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บทคัดย่ อ
กำรศึกษำนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษำ ทัศนคติและค่ำนิยมของเยำวชนต่อกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม ในเขต
เทศบำลตำบลภูผำม่ำน อำเภอภูผำม่ำน จังหวัดขอนแก่น เพื่อนำไปสู่ กำรพัฒนำข้อเสนอแนะในกำรส่ งเสริ มสนับสนุ นให้
เยำวชนสนใจในอำชีพเกษตรกรรม โดยสัมภำษณ์เยำวชนที่ใช้เป็ นตัวอย่ำงจำนวน 90 คน ที่ได้มำจำกกำรเจำะจงเลือกเยำวชน
ที่มีบิดำมำรดำประกอบอำชีพเกษตรกรรม อำศัยอยูใ่ นเขตเทศบำลตำบลภูผำม่ำน 6 ชุมชนๆละ 15 คน
ผลกำรศึกษำพบว่ำ เยำวชนเกือบร้อยละ 85 มีทศั คติและค่ำนิยมเชิงบวกต่อกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมโดยมอง
ว่ำอำชีพเกษตรกรรมยังเป็ นอำชีพที่มีควำมมัน่ คงคือ มีรำยได้พอเลี้ยงชีพ มีควำมเป็ นอิสระพึ่งพำตนเองได้ ส่ วนที่เหลือมอง
ว่ำเป็ นอำชี พที่ มี ควำมเสี่ ยงต่ อภัยธรรมชำติ เยำวชนกลุ่ มนี้ มำกกว่ำร้ อยละ 93 ยังมี ควำมประสงค์ที่ จะสำนต่ ออำชี พ
เกษตรกรรมของผูป้ กครองต่อไปในอนำคตและต้องกำรที่จะให้บุตรหลำนสำนต่ออำชีพเกษตรกรรมจำกตน ร้อยละ 85
ABSTRACT
This research had the objective to study the Attitudes and Values of Youth towards Farming as an Occupation:
A Case Study of Phuphaman sub district Municipality, Khon Kaen Province. This study produced recommendations
for promoting youth interest in agricultural occupations. Data were collected by interviews with a sample of 90 youth
in six communities of the Municipality.
This study found that 85% of this sample of youth had positive attitudes toward farming as an occupation.
They view agriculture as a secure occupation. The remainder of the sample view farming as a high-risk investment,
and requiring high capital inputs at the outset. Over 93% of the sample intends to continue the farming activities of
their parents, while the remainder intends to shun farming as an occupation. Fully 85%
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แม้วำ่ สถำนกำรณ์แรงงำนภำคกำรเกษตรของไทยในปั จจุบนั ได้ลดลงตำมลำดับเนื่องจำกแรงงำนส่วนใหญ่ที่มี
อยูเ่ ดิมกำลังเข้ำสู่สงั คมผูส้ ูงอำยุ และแรงงำนอีกส่วนหนึ่งเป็ นเยำวชนคนรุ่ นใหม่ที่มีทศั นคติและค่ำนิยมเปลี่ยนไปจำกที่
เคยทำอำชีพเกษตรกรรม มีแนวคิดที่จะเปลี่ยนอำชีพจำกภำคกำรเกษตร มุ่งสู่ ภำคอุตสำหกรรม กำรลดลงอย่ำงต่อเนื่ อง
ของแรงงำนภำคกำรเกษตร ได้ส่งผลกระทบต่อปั จจัยกำรผลิตหลักของภำคกำรเกษตรและที่สำคัญส่ งผลให้ควำมมัน่ คง
ในด้ำนกำรผลิตอำหำรของประเทศไทยลดลงในระยำว ในขณะเดี ยวกันทิ ศทำงในกำรปรับเปลี่ยนและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและเทคนิ คที่ทนั สมัยมำทดแทน อย่ำงไรก็ตำมควำมเจริ ญและกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่ องและยัง่ ยืนต้องพึ่งพำ
แรงงำนคนเป็ นสำคัญ (ยงยุทธ์, 2558)
เกษตรกรมีค่ำนิยมในส่งลูกเข้ำศึกษำเพื่อจะเป็ นบันไดอำชีพและเลื่อนสถำนภำพทำงสังคมไม่ตอ้ งกลับไปสู่ ไร่
นำหรื อประกอบอำชี พเกษตรกรรมอีก จึ งทำให้เกิ ดปั ญหำขำดแคลนแรงงำนภำคเกษตรมีแนวโน้มจะกระจำยพื้นที่
เพิ่มขึ้ นหำกพิจำรณำสัดส่ วนแรงงำนในภำคกำรเกษตร จะพบว่ำแรงงำนภำคเกษตรมี แนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่ อง
กล่ำวคือ ในปี 2533 แรงงำนในภำคกำรเกษตรมีสดั ส่วนสูงถึงร้อยละ 63.3 ของผูม้ ีงำนทำรวม แต่ในปี 2555 สัดส่วนกลับ
ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 42.1 หรื อมีจำนวนลดลง นอกจำกนี้ ยังพบว่ำกลุ่มแรงงำนอำยุต้ งั แต่ 40 ปี ขึ้นไป มีแนวโน้ม
สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง แต่กลุ่มแรงงำนที่มีอำยุต้ งั แต่ 15 -39 ปี กลับมีแนวโน้มลดลงโดยเฉพำะกลุ่มแรงงำนรุ่ นใหม่ที่มีอำยุ
ระหว่ำง 15 - 24 ปี ที่มีแนวโน้มลดลงอย่ำงรวดเร็ ว กล่ำวได้วำ่ แรงงำนรุ่ นใหม่เข้ำสู่ภำคเกษตรน้อยลง (กรวิทย์, 2555)
ทัศนคติและค่ำนิยมของเยำวชนที่มีต่อกำรทำเกษตรนั้นจะเห็นได้วำ่ กำรสะท้อนควำมรุ่ งเรื องของผืนแผ่นดิน
ไทย ที่ ดำรงไว้ซ่ ึ งควำมอุดมสมบู รณ์ ทั้งดิ นและน้ ำ เป็ นทรั พยำกรสำคัญในกำรประกอบอำชี พเกษตรกรรม แต่ใน
ปั จจุบนั กลับพบว่ำ กำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ ทั้งเทคโนโลยี สำรสนเทศ และกำรศึกษำ ทำให้เมล็ดพันธุ์เยำวชนไทยเติบโต
ขึ้นมำ พร้อมกับกำรแสวงหำอำชีพที่ไม่ตอ้ งทนลำบำกตรำกตรำ ทำเกษตรกรรมอย่ำงที่ค่ำนิ ยมของคนสมัยใหม่ไม่ค่อย
สนับสนุ นเด็กและเยำวชนโตขึ้นมำเป็ น เกษตรกร ตอกย้ ำว่ำอำชี พเกษตรกรเริ่ มเลือนหำยไปจำกสังคมไทย (วุฒิชยั ,
2559)
ดังนั้นเพื่อเป็ นกำรแก้ไขปั ญหำดังด้ำนแรงงำนภำคกำรเกษตร ในฐำนะที่เป็ นผูบ้ ริ หำรท้องถิ่นขององค์ปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นและเป็ นนักศึกษำหลักสู ตรรัฐประศำสนศำตรมหำบัณฑิต สำขำกำรปกครองท้องถิ่น วิทยำลัยกำรปกครอง
ท้องถิ่น มหำวิทยำลัยขอนแก่น จึงอำศัยแนวคิดจำกนักวิชำกำรและผูว้ ิจยั มำเป็ นแนวทำงและเปรี ยบเทียบในกำรศึกษำ
ครั้งนี้ดว้ ย
วัตถุประสงค์ ในการศึกษา
เพื่อศึกษำทัศนคติและค่ำนิยม มุมมองของเยำวชนที่มีต่อกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรม โดยเจำะจงเยำวชนที่
มีบิดำ มำรดำ ประกอบอำชีพเกษตรกรรม ในเขตเทศบำลตำบลภูผำม่ำน อำเภอภูผำม่ำน จังหวัดขอนแก่น
วิธีดาเนินการวิจยั
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักคือ เยำวชนอำยุระหว่ำง 18-25 ปี ในพื้นที่องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นเทศบำลตำบลภูผำม่ำน อำเภอภูผำม่ำน จังหวัดขอนแก่น ในพื้นที่ 6 ชุมชน ชุมชนละ 15 คน รวมจำนวน 90 คน
โดยมีข้ นั ตอนกำรศึกษำ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษำสภำพพื้นที่ ข้อมูลส่วนบุคคล สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ จำนวนสมำชิกในครอบครัว
ด้ำนเศรษฐกิจในครัวเรื อน และลงสำรวจบันทึกเพื่อเป็ นแนวทำงในกำรเรี ยนรู ้ร่วมกันในกำรสัมภำษณ์
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ขั้นตอนที่ 2 ผูศ้ ึกษำนำผลกำรศึกษำจำกขั้นตอนที่ 1 ดำเนิ นกรสร้ำงแบบสัมภำษณ์ จำกนั้นสรุ ปประเด็นจำก
กำรสัมภำษณ์ เพื่อวิเครำะห์หำทัศนคติ ค่ำนิ ยม มุมมอง และพฤติกรรม ของเยำวชนที่ มีต่ออำชี พเกษตรกรรมว่ำเป็ น
อย่ำงไรบ้ำง
ขั้นตอนที่ 3 เตรี ยมข้อมูลที่จะสัมภำษณ์ ซึ่งแบ่งประเด็นออกเป็ น 4 ประเด็นได้แก่ 1) ด้ำนทัศนคติที่มีต่ออำชีพ
กำรเกษตร 2) ด้ำ นค่ ำ นิ ย มในกำรประกอบอำชี พ กำรเกษตร 3) ด้ำ นมุ ม มองอำชี พ กำรเกษตร 4) ด้ำ นพฤติ ก รรมที่
แสดงออกต่ออำชีพเกษตรกรรม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมำวิเครำะห์
ขั้นตอนที่ 4 กำรประเมินกระบวนกำรสัมภำษณ์ โดยสัมภำษณ์ควำมรู ้ควำมเข้ำใจร่ วมกันของเยำวชนที่มีต่อ
กำรทำกำรเกษตรเป็ นอย่ำงไร
ขั้นตอนที่ 5 สรุ ปและนำข้อมูลที่ได้จำกกำรสัมภำษณ์มำวิเครำะห์
การเก็บข้ อมูลและการวิเคราะห์ ข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำรงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลของพื้นที่และลงสำรวจพื้นที่กลุ่มเยำวชนเพื่อใช้เป็ น
ข้อมูลในกำรกำหนดประเด็นหลักในกำรสัมภำษณ์ โดยในสัมภำษณ์ได้มีกำรบันทึกประเด็น กำรสัมภำษณ์ทุกขั้นตอน
ซึ่งขั้นตอนกำรดำเนินงำนครั้งนี้ มีดงั นี้
ขั้นตอนที่ 1 ผูศ้ ึกษำได้เข้ำพบผูน้ ำชุมชน ผูใ้ หญ่บำ้ น กำนันเพื่อขอควำมอนุเครำะห์คดั เลือกเยำวชนที่อำศัยใน
พื้นหมู่บำ้ นทั้ง 6 ชุมชนและชี้แจงวัตถุประสงค์ของกำรทำวิจยั ครั้งนี้
ขั้น ตอนที่ 2 วิเ ครำะห์ บ ริ บ ทพื้ นที่ ของเยำวชนโดยกำรเก็ บรวบรวมข้อมู ล ส่ ว นบุ คคล สถำนภำพ ระดับ
กำรศึ กษำ อำชี พ เศรษฐกิจของเยำวชน ข้อมูลพื้นที่เพื่อใช้ในกำรสร้ำงแบบสัมภำษณ์เพื่อสัมภำษณ์รำยบุคคล จำกนั้น
สรุ ปประเด็นจำกกำรสัมภำษณ์ เข้ำสู่ กระบวนกำรสัมภำษณ์ และให้ทุกคนทรำบประเด็นหรื อหัวข้อในกำรศึ กษำให้
เยำวชนได้ทรำบ เพื่อศึกษำประเด็นและเตรี ยมข้อมูลสำหรับนำมำใช้ในกำรสัมภำษณ์
ขั้นตอนที่ 3 ผูศ้ ึ กษำได้ใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ โดยมีเยำวชนประกอบด้วย เยำวชนอำยุระหว่ำง 18-25 ปี ในเขต
พื้นที่ เทศบำลตำบลภูผำม่ำน อำเภอภูผำม่ำน จังหวัดขอนแก่น ใน 6 ชุมชน ชุมชนละ 15 คน รวมจำนวน 90 คน ซึ่ งผู ้
ศึกษำวิจยั ได้ช้ ีแจงถึงวัตถุประสงค์ของกำรศึ กษำวิจยั และควำมจำเป็ นหรื อควำมสำคัญของกำรศึกษำ รวมถึงข้อมูลที่ ผู ้
ศึกษำต้องกำรจัดเก็บ พร้อมเปิ ดโอกำสให้เยำวชนสำมำรถให้ขอ้ เสนอแนะได้โดยประเด็นในกำรสัมภำษณ์เกี่ยวข้องกับ
ทัศนคติ ค่ำนิยม มุมมองและพฤติกรรม ควำมรู ้ควำมเข้ำใจของเยำวชนต่ออำชีพกำรเกษตรที่บิดำ มำรดำ หรื อผูป้ กครอง
ประกอบอำชีพอยูใ่ นปั จจุบนั
ขั้นตอนที่ 4 หลังเสร็ จสิ้ นกำรสัมภำษณ์ แล้ว ผูศ้ ึ กษำได้นำข้อมูลจำกกำรบันทึ กกำรสัมภำษณ์ น้ ันในแบบ
สัมภำษณ์เพื่อนำมำวิเครำะห์เป็ นข้อมูลสรุ ป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
นำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จำกกำรสัมภำษณ์เยำวชน เจำะจงที่มีบิดำมำรดำประกอบอำชีพเกษตรกรรมอำศัยอยู่
ในพื้นที่เขตเทศบำลตำบลภูผำม่ำน อำเภอภูผำม่ำน จังหวัดขอนแก่น จำนวน 90 คน โดยใช้เครื่ องมือในกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูล คือ กำรสัมภำษณ์ ที่ได้กำหนดประเด็นกำรสัมภำษณ์เกี่ยวกับ ทัศนคติและค่ำนิยมของเยำวชนที่มีต่อกำรประกอบ
อำชีพเกษตรกรรม ที่ผศู ้ ึกษำสร้ำงขึ้น เพื่อเก็บข้อมูลมำวิเครำะห์ขอ้ มูลเพื่อประมวลผลและเสนอกำรวิจยั ในลักษณะเชิง
พรรณนำวิเครำะห์
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HMP9-4
ผลการศึกษา
ผลกำรศึกษำเรื่ อง ทัศนคติและค่ำนิ ยมของเยำวชนต่ออำชีพเกษตรกรรม: กรณี ศึกษำเทศบำลตำบลภูผำม่ำน
อำเภอภูผำม่ำน จังหวัดขอนแก่น มีดงั ต่อไปนี้
1. ลักษณะทัว่ ไปของเยำวชน เป็ นเยำวชนที่อำศัยอยูใ่ นเขตเทศบำลตำบลภูผำม่ำน 6 ชุมชนๆละ 15 คน รวม 90
คน อำยุระหว่ำง 18-25 ปี แบ่งเป็ นหญิงจำนวน 69 คน ชำย จำนวน 21 คน ขนำดของครอบครัว ประกอบด้วยครอบครัว
ขนำดเล็ก 18 ครอบครัว ขนำดกลำง 65 ครอบครัว ขนำดใหญ่ 7 ครอบครัว สถำนภำพของเยำวชน โสด จำนวน 81 คน
สมรสจำนวน 9 คน ระดับกำรศึกษำ มัธยมศึกษำตอนต้น 3 คน มัธยมศึกษำตอนปลำย 14 คน อำชีวศึกษำ 53 คน และ
ระดับอุดมศึกษำ 20 คน อำชีพนักเรี ยน/นักศึกษำ จำนวน 72 คน ไม่ประกอบอำชีพ 12 คน ลูกจ้ำงเอกชน 4 คน ค้ำขำย 1
คน ธุรกิจส่ วนตัว 1 คน ส่ วนรำยได้น้ นั เยำวชนส่ วนใหญ่เป็ นนักเรี ยน/นักศึ กษำ มีรำยได้ต่ำกว่ำ 5,000 บำท มำกถึง 79
คน เยำวชนที่ทำงำนแล้วมีรำยได้ 5,001-10,000 บำท จำนวน 9 คน และมำกกว่ำ 10,001 ขึ้นไปจำนวน 2 คน
2. ลักษณะกำรประกอบอำชีพของครอบครัวเยำวชน ในด้ำนทำนำ จำนวน 63 รำย คิดเป็ นร้อยละ 70 จำกกำร
สัมภำษณ์เยำวชนดังกล่ำวพบว่ำ ลักษณะของกำรทำนำจะเป็ นกำรทำนำปี และกำรทำนำปรังกำรทำนำปี ของเกษตรกรใน
เขตเทศบำลตำบลภูผำม่ำนนั้นเป็ นกำรทำนำดำ กำรทำนำปรังจะเป็ นกำรทำนำหว่ำนน้ ำตม จำกกำรสัมภำษณ์ควำมรู ้
ควำมเข้ำใจของเยำวชนในกำรประกอบอำชีพของผูป้ กครองเพื่อประเมินว่ำ เยำวชนมีควำมรู ้ควำมเข้ำใจในอำชี พของ
บิดำ มำรดำ มำกน้อยเพียงใด โดยให้เยำวชนได้เล่ำถึงลักษณะกำรประกอบอำชีพของผูป้ กครองโดยกลุ่มแรกคือกลุ่มที่
ระบุ ว่ำ บิ ดำ มำรดำ ประกอบอชี พทำนำเป็ นหลักเยำวชนสำมำรถบอกรำยละเอี ยดของกำรประกอบอำชี พได้อย่ำง
ละเอียด เนื่องจำกควำมคุน้ เคยกับวิถีชีวติ ที่ บิดำ มำรดำ ทำและเยำวชนเองก็ยงั ลงมือปฏิบตั ิก่อให้เกิดควำมรู ้ควำมเข้ำใจใน
กำรทำนำได้เป็ นอย่ำงดี
ในกำรประกอบอำชีพของครอบครัวที่ทำไร่ ของเยำวชน จำนวน 18 รำย คิดเป็ นร้อยละ 20 จำกกำรสัมภำษณ์
เยำวชนดังกล่ำวพบว่ำ ลักษณะของกำรทำไร่ จะเป็ นกำรทำไร่ ออ้ ย กำรทำไร่ ขำ้ วโพดเลี้ยงสัตว์กำรทำไร่ มนั สำปะหลัง
จำกกำรสัมภำษณ์ควำมรู ้ควำมเข้ำใจของเยำวชนที่มีบิดำ มำรดำทำเกษตร-ทำไร่ ออ้ ย ผลกำรศึกษำพบว่ำ เยำวชนที่มีบิดำ
มำรดำ ทำไร่ ออ้ ย ทำไร่ ขำ้ วโพดเลี้ยงสัตว์ ทำไร่ มนั สำปะหลัง สำมำรถบอกรำยละเอียดของกำรประกอบอำชีพทำไร่ ได้
อย่ำงละเอียด โดยเริ่ มตั้งแต่ข้ นั ของกำรเตรี ยมดิน กำรเตรี ยมพันธุ์พืชที่จะปลูก ไม่วำ่ จะเป็ นพันธุ์ออ้ ย พันธุ์ขำ้ วโพดเลี้ยง
สัตว์ หรื อท่อนพันธุ์มนั สำปะหลัง และวิธีกำรปลูก หลังจำกนั้นยังต้องดูแลเรื่ องกำรกำจัดวัชพืช กำรให้ปุ๋ย รดน้ ำ ต้องมี
กำรเอำใจใส่ ดูแลเป็ นอย่ำงดีถึงจะได้ผลผลิตสู ง โดยเฉพำะกำรดูแลแบบไม่ตอ้ งใช้สำรเคมีซ่ ึ งเป็ นอันตรำย และเข้ำใจ
วิธีกำรดำรงชีวติ แบบไม่พ่ งึ พำสำรเคมี ปรับเปลี่ยนเป็ นกำรใช้สำรอินทรี ยม์ ำทดแทน
ในกำรประกอบอำชี พ ของครอบครั ว ที่ ท ำสวนของเยำวชน ครอบครั ว ประกอบอำชี พ ในด้ำ นกำรท ำ
กำรเกษตร-ทำสวน จำนวน 6 รำย คิดเป็ นร้อยละ 6.7 จำกกำรสัมภำษณ์เยำวชนดังกล่ำวพบว่ำ ลักษณะของกำรทำสวนจะ
เป็ นกำรทำสวนกล้วยหอมทอง ทำสวนลำไย กำรทำสวนมะม่วงน้ ำดอกไม้ จำกกำรสัมภำษณ์ควำมรู ้ควำมเข้ำใจในกำร
ประกอบอำชี พทำสวนของเยำวชน ด้ำนกำรทำสวนกล้วยหอมทอง ผลกำรศึ กษำพบว่ำเยำวชนที่มีบิดำ มำรดำ ที่ เป็ น
ชำวสวนกล้วยหอมทองสำมำรถบอกรำยละเอียดของกำรประกอบอำชีพได้อย่ำงละเอียด คือกำรทำสวนกล้วยหอมทอง
พบว่ำในเขตเทศบำลตำบลภูผำม่ำนนั้นทำกันไม่มำก กำรทำสวนลำไยนั้น พบว่ำเยำวชนที่มีบิดำ มำรดำ ที่เป็ นชำวสวน
ลำไยสำมำรถบอกรำยละเอียดของกำรประกอบอำชีพได้ คือกำรทำสวนลำไย ในเขตเทศบำลตำบลภูผำม่ำน มีจำนวน
น้อยเนื่ องจำกพื้นที่ไม่เอื้ออำนวยต่อกำรปลูกจึงมีจำนวนน้อยส่ วนกำรทำสวนมะม่วงน้ ำดอกไม้พบว่ำเยำวชนที่มี บิดำ
มำรดำ ทำสวนมะม่วงน้ ำดอกไม้ สำมำรถอธิ บำยรำยละเอียดของกำรทำสวนมะม่วงได้เป็ นอย่ำงดี กล่ำวคือกำรทำสวน
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มะม่วงน้ ำดอกไม้ ในเขตเทศบำลตำบลภูผำม่ำนนั้นจำนวนไม่มำก เนื่องจำกมีพ้นื ที่ใกล้เคียงส่วนใหญ่ผลิตมะม่วงอยูแ่ ล้ว
ดังนั้นจึงไม่เป็ นที่นิยม
3. กำรมีส่วนร่ วมหรื อประสบกำรณ์ในกำรทำกำรเกษตรกับครอบครัว พบว่ำกำรมีส่วนร่ วมหรื อประสบกำรณ์
ในกำรทำงำนด้ำนกำรเกษตรกับครอบครัวของเยำวชนส่ วนใหญ่ที่มีส่วนร่ วมหรื อมี ประสบกำรณ์ในกำรทำนำของ
ครอบครัวร่ วมกับผูป้ กครอง จำนวน 75 รำย จะมีวิธีกำรทำนำโดยเยำวชนมีส่วนหรื อมีประสบกำรณ์ในกำรทำนำกับ
ผูป้ กครองในเขตเทศบำลตำบลภูผำม่ำน ซึ่ งผูป้ กครองเป็ นเกษตรกรอยูแ่ ล้วนั้นกำรทำนำมีดว้ ยกำรหลำยวิธีเช่น กำรทำ
นำดำ กำรทำนำหว่ำน กำรทำนำโยน พื้นที่ทำนำ ในเขตเทศบำลตำบลภูผำม่ำนนั้นส่ วนมำกนิ ยมทำนำดำ เช่น นำงสำว
วัชรี เต็มวงษ์ เล่ำว่ำ “บิดำ มำรดำ ทำนำ จะพำไปนำด้วย ตอนเด็กก็จะดูเฉย ๆ พอโตขึ้น พ่อกับแม่ก็จะพำดำนำ เกี่ยวข้ำว
หำบข้ำว ซึ่งก็เป็ นงำนที่หนักแต่ก็ตอ้ งทำเพรำะเป็ นอำชีพที่เลี้ยงเรำได้”
กำรทำไร่ ออ้ ยของเยำวชนที่มีส่วนร่ วมกับทำงครอบครัวมีจำนวน 56 รำยเนื่ องจำกพื้นส่ วนใหญ่ของเทศบำล
ตำบลภูผำม่ำนนั้นทำกำรเกษตรเป็ นหลักกำรปลูกอ้อยทั้งในเขตและนอกเขตเทศบำลจึงมีค่อนข้ำงมำกบำงครอบครัว
อำศัยกำรรับจ้ำงก็จะนำลูกหลำนที่เป็ นวัยรุ่ นไปรับจ้ำงด้วยจึงเป็ นเหตุให้เยำวชนได้มีประสบกำรณ์ในกำรทำไร่ ออ้ ยไป
ด้วยซึ่ งจะยกตัวอย่ำงของครอบครับ นำยณัฐวุฒิ เชื้อไพบูลย์ กล่ำวว่ำ “ได้มีประสบกำรณ์กำรปลูกอ้อยของครอบครัว
พ่อให้ขบั รถไถดิ นเตรี ยมดิ นเพื่อทำกำรปลูกอ้อยร่ วมกับบิดำซึ่ งมีรถไถเป็ นของตนเอง เป็ นคนป้ อนอ้อยสำหรับปลูก
กำจัดวัชพืชในไร่ ออ้ ยและตัดอ้อย ช่วยบิดำมำรดำ ซึ่งเป็ นประสบกำรณ์ในชีวติ ที่หำไม่ได้จำกตำรำเรี ยน แม้วำ่ จะเป็ นงำน
ที่หนักอยู่ แต่ก็ตอ้ งอดทนเพรำะเป็ นอำชีพที่สร้ำงรำยได้เป็ นอย่ำงดี”
กำรทำไร่ มนั สำปะหลัง ของเยำวชนจำนวน 4 รำย มีประสบกำรณ์ในกำรทำไร่ มนั สำปะหลัง เขตเทศบำลตำบล
ภูผำม่ำน นั้นมีพ้ืนที่จำกัดกำรทำไร่ มนั สำปะหลังมีนอ้ ยเนื่ องจำกพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ นที่รำบลุ่มชุ่มน้ ำเป็ นดินเหนี ยว จะมี
บำงส่ วนที่ สำมำรถปลูกมันสำปะหลังได้ เยำวชนจึ งไม่คุน้ เคยกับกำรทำไร่ มนั สำประหลังเท่ำใดนัก ยกตัวอย่ำงเช่ น
เยำวชนที่ ชื่อ นำยอรรถชัย ดรหมัน่ ได้เล่ำว่ำ “พ่อมีที่ดินซึ่ งเป็ นดิ นทรำยสำมำรถปลูกมันสำปะหลังได้ โดยได้เป็ นผู ้
คัดเลือกท่อนพันธุ์มนั สำปะหลัง ขับรถไถยกร่ องสำหรับเสี ยบท่อนพันธุ์มนั สำปะหลังและดูแลใส่ ปุ๋ย เก็บเกี่ยวเมื่อครบ
กำหนด ด้วยวิธีกำรใช้รถไถหัวมันขึ้นมำแล้วเก็บเป็ น กอง ๆ เป็ นระยะ ๆ”
กำรทำไร่ ขำ้ วโพดของเยำวชนที่ มี ส่วนร่ วมกับครอบครั วที่ เยำวชนได้ช่ วยเหลื อผูป้ กครองในกำรท ำไร่
ข้ำวโพดในเขตเทศบำลตำบลภูผำม่ำนนั้น มีจำนวน 10 รำย เกษตรกรจะนิ ยมทำไร่ ขำ้ วโพดเลี้ยงสัตว์เนื่ องจำกมีพ้ืนที่
บำงส่วนเหมำะสมในกำรทำไร่ ขำ้ วโพดอยูแ่ ล้วและเป็ นอำชีพดั้งเดิมอำชีพหนึ่งที่เกษตรกรบำงส่วนยังมีกำรทำอยูบ่ ำ้ ง ซึ่ง
พัน ธุ์ ข ้ำ วโพดในปั จ จุ บันที่ นิ ย มปลู ก นั้นเป็ นพันธุ์ ลู ก ผสมของภำคเอกชน โดยเยำวชนมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จกรรมของ
ครอบครัวดังเช่น นำยณัฐพงษ์ สุ ขพวง ได้เล่ำถึงกำรทำไร่ ขำ้ วโพดว่ำ “พ่อให้ขบั รถไถไถไร่ พ้ืนที่เตรี ยมดินเพื่อทำกำร
ปลูกข้ำวโพด ใช้วิธีหยอดเมล็ด หลุมละ 1-3 เมล็ด บำรุ งรักษำด้วยกำรใส่ ปุ๋ย กำจัดวัชพืชด้วยกำรตัดหญ้ำ เมื่อถึงฤดูเก็บ
เกี่ยวก็ใช้วธิ ีหกั ข้ำวโพดใส่กระสอบป่ ำนแล้วนำไปตำกแดดไล่ควำมชื้นก่อนที่จะไปสี โดยเครื่ องสี ขำ้ วโพด”
ทั้งหมดนี้ เป็ นประสบกำรณ์ ของเยำวชนที่ มีส่วนร่ วมในกำรเกษตรของครอบครั วซึ่ งได้มีเยำวชนที่ มีควำม
สนใจในด้ำนกำรเกษตรเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ นอกจำกได้มีกำรประเมินควำมรู ้ควำมเข้ำใจในกำรประกอบอำชี พของบิ ดำ
มำรดำหรื อผูป้ กครอง และกำรประเมินว่ำ เยำวชนได้มีส่วนร่ วมหรื อส่ วนช่วยบิดำ มำรดำ ในกำรประกอบอำชีพหรื อไม่
แล้ว กำรศึกษำครั้งนี้ ยังได้ศึกษำทัศนคติและมุมมองของเยำวชนที่มีต่ออำชีพเกษตรกรรมอีกด้วย
4. ทัศนคติและค่ำนิ ยม มุมมองและควำมคิดเป็ นของเยำวชนต่อกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมทั้งสิ้ น 90 คน
นั้น พบว่ำเยำวชน จำนวน 11 คน มีควำมเห็นว่ำอำชีพเกษตรกรรมเป็ นอำชีพที่เสี่ ยงต่อกำรขำดทุน เสี่ ยงต่อโรคพืช เสี่ ยง
ต่อภัยพิบตั ิจำกธรรมชำติ เช่น น้ ำท่วม ภัยแล้ง เยำวชนที่ ตกเป็ นตัวอย่ำงอีก 5 คน มองว่ำเป็ นอำชี พที่ตอ้ งลงทุนสู ง ทั้ง
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ค่ำแรงงำน ค่ำพันธุ์พืช ค่ำเช่ำที่ดิน ค่ำปุ๋ ย ค่ำยำกำจัดศัตรู พืช ยำกำจัดวัชพืช เป็ นควำมยำกลำบำกในกำรลงทุนทั้งสิ้น และ
เยำวชนที่ตกเป็ นตัวอย่ำงจำนวน 74 คน มีควำมคิดว่ำอำชีพเกษตรกรรมเป็ นอำชีพที่มนั่ คง สำมำรถสร้ำงรำยได้ดีกว่ำ มี
อำหำรที่ผลิตเอง มีควำมเป็ นอิสระไม่ตอ้ งมีนำยจ้ำง อนำคตจะตัดสิ นใจทำอำชีพเกษตรกรรมต่อจำกผูป้ กครองเนื่ องจำก
เป็ นมรดกต่อทอดที่จะปฏิเสธไม่ได้และมีแนวคิดต่อไปว่ำหำกมีบุตรหลำนก็จะส่ งเสริ มให้บุตรหลำนของตนประกอบ
อำชีพเกษตรกรรมต่อจำกตนอย่ำงแน่นอน
5. แนวทำงพัฒนำและส่งเสริ มอำชีพเกษตรกรรมให้แก่เยำวชนในพื้นที่เทศบำลตำบลภูผำม่ำน พบว่ำเยำวชนที่
ตกเป็ นตัวอย่ำงนั้นยังผูกพันกับอำชี พกำรเกษตรอยูม่ ำกควำมต้องกำรที่ แท้จริ งของเยำวชนนั้นก็ยงั ต้องกำรสื บทอดวิถี
ชีวิตที่เกี่ยวกับกำรเกษตรให้มีควำมมัน่ คง เยำวชนกลุ่มนี้ ยงั สำมำรถส่ งเสริ มและพัฒนำให้เป็ นเกษตรกรรุ่ นใหม่ Young
Smart Farmer มี เครื อข่ำยที่ เข้มแข็งนับเป็ นอี กหนึ่ งหัวใจที่ สำคัญในกำรขับเคลื่ อนกำรพัฒนำภำคเกษตรกรรมให้มี
ทิศทำงแนวโน้มที่ดีข้ ึนอย่ำงเห็นได้ชดั เป็ นกำรเตรี ยมพร้อมกับกำรสร้ำงบุคลำกรด้ำนเกษตรรุ่ นใหม่ให้มีควำมทันสมัย
และกำรทำกำรเกษตรอยูไ่ ด้ในท่ำมกลำงกำรเปลี่ยนแหลงของโลกยุคปั จจุบนั อีกทั้งยังมีควำมประสงค์ที่จะส่ งเสริ มให้
บุตรหลำนของเยำวชนเองในอนำคตสื บสำนอำชีพเกษตรกรรมต่อไป
หลัง จำกกำรศึ ก ษำในครั้ งนี้ แล้ว เยำวชนเข้ำ ใจสนใจในอำชี พ เกษตรกรรมมำกขึ้ น อี ก ทั้ง ยัง มี ค วำม
เปลี่ยนแปลงทัศนคติและค่ำนิยม มองว่ำกำรทำงำนภำคกำรเกษตร สำมำรถพัฒนำเป็ นอำชีพหลักที่มีควำมมัน่ คง สุ จริ ต
ปลอดภัยในกำรบริ โภค สร้ำงรำยได้เพียงพอต่อค่ำครองชีพในสภำวะเศรษฐกิจปั จจุบนั ได้ เยำวชนที่ตกเป็ นตัวอย่ำงกลุ่ม
นี้ ยงั สำมำรถมำพัฒนำให้เป็ นเยำวชนต้นแบบด้ำนกำรเกษตรทั้งในและนอกพื้นที่ และเป็ นตัวอย่ำงให้กบั เยำวชนรุ่ น
ต่อไปสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู ้ควำมเข้ำและประสบกำรณ์ได้อีกด้วย
สรุปและอภิปรายผล
จำกผลกำรศึกษำทัศนคติและค่ำนิยม ของเยำวชนที่มีกำรประกอบต่ออำชีพเกษตรกรรมของ บิดำ มำรดำ แล้ว
สรุ ปและอภิปรำยผลดังต่อไปนี้
1. สภำพพื้นที่ในกำรศึกษำเป็ นเยำวชนที่ตกเป็ นตัวอย่ำงอำศัยอยูใ่ นเขตพื้นที่เทศบำลตำบลภูผำม่ำน ของอำเภอ
ภูผำม่ำน จังหวัดขอนแก่น ซึ่ งเยำวชนที่ตกเป็ นตัวอย่ำงนั้น มีอำยุระหว่ำง 18-25 ปี เยำวชนที่ ตกเป็ นตัวอย่ำง มีควำมรู ้
ควำมเข้ำใจด้ำนกำรเกษตรที่ถูกปลูกฝังโดยผูป้ กครองเป็ นทุนเดิม เยำวชนกลุ่มนี้ จึงมีควำมพร้อมที่จะศึกษำวิชำกำรต่ำง
ๆ ด้ำนกำรเกษตรอย่ำงจริ งจัง อีกทั้งยังต้องสื บทอดอำชี พด้ำนกำรเกษตรต่อผูป้ กครองเนื่ องจำกมีที่ดินเป็ นของตนเอง
และมีประสบกำรณ์ดำ้ นกำรเกษตรมำแล้ว สำมำรถมำพัฒนำให้เป็ นเยำวชนต้นแบบด้ำนกำรเกษตรทั้งในและนอกพื้นที่
และเป็ นตัวอย่ำงให้กบั เยำวชนรุ่ นต่อ ๆไป
2. เมื่อศึกษำถึงทัศนคติ และค่ำนิ ยม ของเยำวชนที่มีต่อกำรประกอบอำชี พกำรเกษตรกรรมแล้ว เยำวชนที่ตก
เป็ นตัวอย่ำงส่ วนใหญ่ยงั เป็ นเยำวชนยังมีควำมต้องกำรหำควำมรู ้เทคนิ คในกำรบริ หำรจัดกำรด้ำนกำรประกอบอำชีพ
เกษตรกรรมเกี่ยวกับกำรลดต้นทุนในกำรผลิตสู ง หำมำตรกำรจัดกำรควำมเสี่ ยงจำกภัยธรรมชำติ วิธีกำรเพิ่มผลผลิตลด
รำยจ่ำยเพิม่ รำยได้ ศึกษำกำรเพิม่ มูลค่ำของผลิตภัณฑ์กำรเกษตรหลังจำกได้รับกำรพัฒนำเหล่ำนนี้ เพื่อนำมำประยุกต์ให้
เข้ำกับสถำนกำรณ์ดำ้ นกำรตลำดเศรษฐกิจในครัวเรื อน รวมถึงในชุมชนก็จะดีข้ ึน ซึ่งเยำวชนที่ตกเป็ นตัวอย่ำงกลุ่มนี้มอง
ต่อไปอีกว่ำอนำคตก็ยงั จะสื บสำนอำชี พเกษตรกรรมต่อจำกบรรพบุรุษต่อไป และคำดว่ำในอนำคตเยำวชนที่ตกเป็ น
ตัวอย่ำงกลุ่มนี้ จะเป็ นกำลังและแรงงำนสำคัญในกำรส่ งเสริ มพัฒนำกำรประกอบอำชีพเกษตรกรรมให้มีควำมมัน่ คง มัง่
คัง่ พัฒนำยังยืนส่งต่อให้เยำวชนจำกรุ่ นสู่รุ่นต่อไป
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ข้ อเสนอแนะ
1. รัฐบำลต้องมีนโยบำยที่มีควำมชัดเจนด้ำนกำรเกษตรกรรม เนื่ องจำกบำงแหล่งรับซื้ อผลผลิตทำงกำรเกษตร
ไม่ได้มำตรฐำนขำดกำรควบคุมจำกภำครัฐอย่ำงจริ งจังซึ่งส่ วนใหญ่เป็ นผูร้ ับซื้ อรำยย่อยที่กระจำยตัวอยูใ่ นนอกพื้นที่เขต
เมืองและถูกมองข้ำมและไม่มีผกู ้ ำกับดูแลสถำนประกิจกำรเหล่ำนั้นทำให้กำรรับซื้ อผลผลิตไม่มีควำมสุ จริ ต ยุติธรรม
ต่อเกษตรกรผูผ้ ลิต ควรส่ งเสริ มด้ำนควำมรู ้ทำงวิชำกำรตลำดให้กบั เกษตรกรอย่ำงจริ งจัง และสนับสนุนให้เกษตรกร
ผลิตสิ นค้ำเกษตรชี วภำพอย่ำงเต็มรู ปแบบ ควบคุมกำรใช้สำรเคมีอนั ตรำยทุกขั้นตอนกำรผลิตเพื่อผลิตสิ นค้ำคุณภำพ
ปลอดสำรเคมีออกสู่ตลำด ซึ่งเป็ นผลดีต่อทั้งผูผ้ ลิตเองและผูบ้ ริ โภค
2. ต้องส่ งเสริ มนโยบำยรัฐบำลไทยในปี 2559 โดยนำนโยบำย Thailand 4.0 มำประกำศใช้ กำรทำเกษตร 4.0
เป็ นกำรพลิกแนวคิดของเกษตรที่ จะต้องมีองค์ควำมรู ้ดำ้ นเทคโนโลยี กำรแปรรู ป และกำรทำตลำดเองควบคู่กนั ไป
ด้วย อีกโครงกำรหนึ่ งที่ ตอ้ งส่ งเสริ มคือ โครงกำร Young smart farmer เยำวชนผูท้ ี่สนใจในกำรทำเกษตรมำเป็ นกำลัง
หลักในกำรขับเคลื่อนกำรทำเกษตรยุค 4.0 ไปด้วยอีกทำงหนึ่ง และต้องเน้นจำกคนรุ่ นใหม่ในกำรพำเกษตรรุ่ นพ่อแม่มำ
ทำกำรเกษตรแบบสมัยใหม่ เน้นกำรบริ หำรจัดกำรโดยกำรนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ำมำช่ วย จำกเกษตรกร
ธรรมดำเปลี่ยนมำเป็ นเกษตร แบบปลูกเอง ขำยเอง ทำตลำดเอง
3. กำรเกษตรสำหรับเด็กและเยำวชนรุ่ นคนใหม่ควรให้มีบทเรี ยนหรื อหลักสู ตรทำงกำรเกษตรให้เด็ก และ
เยำวชนที่เป็ นหลักสู ตรกำรเรี ยนกำรสอนกำรเกษตรในโรงเรี ยนตั้งแต่ระดับประถมศึกษำ เพื่อให้เด็กและเยำวชนได้ซึม
ซับและศรัทธำในอำชีพกำรเกษตรซึ่งเป็ นอำชีพของบรรพบุรุษจะได้มีผสู ้ ื บสำนต่อไป เนื่ องจำกเกษตรกรส่วนใหญ่เป็ น
ผูป้ กครองของเด็กและเยำวชนอยูแ่ ล้ว มีควำมคำดหวังที่จะส่งมอบมรดกนี้ให้กบั ลูกหลำน เพื่อไม่ให้เด็กและเยำวชนนั้น
มีควำมมุ่งมัน่ ที่จะผันตัวเองเข้ำสู่แรงงำนภำคอุตสำหกรรมในอนำคต
กิตติกรรมประกาศ
กำรศึกษำครั้งนี้ประสบควำมสำเร็ จได้ดว้ ยเมตตำกรุ ณำอย่ำงสูงจำก คณะอำจำรย์ ทุกท่ำนที่ได้กรุ ณำให้ควำมรู ้
ประสิ ทธิ์ประสำทวิชำกำร และประสบกำรณ์ต่ำง ๆ ตลอดระยะเวลำที่ศึกษำอยูใ่ นครั้งนี้ รวมทั้งเทศบำลตำบลภูผำม่ำนที่
ให้กำรสนับสนุ นทุ นกำรศึ กษำ ขอบคุ ณเงิ นภำษี ทุกบำททุ กสตำงค์ของพี่น้องประชำชนที่ ให้ควำมอนุ เครำะห์มอบ
ทุนกำรศึกษำ ขอบคุณพี่นอ้ งเกษตรกรและเยำวชนที่ให้ควำมร่ วมมือและให้ควำมช่วยเหลือในกำรสัมภำษณ์เก็บข้อมูล
ขอขอบคุณวิทยำลัยกำรปกครองท้องถิ่น ที่ เป็ นสถำบันแห่ งควำมรู ้ และให้กำรสนับสนุ นกำรศึกษำของบุ คลำกรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทัว่ ประเทศด้วยดี
เอกสารอ้ างอิง
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