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“สามทหารเสือการศึกษาเกษตรของไทย”
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ยอนอดีต
nสังเขปพัฒนาการของการศึกษาไทย
การศึกษาไทยมีการปรับเปลี่ยนมาตลอด นับตั้งแต การจัดตั้งกรมศึกษาธิการในพ.ศ.
2430 ในรัชสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งสงผลใหการจัดการศึกษาของประเทศไทยไดพัฒนาอยางเปนระบบ
มากขึ้น ตอมาใน พ.ศ. 2441 ไดเริ่มมีแผนแมบททางการศึกษาครั้งแรก จวบจนถึงปจจุบันรวม 14
ฉบับ และไดมีการปฏิรูปการศึกษาครั้งสําคัญมาแลว 2 ครั้ง ในแตละครั้งของการปฏิรูปการศึกษา มี
ปจจัยผลักดันที่เปนภาวะวิกฤติแตกตางกันตามยุคสมัย จําเปนตองไดรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ
เสมือนเปนการยกเครื่องระบบการศึกษาไทย
ทศวรรษปจจุบัน นับตั้งแต พ.ศ. 2540 เปนหวงเวลาของการปฏิรูปการศึกษาครั้งที่ 3 ซึ่ง
เปนการปฏิรูปแบบ “ครบเครื่อง” โดยมีปจจัยผลักดันสําคัญทั้งในดานการเมืองการปกครอง
เศรษฐกิจ สังคม และปจจัยภายในระบบการศึกษาเอง
การปฏิรูปการศึกษาทั้ง 3 ครั้งที่ผานมา ลวนมีเหตุปจจัยในหวงเวลาดังกลาวที่ผลักดันให
เกิดการปฏิรูปการศึกษาขึ้น และการปฏิรูปการศึกษาในแตละครั้งไดสงผลตอการเปลี่ยนระบบการ
จัดการศึกษาของชาติ เพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจนจึงขอสรุปดังนี้ (ตารางที่ 4.1)
ตารางที่ 4.1 ขอสรุปเชิงเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษา 3 ครั้ง ของประเทศไทย
วิถีของการปฏิรูปการศึกษา

ปจจัยผลักดัน

ผลตอระบบการศึกษา

ครั้งที่ 1: ปฐมบทของการปฏิรูป
การศึกษา
-เกิ ด ขึ้ น ในรั ช สมั ย ของรั ช กาลที่ 5 การปรั บ ตั ว ให พ ร อ มต อ การเป ด -โครงการศึกษาแหงชาติฉบับแรก พ.ศ.
2441
พ.ศ. 2414 (กรมวิชาการ, ประเทศสูส ังคมนานาชาติ
-มี ก ระทรว ง ธรรมก ารรั บ ผิ ด ช อ บ
2546ข)
การศึกษา เริ่มยุคของระบบการศึกษา
-เป น การปฏิ รู ป แบบองค ร วม ทั้ ง
อยางเปนทางการ
ระบบราชการ ระบบการทหาร
- ประกาศใช พรบ. ประถมศึกษา
ระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม และ
แหงชาติ พ.ศ. 2441 เริ่มกระจาย
ระบบการตางประเทศ
การศึกษาพื้นฐานสูภูมิภาค
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ครั้งที่ 2: การปฏิรูปแบบแยกสวน
-เกิดขึ้นในชวง พ.ศ. 2517-2521 -วิ ก ฤ ติ ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า อั น
โดยคณะกรรมการวางพื้ น ฐาน เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเร็ว
เพื่อการปฏิรูปการศึกษา
-เ ป น ก า ร ป ฏิ รู ป เ ฉ พ า ะ ร ะ บ บ ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-3
การศึ ก ษาและเน น การศึ ก ษาขั้ น -กระแสเรี ย กร อ งจากสั ง คมให มี
การเปลี่ ย นแปลง หลั ง ยุ ค 14
พื้นฐาน
ตุลาคม 2516

ครั้งที่ 3: พลังขับเคลื่อนทั้งระบบ
-เกิ ด ขึ้ น ในชว งพ.ศ.
2540ปจจุบัน
-เปนการปฏิรูปแบบองครวม ของ
ร ะ บ บ ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ทุ ก
องคป ระกอบและทุ ก ระดับ โดย
ขั บ เคลื่ อ นพร อ มกั บ การปฏิ รู ป
ระบบอื่นๆ ไดแก การเมือง การ
ปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม
-จุ ด เน น ของการปฏิ รู ป คื อ การ
ปฏิ รู ป กระบวนการเรี ย นรู และ
การปฏิ รู ป การบริ ห ารจั ด การ
การศึกษา

-วิ ก ฤติ ท างการศึ ก ษาในรอบ 2
ทศวรรษ
-กระแสเรียกรองของสังคมตั้งแต
พ.ศ. 2538 และกระแสการมี
สวนรวมของภาคประชาชน
-วิกฤติทางเศรษฐกิจและสังคม
-การปฏิรูปการเมือง-การปกครอง
• รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2540: รากฐาน
ของการปฏิรูป
• พ.ร.บ. กระจายอํานาจฯ พ.ศ.
2542

-แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2520
สงผลใหมีการเปลี่ยน:
• โครงสรางระบบการศึกษา
• หลักสูตรการศึกษา
-การปฏิรูปที่ขาดมิติองครวม และการมี
ส ว นร ว ม จึ ง ขาดพลั ง ขั บ เคลื่ อ นที่
สมบู ร ณ และเกิ ด ความขั ด แย ง กั บ
ระบบอื่น เชน ระบบการปกครองสวน
ทองถิ่น
-ขาดเจตจํ า นงทางการเมื อ งที่ จ ะนํ า
แผนการปฏิรูปการศึกษานั้นไปปฏิบัติ
(UNDP,2546)

-พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ
พ.ศ. 2542 เปนกฎหมายแมบทฉบับ
แรก สงผลให
• เ กิ ด ก า ร ป ฏิ รู ป โ ค ร ง ส ร า ง
กระทรวงศึกษาธิการ
• ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและการ
ประเมินผล
• การผลั ก ดั น นโยบายการกระจาย
อํ า นาจทางการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ
การศึกษา และการขยายโอกาสการ
มีสวนรวมของประชาชน
• มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาในทุกระดับการศึกษา

ผลจากการปฏิรูปการศึกษาทั้งสามครั้งที่ผานมา สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมากนอยตาม
แรงสงที่เกิดขึ้นหลังจากการปฏิรูปการศึกษาในขณะนั้น โดยสังเกตไดจากการปฏิรูปการศึกษาใน
ครั้งที่สอง เปนการปฏิรูปการศึกษาในชวงที่มีความขัดแยงทางดานการเมืองสูงและขาดเจตจํานงทาง
การเมืองที่จะนําผลจากการปฏิรูปไปปฏิบัติ และในชวง 2 ทศวรรษที่ผานมาการเปลี่ยนแปลงจาก
ภายนอกในทุกมิติเปนไปอยางรวดเร็ว การปฏิรูปเปนไปในลักษณะแยกสวน สงผลผลักดันใหเกิด
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การปฏิรูปการศึกษาครั้งที่ 3 โดยทิ้งชวงเวลาหางจากการปฏิรูปการศึกษาครั้งที่สองเพียง 2
ทศวรรษเทานั้นเอง อยางไรก็ตามผลพวงที่เกิดขึ้นอยางชัดเจนจากการปฏิรูปการศึกษาในแตละครั้ง
กอใหเกิดการปรับเปลี่ยนแผนการศึกษาแหงชาติตามมาเปนลําดับ ทั้งนี้เพื่อใหเปนแผนแมบทใน
การจัดการศึกษา

แผนการศึกษาแหงชาติกับการศึกษาดานอาชีพ
การจัดการศึกษาของชาติไดมีการวางแผนแมบทฉบับแรกตั้งแตป พ.ศ. 2441 แผนแมบท
การศึกษาของชาติตั้งแตฉบับแรกจนกระทั่งถึงฉบับปจจุบันไดใหความสําคัญของการจัดการศึกษา
ดานอาชีพ ซึ่งแยกการศึกษาออกเปนสายสามัญ และสายอาชีพมาโดยตลอด แตลักษณะการแยก
การศึกษาสายสามัญและสายอาชีพนั้นอาจเรียกในชื่อที่แตกตางกันออกไปในแตละแผน ซึง่ ขึน้ อยูก บั
บริบทหรือประเพณีนิยมในขณะนั้น โดยมีรายละเอียดในแตแผนดังนี้ (กรมอาชีวศึกษา, 2534;
พิพัฒน, 2535; และเจริญ, 2523)
• โครงการศึกษา พ.ศ. 2441 กําหนดใหการศึกษาทางดานอาชีพเปน “การศึกษา
พิเศษ” ซึ่งมีความหมายวาเปนการเรียนวิชาชีพเฉพาะใหมีความชํานาญ เชน วิชาครู วิชาขาราชการ
พลเรือน วิชารางวัด วิชาศิลปกรรม วิชากฎหมาย วิชาชาง วิชาหัตถกรรม วิชาชางกล วิชาคาขาย
และวิชาเพาะปลูก ฯลฯ การเรียนวิชาชีพตามโครงการศึกษาฉบับนี้ ตองเรียนประถมศึกษา 6 ป
และมัธยมศึกษาอีก 4 ป รวมเปน 10 ปกอน จึงจะศึกษาตอในโรงเรียนพิเศษดังกลาว และได
ประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2441 ขึ้นเปนครั้งแรก
• โครงการศึกษา พ.ศ. 2445 กําหนดใหเรียนประถมศึกษาสามัญ 3 ป หลังจากนั้น
แยกออกเปนสามัญศึกษา และวิสามัญศึกษา โดยในแตละสายจะแยกการจัดการศึกษาออกจากกัน
เด็ด ขาด กลา วคื อวิสามัญศึกษาเป นการจั ดการศึกษาดานอาชีพ และจัดการศึกษาเปน ลักษณะ
ตอเนื่องในสายอาชีพโดยตลอดคือ หลังจบประถมศึกษาป 3 แลว เรียนตอในระดับประถมศึกษา
พิเศษ 3 ป จบแลวสามารถตอมัธยมศึกษาพิเศษ 5 ป และตอดวยอุดมศึกษาพิเศษ
• โครงการศึกษา พ.ศ. 2450 กําหนดใหเรียนสายสามัญระดับมูล 3 ป และ
ระดับประถมศึกษาสามัญ 3 ป รวมเปน 6 ป จากนั้นจะแยกสายอาชีพเปนประถมวิสามัญศึกษา 3
ป และตอเนื่องดวยมัธยมศึกษาวิสามัญอีก 3 ป
• โครงการศึกษา พ.ศ. 2452 การจัดระบบการศึกษาคลายคลึงกับการจัดการศึกษาใน
โครงการศึกษา พ.ศ. 2450 ตางกันที่มีความยืดหยุนในการเรียนสายอาชีพ คือหลังจากจบประถม
สามัญปที่ 3 แลว หากเลือกเรียนในสายอาชีพก็สามารถเลือกเรียนตอในระดับประถมวิสามัญ 3 ป
และเรียนตอเนื่องในระดับมัธยมวิสามัญอีก 3 ป ไดทางหนึ่ง แตหากจบประถมสามัญแลวเลือก
เรียนตอในระดับมัธยมศึกษาสามัญ 3 ป จบแลวสามารถเปลี่ยนไปเรียนวิชาชีพในระดับมัธยม
วิสามัญอีก 3 ปก็ได
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• โครงการศึกษา พ.ศ. 2456 ระบบการศึกษาในโครงการฉบับนี้ ไมตางจากโครงการ
ศึ ก ษาฉบั บ ก อ นหนา นี้ ม ากนั ก แตกต า งกั น เพี ย งหากผู เ รี ย นเลื อ กเรีย นมั ธ ยมสามั ญ ศึก ษาแล ว
ตองการเปลี่ยนมาเรียนสายวิชาชีพตองเรียนจบมัธยมศึกษาสามัญปที่ 6 กอน จึงจะเรียนตอใน
ระดับวิสามัญศึกษาชั้นต่ํา และหากเรียนจบมัธยมศึกษาสามัญปที่ 8 ก็สามารถเรียนตอในระดับ
วิสามัญศึกษาชั้นสูง ในโครงการศึกษาฉบับนี้ การศึกษาสายอาชีพไมสามารถเรียนตอเนื่องไดในสาย
อาชีพเองใหถึงระดับสูงขึ้น ในแตละระดับจะสิ้นสุด (terminal) ตองเรียนสายสามัญเปนพื้นฐาน
กอนจึงจะสามารถเรียนตอในสายอาชีพที่สูงขึ้นได
• โครงการศึกษา พ.ศ. 2458 ระบบการศึกษาในโครงการฉบับนี้ แยกการจัดการศึกษา
สายอาชีพและสายสามัญออกจากกันในแตละระดับ โดยการศึกษาสายอาชีพจะจบในแตละระดับ
แลวไมสามารถศึกษาตอในสาขาวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นไดเชนเดียวกับโครงการศึกษา พ.ศ. 2456
เชน จบชั้นประถมสามัญปที่ 3 แลว เลือกเรียนตอในสายอาชีพก็ตองเรียนประถมวิสามัญ และเมื่อ
จบแลวไมสามารถเรียนตอสายอาชีพที่สูงขึ้น หากตองการเลือกเรียนตอในสายอาชีพที่สูงขึ้น ตอง
เรียนมัธยมศึกษาสามัญตอนตนกอนแลวจึงจะเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาวิสามัญชั้นกลางได
• โครงการศึกษา พ.ศ. 2464 ระบบการศึกษาในโครงการฉบับนี้ สําหรับการจัดการ
สายอาชีพไมแตกตางจากโครงการศึกษา พ.ศ. 2458
• แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2475 จัดระบบการศึกษาเปนชั้นประถมศึกษาสามัญ 4 ป
และตอสายวิชาชีพในระดับประถมวิสามัญศึกษาอีก 2 ป หากตองการเรียนตอในระดับมัธยม
วิสามัญศึกษา (หลักสูตร ม.8 วิสามัญ) ตองจบการศึกษาในระดับมัธยมตนสามัญ (ม.4) กอน
(เปนหลักสูตร terminal เชน เดียวกับโครงการศึกษา พ.ศ. 2456) ในชวงนี้มีการจัดตั้งกรมวิสามัญ
ศึกษามีหนาที่จัดการศึกษาเกี่ยวกับอาชีพ เชน อาชีพกสิกรรม หัตถกรรม และพาณิชยกรรม เปนตน
• แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2479 ระบบการจัดการศึกษาในแผนการศึกษานี้ แบง
ระยะเวลาในแตละชวงชั้นตางจากแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2475 โดยหลังจากจบการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษาภาคบังคับ 4 ปแลว ไดแยกสายสามัญเปนมัธยมตน 3 ป มัธยมปลาย 3 ป และ
เตรียมอุดมศึกษาอีก 2 ป ในขณะที่สายอาชีพก็มีโรงเรียนอาชีพในแตละระดับเชนกัน ในแผนการ
ศึกษาชาติฉบับนี้ไดยกเลิกประถมวิสามัญ ซึ่งไดจัดไวในทุกโครงการและแผนการศึกษากอนหนานี้
นอกจากนี้หลักสูตรในแตละระดับจะจบในตัวเอง ไมสามารถเรียนตอในระดับที่สูงขึ้นไดทําใหไม
เปนที่นิยมของผูเรียน
• แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2494 ระบบการจัดการศึกษาของแผนการศึกษาฉบับนี้จะมี
ความคลายคลึงกันกับแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2479 แตมีลักษณะยืดหยุนกวาแผนการศึกษาชาติ
พ.ศ. 2479 คือสามารถศึกษาสายอาชีพตอเนื่องกันตั้งแตมัธยมอาชีวศึกษาตอนตน มัธยม
อาชีวศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาชั้นสูงได ขณะเดียวกันก็สามารถศึกษาสายสามัญเปนพื้นฐาน
กอนแลวตอสายอาชีพในระดับที่สูงขึ้นไดเชนเดียวกันกับแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2479 แผนการ
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ศึกษาแหงชาติฉบับนี้ตรงกับสมัยนายกรัฐมนตรี จอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งมีแนวคิดในดาน
การศึกษาสายอาชีพอยางครบวงจร ทั้งดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เรียกโดย
ยอวา “กอุพากรรม”
• แผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2503 เปนแผนการศึกษาที่ใชเปนแผนแมบท
ในการจัดการศึกษาที่ยาวนานที่สุดฉบับหนึ่ง มีการจัดการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมศึกษา 7
ป ระดับมัธยมศึกษาตอนตนไมเกิน 3 ป และมัธยมศึกษาตอนปลายไมเกิน 3 ป ในแผนการศึกษา
ฉบับนี้ผูเรียนสามารถเรียนในสายอาชีพไดอยางตอเนื่อง หรือจะเรียนในสายสามัญเปนพื้นฐานแลว
ตอในสายอาชีพที่สูงขึ้นไดเชนเดียวกัน ตามนโยบายของรัฐบาลในการประกาศใชแผนการศึกษา
ฉบับนี้ เพื่อสนับสนุนอาชีวศึกษาอยางกวางขวาง โดยใหอาชีวศึกษามี 3 ระดับ คือ มัธยมศึกษา
ตอนตนสายอาชีพ (มศ. 1-3) มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (มศ. 4-6) และอุดมศึกษาต่าํ กวา
ปริญญาตรี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรในแตละระดับมีทั้งที่จบในตัว
และหลักสูตรที่สามารถศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น หลักสูตรที่จบในตัวเองไมเปนที่นิยมของผูเรียน
มากนั ก นอกจากนี้ จุ ด เด น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในแผนการศึ ก ษาแห ง ชาติ ฉ บั บ นี้ ก็ คื อ การขยายการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาไปยังภูมิภาคและจัดตั้งมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาขึ้นเปนครั้งแรกในประเทศไทย
• แผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2520 กําหนดการศึกษาภาคบังคับระดับ
ประถมศึกษาเพียง 6 ป และมัธยมศึกษาตอนตน 3 ป และมัธยมศึกษาตอนปลายอีก 3 ป ในขณะที่
สายอาชีพนั้นจัดตามความตองการของทองถิ่นและสังคม นําความรูความชํานาญจากบทเรียนไป
ประกอบอาชีพได โดยจัดระดับการศึกษาที่ชัดเจนเปนประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และตอเนื่อง
ดวยประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แตหากจบมัธยมศึกษาตอนปลายแลวตองการศึกษาตอ
ในสายอาชีพสามารถศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
• แผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2535 การจัดการศึกษายังคงแบงเปน 4 ระดับ
เชนเดิมคือ ระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา
ในสวนของการศึกษาวิ ชาชีพนั้นมุงเนนใหผูเรียนไดพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพใหสามารถ
นําไปใชประโยชนได ทั้งในการประกอบอาชีพอิสระและรับจาง รวมทั้งสามารถดําเนินชีวิตและ
ประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสม หลักสูตรมีความยืดหยุนสูงสามารถเทียบและถายโอนระหวางสาย
อาชีพและสายสามัญไดในทุกระดับและมีสาขาที่สามารถเทียบและถายโอนหลากหลายสาขามากขึ้น
• แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2545-2559) เปนแผนระยะยาว 15 ป การ
ประกาศใชแผนการศึกษาแหงชาติฉบับนี้ มีผลสืบเนื่องจากกฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2540 เชื่อมตอดวยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่กําหนดใหมี
การจัด ทําแผนการศึกษาแห ง ชาติ เพื่อ ใชเปน กรอบในการทํ า แผนพัฒนาการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน
แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา แผนพัฒนาการอุดมศึกษา สาระสําคัญของแผนการศึกษาแหงชาติฉบับ
นี้คือ การจัดการศึกษามีหลากหลายรูปแบบทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การ
ปรับการศึกษาภาคบังคับจากหกปเปนเกาป การเตรียมความพรอมเด็กปฐมวัยอายุ 0-5 ปกอนเขา
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สูร ะบบ การจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานสิ บ สองป ผูสํ า เร็ จ การศึ กษาขั้น พื้ น ฐานมี โ อกาสเข า ศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาที่จัดในหลากหลายรูปแบบ ดานอาชีวศึกษามีการสนับสนุนการจัดการอาชีวศึกษา
ใหมีคุณภาพและเพียงพอตอความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ เปดโอกาสให
ทุกคนไดยกระดับความรูความสามารถในทางวิชาชีพไดอยางตอเนื่อง และไดกําหนดแนวทางการ
บริหารเพื่อการนําแผนสูการปฏิบัติไวดวย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545ข)
ในชวง 100 กวาปที่ผานมา ประเทศไทยไดจัดทําแผนการศึกษาของชาติรวมเปนจํานวนถึง
14 ฉบับ แผนการศึกษาของชาติทุกฉบับมีจุดมุงหมายเพื่อกําหนดทิศทางการศึกษาของชาติให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในบริบททางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในขณะนั้น ในดาน
การจั ด การศึ ก ษาเกษตรก็ เ ช น เดี ย วกั น ได มีก ารปรั บ เปลี่ ย นไปตามทิศ ทางของแผนการศึ ก ษา
แหง ชาติโ ดยตลอด การเปลี่ ยนแปลงที่เกิด ขึ้ น สงผลกระทบตอการศึ ก ษาเกษตรอยา งไร จะได
นําเสนอในรายละเอียดดังตอไปนี้
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o พัฒนาการของการศึกษาเกษตรในโรงเรียน
กําเนิดการศึกษาเกษตรในระบบโรงเรียน
การศึ ก ษาเกษตรเริ่ ม ต น อย า งเป น ระบบเมื่ อ มี ก ารประกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติ ก าร
ประถมศึกษาฉบับที่ 1 พ.ศ. 2441 ซึ่งกําหนดใหมีการสอนวิชาเกษตรกรรมในโรงเรียนประชาบาล
นับตั้งแตนั้นจนถึงปจจุบันเปนเวลาประมาณ 100 ป การศึกษาเกษตรไดมีพัฒนาการที่นาสนใจ
ประเด็นสําคัญที่จะกลาวถึงตอไปนี้เปนการสรุปภาพรวมของกําเนิดและพัฒนาการในชวงตน กอน
การประกาศใชแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 25031/

การสอนวิชาเกษตรกรรมในโรงเรียนประชาบาล
การสอนวิชาเกษตรกรรมในโรงเรียนประชาบาล สังกัดกรมศึกษาธิการ ที่เริ่มตนใน พ.ศ.
2441 ไดใหความสําคัญของการเรียนรูการเกษตรซึ่งเปนอาชีพหลักของประเทศ ใหผูเรียนเรียนรู
การทําการเกษตรยังชีพไดนอกเหนือจากการรูหนังสือเพียงอยางเดียว อยางไรก็ตามการสอนวิชา
เกษตรกรรมในระยะแรกมีปญหาการขาดแคลนครูเกษตร อีกทั้งเด็กนักเรียนประชาบาลก็ยังเล็กเกิน
กวาจะทํางานเกษตรใหเขมแข็งได ดังนั้นการเรียนวิชาเกษตรกรรมในชวงแรกจึงเปนเพียงการทํา
กิจกรรมการเกษตรอยางงาย ในลักษณะการทําสวนครัวในโรงเรียน (school gardening) อยางไรก็
ตาม เหตุการณที่เปลี่ยนแปลงในการจัดการสอนเกษตรกรรมในโรงเรียนสายสามัญ สามารถแบง
ออกไดเปน 4 ยุค ดังนี้

1) ยุคแสวงหาทิศทางการสอนวิชาเกษตรกรรมในโรงเรียน
การจัดการศึกษาทางดานอาชีพเกษตรกรรมในโรงเรียนประถมศึกษา ยังคงมีปญหาที่
ผูปกครองไมนิยมใหบุตรหลานเรียนการเกษตร เพราะจบการศึกษาแลวไมสามารถประกอบอาชีพ
ได เนื่องจากผูเรียนมีอายุนอยถึงแมไดขยายใหเรียนตอไดในระดับมัธยมวิสามัญ แตก็ยังไมประสบ
ความสําเร็จและมีปญหาการขาดครูเกษตรเปนอยางมาก
จากปญหาดังกลาว ในแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2479 จึงไดแยกโรงเรียนสายอาชีว
เกษตรกรรมออกเปนโรงเรียนเอกเทศตางหาก และยุบเลิกโรงเรียนประถมวิสามัญกสิกรรม ผลจาก
การใชแผนการศึกษาชาติฉบับนี้จึงไมปรากฏวามีวิชาเกษตรกรรมบรรจุอยูในหลักสูตรประถมศึกษา
ฉบับ พ.ศ. 2480 2491 และ 2498
1/

สังเคราะหจากเอกสารหลัก ไดแก
1) คณะศิษยเกาป.ป.ก. 2522. ประวัติโรงเรียนฝกหัดครูประถมกสิกรรม (ป.ป.ก.) อาจารยและครู.
2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 2537. 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร: กําเนิดและพัฒนาการ.
3) เจริญ. 2523. อาชีวเกษตรกรรมในประเทศไทย.
4) และประมวลจากการสัมภาษณปรมาจารยอาวุโสทางการเกษตร
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สวนหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาสายสามัญทุกระดับไมปรากฏวามีรายวิชาเกษตรกรรมใน
หลักสูตรเลย ยกเวนเพียงหลักสูตรมัธยมศึกษา พ.ศ. 2454 เทานั้นที่ไดจัดวิชาเพาะปลูกเปนวิชา
เลือกในหลักสูตร (เจริญ, 2523; กรมวิชาการ, 2546ข)
กรอบที่ 4.1 หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาที่ไมมีวิชาเลือกเกษตรกรรม
•
•
•
•
•
•
•
•
•

หลักสูตรมัธยมสูง 2454
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2456
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนกลาง พ.ศ. 2456
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2456
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2471
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2480
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2480
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2493
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2493

2) ยุคปฏิวัติเขียว: เกษตรในโรงเรียนคืนชีพ
การสอนวิชาเกษตรกรรมในโรงเรียนสายสามัญศึกษาเริ่มขึ้นอีกครั้งในชวงแผนการ
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2503 ซึ่งไดประกาศใชหลักสูตรใหมทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
โดยจัดวิชาเกษตรกรรมศิลปไวในกลุมวิชาศิลปศึกษา นอกจากนี้ยังมีความพยายามในการจัดการ
เรียนการสอนอาชีวเกษตรกรรมในโรงเรียนมัธยมศึกษา เนื่องจากการเห็นความสําคัญทางดานการ
เรียนการสอนเกษตรกรรม ซึ่งสอดคลองกับอาชีพหลักของคนไทย โดยหวังวาเยาวชนสวนใหญที่จบ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนแลวไมมีโอกาสเรียนตอในระดับสูง จะไดมีความรูทางดาน
การเกษตรติดตัวออกไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวสืบไป กอปรกับขณะนั้นเปน
ชวงของการตื่นตัวในกระแสของการปฏิวัติเขียว และการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 1 การนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมทางดานการเกษตรเขามาใช จึงมีความจําเปนใน
การเตรียมกําลังคนใหมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสมัยใหมที่เกิดขึ้น
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กรอบที่ 4.2 หลักสูตรที่ประกาศใชในชวง พ.ศ. 2503-2518
1.
2.
3.
4.
5.

หลักสูตรประถมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2503
หลักสูตรประถมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2503
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2503
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2503
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2518

ที่มา: กรมวิชาการ, 2546ข

ความพยายามในการจัดการศึกษาเกษตรในโรงเรียนชวงนี้ ไดปรากฏใหเห็นภาพอยาง
ชัดเจนจากโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษาอยางตอเนื่อง โดยมีโครงการที่สําคัญดังตอไปนี้

• โครงการโรงเรียนมัธยมแบบประสม (คมส.)
จุดเริ่มตนของโครงการนี้เกิดจาก ปญหาของหลักสูตรประถมและมัธยมศึกษาไมมี
ความยืดหยุน (หลักสูตรในแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2494) มีผลทําใหนักเรียนขาดเรียนและตก
กลางคันเปนจํานวนมาก จึงไดเริ่มทดลองสอนวิชาชีพในโรงเรียนสายสามัญอีกครั้งหนึ่ง ปรากฏวา
ไดผลดีในแงของนักเรียนขาดเรียนนอยลง กรมวิสามัญศึกษาจึงไดเริ่มดําเนินโครงการจัดวิชาชีพใน
หลักสูตรมัธยมศึกษาอยางจริงจัง ในป พ.ศ. 2503 ในโรงเรียนสุรนารีวิทยา และโรงเรียนราชสีมา
วิทยาลัย จากการดําเนินโครงการนี้ไดรับผลดี ในเรื่องการสรางเจตคติทางดานวิชาชีพ ทั้งนักเรียน
และผูปกครอง ดังนั้นกรมวิสามัญศึกษาจึงไดจัดตั้งโรงเรียนมัธยมแบบประสมขึ้น 2 โครงการ คือ
โครงการโรงเรียนมัธยมแบบประสมแบบ 1 (คมส.1) และโครงการโรงเรียนมัธยมแบบประสมแบบ
2 (คมส. 2) ในป พ.ศ. 2510-2514 (โสภณ, ดนัย และวิทยา, 2528; กรมวิชาการ, 2525)
กรอบที่ 4.3 ขอมูลโครงการโรงเรียนมัธยมแบบประสมแบบ1 และแบบ 2
โครงการโรงเรี ยนมัธยมแบบประสมแบบ 1
เป นโครงการพั ฒนาโรงเรีย น
มัธยมศึกษาขนาดใหญระดับจังหวัด มีโรงเรียนที่รวมอยูในโครงการ 20 โรงเรียน ใชหลักสูตรที่
พัฒนาเฉพาะโครงการนี้ โดยมีวิชาชีพใหเลือกเรียนในสาขา เกษตรกรรมศิลป อุตสาหกรรม
ศิลป และธุรกิจศิลป แตโรงเรียนสวนใหญไมจัดวิชาชีพเกษตรกรรม ใชงบประมาณจากโครงการ
เงินกูเพื่อพัฒนามัธยมศึกษาจากประเทศแคนาดา
โครงการโรงเรีย นมั ธยมแบบประสมแบบ 2
เปนโครงการพัฒ นาโรงเรีย น
มัธยมศึกษาในระดับอําเภอ มีโรงเรียนที่เขารวมโครงการจํานวน 70 โรงเรียน และเปนโรงเรียน
ที่มีภัยคุกคามจากคอมมิวนิสต 20 โรงเรียน ไดรับงบประมาณชวยเหลือจากองคการยูนิเซฟ
โรงเรียน คมส. 2 เปนโครงการที่เนนวิชาอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก
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แนวคิดของการจัดตั้งโรงเรียน คมส. เปนแนวคิดที่ไดอิทธิพลมาจากปรัชญาการจัด
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาของสหรัฐอเมริกาดังที่ไดกลาวไวแลวในบทที่ 3
เนื่องจาก
ธนาคารโลกกําหนดใหประเทศไทยอยูในกลุมประเทศกําลังพัฒนา จึงไดรับผลกระทบจากการ
กําหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศโดยองคกรระหวางประเทศ โดยเฉพาะทางดานการศึกษา
องคกรระหวางประเทศมีบทบาทมากในการเสนอแนะรูปแบบการศึกษาและสนับสนุนงบประมาณ
ดําเนินโครงการตางๆ (เดชา, 2546) ในขณะเดียวกันครู-อาจารยไดมีโอกาสไปศึกษาดูงาน
ทางดานการจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบประสมในประเทศสหรัฐอเมริกา จึงไดนํา
แนวคิดนี้มาสนับสนุนการจัดการศึกษาทางดานอาชีวเกษตรกรรมในโรงเรียนสายสามัญอีกครั้งหนึ่ง
นอกจากนี้เหตุผลที่สําคัญอีกประกาศหนึ่งคือ โรงเรียนมัธยมสายสามัญมีนักเรียนเขาเรียนเปน
จํานวนมาก และมีนักเรียนเพียงสวนนอยเทานั้นเองที่สามารถเขาเรียนในมหาวิทยาลัยได ที่เหลือไม
มีโ อกาสเรี ยนต อ และไม มี วิ ชาชี พติ ด ตั ว เพื่ อ แก ปญ หานี้ก รมวิ สามั ญ ศึก ษาในขณะนั้ น จึง จัด ทํ า
โครงการโรงเรียนมัธยมแบบประสมขึ้น (ปลิว, 2515)
อยางไรก็ดีโรงเรียน คมส. 1 ไมประสบความสําเร็จในดานการจัดการศึกษาอาชีพ
เนื่องจากเปนโรงเรียนในเมือง ผูปกครองรอยละ 80 เปนขาราชการสงผลใหนักเรียนเลือกเรียนสาย
วิชาการมากกวาสายอาชีพ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อหวังเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น (ปลิว, 2515)
โรงเรียน คมส. 2 เปนโครงการที่ประสบความสําเร็จอยางสูง เนื่องจากเปนโครงการ
ที่สอดคลองกับบริบทของชุมชนเกษตรกรรมในชนบท
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
เกษตรกรรม โดยใชกิจกรรมชุมนุมเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย (ชกท.) เปนกิจกรรมหลัก
ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเกษตร จากการนิเทศโครงการเกษตรภายใตการนิเทศอยาง
สม่ําเสมอ มีผลทําใหครูเกษตรกับผูปกครองนักเรียนมีความสัมพันธที่ดีตอกัน หากนักเรียนมีปญ
 หา
ในการเรียนครูเกษตรและผูปกครองสามารถรวมกันแกไขปญหาตางๆ ไดทันเวลา แตดวยความโชค
รายของการจัดการอาชีวเกษตรกรรมในโรงเรียนสายสามัญ โครงการ คมส. 1 สามารถดําเนินการได
เพียงไมกี่ป ก็ตองยุบเลิกไป เนื่องจากเกิดปญ หาความขัดแยงกันในการบริหารโครงการ สงผล
กระทบทําใหโรงเรียนในโครงการ คมส. 2 ตองพลอยถูกยกเลิกไปโดยปริยายทั้งที่ยังไมสิ้นสุด
โครงการ (วสุธาร, 2546)
กรอบที่ 4.4 ผลที่ไดในเชิงรูปธรรมจากโครงการโรงเรียนมัธยมแบบประสม
•
•
•
•

โรงเรียนไดรับการพัฒนาในดานสิ่งกอสราง ครุภัณฑทางดานการเกษตร
โรงเรียนไดรับครูเกษตรเพิ่มขึ้นจํานวนมาก
ครูเกษตรและศึกษานิเทศนไดรับทุนศึกษาตอในระดับสูงทั้งในและตางประเทศ
ชุมนุมเกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย (ชกท.) ไดนํามาเปนกิจกรรม
ขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพนักเรียนอาชีวเกษตรกรรมในโรงเรียน
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• โครงการโรงเรียนมัธยมในสวนภูมิภาค (คมภ.)
สามปตอมากระทรวงศึกษาธิการไดนําแนวคิดของโครงการ คมส. กลับมาใชอีกครั้ง
หนึ่ง เนื่องจากเห็นวาโครงการ คมส. 2 ประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายที่วางไว โดยนําหลักสูตร
เดิมที่ใชในโรงเรียน คมส. มาใชภายใตโครงการ คมภ. โดยมีระยะเวลาในการดําเนินโครงการตั้งแต
ป พ.ศ 2517-2521 โครงการ คมภ. แยกออกเปน 2 กลุม คือ คมภ. 1 และคมภ. 2 (โสภณ ดนัย
และวิทยา, 2528) โดยภาพรวมผลที่ไดจากโครงการนี้ในดานการจัดการอาชีวเกษตรกรรมไม
แตกตางจากโครงการ คมส. 2 เทาใดนัก
ตารางที่ 4.2 ขอมูลโครงการโรงเรียนมัธยมในสวนภูมิภาค (คมภ.)
โครงการ

จํานวนโรงเรียนในโครงการ งบประมาณ/โรงเรียน

แหลงเงินกู

คมภ. 1

32

90,000

IDA*

คมภ. 2

50

90,000

ธนาคารโลก

*/

IDA (International Development Association)

• โรงเรียนศึกษาสงเคราะห
ความพยายามในการกระจายโอกาสทางการศึกษาใหแกเยาวชนที่ดอยโอกาสไดรับ
การศึกษาในภาคบังคับตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2503 นั้น โครงการจัดตั้งโรงเรียนศึกษา
สงเคราะหจึงไดเกิดขึ้นในจังหวัดตางๆ และเปนโรงเรียนประจํา (กินนอน) ทําใหนักเรียนที่อยูใน
โรงเรียนเหลานี้สามารถทํากิจกรรมทางการเกษตรไดอยางเต็มที่ ดังนั้นหลักสูตรโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห พ.ศ. 2511 จึงไดจัดเนื้อหาการสอนวิชาเกษตรกรรมทั้งในระดับประถมศึกษาตอนตน
(ป.1-4) สัปดาหละ 2 ชั่วโมง และระดับประถมศึกษาตอนปลาย(ป.5-7) สัปดาหละ 5 ชั่วโมง
นอกจากนี้นักเรียนที่อยูประจํายังสามารถทํางานเกษตรนอกเวลาเรียนในชวงเชากอนเขาเรียน และ
ชวงเย็นหลังเลิกเรียนได
การจัดการเรียนการสอนเกษตรกรรมในโรงเรียนศึกษาสงเคราะหประสบความสําเร็จ
ในระดับหนึ่ง เนื่องจากไมมีขอจํากัดในดานเวลาของผูเรียนและผูสอน โรงเรียนสวนใหญมีพื้นที่
เพียงพอสําหรับทํากิจกรรมการเกษตร และผลผลิตจากการทําโครงการเกษตรยังมีสวนสงเสริมให
นักเรียนไดมีอาหารบริโภคอยางเพียงพอและมีคุณภาพ ความสําเร็จของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห
บางแหงไดปรากฏใหเห็นจนกระทั่งถึงปจจุบัน ดังกรณีศึกษาที่จะไดกลาวตอไปในบทที่ 5
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กรอบที่ 4.5 สรุปการจัดการศึกษาเกษตรในยุคปฏิวตั ิเขียว
การจั ด การศึ ก ษาเกษตรในโรงเรีย นสายสามัญ ประสบความสํ า เร็จ เฉพาะใน
โรงเรียนที่เขารวมโครงการพัฒนาตางๆ เทานั้น เนื่องจากไดรับการสนับสนุนในดานครู
เกษตร ครุภัณฑ สิ่งกอสราง และงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมทางดานงานเกษตร
เปนพิเศษ สวนโรงเรียนอื่นที่อยูนอกเหนือจากโครงการเหลานี้ยังไมประสบความสําเร็จ
เทาที่ควร โดยเฉพาะโรงเรียนในเขตเมืองหรือเทศบาล ซึ่งมีความยุงยากในการเตรียม
พื้นที่ อุปกรณและครู-อาจารย โรงเรียนเหลานี้จึงเปดวิชาอื่นใหเรียนแทน

3) ยุคแพรขยายเกษตรกรรมในโรงเรียน
หลังจากการปฏิรูปการศึกษาครั้งที่ 2 ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรในทุกระดับชั้น และให
ความสําคัญในการจัดการเรียนการสอนเกษตรกรรมในโรงเรียนสายสามัญ โดยจัดวิชาเกษตรกรรม
เปนวิชาบังคับสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนจะตองเรียนทุกคน สวนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจัดเปนวิชาเลือกสําหรับนักเรียนที่สนใจตองการเลือกเรียน ในยุคนี้
นาจะเปนยุคทองของการศึกษาเกษตรในโรงเรียนสายสามัญเบงบานมากที่สุด และยิ่งไปกวานั้น
โรงเรียนหลายแหงในตางจังหวัดที่ไมพรอมยังไดจัดหลักสูตรอาชีวเกษตรกรรมในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หากมองในแงปริมาณแลวนับวาเปนการจัดการศึกษาเกษตรไดอยางทั่วถึงในทุกโรงเรียน
ที่ จั ด การศึ ก ษาสายสามั ญ โดยไม ไ ด คํ า นึ ง ถึ ง สภาพความพร อ ม และบริ บ ทของสถานศึ ก ษาว า
เอื้ออํานวยตอการจัดการศึกษาเกษตรหรือไม การจัดการศึกษาเกษตรในยุคนี้มีสถานศึกษาหลาย
แหงที่ประสบความสําเร็จในการจัดการศึกษาเกษตร ดังกลาวถึงในบทที่ 5
ในขณะเดียวกันมีโรงเรียนหลายแหงที่จัดการศึกษาเกษตรตามหลักสูตรเทานั้น ซึ่งเปน
การจัดการศึกษาเกษตรที่ขาดจิตวิญญาณไรชีวิตชีวา ซ้ํารายยังอาจสงผลทําใหผูเรียนมีเจตคติในดาน
ลบตอวิชาเกษตรกรรม เนื่องจากการนํานักเรียนในชั่วโมงสอนวิชาเกษตรกรรม เพื่อไปใชแรงงานใน
การพัฒนาโรงเรียน
นอกจากนี้ สิ่ ง ที่ น า เสี ย ดายที่ สุ ด ของการจั ด การศึ ก ษาเกษตรในยุ ค นี้ ก็ คื อ ชุ ม นุ ม
เกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย (ชกท.) หรือภายหลังไดเปลี่ยนชื่อเปนชุมนุมนักเรียน
เกษตรกรในอนาคตแหงประเทศไทย ไดเริ่มสอเคาของการเสื่อมถอยลงจากการศึกษาของ ขจรศักดิ์
ปทุมรัตน (2531) พบวาครูเกษตรใหความสนใจตอการทํากิจกรรม ชกท. 10 โครงการอยูในระดับ
นอย และตอมาไดมีการปรับปรุงหลักสูตรมัธยมศึกษาในป พ.ศ. 2533 ผูเรียนสามารถปรับเปลี่ยน
วิชาเลือกทางด า นอาชีพเกษตรกรรมตามความตองการและความสามารถของตนเองได ตลอด
เนื่องจากเปนวิชาเลือกเสรี ดังนั้นนักเรียนที่เลือกเรียนวิชาเกษตรจึงหมุนเวียนหรือสับเปลี่ยนกับวิชา
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อื่น กิจกรรม ชกท. จึงขาดสมาชิกในการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง สงผลใหไมสามารถ
ดําเนินการจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการของสมาชิก ชกท. ในระดับตางๆ ได กิจกรรม ชกท. จึง
เริ่มออนแอและในที่สุดก็เสื่อมสลายลง คงเหลือเพียงการแขงขันทักษะเกษตรระหวางโรงเรียน
เทานั้น

กรอบที่ 4.6 การจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตรกรรมในหลักสูตรประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา
• หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521 และปรับปรุง พ.ศ. 2533 บรรจุวิชาเกษตรไวใน
กลุมการงานและพื้นฐานอาชีพ นอกจากนี้ยังสามารถสอนไดในกลุมประสบการณ
พิเศษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 อีก 600 คาบตอป แตโรงเรียนสวน
ใหญจะสอนวิชาภาษาอังกฤษ เนื่องจากนักเรียนตองใชสําหรับการสอบเขาเรียนตอใน
ระดับมัธยมศึกษา
• หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2521 และปรับปรุง พ.ศ. 2533 ตามโครงสราง
ของหลักสูตร วิชาเกษตรจัดอยูในกลุมการงานและอาชีพ
• หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 และปรับปรุง พ.ศ. 2533 ตาม
โครงสรางของหลักสูตรนี้มีความยืดหยุนมาก วิชาเกษตรสามารถจัดเปนวิชาบังคับไว
ในกลุ ม วิ ช าพื้ น ฐานวิ ช าอาชี พ และยั ง สามารถเรี ย นเป น วิ ช าเลื อ กหากเลื อ กเรี ย น
แผนการเรียนเกษตรกรรม ดวยความยืด หยุนในโครงสรางของหลั กสูต รจึงทํา ให
หลักสูตรมัธยมศึกษา พ.ศ. 2524 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2524
สามารถเทียบโอนผลการเรียนระหวางกันได

การพัฒนาการศึกษาเกษตรในชวงนี้ ไดแพรขยายในโรงเรียนมัธยมศึกษาภายใตโครงการที่
สําคัญดังตอไปนี้

• โครงการมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท (มพช.)
ในชวงของแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2520 โครงการพัฒนาโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษายังคงดําเนินการอยางตอเนื่องเนนการพัฒนาลงสูโรงเรียนมัธยมศึกษาระดับตําบล โดย
ใชชื่อโครงการมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท (มพช.) โรงเรียนมัธยมประจําตําบลขณะนั้นเปดสอนเพียง
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนเทานั้นเอง ดังนั้นการเรียนการสอนเกษตรกรรมจึงเปนเพียงการสอนตาม
หลักสูตร มัธยมศึกษาตอนตน พ.ศ. 2521 โครงการ มพช. แบงออกเปน 2 ระยะ
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ตารางที่ 4.3 ขอมูลโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อการพัฒนาชนบท (มพช.)
โครงการ

ระยะเวลา

จํานวนโรงเรียน งบประมาณ/โรงเรียน

มพช. 1
มพช. 2

2523-2527
2526-2530

42
480

47,000
47,000

การดําเนินการในโครงการนี้ใชแนวคิดจากโครงการ คมส. ใชงบประมาณเงินกูจาก
ธนาคารโลก ผลจากการดําเนินโครงการไมประสบความสําเร็จมากนักในการจัดการศึกษาทางดาน
การเกษตรกรรม เนื่องจากผูบริหารโครงการเปนชุดเดียวกับโครงการ คมส. และ คมภ. ซึ่งไมมี
ความเชี่ยวชาญในดานบริบทของชุมชนชนบท สงผลใหการดําเนินโครงการเกิดการผิดเปาหมาย แต
ถึงอยางไรก็ตามงานตางๆที่โรงเรียนเปดสอน งานเกษตรก็ยังมีจํานวนนักเรียนเลือกเรียนมากเปน
อันดับหนึ่ง (โสภณ ดนัย และวิทยา, 2528) และจากการประเมินผลการดําเนินโครงการ มพช. ใน
ปการศึกษา 2530 โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ พบวา โรงเรียนในโครงการ
มพช. สวนใหญเปดสอนวิชาชีพเกษตรกรรมไดสอดคลองกับอาชีพของชุมชน แตนักเรียนเห็นวายัง
ไดรับความรูในวิชาชีพที่ไมเพียงพอตอการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพ (กรมวิชาการ, 2533ก)
โดยสรุปแลวโครงการ มพช. ประสบความสําเร็จในแงของการขยายปริมาณจํานวน
โรงเรียนมากกวา ขณะที่ดานคุณภาพยังคงมีปญหาในดานความพรอมของหองเรียน การขาดแคลน
วัสดุอุปกรณในการฝกทักษะ ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากงบประมาณที่ใชในการดําเนินโครงการในแตละ
โรงเรียนมีจํานวนนอย เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการอื่นๆ กอนหนานี้ จึงไมนาจะเพียงพอสําหรับ
การพัฒนาความพรอมของโรงเรียนในการจัดกิจกรรมเกษตรใหประสบความสําเร็จ และที่สําคัญคือ
นักเรียนยังอายุนอยเกินไปไมสามารถรับผิดชอบหรือทํางานได ประกอบกับระยะเวลาในการฝก
ทักษะไมเพียงพอและขาดความตอเนื่อง (กรมวิชาการ, 2533ก)

• แผนการเรียนวิชาอาชีพ 1 (วช.1) และวิชาอาชีพ 2 (วช.2)
ในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 โรงเรียนมัธยมสายสามัญสามารถ
เปดแผนการเรียนทั้งสายสามัญและสายอาชีพไดหลากหลาย แผนการเรียนวิชาเกษตรกรรมเปน
แผนการเรียนอาชีพที่ไดรับความนิยมมากที่สุด โรงเรียนที่เปดแผนการเรียนเกษตรกรรมสวนใหญ
เปนโรงเรียนในสวนภูมิภาค
การเรียนในแผนการเรียน วช.1 และ วช. 2 มีความแตกตางกันในจุดมุงหมายคือ
การเรียนในแผนการเรียน วช.1 มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนเมื่อจบการศึกษาแลวสามารถประกอบ
อาชีพได โดยกําหนดใหเรียนเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่งเทานั้น ซึ่งตางจากแผนการเรียน วช.2 ที่
หลักสูตรจัดใหเรียนหลากหลายสาขา โดยมีจุดมุงใหสามารถเรียนตอไดในระดับสูงตามคานิยมของ
ผูเรียนที่มีความตองการในการเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น
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การจัดการเรียนการสอนวิชาอาชีพเกษตรกรรมในโรงเรียนตามแผนการเรียน วช.
1 หรือ วช. 2 ยังมีจุดดอยอยูเปนอยางมาก ทั้งในดานความพรอมของสภาพพื้นที่ วัสดุ ครุภัณฑทาง
การเกษตร ความพรอมของครู-อาจารยเกษตร เมื่อเปรียบเทียบกับวิทยาลัยเกษตรกรรมที่จัด
การศึกษาในระดับเดียวกัน (กรมวิชาการ, 2533ก)
ดังนั้นการจัดหลักสูตร วช. 1 และ วช.2 ถึงแมจะมีความคึกคักในระยะเริ่มแรก
เนื่องจากมีความตองการกําลังคนในระดับนี้จํานวนมากก็ตาม แตในที่สุดก็ตองยุบเลิกแผนการเรียน
เกษตรกรรมลงเนื่องจากประสบปญหาในด านผูเรียน และการสนับสนุนงบประมาณในการจัด
การศึ ก ษาเกษตรซึ่ ง ต อ งลงทุ น ค อ นข า งสู ง ข อ จํ า กั ด ในเชิ ง บริ บ ทไม ว า จะเป น ด า นสถานที่ ก็ ไ ม
เอื้ออํานวย ครั้นจะเนนการเกษตรกรรมในเมืองก็ไมมีงบประมาณสนับสนุนสําหรับการจัดหาวัสดุ
ครุภัณฑที่ทันสมัย
กรอบที่ 4.7 สรุปการจัดการศึกษาเกษตรในยุคแพรขยาย
1. หลักสูตรกําหนดใหเรียนวิชาเกษตรกรรมทั้งที่เปนวิชาบังคับและวิชาเลือก ในทุกระดับ
การศึกษา ตั้งแตประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมปลาย
2. กํา หนดแผนการวิ ช าอาชี พ เกษตรกรรมในหลั ก สู ต รมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายในสอง
ลักษณะคือหลักสูตร วช. 1 มีจุดมุงหมายเพื่อออกไปประกอบอาชีพ สวนหลักสูตร วช.
2 เอื้อตอการเรียนตอสายอาชีพในระดับสูง แผนการเรียนนี้ไดความนิยมในชวงตนเทา
นั้นเอง
3. มีโครงการพัฒนาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาเกษตรกรรมในโรงเรียน โดยมี
แบบอยางจากประเทศสหรัฐอเมริกา แตเปนโครงการที่ไมสงผลตอเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจาก
เกิดขึ้นบนพื้นฐานความไมพรอมในทุกดาน (ขาดเงิน ขาดครู และขาดทิศทาง) รวมทั้ง
คานิยมของผูเรียน

4) ยุคปฏิรปู การศึกษา: ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนการจัดการศึกษาเกษตร
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในยุคนี้เกิดขึน้ จากแนวคิดและเงื่อนไขของบริบทในดานตางๆ
ดังนี้
•
•
•
•
•

กฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
การปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2540-ปจจุบนั
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
แนวคิดการกระจายอํานาจทางการศึกษา
แนวคิดการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
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• การปรับโครงสรางระบบราชการ
• ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเกษตร เนนการใชภมู ิปญญาทองถิ่น
การศึ ก ษาทางด า นเกษตรกรรมในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานจั ด การเรี ย นการสอน
เกษตรกรรมอยูในกลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตลอดเสนทางทุกชวงชั้นตองเรียนงาน
เกษตรเปนวิชาบังคับ และหากผูเรียนมีความตองการเรียนเกษตรและโรงเรียนมีความพรอมก็
สามารถเลื อ กเรี ย นได ใ นกลุ ม สาระเพิ่ ม เติ ม ตามโครงสร า งของหลั กสู ต รใหม รายละเอี ย ดการ
วิเคราะหการจัดการศึกษาทางดานเกษตรกรรมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนําเสนอในบทที่ 5
ตลอดเสนทางของการจัดการศึกษาทางดานการเกษตรกรรมในโรงเรียนสายสามัญตั้งแต ป
พ.ศ. 2441 จนกระทั่งถึงปจจุบันมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนซึ่งสรุปไดดังนี้ (กรอบที่ 4.8)

กรอบที่ 4.8 เสนทางการศึกษาเกษตรในโรงเรียน

คมภ.
คมส.

วช.เกษตร

2503, 2510

เกษตร
ในประชาบาล
2441

เกษตรศิลป
2503

2524

ก.พ.อ.
2521

การงานอาชีพ
และเทคโนฯ
2544

สรุปการจัดการเรียนการสอนเกษตรกรรมในโรงเรียนสายสามัญศึกษาในชวง 100 กวาปที่
ผานมา ไดปรับเปลี่ยนไปตามเหตุและปจจัยในขณะนั้น ซึ่งมีทั้งชวงที่ประสบความสําเร็จและชวง
ซบเซาดังรายละเอียดที่กลาวมาแลวขางตน เพื่องายตอการเขาใจมากยิ่งขึ้น จึงขอสรุปเปนแผนภาพ
ดังนี้ (กรอบที่ 4.9)
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- การศึกษา
ทางดานเกษตรยัง
ไมมีทิศทางที่
ชัดเจน
- การจัดศึกษา
เกษตรเปนการจัด
การศึกษาเพื่อ

ผล

การศึกษาเกษตรกอน
เปลี่ยนแปลงการปกครอง
(พ.ศ. 2441-2474)

ปจจัย

- การปฏิรูปการศึกษา
ครั้งแรก
- การเปลี่ยนโครงการ
ศึกษาในชวงดังกลาว
มากถึง 7 ฉบับ

- อาชีวเกษตรแยกจัด
ใน
โรงเรียนเฉพาะทาง
- ความสําเร็จของ
การศึกษาทางดาน
การเกษตรเกิดขึ้น
จากความสามารถ

- การจัดการเรียนการสอน
เกษตรในสถาบันทางอาชีว
เกษตร
- โรงเรียนสายสามัญจัดการ
เรียนการสอนอาชีวเกษตร
(เชน โรงเรียน คมส.)
- วิชาเกษตรเปนวิชาเลือกใน
หลักสูตรสายสามัญ

การศึกษาเกษตรหลัง
เปลี่ยนแปลงการปกครอง
(พ.ศ. 2475-2502)

การศึกษาเกษตรตาม
รอยปฏิวัติเขียว
(พ.ศ.2503-2519)

- การเปลี่ยนการปกครองเปน
ระบอบประชาธิปไตย
- นโยบายการจัดการศึกษาภาค
บังคับใหทั่วถึง
- นโยบายการจัดการศึกษา
เกษตรแผนการศึกษาชาติ
2475 2479 และ 2494
- การจัดการศึกษาทางดาน
การเกษตรขึ้นอยูกับผูมีอํานาจ
ที่ดูแลการศึกษาเปนสําคัญ

- การเกษตรตองปรับเปลี่ยนเปน
การปลูกพืชเชิงเดี่ยวและเปน
การเกษตรแบบ high input
- อํานาจการเมืองอยูในกลุมบุคคล
- แนวคิดการจัดการศึกษาเกษตร
ตามรอยสหรัฐอเมริกา
- นโยบายการจัดการศึกษาตาม
แผนการศึกษาชาติ 2503

- หลักสูตรอาชีวเกษตร
แยกอยางชัดเจน
ตั้งแตระดับ ปวช.
- วิชาเกษตรบรรจุใน
หลักสูตรประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
และปลาย สายสามัญ
อยางเขมขนเชิงเนื้อหา

การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน
การจัดการศึกษาทางดาน
การเกษตร (พ.ศ. 2544)

การศึกษาเกษตร
แพรขยาย
(พ.ศ. 2520-2543)
- การเรียกรองสิทธิ
เสรีภาพ
- การปฏิรูปการศึกษา
พ.ศ. 2517-2520
- แผนการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2520

- อาชีวเกษตรจัดอยู
ในโครงสราง
การศึกษาทางดาน
อาชีพ
- การศึกษาขั้น
พื้นฐานจัดการ
เรียนการสอน

- กฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2540
- การปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2540-ปจจุบัน
- พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542
- แนวคิดการกระจายอํานาจทางการศึกษา
- แนวคิดการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ
- การปรับโครงสรางระบบราชการ
- ชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

กรอบที่ 4.9 พัฒนาการของแนวคิดการจัดการศึกษาดานการเกษตรในระดับต่าํ กวาอุดมศึกษาจากอดีตถึงปจจุบัน
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พัฒนาการของอาชีวเกษตรกรรม
โรงเรียนเกษตรกรรมเฉพาะทาง
การจัดตั้งโรงเรียนชางไหมสังกัดกระทรวงเกษตราธิการในป พ.ศ. 2447 ถือวาเปนจุด
กําเนิดของโรงเรียนเกษตรกรรมเฉพาะทาง โรงเรียนชางไหมมีจุดมุงหมายเพื่อฝกวิชาชีพการปลูก
หมอนเลี้ยงไหมใหแกเจาหนาที่ไทยทดแทนเจาหนาที่จากประเทศญี่ปุน เพื่อผลิตวัตถุดิบสําหรับการ
ผลิตผาตามความตองการในชวงสงครามโลก
โรงเรียนชางไหมไดขยายหลักสูตรการสอนใหครอบคลุมการปลูกพืชชนิดอื่น และการสัตว
แพทย ในชื่อโรงเรียนวิชาการเพาะปลูก ตอมาไดรวมกับโรงเรียนแผนที่และโรงเรียนกรมคลอง
พัฒนาเปนโรงเรียนเกษตราธิการในป พ.ศ. 2451 ถือวาเปนแหงแรกที่เปดสอนหลักสูตรทางการ
เกษตรกรรมเพื่อผลิตบุคลากรสนองความตองการของหนวยงานในกระทรวงเกษตราธิการโดยตรง1/
เมื่อมีโครงการศึกษา พ.ศ. 2456 โรงเรียนเกษตราธิการถูกผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของ
โรงเรียนขาราชการพลเรือน และตอมายายไปสังกัดกระทรวงธรรมการ ทําใหเปลี่ยนแปลงแนวทาง
จากการเรี ย นการสอนวิ ช าเกษตรกรรมในโรงเรี ย นเฉพาะทางซึ่ ง ดํ า เนิ น การโดยหน ว ยงานที่
รับ ผิ ด ชอบการเกษตรโดยตรง เป น การเรี ย นสายอาชีพ ในโรงเรี ยนประถมศึ ก ษาวิ ส ามั ญ และ
มัธยมศึกษาวิสามัญ ในลักษณะหลักสูตรจบในตัวเอง โดยหวังวาผูจบการศึกษาจะประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ซึ่งไมเปนไปตามที่คาดหวัง แมวาจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการศึกษาในโครงการ
ศึกษาตอๆ มาก็ตาม

การสรางครูเกษตรในยุคบุกเบิก
ด ว ยวิ สั ย ทั ศ น ข องพระยาเทพศาสตร ส ถิ ต ย และเจ า พระยาธรรมศั ก ดิ์ ม นตรี (เสนาบดี
กระทรวงธรรมการขณะนั้น) ซึ่งมีภูมิหลังในการศึกษาดานการเกษตร ไดเล็งเห็นความสําคัญของการ
สรางครูเฉพาะทางดานการเกษตรเพื่อรองรับการสอนวิชาเกษตรกรรมในโรงเรียนประถมศึกษาซึ่ง
เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติการประถมศึกษา พ.ศ. 2441 จึงไดจัดตั้งโรงเรียนฝกหัดครูประถม
กสิกรรม (ป.ป.ก.) ขึ้นในสังกัดกระทรวงเกษตราธิการ โรงเรียนแรกที่จัดตั้งใน พ.ศ. 2460 คือ
โรงเรียนฝกหัดครูประถมกสิกรรมหอวัง บานสวนหลวง
ในชวง พ.ศ. 2461-2477 โรงเรียนฝกหัดครูประถมกสิกรรมไดมีการยุบเลิกและสรางใหม
หลายแหง รวมทั้งได มีการนํา แนวคิ ด การผสานการวิจัยกับ การเรียนการสอนเกษตรกรรมตาม
แบบอยางของสหรัฐอเมริกามาทดลองปฏิบัติ โดยการจัดตั้งสถานีทดลองกสิกรรมใหดําเนินงาน

1/

ในแหลงอางอิงบางแหง ถือวาเปนจุดกําเนิดของอุดมศึกษาเกษตร
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ควบคูกับโรงเรียนเกษตรกรรม 3 แหงในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต โดยเปนความรวมมือ
ระหวางกระทรวงเกษตราธิการกับกระทรวงธรรมการ แตนาเสียดายที่แนวคิดดังกลาวไมไดรับการ
สานต อ เนื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลงเชิ ง นโยบายทางการศึ ก ษาเมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเสนาบดี
กระทรวงธรรมการ โดยลดความสําคัญของการผลิตครูระดับประถมศึกษาลง โรงเรียนฝกหัดครู
ประถมกสิกรรมจึงถูกยุบเลิกในป พ.ศ. 2478 เปนการปดตํานานการสรางครูเกษตรในยุคบุกเบิก1/

กรอบที่ 4.10 ลําดับการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนฝกหัดครูประถมกสิกรรม
สังกัดกระทรวงเกษตราธิการ
•
•
•
•
•
•
•

2460 ร.ร. ฝกหัดครูประถมกสิกรรมหอวัง บานสวนหลวง
2461 ร.ร. ฝกหัดครูประถมกสิกรรมพระประโทน นครปฐม (ยายจากบานสวนหลวง)
2467 ร.ร. ฝกหัดครูบางสะพานใหญ ประจวบคีรีขันธ (ยายจากนครปฐม)
2469 ร.ร. ฝกหัดครูประถมกสิกรรมทับกวาง สระบุรี
2476 ร.ร. ฝกหัดครูประถมกสิกรรมโนนวัด นครราชสีมา
2476 ร.ร. ฝกหัดครูประถมกสิกรรมแมโจ เชียงใหม
2476 ร.ร. ฝกหัดครูประถมกสิกรรมคอหงส สงขลา
• 2478 ยุบเลิก ร.ร. ฝกหัดครูประถมกสิกรรมทุกแหง

การวางรากฐานของอาชีวเกษตรกรรม2/
โรงเรียนประถมวิสามัญกสิกรรม
การจัดการเรียนการสอนอาชีวเกษตรกรรมไดพยายามแยกสายอาชีพออกตางหาก ตั้งแตใน
แผนการศึกษาชาติฉบับแรกๆ แตไมประสบความสําเร็จ เนื่องจากไมมีผูเรียน และขาดครูเกษตร
ดังนั้นโรงเรียนประถมวิสามัญกสิกรรมเริ่มจัดตั้งขึ้นเปนผลสําเร็จหลังจากที่ไดดําเนินการฝกหักครู
เกษตรไปแลวระยะหนึ่ง โดยไดจัดตั้งในจังหวัดตางๆ เชน สุรินทร (พ.ศ. 2470) บุรีรัมย (พ.ศ.
2473) นครราชสีมา (พ.ศ. 2474) ศรีสะเกษ (พ.ศ. 2474) ชัยภูมิ (พ.ศ. 2474)
พระนครศรีอยุธยา (พ.ศ. 2476) ปทุมธานี (พ.ศ. 2477) นครศรีธรรมราช (พ.ศ. 2478) ตรัง
(พ.ศ. 2478) โรงเรียนเหลานี้ภายหลังไดยกฐานะขึ้นเปนวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (ในสังกัด
กรมอาชีวศึกษาเดิม) และบางแหงไดแยกไปสังกัดในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ตารางที่ 4.4)
1/

2/

อีก 20 ปตอมาใน พ.ศ. 2496 กระทรวงศึกษาธิการไดรื้อฟนโครงการฝกหัดครูประถมกสิกรรมและขยายเปนหลักสูตรมัธยม
เกษตรกรรมขึ้นในป พ.ศ. 2500 จนกระทั่งป พ.ศ. 2512 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจึงไดบกุ เบิกการฝกหัดครูเกษตรในระดับ
ปริญญา และในปจจุบัน (พ.ศ. 2546) กําลังปรับเปลี่ยนรูปแบบในการฝกหัดครูวุฒิปริญญาตรีจาก 4 ป เปน 5 ป
ในระดับอาชีวศึกษา จะนิยมเรียก “เกษตรกรรม” สวนในระดับอุดมศึกษานิยมเรียก “เกษตรศาสตร”
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ตารางที่ 4.4 เสนทางการพัฒนาของโรงเรียนประถมวิสามัญกสิกรรม(เฉพาะที่สืบคนได)
โรงเรียนประถมวิสามัญกสิกรรม
โรงเรียนเกษตรกรรม
วิทยาลัยเกษตรกรรม
ชัยภูมิ (2474)
2483
2519
ตรัง (2478)
2481
2519
นครราชสีมา (2472)
2482
2519
นครศรีธรรมราช* (2478)
2482
2508
บุรีรัมย (2474)
2481
2519
ปทุมธานี* (2477)
2481
2509
พระนครศรีอยุธยาหันตรา* (2476)
2481
2504
ศรีสะเกษ (2474)
2482
2519
สงขลา (2468)
2490
2519
สุรินทร* (2470)
2481
2508
* แยกเปนมาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา พ.ศ. 2518

การจัดการเรียนเกษตรกรรมตามแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2479 ไดยุบเลิกหลักสูตร
ประถมวิสามัญกสิกรรม โรงเรียนที่เปดสอนหลักสูตรประถมวิสามัญกสิกรรมเดิม จึงไดเปลี่ยนการ
เรียนการสอนเปนระดับมัธยมอาชีวศึกษาตอนตน ตามโครงสรางของแผนการศึกษาชาติ พ.ศ.
2479 และโรงเรียนตางๆ เหลานี้ไดเปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนเกษตรกรรม1/ สังกัดกรมอาชีวศึกษา

โรงเรียนมัธยมวิสามัญเกษตรกรรม
การเปลี่ ย นจากโรงเรี ย นฝ ก หั ด ครู ป ระถมกสิ ก รรมแม โ จ เ ป น โรงเรี ย นมั ธ ยมวิ ส ามั ญ
เกษตรกรรมในป พ.ศ. 2477 นาจะถือวาเปนจุดกําเนิดของการศึกษาเกษตรเพื่ออาชีพอยางแทจริง
2/
โรงเรียนมัธยมวิสามัญเกษตรกรรมในระยะแรกมีเพียง 4 แหงทั่วประเทศ คือที่ แมโจ คอหงส
โนนวัด และบางกอกนอยซึ่งเปดดําเนินการในปตอมา (พ.ศ. 2478) รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยม
สามัญปที่ 4 เพื่อเรียนในหลักสูตร 4 ป ไดรับวุฒิการศึกษาเทียบเทาผูที่จบมัธยมสามัญปที่ 8
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2522)

1/

ในป พ.ศ. 2481 โรงเรียนเกษตรกรรม สังกัดกรมวิชาการ ซึ่งมีหนาที่จดั การศึกษา สายอาชีพ ตอมาในป พ.ศ. 2484 ไดตั้งกรม
อาชีวศึกษาเพื่อรับผิดชอบการจัดการสายอาชีพแทน

2/

เนื่องจากเมื่อเทียบอายุของผูจบการศึกษาระดับนี้แลวนาจะโตพอที่ทํางานได
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กรอบที่ 4.11 ทางออกของอัตราเงินเดือนในหลักสูตรมัธยมวิสามัญเกษตรกรรม
ปญ หาในด า นความเสี ย เปรีย บของอัต ราเงิน เดือนผู จ บการศึ กษาในหลัก สูต รมัธ ยม
วิสามัญเกษตรกรรม ที่ไดรับเงินเดือนนอยกวาหลักสูตร ป.ป.ก. ทั้งที่ใชระยะเวลาในการเรียน
เทากัน และตองเรียนวิชาเกษตรกรรมมากกวาหลักสูตร ป.ป.ก. เมื่อรับราชการในกระทรวงศึกษา
ธิการหรือกระทรวงเกษตราธิการ โดยผูที่จบจากหลักสูตรมัธยมวิสามัญเกษตรกรรมบรรจุเปน
ขาราชการชั้นจัตวาอันดับ 4 ไดรับเงินเดือนๆละ 34 บาท ขณะที่ผูจบหลักสูตร ป.ป.ก. บรรจุเปน
ขาราชการชั้นจัตวาอันดับ 7 ไดรับเงินเดือนๆละ 50 บาท จึงนับวาเปนความเลื่อมล้ํากันของ
หลั ก สู ต รทั้ ง สองจากป ญ หาดั ง กล า วหลวงสุ ว รรณวาจกกสิ กิ จ และหลวงอิ ง คศรี ก สิ ก ารได
ปรึกษาหารือกับเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ซึ่งไดแนวทางในการแกไข
ปญหานี้โดยการจัดทําหลักสูตรอนุปริญญาเกษตรศาสตร ซึ่งใชเวลาเรียน 3 ป รับผูจบการศึกษา
จากมัธยมวิสามัญเกษตรกรรม เมื่อสําเร็จหลักสูตรอนุปริญญาแลวไดรับการบรรจุเปนขาราชการ
ชั้นตรีอันดับ 1 อัตราเงินเดือนขั้นตน 80 บาท (คณะศิษยานุศิษยแมโจ, 2524)

เสนทางของโรงเรียนมัธยมวิสามัญเกษตรกรรมไดพัฒนาตอเนื่อง เพื่อกาวไปสูการเปน
สถาบันอุดมศึกษาทางการเกษตรโดยการยุบรวบและการโอนไปสังกัดกระทรวงเกษตราธิการ1/
ขณะที่เสนทางเดินของโรงเรียนประถมวิสามัญก็ยังคงอยูในสังกัดกรมอาชีวศึกษาเชนเดิม โดย
พัฒนาในดานการขยายระดับการศึกษาทางดานอาชีพใหสูงขึ้นจากระดับประถมวิสามัญกสิกรรม
จนกระทั่งถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง
(ปทส.)ซึ่งเปนหลักสูตรเทียบเทาปริญญาตรี ขณะเดียวกันในดานจํานวนสถาบันอาชีวเกษตรกรรมก็
ไดเพิ่มจํานวนมากขึ้นจากเดิม ปจจุบันมีสถาบันที่จัดการศึกษาทางดานอาชีวเกษตรกรรมเปนหลัก
ในสังกัดของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจํานวน 48 แหง และสังกัดสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคลจํานวน 10 แหง
อาชี ว เกษตรกรรมไดมี สว นร ว มในการพัฒ นาสถาบัน การศึก ษาทางด า นเกษตรขึ้ น เป น
สถาบันอุดมศึกษาจํานวนหลายแหง ดังตัวอยางของสถาบันอุดมศึกษาตอไปนี้
• กําเนิดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในป พ.ศ. 2486 มีรากฐานมาจากการยุบรวม
โรงเรี ย นมั ธ ยมวิ สามั ญ เกษตรกรรมและพั ฒ นาเปน วิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตรเ พื่ อ จั ด
การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
• กําเนิดสถาบันเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาในป พ.ศ. 2518 มีรากฐานมาจากการ
รวมกลุมสถานศึกษาที่มีความพรอมสูงในสังกัดกรมอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มศักยภาพให

1/

ติดตามรายละเอียดไดจากกําเนิดอุดมเกษตรศาสตร
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สามารถจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีได ตอมาไดรับพระราชทานชื่อ เปนสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลและกําลังเตรียมเสนอพระราชบัญญัติเปนมหาวิทยาลัยราชมงคล
• วิทยาลัยเกษตรกรรมเจาคุณทหาร โอนกิจการมาสังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง ในป พ.ศ. 2522 เพื่อเปนสถาบันจัดการศึกษาทางดานเกษตร
ในระดับอุดมศึกษาภายใตชื่อ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
• กําเนิดมหาวิทยาลัยแมโจ ในป พ.ศ. 2525 มีรากฐานจากวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม

วิทยาลัยเกษตรกรรมเบงบาน
ในชวงป พ.ศ. 2520-2522 นับวาเปนชวงที่มีการขยายตัวมากที่สุดในประวัติศาสตรของ
การตั้งสถาบันอาชีวเกษตรกรรมเทาที่ผานมา โดยมีการจัดตั้งวิทยาลัยเกษตรกรรมมากถึง 20 แหง
ในชวงเวลาเพียง 3 ปเทานั้นเอง (ตารางที่ 4.5) ทั้งนี้เปนเพราะมีแรงสงทางดานการเมืองสูงมากใน
ขณะนั้น กอปรกับกระแสความตองการจากมวลชนที่ตองการใหบุตรหลานเขาเรียนในวิทยาลัย
เกษตรกรรม เพื่ อ หวั ง เข า รั บ ราชการเป น เกษตรตํ า บลในกรมส ง เสริ ม การเกษตรและสหกรณ
เนื่องจากชวงเวลาดังกลาวมีอัตราการบรรจุขาราชการเปนจํานวนมาก จากขอมูลในป พ.ศ. 25212524 ผูจบ ปวส. มากกวารอยละ 80 เขารับราชการ (เจริญ สงวน และ วิชิต, 2528; จงรัก,
2545)
ตารางที่ 4.5 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีที่ประกาศจัดตั้งในชวงป พ.ศ. 2520-2522
ประกาศจัดตั้ง

ชื่อวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

พ.ศ. 2520

พิจิตร แพร กําแพงเพชร สุพรรณบุรี ยโสธร อุบลราชธานี รอยเอ็ด
สุโขทัย ลําพูน และพังงา

พ.ศ. 2522

กาญจนบุ รี ชั ย นาท อุ ทั ย ธานี นครสวรรค เพชรบู ร ณ เชี ย งใหม
มหาสารคาม กระบี่ นครศรีธรรมราช และระนอง

หลังจากนั้นอัตราการบรรจุขาราชการชะลอตัวลง ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญไมสามารถเขา
รับราชการได สงผลใหจํานวนผูเรียนลดลง ทั้งนี้เปนดวยความผิดพลาดที่ไมไดมีการวางแผนแมบท
กําลังคนทางดานอาชีวเกษตรกรรม วิทยาลัยเกษตรกรรมในชวงเวลาดังกลาวบางแหงมีจํานวน
อาจารยมากกวานักศึกษา จนกระทั่งในปการศึกษา 2537 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเปด
วิทยาลัยชุมชนขึ้นในวิทยาลัยเกษตรกรรม เพื่อใหวิทยาลัยเกษตรกรรมสามารถเปดสอนสาขานอก
ภาคเกษตรกรรมได และตอมาในป พ.ศ. 2539 ไดจัดทําโครงการปฏิรูปการศึกษาเกษตรเพื่อชีวิต
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จึงไดสงผลใหจํานวนผูเรียนเกษตรในวิทยาลัยเกษตรกรรมเพิ่มจํานวนขึ้นอยางเห็นไดชัด (ตารางที่
4.6)
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ตารางที่ 4.6 จํานวนผูเรียนในระบบ สังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม ปการศึกษา 2537-2545

ร ะ ดั บ
ปการศึกษา
2537
2538
การศึกษา
ปวช.
ปวท.
ปวส.
ปทส. 1/
รวม
-98-

ที่มา:

1/

2539

2540

2541

2542

2544

2545

9,292 11,624 22,005 35,391 33,719 35,930 31,896 26,781 22,786
21
5,838
6,952
8,380
7,152
7,467 11,696 14,498 12,348 12,062
30
68
64
49
94
49
30
156
292
15,181 18,644 30,449 42,592 41,280 47,675 46,424 39,285 35,140

จํานวนผูเรียนสังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม, รายงานประจําป 2537-2538 ครบรอบ 54 ป, กรมอาชีวศึกษา
จํานวนผูเรียนสังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม, รายงานประจําป 2538-2539 ครบรอบ 55 ป, กรมอาชีวศึกษา
จํานวนผูเรียนสังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม, รายงานประจําป 2539-2540 ครบรอบ 56 ป, กรมอาชีวศึกษา
จํานวนผูเรียนสังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม, รายงานประจําป 2540-2541 ครบรอบ 57 ป, กรมอาชีวศึกษา
จํานวนผูเรียนสังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม, รายงานประจําป 2541-2542 ครบรอบ 58 ป, กรมอาชีวศึกษา
จํานวนผูเรียนสังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม, รายงานประจําป 2542-2543 ครบรอบ 59 ป, กรมอาชีวศึกษา
จํานวนผูเรียนสังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม, รายงานประจําป 2543-2544 ครบรอบ 60 ป, กรมอาชีวศึกษา
จํานวนผูเรียนสังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม, รายงานประจําป 2544-2545 ครบรอบ 61 ป, กรมอาชีวศึกษา
จํานวนผูเรียนสังกัดกองวิทยาลัยเกษตรกรรม, www.vec.go.th/stat45/bookstat45 , กรมอาชีวศึกษา

หลักสูตรเทียบเทาปริญญาตรี
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การพัฒนาหลักสูตรอาชีวเกษตรกรรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ นับเปนหลักสูตรทางดานอาชีพที่สําคัญหลักสูตรหนึ่งที่
ผูจบการศึกษาในระดับนี้แลวสามารถออกไปประกอบอาชีพตามสาขาที่เรียนมาไดจริง เนื่องจาก
ผูสํา เร็จการศึกษามี อ ายุ มากพอที่ จะออกไปทํา งานได หลักสู ตรในระดับ นี้จะรั บ นักเรีย นจบชั้ น
มัธยมศึกษาตอนตนมาเรียนตออีก 3 ป เมื่อสําเร็จการศึกษาแลวไดวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)
กรอบที่ 4.12 หลักสูตรอาชีวเกษตรกรรม
การประกาศใชหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และเทียบเทา ใน
สถาบันการศึกษาทางดานเกษตรกรรมแตละสังกัด ชวงแรกหลังจากประกาศใชแผนการ
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2520 (เจริญ สงวน และวิชิต, 2528)
• หลักสูตร ปวช. พ.ศ. 2521 ประเภทวิชาเกษตรกรรม ใชในวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
• หลักสูตร ปวช. พ.ศ. 2524 ประเภทวิชาเกษตรกรรม ใชในกรมอาชีวศึกษา
• หลักสูตร ปวช. พ.ศ. 2522 สาขาวิชาเกษตรกรรม ใชในสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
• หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 แผนการเรียนเกษตรกรรม ใช
ในกรมสามัญศึกษา

จากการเปรียบเทียบหลักสูตร ปวช. ที่เปดสอนในชวงนี้พบวา หลักสูตร ปวช. พ.ศ. 2522
เปนหลักสูตรที่เนนภาคปฏิบัติมากที่สุด ขณะที่หลักสูตร ปวช. พ.ศ. 2524 เปนหลักสูตรที่เปดวิชา
เลือกเกษตรมากที่สุดถึง 117 วิชา
ในสวนของการจัดเวลาเรียนของหลักสูตร ปวช. พ.ศ. 2521 และหลักสูตร ปวช. 2524 จัด
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไวในวิชาเดียวกัน สวนหลักสูตร ปวช. 2522 จัดแยกวิชาทฤษฎีและวิชา
ภาคปฏิบัติออกจากกัน ซึ่งมีผลดีในดานของการจัดการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการไดอยาง
ตอเนื่อง
กรมอาชีวศึกษาเห็นความสําคัญของหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร เนื่องจากเปนหลักสูตร
ที่มีผูเรียนมากที่สุด โดยเปนหลักสูตรเบื้องตนของหลักสูตรวิชาชีพที่รับผูสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนเขาศึกษาตอในสายอาชีพอีก 3 ป
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หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2524 มุงเนนใหจัดหลักสูตรจบในตัวเอง แตก็มี
ปญหาเนื่องจากผูเรียนและผูปกครองสวนหนึ่งยังมีคานิยมของการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น และ
การออกไปประกอบอาชีพอิสระจําเปนตองอาศัยปจจัยที่สงเสริมการประกอบอาชีพอยางมาก ดังนั้น
จึงเปนความยากลําบากของการจัดหลักสูตร หากจัดหลักสูตรเพื่อเปนพื้นฐานเรียนตอในระดับที่สูง
ก็มีปญหา เพราะผูที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ บางสวนไมสามารถที่จะศึกษาตอใน
ระดับที่สูงขึ้นได แตถึงอยางไรก็ตามการจัดหลักสูตรเดียวใหคลุมกวางไมกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน
ก็มีผลเสียในดานการประกอบอาชีพได ไมดีเทาที่ควร หากตองการศึกษาตอก็เกิด ปญหาความ
ซ้ําซอนของวิชาในระดับที่สูงขึ้น (สุภาพ และผองพรรณ, 2526: 142)
หลังจากที่ไดใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2524 มาไดระยะหนึ่ง ในป พ.ศ.
2528 กรมอาชีวศึกษาไดทําการประเมินผลการใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2524 ผล
การประเมินสรุปไดวา หลักสูตรไมสามารถจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของ
ตลาดแรงงาน คือไมสามารถทํางานไดอยางเต็มความสามารถ ทําใหมีอัตราการวางงานสูง ครู
อาจารย ยังขาดความรูความเขาใจ เนื่องจากกอนประกาศใชหลักสูตร ขาดการเตรียมความพรอม
ทํ า ให เ กิ ด ป ญ หาต อ การใช ห ลั ก สู ต รขึ้ น ภายหลั ง นอกจากนี้ ค รู อ าจารย ยั ง เห็ น ว า หลั ก สู ต รนี้
เนนภาคทฤษฎีมากกวาภาคปฏิบัติ (วราพรรณ, 2531)
จากการประเมินผลการใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2524 กรมอาชีวศึกษาจึง
ไดพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2530 ขึ้นใชทดแทนหลักสูตรเดิม โดยไดปรับปรุง
ใหมทั้งหลักการ จุดมุงหมาย โครงสรางการจัดภาคเรียน และปรับสาขาวิชา หลักสูตรที่ประกาศใช
ใหมนี้กําหนดเวลาเรียนตลอดหลักสูตรทั้งสิ้น 4,800 คาบ (คาบเรียนละ 50 นาที) ตลอดหลักสูตร
3 ป ระบบการศึกษาแบงออกเปน 4 ภาคเรียนปกติตอป (วราพรรณ, 2531)
หลังจากการใชหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2530 กรมอาชีวศึกษาไดทําการ
ประเมินผลการใชหลักสูตรอยางตอเนื่อง พบวาระบบการจัดการเรียนการสอนปละ 4 ภาคเรียน
ปกติ และ 1 ภาคเรียนฤดูรอน นั้นมีปญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เนื่องจากระยะเวลา
การสอนในแต ล ะภาคเรียนนั้ น สั้ น เกิน ไป ทํา ให ไ มส ามารถปฏิบัติ งานให เ สร็จ ทั น เวลาไดอ ยา ง
เรียบรอยสมบูรณ (กรมอาชีวศึกษา, 2531ข) จากผลการประเมินดังกลาวกรมอาชีวศึกษาจึงไดมี
การปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2530 ในป พ.ศ. 2533 โดยไดปรับระบบการ
เรียนแบบ 4 ภาคเรียนปกติ มาเปนระบบ 2 ภาคเรียนปกติ และปรับจํานวนคาบเรียนตอสัปดาห
ของแตละรายวิชาใหเหมาะสมกับการเรียนแบบ 2 ภาคการศึกษาปกติ สวนโครงสรางของหลักสูตร
ยังคงจํานวนคาบของแตละหมวดวิชาเชนเดิม (กรมอาชีวศึกษา, 2533ข)
ตอมาในป พ.ศ. 2538 ไดมีการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2538 และ
เพิ่มเติม พ.ศ. 2541 โดยมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 116 หนวยกิต (กรม
อาชีวศึกษา, 2538ก)
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การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีผลทําใหกรม
อาชีวศึกษาไดพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตร พ.ศ. 2545 โดยมีหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
100 หนวยกิต (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุร,ี 2545ก)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคเกษตรกรรม (ปวท.):
ความพยายามที่ไรผล
ในชวงของการปฏิรูปการศึกษาครั้งที่ 2 (พ.ศ. 2517-2521) กระแสการตื่นตัวทางดาน
ความเสมอภาคทางการศึกษามีมาก มีการเรียกรองทางดานการเมืองเกี่ยวกับนโยบายการขยาย
โอกาสทางการศึกษาดานอาชีพในระดับอุดมศึกษาที่ต่ํากวาระดับปริญญาตรี เนื่องจากในชวงเวลา
ดังกลาวมีจํานวนของผูจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเปนจํานวนมาก และผูจบการศึกษา
เหลานี้ไมสามารถเขาศึกษาตอทางดานอาชีพ เพื่อการแกปญหาที่เกิดขึ้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได
ประกาศใช หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในป พ.ศ. 2522 โดยรับนักเรียนที่จบ
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ เขาศึกษาตอในสายวิชาชีพเปนเวลา 2 ป โดยเริ่มเปดหลักสูตร
ปวท. ประเภทวิชาธุรกิจเกษตรขึ้นเปนครั้งแรกที่วิทยาลัยเกษตรกรรมลําพูน (กรมอาชีวศึกษา,
2525: 8) ตอมาในป พ.ศ. 2525 ไดเปดหลักสูตร ปวท. เพิ่มรวมเปน 10 สาขา ใน 32 วิทยาลัย
(กรมอาชีวศึกษา, 2534) หลังจากนั้นในป พ.ศ. 2527 กรมอาชีวศึกษาไดประกาศใชหลักสูตร
ปวท. พ.ศ. 2527 แทนหลักสูตร ปวท. พ.ศ. 2522
กลาวไดวาหลักสูตร ปวท. เปนหลักสูตรที่เกิดขึ้นจากความตองการทางการเมือง และเปน
การแกปญหาที่เกิดขึ้นโดยวิธีการทางการเมือง โดยใชแนวคิดของคนกลุมหนึ่งในการแกปญหา
เฉพาะหนา ซึ่งแนวคิดดังกลาวขัดแยงกับคานิยมของคนไทยที่ตองการเรียนตอในระดับที่สูงขึ้นเมื่อ
มีโอกาส แตหลักสูตร ปวท. เปนลักษณะของหลักสูตร “ตาลยอดดวน” และผูที่สําเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตร ปวท. นี้ คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.) ตีคาเงินเดือนต่ํากวาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เนื่องจากในขณะที่ประกาศใชหลักสูตร ปวท. เปนชวงที่ยังรับ
นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ตามระบบการจัดการศึกษาของแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2503 ซึ่งใชเวลาเรียนนอยกวาผูที่เรียนหลักสูตร ปวช. แลวตอหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) อยู 1 ป (เจริญ ดนัย และวิทยา, 2528; สงวน, 2545; จงรัก, 2545)
ถึงแมวากรมอาชีวศึกษาไดประเมินผลการใชหลักสูตร ปวท. ในป พ.ศ. 2530 พบวา
ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาทางด า นเกษตรกรรม ส ว นใหญ ป ระกอบอาชี พ ส ว นตั ว มี เ จตคติ ต อ อาชี พ
เกษตรกรรมอยูในระดับดี แตก็ไมประสบความสําเร็จในดานจํานวนผูเรียนในหลักสูตรนี้เนื่องจาก
คานิยมของผูเรียน (กรมอาชีวศึกษา, 2530)
ในป พ.ศ. 2537 นับวาเปนจุดจบของหลักสูตร ปวท. ประเภทวิชาเกษตรกรรม เนื่องจาก
กรมอาชีวศึกษารับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 เขาศึกษาตอในระดับหลักสูตร ปวส. จึงทําให
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ผูเรียนสนใจที่จะเรียนตอในหลักสูตร ปวส. มากกวาหลักสูตร ปวท. สงผลใหในปนั้นไมมีผูสมัคร
เรียนในหลักสูตร ปวท. (กรมอาชีวศึกษา, 2539ก)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
กรมอาชีวศึกษาไดเปดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
แผนก
เกษตรกรรม ตั้งแตปการศึกษา 2506 เพื่อสนองตอบความตองการกําลังคนระดับกลางสาขา
เกษตรกรรม (สมชาย ยุพิน และสุปรียา, 2528) เนื่องจากชวงเวลาดังกลาวประเทศไทยไดวาง
แผนการพัฒนาเกษตรกรรมตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับแรก มีความ
ตองการกําลังคนทางดานเกษตรในระดับ ปวส. เพื่อเขารับราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ
การศึกษาในระดับปวส. กรมอาชีวศึกษาเปนสถาบันหลักที่จัดการศึกษาในระดับนี้ แม
ตอมามีการแยกสถานศึกษาบางแหงไปรวมกับสถาบันเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง หรือการแยกเปนสถาบันเทคโนโลยีแมโจก็ตาม สถาบันตางๆ
เหลานี้ยังคงจัดการศึกษาในระดับ ปวส. ตออีกระยะเวลาหนึ่ง จึงไดยุบเลิกการจัดการศึกษาลง ใน
ปจจุบันมีเพียงสถานศึกษาที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กรมอาชีวศึกษาเดิม)
และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลที่ยังคงจัดการศึกษาในระดับปวส.
ดานจํานวนนักศึกษาในระดับปวส. ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในชวงสองทศวรรษ มี
แนวโนมเพิ่มสูงขึ้นจากป 2526 จํานวน 4,895 คน เปนจํานวน 8,253 คน ในป พ.ศ. 2545
ในขณะที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลกลับมีแนวโนมลดลงจาก 6,655 คนในป 2526 เปน 5,629
คน ในป 2545 (เจริญ สงวน และวิชิต, 2528; และ กรมอาชีวศึกษา, 2546)
การพัฒนาหลักสูตรในชวงสองทศวรรษที่ผานมา ไดมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรปวส. หลาย
ครั้งเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน โดยมีการประกาศใชหลักสูตรในระดับ
ปวส. ตั้งแตป พ.ศ. 2520 ถึงปจจุบันดังนี้ (กรอบที่ 4.13)

กรอบที่ 4.13 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
•
•
•
•
•

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2520
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2527
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2536
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2540
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2546
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หลักสูตร ปวส. 2536 ไดพัฒนาขึ้นใหสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2535
โดยมีหลักการที่สําคัญคือการเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถศึกษาหาความรูและประสบการณจาก
แหลงวิทยาการและสถานประกอบการได มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และ
กิจกรรมเหมาะสมกับลักษณะของอาชีพ ในขณะที่หลักสูตร ปวส. 2540 ยังคงความยืดหยุน
สามารถถายโอนผลการเรียน เทียบความรูและประสบการณจากแหลงวิทยากร นอกจากนี้หลักสูตร
ยังมุงผลิตและพัฒนาแรงงานระดับผูชํานาญการเฉพาะสาขาวิชาชีพเนนใหสอดคลองกับความ
ตองการของทองถิ่น
หลักสูตร ปวส. 2536 และหลักสูตร ปวส. 25401/ ในประเภทสาขาวิชาเกษตรกรรม มีสาขาที่เปดสอน
เหมือนกันจํานวน 11 สาขา คือ เกษตรศาสตร พืชศาสตร สัตวศาสตร ชางกลเกษตร ธุรกิจเกษตร อุตสาหกรรม
เกษตร การประมง สัตวรักษ เทคโนโลยีภูมิทัศน เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ในสวน
ที่มีความแตกตางกันของหลักสูตรทั้งสองคือ หลักสูตร ปวส. 2536 ใชระยะเวลาเรียน 20 สัปดาหตอภาค
การศึกษา ในขณะที่หลักสูตรปวส. 2540 ใชระยะเวลาเรียนเพียง 18 สัปดาหตอภาคเรียน นอกจากนี้ยังมีความ
แตกตางในโครงสรางของหลักสูตร ซึ่งหลักสูตร ปวส. 2540 ไดปรับลดจํานวนหนวยกิตโดยรวมของหลักสูตรดังนี้
(ตารางที่ 4.7)

ตารางที่ 4.7 เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร ปวส. 2536 และหลักสูตร ปวส. 2540
หลักสูตร หลักสูตร ปวส. 2536
หลักสูตร ปวส. 2540
หมวดวิชา
หมวดวิชาพื้นฐาน
30
18
หมวดวิชาชีพ
86
55-62
หมวดวิชาเลือกเสรี
4
10
รวม
120
83-90
การจัดการศึกษาทางดานอาชีวเกษตรกรรมตามความคาดหวังของสังคมที่ตองการให
ผูสําเร็จการศึกษาในดานนี้สามารถออกไปประกอบอาชีพทางดานการเกษตรใหประสบความสําเร็จ
และเปนผูนําทางดานการเกษตรได แตที่ผานมาความคาดหวังดังกลาวไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร
ขณะที่สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในดานนี้ไดพยายามดําเนินการจัดการอาชีว
เกษตรกรรม ตามเหตุและปจจัยที่เปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดตั้งแตแยกโรงเรียนประถมวิสามัญ
กสิกรรมเปนเอกเทศ เพื่อเปนการลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้นและผลที่ไดรับจากการเปลี่ยนแปลงแต
ละครั้งจึงขอสรุปเหตุการณสําคัญๆที่เกิดขึ้นตั้งแตป พ.ศ. 2475 เปนตนมาดังนี้ (ตารางที่ 4.8)
1/

หลักสูตรปวส. 2536 และหลักสูตร ปวส. 2540 เปนหลักสูตรที่ใชในสถานศึกษาของกรมอาชีวศึกษา
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ตารางที่ 4.8 ลําดับเหตุการณการเปลี่ยนแปลงการจัดการอาชีวเกษตรกรรม
การเปลี่ยนแปลง/เหตุการณ
สาเหตุ (ปจจัยแหงการเปลี่ยนแปลง)
• การแยกโรงเรียนประถมวิสามัญ
• การจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
กสิกรรมเปนเอกเทศ (พ.ศ. 2475)
2475
• การยุบโรงเรียนมัธยมวิสามัญเกษตร • การปรับเปลีย่ นนโยบายทางการศึกษา โดยโอน
ทั้ง 4 แหง ไปรวมกันที่แมโจ (พ.ศ.
สถานศึกษาทางดานการเกษตรไปสังกัดกระทรวงเกษ
2481) ยกฐานะเปนวิทยาลัย
ตราธิการ
เกษตรศาสตร
• การจัดตั้งกรมวิชาการดูแลงาน
• การเปลีย่ นแปลงคณะรัฐบาลและมีพระราชบัญญัติ
การศึกษาดานอาชีวศึกษา (พ.ศ.
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ตางๆ ใน พ.ศ. 2481
2482)
• การเปลีย่ นชื่อจากอาชีวศึกษาชั้นสูง • การจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2503
เปนมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ
แผนกเกษตรกรรม (มศ. 4, มศ. 5,
และมศ. 6)
• การจัดตั้ง องคการเกษตรในอนาคต • นักการศึกษาเกษตร นําแบบอยางกิจกรรมพัฒนา
แหงประเทศไทย (อกท.)ในประเทศ
นักศึกษามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา
ไทยครั้งแรก ป 2503

ผลที่ไดรับจากการเปลี่ยนแปลง
• โรงเรียนประถมกสิกรรมจัดการศึกษาสายอาชีพเพียงอยางเดียว
และประเภทอยูประจํา
• จัดการศึกษาระดับอนุปริญญาทางดานการเกษตร
• เปนจุดเริ่มของการกอตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• โรงเรียนเกษตรกรรมอยูในความดูแลของกรมวิชาการ และตอมา
ในป พ.ศ. 2484 ไดเปลี่ยนชือ่ เปนกรมอาชีวศึกษา
• มีผูจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพจํานวน
มาก และบางสวนตองการศึกษาตอสายอาชีพในระดับที่สูงขึ้น
กรมอาชีวศึกษา จึงไดขยายการศึกษาใหมรี ะดับสูงขึ้นเปน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกเกษตรกรรม (พ.ศ.
2506) ใชหลักสูตรการศึกษา 2 ป ตอจาก มศ. 6
• มีการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนโดยใชกิจกรรม อกท. เปน
เครื่องมือ
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ตารางที่ 4.4 (ตอ) ลําดับเหตุการณการเปลี่ยนแปลงการจัดการอาชีวเกษตรกรรม
การเปลี่ยนแปลง/เหตุการณ
สาเหตุ (ปจจัยแหงการเปลี่ยนแปลง)
• การประกาศใช
• ธนาคารโลกประกาศใหประเทศไทยเปนประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
กําลังพัฒนาจึงตองอาศัยผูเชี่ยวชาญจาก
สังคมแหงชาติฉบับที่ 1
ตางประเทศมาวางแผนการพัฒนาประเทศ
(พ.ศ. 2504)
• อิทธิพลของการปฏิวัติเขียว
• จํานวนผูเรียนในโรงเรียน • ภาวะทางดานเศรษฐกิจไมดี
เกษตรในระดับ
• นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ทางดานเกษตรแลวไมสามารถไปประกอบอาชีพได
สายอาชีพลดลง ในชวงป
เนื่องจากหลักสูตรเอื้อตอการผลิตกําลังคนเพือ่ เขา
2505-2510
รับราชการมากกวา
• โรงเรียนเกษตรอยูหางไกล และไมมีความเจริญ
ขาดปจจัยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเกษตร
• การจัดทําโครงการเงินกู
ธนาคารโลก เพื่อพัฒนา
อาชีวศึกษา 25102515

• โรงเรียนเกษตรกรรม ที่กอตั้งอยูในทองถิ่น
ทุรกันดาร ขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนา
• ตองการพัฒนาโรงเรียนเกษตรกรรมตัวอยางในแต
ละภาค
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ผลที่ไดรับจากการเปลี่ยนแปลง
• ระบบการเกษตรของประเทศเปลี่ยนเปนระบบการผลิตเพือ่ การคาอยางจริงจัง
• มีการพัฒนาสถาบันการศึกษาเกษตรเพื่อผลิตกําลังคนทางดานการเกษตร
ตอบสนองความตองการของรัฐในแตละระดับ
• จัดทําโครงการพัฒนาโรงเรียนเกษตร
• ปรับปรุงหลักสูตรใหผูเรียนสามารถเรียนตอในระดับที่สูงขึ้นเพื่อเพิม่ ความรู
ความสามารถของผูเรียนใหสามารถออกไปทํางานได

• ปรับปรุงโรงเรียนและวิทยาลัยเกษตรกรรมดานอาคาร สถานที่ บุคลากร และ
หลักสูตรระบบการเรียนการสอน โดยใชระบบหนวยกิตตั้งแตป พ.ศ. 2513
• วิทยาลัยเกษตรกรรมเหลานี้ภายหลังไดโอนไปสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ยกเวนวิทยาลัยเกษตรกรรมชุมพร
• เกิดความแตกตางของระบบการเรียนรูแ ละการวัดผลของโรงเรียนในโครงการเงินกู
และโรงเรียนนอกโครงการเงินกู ไมสามารถโยกยายถายเทหนวยกิตกันไดโดยสะดวก

การศึกษาเชิงวิพากษ:
สถานภาพและทิศทางของการศึกษาเกษตรในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4 (ตอ) ลําดับเหตุการณการเปลี่ยนแปลงการจัดการอาชีวเกษตรกรรม
การเปลี่ยนแปลง/เหตุการณ
สาเหตุ (ปจจัยแหงการเปลี่ยนแปลง)
• ฟนฟูกิจกรรม อกท. ในป พ.ศ. • นักการศึกษาเกษตรตระหนักวา กิจกรรม อกท. เปน
2524
กิจกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงในการพัฒนานักเรียน
นักศึกษาเกษตร
• กิจกรรม อกท. ของประเทศไทยไมไดรับความสนใจ
เทาที่ควรหลังจากที่นํามาทดลองใชที่วิทยาลัย
เกษตรกรรมเชียงใหม (แมโจ)

ผลที่ไดรับจากการเปลี่ยนแปลง
• กิจกรรม อกท. มีความตอเนื่องยั่งยืนและสรางสมาชิก อกท. ดีเดน
ระดับชาติ (star members) ปจจุบันสามารถดําเนินการจัดประชุม
วิชาการเปนครั้งที่ 25 (พ.ศ. 2547)
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การปรับปรุงหลักสูตรระดับ
• ผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงภาวะทางสังคม
• กระทรวงศึกษาธิการตัดสินใจเลิกสายสามัญ และสายอาชีพในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
การเมือง และเศรษฐกิจ เมื่อปลายป พ.ศ. 2516 ซึ่ง
มัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใหโอกาส แกผูเรียนโยกยายถายหนวย
(มศ. 4, 5) และระดับมัธยมศึกษา
นักเรียนอาชีวศึกษาเปนกลุมใหญที่มีการเคลือ่ นไหวใน
กิตการศึกษากันได
ตอนปลายสายอาชีพ (มศ. 4, 5, 6)
การเรียกรองสิทธิ และความเสมอภาคทางการศึกษา
• ในทางปฏิบัติ การศึกษาสายอาชีพและสายสามัญยังคงแยกออกจาก
เพื่อใหเปนหลักสูตรที่ไมแบงสาย
กันเชนเดิม
สามัญและสายอาชีพ
• การจัดตั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและ • จํานวนนักศึกษาสายอาชีพที่จบในระดับ ปวส. มี
• แยกโรงเรียน/วิทยาลัยเกษตรกรรมในกรมอาชีวศึกษาที่ไดรบั การ
อาชีวศึกษา พ.ศ. 2518
จํานวนมากและตองเรียนตอในระดับปริญญาตรี
พัฒนาจากโครงการเงินกูจากธนาคารโลก ชวงป พ.ศ. 2510(ปจจุบัน สถาบันเทคโนโลยีราช
2515 ซึ่งโรงเรียนและวิทยาลัยเหลานั้นถือวาเปนสถานศึกษาที่มี
มงคล)
ความพรอมสูงในขณะนั้น
• ยังคงจัดการศึกษาที่ซ้ําซอนกันระหวางกรมอาชีวศึกษา และ
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
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ตารางที่ 4.4 (ตอ) ลําดับเหตุการณการเปลี่ยนแปลงการจัดการอาชีวเกษตรกรรม
การเปลี่ยนแปลง/เหตุการณ
สาเหตุ (ปจจัยแหงการเปลี่ยนแปลง)
• จัดตั้งวิทยาลัยเกษตรกรรมเปน • สนองนโยบายที่รัฐบาลประกาศเปนปชาวนาชาวไร
จํานวนมากในชวงป พ.ศ.
แหงชาติ ในป 2522
2520-2522
• แรงผลักดันทางดานการเมืองที่ตองการฐานคะแนนเสียง
ในพื้นที่
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• การโอนวิทยาลัยเกษตรกรรม • ผูจบการศึกษาทางดานอาชีวเกษตรกรรมในระดับต่ํา
เจาคุณทหารไป สังกัดสถาบัน
ปริญญาตรีตองการเรียนตอในระดับสูงขึ้น
เทคโนโลยีพระจอมเกลา(พ.ศ.
2522) เพื่อจัดตั้งเปนคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

ผลที่ไดรับจากการเปลี่ยนแปลง
• จัดตั้งวิทยาลัยเกษตรกรรมในป พ.ศ. 2520 จํานวน 10 แหง
ไดแก พิจิตร กําแพงเพชร สุโขทัย แพร ลําพูน อุบลราชธานี ยโสธร
รอยเอ็ด พังงา และสุพรรณบุรี
• จัดตั้งวิทยาลัยเกษตรกรรมในป พ.ศ. 2522 จํานวน 10 แหง
ไดแก กาญจนบุรี ชัยนาท อุทยั ธานี นครสวรรค เพชรบูรณ
เชียงใหม มหาสารคาม กระบี่ นครศรีธรรมราช และระนอง
• สถาบันการศึกษาอาชีวเกษตรกรรม สามารถขยายตัวเพื่อจัด
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเกษตรศาสตร

• ประกาศใชหลักสูตร
• ทางเลือกของการศึกษาเพื่อมุงสูอาชีพ รองรับผูเรียนสาย • รองรับการเขาเรียนตอในสายอาชีพของนักเรียนที่จบมัธยมศึกษา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
สามัญที่ไมสามารถศึกษาตอในระดับ ปวส. หรือ
ตอนปลายไดระดับหนึ่ง
(ปวท.) ซึ่งเปนหลักสูตรจบใน
อุดมศึกษาได
• เปนหลักสูตรเฉพาะกิจ ไมยังยืนเพราะมีปญหาในการสมัครเขา
ตัว ในปการศึกษา 2522
รับราชการ นักศึกษาที่จบปวท.ไดรับเงินเดือนนอยกวานักศึกษาที่
จบปวส. ตามเกณฑของกพ. เนื่องใชเวลาเรียนนอยกวาปวส. 1 ป
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ตารางที่ 4.4 (ตอ) ลําดับเหตุการณการเปลี่ยนแปลงการจัดการอาชีวเกษตรกรรม
การเปลี่ยนแปลง/เหตุการณ
สาเหตุ (ปจจัยแหงการเปลี่ยนแปลง)
ผลที่ไดรับจากการเปลี่ยนแปลง
• โครงการจัดตั้งศูนยฝก
• โรงเรียนมัธยมศึกษาที่พรอมในการจัดการศึกษาทางดานอาชีพใน
• โรงเรียนมัธยมศึกษาไดใชประโยชนตามวัตถุประสงคของ
อาชีพ ใน ป 2522-2527
ขณะนั้นมีไมมาก เปนโรงเรียนที่ไดการพัฒนาตามโครงการ คมส.1
การจัดตั้งศูนยฯ ในระยะแรก แตภายหลังประสบปญหาใน
ตามโครงการเงินกูเพื่อ
คมส.2 คมภ.1 และ คมภ.2 โรงเรียนที่อยูนอกเหนือจากโครงการ
ดานการจัดการตางๆ เชนการจัดตารางสอนและการ
พัฒนาการศึกษาระยะที่ 5
เหลานี้ สวนใหญยังไมมีความพรอมพอที่จะจัดการศึกษาทางดาน
เคลื่อนยายนักเรียนมาเรียนยังศูนยฯ
อาชีพ และรัฐบาลไมมีงบประมาณเพียงพอในการพัฒนาโรงเรียน
มัธยมศึกษาเหลานี้ไดทั่วประเทศ เพื่อใหมีความพรอมสามารถจัด
การศึกษาทางดานเกษตรตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน 2521
และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 2524 กระทรวงศึกษาธิการจึง
มอบใหกรมอาชีวศึกษาจัดทําโครงการตั้งศูนยฝกอาชีพทั่วประเทศ
จํานวน 12 ศูนย เพื่อใชเปนสถานที่ฝกวิชาชีพในสาขาตางๆ รวมทั้ง
สาขาเกษตร ใหกับโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2529)
• ประกาศใชหลักสูตร ปวช.
เกษตร พ.ศ. 2524

• การประกาศใชแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2520 นํามาซึ่งการ
• แยกหลักสูตรการศึกษาสายอาชีพออกจากสายสามัญ ใน
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา รวมทั้งหลักสูตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524 และหลักสูตร ปวช. 2524 ดวย
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ตารางที่ 4.4 (ตอ) ลําดับเหตุการณการเปลี่ยนแปลงการจัดการอาชีวเกษตรกรรม
การเปลี่ยนแปลง/เหตุการณ
สาเหตุ (ปจจัยแหงการเปลี่ยนแปลง)
• ดําเนินโครงการอาชีวศึกษา • นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ใน
เพื่อแกปญหาความยากจน
ชนบทสวนใหญไมมีโอกาสไดศึกษาตอในระดับที่สูง และ
ในชนบท (อศ.กช.)
สวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม
• ประกาศใชหลักสูตร
• ตองการยกวิทยฐานะของครูสายอาชีพใหสูงขึ้น
ประกาศนียบัตรครูเทคนิค • เปนทางเลือกสําหรับนักศึกษาที่จบในระดับ ปวส.
ชั้นสูง (ปทส.) ในป พ.ศ.
2533 เปดสอนในวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี
• โครงการเกษตรเพื่อชีวิต ใน • จํานวนนักศึกษาในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลดลงเปน
ป พ.ศ. 2539
จํานวนมาก
• การผลักดันนโยบายจากภาคการเมือง
• นโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาในระดับอาชีวเกษตร
ใหแก นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนตนที่ดอยโอกาสได
ศึกษาตอในสายอาชีพ
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ผลที่ไดรับจากการเปลี่ยนแปลง
• เกษตรกรในชนบทสวนหนึ่งไดรับการศึกษาทางดานเกษตรสูงขึ้น

• จํานวนผูสนใจสมัครเรียนยังอยูในวงจํากัด เนื่องผูเรียนสวนใหญ
สนใจศึกษาตอในระดับปริญญาตรีมากกวา

• จํานวนผูเรียนเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก เนื่องจากในโครงการเกษตร
เพื่อชีวิต ผูเรียนไดเรียนฟรี อยูฟรี และทําโครงการเกษตรหารายได
ในระหวางเรียน จํานวนผูเรียนเขาใหมเพิม่ จาก 7,619 คน ในป
การศึกษา 2538 เปน 15,029 คน ในปการศึกษา 2539
• คุณภาพผูเรียนลดลง เนื่องจากไมไดมีการคัดกรองผูเรียนและการ
ประชาสัมพันธที่ชัดเจน สงผลจํานวนผูเรียนลาออกกลางคันเปน
จํานวนมากในปแรกๆ ของโครงการ
• ขยายโอกาสทางการศึกษาแกบุตรหลานเกษตรกร จากการสํารวจ
ผูเรียนในป 2540 ผูเรียน 70% เปนบุตรเกษตรกร (ทองบอ,
2545: 73)
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การจัดการอาชีวเกษตรกรรมที่ผานมาในอดีตในภาพรวมมีปจจัยสํา คัญที่สงผลตอการ
ปรับเปลี่ยนสามารถสรุปไดดังตอไปนี้ (กรอบที่ 4.14) สําหรับสถานภาพในปจจุบันของอาชีว
เกษตรกรรมจะไดนําเสนอโดยละเอียดในบทที่ 6
กรอบที่ 4.14 สรุปปจจัยที่มีผลตอการศึกษาอาชีวเกษตรกรรม
• การเมืองสงผลในดานตางๆ เชน การขยายจํานวนสถานศึกษา การเปดหลักสูตร
นอกภาคเกษตรกรรมในสถานศึกษาเกษตร การเปดหลักสูตรเฉพาะกาล เปนตน
• การปฏิ รู ป การศึ ก ษาแต ล ะครั้ง มีผ ลต อ การขับ เคลื่ อนการจั ด การศึ ก ษาอาชี ว
เกษตรกรรม มากนอยขึ้นอยูกับเจตจํานงทางการเมือง
• คานิยมของผูเรียนซึ่งนิยมเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น สงผลใหมีการขยายตัวในการ
จัดการศึกษาใหสูงขึ้นในแตละสถานศึกษา การแยกตัวของสถาบันการศึกษา
เกษตร เพื่อจัดการศึกษาทางดานการเกษตรกรรมที่สูงขึ้นเชน ราชมงคล แมโจ
ฯลฯ
• งบประมาณ ทั้งงบประมาณเงินกู และงบประมาณแผนดิน สงผลตอการพัฒนา
สถานศึ ก ษาที่ ไ ม เท า เทียมกัน สถานศึก ษาที่ ไ ดรับ งบประมาณที่ม ากกวา และ
ตอเนื่องก็จะมีความพรอมสูงกวา
• สถานที่ตั้งหางไกลความเจริญการเดินทางไมสะดวกสงผลใหจํานวนผูเรียนลดลง
นโยบายการจัดหอพักในสถานศึกษามีผลตอการเลือกเขาเรียนของผูเรียนซึ่งเปน
ลูกหลานเกษตรกรที่มีภูมิลําเนาหางไกลจากสถานศึกษา
• การตีคาเงินเดือนในแตละหลักสูตรอางอิงตามบัญชีเงินเดือนของทางราชการ
เปนหลักทําใหหลักสูตรที่เสียเปรียบในดานเงินเดือนตองเลิกลม เนื่องจากไมมี
ผูเรียน เชน หลักสูตรมัธยมวิสามัญเกษตรกรรม(ในอดีต) หลักสูตร ปวท.
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q พัฒนาการของอุดมศึกษาเกษตรศาสตร
กําเนิดของอุดมศึกษาเกษตรศาสตร 1/
อุดมศึกษาเกษตรศาสตรมีตนกําเนิดรวมกับอาชีวเกษตรกรรม แตจุดเริ่มของความเปน
การศึกษาเกษตรชั้นสูง คือกําเนิดของวิทยาลัยเกษตรศาสตร

จากวิทยาลัยเกษตรศาสตรสู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ความผันผวนทางนโยบายการศึกษาเกิดขึ้นอีกครั้งใน พ.ศ. 2480 โดยการยุบโรงเรียน
มัธยมวิสามัญเกษตรกรรมทั้ง 4 แหง ไปรวมที่แมโจเพียงแหงเดียว พรอมกับยกฐานะเปนวิทยาลัย
เกษตรศาสตรใน พ.ศ. 2481 จัดการศึกษาในระดับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ป ไดวุฒิอนุปริญญา
เกษตรศาสตร โดยรับผูสําเร็จการศึกษาจากมัธยมวิสามัญเกษตรกรรม ขณะเดียวกันไดมีการจัดตั้ง
โรงเรียนเตรียมวิทยาลัยเกษตรศาสตรขึ้นที่แมโจดวย เพื่อรับโอนนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมวิสามัญ
เกษตรกรรมที่ไดยุบการเรียนการสอน และไดมีการเปลี่ยนสังกัดอีกครั้งจากกระทรวงธรรมการเปน
กระทรวงเกษตราธิการ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2537ก) และเปนการปรับเปลี่ยนครั้งสําคัญ
เพื่อรักษาโรงเรียนวิชาชีพเฉพาะทางดานการเกษตรกรรมไวไมใหถูกยุบเลิกไป
ในป พ.ศ. 2482 วิทยาลัยเกษตรศาสตรไดยายจากแมโจมาอยูในสถานีเกษตรกลาง
บางเขน โดยมีจุดมุงหมายในความรวมมือทางวิชาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการ
สอนมากขึ้น ขณะเดียวกันวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่แมโจไดแปรสภาพเปนโรงเรียนเตรียมวิทยาลัย
เกษตรศาสตร และเปลี่ ย นเป น โรงเรี ย นเตรี ย มอุ ด มศึ ก ษาเกษตรศาสตร เมื่ อ ได จั ด ตั้ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในป พ.ศ. 2486
อุดมศึกษาเกษตรศาสตรกําเนิดขึ้นอยางเปนทางการใน พ.ศ. 2486 เมื่อมีการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรขึ้นที่เกษตรกลางบางเขน2/ โดยผนวกวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับโรงเรียน
วนศาสตร มีฐานะเปนกรมสังกัดกระทรวงเกษตราธิการ สวนสถานศึกษาเกษตรที่แมโจมีสถานะเปน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในระยะเริ่มตนประกอบดวย 4 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร
คณะสหกรณ คณะวนศาสตร และคณะประมง จึงเปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางดานการเกษตรอยาง
แทจริง โดยการเรียนการสอนในระยะแรกใชอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยรวมกับอาจารยพิเศษ
ซึ่งเปนบุคลากรของกระทรวงเกษตราธิการ เปนการเกื้อกูลระหวางสถาบันการศึกษาและหนวยงานที่
ตั้งอยูในเกษตรกลางบางเขนดวยกัน
1/
2/

ในระดับอาชีวศึกษา จะนิยมเรียก “เกษตรกรรม” สวนในระดับอุดมศึกษานิยมเรียก “เกษตรศาสตร”
เกษตรกลางบางเขน นาจะเกิดจากแนวคิดของการผสานการวิจัยและการศึกษาดานการเกษตรชั้นสูงในที่เดียวกัน ใหเปนศูนยรวม
ทางวิชาการทางการเกษตร ในลักษณะที่คลายคลึงกับแนวคิด “land-grant college” ของสหรัฐอเมริกา
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เมื่อเปรียบเทียบกับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา จะพบวาการศึกษา
เกษตรศาสตรระดับอุดมศึกษามีความซับซอนและหลากหลายมากกวา ทั้งนี้เนื่องมาจากบริบทที่
ตางกันของสถาบันอุดมศึกษาแตละประเภท ซึ่งเปนธรรมชาติของการจัดการศึกษาในระดับนี้ของทุก
ประเทศ
ตามมาตรา 19
ของพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ.
2542
“สถาบันอุดมศึกษา” มีความหมายครอบคลุม มหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัย หรือหนวยงานที่
เรียกชื่ออยางอื่นที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา แตดวยเหตุที่มหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษา
หลั ก ของประเทศ การวิ เ คราะห อุ ด มศึ ก ษาไทยจึ ง จั บ ประเด็ น การเปลี่ ย นแปลงของระบบ
มหาวิทยาลัยเปนดานหลัก โดยเฉพาะในยุคแรกๆ ของพัฒนาการ

พัฒนาการอุดมศึกษาไทย
หากยอนไปถึงแนวคิดการอุดมศึกษาที่ปรากฏในโครงการศึกษาแหงชาติฉบับแรก
พ.ศ. 2441 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5 ซึ่งเปนชวงระยะ
ของการปฏิรูปการศึกษาครั้งแรกของประเทศไทย ก็ถือไดวาอุดมศึกษาไทยมีกําเนิดมายาวนานกวา
100 ปแลว อยางไรก็ตาม ระบบอุดมศึกษาแบบเปนทางการของไทยเริ่มขึ้นเมื่อมีการกอตั้ง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยขึ้นเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกใน พ.ศ. 2459
เมื่อวิเคราะหพัฒนาการของอุดมศึกษาไทยในชวงตั้งแตกําเนิดมหาวิทยาลัยแหงแรก
จนถึงปจจุบัน จะเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยลําดับ ดังนี้
1) อุดมศึกษาในยุคปฐม (พ.ศ. 2459-2500):
การวางรากฐานมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง
อุดมศึกษาไทยในยุคปฐม แมจะเกิดขึ้นตามแบบอยางตะวันตก แตดวยขอจํากัดดาน
ทรัพยากรและความตองการนักวิชาชีพชั้นสูงเพื่อแกปญหาเฉพาะของประเทศ ทําใหใชแนวทางของ
ปรัชญาอรรถประโยชน ซึ่งเหมาะสมกับสภาวะของประเทศขณะนั้น (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2537)
มหาวิทยาลัยในยุคแรกนี้จึงยังไมเปนมหาวิทยาลัยสมบูรณตามอยางสากล มหาวิทยาลัยที่จัดตั้ง
ได แ ก จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยศิลปากร ใหเปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง (เอกวิชา)
เนนในสาขาตางๆ
2) อุดมศึกษาในยุคเรงรัดการพัฒนา (พ.ศ. 2501-2529) :
เปดยุคมหาวิทยาลัยสหวิชา และการขยายโอกาสทางการศึกษา
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การปฏิรูประบบมหาวิทยาลัยของไทย เกิดขึ้นโดยแรงผลักดันของนโยบายการเรงรัด
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติในชวงรัฐบาลปฏิวัติ พ.ศ. 2501 การปฏิรูปดังกลาวนี้ไดแก
(ทบวงมหาวิทยาลัย, 2537)
• การรวมมหาวิทยาลัยตางๆใหอยูในสังกัดเดียวกัน ในปพ.ศ. 2502 ไดมีการ
รวมมหาวิทยาลัยตางๆมาอยูภายใตสังกัดของสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อการประสานงานที่ดีและเพื่อ
รักษามาตรฐานเดียวกัน และมีการพัฒนาใหเปนมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานสากล คือมหาวิทยาลัย
ประเภท “สหวิชา” (comprehensive/diversified university) ที่รวมศาสตรชั้นสูงตางๆไวใน
มหาวิทยาลัยหนึ่งๆ
• การขยายโอกาสทางการศึกษา: ประกายความคิด “มหาวิทยาลัยสูมวลชน”
อุดมศึกษาในยุคแรกเปนการศึกษาชั้นสูงเพื่อกลุมคนสวนนอยที่มีโอกาสดีกวา โดยเฉพาะกลุมคนที่
มีโอกาสศึกษาในกรุงเทพมหานคร ตอมาดวยแรงกระตุนจากนโยบายการเรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ในแผนพัฒนาฯที่ 2-3 จึงไดมีความคาดหวังมากยิ่งขึ้นตอบทบาทของอุดมศึกษา สงผล
ใหอุดมศึกษาเริ่มมีการปรับตัวโดยขยายโอกาสทางการศึกษาใหมากขึ้น ดวยการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
ในภูมิภาคและมหาวิทยาลัยเปด การเปดโอกาสใหเอกชนรวมจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และ
การขยายโอกาสทางการศึกษาดานอาชีวศึกษาระดับสูง
3) อุดมศึกษาในยุคแพรขยาย (พ.ศ. 2530-2545):
การปรั บ โครงสร า งทางเศรษฐกิ จ ของประเทศไทยจากภาคเกษตรกรรมสู
ภาคอุตสาหกรรมในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534)
ทําใหเกิดความตองการในการยกระดับการศึกษาของประชากรมากขึ้น ทั้งในกรณีกอนการเขาสูงาน
และในระหวางการทํางานอาชีพ ดวยเหตุนี้ นโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาจึงเปนนโยบาย
หลักทางการศึกษาของรัฐบาลนับตั้งแตปพ.ศ. 2530 เปนตนมา และมีสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น
จํานวนมาก เฉพาะมหาวิทยาลัยของรัฐไดเพิ่มจํานวนจาก 16 แหง เปน 24 แหง ระหวางชวงป
พ.ศ. 2533-2541 นอกจากนี้ วิทยาลัยครูไดปรับชื่อเปนสถาบันราชภัฏใน พ.ศ. 2538 และ
ขยายตัวอยางรวดเร็วในดานปริมาณการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในทองถิ่น นับจาก พ.ศ.
2545 เปนหวงเวลาของการปฏิรูปการอุดมศึกษาในทุกดาน โดยเฉพาะในดานโครงสรางการบริหาร
จัดการ รายละเอียดจะไดกลาวถึงในบทที่ 7 ตอไป

พัฒนาการของอุดมศึกษาเกษตรศาสตร
การเติบโตของมหาวิทยาลัยเฉพาะทางดานเกษตรศาสตร
เมื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําเนิดขึ้นในป พ.ศ. 2486 โดยเปนมหาวิทยาลัยเฉพาะ
ทางดานการเกษตรกรรมนั้น ในระยะแรกอยูในสังกัดของกระทรวงเกษตราธิการ จนถึงป พ.ศ
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2502 จึงยายมาสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี และตอมาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในป พ.ศ. 2515
(ทบวงมหาวิทยาลัย, 2537)
เมื่อเริ่มกอตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตําแหนงอธิการบดีมาจากขาราชการฝาย
การเมื อ ง ดํ า รงตํ า แหน ง ในช ว งระยะเวลาสั้ น ๆ ส ง ผลต อ ความต อ เนื่ อ งในการพั ฒ นา
มหาวิ ท ยาลั ยเกษตรศาสตร การพั ฒ นาเริ่ มขึ้ น อย า งจริง จั ง เมื่ อ หลวงสุว รรณวาจกสิ กิ จ ได ดํา รง
ตําแหนงเปนอธิการบดี (ป พ.ศ. 2489) ดวยคุณสมบัติครบเครื่องของคุณหลวงสุวรรณฯ ทั้งใน
ดานความรูเชิงทฤษฎี ความสามารถทางดานทักษะเกษตร ความสามารถในการเจรจาความรวมกับ
ตางประเทศ ความสามารถในการเชื่อมโยงกับการเมือง โดยนําแนวคิดและปรัชญาของ land grant
มาวางเปนรากฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (สุจินต, 2545)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเริ่มปรับเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัยสหวิชาในป พ.ศ. 2512
เมื่อมีการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตรขึ้น อยางไรก็ตาม เมื่อแรกตั้งคณะนี้ยังคงยึดตามความเชี่ยวชาญ
ของมหาวิทยาลัย จึงมีวัตถุประสงคหลักเพื่อผลิตครูเกษตรระดับปริญญา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
2537)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในทศวรรษที่ 6 (2536-2545) ไดเติบโตเปนเครือขาย
มหาวิทยาลัยสหวิชาที่สมบูรณ ประกอบดวยวิทยาเขตตางๆ รวม 7 วิทยาเขต โดยยังคงความ
เชี่ยวชาญในสาขาเกษตรศาสตร มีศูนยและสถานีวิจัยทางการเกษตรจํานวนมากในรูปแบบที่คลาย
กับมหาวิทยาลัยแหงรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาที่กําเนิดจาก land-grant college

การขยายตัวของอุดมศึกษาเกษตรศาสตร
แผนพัฒนาการศึกษาฉบับที่ 1 ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2507-2509) มีนโยบายใหมีการ
ขยายการอุ ด มศึ ก ษาไปยั ง ภู มิ ภ าคเพื่ อ รองรั บ การเร ง รั ด พั ฒ นาเศรษฐกิ จ จึ ง ได มี ก ารจั ด ตั้ ง
มหาวิทยาลัย 3 แหง ใน 3 ภาค คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม (พ.ศ. 2507) มหาวิทยาลัยขอนแกน
(พ.ศ. 2508) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (พ.ศ. 2510) (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2537) ในระยะแรก
เนนการผลิตบัณฑิตใน 3 สาขาหลัก คือ แพทยศาสตร วิศวกรรมศาสตร และเกษตรศาสตร ตาม
ความตองการของประเทศ มหาวิทยาลัย 3 แหงนี้จึงเปนมหาวิทยาลัยรุนที่ 2 ของประเทศไทยที่จัด
การศึกษาเกษตรศาสตรในระดับอุดมศึกษา
นโยบายขยายการอุดมศึกษาและสงเสริมการศึกษาดานเกษตรศาสตร ตามแผนพัฒนา
การศึกษาฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519) สงผลใหอุดมศึกษาเกษตรศาสตรมีการขยายตัวในระยะ
ตอมาทั้งในสวนภูมิภาค และสวนกลาง ในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาหลายแหง ขอมูลจาก
การศึกษาในป พ.ศ. 2529 ซึ่งเปนระยะชวงปลายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 5 พบวามี
สถาบันที่ใหการศึกษาเกษตรศาสตรระดับอุดมศึกษาทั้งหมด 12 แหง โดยสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
11 แหง และกระทรวงศึกษาธิการ 1 แหง (วัฒนา และ คณะ, 2529: 12)
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อุดมศึกษาเกษตรศาสตรไดมีการขยายตัวในระยะตอมาอยางตอเนื่องพรอมกับการ
ปรับโครงสรางของสถาบันอุดมศึกษา จนถึงชวงปลายแผนพัฒนาฯ ที่ 8 (พ.ศ. 2544) มีหลักสูตร
ทางการเกษตรโดยตรงและเกี่ยวของในมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแหง ทั้งมหาวิทยาลัยจํากัดรับและไม
จํากัดรับรวมทั้งสิ้น 24 แหงและวิทยาเขตตางๆของมหาวิทยาลัยเหลานี้ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตร
การศึกษาเกษตรศาสตรในสถาบันระดับอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ(เดิม) อีกจํานวนถึง
91
สถาบัน/สถานศึกษา สงผลใหมีความหลากหลายของการจัดการศึกษาเกษตรศาสตรใน
ระดับอุดมศึกษา สถานภาพปจจุบันของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเกษตรศาสตรจะได
นําเสนอในรายละเอียดในทุกแงมุมไวในบทที่ 7
เพื่อแสดงใหเห็นเสนทางพัฒนาการของการศึกษาเกษตรศาสตรในมหาวิทยาลัยของรัฐได
อยางชัดเจน จึงขอลําดับภาพของการพัฒนาโดยเริ่มตั้งแตการฝกหัดครูประถมกสิกรรมในป พ.ศ.
2460
กระทั่งถึ งป จ จุ บัน ที่ได เปดสอนหลักสูต รเกษตรศาสตรโดยตรงและเกี่ยวของในทุก
มหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งสรุปไดดังนี้ (กรอบที่ 4.15)

กรอบที่ 4.15 เสนทางพัฒนาการของอุดมศึกษาเกษตรศาสตรในมหาวิทยาลัย
หลักสูตรเกษตรและเกีย่ วของเปดใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ 24 แหง
2544
ตัง้ มหาวิทยาลัย 3 แหง
ในภูมภิ าค
2507-2509
ม.เกษตรศาสตร
2486
วิทยาลัยเกษตรศาสตร
2481

ครูเกษตร
ป.ป.ก.
2460

มัธยมวิสามัญเกษตรกรรม
2477-2480
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พัฒนาการของเกษตรศาสตรในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มีฐานะเดิมเปนวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา โดยเกิด
จากการรวมตัวของสถานศึกษาในสังกัดกรมอาชีวศึกษา ไดแก วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา
และวิทยาลัยเกษตรกรรม (บางสวน) ขึ้นในป 2518 โดยมีแรงผลักดันจากการเรียกรองใหมีโอกาส
เรียนตอจนถึงระดับปริญญาตรีของนักศึกษาในชวง พ.ศ. 2516-2517 ผนวกกับความตองการ
บั ณ ฑิ ต สายวิ ช าชี พ ที่ มี คุ ณ ภาพให ส อดคล อ งกั บ การพั ฒ นาด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ที่
เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว
ดวยแนวคิดที่ตองการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีสายอาชีพในกรมอาชีวศึกษาใน
ขณะนั้น แตเนื่องจากกรมอาชีวศึกษามีสถานศึกษาที่ตองดูแลเปนจํานวนมาก และสถานศึกษา
เหลานั้นมีความพรอมที่แตกตางกันเปนอยางมาก หากจะพัฒนาใหมีความพรอมในทุกสถานศึกษา
คงตองใชงบประมาณจํานวนมากซึ่งไมสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว ดังนั้นจึงมีการแยกเฉพาะ
สถานศึกษาที่มีความพรอมออกมาจัดตั้งเปนสถาบันการศึกษาแหงใหมที่มีฐานะเทียบเทากรม มี
พระราชบัญญัติเปนของตนเองเพื่อความคลองตัวในการบริหารจัดการ โดยมีคณะและวิทยาเขต
กระจายอยูทั้งสวนกลางและภูมิภาคตางๆ อยางทั่วถึง เปนการขยายโอกาสทางการศึกษาแกผูเรียน
ทางดานอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีในทองถิ่นของตนเอง (บุญเทียม, 2545; จงรัก, 2545; พจน,
2546)
ในสวนของวิทยาลัยเกษตรกรรมที่มีความพรอมสามารถโอนไปสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษาไดนั้น ไดแก กาฬสินธุ นาน พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ลําปาง จันทบุรี พิษณุโลก
นครศรีธรรมราช สุรินทร บางพระ โดยสถานศึกษาสวนใหญไดรับการพัฒนาจากโครงการเงินกูเพื่อ
พัฒนาอาชีวศึกษาในชวง พ.ศ. 2510-2515
ในป พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
ฯพระราชทานชื่อ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และไดมีการแกไขพระราชบัญญัติเปลี่ยนชื่อ วิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เปน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ใน พ.ศ. 2532 ขณะเดียวกันได
เปลี่ยนจาก “วิทยาเขตเกษตร” เปน “วิทยาเขต” เพื่อใหสามารถจัดการเรียนการสอนนอกภาค
เกษตรกรรม
กรอบที่ 4.16 ความเปนมาของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
• 2518 มีประกาศพระราชบัญญัติ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

• 2532

มีประกาศพระราชบัญญัติ เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชี ว ศึก ษา เป น สถาบั น เทคโนโลยีร าชมงคล มี ฐ านะเปน กรมในสั ง กั ด
กระทรวงศึกษาธิการ
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ที่มา: สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2544ก.

การจัดการศึกษาทางดานการเกษตรศาสตรในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ยังคงอยูในชวง
รอยตอระหวางการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาโดยหลักการของการจัดตั้งตองการใหเปน
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะในระดับปวส. และปริญญาตรีเทานั้น แตดวยสภาพการณ
ขณะนั้นการจัดการศึกษาในระดับ ปวช. สายพาณิชยการ ยังมีผูตองการเรียนเปนจํานวนมากทําให
ไมสามารถยกเลิกการศึกษาในระดับปวช. ดวยเหตุผลเดียวกันวิทยาเขตเกษตรทั้ง 10 แหง จึงยังคง
จัดการศึกษาในระดับปวช. ซึ่งเปนการจัดการศึกษาที่ทับซอนเปนบางสวนกับวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีในสังกัดกรมอาชีวศึกษา
ความชัดเจนของความเปนสถาบันอุดมศึกษาเริ่มปรากฏใหเห็นในป พ.ศ. 2542 เมื่อ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลงดรับผูเรียนในระดับปวช. ประเภทวิชาเกษตรศาสตรทุกวิทยาเขต
ปจจุบันสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจัดการศึกษาทางดานเกษตรศาสตรเฉพาะในระดับอุดมศึกษา
เทานั้น โดยวิทยาเขต(เกษตร)ทั้ง 10 แหงจัดการเรียนการสอนในระดับปวส. และปริญญาตรี สวน
ในคณะเกษตรศาสตรบางพระ คณะเกษตรศาสตรนครศรีธรรมราช และคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการประมง จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีเพียงระดับเดียว
สํ า หรั บ สถานภาพการจั ด การศึ ก ษาทางด า นการเกษตรศาสตร ใ นป จ จุ บั น ของสถาบั น
เทคโนโลยีราชมงคล จะแบงการนําเสนอในรายละเอียดออกเปนสองสวนคือ การจัดการศึกษา
เกษตรศาสตรในระดับปวส. จะนําเสนอในบทที่ 5 สวนการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะ
นําเสนอรายละเอียดไวในบทที่ 6
เพื่ อแสดงให เห็ น ลํา ดับของพั ฒนาการอาชีวเกษตรกรรมจากโรงเรี ยนประถมกสิกรรม
จนกระทั่งมีความพรอมในการจัดการศึกษาทางดานเกษตรศาสตรและยกฐานะขึ้นเปน สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล ในกรณีนี้ขอนําเสนอลําดับพัฒนาการของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยา
เขตนครศรีธรรมราชมาเปนตัวอยางดังนี้ (กรอบที่ 4.17)
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254

ยุคอุดมศึกษา
(15ป)
วิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา

กรมอาชีวศึกษา

ส.น.ง.

กรอบที่ 4.17 เสนทางพัฒนาการสูการเปนมหาวิทยาลัยจากฐานอาชีวเกษตรกรรม: กรณีสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช และคณะเกษตรศาสตรนครศรีธรรมราช

สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล

สังเคราะหจาก: 1)แผนกลยุทธ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (2545)
2)ไสใหญ 65 ป (2478-2543), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (2544)
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พัฒนาการของเกษตรศาสตรในสถาบันราชภัฏ
จากวิทยาลัยครู มุงสูมหาวิทยาลัยเพื่อทองถิ่น
สถาบันราชภัฏมีประวัติยาวนานกวา 100 ปมาแลว โดยนับยอนไปถึงป 2435 เมื่อมีการ
กอตั้งโรงเรียนฝกหัดครูขึ้นเปนแหงแรกในชื่อ “โรงเรียนสายสวลีสัณฐาคาร” และไดมีพัฒนาการ
เปนระยะ โดยมีเสนทางสูความเปนมหาวิทยาลัย ดังนี้ (เรืองชัย, 2544; อมรวิชช, 2543ข; สํานักงาน
สภาสถาบันราชภัฏ, 2545ก) (กรอบที่ 4.18)
การขยายตัวการรับนักศึกษาของสถาบันราชภัฏ เปนจํานวนมากตั้งแตการเปดรับหลักสูตร
ป.กศ. รอบบายในปการศึกษา 2500 ดวยเหตุผลเพื่อแกปญหานักเรียนที่สําเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 (สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา, 2547) นับวาเปนเหตุผลสําคัญประการหนึ่งที่ใช
อางในการเปดสอนหลักสูตรนอกเวลาและหลักสูตรภาคพิเศษตางๆในเวลาตอมา นอกเหนือจาก
เหตุผลการกระจายโอกาสทางการศึกษา
กรอบที่ 4.18 เสนทางพัฒนาการของสถาบันราชภัฏ
• ชวงแรก ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2497-2517) เปนชวงรุงเรืองของโรงเรียนฝกหัดครู มีโรงเรียนฝกหัดครู
รวมทั้งสิ้น 32 แหง กระจายไปยังภูมิภาคตางๆ
• ชวงที่ 2 (พ.ศ. 2518-2526) เปนชวงของการปรับเปลี่ยนสําคัญตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู
ฉบับที่ 1 พ.ศ.2518 ไดยกฐานะโรงเรียนฝกหัดครู เปนวิทยาลัยครู และเปดสอนถึงระดับปริญญาตรี
แตยังคงมุงผลิตเฉพาะสายวิชาชีพครู
• ชวงที่ 3 (พ.ศ. 2527-2545) นับเปนกาวยางสําคัญของการเปลี่ยนจากสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง
วิชาชีพครู เปนสถาบันอุดมศึกษาประเภทสหวิชา
-เริ่มจากพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2527 เปดทางใหวิทยาลัยครูผลิตบัณฑิตเพิ่มอีก
2 สาขา รวมเปน 3 สาขา คือ สาขาศึกษาศาสตร สาขาวิทยาศาสตร และสาขาศิลปศาสตร
-พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูไดรับพระราชทานชื่อ “สถาบันราชภัฏ” และใน พ.ศ. 2538 มีประกาศ
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ใหเปน “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น” และมี
การขยายตัวอยางมากในดานปริมาณการศึกษาทั้งในภาคปกติ และภาคสมทบ (กศ.บป.)
ระหวางป 2538-2542 จํานวนนักศึกษาเพิ่มจาก 306,612 คน เปน 395,609 คน ใน
ระยะ 5 ป และมีจํานวนบัณฑิตในป พ.ศ. 2542 ถึง 88,346 คน
-พ.ศ. 2545 คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไดเสนอรางพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขาสูการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร ถารางดังกลาวผานสภาฯ สถาบันราช
ภัฏแตละแหงจะปรับสถานภาพเปน มหาวิทยาลัยราชภัฏ จํานวนรวมทั้งสิ้น 41 แหง ทั่วประเทศ
โดยทันที
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กําเนิดเกษตรศาสตรในสถาบันราชภัฏ
ถึงแมสถาบันราชภัฏบางแหงมีรากฐานมาจากการพัฒนาโรงเรียนฝกหัดครูมูลกสิกรรม
ก็ตาม แตอุดมศึกษาเกษตรศาสตรในสถาบันราชภัฏเริ่มขึ้นอยางชัดเจนในป พ.ศ. 2519 เมื่อ
วิทยาลัยครูเปดสอนหลักสูตร คบ. (เกษตรศาสตร) ตอมาในป พ.ศ. 2527 วิทยาลัยครูขยายสาขา
เพิ่มเติมจากสาขาครุศาสตรอีก 2 สาขาคือ สาขาวิทยาศาสตร และสาขาศิลปศาสตร ในป พ.ศ.
2529 ไดจัดตั้งคณะเกษตรและอุตสาหกรรม จํานวน 7 แหง ภายหลังไดปรับและขยายเปนคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 14 แหง และรวมตัวเปนเครือขายคณะเทคโนโลยีการเกษตรใน
สถาบันราชภัฏประกอบดวยสถาบันราชภัฏทั่วประเทศดังนี้
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

สถาบันราชภัฏเชียงใหม
สถาบันราชภัฏลําปาง
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ
สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
สถาบันราชภัฏสกลนคร
สถาบันราชภัฏบุรีรัมย
สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี
สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณฯ
สถาบันราชภัฏรําไพพรรณี
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
สถาบันราชภัฏภูเก็ต
สถาบันราชภัฏสงขลา
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม

โปรแกรมวิ ช าสายเกษตรศาสตร ใ นสถาบั น ราชภั ฏ นอกจากเป ด สอนในคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรแลว ยังเปดสอนในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะครุศาสตรอีก
ดวย
จากที่ ก ล า วมาแล ว ข า งต น ว า สถาบั น ราชภั ฏ บางแห ง มี ร ากฐานพั ฒ นาการมาจาก
โรงเรียนฝกหัดครูมูลกสิกรรม และยกฐานะเปนคณะเทคโนโลยีการเกษตรในภายหลัง เพื่อแสดงให
เห็นเสนทางการพัฒนาที่ชัดเจน จะไดยกตัวอยางในกรณีศึกษาของสถาบันราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งมี
ลําดับขั้นตอนการพัฒนาดังนี้ (กรอบที่ 4.19)
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กรอบที่ 4.19 เสนทางพัฒนาการของสถาบันราชภัฏเพชรบุรี
• ชวงปฐม (2469-2484) โรงเรียนฝกหัดครูกสิกรรม
พ.ศ. 2469 : ร.ร.ฝกหัดครูกสิกรรม อ.เมือง จ.ราชบุรี กระทรวงธรรมการ
พ.ศ. 2470 : ยายมาตั้งที่ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
โดยรวม ร.ร. ฝกหัดครูกสิกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม และโรงเรียนฝกหัดครู
ประกาศนียบัตรมณฑลนครชัยศรี มารวมกันและเปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียนฝกหัดครู
ประกาศนียบัตรมณฑลแผนกกสิกรรม จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. 2476 : ยกฐานะเปนโรงเรียนฝกหัดครูมูล
ขยายเปนโรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. 2484 : เรงรัดการผลิตครู (ครูประชาบาล, ครูมูล)
ชื่อโรงเรียนฝกหัดครูมูลเพชรบุรี
• ชวงรุงเรืองของโรงเรียนฝกหัดครู: โรงเรียนฝกหัดครูวิทยาลัยครูเพชรบุรี (2491-2512)
พ.ศ. 2491 : โรงเรียนฝกหัดครูเพชรบุรี
พ.ศ. 2498 : ใชหลักสูตร ป.กศ.
พ.ศ. 2512 : ยกฐานะเปนวิทยาลัยครูเพชรบุรี และเปดสอนหลักสูตร ป.กศ. ชั้นสูง
• กาวสูสถาบันอุดมศึกษา: สถาบันราชภัฏเพชรบุรี (2519-2538)
พ.ศ. 2519 : ยกฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาตาม พ.ร.บ.วิทยาลัยครู 2518
พ.ศ. 2521 : เปดสอนระดับปริญญาตรีทางสาขาวิชาครุศาสตร
พ.ศ. 2528 : ขยายสาขาวิชาศิลปศาสตร และวิทยาศาสตร ในระดับอนุปริญญา ตาม
พ.ร.บ. วิทยาลัยครู ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2527 ซึ่งกําหนดใหเปดสอนได 3 สาขา คือ
สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร และสาขาวิชาศิลปศาสตร
พ.ศ. 2529 : เปดสอนระดับปริญญาตรีครบ 3 สาขา (ครุศาสตร, วิทยาศาสตร,
ศิลปศาสตร) เปดสอนวิชาชีพสาขาเกษตรศาสตร การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
พ.ศ. 2535 : ไดรับพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏเพชรบุร”ี
พ.ศ. 2538 : ประกาศใช พ.ร.บ. สถาบันราชภัฏ เปลี่ยนชือ่ คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเปน
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปดสอนในระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี

ที่มา: รายงานประจําป 2544, สถาบันราชภัฏเพชรบุรี

G:\Trf การศึกษาเกษตรไทย\บทที่ 4 พัฒนาการของการศึกษาเกษตร\Chapter4.doc

121

การศึกษาเชิงวิพากษ:
สถานภาพและทิศทางของการศึกษาเกษตรในประเทศไทย

เสนทางการพัฒนาการจัดการศึกษาทางดานเกษตรศาสตรของสถาบันราชภัฏสามารถสรุปใหเห็น
เปนลําดับขั้นของการพัฒนาดังนี้ (กรอบที่ 4.20)
กรอบที่ 4.20 เสนทางการพัฒนาของเกษตรศาสตรในสถาบันราชภัฏ

ราชภัฏ
2538
วิทยาลัยครู: ขยาย
2527
วิทยาลัยครู
2518

ร.ร.ฝกหัดครูกสิกรรม
2469

ร.ร.ฝกหัดครู
2497

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
(14 แหง)

คณะเกษตร
และอุตสาหกรรม
(7 แหง)
2529
เปด ค.บ.(เกษตรฯ)
2519

ร.ร.ฝกหัดอาจารย
2435

แมสถาบันราชภัฏจะเปนนองใหมในอุดมศึกษาเกษตรศาสตร แตเมื่อดูจากรากฐาน
แลว จะเห็นวามีความเกี่ยวของกับการศึกษาเกษตรตั้งแตยุคแรกเริ่มของอาชีวเกษตรกรรม สถาบัน
ราชภัฏในวันนี้มีศักยภาพและขีดจํากัดเชนไร จะกลาวถึงในบทที่ 7
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ในภาพรวมของลําดับเหตุการณสําคัญของพัฒนาอุดมศึกษาเกษตรศาสตร สามารถสรุป
ลําดับการพัฒนาในสามกลุมสถาบันคือ กลุมมหาวิทยาลัย กลุมสถาบันราชภัฏ กลุมสถาบันราช
มงคล จากจุดกําเนิดถึงปจจุบันสามารถสรุปไดดังนี้ (กรอบที่ 4.21)
กรอบที่ 4.21 สรุปลําดับพัฒนาการอุดมศึกษาเกษตรศาสตร
-2486 จัดตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขึน้ ที่เกษตรกลางบางเขน ใหเปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางดาน
การเกษตร มีฐานะเปนกรม สังกัดกระทรวงเกษตราธิการ โดยผนวกวิทยาลัยเกษตรศาสตรกับ
โรงเรียนปาไมแพร
-2502 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรยา ยมาอยูในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี และตอมาในสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัยในป พ.ศ. 2515
-2507-2529 ขยายอุดมศึกษาเกษตรศาสตรทั้งในสวนภูมิภาค และสวนกลาง ในมหาวิทยาลัย
และสถาบันหลายแหง ดังนี้
–คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม (พ.ศ. 2507)
-คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน (พ.ศ. 2508)
-คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (พ.ศ. 2511)
-สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแมโจ (พ.ศ. 2518) ซึ่งยกฐานะจากวิทยาลัยเกษตรกรรมแมโจ
(ตอมาเปลีย่ นชื่อเปนมหาวิทยาลัยแมโจ ใน พ.ศ. 2525)
-คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน (พ.ศ. 2521)
-สาขาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (พ.ศ. 2521)
-โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตรในวิทยาลัยครู (พ.ศ. 2529)
-คณะเกษตรศาสตรบางพระในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (พ.ศ. 2518)
-คณะเกษตรศาสตรนครศรีธรรมราชในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (พ.ศ. 2528)
-2530-ปจจุบัน
ขยายอุดมศึกษาเกษตรศาสตรในมหาวิทยาลัยใหม และมหาวิทยาลัย/สถาบันอื่นๆ ในสอง
ทศวรรษหลัง อาทิ:
-สํานักเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (พ.ศ. 2536)
-คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พ.ศ. 2533)
-คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
-คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
(พ.ศ. 2544)
-คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2540)
-สํานักเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง (พ.ศ. 2541)
-คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (พ.ศ. 2543)
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rสรุปพัฒนาการของการศึกษาเกษตร
ในบทนี้ไดฉายภาพใหเห็นถึงพัฒนาการของการจัดการศึกษาทางดานการเกษตร จากอดีต
ถึงปจจุบัน ในทุกระดับการศึกษาตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษาสรุปไดดังนี้
1. การศึกษาเกษตรในโรงเรียนสายสามัญ
พัฒนาการของการศึกษาเกษตรในโรงเรียนสายสามัญที่ลมลุกคลุกคลานมาโดยตลอด
ถึงแมไดมีความพยายามจัดการศึกษาทางดานการเกษตรในโรงเรียนประชาบาลในยุคแรก แตก็
ประสบปญหาขาดแคลนครูเกษตร ตอมาภายหลังไดพยายามจัดอาชีวเกษตรกรรมภายใตโครงการ
โรงเรียนมัธยมแบบประสม ซึ่งไดสอเคาของความสําเร็จในชวงแรกแตก็ประสบปญหาความขัดแยง
ในเชิงบริหารมีผลตองยุบเลิกโครงการลงในที่สุด ทายสุดกอนการปฏิรูปการศึกษาครั้งที่ 3 วิชา
เกษตรกรรมไดกําหนดใหเรียนตามหลักสูตรตั้งแตระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา แต
โรงเรียนสวนใหญยังจัดการเรียนการสอนเกษตรกรรมแบบไรชีวิตชีวา
2. การฝกหัดครูเกษตร
ดวยการมองการณไกลในการจัดศึกษาทางดานการเกษตรของทานเจาพระยาธรรมศักดิ์
มนตรี และพระยาเทพศาสตรสถิตย จึงไดเตรียมความพรอมโดยการวางรากฐานของการฝกหัดครู
เกษตรไวแตแรก นับเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญของการพัฒนาไปสูการจัดการอาชีวเกษตรกรรมและ
อุดมศึกษาเกษตรศาสตรในเวลาตอมา แตการฝกหัดครูเกษตรในชวงดังกลาวก็ไมไดราบรื่นดังที่
คาดหวังไว มีการโยกยายสถานที่ตั้งของโรงเรียนอยูบอยครั้ง ทั้งที่งบประมาณในการดําเนินการมีไม
เพียงพอตองอาศัยความมุงมั่นของปรมาจารยในขณะนั้นเปนหลัก การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการ
เมืองสงผลการฝกหัดครูเกษตรในยุคนี้ไดสิ้นสุดลงดวยอายุเพียง 17 ปเทานั้น
3. อาชีวเกษตรกรรม
การอาชีวเกษตรกรรมเริ่มจากโรงเรียนประถมกสิกรรม แตไมประสบความสําเร็จในเชิง
การประกอบอาชีพ เนื่องจากผู สํา เร็ จการศึกษามีอายุนอยไมสามารถออกไปประกอบอาชี พได
คานิยมของผูปกครองในการสงบุตรหลานเขาศึกษาในระดับนี้ลดนอยลง ในที่สุดการจัดการศึกษา
ในระดับนี้ตองยุติลง และเริ่มจัดการศึกษาทางดานอาชีวเกษตรกรรมในระดับที่สูงขึ้น โดยคาดหวัง
วาผูสําเร็จการศึกษาจะสามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได แตถึงอยางไรก็ตามความคาดหวัง
ดังกลาวก็ยังไมประสบความสําเร็จแมกระทั่งในปจจุบันนี้ ทั้งนี้ผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญยังคง
ตองการศึกษาตอในระดับสูงขึ้น การขยายตัวของจํานวนผูเรียนในสถานศึกษาอาชีวเกษตรกรรมใน
อดีตขึ้นอยูกับความตองการแรงงานในภาครัฐเปนสําคัญ และสงผลถึงการเพิ่มสถานศึกษาจํานวน
มากโดยอาศัยแรงผลักดันทางการเมือง ซึ่งกอใหเกิดวิกฤติในดานจํานวนผูเรียนมาเปนระยะๆ
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4. อุดมศึกษาเกษตรศาสตร
กําเนิดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นับเปนจุดเริ่มตนของอุดมศึกษาเกษตรศาสตร
ต อ มากระแสของการปฏิ วั ติ เ ขี ย วและการเร ง รั ด พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศตามแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กอใหเกิดการขยายตัวของสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาทางดาน
เกษตรศาสตรทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคเกิดขึ้นอีกหลายแหง การขยายตัวของอุดมศึกษา
เกษตรศาสตรมีมูลเหตุและเสนทางการพัฒนาที่แตกตางกันระหวาง 3 กลุมสถาบันไดแก กลุม
มหาวิทยาลัย กลุมสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และกลุมสถาบันราชภัฏ
เพื่อแสดงใหเห็นภาพที่ชัดเจนของเสนทางการพัฒนาการศึกษาเกษตร จากรากฐานในอดีต
สูสถานภาพในปจจุบันทุกระดับการศึกษา จึงขอสรุปดวยแผนภาพตอไปนี้ (กรอบที่ 4.22)
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ราชมงคล
ม.เกษตรศาสตร

2531
วิทยาลัยเทคโนฯ
และอาชีวศึกษา

อุดมศึกษา
2486
วิทยาลัย
เกษตรศาสตร

2520
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยี

2481
-126-

กรอบที่

4.22 พัฒนาการทางดาน
การศึกษา
เกษตรของ
ประเทศไทย

วิทยาลัยเกษตรกรรม

เตรียมอุดมฯ
เกษตรศาสตร

2539

2508
2480

ร.ร.เกษตรกรรม

อาชีวศึกษา
2481
ประถมและ
มัธยมวิสามัญเกษตรกรรม
ครูเกษตร
ป.ป.ก.

2478
ค.ม.ส.
(แบบประสม)

2460
เกษตร
ในประชาบาล

เกษตร
ในสามัญศึกษา

2441

2454
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250
เกษตรกรรมศิลป

2503

กศ.พื้นฐาน
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ก.พ.อ.
(การงานฯ)

การงาน
และเทคโนฯ

2521

2544
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ปจจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการศึกษาเกษตร
ในหลวงกับการศึกษาเกษตร
เปนที่ประจักษชัดวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงให
ความสําคัญตอการเกษตรเปนอยางมาก นับเปนความโชคดีของภาคเกษตรกรรมที่มีในหลวงเปน
“กษัตริยเกษตร” พระองคไดทรงวางรากฐานที่สําคัญในการศึกษาเกษตรไวสองประการคือ
• ประการแรกคือการสรางกําลังคนระดับมันสมองทางดานการเกษตรของชาติ ในป พ.ศ.
2498 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานทรัพยสวนพระองคเพื่อกอตั้ง ทุนอานันทมหิดล
สงนักศึกษาแพทยไปศึกษา ณ ตางประเทศ ตอมาใน พ.ศ. 2502 ไดจัดตั้งเปนมูลนิธิอานันทมหิดล
เพื่อขยายทุนในสาขาวิชาตางๆ เพิ่มขึ้น โดยมีจุดมุงหมายในการสรางผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาวิชา
เพื่อจะไดนําความรูมาถายทอดใหแกอนุชนตอไป ดังที่นายแพทยประเวศ วะสี ไดกลาววา “มูลนิธิ
อานันทมหิดล คือสัญญลักษณแหงความสําคัญของวิชาการ ที่พระเจาอยูหัวทรงลงทุนลงแรงสราง
ขึ้น เพื่อสงขาวสารทางความคิดแกสังคมไทย”
ในสาขาทางดานการเกษตรทุ นจากมูลนิธิ
อานันทมหิดลไดสรางอาจารยและบุคลากรทางดานการเกษตรเปนจํานวนมาก เนื่องจากพระองค
ทานทรงเห็นวาเกษตรศาสตรและแพทยศาสตรเปนพื้นฐานที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ จํานวนผู
ไดรับพระราชทานทุนในสาขาทางดานการเกษตรตั้งแตเริ่มแรกจนกระทั่งถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2546) มี
จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 22.31 ของผูที่ไดรับพระราชทานทุนทั้งหมด และผูสําเร็จการศึกษา
เกือบทั้งหมดสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ซึ่งจัดเปนกําลังคนระดับมันสมองของชาติใน
ดานการเกษตร (ชมรมนักเรียนทุนมูลนิธิอานันทมหิดล, 2537; มูลนิธิอานันทมหิดล, 2547)
• ประการที่ ส องคื อ การพั ฒ นาการศึ ก ษาเกษตรโดยใช ท รั พ ยากรของโครงการอั น
เนื่องมาจากพระราชดําริเปนแหลงการเรียนรูและแหลงสาธิตกระบวนการใหมๆ โดยเฉพาะ
โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาเปนตัวอยางที่แสดงใหเห็นถึงกระบวนการในการแสวงหาความรู การ
วิจัย การแกปญหา กระบวนการทํางาน แนวทางการพัฒนาและการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
บริบทของชุมชนในพื้นที่ และการขยายผลความรูใหกระจายสูประชาชน ทั้งนี้ โครงการศูนยศึกษา
การพัฒนามีวัตถุประสงคเพื่อเปนจุดศูนยกลางในการกระจายรากฐานการพึ่งตนเองทั้งในแงแนวคิด
และวิธีการปฏิบัติ ปจจุบันมีศูนยศึกษาการพัฒนากระจายอยูในทุกภาคของประเทศไทย (กรอบที่
4.23)(ทบวงมหาวิทยาลัย, 2540; เรืองวิทย, 2539)
อนึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตั้งแตเริ่มแรกในป พ.ศ. 2495 จนถึง
ปงบประมาณ 2538 มีทั้งหมด 2,416 โครงการ สวนใหญเปนโครงการพัฒนาแหลงน้ํา และ
การเกษตร (สุพัตรา, 2540) ซึ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตางๆไดชวยแกปญหาความ
ทุกขยากของพสกนิกรชาวชนบทที่มีอาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญ โดยปรากฏผลใหเห็นเปน
รูปธรรมอยางชัดเจน สงผลใหพสกนิกรชาวชนบทที่อยูหางไกลมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
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กรอบที่ 4.23 โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริในภาคตางๆ
ภาคกลาง โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอพนมสารคาม จังหวัด
ฉะเชิงเทรา
ภาคตะวันออก โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอทาใหม จังหวัด
จันทบุรี
ภาคใต โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
ภาคเหนือ โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยฮองไคร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร
ภาคตะวันตก โครงการศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
ที่มา: เอกกษัตริยอัจฉริยะ, ทบวงมหาวิทยาลัย, 2540

วิสัยทัศนและการผลักดันดานนโยบาย
• วิสัยทัศนการสรางครูเกษตร
ปรมาจารยผูบุกเบิกการศึกษาเกษตร ไดใหความสําคัญของการสรางครูเกษตรที่มี
ความพรอมทั้งในดานวิชาการแผนใหมและการฝกปฏิบัติที่เขมขน เพื่อใหเปนครูเกษตรที่ถึงพรอม
ดวยความรูความสามารถและจิตวิญญาณ นาเสียดายที่วิสัยทัศนเชนนี้ไมไดรับการสานตออยาง
เขมแข็ง ตลอดจนขาดการวางแผนการผลิตและการใชกําลังคนอยางชัดเจน กลาวคือในบางชวงเกิด
ปญหาของการผลิตครูเกษตรที่มากเกินความจําเปน จนกระทั่งตองยุบเลิกโรงเรียนฝกหัดครูเกษตร
ในขณะที่บางชวงขาดแคลนครูเกษตรเนื่องจากครูเกษตรที่ผลิตออกมาไมเขารับราชการเปนครู
เกษตร แตกลับเขารับราชการในกระทรวงเกษตราธิการแทน จนเปนเหตุใหตองมีการผลิตครูมูล
กสิกรรม (ปก.) ขึ้นทดแทน (วสุธาร, 2545)
• การผลักดันเชิงนโยบายและความตอเนื่อง
ความสําเร็จของการศึกษาเกษตรขึ้นอยูกับการผลักดันในระดับนโยบายของรัฐบาลใน
ระยะนั้นๆ ถาไมมีการสนับสนุนตอเนื่องอยางจริงจังก็ไมอาจพัฒนาได ตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ
เรื่องราวของโรงเรียนฝกหัดครูประถมกสิกรรม ที่เริ่มตนดวยความสําเร็จของการผลักดันระดับ
นโยบายของเจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี(สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) และสานตอในระดับการ
ปฏิบัติจากพระยาเทพศาสตรสถิตย (โห กาฬดิษฐ) และจบลงดวยความผันผวนของนโยบายทาง
การเมือง ในกรณีของการกําเนิดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนความสําเร็จของการผลักดันระดับ
นโยบายและอํานาจทางการเมือง ที่สนับสนุนการพัฒนาการเกษตรอยางเต็มที่ ดังหลักฐานซึ่งแสดง
ใหเห็นไดอยางชัดเจนจากจดหมายของคุณหลวงสุวรรณฯและจอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่ได
กลาวถึงในเรื่องของการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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กรอบที่ 4. 24 จดหมายจากหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ ถึงจอมพล ป. พิบูลสงคราม1/
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
๒๔ กรกฎาคม ๒๔๙๑
กราบเรียน ใตเทาที่เคารพอยางสูง
เมื่อราว ๖ ปมาแลวใน พ.ศ. ๒๔๘๖ ใตเทาไดใหกําเนิดแกเด็กนอยคนหนึ่งซึ่งไดชื่อวามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ตอนั้นมาไมชา ใตเทาก็ไดจากเด็กคนนั้นไป ปลอยใหออนแอและหิวโหยอยูตามลําพัง
บัดนี้ใตเทาไดกลับมาแลว ฉะนั้น ผมในฐานะเปนพี่เลี้ยงของเด็กนั้น จึงใครจะขอเรียนใหใตเทาทราบเปน
สวนตัวของสภาพอันนาสงสารของเด็ก ดังที่กลาวไวขางบนและใครจะเรียนขออาหารและขอความรักเมตตากรุณาจากใต
เทาผูใหกําเนิด เพื่อชวยเด็กนั้นใหรีบใหญหนากลาแข็ง สามารถทําประโยชนใหแกประเทศชาติ สมความมุงหมายของใต
เทาและเคียงบาเคียงไหลกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรของชาติอื่นเมืองอื่น
สํ า หรั บ เมื อ งไทยซึ่ ง เป น เมื อ งเกษตร การส ง เสริ ม ให ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร เ จริ ญ เป น สิ่ ง จํ า เป น ที่ จ ะ
หลีกเลี่ยงไมได เพราะการเกษตรของประเทศจะเจริญไปไมไดถาขาดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ดีเสีย ฉะนั้น ใน
นโยบายการบํารุงการศึกษาจึงจําเปนตองมีนโยบายบํารุงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรวมอยูดวย
ขณะนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรยังขาดทุกอยาง คือ ขาดครู ขาดอุปกรณการสอน ขาดอุปกรณการเรียน ขาด
อุปกรณการฝกหัด ขาดอุปกรณการศึกษาคนควา
ลําพังเงินที่ไดจากงบประมาณประจํา ก็เพียงแตทําใหหายใจแขมว ๆ ไปเทานั้นไมเพียงพอที่จะทําใหเติบโตและ
เจริญใหญหนากลาแข็งได
ฉะนั้น ขอใตเทาไดโปรดกรุณาหาทางชวยเหลือ เด็ก-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรผูนี้ โดยรีบดวนเถิด กระผมกลา
ทายวา ถาเด็กคนนี้เจริญเติบโตเมื่อใด เมื่อนั้นเขาจะเปนที่พึ่งของคนไทยทั้งชาติไดอยางไมมีปญหา ดังที่เห็นเปนตัวอยางมา
ในนานาประเทศอยูแลวและกระผมเชื่อวาภายหลังใตเทาจะภูมิใจที่ไดเปนผูที่ใหกําเนิดและเปนผูเลี้ยงเด็กคนนี้ใหเจริญ
ความจริงกระผมทราบดีวา ใตเทามีภาระรอยแปด ไมสมควรที่ผมจะมารบกวนดวยเรื่องนี้ แตกระผมก็จนใจ
เพราะไดพยายามชวยเหลือเด็กนี้มาหลายปแลว แตยังทําไมสําเร็จ ฉะนั้นจึงไดพยายามเปนครั้งสุดทาย ดวยการตัดใจ
รองเรียนใหใตเทาทราบเปนสวนตัว กระผมหวังใจวา ใตเทาคงจะกรุณาพิจารณาเรื่องนี้ดวยดี และมองเห็นเจตนาของ
กระผมวา ที่เรียนรบกวนมาครั้งนี้มิไดมีประสงคอยางอื่น นอกจากจะชวยใตเทาทํางานสรางชาติใหเจริญ ซึ่งทุกคนยอม
ทราบวาเปนกุศลเจตนาอันแรงกลาของใตเทาเทานั้น
ขอแสดงความเคารพอยางสูง
(ลงชื่อ) สุวรรณวาจกกสิกิจ
ป.ล.
ความชวยเหลือที่กระผมขอรองมาเพื่อมหาวิทยาลัยครั้งนี้ ใตเทาจะมีทางกรุณาไดมากนอยเทาใด คือ จะเปนเงิน
แสน เงิ น ๑ ล า น หรื อ หลายล า น ก็ แ ล ว แต ใ ต เ ท า จะกรุ ณ าให ไ ด มี เ งิ น คื อ อาหารมากเท า ใด เด็ ก น อ ย คื อ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ก็โตเร็วขึ้นเทานั้น
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กรอบที่ 4. 25 จดหมายตอบจากจอมพล ป. พิบูลสงครามถึงหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ 1/
ทําเนียบรัฐบาล
๔ สิงหาคม ๒๔๙๑
เรียน คุณหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ
จดหมายของคุณหลวงลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ศกนี้ วามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรขาดอุปกรณการสอน
การเรียน การฝกหัด และการศึกษาคนควา งบประมาณที่ไดรับไมเปนการเพียงพอ จึงใครขอใหพิจารณาชวยเหลือ
สนับสนุน ดังความแจงแลวนั้น
ผมไดรับทราบแลว ขอขอบคุณในการที่คุณหลวงไดเอาใจใสในการปรับปรุงมหาวิทยาลัยนี้เปนอันมาก
ในป ๒๔๙๒ ขอใหคุณหลวงตั้งงบประมาณไปใหเต็มที่ ผมยินดีจะสนับสนุนใหเปนพิเศษ
โอกาสนี้ หวังวาคุณหลวงคงสบายดี.
ขอแสดงความนับถืออยางสูง
(ลงชื่อ) จอมพล ป. พิบูลสงคราม
(ป. พิบูลสงคราม)

อํานาจทางดานการเมืองระดับชาติยังคงเปนปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการจัด
การศึกษาเกษตร ในลักษณะของการประสานงานเพื่อใหหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของในระดับทองถิน่
ไดเกื้อกูลใชทรัพยากรที่มีอยูใหเต็มประสิทธิภาพ เชน หนวยงานทางดานการเกษตรระดับจังหวัด
สามารถใหความชวยเหลือโรงเรียนในดานการจัดการเรียนการสอนเกษตรอยางมีประสิทธิภาพ เปน
ตน
แตในอีกดานหนึ่งนโยบายที่ไมชัดเจนและตอเนื่อง ทําใหไมสามารถวางแผนกําหนด
กําลังคนภาคเกษตรกรรมไดอยางชัดเจน การขยายจํานวนสถานศึกษาทางดานอาชีวเกษตรกรรมมี
มากเกินความตองการของผูเรียน ลวนเกิดจากแรงผลักดันทางดานการเมือง กอใหเกิดผลกระทบ
ชวงตอมา เมื่อจํานวนและคุณภาพผูเรียนลดลง ถึงขั้นตองหามาตรการในการชักจูงผูเรียนใหมา
เรียนในระดับอาชีวเกษตรกรรม โดยมีโครงการเรียนฟรี มีที่พักฟรี เปนตน (สงวน, 2545)
บทเรี ย นของการแก ป ญ หาโดยหวั ง ผลทางการเมื อ ง ด ว ยการขยายหลั ก สู ต รทาง
การศึกษาเกษตรกรรม เชน หลักสูตร ปวท. ก็ไมสามารถแกปญหาในระยะยาวได เนื่องจากเปนการ
แกปญหาเฉพาะหนาไมสอดคลองกับคานิยมของคนไทย
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ขณะเดี ย วกั น จํ า นวนสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในท อ งถิ่ น เกิ ด ขึ้ น จํ า นวนมากมาย โดย
แรงผลักดันจากนักการเมืองเพื่อหวังคะแนนเสียงจากประชาชนในทองถิ่น โดยไมไดพิจารณาถึง
ความพรอมของสถาบัน เปดหลักสูตรทางดานการศึกษาเกษตรศาสตรแบบพิมพเขียวในชวงเกษตร
เฟองฟู สงผลระยะยาวในเรื่องคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากบางสถาบันไมมีคุณภาพเพียงพอ สถาน
ประกอบการไมรับเขาทํางาน
ปจจัยทางดานการเมืองไมเพียงแตสงผลตอการจัดการการศึกษาทางดานเกษตรเทานั้น
แตยังไดมีสวนทําใหภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยเกิดความออนแอในทุกวันนี้ เนื่องจากการ
กําหนดนโยบายต างๆ ทางดานการเกษตรของฝ ายการเมืองโดยที่ไมมีความเข าใจในเรื่องของ
การเกษตรอยางแทจริง (อนันต, 2546)

ปฏิวัติเขียวกับการศึกษาเกษตร
นโยบายทางดานการเกษตรโดยเฉพาะหลังจากไดมีการปรับโครงสรางของกระทรวงเกษตร
ในป พ.ศ. 2496 แลวนั้น กระทรวงเกษตรไดปรับบทบาทหนาที่ใหมรองรับการเกษตรเพื่อการคา
ในการแขงขันกับตลาดโลก กระทรวงเกษตรจึงมีภาระหนาที่หลัก 3 ประการคือ (Falvey, 2000)
• ปรับปรุงระบบการผลิตขาวของไทยใหมีศักยภาพในการแขงขันกับตางประเทศ
• สงเสริมใหมีการเพาะขาวนาปรังและปลูกพืชชนิดใหม
• สงเสริมทางดานปศุสัตว
จากภาระกิจดังกลาว กระทรวงเกษตรฯมีความตองการกําลังคนทางดานการเกษตรเปน
จํานวนมากอยางตอเนื่องถึงชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1 ที่ไดมีการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานทางดานการเกษตรตางๆ กําหนดใหมีเจาหนาที่เกษตรตําบล สงผลใหเกิดความ
ตองการกําลังคนในภาคราชการเปนจํานวนมาก ดังนั้นการจัดทําหลักสูตรทางดานการศึกษาเกษตร
จึงเอื้อตอการทํางานในภาครัฐมากกวาเพื่อการประกอบอาชีพเกษตร
กระแสของการปฏิวัติเขียวแพรขยายเขามาในประเทศไทยสงผลกระทบและกอใหเกิดการ
เปลี่ยนทางดานการเกษตรอยางมากมาย ธนาคารโลกกําหนดใหประเทศไทยเปนประเทศกําลัง
พัฒนา การพัฒนาประเทศจะตองปฏิบัติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ฉบับที่ 1 ซึ่ง
ธนาคารโลกเปนผูชี้นําแนวทางการพัฒนา ระบบการผลิตทางดานเกษตรไดมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ทําการเกษตรจากการปลูกพืชเลี้ยงสัตวที่หลากหลายเพื่อการยังชีพ และการผลิตสินคาเกษตรเพื่อ
ตอบสนองตลาดภายในประเทศ มาเปนการเกษตรเชิงเดี่ยวเพื่อการคา เนนการสงสินคาวัตถุดิบสู
ตางประเทศและนําเขาเทคโนโลยีสมัยใหมจากตางประเทศ เชน สารเคมี ปุย และเครื่องจักรกล
การเกษตรตางๆ (ธันวา, 2544 และ เดชา, 2546)
การปรับเปลี่ยนดังกลาวเปนเรื่องใหมสําหรับคนไทย เพราะเหตุวาเกษตรกรสวนใหญของ
ประเทศไทยไมมีความรู ทักษะ และประสบการณในเทคโนโลยีสมัยใหมเหลานั้น (สุพาณี, 2547)
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ดังนั้นจําเปนตองอาศัยพึ่งพิงเจาหนาที่เกษตรของรัฐเปนสําคัญ สงผลใหสถานศึกษาตองเรงขยาย
กําลังการผลิตโดยการเพิ่มจํานวนสถานศึกษาใหมากขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐในการ
สนับสนุนใหมีการขยายตัวทางดานเกษตรมากขึ้น การปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานอยางเอาจริงเอาจัง
จัดตั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ และใหมีเจาหนาที่เกษตรประจําตําบล ลวนเปนปจจัยของ
ความตองการกําลังคนที่สูงขึ้นทั้งสิ้น ในขณะเดียวกันการขยายตัวของบริษัทเอกชนที่ประกอบกิจการ
เกี่ยวกับธุรกิจเกษตรทั้งบริษัทของคนไทยและบริษัทขามชาติตางมีความตองการกําลังคนทางดาน
การเกษตรเปนจํานวนมาก เพื่อเปนพนักงานขาย พนักงานสงเสริมการขาย นักวิจัย เชนเดียวกัน
การปฏิ วั ติ เ ขี ย วจึ ง เป น ป จ จั ย บริ บ ทในภู มิ ภ าคเอเชี ย ที่ ผ ลั ก ดั น ให ไ ทยต อ งปรั บ ระบบ
การศึกษาเกษตรเพื่อตอบสนองความตองการกําลังคนภาคเกษตรกรรมแผนใหม แตในอีกดานหนึ่ง
การปฏิวัติเขียวก็สงผลกระทบเชนกันซึ่งเปนประเด็นที่จะวิพากยตอไป

คนไทยกับคานิยมทางดานการเกษตร
ระบบการศึกษาเกษตรในอดีตมุงเนนการผลิตกําลังคนเขาสูระบบราชการทั้งสิ้น เนื่องจากมี
สถานภาพทางสั ง คมที่ ดี ก ว า การเป น เกษตรกร หรื อ ในระยะหลั ง กํ า ลั ง คนที่ เ ป น ผลผลิ ต จาก
สถาบันการศึกษาเกษตรจะมุงเขาสูภาคเอกชนก็ตาม ยังถือวามีความมั่นคงกวาการเปนเกษตรกร
ดังนั้นจึงเห็นไดอยางชัดเจนวาผูสําเร็จการศึกษาทางดานการเกษตรในทุกระดับ มีจํานวนเล็กนอยที่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการเปนเกษตรกรในภาคการผลิต
การจั ด การเรี ย นการสอนเกษตรในอดี ต เมื่ อ เริ่ ม มี ก ารฝ ก หั ด ครู ป ระถมกสิ ก รรมนั้ น
นักเรียนที่เรียนเกษตรตองทํางานหนัก ยิ่งตองขุดดิน ถากหญา ชาวบานเลยเขาใจผิดคิดวาเปนคน
ตองโทษ ที่ถูกนํามาใชงานหนัก ในสังคมไทยถือวางานเกษตรไมคอยมีเกียรติ งานเกษตรจึงไมไดรับ
การยกยองมาแตในอดีตตราบจนกระทั่งทุกวันนี้ (เจริญ, 2523) นอกจากนี้ภาพเกษตรกรรมที่
นําเสนอผานหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนลวนแตเปนภาพที่แสดงใหเห็นถึง “ความเหนื่อย
ยาก ทอแท และความลาหลัง ลวนเปนสิ่งที่ไมจูงใจใหผูเรียนสนใจเขามาเรียนทางดานการเกษตร
ทั้งสิ้น” (เจริญศักดิ์, 2546)
คานิยมจึงเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการชักนําผูเรียนใหสนใจเขาเรียนทางดานการเกษตร
และชักนําใหผูสําเร็จการศึกษาเลือกประกอบอาชีพทางดานการเกษตรและเกี่ยวของ ในประเด็นนี้มี
ศิษยเกาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทานหนึ่งไดเลาประสบการณของตนเองไววา
“ผมจบจากมหาวิทยาลัยใหมๆ มีอุดมการณออกไปทํางานเปนพนักงานสงเสริมการเกษตร
มีหนาที่แนะนําเกษตรกรในเรื่องการทําเกษตรไดใชความรูจากที่ไดร่ําเรียนมาอยางเต็มที่
มีอุดมการณเพื่อชวยเหลือเกษตรกร แตทําอยูไดระยะหนึ่งทนตอสภาพแวดลอมของ
สังคมบริโภคนิยมไมได ขอผันตัวเองมาเปนพนักงานฝายขายเนื่องจากไดคาตอบแทนที่
สูงกวา อุดมการณที่เคยสั่งสมมาจากมหาวิทยาลัยลืมหมด แมแตวิชาความรูทางดาน
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การเกษตรก็ไมไดนํามาใช คิดเพียงตองการขายสินคาของบริษัทใหไดมากที่สุด เพื่อที่จะ
ไดคาตอบแทนมากที่สุดเทาที่จะทําได”
ดังนั้นคานิยมทางดานการเกษตรของผูเรียนจึงเปนตัวชี้นํา ในการเลือกตัดสินใจของผูเรียน
วาจะเลือกเรียนเกษตรไปเพื่อสูการประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรือไม ความสําเร็จของการสราง
กําลังคนสูภาคเกษตรกรรมนั้นจึงขึ้นอยูกับปจจัยทางดานคานิยมของผูเรียน ซึ่งเชื่อมโยงกับความ
มั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม

อิทธิพลจากตางประเทศตอการศึกษาเกษตรในไทย
จากบทที่ 3 ประเทศไทยไดแนวคิดและรากฐานปรัชญาการจัดการศึกษาเกษตรสมัยใหม
จากตางประเทศเปนจํานวนมากโดยเฉพาะจากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือผานการเชื่อมตอแนวคิด
ของประเทศสหรัฐอเมริกาจากประเทศฟลิปปนส โดยการสงอาจารยทางดานการเกษตรไปศึกษาตอ
ณ ประเทศฟลิปปนส (สุจินต, 2545) ขณะเดียวกันขอมูลจากสภาพัฒนไดวิเคราะหบทบาทความ
ชวยเหลือของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนประเทศแรกหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ใหความ
ชวยเหลือประเทศไทย และเปนประเทศที่ใหความชวยเหลือมากที่สุดในชวงป พ.ศ. 2493 ถึง
2506 เปนมูลคาถึง 5,960 ลานบาท โดยความชวยเหลือดังกลาวเปนการใหเปลาสําหรับใชในดาน
วิชาการและดานการปองกันประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ, 2543)
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การจั ด การอาชี ว เกษตรในโรงเรี ย นสายสามั ญ ได รั บ แนวคิ ด และอิ ท ธิ พ ลจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาในรูปแบบของโรงเรียนมัธยมแบบประสม (comprehensive school, รายละเอียดใน
บทที่ 3) ในชวงหนึ่งเทานั้น แตไมประสบผลสําเร็จดังไดกลาวแลว ในดานงบประมาณการจัด
การศึกษาเกษตรไดรับความชวยเหลือจากตางประเทศ เชน โครงการเงินกูเพื่อพัฒนามัธยมศึกษา
จากประเทศแคนนาดาในโครงการโรงเรียนมัธยมแบบประสม หรือโครงการเงินกูจากธนาคารโลก
เพื่อใชในโครงการโรงเรียนมัธยมในสวนภูมิภาค
ปจจัยจากตางประเทศโดยรวมแลวไมสงผลกระทบทางตรงตอการจัดการศึกษาในระดับขั้น
พื้นฐานมากนัก เนื่องจากเป นโครงการที่อยูใ นกรอบจํากัดของจํานวนโรงเรี ยน และเมื่อสิ้นสุด
โครงการแลวไมไดรับการสานตอเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนงบประมาณอยางตอเนื่อง การจัดการ
ศึกษาทางดานการเกษตรในระดับนี้จึงเปนเพียงการรับแนวคิดของตางประเทศเทานั้น
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ระดับอาชีวศึกษา
แนวคิดการจัดศึกษาอาชีวเกษตรกรรมในโรงเรียนมัธยมแบบประสม (comprehensive
school) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ไดนํามาปรับใชในสถาบันการศึกษาเกษตรเฉพาะทางและ
ประสบความสําเร็จมากกวาการจัดอาชีวเกษตรกรรมในโรงเรียนสายสามัญศึกษาดังที่กลาวมาแลว
สํา หรับ ในดา นความช ว ยเหลื อ จากต า งประเทศในระดั บ อาชี ว เกษตรกรรม โครงการเงิ น กู จ าก
ธนาคารโลกเพื่อพัฒนาอาชีวศึกษานับวามีสวนสําคัญตอการพัฒนาอาชีวเกษตรกรรมเปนอยางมาก
และผลจากการพัฒนาในครั้งนี้ไดสรางความพรอมของวิทยาลัยเกษตรกรรม โดยเฉพาะโครงสราง
พื้นฐานของสถานศึกษาในโครงการและสถานศึกษาเหลานี้ไดแยกตัวออกไปจัด ตั้งเปนสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลในเวลาตอมา โครงการเงินกูเพื่อพัฒนาการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาไดทํา
อยางตอเนื่องและยาวนาน นอกจากโครงการเงินกูเพื่อการพัฒนาแลว อาชีวเกษตรกรรมยังไดรับ
ความชวยเหลือทางดานอื่นจากตางประเทศ เชน การชวยเหลือในดานการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
จากประเทศเยอรมันนี เปนตน (บุญเทียม, 2545)
ระดับอุดมศึกษาเกษตรศาสตร
แรงขับเคลื่อนจากอิทธิพลตางประเทศโดยเฉพาะแนวคิดในการจัดการศึกษาเกษตร และ
งบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากรและโครงสรางพื้นฐานตางๆ ในสถาบันการศึกษาตางๆ ทั้งใน
ระดับโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ภายใตโครงการตางๆ นับวาเปนการวางรากฐานการพัฒนา
สถาบันทางการศึกษาเกษตรใหเขมแข็งจนกระทั้งถึงปจจุบัน ในยุคแรกของการพัฒนาอุดมศึกษา
เกษตรศาสตร อิทธิพลของตางประเทศมีความสําคัญตอบุพพาจารย ในดานวิชาการแผนใหมของ
ไทย ตั้งแตยุคของ ม.จ.สิทธิพร กฤดากร พระยาเทพศาสตรสถิตย พระชวงเกษตรศิลปาการ หลวง
สุวรรณวาจกกสิกิจ และหลวงอิงคศรีกสิการ ซึ่งไดศึกษาวิชาเกษตรและปาไมในตางประเทศ
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2537ก)
ปญหาดานอาจารยผูสอนในระดับอุดมศึกษาเกษตรศาสตรยุคแรกนั้น ไดพยายามแกไข
โดยการโอนขาราชการจากกระทรวงเกษตราธิการมาเปนอาจารยและการสรางอาจารยดวยทุนของ
รัฐบาลไทย แตจํานวนอาจารยก็ยังมีไมเพียงพอตอความตองการ การสรางกําลังคนเปนกลุมเปน
ก อ นเกิ ด ขึ้ น ในช ว งสองทศวรรษ ตั้ ง แต ป พ.ศ.
2494
เป น ต น มา หลั ง จากที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรับความรวมมือจากประเทศสหรัฐอเมริกาในการพัฒนาบุคลากร ผาน
ทางมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา เชน มหาวิทยาลัย Hawaii Oregon และผานทางมูลนิธิ
และองคตางๆ เชน มูลนิธิ Rockefeller, Fulbright, East-West Center, และ USAID เปนตน ซึ่ง
นับวาเปนการสรางกําลังคนจํานวนมากในระยะเวลาอันสั้น (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2537ก)
ในชวงตอมาเมื่อมีการกระจายสถาบันอุดมศึกษาสูภูมิภาคในระยะแรกไดรับแนวความคิด
จากตา งประเทศในการจั ด ตั้ ง สถาบั น อุ ด มศึ กษา เชน มหาวิท ยาลัย ขอนแก น ได แ นวคิ ด การตั้ ง
มหาวิทยาลัย ในรูปแบบของวิทยาลัยเกษตรศาสตรและวิศวกรรมศาสตร (Agricultural and
Mechanical College) ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือการกอตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรก็ได
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แนวคิดในเรื่อง มหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต (Muti-campus System) ของมหาวิทยาลัย
แคลิฟอรเนีย (ทบวงมหาวิทยาลัย, 2535; มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2532; มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2530
)

การพัฒนาคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดรับความชวยเหลือจากประเทศ
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และแคนนาดา ภายใตแผนการพัฒนาโคลัมโบ ทั้งนี้ความชวยเหลือดังกลาว
เกิดขึ้นเนื่องจากบุคลากรที่มาจัดตั้งมหาวิทยาลัยขอนแกนมาจากกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ และ
สวนใหญสําเร็จการศึกษามาจากประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด (มหาวิทยาลัยขอนแกน,
2532)
สําหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คณะทรัพยากรธรรมชาติเปนคณะที่จัดตั้งขึ้นภาย
หลังจากการกอตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ปจจัยสนับสนุนการพัฒนาความเขมแข็งทางดาน
วิชาการของคณะฯ ไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลประเทศออสเตรเลีย ตามโครงการการพัฒนา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ (พ.ศ. 2525-2533) โดยสงผูเชี่ยวชาญมาประจําที่คณะฯ และใหทุนใน
การพัฒนาอาจารยเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ยังไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลประเทศฝรั่งเศส
ภายใตโครงการพัฒนาชุมชนและระบบการทําฟารม (Community Development) ซึ่งเปนโครงการ
ตอเนื่องระยะยาวถึง 10 ป (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2530)
การใหความชวยเหลือของตางประเทศโดยผานทางมหาวิทยาลัย องคกร หรือมูลนิธิใน
ตางประเทศนั้น นับวามีสวนชวยในการสรางบุคลากรและวัฒนธรรมการเรียนรูทางดานการเกษตร
สมัยใหมของประเทศเปนอยางมาก ดังกรณีตัวอยางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (กรอบที่ 4.26)
กรอบที่ 4.26 กรณีตัวอยางของอิทธิพลตางประเทศในการสรางบุคลากรทางดาน
การเกษตร
การใหความชวยเหลือของมูลนิธิ Rockefeller นับเปนกรณีตัวอยางของการให
ความชวยเหลือการพัฒนาทางการเกษตรที่ที่มีความสําคัญตออุดมศึกษาเกษตรศาสตร
ในประเทศไทยเปนอยางสูง โดยปกติมูลนิธิ Rockefeller ใหความชวยเหลือประเทศ
กําลังพัฒนา โดยอาศัยการพัฒนามหาวิทยาลัยเพียง 1 แหงเปนหลัก สําหรับประเทศ
ไทยเปนกรณีพิเศษ ที่มูลนิธิ Rockefeller ใหความชวยเหลือในการพัฒนาถึง 3
มหาวิทยาลัยโดย
• ดานการแพทย และวิทยาศาสตรธรรมชาติ เลือกมหาวิทยาลัยมหิดล
• ดานเกษตรศาสตร เลือกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• ดานสังคมศาสตร เลือกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ความชวยเหลือของมูลนิธิ Rockefeller ในดานเกษตรศาสตร เริ่มตั้งแต ป
พ.ศ. 2506 เปนตนมา และใหความชวยเหลือยาวนานถึง 20 ป ผลจากชวยเหลือของ
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การศึกษาเชิงวิพากษ:
สถานภาพและทิศทางของการศึกษาเกษตรในประเทศไทย

มูลนิธิ Rockefeller ไดสรางอาจารยและนักวิจัยรุนใหมในลักษณะของผูชวยอาจารยและ
ผู ช ว ยนั ก วิ จั ย อี ก ด ว ย สร า งความเข ม แข็ ง ทางด า นวิ ช าการแก ค รู บ าอาจารย ข อง
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร แ ละนั กวิ ช าการของกระทรวงเกษตรฯ เป น จํ า นวนมาก
เนื่องจากมูลนิธิ Rockefeller มีลักษณะการทํางานแบบบูรณาการรวมกับหนวยงานตางๆ
เชนกรณีของโครงการขาวโพดขาวฟางแหงชาติ นับเปนตัวอยางของการทํางานรวมกัน
ระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กระทรวงเกษตรฯ และมูลนิธิ Rockefeller ที่รวมกัน
ผลักดันจนกระทั่งประสบความสําเร็จ ทั้งในดานการพัฒนาพันธุขาวโพด และการพัฒนา
กําลังคนทางดานการเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรนาจะเปนตัวอยางของการขับเคลื่อนการศึกษา
ทางด า นการเกษตรที่ สํ า คั ญ ที่ มี แ รงส ง จากต า งประเทศอย า งมหาศาล ที่ ส ง ผลให
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสามารถสรางบุคลากรทางดานการเกษตรเปนจํานวนมากได
อย า งรวดเร็ ว โดยอาศั ย ความร ว มมื อ ระหว า งสถาบั น การศึ ก ษาในต า งประเทศ
โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา ทุนจากมูลนิธิตางๆ งบประมาณจากโครงการเงินกู
จากธนาคารโลก
• พ.ศ. 2497 ความรวมมือกับมหาวิทยาลัย Oregon State สามารถสง
อาจารยไปศึกษาตอ จํานวน 60 คน
• พ.ศ. 2506 ทุนพัฒนาบุคลากรจากมูลนิธิ Rockefeller สงอาจารยไป
เรียนตอระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 66 ทุน
• พ.ศ. 2515-2520 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดวยเงินกู
จากธนาคารโลก สงอาจารยไปเรียนตอ จํานวน 110 คน
งานวิจัยและความรวมมือจากตางประเทศ มูลนิธิ องคกรระหวางประเทศ ได
มีบทบาทสําคัญในการพัฒนางานวิจัยทางดานเกษตรจนเปนที่ยอมรับ ตลอดจนการตั้ง
ศูนยวิจัยทางดานการเกษตรระหวางชาติขึ้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เชน The
Asian Vegetable Research and Development Center (AVRDC)

โดยสรุป นับตั้งแตการเริ่มตนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยเปนตนมา ปจจัย
ทางดานวิสัยทัศนและการผลักดันนโยบายการศึกษาเกษตรของรัฐมีสวนสําคัญตอความสําเร็จหรือ
ล ม เหลวทางการศึ ก ษาเกษตรเป น อย า งมาก จากกระแสการปฏิ วั ติ เ ขี ย วเป น จุ ด เริ่ ม ต น ของ
การพัฒนาการเกษตรยุคใหมและเปนปจจัยในการกําหนดทิศทางการจัดการศึกษาเกษตรของ
ประเทศไทย แนวคิดและความชวยเหลือจากตางประเทศมีสวนหนุนเสริมตอการศึกษาเกษตรใน
ไทยใหเห็นเปนรูปเปนรางที่ชัดเจนในปจจุบัน $
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