากขึ้น  
ระบบและการจัดการภายใน : มีการเปลี่ยนวิธีการรับ
และพัฒนาอาจารย์ผู้สอน  เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนมี
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติได้จริง 
การเชื่อมโยงกับภายนอก : 
- มีความร่วมมือกับเกษตรกรและชุมชน รวมทั้งสภา

อุดมศึกษา 

- มีความร่วมมือกับภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น 
- มีการส่งผ่านข้อมูลให้กับครูแนะแนว 
แนวโน้มภาพรวมภาคการเกษตร 
- ที่ ดิ น เ กษตรลดล ง  เ น้ น ก า ร ใ ช้ พื้ น ที่ อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ เพื่อให้ เกิดผลผลิตต่อไร่ เพิ่มขึ้น 
เกษตรกรไร้ที่ทํากิน  

- โครงสร้างแรงงานทางการเกษตรเปลี่ยนแปลงไป 
แรงงานไทยในภาคเกษตรลดน้อยลง  ในขณะที่
แรงงานต่างด้าวหรือต่างชาติเพิ่มมากขึ้น 

- เกษตรกรจะเป็นเกษตรกรก้าวหน้า  โดยมีการใช้
เทคโนโลยีเพื่อการผลิตที่เข้มข้นขึ้น  ในขณะที่กลุ่ม
เกษตรกรผู้สูงวัยที่ยังคงผลิตแบบเดิมจะลดจํานวน

- เมื่อเป็นธุรกิจการเกษตรทําให้ทุกอย่างต้องใช้เงินทุน
ไปหมด และมีมิติที่ซับซ้อนในห่วงโซ่อุปทาน ส่งผลให้
ไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

- เมื่อภาคเกษตรจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรม ภาค
การผลิตจะผลิตหลักสูตรเพื่อพัฒนาคนของตัวเอง
ขึ้นมา ส่งผลให้เกษตรกรรายเล็กอยู่ไม่ได้ ต้องเข้าไป
เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมหลักมากขึ้น เมื่อ
แนวโน้มเกษตรจะเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมมาก
ขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาคือ คนรุ่นใหม่จะทําเกษตร
น้อยลง 

- ภัยธรรมชาติ  / สิ่ งแวดล้อม  อาทิ  สึนามิ  หรือ
ปรากฎการณ์ที่คาดการณ์ว่า แผ่นดินทางภาคใต้จะ
หายไปจากภัยธรรมชาติ 

และต้องสร้างความแตกต่างจากบริษัทรายใหญ่ 
อาทิ ตลาดเกษตรอินทรีย์ การสร้างเครือข่าย
เกษตรกรรายย่อย จะมีความรู้มากขึ้น จัดการงาน
เป็นระบบ มีการวางแผน คํานึงถึงความคุ้มค่าใน
การลงทุนมากขึ้น 

- รัฐ : มีนโยบายสร้างมูลค่าเพิ่มและมาตรการ 
กฎระเบียบเพิ่มขึ้น จะมีการเปลี่ยนแปลงมาก 
เนื่องจากประกาศใช้ พรบ.สภาเกษตรกร 

- เทคโนโลยี นวัตกรรม การวิจัย : นํามาใช้ในภาค
เกษตรมากขึ้นเพื่อเพิ่มผลผลิต เน้นคุณภาพและใช้
วิชาการมากขึ้น 

- ปัจจัยการผลิตเป็นระบบผูกขาดครบวงจร 
- ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์จะมีการแข่งขันกันมากขึ้น 
ด้ า นคุณภ าพ  เ ท ค โ น โ ล ยี  สุ ข ภ าพ  แล ะ
สิ่งแวดล้อม โดยจะเน้นคุณภาพด้านอาหาร
ปลอดภัย  เพื่อ สุขภาพ  และตอบสนองความ
ต้องการตลาด ในขณะเดียวกันมีแนวโน้มว่าจะมี
ปัญหาด้านเกษตรที่รุนแรงขึ้น อาทิ ผลผลิตไม่
เพียงพอและขาดคุณภาพ 
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ลง  นอกจาก นี้ ยั ง พบว่ า  ผู้ เ กษี ยณอายุ จ า ก
ภาคอุตสาหกรรมและบริการหันกลับเข้าสู่ภาค
การเกษตร 

- รูปแบบการทําเกษตร ปรับจาก “เกษตรดั้งเดิม” 
เป็น “เกษตรทางการค้า” เป็นเกษตรอุตสาหกรรม
หรือเชิงธุรกิจมากขึ้น เป็นระบบผูกขาด  เกษตรกร
จะทําอาชีพเกษตรน้อยลง  แต่จะเข้าสู่ระบบผู้ถูก
จ้างมากขึ้น มีการทําเกษตรพันธสัญญา (Contract 
Farming) กับผู้ ประกอบการรายใหญ่ ซึ่งมีการ
ผูกขาดตลาด การจัดการให้ได้ผลผลิตมากๆ เหมือน
ในอดีตมีความยากมากขึ้น ดังนั้นการเกษตรจะ
ขึ้นกับบริษัทธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่  

- เกิดเครือข่ายเกษตรกรทางเลือกหรือเกษตรสีเขียว
จากการรวมตัวกันของเกษตรกรรายย่อยอย่าง
หลากหลาย เช่น  การผลิตเพื่อความปลอดภัย  ผลิต
แบบ Slow Food ตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคที่ต้องการอาหารปลอดภัย และแก้ปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม  

- ตลาดเปิดกว้างและมีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจาก
การเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศ  ในขณะที่
ไทยมองต่างประเทศเป็นโอกาสทางการตลาด  
ประเทศต่างๆ เหล่านั้นก็มองไทยเป็นโอกาสทาง
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การตลาดเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะจีนที่เข้ามาทํา
ตลาดในประเทศไทย และส่งผลให้สินค้าทางการ
เกษตรของไทยบางชนิดหายไปจากตลาด มีกลุ่มทุน
ธุรกิจเพิ่มขึ้น ผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร
บางส่วนนําเข้าจากต่างประเทศมากขึ้น 

- มีการเปลี่ยนแปลงฤดูการผลิต เนื่องจากสภาพ
อากาศเปลี่ยนแปลง 

- Food Security จะเป็นปัญหาใหญ่ 

ปัจจัยผลักดัน  
(Drivers) 

- ค่ า นิ ย ม ขอ ง สั ง ค มต่ อ อ า ชี พ เ กษต ร ก ร ร ม  
ภาพลักษณ์ของวิชาชีพเป็นไปในทางลบ ไม่มี
แรงจูงใจทางวิชาชีพที่ชัดเจนการเรียน หมอไม่ง่าย 
แต่เยาวชนนิยมเลือกเรียน ในขณะที่การเรียนเกษตร
ง่ายเกินไปผู้ปกครองไม่ให้การสนับสนุน  

- ความเข้าใจและความต้องการของคนรุ่นใหม่ ขาด
ข้อมูลและไม่มีความเข้าใจในการเรียนการสอน
เกษตร   

- นโยบายของรัฐด้านการศึกษา ในการพัฒนาและ
ประเมินบุคลากรทางการศึกษา ปัจจุบันกฎระเบียบ
และตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการทําให้อาจารย์
ในมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงกับชุมชนได้ยาก ส่งผลให้
เกษตรกรไทยไม่สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ ได้  

- ประเด็นทางสังคม ค่านิยม และความมั่นคง กรณี
การแบ่งแยกทางศาสนาของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
รวมทั้งปัญหาความขัดแย้งทางสังคมใน 3 จังหวัด
ภาคใต้ทํ า ให้ เ ด็กที่ ม า เ รี ยนทาง เกษตรลดลง 
นอกจากนี้ ยังมีเรื่องค่านิยมไม่นิยมเรียนเกษตร การ
รักอาชีพเกษตรจะเป็นคนที่ทํางานไปแล้วสักพัก แล้ว
ค่อยมาทําอาชีพเกษตร แต่คนที่เรียนเกษตรแล้วจะไม่
ทําอาชีพเกษตร 

- นโยบายของรัฐ อาทิ แผนสภาพัฒน์ฉบับต่างๆ 
ในขณะที่นโยบายทางการศึกษา ทั้ง O-net / A-net 
ทําลายอาชีพการเกษตร เพราะไม่ได้คัดคนที่มีใจรัก
ในวิชาชีพเข้ามาเรียน  

- การ เพิ่ มจํ านวนประชากรโลก  และประ เ ด็น

- การสนับสนุนจากภาครัฐ ผ่านกฎระเบียบและ
มาตรฐานการควบคุมต่างๆ รวมทั้งแผนพัฒนา
เกษตรฯ ตั้งแต่ระดับอําเภอ-จังหวัด-ชาติ ด้วยการ
ประกาศใช้ พรบ.สภาเกษตรกร  

- ความต้องการของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์ สินค้าที่
ปลอดภัย ดังนั้นรูปแบบการผลิตจะเป็นไปตาม
ความต้องการของตลาด  

- การเข้าถึงปัจจัยการผลิตของเกษตรกร ที่จะต้อง
ใช้ทุนเพิ่มมากขึ้น  

- การเกิดเครือข่ายเกษตรกร เพื่อสร้างอํานาจการ
ต่อรอง หาแหล่งทุน และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 

- องค์ความรู้ เทคโนโลยี และการส่งเสริมด้าน
การตลาด จะทําให้เกษตรกรมีจุดยืนและมีหน้ามี
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ในขณะที่ความต้องการในการแก้ปัญหาของชุมชนไม่
ต้องการองค์ความรู้ที่มาจากงานวิจัยใหม่หรือการ
ค้นคว้าที่ลึกมาก  นอกจากนี้ ยังมีการประเมินผล
งานทุกๆ 6 เดือน ทําให้เกิดช่องว่างระหว่าง
นักวิชาการเก่งๆ และชาวบ้านที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ  

- นโยบายของรัฐในการส่งเสริมวิชาชีพเกษตร หาก
มีการกําหนดมาตรฐานการประกอบวิชาชีพด้าน
การเกษตร  จะเป็นการสร้างโอกาสและเส้นทาง
อาชีพสําหรับบัณฑิตทางการเกษตร  โดยเฉพาะด้าน
ปฐพีวิทยาและโรคพืช  ซึ่งจะมีฐานะเป็นผู้ให้ความรู้
และแนะนําการใช้สารเคมี ไม่ใช่ ผู้ผลิตสารเคมี  
ปัจจุบันมีสัญญาณที่สําคัญคือ  ความต้องการอาหาร
ปลอดภัยของผู้บริโภคและการกําหนดมาตรฐาน
สินค้าทางการเกษตร   

- นโยบายของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดหลักสูตร
ควรมีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่ชัดเจนโดย
แยกเป็นนักจัดการกับนักวิชาการ 

- ASEAN Economic Community: AEC ส่งผล
ให้นักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาหรือทํางานใน
ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น   หรือมหาวิทยาลัย
ต่างชาติเข้ามาเปิดสถาบันการศึกษาในไทย  ซึ่งแต่

อัตราส่วนเรื่องเพศมีผลต่อการเรียนการสอน อาทิ 
จํานวนผู้หญิงมี เพิ่มมากขึ้น  อันสืบเนื่องมาจาก
โครงสร้างประชากรของประเทศ 

- เมื่อรูปแบบการเกษตรกลายเป็นธุรกิจการเกษตรทํา
ให้ทุกอย่างต้องใช้เงินทุนไปหมด ส่งผลให้ไม่สามารถ
พึ่งพาตนเองได้ 

- ภัยธรรมชาติ / สิ่ งแวดล้อม อาทิ  สึนามิ  หรือ
ปรากฎการณ์ที่คาดการณ์ว่า แผ่นดินทางภาคใต้จะ
หายไปจากภัยธรรมชาติ 

- การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC 

ตาในสังคม 
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ละประเทศต้องสร้างกําแพงหรือมาตรการบางอย่าง
เพื่อปกป้องตนเอง  ในขณะที่คุณภาพนักศึกษาด้าน
การ สื่อสารภาษาอังกฤษของประเทศสมาชิก 
โดยเฉพาะอินโดนีเซียดีกว่าประเทศไทยมาก ทําให้
บัณฑิตของไทยเสียเปรียบในการแข่งขันเรื่องการ
ประกอบอาชีพกับบริษัทธุรกิจระหว่างประเทศ   

- เทคโนโลยีการผลิตและการสื่อสาร 
- คุณภาพสิ่งแวดล้อม  

ความไม่แน่นอน 
(Uncertainty) 

- นโยบายของรัฐในการพัฒนาและประเมินบุคลากร
ทางการศึกษา และนโยบายของรัฐในการส่งเสริม
วิชาชีพเกษตร 

- นโยบายสถาบันอุดมศึกษาในการจัดหลักสูตร  
- ASEAN Economic Community 
- คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

- นโยบายรัฐที่ ไม่สนับสนุนภาคเกษตร ตั้งแต่แผน
สภาพัฒน์ 

- ความไม่ชัดเจนของ Career Path ในสายวิชาชีพ
เกษตร (จบแล้วไม่รู้จะไปทําอะไร) 

- สถาบันการศึกษา ขาดความชัดเจนในการผลิต
บัณ ฑิตว่ า จะ ให้ เ ป็ นแบบ  Generalize หรื อ 
Specialize หากแบ่งเป็น Cluster ชัดเจน จะทํา
ให้ แบ่ งหน้ าที่ ไ ด้ ว่ าจะผ ลิตอะไร  เช่น  ผลิต
นักวิชาการ Skill เป็นแบบไหน 

- คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาเกษตร เมื่อเข้า
เรียนน้อย ทําให้มีจํานวนเกษตรกรลดลง  ในขณะ
ที่ผู้เรียนจบสาขาเกษตร มีทักษะและความรู้ในการ
ทําการเกษตรต่างกัน 
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ภาพอนาคต 
(Scenarios) 

  

 

ข้อเสนอแนะ  - สถาบันอุดมศึกษาต้องปรับตัวเพื่อรองรับต่อช่องว่าง
หรื อคนก ลุ่มห นึ่ งที่ ส ามารถหาความรู้ หรื อทํ า
การเกษตรได้เอง  

- ผู้สอนและสถาบันอุดมศึกษาทางด้านเกษตร จะต้องมี
การปรับตัวเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อาจเป็นการ
ผนึกกําลังกันโดยไม่ต้องขยายใหญ่โต แต่ต้องเน้นการ
ช่วยเหลือและมีความร่วมมือกัน  

- อุดมศึกษาต้อง Fill Gap องค์ความรู้ที่หายไปเพื่อ
ตอบสนองต่อเกษตรกรที่มีความหลากหลายกลุ่ม 

- ต้องทําให้เด็กสนใจวิชาเกษตร 
- สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคม / การปฏิวัติภาค
สังคม / ภาคประชาชน มีการรวมตัวหรือผนึกกําลัง

ทํางานร่วมกับเกษตรกร 

- หาโอกาส/ทางเลือกของผลผลิตใหม่ๆ เพื่อ
รองรับตลาดที่มีความหลากหลายในอนาคต 

- เป็นผู้นําทางวิชาการ 
- จัดวิชาที่ให้นักศึกษาลงพื้นที่ เรียนรู้ ศึกษา ช่วย

ทํางานให้เกษตรกร โดยให้นักศึกษารวมกลุ่ม 
และกําหนดรูปแบบการทํางาน โดยมีอาจารย์
เป็นคนประสานงานร่วมกับเกษตรกร 

- มหาวิทยาลัยลงพื้นที่ เข้าหาเกษตรกรที่มีความรู้ 
ความสามารถ เพื่อเชิญเป็นวิทยากร ให้แปลง
เกษตรกรเป็นแปลงตัวอย่างที่จะศึกษาเรียนรู้ 
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ของผู้ด้อยโอกาสเพื่อยึดพื้นที่หรือแย่งชิงพื้นที่คืน ทํา
การจัดสรรผลประโยชน์ใหม่  

 

ช่วยพัฒนานโยบาย/ทํางานสอดคล้องกับนโยบาย
ภาครัฐ 

- ควรมีการพิจารณาถึงนโยบายของภาครัฐต่อการ
พัฒนาด้านการเกษตร 

- มีการติดต่อ แลกเปลี่ยน กับภาคเอกชนและ
เกษตรกร 

- มีการพัฒนาหลักสูตรอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิด
ความเหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบันและอนาคต 

เผยแพร่องค์ความรู้/ใช้งานจริง 

- เผยแพร่องค์ความรู้ ทั้งที่เป็นหลักวิชาการ และ
ที่ เกิดขึ้นจริงจากเกษตรกร ในรูปแบบการ
สื่อสารที่น่าสนใจและอ่านเข้าใจง่าย (ผ่านทาง 
website เฉพาะกิจ เป็นต้น) 

- การนําองค์ความรู้หรืองานวิจัยลงสู่ชุมชนเพื่อใช้
ประโยชน์ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมในขณะที่
นําเอาเทคโนโลยีชาวบ้านหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
รวบรวมเป็นหลักสูตร 

หาโจทย์ในพื้นที่ 
- ควรเข้าถึงพื้นที่/ชุมชน เพื่อรับทราบความ

ต้องการ/ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่/ชุมชน อัน
นํ า ไป สู่การวิ จั ย เพื่ อ เสนอแนะแนวทางที่
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เหมาะสมในการตอบสนองความต้องการหรือ
แก้ไขปัญหาต่อไป 

การเรียนการสอน 
- มีการเรียนการสอนข้ามสาขาวิชา เช่น การ

วิเคราะห์ต้นทุน 

- สร้างเ ส้นทางอาชีพ  (แนะนํา )  โดยต้องมี
บทบาทในการกําหนดช่องทางการประกอบ
อาชีพสําหรับผู้ที่จบด้านเกษตร  และให้ข้อมูล
อาชีพ การสอบเข้าทํางาน 

- เป็นพี่เ ลี้ยงและจัดกระบวนการในการสร้าง
ทักษะด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษา 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
- สร้างมูลค่าเพิ่ม 
- Mass production 
- เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 

- ทําให้เห็นเป็นตัวอย่าง 
- ทํางานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ  
- ให้ข้อมูลพื้นฐานเพื่อการคาดการณ์ล่วงหน้า/

การวางแผน (Intelligence Info) 

 




